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Ζ εξγαζία απηή δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ . 

Μεηξόπνπινπ κε ην νπνίνλ ζπλεξγαζηήθακε ζηελά θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηηο 

ζπκβνπιέο πνπ απιόρεξα κνπ έδσζε. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη λα δείμσ ηελ εθηίκεζε θαη ην ζεβαζκό κνπ 

ζηνλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, θ. Υξήζην Γνπιεγέξε, δηόηη κνπ έδσζε ηε 

δπλαηόηεηα λα νινθιεξώζσ ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κνπ εθπνλώληαο ηε κεηαπηπρηαθή 

δηαηξηβή ππό ηελ επίβιεςή ηνπ, αιιά θαη γηαηί παξείρε θαηεπζύλζεηο θαη δηνξζώζεηο-βειηηώζεηο 

ώζηε λα ππάξμεη έλα πνιύ θαιό απνηέιεζκα. 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο θίινπο κνπ θαη ηελ 

δεζπνηλίδα Ν. Α. Κνθθηλάθε γηα ηε ζπλερή ηνπο ππνζηήξημε όια απηά ηα ρξόληα, αιιά θαη γηα ην 

γεγνλόο όηη ήηαλ δίπια κνπ θαη κε ζηεξίδνπλ λα πεηπραίλσ θάζε ζηόρν πνπ ζέησ.
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

ηόρνο ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο ζε 

πιαηθόξκα ANDROID, ε νπνία ζα ζπλδέεηαη κε κηα εθαξκνγή ζηνλ ηζηό πνπ ζα θηινμελείηαη 

ζην ππνινγηζηηθό λέθνο. 

 

Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα απινπνηήζεη ηε θαζεκεξηλόηεηα ησλ ρξεζηώλ πνπ 

δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε παξαπάλσ πιαηθόξκα, ζπγθεληξώλνληαο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε 

έλα πεξηβάιινλ. Γίλεηαη ρξήζε νπηηθό-αθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ ώζηε λα είλαη ζαθήο θαη 

μεθάζαξε ε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη θάλνληαο αθόκε πην εύθνιε ηελ επηθνηλσλία 

ρξήζηε- ζπζθεπήο. 

 

Γεπηεξεύσλ ζηόρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε απνθπγή πεξηπηώζεσλ πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή ηνπ ζέζε (έρεη ραζεί), ή βξίζθεηαη ζην έδαθνο ύζηεξα 

από πηώζε, θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο από ηηο εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ 

ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ζπζθεπή ηνπ γηα λα γλσζηνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Ζ εθαξκνγή 

ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αηζζεηήξεο πνπ 

βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζην θηλεηό ηειέθσλν. Δλεκεξώλεη κε αληίζηνηρα κελύκαηα κία επαθή 

πνπ έρεη νξηζηεί σο επαθή έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Παξάιιεια, θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ιακβάλνληαη δείγκαηα από ηηο 

κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ θαη απνζηέιινληαη ζηελ εθαξκνγή ηζηνύ ε νπνία θηινμελείηαη ζην 

λέθνο πξνθεηκέλνπ άηνκν/άηνκα άκεζα ελδηαθεξόκελα κε ηνλ ρξήζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπλ αλά πάζα ώξα θαη ζηηγκή ηόζν ηελ αθξηβή ηνπνζεζία όζν θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

θηλείηαη ζην ρώξν. 
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Abstract 
 

 

The aim of this master dissertation is to create an application in the Android platform, which is 

linked to a web application hosted on the Cloud. 

The primary goal of the application is to simplify the daily routine of users who are not familiar 

with this platform, by concentrating key functionalities in one application. As it is shown in the 

dissertation, audio-acoustic stimulation is used to clarify the functionality that is contained by 

making user-device communication even easier. 

A secondary goal of the application is to avoid cases in which the user is unable to determine his 

or her exact location (lost) or is on the ground after a fall and he/she is unable to use some of 

the applications already installed on the device in order to communicate its‟ situation. The 

application is able to understand such cases using the sensors installed on the mobile phone. It 

will automatically inform a certain corresponding phone number set as an emergency contact.  

At the same time throughout the use of the application, samples will be taken from the sensors 

and are sent to the web application hosted in the cloud so that a person / persons directly 

interested in the user know exactly the location and the movement of that person.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΩΝ 

 

1.1 Η ΠΟΡΔΙΑ ΣΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΩΝ 

 

Ο δόθησξ Μάξηηλ Κνύπεξ ηεο Motorola, πεξπαηώληαο ζ' έλα δξόκν ακεξηθαληθήο 

κεγαινύπνιεο θξαηνύζε ζηα δύν ηνπ ρέξηα κηα ζπζθεπή πνπ έκνηαδε κε θνξεηό 

αζύξκαην. Δίρε κήθνο 25 εθαηνζηά θαη βάξνο 900 γξακκάξηα. Ήηαλ ην πξώην ζύγρξνλν 

θηλεηό ηειέθσλν κε θσδηθό Motorola DynaTAC (Δηθόλα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα θηλεηά ηειέθσλα δελ είραλ πάληνηε νζόλε αθήο, θάκεξεο πνιιώλ Megapixels θαη ηε 

δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο έλαο κηθξνζθνπηθόο Ζ/Τ, ιύλνληαο καο ηα ρέξηα. Γηα 

ηελ αθξίβεηα ηα πξώηα κνληέια δελ ήηαλ κηθξά ζε κέγεζνο. Δμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπο δελ 

κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ηδηαίηεξα σο θηλεηά. Όκσο, νη όιν θαη απμαλόκελεο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ ππνρξέσζαλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ζπλερή 

αλάπηπμε, κε απνηέιεζκα από ηελ θαηεγνξία ησλ talkphones λα θηάζνπκε ζηελ θαηεγνξία 

ησλ smartphones. Παξαθάησ αληηθαηνπηξίδεηαη ηζηνξηθά ε αλάπηπμε ησλ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ θαη ε κεηάβαζε ζηε γεληά ησλ smartphones: 

 

 1979-1992: Σα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα γηα ηνλ έιεγρν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 1993: Σν πξώην smartphone, ε IBM Simon, είρε κηα νζόλε αθήο, ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν θαη PDA ραξαθηεξηζηηθά. 

 1996: Palm Pilot 1000 πξνζσπηθόο βνεζόο,  ζηνλ νπνίν εηζάγεηαη ην Palm OS. 

 1996: Windows CE, εηζάγεη θνξεηέο ζπζθεπέο PC. 

 1999: Nokia S40 OS παξνπζηάζηεθε επίζεκα κε ην ιαλζάξηζκα ηνπ Nokia 

7110. 

Δηθόλα 1 Motorola DynaTAC 
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 2000: Symbian έγηλε ην πξώην ζύγρξνλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζε έλα 

smartphone κε ηελ έλαξμε ηεο Ericsson R380. 

 2001: Ζ Kyocera 6035 ήηαλ ην πξώην smartphone κε Palm OS. 

 2002: Ζ Microsoft εηζήγαγε ην πξώην (Pocket PC) smartphone. 

 2002: Ζ BlackBerry εηζήγαγε ην πξώην ηεο smartphone. 

 2007: Ζ Apple θέξλεη ην πξώην iphone, πνπ ζπλδύαδε ην ' θηλεηό ηειέθσλν' 

κε ηελ επηθνηλσλία ζην δηαδίθηπν. 

 2010: Κπθινθόξεζαλ ηα Windows Phone OS ηειέθσλα. 

 2014: Ζ Apple θέξλεη ην πξώην θηλεηό ηειέθσλν κε αλαγλώξηζε δαθηπιηθώλ 

απνηππσκάησλ. 

 2016: Ζ Samsung ηνπνζεηεί ινγηζκηθό πξνθεηκέλνπ λα ζθαλάξεη ηελ ίξηδα ηνπ καηηνύ 

κε ηνλ λέν Galaxy Note 7.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ANDROID 

 

θνπόο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ζε κηα πιαηθόξκα 

πνπ ηθαλνπνηεί δύν πνιύ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο. Ζ πξώηε εμ απηώλ είλαη λα απνηειεί κηα 

επξέσο δηαδεδνκέλε πιαηθόξκα ζε παγθόζκην επίπεδν, θαη ε δεύηεξε λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

ρξήζεο ζε θηλεηά ηειέθσλα (Δηθόλα 2). 

 

 

           

            Δηθόλα 2 Πξνβιέςεηο κεξηδίνπ αγνξάο ησλ smartphones 

Σν Android είλαη κηα πιαηθόξκα αλνηρηνύ θώδηθα, ην νπνίν πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα εύθνιεο 

πξόζβαζεο ζε πεγαίν θώδηθα θαη ζε εθαξκνγέο απηήο. Δπίζεο νη πσιήζεηο ησλ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ android παξνπζηάδνπλ ζπλερήο άλνδν πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πιεζώξα ησλ 

ζπζθεπώλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά, ε επηινγή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζε 

Android απνηέιεζε κνλόδξνκνο. 

 

 

2.1 ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ANDROID 

 

Σν Android είλαη κηα ζηνίβα ινγηζκηθνύ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα, ελδηάκεζν ζύζηεκα(Middleware) θαη βαζηθέο εθαξκνγέο. Σν Android ηξέρεη ηνλ 

ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Linux θαη κέζσ ηεο δηθήο ηνπ εξγαιεηνζήθεο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο 

ινγηζκηθνύ (Software Development Kit), επηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο πξσηνπνξηαθέο 

εθαξκνγέο. Αξρηθά αλαπηύρζεθε από ηελ Google θαη αξγόηεξα ζπλερίζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Open Handset Alliance(OHA). 
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Δηθόλα 3 Δθδόζεηο Android 

Ζ πξώηε παξνπζίαζε ηεο πιαηθόξκαο Android έγηλε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2007, παξάιιεια κε 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνύ ΟΖΑ, κηαο θνηλνπξαμίαο ηειεπηθνηλσληαθώλ 

εηαηξεηώλ, εηαηξεηώλ ινγηζκηθνύ θαζώο θαη θαηαζθεπήο πιηθνύ, νη νπνίεο είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ 

αλάπηπμε θαη εμέιημε αλνηρηώλ πξνηύπσλ ζηηο ζπζθεπέο αλνηρηήο ηειεθσλίαο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε κεξηθά κέιε απηνύ γηα λα δείμνπκε ηελ ηεξάζηηα πξννπηηθή πνπ δεκηνπξγείηαη: 

 Sprint Nextel 

 T-Mobile 

 Motorola 

 Samsung 

 Sony Ericsson 

 Vodafone 

 Google 

 Verizon 

 HTC 
 

2.2 ΔΚΓΟΔΙ ΣΟΤ ANDROID 

 

Από ην 2007, όηαλ θαη εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ην Android, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πάξα πνιιέο ελεκεξώζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ κε ηελ ηειεπηαία λα γίλεηαη ην 2016 

κε ηελ θσδηθή νλνκαζία Nougat. ηελ Δηθόλα 3 θαίλνληαη όιεο νη εθδόζεηο ηνπ Android κέρξη θαη 

ζήκεξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Google, ε έθδνζε Lollipop απνηειεί 

ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε έθδνζε ζηηο ελεξγέο ζπζθεπέο Android, παίξλνληαο έλα πνζνζηό ηεο 

ηάμεσο ηνπ 36,1%, ελώ ε ακέζσο πξνεγνύκελε έθδνζε(Kit Kat) θαηέρεη ην 34,3%. Δπνκέλσο 

είλαη απόιπηα ινγηθό ζηε παξνύζα δηπισκαηηθή λα γίλεη ρξήζε ηεο έθδνζεο 5.0.1 (Lollipop). 
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ηε Δηθόλα 4 απεηθνλίδεηαη ην δηάγξακκα Αξρηηεθηνληθήο ηεο πιαηθόξκαο Android: 

 

Δηθόλα 4 Αξρηηεθηνληθή Android 

Σν Android απνηειείηαη από: 

 Δθαξκνγέο γξακκέλεο ζε Java, ζε εθηέιεζε Dalvik 

 Πιαίζην ππεξεζηώλ θαη βηβιηνζεθώλ γξακκέλεο ζε Java 

 Βηβιηνζήθεο γξακκέλεο ζε C++ θαη C 

 Ππξήλαο Linux 

 Πεξηιακβάλεη ηνπο νδεγνύο γηα πιηθό (Hardware), δηθηύσζε, θαη ηελ πξόζβαζε ηνπ 

ζύζηεκα αξρείσλ 

 ηξώκαηα (layers) 
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2.3 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ζηελ νπνία είλαη βαζηζκέλν ην Android πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επίπεδα 

πεγαίλνληαο από ην ρακειόηεξν ζην πςειόηεξν: 

 

 Ππξήλαο Linux: Σν Android βαζίδεηαη ζηνλ ππξήλα Linux έθδνζε 2.6 γηα βαζηθέο 

ππεξεζίεο ζπζηήκαηνο όπσο είλαη ε αζθάιεηα, ε δηαρείξηζε κλήκεο, ε δηαρείξηζε 

δηεξγαζηώλ, ε ζηνίβα δηθηύνπ θαη νη νδεγνί ζπζθεπώλ. Ο ππξήλαο ιεηηνπξγεί επίζεο σο 

έλα ελδηάκεζν επίπεδν αθαίξεζεο κεηαμύ ζηνίβαο ινγηζκηθνύ θαη πιηθνύ. 

 Δπίπεδν Δθηέιεζεο(Android Runner): Σν νπνίν απνηειείηαη από έλα ζύλνιν από βαζηθέο 

βηβιηνζήθεο θαη ηελ Dalvik Virtual Machine. 

 Δπίπεδν Βηβιηνζεθώλ (Libraries): Πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν από βηβιηνζήθεο γξακκέλεο 

ζε C/C++ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη από δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Android. Οη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ απηέο νη βηβιηνζήθεο είλαη ε πξνζβαζηκόηεηα 

ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ επηπέδνπ πιαηζίνπ εθαξκνγώλ. 

 Δπίπεδν Πιαηζίνπ Δθαξκνγώλ (Application Framework): Αθνινπζώληαο κηα αλνηρηή 

πιαηθόξκα αλάπηπμεο, ην Android πξνζθέξεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηε δπλαηόηεηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ πινύζηεο θαη θαηλνηόκεο εθαξκνγέο. Οη πξνγξακκαηηζηέο είλαη ειεύζεξνη 

λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην πιηθό ηεο ζπζθεπήο, λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο 

εληνπηζκνύ ζέζεο, λα ηξέρνπλ ππεξεζίεο ζην παξαζθήλην, θαη λα θάλνπλ ρξήζε 

λεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε πνιιώλ δηεξγαζηώλ ηαπηόρξνλα. Δπίζεο, έρνπλ πιήξε 

πξόζβαζε ζην ίδην πιαίζην ησλ APIs πνπ παξέρεη ε εθάζηνηε έθδνζε ηνπ Android. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή είλαη κε ηέηνην ηξόπν δηακνξθσκέλε πνπ θάζε εθαξκνγή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα ρξεζηκνπνηεζεί από κηα άιιε, ελώ ηαπηόρξνλα ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κηθξέο ή κεγάιεο αιιαγέο ζηα ζπζηαηηθά ηεο εθαξκνγήο. 

 Έλα ζύλνιν από γξαθηθά ζηνηρεία (Views) γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιηζηώλ, πιεγκάησλ, πεδία θεηκέλνπ, θνπκπηά, θαη επηπιένλ 

γξαθηθώλ ζηνηρείσλ (Fragments). 

 Έλα δηαρεηξηζηή πεξηερνκέλνπ (Content Manager) πνπ επηηξέπεη ζηελ εθαξκνγή ηελ 

πξόζβαζε ζε δεδνκέλα άιισλ εθαξκνγώλ. 

 Έλα δηαρεηξηζηή πόξσλ (Resource Manager) γηα πξόζβαζε ζηνπο πόξνπο όπσο εηθόλεο, 

αξρεία ήρνπ θ.α. 

 Έλα δηαρεηξηζηή εηδνπνηήζεσλ(Notification Manager), ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ πξνβνιή 

εηδνπνηήζεσλ ζηελ κπάξα θαηάζηαζεο. 

 Έλα δηαρεηξηζηή δξαζηεξηνηήησλ (Activity Manager), νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην θύθιν δσήο 

ησλ εθαξκνγώλ. 

 Δπίπεδν Δθαξκνγώλ: Ζ πιαηθόξκα παξέρεη ζην ρξήζηε έλα ζύλνιν από βαζηθέο 

εθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ πειάηε ει. ηαρπδξνκείνπ, SMS client, ράξηεο, πεξηεγεηή 

ηζηνύ, δνκή δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε επαθώλ θ.α, όια γξακκέλα ζε γιώζζα 

Java. 
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2.4 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ANDROID 

 

ε απηή ηελ ελόηεηα γίλεηαη κηα ζύληνκε αλάιπζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ζε 

ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ Android. Γηα λα θαηαιάβεη θαλείο ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγώλ ζε απηό ην ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ πξέπεη λα θαηέρεη βαζηθέο γλώζεηο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό κε γιώζζα Java, ζηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό θαη ζηα λήκαηα. 

 

Μηα εθαξκνγή ή αιιηώο app απνηειείηαη από κία ή πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο (εθεμήο 

activities). 

Έλα activity, είλαη έλα ζηνηρείν εθαξκνγήο πνπ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε κηα νζόλε ηελ νπνία κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ελέξγεηα, όπσο γηα παξάδεηγκα λα ηειεθσλήζεη, 

λα ζηείιεη έλα email, ή λα θάλεη αλαδήηεζε κηαο νδνύ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ραξηώλ. Ζ 

ζρεδίαζε ηεο νζόλεο αθνινπζεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηερλνινγίαο XML. Κάζε activity έρεη πνιιέο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. Γεκηνπξγείηαη,  ζηακαηάεη, βξίζθεηαη ζε παύζε, ζπλερίδεη ή 

θαηαζηξέθεηαη αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα θάλεη ν ρξήζηεο θάζε θνξά. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

activity κπνξεί λα παξέρεη ζην ρξήζηε έλα θνπκπί, ην νπνίν παηώληαο ην λα ζέζεη ηνλ εαπηό ηνπ 

ζε παύζε θαη λα μεθηλήζεη έλα λέν activity. Παηώληαο ην θνπκπί επηζηξνθήο ηεο ζπζθεπήο, 

ζηακαηάεη ην activity πνπ κόιηο δεκηνπξγήζεθε θαη ζπλερίδεη ην παιηό πνπ βξηζθόηαλ ζε παύζε. 

Μία εθαξκνγή κπνξεί λα απνηειείηαη από πνιιά activities, ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο. Έηζη 

πξνζζέηνπκε ζην activity κεζόδνπο νη νπνίεο θαινύληαη από ην ζύζηεκα όηαλ ε ζπζθεπή 

κεηαβαίλεη ζε κία θαηάζηαζε. Δλδεηθηηθά, κεξηθέο από απηέο είλαη νη : onStart, onPause, 

onDestroy. Σέινο κέζα ζην activity δελ είλαη δπλαηό λα πξνζηεζεί θώδηθαο ν νπνίνο θαζπζηεξεί 

λα εθηειέζεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, δειαδή ηελ εκθάληζε ηεο νζόλεο θαη ηελ θιήζε κεζόδσλ 

θαηάζηαζεο. Αλ γηλόηαλ θάηη ηέηνην, ε εθαξκνγή ζα έδεηρλε λα “θνιιάεη”. Απηή ηε δνπιεηά ηελ 

αλαζέηνπκε ζηα λήκαηα (εθεμήο threads). 

Μία εθαξκνγή κπνξεί λα πεξηέρεη πνιιά threads ηα νπνία εθηεινύλ ηηο δηάθνξεο ρξνλνβόξεο 

εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ ηα activities. Κάζε activity κπνξεί λα έρεη ην δηθό ηνπ thread ή θαη threads. 

Απηά ηα threads όκσο θάπνηνο πξέπεη λα ηα δηαρεηξίδεηαη, λα ηα δεκηνπξγεί, λα ηνπο δίλεη ζήκα 

λα ζηακαηήζνπλ, θαη λα αιιάδεη ηηο κεηαβιεηέο ηνπο. Αξρηθά ζα ζθεθηόηαλ θάπνηνο όηη θάζε 

activity ζα κπνξνύζε λα δηαρεηξίδεηαη ηα threads ηνπ. Απηό δελ είλαη εθηθηό όκσο γηα δηάθνξνπο 

ιόγνπο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη επηζπκεηό λα ηξνπνπνηεζνύλ νη κεηαβιεηέο ηνπ thread ή αθόκε 

θαη λα γίλεη ηεξκαηηζκόο ηνπ, ελώ ην activity πνπ ην δεκηνύξγεζε λα είλαη ζηακαηεκέλν. Σε 

δνπιεηά ηνπ δηαρεηξηζηή ηελ αλαιακβάλεη ν controller ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ λεκάησλ, γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηαβιεηώλ ζηηο νπνίεο ζέινπκε λα έρνπκε πξόζβαζε 

ζπλέρεηα αλεμαξηήησο ηνπ activity πνπ ηξέρεη θαη πνιιέο θνξέο ππεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

παηεκάησλ θνπκπηώλ, δειαδή πνηα ελέξγεηα λα εθηειεζζεί ή πνην activity λα μεθηλήζεη κε βάζε 

ην θνπκπί πνπ επηιέρζεθε. πλήζσο θάζε activity έρεη ηνλ δηθό ηνπ controller. 

 

Ζ απνζηνιή δεδνκέλσλ από ηα threads ζηα αληίζηνηρα activities επηηπγράλεηαη κέζσ κίαο 

νληόηεηαο πνπ νλνκάδεηαη handler. Σν thread ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ζηελ θαηάιιειε κνξθή ζηνλ 

handler ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ηα ζηέιλεη ζην activity εθόζνλ απηό εθηειείηαη. ε πεξίπησζε 

πνπ ην activity είλαη ζηακαηεκέλν, απιά δελ ζα γίλεη ηίπνηα. ε πεξίπησζε πνπ θαινύληαλ 

απεπζείαο ην activity από ην thread θαη ην πξώην ήηαλ ζηακαηεκέλν, ηόηε ε εθαξκνγή ζα 

παξνπζίαδε πξόβιεκα. πλήζσο θάζε thread έρεη ηνλ δηθό ηνπ handler ή handlers αλ δνπιεύεη 

γηα πεξηζζόηεξα από έλα activities ηνπο νπνίνπο ιακβάλεη από ηνπο αληίζηνηρνπο controllers. 
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2.5 ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΚΙΝΗΣΩΝ ΤΚΕΤΩΝ (MOBILE 
CROWDSOURCING) 

 

Με ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα θηλεηά ηειέθσλα νινέλα απμάλεηαη ε ππνινγηζηηθή 

ηζρύο ηνπο. Έηζη έλα κεγάιν πνζνζηό αηόκσλ ρξεζηκνπνηεί ηα «έμππλα» θηλεηά ηειέθσλα πνπ 

έρνπλ εμνπιηζηεί κε πιεζώξα αηζζεηήξσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ θηλεηώλ απηώλ ζπζθεπώλ δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα ζήκαηα ησλ 

αηζζεηήξσλ. Δπηπιένλ, νη crowdsensing εθαξκνγέο κέζα από ηελ ηθαλόηεηα ζπιινγήο 

κεηξήζεσλ από ηνπο αηζζεηήξεο κπνξνύλ λα ηηο επεμεξγαζηνύλ κε ζθνπό ηελ νξζή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

 

 

2.5.1 ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ MOBILE CROWDSOURCING (MCS) 

 

Μηα αλαδπόκελε θαηεγνξία έμππλσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ είλαη απηέο πνπ δηαζέηνπλ αηζζεηήξεο 

(sensors). Οη ζπζθεπέο απηέο κνηξάδνληαη δεδνκέλα θαη εμάγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε κέηξεζε 

θαη ραξηνγξάθεζε θαηλνκέλσλ θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. Έρνπλ γίλεη εμαηξεηηθά δεκνθηιείο 

ζηνρεύνληαο ζηελ εμέιημε ηνπ Γηαδηθηύνπ, αθνύ έρνληαο σο βαζηθό εμνπιηζκό πιήζνο 

αηζζεηήξσλ απνηεινύλ ζεκαληηθέο πεγέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ελώ ιόγσ ηεο αζύξκαηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπο επηηξέπεηαη ε άκεζε παξαγσγή πιεξνθνξίαο θαη δηάδνζή ηεο. 

Ζ έλλνηα crowdsensing, είλαη ζύλζεηε θαη πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο crowd (πιήζνο) θαη sensing 

(αίζζεζε). ύκθσλα κε απηή θαζνξίδεηαη εθείλε ε δηαδηθαζία κέζα από ηελ νπνία γίλεηαη 

ζπιινγή δεδνκέλσλ από αηζζεηήξεο ελόο πιήζνπο ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ παξαγσγή κηαο 

θαζνιηθήο εηθόλαο. Σν πιήζνο ζηηο εθαξκνγέο απηέο είλαη ζπλήζσο θηλεηέο ζπζθεπέο (mobile 

devices). 

Οη Mobile CrowdSourcing εθαξκνγέο ηαμηλνκνύληαη ζε ηξεηο (3) κεγάιεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ 

ηύπν ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη, κεηξηέηαη ή ραξηνγξαθείηαη. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

εθαξκνγέο πνπ αζρνινύληαη κε α) πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, β) δεηήκαηα πνπ αζρνινύληαη κε 

ηηο ππνδνκέο θαη γ) θνηλσληθά θαηλόκελα. ηα επίπεδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ 

ππάξρνπλ πνηθίια παξαδείγκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ξύπαλζεο ζε 

κηα πόιε, ηεο  ζηάζκεο  ησλ  πδάησλ,  θαη  ηελ  παξαθνινύζεζε  ηεο  παλίδαο νηθνηύπσλ. Οη  

εθαξκνγέο  απηέο  επηηξέπνπλ  ηε  ραξηνγξάθεζε  ησλ δηάθνξσλ κεγάισλ πεξηβαιινληηθώλ 

θαηλνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ θνηλό άλζξσπν. 

Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ππνδνκώλ κπνξεί λα ππάξρνπλ εθαξκνγέο CrowdSourcing γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο θπθινθνξηαθήο θίλεζεο ζε θεληξηθέο νδηθέο αξηεξίεο θάλνληαο ρξήζε δεδνκέλσλ 

από GPS. Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία είλαη νη θνηλσληθέο εθαξκνγέο, όπνπ ηα άηνκα κνηξάδνληαη 

κέζσ αηζζεηήξσλ πιεξνθνξίεο κεηαμύ ηνπο. Χο παξάδεηγκα, ηα άηνκα κπνξνύλ λα κνηξάδνληαη 

ηα δεδνκέλα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εμάζθεζεο θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα επίπεδα ησλ 

ππνινίπσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη κηα θαιύηεξε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

κεηξήζεσλ, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο άζθεζεο. Δθαξκνγέο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό είλαη ην BikeNet θαη ην DietSense. ηελ πξώηε εθαξκνγή ηα 

άηνκα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ηνπνζεζία θαη ηελ πνηόηεηα δηαδξνκήο κε έλα 

πνδήιαην κέζα από ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ην ζθνπό απηό θαζώο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο 

δηαδξνκέο βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ιήςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη. ηελ εθαξκνγή πνπ 

νλνκάδεηαη DietSense, ηα δηαβεηηθά άηνκα κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηελ δηαηξνθή ηνπο 

θαζώο θαη λα ηελ ζπγθξίλνπλ κε απηήλ πνπ πξνέξρεηαη από άιιεο νκάδεο λνζνύλησλ, έηζη 

ώζηε λα    δηαηεξνύλ ηζνξξνπεκέλεο ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο.  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Κνπδνπκάο Υαξίδεκνο 

ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Δθαξκνγήο γηα Κηλεηά Σειέθσλα ζε πιαηθόξκα Android κε πινπνίεζε ζην Τπνινγηζηηθό Νέθνο  ειίδα 17 

 

πλνςίδνληαο ε ιεηηνπξγία ησλ ηππηθώλ εθαξκνγώλ CrowdSourcing απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 

5, όπνπ αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα θάζε αηζζεηήξα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ ζπζθεπώλ 

αλαιύνληαη ηνπηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα, αθνύ αθνινπζνύλ θαηάιιειε επεμεξγαζία κέζσ 

αιγνξίζκσλ παξάγνπλ λέα δεδνκέλα πξνο ρξήζε. Σα δεδνκέλα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 

ηξνπνπνηεζνύλ θαη λα απνζηαινύλ, δηαηεξώληαο ην απόξξεην ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, ζην 

θεληξηθό επεμεξγαζηή γηα ζπλππνινγηζκό θαη λα γίλεη εθ λένπ δηακνίξαζε. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5 Δθαξκνγέο CrowdSensing 

 

2.5.2 ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ MCS 
 

ύκθσλα κε ηνλ Merlino (2015) νη πξνθιήζεηο από ηηο εθαξκνγέο CrowdSourcing είλαη πνιιέο. 

Οη ρξήζηεο ηέηνησλ εθαξκνγώλ πνπ ζα είλαη ππεύζπλνη ζηελ ιήςε ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ πσο απηέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (real time), 

ώζηε ε ζύλζεζε ηεο δηακόξθσζεο ηνπ ζήκαηνο λα είλαη έγθπξε θαη επίθαηξε. 

Δπηπξόζζεηα, ιόγσ ηεο έληνλεο αύμεζεο ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ινγηζκηθνύ πνπ παξαηεξείηαη 

νη δηάθνξεο θηλεηέο ζπζθεπέο, πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ζπιιέθηεο, απνθηνύλ απηόκαηα 

πνιππινθόηεηα. Δπηπιένλ, νη MCS εθαξκνγέο δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο παξάιιειεο 

ρξήζεο θνηλώλ πόξσλ κεηαμύ ηνπο, παξόηη πνιιέο ιεηηνπξγίεο ησλ MCS, όπσο ε ζπιινγή 

θαη απνζηνιή κεηξήζεσλ, είλαη παξόκνηεο θαη ζα κπνξνύζαλ λα νκαδνπνηεζνύλ. Ζ 

ζπλερήο ζπιινγή κεηξήζεσλ από ηελ crowdsensing εθαξκνγή, έρεη επίπησζε ζε βαζηθνύο 

πόξνπο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε, όπσο είλαη ε κπαηαξία θαη ε κλήκε. Ο 

πεξηνξηζκόο ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο έγθεηηαη ζηελ πξνζεθηηθή δνκεκέλε ζρεδίαζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ θαη ηεο εθαξκνγήο ώζηε λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί θαη θαηάιιεια 

λα εζηηάδεη ζην πξόβιεκα ρεηξηζκνύ, ππελζπκίδνληαο θαη πξνζηαηεύνληαο ηνλ εθάζηνηε 

ρξήζηε. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, γηα ηελ απνθπγή απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ 

ζεκαληηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κηαο MCS εθαξκνγήο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηάιιειεο 

πιαηθόξκεο όπσο ε Medusa θαη ε Vita, νη νπνίεο σο ζεκεία επαθήο αλαιακβάλνπλ λα 
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ελεξγνύλ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ εθαξκνγώλ CrowdSourcing. Έηζη, βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιόγσ πιαηθνξκώλ είλαη: 

1. Ο εληνπηζκόο ησλ απαξαίηεησλ ρξεζηώλ θαη ε αλάζεζε η ε ο  ζπιινγήο ησλ 

κεηξήζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή 

2. Ζ δηαζεζηκόηεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρξεζηώλ πνπ ειέγρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα από ηελ ίδηα ηελ πιαηθόξκα 

3. Ζ επρέξεηα ζηηο εθαξκνγέο MCS λα ηελ ρξεζηκνπνηνύλ ώζηε λα απνθηνύλ έιεγρν ησλ 

ελεξγώλ ρξεζηώλ γηα ηελ παξνρή ησλ κεηξήζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

4. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ θαη ησλ πνιηηηθώλ ζηνπο δηαζέζηκνπο 

ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ MCS εθαξκνγή 

5. Ζ πξνζθνξά ηθαλνπνηεηηθνύ επηπέδνπ πνηόηεηαο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί κε ηηο εθαξκνγέο MCS . 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΝΕΥΟ 

3.1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CLOUD 

 

ε όιε ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ, πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα λα 

απνδεζκεπηνύλ νη ρξήζηεο από ηηο πιηθέο αλάγθεο ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σν 

ππνινγηζηηθό λέθνο, είλαη έλα θαηλνηόκν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, ην νπνίν θαίλεηαη πιένλ λα 

είλαη ην κέιινλ ηνπ computing, αλαηξέπεη όζα γλσξίδακε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηα 

πειάηε/εμππεξεηεηή ζπζηήκαηα θαη ηνπο πεξηεγεηέο δηαδηθηύνπ.  

Απειεπζεξώλνληαο ηνπο ρξήζηεο από ηηο αλάγθεο ηνπ πιηθνύ, ην cloud κεηώλεη ηηο ινηπέο 

αλάγθεο ησλ πειαηώλ θαη ηηο πνιππινθόηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ. Σν cloud computing, πήξε ην 

όλνκα ηνπ από ην ζύκβνιν ηνπ ζύλλεθνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα αληηπξνζσπεύεη ην 

δηαδίθηπν ζε δηαθόξσλ εηδώλ δηαγξάκκαηα. Μηα εκθαλήο ζηξνθή πξνο ηα ζπζηήκαηα cloud 

ιάκβαλε ρώξα ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηνπο ηειεπηαίνπο ρξήζηεο, ζηαδηαθά δηαηεξνύλ έλα 

απμαλόκελν αξηζκό πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ζειηδνδείθηεο, θσηνγξαθίεο, 

αξρεία κνπζηθήο θαη πνιιά άιια ζε απνκαθξπζκέλνπο servers πξνζπειάζηκνπο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ.  

Σν cloud computing έρεη εληζρπζεί από ηελ ηερλνινγία πινπνίεζεο, αιιά γηα πνιύ θαηξό 

ήηαλ δηαζέζηκε κόλν ζε ζπζηήκαηα mainframe. ηελ πεκπηνπζία ηνπ, ν ππνινγηζηήο εθηειεί κηα 

εθαξκνγή γλσζηή σο ππεξεπόπηεο. Έηζη, δεκηνπξγνύληαη κία ή πεξηζζόηεξεο εηθνληθέο 

κεραλέο, νη νπνίεο πξνζνκνηώλνπλ θπζηθνύο ππνινγηζηέο ηόζν πηζηά, πνπ νη πξνζνκνηώζεηο 

κπνξεί λα ηξέμνπλ νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό, από ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ζε εθαξκνγέο ησλ 

ηειηθώλ ρξεζηώλ.  

ε επίπεδν πιηθνύ, έλαο αξηζκόο θπζηθώλ ζπζθεπώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επεμεξγαζηώλ, ζθιεξώλ δίζθσλ θαη ζπζθεπώλ δηθηύνπ, βξίζθνληαη ζε θέληξα δεδνκέλσλ, 

αλεμάξηεηα από ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηηο 

επεμεξγαζηηθέο αλάγθεο. Πέξα από απηό, ν ζπλδπαζκόο ησλ ζηξσκάησλ ινγηζκηθνύ, ην 

ζηξώκα εηθνληθνπνίεζεο θαη ην ζηξώκα δηαρείξηζεο, επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ servers. 

Ζ εηθνληθνπνίεζε είλαη έλα βαζηθό ζηνηρείν ζηηο πινπνηήζεηο ηνπ cloud θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

παξέρεη δσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεμαξηεζίαο ζέζεο, ηεο ζπγθέληξσζεο πόξσλ θαη 

γξήγνξεο ειαζηηθόηεηαο. Γηαθέξεη από ηηο παξαδνζηαθέο ηνπνινγίεο δηθηύνπ όπσο client- 

server, ην cloud computing είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη αληνρή θαη λα απνηξέςεη πξνβιήκαηα 

ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο. Σν ζηξώκα δηαρείξηζεο είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηελ 

θπθινθνξία θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε θνξπθέο ή θακπύιεο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ 

εμππεξεηεηώλ ή ηελ θαηαζηξνθή ησλ κε απαξαίηεησλ. Σν ζηξώκα δηαρείξηζεο έρεη ηελ 

πξόζζεηε ηθαλόηεηα λα κπνξεί λα εθαξκόζεη ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο 

ζε όιν ην cloud. ύκθσλα κε ηoλ Merrill Lynch, απηό πνπ θάλεη ην cloud computing μερσξηζηό, 

είλαη ε εηθνληθνπνίεζε. 
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3.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

Γεληθά αλαθέξνπκε όηη ε εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηεο έλλνηαο Cloud ρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο 

ρξνληθέο πεξηόδνπο. 

1. 70‟-80‟ επνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζαλ mainframe 

2. 80‟-2000 επνρή ε νπνία αλαθέξεηαη σο client-server 

3. 2000-2010 – έσο θαη ζήκεξα ε επνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξώηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ είλαη: 

o Δηθνληθνπνίεζε (virtualization) 

o Γελ ππάξρεη επηθνηλσλία πξνο ηα έμσ c) Έρνπκε ζπγθεληξσηηθή πιεξνθνξηθή 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεύηεξεο ρξνληθήο πεξηόδνπ είλαη: 

o Καηαλεκεκέλε επεμεξγαζία 

o Σν hardware γίλεηαη πην ηζρπξό 

o πλεηδεηνπνίεζε όηη ππάξρνπλ αξθεηνί ππνινγηζηέο ζηνλ θόζκν 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξίηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ είλαη: 

o Μεγάιε δηαζεζηκόηεηα ππεξεζηώλ 

o Μεγάιν εύξνο δώλεο 

o Μεγάιε δηαζεζηκόηεηα 

o Μεγάια θέληξα δεδνκέλσλ 

o Σν πιηθό παξέρεηαη ζε ινγηθέο ηηκέο 

 

 

3.3 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ CLOUD COMPUTING 

 

Με ηνλ όξν αξρηηεθηνληθή ηνπ Cloud Computing αλαθεξόκαζηε ζηα ζηνηρεία θαη ζηα ζπζηαηηθά 

εθείλα ηα νπνία είλαη ηθαλά λα ζπλζέζνπλ/απνηειέζνπλ έλα Cloud Computing. Σα ζπζηαηηθά 

εθείλα ηα νπνία ζπλζέηνπλ έλα Cloud Computing είλαη κία front-end πιαηθόξκα (ππνινγηζηήο, 

θνξεηή ζπζθεπή, ηεξκαηηθό), κία back-end πιαηθόξκα (server), κία δηαλνκή βαζηζκέλε ζε 

Cloud ππεξεζίεο, έλα δίθηπν (internet, intranet). Όια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή 

ελόο Cloud Computing. Με ηνλ όξν ελδνδηαδίθηπν αλαθεξόκαζηε ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηώλ ην 

νπνίν θάλεη ρξήζε δηαθόξσλ ηληεξλεηηθώλ πξσηνθόιισλ πξνθεηκέλνπ λα κνηξάδνληαη 

πιεξνθνξίεο, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ή computer services κέζα ζε έλαλ νξγαληζκό. 

 

Σν cloud computing αμηνπνηεί ηελ εηθνληθνπνίεζε ώζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε ππνινγηζηηθή ηζρύο. 

Ζ εηθνληθνπνίεζε, δηαρσξίδνληαο ην ινγηθό από ην θπζηθό, επηιύεη κεξηθέο από ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδεη ε ηερλνινγία ηνπ computing. Δλώ ην Grid Computing επηηπγράλεη πςειή 

ρξεζηκνπνίεζε κέζσ ηεο θαηαλνκήο πνιιαπιώλ servers ζε έλα εληαίν έξγν ή εξγαζία, ε 

εηθνληθνπνίεζε ησλ servers ζην cloud computing επηηπγράλεη πςειή ρξήζε, επηηξέπνληαο ζε 

έλαλ εμππεξεηεηή λα εθηειεί πνιιέο εξγαζίεο ηαπηόρξνλα.  

 

Δλώ νη πεξηζζόηεξνη ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνπλ νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ δύν παξαδεηγκάησλ, νη 

απόςεηο θαίλεηαη λα ζπγθεληξώλνληαη γύξσ από ην δηαπίζησζε όηη ην cloud computing έρεη 

εμειηρζεί από ην Grid Computing θαη όηη ην Grid Computing είλαη ε βάζε γηα ην cloud 

computing.  
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ην cloud computing, ηα δηαζέζηκα κνληέια ππεξεζηώλ είλαη : 

 

Infrastructure as a Service (IaaS): Δίλαη έλα κνληέιν δηάηαμεο ζην νπνίν έλαο νξγαληζκόο 

(organization) δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη αλάγθεο ρξεζηώλ θαη 

εηαηξηώλ όπσο, ζηήξημε ελεξγεηώλ, απνζήθεπζεο, hardware, servers θαη εμαξηήκαηα δηθηύσζεο. 

Ο πάξνρνο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία, ηελ ζπληήξεζε-

δηαηήξεζε θαη ηελ ζηέγαζε απηνύ ηνπ εμνπιηζκνύ. Ο ρξήζηεο ζπλήζσο πιεξώλεη απηέο ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεη ζε ζρέζε κε κία αλά-ρξήζηε βάζε. 

 

 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπληζηώζεο ηνπ Iaas είλαη: 

 

1. Utility computing service θαη κνληέιν ρξέσζεο 

2. Απηνκαηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθώλ θαζεθόλησλ 

3. Γπλακηθή θιηκάθσζε 

4. Desktop virtualization 

5. Δθαξκνγέο πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε βάζε ζηελ πνιηηηθή 

6. ύλδεζε ζην Γηαδίθηπν 

7. εκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ IaaS είλαη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο εηθνληθώλ κεραλεκάησλ 

από ην ηδηόθηεην πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο ή ηνπ ηδηώηε ζην cloud κε απιέο 

δηαδηθαζίεο. 

 

Platform as a Service (PaaS): Δίλαη έλαο ηξόπνο γηα λα λνηθηάδεηαη πιηθό, ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα, απνζήθεπζε θαη ρσξεηηθόηεηα δηθηύνπ πάλσ ζην internet. Απηό ην κνληέιν παξνρήο 

ππεξεζηώλ επηηξέπεη ηνλ πειάηε λα λνηθηάζεη virtualized servers θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ππαξρόλησλ εθαξκνγώλ ή ηελ αλάπηπμε θαη έιεγρν λέσλ. Δπίζεο, είλαη απνηέιεζκα 

ηνπ Software as a Service (SaaS), έλα κνληέιν δηαλνκήο ινγηζκηθνύ ζην νπνίν θηινμελνύληαη 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο πειάηεο κέζσ δηαδηθηύνπ. Σν PaaS έρεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Με ην PaaS, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο κπνξνύλ λα αιιάδνπλ θαη λα αλαβαζκίδνληαη ζπρλά. Δπηπιένλ, γεσγξαθηθά 

θαηαλεκεκέλεο νκάδεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ ζε δηάθνξα έξγα 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ. Δπηπξόζζεηα, ην θόζηνο ρξήζεο κπνξεί λα κεησζεί κε ηε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηώλ ππνδνκήο από έλαλ κόλν πξνκεζεπηή, αληί λα δηαηεξνύληαη πνιιαπιέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιηθνύ πνπ ζπρλά εθηεινύλ δηπιέο ιεηηνπξγίεο ή ππνθέξνπλ από 

πξνβιήκαηα αζπκβαηόηεηαο. 

 

ηνλ αληίπνδα, ην PaaS επηθέξεη θάπνην θίλδπλν "lock-in", αλ νη πξνζθνξέο απαηηνύλ 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο interface ή αλάπηπμε γισζζώλ. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη όηη ε 

επειημία ησλ πξνζθνξώλ πνπ παξέρνληαη δελ είλαη αξθεηέο γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο 

νξηζκέλσλ ρξεζηώλ νη νπνίεο εμειίζζνληαη ηαρύηαηα. Σν PaaS βαζίδεηαη ζην κνληέιν „Pay-Per-

Use‟ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθώλ πόξσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέζε κε ην θόζηνο ρξήζεο. 

 

 

Software as a Service (SaaS): Σν Saas βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο ππελνηθίαζεο ινγηζκηθνύ 

από έλαλ πάξνρν, αληί ηεο αγνξάο ηεο άδεηαο ρξήζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην ινγηζκηθό βξίζθεηαη 

ζε έλα δίθηπν servers πξνθεηκέλνπ λα δηαηίζεηαη σο ππεξεζία από ην Γηαδίθηπν. Δπίζεο θαιείηαη 

θαη „software on demand‟ θαη απνηειεί ηνλ πην γλσζηό ηύπν cloud computing. Γειαδή, ν 
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πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο θηινμελεί θαη ηελ εθαξκνγή θαη ηα δεδνκέλα, νπόηε κε νπνηνδήπνηε 

δπλαηό ηξόπν νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

Σν κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ππεξεζίαο θαη ίζσο ην πην ρξήζηκν πξνο ηνλ ρξήζηε, 

είλαη ε κείσζε ηνπ θόζηνπο. Δίλαη πνιύ πην νηθνλνκηθή ε ελνηθίαζε κηαο εθαξκνγήο γηα θάπνην 

ρξνληθό δηάζηεκα παξά ε αγνξά ηεο. Δπίζεο, έλα άιιν κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη όηη δελ 

απαηηείηαη από ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηώλ ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ, θαζώο γη‟ 

απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ππεύζπλνο είλαη ν πάξνρνο. αλ απνηέιεζκα, δε ζα είλαη απαξαίηεηε ε 

αγνξά απζεληηθνύ ινγηζκηθνύ, γηαηί ην Cloud Computing παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ελνηθίαζήο ηνπ 

γηα όζν ρξόλν ην ρξεζηκνπνηνύλ νη ρξήζηεο. 

 

3.4  ΒΑΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Σα ηέζζεξα κνληέια αλάπηπμεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ 

αξρηηεθηνληθήο cloud, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

 Ηδησηηθό cloud: Σν cloud ιεηηνπξγεί γηα κηα ηδησηηθή νξγάλσζε. Μπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη 

από ηελ νξγάλσζε ή από κηα νκάδα ηξίησλ, θαη κπνξεί λα αθνινπζεί ή όρη ηηο 

πξνδηαγξαθέο. 

 Community cloud: Σν cloud κνηξάδεηαη από δηάθνξνπο νξγαληζκνύο θαη ππνζηεξίδεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνηλόηεηα πνπ έρεη θνηλέο αλεζπρίεο (π.ρ., απνζηνιή, απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο, πνιηηηθή, θαη θαλόλεο ζπκκόξθσζεο). Μπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη από ηηο 

νξγαλώζεηο ή από κηα νκάδα ηξίησλ, εληόο θη εθηόο πξνδηαγξαθώλ. 

 Public cloud: Σν cloud είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ επξένο θνηλνύ ή κηαο κεγάιεο βηνκεραλία θαη 

αλήθεη ζ' έλα νξγαληζκό πνπ πνπιά ηηο ππεξεζίεο cloud. 

 Hybrid cloud: Σν πβξηδηθό cloud είλαη κηα ζύλζεζε από δύν ή πεξηζζόηεξα cloud 

(ηδησηηθώλ, θνηλνηηθώλ ή δεκόζησλ) πνπ παξακέλνπλ κνλαδηθέο νληόηεηεο, αιιά 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηππνπνηεκέλε ή ηδηόθηεηε ηερλνινγία, πνπ επηηξέπεη 

θνξεηόηεηα δεδνκέλσλ θη εθαξκνγή (π.ρ., ην cloud λα θαηαξξέεη από ηελ εμηζνξξόπεζε 

θνξηίνπ κεηαμύ ησλ clouds). 

Σν cloud computing ζεσξείηαη σο κία από ηηο πιένλ ππνζρόκελεο ηερλνινγίεο ζηελ 

πιεξνθνξηθή ζήκεξα, εγγελώο ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά από δεηήκαηα. Έρνπλ 

ηαπηνπνηεζεί κηα ζεηξά από βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ cloud computing:  

 

Δςελιξία / Δλαζηικόηηηα: νη ρξήζηεο κπνξνύλ γξήγνξα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηνπο πόξνπο 

ππνινγηζηώλ, όζν ρξεηάδνληαη ρσξίο ηελ αλζξώπηλε αιιειεπίδξαζε. 

Δπεκηαζιμόηηηα ηος cloud: λένη θόκβνη κπνξεί λα πξνζηεζνύλ ή λα αθαηξεζνύλ από ην δίθηπν 

όπσο νη θπζηθνί εμππεξεηεηέο, κε πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ζην ινγηζκηθό. Σν Cloud κπνξεί λα ηεζεί ζε νξηδόληηα ή θάζεηε θιίκαθα, 

αλαιόγσο.  

Δςπεία ππόζβαζη ζηο δίκηςο : Οη δπλαηόηεηεο είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ δηθηύνπ θαη είλαη 

πξνζπειάζηκεο κέζσ ηππνπνηεκέλσλ κεραληζκώλ πνπ πξνσζνύλ ηελ ρξήζε από εηεξνγελείο 

πιαηθόξκεο ( π.ρ. θηλεηά ηειέθσλα, θνξεηνύο ππνινγηζηέο, θαη PDAs) . 

Ανεξαπηηζία Σοποθεζίαρ: Τπάξρεη κηα αίζζεζε αλεμαξηεζίαο ηεο ζέζεο, ζην όηη ν πειάηεο 

δελ έρεη γεληθά θαλέλα έιεγρν ή γλώζε ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ησλ παξερόκελσλ 

πόξσλ, αιιά κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε ζε πςειόηεξν επίπεδν 

αθαίξεζεο ( π.ρ. ρώξα, θξάηνο ή datacenter) .  
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Αξιοπιζηία: βειηηώλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο πνιιαπιώλ ηζηόηνπσλ, πνπ θάλνπλ ην cloud 

computing θαηάιιειν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηώλ θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ από 

ηπρόλ απώιεηεο δεδνκέλσλ από θαηαζηξνθέο. 

Οικονομία κλίμακαρ κι αποηελεζμαηικόηηηα ηος κόζηοςρ: Οη Cloud εθαξκνγέο, αλεμάξηεηα 

από ην κνληέιν αλάπηπμεο, ηείλνπλ λα είλαη όζν πην κεγάιεο γίλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

επσθειεζνύλ από ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Μεγάια ζπζηήκαηα cloud κπνξεί ζπρλά λα 

βξίζθνληαη θνληά ζε θηελνύο ζηαζκνύο παξνρήο ελέξγεηαο θαη λα εγθαζίζηαληαη ζε θζελά 

αθίλεηα, γηα λα κεησζεί ην θόζηνο . 

Βιωζιμόηηηα: πξνθύπηεη κέζσ ηεο βειηησκέλεο ρξήζεο ησλ πόξσλ, πην απνηειεζκαηηθά 

ζπζηήκαηα. 

 

 

3.5 ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΝΔΦΟ 

 

Οη εθαξκνγέο πνπ θηινμελνύληαη ζην Τπνινγηζηηθό Νέθνο ζπρλά πεξηέρνπλ πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίεο αζθάιεηαο, θη είλαη θπξίσο δηαζέζηκεο ιόγσ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηεο θαζνιηθήο αξρηηεθηνληθήο. Ζ νκνγέλεηεο ζηνπ πόξνπο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θύζε ηνπ cloud, 

επηηξέπεη ζηνπο παξόρνπο cloud, λα εζηηάζνπλ όινπο ηνπο πόξνπο ηεο αζθάιεηάο πάλσ ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ cloud. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη δπλαηόηεηεο απηνκαηνπνίεζεο ηνπ cloud ζε ζπλδπαζκό 

κε ηνπο βαζύηεξα εζηηαζκέλνπο πόξνπο αζθάιεηαο, ζπλήζσο νδεγνύλ ζε πξνεγκέλεο 

ηθαλόηεηεο αζθάιεηαο. Ζ δηνξαηηθόηεηα είλαη απαξαίηεηε ζε έλαλ ηνκέα πνπ εμειίζζεηαη ξαγδαία. 

Σν cloud computing δελ είλαη παλάθεηα θαη πνιινί πηζηεύνπλ όηη είλαη κηα θακπάληα απνθιεηζηηθά 

θαζνδεγνύκελε από εκπνξηθνύο παξάγνληεο. Ζ επηθπιαθηηθόηεηα είλαη αλαγθαία, έηζη γηα λα 

κελ παξαζπξζνύκε από ηελ ηδηνηξνπία ηεο ζηηγκήο. Σν cloud computing θάζε απηό έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά ειιείςεσλ ησλ παξαδνζηαθώλ αξρηηεθηνληθώλ ράξε ζηα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, σζηόζν ε πηνζέηεζε απηήο ηεο πξσηνπνξηαθήο αξρηηεθηνληθήο 

ηνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κηα ζεηξά από επηπιένλ άγλσζηεο απεηιέο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΒΑΙΜΕΝΗ ΣΟΝ ΙΣΟ ΚΑΙ ΣΗ 
ANDROID ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

 

Γηα ηε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζηνλ ηζηό επηιέμακε λα εξγαζηνύκε ζε ιεηηνπξγηθό Linux, 

Debian όπνπ έρνπκε θαη ζην Server ζηνλ νπνίν αλεβάζακε ην πξόγξακκα. Δθηόο από ηηο 

απαξαίηεηεο ηερλνινγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο όπσο ηελ HTML ζα αλαθέξνπκε 

ζπγθεθξηκέλα όια ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά κέζα θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

4.1 NETBEANS IDE 
 

Δξγαζηήθακε ζην NetBeans IDE (Integrated Development Environment) ην νπνίν πξνζθέξεηαη 

ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ Glassfish Server. Σα δύν απηά πξντόληα αλήθνπλ ζηελ Oracle, θάηη πνπ 

δηεπθνιύλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό κε θώδηθα Java. Οη πεξηζζόηεξνη πξνγξακκαηηζηέο 

αλαγλσξίδνπλ ην NetBeans IDE σο ην γλήζην δσξεάλ IDE γηα πξνγξακκαηηζκό κε Java. 

Χζηόζν, ην NetBeans IDE ππνζηεξίδεη θαη πνιιέο άιιεο γιώζζεο, όπσο PHP, C / C ++ θαη 

JavaScript θαη πιαίζηα (frameworks).  

Σν NetBeans απνηειεί πξντόλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ (NetBeans IDE θαη πιαηθόξκα NetBeans) 

ην νπνίν θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πξνγξακκαηηζηώλ, ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε απηό σο βάζε γηα ηα πξντόληα ηνπο. Γίλεη ηε δπλαηόηεηα εύθνιεο, γξήγνξεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αλάπηπμεο πξντόλησλ. Σν NetBeans ρνξεγείην από ηελ Sun Microsystems θαη 

πξνζθέξεηαη κε αλνηρηό θώδηθα, από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2000 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 πνπ ε 

εηαηξεία αγνξάζηεθε από ηελ Oracle, ε νπνία εμαθνινύζεζε λα ην πξνθέξεη κε αλνηρηό θώδηθα 

ζην θνηλό. Σν γεγνλόο απηό δίλεη ην πιενλέθηεκα όηη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα 

δηακνηξαζηεί αθνύ ν ζρεδηαζκόο ηνπ είλαη πξνζηηόο ζην θνηλό. Σα δύν πξντόληα βάζεο, ην 

NetBeans IDE θαη ην NetBeans Platform, δηαηίζεληαη δσξεάλ γηα εκπνξηθή θαη κε εκπνξηθή 

ρξήζε. Ο πεγαίνο θώδηθαο θαη ησλ δύν είλαη δηαζέζηκνο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε από 

νπνηνλδήπνηε, θηάλεη λα ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο. Ζ θνηλόηεηα ηνπ NetBeans 

απνηειείηαη από αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν νη νπνίνη κπνξνύλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο, λα 

δώζνπλ ζπκβνπιέο, λα ζπκβάιινπλ θαη ελ ηέιεη λα δηαδώζνπλ ηα επηηπρεκέλα πξντόληα ηεο 

εηαηξείαο. ήκεξα ηα downloads ηνπ NetBeans IDE θηάλνπλ ηα 18 εθαηνκκύξηα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγώλ, από πέξαλ ησλ 800.000 

πξνγξακκαηηζηώλ θαηαηάζζνληαο ην έξγν ηεο NetBeans ζε κηα ζεκαληηθή ζέζε ζην ρώξν ηεο 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ. 

 

To NetBeans IDE πξνζθέξεη αθξηβώο όζα ρξεηαζηήθακε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ web application. 

Όπσο εηπώζεθε πην πάλσ, επηηξέπεη ηε γξήγνξε θαη εύθνιε αλάπηπμε εθαξκνγώλ Java ζε 

desktop, θηλεηά (mobile) θαη web, θαζώο θαη εθαξκνγέο HTML5 κε ηελ HTML, JavaScript θαη 

CSS. Σν IDE είλαη δσξεάλ θαη open source θαη έρεη κηα κεγάιε θνηλόηεηα ρξεζηώλ θαη 

πξνγξακκαηηζηώλ από όιν ηνλ θόζκν. Πξνζθέξεη ηελ θαιύηεξε ππνζηήξημε γηα ηηο ηειεπηαίεο 

ηερλνινγίεο Java. Με ηνπο ζπληάθηεο (editors), ηνπο αλαιπηέο θώδηθα (code analyzers) θαη ηνπο 

κεηαηξνπείο (converters) πνπ ζπκπεξηιακβάλεη, επηηξέπεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο έηζη 

ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ γισζζηθώλ δνκώλ Java 8, ιεηηνπξγηθώλ 
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δξαζηεξηνηήησλ, θαη αλαθνξώλ κεζόδνπ. Όπσο θαη ηα πεξηζζόηεξα IDE έηζη θαη ην NetBeans 

IDE, αθήλεη απηόκαηα γξακκέο κεηαμύ εληνιώλ εθεί πνπ πξέπεη, ηαηξηάδεη ιέμεηο κε παξελζέζεηο, 

θαη ρξσκαηίδεη εληνιέο πεγαίνπ θώδηθα ζπληαθηηθά θαη ζεκαζηνινγηθά. Παξέρεη επίζεο πξόηππα 

θώδηθα, ζπκβνπιέο θσδηθνπνίεζεο θαη γελλήηξηεο θώδηθα. 

 

 

 

Δηθόλα 6 Δκθάληζε όισλ ησλ ζπλαξηήζεσλ κηαο θιάζεο ζην πεξηβάιινλ NetBeans 

 

Ο ζρεκαηηζκόο κηαο ζαθνύο εηθόλαο ζε κεγάιεο εθαξκνγέο πνπ πεξηέρνπλ ρηιηάδεο θαθέινπο 

θαη αξρεία, θαη εθαηνκκύξηα γξακκέο θώδηθα, είλαη έλα δύζθνιν έξγν. Σν NetBeans IDE παξέρεη 

θαηάιιειεο πξνβνιέο ησλ δεδνκέλσλ κηαο εθαξκνγήο, από πνιιαπιά παξάζπξα ηνπ project κε 

ρξήζηκα εξγαιεία γηα πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα αλαηξέμεη 

ζηα δεδνκέλα ηνπ εύθνια θαη γξήγνξα. 
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Δηθόλα 7 Δξγαιεία Δκθάληζεο ησλ ζηνηρείσλ κηαο Δθαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ NetBeans 

 

 

Ζ δπλαηόηεηα απηή δηεπθνιύλεη λένπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

εθαξκνγήο, αθνύ κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμαηηίαο ηνπ θαιά 

νξγαλσκέλνπ θώδηθα. Πνιύ ζεκαληηθό ζηελ θαηαζθεπή κηαο εθαξκνγήο είλαη ην Γξαθηθό 

πεξηβάιινλ ρξήζηε ή γξαθηθή δηαζύλδεζε/δηεπαθή ρξήζηε (Graphical User Interface - GUI ). 

GUI θαιείηαη ην ζύλνιν ησλ γξαθηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε θάπνηαο 

ςεθηαθήο ζπζθεπήο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηε ζπζθεπή 

απηή. To NetBeans IDE είλαη θαηάιιειν γηα ην ζρεδηαζκό Γξαθηθνύ Πεξηβάιινληνο Υξήζηε 

(GUI) γηα εθαξκνγέο ζε Java SE, Java EE, αιιά θαη άιιεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, 

γξήγνξα θαη νκαιά κε ηε ρξήζε ησλ editors θαη εξγαιείσλ. Γηα εθαξκνγέο Java SE, ε NetBeans 

GUI Builder θξνληίδεη απηόκαηα ηε ζσζηή απόζηαζε θαη επζπγξάκκηζε θώδηθα.  

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο καο, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ηερλνινγία Servlet ε νπνία δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα λα αληαιιάζζνληαη δεδνκέλα κε ηνλ πειάηε (client) ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ, θάηη ην 

νπνίν καο είλαη απαξαίηεην. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Servlet ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα απηνύ ηνπ 

θεθαιαίνπ. 

 

4.2 GLASSFISH SERVER 
 

Ο Glassfish Server Open Source Edition 4.1.1 είλαη έλαο αλνηθηνύ θώδηθα δηαθνκηζηήο 

εθαξκνγώλ πνπ μεθίλεζε από ηελ Sun Microsystems γηα ηελ πιαηθόξκα ηεο Java EE θαη 

ρνξεγείηαη πιένλ από ηελ Oracle. Ζ ππνζηεξηδόκελε έθδνζε νλνκάδεηαη Oracle GlassFish 

Server. 

Ο GlassFish είλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό κε δηπιή άδεηα: ηελ Common Development and 

Distribution License (CDDL) θαη ηελ GNU General Public License (GPL). Ο GlassFish πινπνηεί 

αλαθνξέο ηεο Java EE θαη ππνζηεξίδεη Servlets, web services, Enterprise JavaBeans, JPA, 

JavaServer Faces, JMS, RMI, JavaServer Pages, θιπ. Απηό επηηξέπεη ζηνπο developers λα 

δεκηνπξγνύλ εθαξκνγέο θνξεηέο θαη επεθηάζηκεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ελζσκαηώζνπλ 

ηερλνινγίεο. Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο νη νπνίνη έρνπλ εμνηθεησζεί ζηε Java SE/Java EE 

επηιέγνπλ GlassFish γηα ηελ πινπνίεζε εθαξκνγώλ Java. εκαληηθό πιενλέθηεκα είλαη όηη ν 

GlassFish Server ππνζηεξίδεη ηεο ελεκεξώζεηο ησλ εθδόζεσλ Java EΔ/Java SE, πνιύ πην 

ζύληνκα από ηνπο ππόινηπνπο. 

 

4.3. JAVA SE 8 
 

Αξρηθά, γηα λα κπνξέζνπκε λα ηξέμνπκε πξνγξάκκαηα Java, πξέπεη λα έρνπκε εγθαηαζηήζεη 

ζηνλ ππνινγηζηή καο (θαη ελ αθνινπζία ζην Server καο) έλα πεξηβάιινλ εθηέιεζεο Java (Java 

Runtime Environment - JRE), ην νπνίν κεηαηξέπεη όια ηα αξρεία κε ηελ θαηάιεμε .java ζε 

εθηειέζηκα. To JDK πεξηέρεη όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ηεο Java, πνπ ρξεηάδεηαη έλαο 

πξνγξακκαηηζηήο, έηζη ώζηε λα αλαπηύμεη έλα web application. Σν JRE είλαη έλα ππνζύλνιν ηνπ 

JDK. Σν πιηθό γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ JDK βξίζθεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Oracle. 

Δκείο θαηεβάζακε θαη εγθαηαζηήζακε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ε νπνία ήηαλ ε Java SE 8. 
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4.4 SERVLET 
 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ηερλνινγία ησλ Servlets. Σν 

δηαδίθηπν απνηειείηαη από δηζεθαηνκκύξηα πειάηεο θαη εμππεξεηεηέο νη νπνίνη επηθνηλσλνύλ 

κεηαμύ ηνπο κέζσ ελζύξκαησλ θαη αζύξκαησλ δηθηύσλ. Οη πειάηεο θάλνπλ αηηήζεηο ζηνπο Web 

Servers, ν Web Server ιακβάλεη ην αίηεκα, βξίζθεη ηνπο πόξνπο θαη επηζηξέθεη ηελ απάληεζε 

ζηνλ πειάηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πειάηεο ρξεζηκνπνηώληαο έλα browser ζηέιλεη ηελ αίηεζε 

ζην Server, ζηε ζπλέρεηα ν Server αληαπνθξίλεηαη ζην browser επηζηξέθνληαο έλα ζύλνιν 

νδεγηώλ γξακκέλν ζε HTML (HyperText Markup Language). Ο browser εξκελεύεη ηηο νδεγίεο 

απηέο θαη εκθαλίδεη ην πεξηερόκελν ζην πειάηε. 

 

Πξνηνύ εμεγήζνπκε ην ξόιν ελόο Servlet ζηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ, πξέπεη 

πξώηα λα εμεγήζνπκε ην ξόιν ελόο ζεκαληηθνύ παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ κεηαμύ πειάηε θαη δηαθνκηζηή. Απηόο είλαη, ην πξσηόθνιιν HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) πνπ αθνινπζνύλ νη πειάηεο θαη νη δηαθνκηζηέο γηα λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ 

ηνπο. Σν πξσηόθνιιν HTTP είλαη παξόκνην κε άιια πξσηόθνιια ηνπ Γηαδηθηύνπ όπσο κε ηα 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) θαη FTP (File Transfer Protocol), αιιά ππάξρεη κηα 

ζεκειηώδεο δηαθνξά. ε αληίζεζε κε ηα ππόινηπα, ην πξσηόθνιιν HTTP ραξαθηεξίδεηαη σο 

stateless, απηό ζεκαίλεη όηη ππνζηεξίδεη κόλν κία αίηεζε αλά ζύλδεζε, δειαδή νη πειάηεο 

ζπλδένληαη κε ην δηαθνκηζηή γηα λα ζηείινπλ έλα αίηεκα θαη ακέζσο κεηά απνζπλδένληαη. Ο 

ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, επηηξέπεη ηε ζύλδεζε πεξηζζόηεξσλ ρξεζηώλ κε έλα δηαθνκηζηή ζε έλα 

δεδνκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 8, ν πειάηεο ζηέιλεη έλα αίηεκα HTTP 

θαη ν δηαθνκηζηήο απαληά κε κηα ζειίδα HTML ζηνλ πειάηε, ρξεζηκνπνηώληαο HTTP. 

 

 
Δηθόλα 8 Πξσηόθνιιν Client- Server 

 

 

Ζ ηερλνινγία ησλ Servlet ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία web application θαη ρξεζηκνπνηεί ηε 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java. Πξηλ από ηα Servlets, επηθξαηνύζε κηα άιιε ηερλνινγία ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο ησλ εθαξκνγώλ ηζηνύ θαη νλνκαδόηαλ CGI (Common Gateway Interface). 

Με ηελ ηερλνινγία ησλ CGI, ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε κηα δηεύζπλζε (link) ηεο νπνίαο ην URL 

(Uniform Resource Locator) παξαπέκπεη ζε κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα αληί ζε κηα ζηαηηθή. Ζ 

δηεύζπλζε URL απνθαζίδεη πνην πξόγξακκα CGI λα εθηειέζεη όπνπ ην πξόγξακκα ηξέρεη ζε 

θέιπθνο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (OS shell). Σα απνηειέζκαηα ηνπ CGI απνζηέιινληαη 
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πίζσ ζην Web Server, ν νπνίνο ηα παθεηάξεη ζε κηα απόθξηζε HTTP ε νπνία ζηέιλεηαη πίζσ 

ζηνλ web browser. Ζ ιεηηνπξγία απηή ήηαλ ρξνλνβόξα αθνύ ηα πξνγξάκκαηα CGI εθηεινύληαλ 

ζε δηθό ηνπο θέιπθνο OS. Δπηπιένλ δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα επέθηαζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

CGI δελ ήηαλ νύηε αζθαιή νύηε αληηθεηκελνζηξαθή.  

 

Δμαηηίαο απηώλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ, νη πξνγξακκαηηζηέο άξρηζαλ λα ςάρλνπλ γηα θαιύηεξεο 

ιύζεηο. ηε ζπλέρεηα, ε Sun Microsystems αλέπηπμε ηελ ηερλνινγία ησλ Servlet ηελ νπνία 

πξνώζεζε σο ελαιιαθηηθή ιύζε. Ζ κεηάβαζε ζηε ηερλνινγία απηή έγηλε πνιύ γξήγνξα εμαηηίαο 

ησλ βαζηθώλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξείρε, όπσο: 

 Ληγόηεξν ρξόλν απόθξηζεο δηόηη θάζε αίηεκα ηξέρεη ζε μερσξηζηό λήκα. 

 Ζ ηερλνινγία ησλ Servlets είλαη επεθηάζηκε. 

 Σα Servlets είλαη object-oriented. 

 Γελ εμαξηώληαη από ηελ πιαηθόξκα. 

 

 
 

Δηθόλα 9 Μείσζε ηνπ θόξηνπ ηνπ επεμεξγαζηή κε Servlet 

 

Λειτουργία Servlet 

 

Σν αίηεκα HTTP από ηνλ πειάηε κπνξεί λα γίλεη κε κηα πνηθηιία κεζόδσλ, αιιά νη δύν πην 

δεκνθηιείο είλαη ε Get θαη ε Post. Σν όλνκα ηεο κεζόδνπ πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηεο αίηεζεο πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη. Σν Servlet API 

(Application Programming Interface) απνηειείηαη από δύν ζεκαληηθά παθέηα πνπ πεξηέρνπλ 

όιεο ηηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο δηαζύλδεζεο ηνπ. Απηά είλαη:  

 javax.servlet 

 javax.servlet.http  

 

Ζ θαηεγνξία HttpServlet είλαη κηα θιάζε ε νπνία εξκελεύεη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθόξσλ 

ππεξεζηώλ/κεζόδσλ ηνπ Servlet. Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο Servlet, πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

θιάζε πνπ ππάγεηαη ζηε θαηεγνξία HttpServlet. Ζ θιάζε απηή, δελ ππεξηζρύεη ηεο κεζόδνπ 

ππεξεζίαο, service() method, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ην είδνο ηνπ αηηήκαηνο αιιά αλαιακβάλεη ηηο 

επζύλεο ηεο κεζόδνπ doGet() θαη/ή doPost(). Γηα λα κπνξέζεη λα ρεηξηζηεί ην αίηεκα ελόο πειάηε 

παξέρεη αξρηθά δύν ζεκαληηθέο δηαζπλδέζεηο. Απηέο είλαη ε javax.servlet.ServletRequest θαη ε 

javax.servlet.http.HttpServletRequest νη νπνίεο εξκελεύνπλ ην αίηεκα ηνπ πειάηε θαη παξέρνπλ 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε απηό. ηε ζπλέρεηα αθνύ εθηειεζηεί ην αίηεκα ηνπ πειάηε 

αθνινπζνύλ άιιεο δύν ζεκαληηθέο δηαζπλδέζεηο πνπ παξέρεη ην Servlet API. Απηέο είλαη ε 
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ServletResponse θαη ε HttpServletResponse θαη έρνπλ σο ζηόρν ηελ απνζηνιή απάληεζεο ζηνλ 

πειάηε.  

Οη πην πάλσ δηεξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα ησλ Γηαδηθηπαθώλ δνρείσλ (Web 

containers) ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εθαξκνγώλ Java EE 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ Servlets ή JSP. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη έλα αίηεκα ζην Servlet, ν 

δηαθνκηζηήο παξαπέκπεη ην αίηεκα απηό ζε έλα Web container. Σν Web container αλαιακβάλεη 

ηελ επζύλε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ελόο Servlet ή λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν λήκα έηζη ώζηε 

λα εμππεξεηήζεη ηελ αίηεζε. Σν Web container νπζηαζηηθά κεζνιαβεί, έηζη ώζηε λα ζηείιεη ηελ 

αίηεζε ζην Servlet θαη λα ιάβεη απάληεζε από απηό. ηελ πεξίπησζε πνιιώλ αηηήζεσλ, ην 

Web container δεκηνπξγεί πνιιαπιά λήκαηα ηα νπνία αλαιακβάλεη έλα κόλν Servlet θαη ηα 

επεμεξγάδεηαη.  

Ο θύθινο δσήο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αλαιακβάλεη έλα Servlet δελ εθηειείηαη ζε κηα 

θύξηα κέζνδν, main method(), αιιά αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα. Αξρηθά, ν ρξήζηεο ζηέιλεη έλα 

αίηεκα γηα ην Servlet θάλνληαο θιηθ ζε έλα link ηνπ νπνίνπ ε δηεύζπλζε URL παξαπέκπεη ζε έλα 

Servlet. Σν Web container βξίζθεη ην Servlet ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ πεξηγξαθεηή αλάπηπμεο 

(deployment descriptor) θαη δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν αηηήκαηνο (HttpServletRequest) θαη έλα 

αληηθείκελν απόθξηζεο (HttpServletResponse). ηε ζπλέρεηα, ην Web container δεκηνπξγεί ή 

δηαζέηεη έλα λήκα γηα ην αίηεκα απηό θαη θαιεί ηε κέζνδν ππεξεζίαο, service method(), ηνπ 

Servlet, δίλνληαο ηεο ην πεξηερόκελν ηεο αίηεζεο. Ζ service() method, αλήθεη ζηελ θιάζε (class) 

HttpServlet θαη εθηειείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ελεξγνπνηεζνύλ νη Http κέζνδνη GET ή POST. 

Σόηε θαιεί ηηο κεζόδνπο doGet () ή doPost () νη νπνίεο είλαη βαζηζκέλεο ζηνλ ηύπν Http θαη ζα 

επηηειέζνπλ ην ξόιν ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ. Αθνινύζσο, ην Servlet ζηέιλεη ηελ απάληεζε 

πίζσ ζηνλ πειάηε. Σέινο, αθνύ νινθιεξσζεί ε service method(), ην λήκα πεζαίλεη θαη νη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αηηήκαηνο θαη απόθξηζεο θαηαζηξέθνληαη.  

 

Ο θύθινο δσήο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 10, όπνπ ε init method(), ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εθθίλεζε θαη αξρηθνπνίεζε ηνπ Servlet:  

 

 

 

Δηθόλα 10 Κύθινο δσήο ελόο Servlet 
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4.5 WEB SERVICES 
 

Μηα ππεξεζία ηζηνύ (Web service) είλαη θάζε θνκκάηη ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ θαη ρξεζηκνπνηεί έλα ηππνπνηεκέλν ζύζηεκα XML γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ. Ζ 

XML ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ επηθνηλσληώλ ηνπ Web service. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο πειάηεο επηθαιείηαη έλα Web service κε ηελ απνζηνιή ελόο κελύκαηνο XML, θαη πεξηκέλεη 

γηα κηα αληίζηνηρε απάληεζε ζε XML. Αθνύ όιεο νη επηθνηλσλίεο γίλνληαη ζε XML, ηα Web 

services δελ πεξηνξίδνληαη από θαλέλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Σν 

γεγνλόο απηό θάλεη δπλαηή ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ Java θαη Perl ή εθαξκνγέο ησλ Windows κε 

εθαξκνγέο Unix.  

Σα Web services κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνύλ σο απηόλνκα θαη δπλακηθά applications ηα νπνία 

κπνξεί λα πεξηγξαθνύλ, λα δεκνζηεπζνύλ, λα επξεζνύλ, ή λα θιεζνύλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα 

ηε δεκηνπξγία πξντόλησλ θαη δηαδηθαζηώλ. Οη εθαξκνγέο απηέο κπνξνύλ λα είλαη ηνπηθέο ή θαη 

web-based θαη θαηαζθεπάδνληαη βάζε θαζηεξσκέλσλ πξνηύπσλ, όπσο ην TCP / IP, HTTP, 

Java, HTML θαη XML. Υξεζηκνπνηνύληαη επίζεο θαη γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμύ 

εθαξκνγώλ ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα, αληηθείκελα, κελύκαηα ή αθόκα 

θαη έγγξαθα θαζώο επίζεο θαη ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κέζσ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ κε 

παξόκνην ηξόπν όπσο γίλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ δηεξγαζηώλ ζε έλαλ ππνινγηζηή.  

πλνπηηθά, ππεξεζίεο ηζηνύ κπνξνύκε λα νλνκάζνπκε νπνηαδήπνηε ππεξεζία πνπ: 

  Δίλαη δηαζέζηκε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ή θάπνηνπ ηδησηηθνύ δηθηύνπ  

  Υξεζηκνπνηεί έλα ηππνπνηεκέλν ζύζηεκα αληαιιαγήο κελπκάησλ XML 

  Γελ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

  Απηνπεξηγξάθεηαη κέζσ κηαο θνηλήο γξακκαηηθήο XML 

  Δληνπίδεηαη κέζσ ελόο απινύ κεραληζκνύ αλαδήηεζεο  

 

Σα Web Services βαζίδνληαη ζε XML θαη ζε HTTP θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο ζηεξίδεηαη ζηα 

εμήο ζπζηαηηθά: 

  SOAP (Simple Object Access Protocol)  

  UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

  WSDL (Web Services Description Language) 

 

 

Λειηοςπγία ενόρ Web service 

 

Σν Web service επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εθαξκνγώλ κε ηε ρξήζε 

αλνηθηώλ πξνηύπσλ όπσο ησλ HTML, XML, WSDL θαη SOAP. Με ηε βνήζεηα ηεο XML 

επηζεκαίλεη ηα δεδνκέλα, κε ηε βνήζεηα ηεο SOAP κπνξεί λα κεηαθέξεη έλα κήλπκα, θαη κε ηε 

ρξήζε WSDL κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε δηαζεζηκόηεηα ηεο ππεξεζίαο. 

Σα Web services πνπ παξέρεη ην NetBeans IDE αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε ελόο θνκκαηηνύ ηεο 

ζπλνιηθήο επεμεξγαζίαο ελόο Web application θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

ελζσκάησζε εθαξκνγώλ νη νπνίεο είλαη γξακκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ 

θαη νη νπνίεο ηξέρνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο. Σν γεγνλόο όηη κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε 

δηαθνκηζηή εθαξκνγώλ Java EE, θάλεθε ρξήζηκν αθνύ ηηο θάλεη θαηάιιειεο γηα ηνλ GlassFish 

Server πνπ επηιέμακε.  
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Τπάξρνπλ δύν θαηεγνξίεο Web services: 

 Σα REST-based. Σα REpresentational State Transfer (Παξαζηαηηθή Καηάζηαζε  

Μεηαθνξάο) βαζίδνληαη ζε κηα λέα κέζνδν δεκηνπξγίαο Web services, όπνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη Uniform Resource Identifiers (URIs) ηα νπνία επεμεξγάδνληαη κέζσ 

HTTP ιεηηνπξγηώλ θαη  

 ηα SOAP/WSDL-based. Απνηεινύλ ηα παξαδνζηαθά Web services, όπνπ νη δηεπαθέο 

απνηεινύλ URL δηεπζύλζεηο θαη παξνπζηάδνληαλ κε ηε βνήζεηα WSDL εγγξάθσλ (όπσο 

XML). Ζ αληαιιαγή κελπκάησλ ζηε θαηεγνξία απηή γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο SOAP. Οη 

δύν θαηεγνξίεο πξνζθέξνπλ παξόκνηεο δπλαηόηεηεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε 

πινπνηήζεηο Web application.  

 

4.6 JavaScript και jQuery 
 

Ζ θύξηα ρξήζε ηεο JavaScript βαζίδεηαη ζε client-side web scripting, όπνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ζην πεδίν ηεο εθαξκνγήο κε ηνλ πειάηε. Σα πεξηζζόηεξα από ηα δπλακηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηζηνζειίδαο νθείινληαη ζηνλ ελζσκαησκέλν θώδηθα JavaScript ζηελ HTML. 

Δίλαη ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή θαη πξνζζήθε δπλακηθώλ εθέ εθόζνλ θνξησζεί ε 

ηζηνζειίδα θαη έρεη ηελ δπλαηόηεηα, κε ηε ρξήζε δηαδηθαζηώλ (functions), λα πξνθαιέζεη 

κεηαβνιέο ζηε δηεπαθή.  

Αθόκα έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ εθκεηαιιεπηήθακε είλαη ε βηβιηνζήθε jQuery. Ζ jQuery είλαη 

κηα βηβιηνζήθε JavaScript ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα απινπνηήζεη ηελ πινπνίεζε ζελαξίσλ 

(scripting) ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ηεο HTML θαη ππνζηεξίδεηαη από πνιινύο Web 

browsers. Κπθινθόξεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 από ηνλ John Resig θαη ε ρξήζε ηεο μεπεξλά 

ην 65% ησλ πξώησλ 10.000 ηζηνζειίδσλ κε ηε κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα. 

4.7 Android Studio 
 

Σν ιεηηνπξγηθό Android ηξέρεη ζε εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα ζπζθεπέο ζε πεξηζζόηεξεο από 190 

ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Δίλαη ε κεγαιύηεξε εγθαηεζηεκέλε βάζε από νπνηαδήπνηε 

πιαηθόξκα θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη απμάλεηαη ηαρέσο. Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android ηεο 

Google πξνζθέξεη κηα πιαηθόξκα πςειήο πνηόηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ θαη 

παηρληδηώλ γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ, θαζώο θαη κηα αλνηρηή αγνξά γηα ηελ άκεζε δηαλνκή ζε 

απηνύο. Κάζε κέξα ελεξγνπνηνύληαη ζε όιν ηνλ θόζκν πάλσ από έλα εθαηνκκύξην λέεο 

ζπζθεπέο Android. Σν ιεηηνπξγηθό Android είλαη open-source, θάηη ην νπνίν πξνηηκάηαη από 

πνιινύο θαηαλαισηέο αιιά θπξίσο από πξνγξακκαηηζηέο θαη ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηε ζπλερή 

πξνζθνξά θαη δήηεζε εθαξκνγώλ νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζην Google Play. 

πλερώο πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη ηα όξηα ηεο ζπλεξγαζίαο πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ θαη λα θέξεη 

λέεο δπλαηόηεηεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Ζ πιαηθόξκα Android Studio, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηα εξγαιεία SDK (Software Development Kit) πνπ παξέρεη, επηηξέπνπλ ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα πινπνηήζνπλ ηζρπξέο θαηλνύξηεο εθαξκνγέο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηηο 

ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ. Γίλεη πξόζβαζε ζηνπο developers ζηηο πην 

πξόζθαηεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο όπσο επεμεξγαζία πνιιαπιώλ ππξήλσλ, γξαθηθά 

πςειήο απόδνζεο, state-of-the-art αηζζεηήξεο, νζόλεο αθήο θαη πνιιά άιια. Πξνζθέξεη επίζεο 

ηε δπλαηόηεηα κνληεινπνίεζεο εληαίσλ εθαξκνγώλ νη νπνίεο κπνξεί λα ηξέρνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζε έλα επξύ θάζκα ζπζθεπώλ όπσο ηειέθσλα θαη tablets, αλεμαξηήησο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο νζόλεο ηνπο. Παξέρεη εξγαιεία πνπ επσθεινύληαη από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πιηθνύ 

πνπ δηαζέηεη θάζε ζπζθεπή θαη ζπκπεξηιακβάλεη απηόκαηε πξνζαξκνγή ηεο δηεπαθήο ηνπ 

ρξήζηε γηα ηε βέιηηζηε εκθάληζε ζε θάζε ζπζθεπή. Σαπηόρξνλα πξνζθέξεη ηεξάζηην πνζνζηό 
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ειέγρνπ ζην ρξήζηε, γηα λα πξνζαξκόδεη ην UI αθξηβώο όπσο επηζπκεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο εθαξκόδεη απηόκαηα ηα ζσζηά ζύλνια πόξσλ κε βάζε ην κέγεζνο ηεο νζόλεο, ηελ 

ππθλόηεηα, ηεο ξπζκίζεηο γιώζζαο, ηελ ηνπνζεζία, θνθ.  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε εθαξκνγώλ, ηα Android Developer Tools πξνζθέξνπλ έλα 

πιήξεο Java IDE πνπ πεξηιακβάλεη παθέηα, βηβιηνζήθεο θαη ιεηηνπξγία απνζθαικάησζεο 

(debugging). Πξνζθέξεηαη επίζεο πξόγξακκα ην νπνίν δεκηνπξγεί εηθνληθέο ζπζθεπέο έηζη ώζηε 

ν θαηαζθεπαζηήο λα κπνξεί λα δεη πώο ζα θαίλεηαη ε εθαξκνγή ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή. Χο 

κηα αλνηρηή αγνξά, ην Google Play δίλεη ηε επρέξεηα ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα δεκνζηεύνπλ 

όπνηε ζέινπλ, όζν ζπρλά ζέινπλ, θαη γηα ηνπο πειάηεο πνπ ζέινπλ. Δπνκέλσο, ν 

θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα δηαλέκεη επξέσο ζε όιεο ηηο αγνξέο θαη ζπζθεπέο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ή λα επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, ζπζθεπέο ή πεξηνρέο. Ζ 

επέθηαζε ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ Android Studio ζηελ πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο Android ζα 

ζπκβάιεη άκεζα ζηελ πξνώζεζε ηεο δηαδηθαζίαο επζπγξάκκηζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ANDROID 

5.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΗ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ANDROID. 

 

 

Ζ ηδέα αλάπηπμεο κίαο εθαξκνγήο πνπ ζα κπνξεί λα θάλεη πην εύθνιε ηελ δσή εθείλσλ πνπ 

έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζπζθεπέο Android θαη δελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε απηήλ ηελ 

πιαηθόξκα, ήξζε σο απνηέιεζκα ηξηβήο κε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία θαη 

πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ζηελό νηθνγελεηαθό αιιά θαη θηιηθό θύθιν. 
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Οη δπζθνιίεο πνπ έπξεπε λα πξνζπεξαζηνύλ αλήθνπλ ζε δύν θαηεγνξίεο: 

1. Σν γεγνλόο όηη ε ζπζθεπή έρεη πιεζώξα πξν-εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγώλ, θαη επνκέλσο 

αξθεηά εηθνλίδηα πνπ θάλνπλ πην δύζθνιν ησλ εληνπηζκό ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

2. Σν κέγεζνο ησλ θνπκπηώλ αιιά θαη ηεο γξακκαηνζεηξάο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο δελ 

είλαη ηθαλό λα δείμεη ζην ρξήζηε ηη αθξηβώο πξέπεη λα θάλεη θαη ζε πνηό αθξηβώο 

ζεκείν. 

 

Ύζηεξα από κία κηθξή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε θαηαιήμακε ζηηο 6 πην ζεκαληηθέο 

εθαξκνγέο πνπ έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ε εθαξκνγήο καο. 

 

 Σειέθσλν 

 Δπαθέο 

 Μελύκαηα 

 E-Mail 

 Κάκεξα 

 Έθζεζε Φσηνγξαθηώλ 

 

Γηα θάζε κία από απηέο ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό εηθνλίδην πνπ δειώλεη ηελ θάζε ιεηηνπξγία, πξηλ 

ν ρξήζηεο επηιέμεη απηήλ πνπ επηζπκεί. Σαπηόρξνλα θάλακε ρξήζε ηνπ ερείνπ ηεο ζπζθεπήο 

πξνθεηκέλνπ ην εξέζηζκα πξνο ην ρξήζηε λα είλαη νπηηθναθνπζηηθό θάλνληαο αθόκε πην εύθνιε 

ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηη αθξηβώο αληηπξνζσπεύεη ην θνπκπί-ιεηηνπξγία πνπ επέιεμε. Έλα 

παξάδεηγκα γηα ην παξαπάλσ είλαη: ν ρξήζηεο παηά ην εηθνλίδην ηεο θάκεξαο, θαη ακέζσο ζα 

αθνπζηεί ερεηηθό κήλπκα( π.ρ. Camera ).
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5.2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ANDROID Ε ΕΙΚΟΝΕ 
 

 

Ξεθηλώληαο από ηελ αξρηθή νζόλε, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ 

έθηαθηεο αλάγθεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο, όπσο ζα δνύκε ζε επόκελε ελόηεηα, ζα 

ρξεζηκεύζεη πξνθεηκέλνπ λα εηδνπνηεζεί εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε από ηνπο 

αηζζεηήξεο ππνδειώλνπλ πηώζε ή άγλνηα ζέζεο. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11 Αξρηθή Οζόλε “Help The Old Ones" 

 

Αθνύ πιεθηξνινγήζεη ηνλ αξηζκό επηιέγεη SAVE γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ, ή SKIP ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ζέιεη λα δειώζεη ηελ επαθή έθηαθηεο αλάγθεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 
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Δηθόλα 12 Δηζαγσγή Δπαθήο Έθηαθηεο Αλάγθεο 

 

 

Ακέζσο κεηά εκθαλίδεηαη εκθαλίδεηα η ε δεύηεξε νζόλε Δηθόλα  13,  πνπ απνηειεί  

θαη  ην θεληξηθό κελνύ θαη  πνπ δείρλεη όιεο ηηο δπλαηέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ε εθαξκνγή Android. 
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Δηθόλα 13 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ηεο Δθαξκνγήο (Κεληξηθό Μελνύ) 

 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη εηθνλίδηα πνπ ππνδεηθλύνπλ άκεζα ηη αθξηβώο 

αληηπξνζσπεύεη θάζε θάζε θνπκπί ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζόλεο (Δηθόλα 13). Σαπηόρξνλα πάλσ από 

θάζε θνπκπί έρνπκε ηνπνζεηήζεη θαη θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ηελ εθάζηνηε ιεηηνπξγία.  Γεγνλόο πνπ 

κεηώλεη ζην ειάρηζην ηελ πηζαλόηεηα ν ρξήζηεο λα επηιέμεη θάπνηα ιεηηνπξγία θαη λα κελ θαηαλνεί ηη 

αθξηβώο θάλεη. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα θιήζε, έρνληαο ζηελ νζόλε ηνπ 

κόλν ηα βαζηθά ζηνηρεία ώζηε λα θάλεη ρξήζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθώλνπ. Οπζηαζηηθά 

απνθξύθηεθαλ όια ηα πεξηηηά θνπκπηά πνπ κπνξεί νδεγήζνπλ ην ρξήζηε ζε ζύγρπζε. 

 

 

 

Δηθόλα 14 Λεηηνπξγία «Τειέθσλν» ηεο Δθαξκνγήο 

 

 

Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ζηείιεη έλα κήλπκα (SMS) (Δηθόλα15). Καη ζε απηή ηελ νζόλε 

αθαηξέζακε θάζε πεξηηηό ζηνηρείν θαη κεγαιώζακε ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ δειώλνπλ κε ηη ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην αληίζηνηρν θείκελν. 
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Δηθόλα 15 Λεηηνπξγία «Μήλπκα» ηεο Δθαξκνγήο 

 

 

 

Κηλνύκελνη ζην ίδην κνηίβν κε ην εθείλν ηεο απνζηνιήο κελύκαηνο θάλακε ηηο ίδηεο αιιαγέο θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ e-mail (Δηθόλα 14), ώζηε λα θαζηζηά ηελ απνζηνιή ελόο e-mail εύθνιε αθόκε θαη 

γηα ηνλ πην κε εμνηθεησκέλν ρξήζηε. 
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Δηθόλα 16 Λεηηνπξγία «e-Mail» ηεο εθαξκνγήο 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επαθώλ, δεκηνπξγήζακε έλα activity, ην νπνίν ζα δείρλεη κε ζαθήλεηα ηη 

αθξηβώο πξέπεη λα παηήζεη γηα λα θάλεη κηα εηζαγσγή. Πξνζζέζακε έλα θνπκπί δηαγξαθήο, θαη 

ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη θιήζε κόιηο παηεζεί θάπνηα επαθή από ηελ εκθαληδόκελε ιίζηα. Σν 

ιεηηνπξγηθό Android δπζθνιεύεη αξθεηά ηελ εηζαγσγή κίαο επαθήο, θαζώο ζην βσκό ηεο 

απνζήθεπζεο ζην ινγαξηαζκό Google, ηνπ ζπγρξνληζκνύ ησλ επαθώλ θαη ηεο θνηλήο ρξήζεο 

απηώλ, ζπζηάζηεθε ε απιόηεηα ηεο εηζαγσγήο κηαο επαθήο.
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Δηθόλα 17 Λεηηνπξγία «Δπαθέο» ηεο Δθαξκνγήο 

 

Πεγαίλνληαο έλα κηθξό βήκα παξαθάησ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ζειήζακε λα βάινπκε 

θαη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα γίλνληαη δηαζέζηκεο κε ηελ θσλή ηνπ ρξήζηε. Έηζη ινηπόλ κπνξεί 

λα θάλεη θαη ρξήζε ηνπ θιαο ηεο ζπζθεπήο ζαλ θαθό, εθόζνλ δηαζέηεη ε ζπζθεπή κε ηε θσλή. 

ε απηή ηε ιεηηνπξγία πξνζζέζακε ην άλνηγκα ηνπ θαθνύ κέζσ θσλεηηθήο εληνιήο 

ρξεζηκνπνηώληαο API ηεο GOOGLE. Μέζα ζε απηό ην activity ππάξρεη θαη ε επηινγή αιιαγήο 

ηεο επαθήο έθηαθηεο αλάγθεο, ε πξνζζήθε απηήο αλ ν ρξήζηεο είρε επηιέμεη ην θνπκπί SKIP, 

θαηά ηελ πξώηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ πξώηε νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη (Δηθόλα 11).
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Δηθόλα 18 Λεηηνπξγία «Φσλεηηθέο Δληνιέο-Αιιαγή αξ. Έθηαθηεο Αλάγθεο» ηεο Δθαξκνγήο 

 

 

 

Δθηόο όκσο από ην λα θάλνπκε πην εύρξεζηε ηε ζπζθεπή Android, ζέζακε θαη έλαλ αθόκε 

ζηόρν: λα αμηνπνηήζνπκε αηζζεηήξεο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ δελ είλαη ζε πνιινύο γλσζηνί, 

κε ζθνπό λα απνηξέςνπκε δύζθνιεο γηα ηνλ ρξήζηε θαηαζηάζεηο (άγλνηα ζέζεο, πηώζε). 
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5.3 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΣΗ 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ  

5.3.1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ EMERGENCY 
 

Όπσο δείμακε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, ν ρξήζηεο όηαλ αλνίμεη γηα πξώηε θνξά ηελ εθαξκνγή, 

θαιείηαη λα εηζάγεη έλαλ αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο (ν αξηζκόο απηόο κπνξεί λα αιιάμεη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή). Ο ζθνπόο ηεο ύπαξμεο κηαο ηέηνηαο επαθήο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

επηπξόζζεηε ιεηηνπξγία EMERGENCY. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηελ 

εθαξκνγή λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη πηώζε ή απόηνκε θίλεζε ηεο ζπζθεπήο. 

 

 

 

 

Δηθόλα 19 Τηκέο Αηζζεηήξσλ 
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Οη ηηκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 19 δείρλνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπ επηηαρπλζηόκεηξν ζηνλ 

άμνλα Υ,Τ θαη Ε. Ζ επόκελε ηηκή αλαθέξεηαη ζην πόζεο θνξέο έρεη μεπεξαζηεί ε ηηκή ηνπ 

θαησθιίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία Άγλνηα-Θέζεο. ηε ζπλέρεηα, νη επόκελεο δύν ηηκέο δείρλνπλ ην 

γεσγξαθηθό κήθνο θαη γεσγξαθηθό πιάηνο ζύκθσλα κε ηνλ αηζζεηήξα GPS. Ζ ηειεπηαία ηηκή 

καο δείρλεη ην κεηξεηή ηνπ θαησθιίνπ γηα ηελ αλαγλώξηζε πηώζεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηα δεδνκέλα πνπ παίξλεη από ηνπο αηζζεηήξεο είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη 

αλ γίλεηαη 

1. Πεξηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο (Λεηηνπξγία- Άγλνηα ζέζεο) 

2. Απόηνκε αιιαγή ύςνπο (Λεηηνπξγία-Αλίρλεπζε πηώζεο) 

θαη εθόζνλ δελ γίλεη θακία άιιε ελέξγεηα από ην ρξήζηε, ελεκεξώλεηαη θαηάιιεια ε επαθή 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

5.3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΤ 
 

Ζ ιεηηνπξγία EMERGENCY, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 20, ιακβάλεη ηηκέο από ηνπο 

αηζζεηήξεο ηεο εθαξκνγήο (έρνπλ κπεη θαζαξά γηα ιόγνπο ειέγρνπ ζηε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή).  

 

 

Δηθόλα 20 OnCreate ηεο Λεηηνπξγίαο Emergency 

 

Όηαλ μεθηλήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 21, αξρηθνπνηνύληαη νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ εκπιεθόκελσλ αηζζεηήξσλ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο 

ζπζθεπήο ηόζν ζε απόδνζε CPU όζν θαη ζε θαηαλάισζε κπαηαξίαο, νη κεηξήζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη λα κελ είλαη πάξα πνιύ θνληηλέο ρξνληθά ε κία ζηελ άιιε. Γη απηό ην ιόγν, όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην θώδηθα ζηε κέζνδν registerListerner, έρνπκε νξίζεη ην δεύηεξν όξηζκα λα έρεη 

ηελ ηηκή SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL. Πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη ζα «αθνύκε» ηνλ 

αηζζεηήξα θάζε 200ms. 

 

Αθνύ δειώζνπκε ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ αηζζεηήξσλ, ζα πξέπεη λα νξίζνπκε θαη ηα θνκκάηηα 

ηνπ UI πνπ ζα εκθαλίδνπλ ηη ηηκέο απηώλ. Γηα ηηο ηηκέο ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ (άμνλεο x,y,z) 

ρξεζηκνπνηνύκε ηα labels xAxisLabel, yAxisLabel θαη zAxisLabel. Απνηεινύλ κέξνο ηεο νζόλεο 

πνπ έρνπκε νξίζεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη είλαη ηα TextViews πνπ καο παξέρεη ε 

πιαηθόξκα Android. Υξεζηκνπνηνύκε άιια δύν TextViews γηα λα εκθαλίζνπκε ην γεσγξαθηθό 

κήθνο θαη πιάηνο πνπ παίξλνπκε από ην GPS ηεο ζπζθεπήο. Σέινο νη ηηκέο ηνπ 4
νπ

 θαη 7
νπ

 

πεδίνπ απνηππώλνπλ ηνπο κεηξεηέο πνπ έρνπκε ζέζεη ώζηε όηαλ πεξάζνπλ κηα νξηζζείζα ηηκή 
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λα ελεξγνπνηήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο άιιεο ιεηηνπξγηθόηεηεο πνπ ζα πεξηγξάςνπκε ζε επόκελεο 

ελόηεηεο. 

 

5.3.1.1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ-ΑΓΝΟΙΑ ΘΕΗ 

 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρξήζηεο δελ γλσξίδεη ηε αθξηβή ηνπ ζέζε (έρεη ραζεί), θνπλώληαο ηελ 

ζπζθεπήο γηα πεξηζζόηεξα από 5 δεπηεξόιεπηα κπνξεί λα εηδνπνηήζεη ηελ επαθή έθηαθηεο 

αλάγθεο πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ πξώηε νζόλε ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

 

Δηθόλα 21 OnSensorChanged 

 

 

Έρνπκε θάλεη override κηα κέζνδν ηε onSensorChanged, πνπ αθνξά γεληθά όινπο ηνπο 

αηζζεηήξεο. Απηό γηαηί έπξεπε κέζα ζε απηή ηε κέζνδν λα πξνζζέζνπκε θώδηθα πνπ ζα θάλεη 

δύν πνιύ ζεκαληηθέο δνπιεηέο: 

 

1. Να θαιεί ηε κέζνδν updateUi 

2. Να ειέγρεη ηηο ηηκέο ησλ κεηξεηώλ. 

 

Ζ κέζνδνο updateUi απνηειεί ηε «ξαρνθνθαιηά ηεο εθαξκνγήο». Δίλαη εθείλε πνπ ζα εκθαλίζεη 

ζην UI ηηο ηηκέο ησλ κεηξεηώλ, αιιά θαη εθείλε πνπ ζα απμήζεη ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή όηαλ 

μεπεξαζηεί ην θαηώθιη πνπ έρεη νξηζηεί. 
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Δηθόλα 22 Δλεκέξσζε ησλ ηηκώλ ζην GUI κέζσ ηεο UpdateUi 

 

 

Όπσο δείρλεη ε Δηθόλα 22 αξρηθά νξίδεη ηηο ηηκέο ησλ labels πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, 

ώζηε λα είλαη δηαθξηηέο ζην «κπξνζηηλό» κέξνο ηεο εθαξκνγήο. ηε ζπλέρεηα όκσο 

ππάξρνπλ θάπνηνη έιεγρνη πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηξεηώλ. Ο πξώηνο έιεγρνο έρεη λα 

θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Άγλνηαο-Θέζεο. Οη απόηνκεο θηλήζεηο ηεο ζπζθεπήο από ηα 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ην αληίζηξνθν, νδεγνύλ ζε κεηαβνιή ηνπ xAxis. Δκείο 

θαηαγξάθνπκε απηέο ηηο κεηαβνιέο απμάλνληαο ην κεηξεηή θάζε θνξά πνπ ζα μεπεξάζνπλ 

ηελ ηηκή 11f. 

 

Οη δνθηκέο πνπ θάλακε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αηζζεηήξα καο έδεημαλ πσο ε ηηκή (11f), ζα απνηειέζεη ην θαηώθιη πνπ πξέπεη λα πεξάζεη ην 

xAxis από ην επηηαρπλζηόκεηξν πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε άζθνπεο εηδνπνηήζεηο, ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ δελ απνηεινύλ έθηαθηε αλάγθε. Έρνληαο ινηπόλ έλαλ κεηξεηή, 

θαηαγξάθνπκε θαη αμηνινγνύκε ηελ θίλεζε πνπ θάλεη ε θηλεηή ζπζθεπή. Δθόζνλ ν κεηξεηήο 

πεξάζεη ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πέληε δεπηεξόιεπηα (50 θνξέο), 

γίλεηαη θιήζε ηνπ Activity γηα ηελ απνζηνιή κελύκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα κεδελίδεη 

όηαλ νη δηαθπκάλζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αηζζεηήξα αλήθνπλ ζην ζύλνιν (-4f,4f). 

 

 

Δηθόλα 23 Κιήζε ηνπ Activity γηα ηελ Απνζηνιή Μελύκαηνο 
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Έηζη ινηπόλ, όηαλ ε ηηκή ζηνλ timerX γίλεη κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή 50, έρνπκε νξίζεη λα 

θαιείηαη ην Activity απνζηνιήο κελύκαηνο. Θα πξέπεη ζε απηό ην ζεκείν λα πνύκε όηη ηόζν ην 

ηειέθσλν ηνπ παξαιήπηε όζν θαη ην θείκελν ηνπ κελύκαηνο ζα είλαη πξνθαζνξηζκέλα από 

ηελ εθαξκνγή, κε ηελ εμήο δηαθνξά. Σν ηειέθσλν ζα έρεη ηελ ηηκή πνπ έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο , 

θαη ην θείκελν ζα πεξηέρεη ηηο ηηκέο ηνπ γεσγξαθηθνύ κήθνπο θαη πιάηνπο πνπ είρε ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε ζπζθεπή.  

Ζ εθαξκνγή ζα έρεη αλαγλσξίζεη απηή ηελ παξαηεηακέλε θίλεζε θαη ζα έρεη ζπληάμεη έλα 

κήλπκα κε ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο “longtitude:Value, lattitude: Value” πνπ έρεη πάξεη 

από ην GPS αηζζεηήξα, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 24. 

 

 

 

 

Δηθόλα 24 Μήλπκα Έθηαθηεο Αλάγθεο 
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Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε απνζηνιή κπνξεί λα απνηξαπεί από ην ρξήζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη γίλεη εζειεκέλα, παηώληαο ην θνπκπί ηεο επηζηξνθήο ηεο ζπζθεπήο. Απηό ζα έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα λα νδεγεζεί ν ρξήζηεο ζην αξρηθό κελνύ ηεο εθαξκνγήο. 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπκε θάλεη override ηε κέζνδν onBackPressed.Έρνπκε ζέζεη ζαλ 

ελέξγεηα ην άλνηγκα ηνπ αξρηθνύ κελνύ. Σν ιεηηνπξγηθό καο παξέρεη απηή ηε δπλαηόηεηα 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εληνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 25. 

 

 

 

Δηθόλα 25 OnBackPressed ηνπ Activity ηεο ιεηηνπξγία Emergency 
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5.3.1.2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΠΣΩΗ 
 

 

Πηώζε ζεκαίλεη ζύκθσλα κε ην ιεμηθό ηελ πξνο ηα θάησ θίλεζε ιόγσ ηεο βαξύηεηαο. Πάλσ ζε 

απηόλ ηνλ νξηζκό παηήζακε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ηε δεύηεξε αλαγλώξηζε θίλεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο Emergency. 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, ε κέζνδνο onSensorChanged έρεη δύν 

ζεκαληηθέο εξγαζίεο λα θάλεη, λα εκθαλίζεη ηηο ηηκέο ησλ αηζζεηήξσλ ζην UI θαη λα ειέγρεη ηελ 

ηηκή ησλ κεηξεηώλ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία έρνπκε νξίζεη έλαλ λέν κεηξεηή, ηνλ timerZ.  

 

 

Δηθόλα 26 Μεηξεηέο γηα ηελ Αλαγλώξηζε Πηώζεο 

 

Θα πξέπεη ζε απηό ην ζεκείν λα θάλνπκε κηα αλαθνξά θαη ζε κία αθόκε κεηαβιεηή πνπ ν ξόινο 

ηεο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο. ηελ Δηθόλα 26 ππάξρεη έλαο λένο έιεγρνο ν νπνίνο ζέηεη ηελ ηηκή 

ηεο κεηαβιεηήο fallCounter ίζε κε ηε κνλάδα. Πξηλ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίαο, έπξεπε λα ζθεθηνύκε θαη λα απνθιείζνπκε ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε θαηαθόξπθε 

θίλεζε ηεο ζπζθεπήο λα κελ ζπλδέεηαη κε πηώζε από ύςνο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

πεξηπηώζεσλ είλαη  

 Να αθήζνπκε από ύςνο ηε ζπζθεπή πάλσ ζην γξαθείν ή ζην θξεβάηη. 

 Να θαηεβνύκε από ην ιεσθνξείν. 

 Να θαηεβνύκε κε ηαρύηεηα απόηνκε ζθάια. 

 

Πξαγκαηνπνηήζακε αξθεηνύο ειέγρνπο θαη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη θαηαιήμακε όηη ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε ηηκή πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή zAxis, είλαη κηθξόηεξε ηεο ηηκήο 23f. 

Φηάζακε ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη έλαπζκα γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε παξαθνινύζεζε ηνπ 

αηζζεηήξα βαξύηεηαο θαη ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ είλαη λα μεπεξαζηεί απηή ε ηηκή. Όπσο θαίλεηαη 

θαη ζην θώδηθα, ππάξρεη ν έιεγρνο if (zAxis >= 23.000), όπνπ αλ ηζρύεη ζα αιιάμεη ηε ηηκή ηεο 

παξαπάλσ κεηαβιεηήο. 

 

Ζ απόηνκε ή κε αιιαγή ύςνπο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηηκήο ζηε κεηαβιεηή Z axis 

ηνπ επηηαρπλζηόκεηξν. Έρνπκε ζέζεη έλα θαηώθιη ύζηεξα από αξθεηέο δνθηκέο, όπνπ όηαλ ε 

ηηκή ηεο zAxis μεπεξάζεη ην ζπγθεθξηκέλν απην θαηώθιη (9,6f) ηόηε λα απμάλεηαη ν κεηξεηήο 

counterΕ. Δθόζνλ ακέζσο κεηά ζηαζεξνπνηεζεί ε ηηκή Zaxis, ζεκαίλεη όηη ε θηλεηή ζπζθεπή 

βξίζθεηαη αθηλεηνπνηεκέλε. 
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Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκόο, ηεο ηηκήο zAxis λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 9.6f θαη ηεο fallcounter λα 

είλαη ίζε κε ηε κνλάδα, είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε ελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

Emergency.  

 

Αλαιύνληαο πεξαηηέξσ ηελ κέζνδν onSensorChanged, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύκε θαη ζην 2
ν
 

έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηεί. 

 

 

Δηθόλα 27 Έιεγρνο ησλ Μεηξεηώλ Πηώζεο 

 

 

Σα 30 δεπηεξόιεπηα ύζηεξα από ειέγρνπο πνπ θάλακε αληηζηνηρνύλ ε ηηκή ηνπ zAxis λα είλαη 

κεγαιύηεξε από ην 9.6f 500 θνξέο. Θέζακε ινηπόλ ην 2
ν
 έιεγρν λα θνηηάεη ηελ ηηκή ηεο timerZ 

θαη εθόζνλ απηή είλαη κεγαιύηεξε είηε ίζε κε 500 λα θάλεη ρξήζε ησλ εληνιώλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

Android πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη κηα επηπιένλ νζόλε. 

 

ηελ Δηθόλα 27 εθηόο από ηηο εληνιέο γηα λα αλνίμεη ην επόκελν activity έρνπκε πξνζζέζεη θαη 

θάπνηεο αθόκε πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο όπσο senSensorManager.unregisterListener(this); 

πνπ θιείλεη νπζηαζηηθά ην θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ηνπο αηζζεηήξεο ώζηε λα κελ ππάξρεη 

θαηαλάισζε πόξσλ ηνπο ζπζηήκαηνο θαη ελέξγεηαο ρσξίο ιόγν, θαζώο ν έιεγρνο γηα ηηο ηηκέο 

πνπ παξαηεξνύκε έρεη νινθιεξσζεί. Σέινο κε ηηο εληνιέο  

 intent.putExtra("lat", lat.getText().toString()); θαη  

 intent.putExtra("longt", longt.getText().toString()); πεξλάκε ζην επόκελν Activity ηηο 

ηηκέο πνπ έρνπκε από ην GPS. 
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Δηθόλα 28 Activity-Button/Οζόλε πνπ εκθαλίδεηαη κεηά από ηελ παξέιεπζε ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ, ύζηεξα από πηώζε 

 

 

Όηαλ αλνίμεη ε παξαπάλσ εηθόλα από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Emergency γηα ηελ πηώζε, έρνπκε 

ζέζεη έλα ερεηηθό κήλπκα λα μεθηλήζεη λα αλαπαξάγεηαη ακέζσο. Σν ερεηηθό απηό κήλπκα είλαη 

δηάξθεηαο 30 δεπηεξνιέπησλ θαη έρεη σο ζηόρν λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αηόκσλ πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζην ρξήζηε ώζηε αλ ζεσξεζεί απαξαίηεην λα ηνπ παξαζρεζεί βνήζεηα. 
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Δηθόλα 29 Αλαπαξαγσγή Ηρεηηθνύ Μελύκαηνο κεηά από Πηώζε 

 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε όπσο δείρλεη ε Δηθόλα 29, θάλακε override ηελ κέζνδν onCreate. Ζ 

πιαηθόξκα Android καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζνπκε ζην project ερεηηθά 

κελύκαηα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνύκε όπνπ θξίλνπκε απαξαίηεην. Με ηηο εληνιέο: 

1. mp = MediaPlayer.create(this, R.raw.alarm); 

2. AudioManager audioManager =  

(AudioManager)getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 

3. mp.start(); 

 

νξίδνπκε πνηνο από ηνπο απνζεθεπκέλνπο ήρνπο ζα αλαπαξαρζεί. Αξρηθνπνηνύκε έλαλ 

δηαρεηξηζηή AudioManager ώζηε λα είλαη πξνζπειάζηκν από ην θώδηθα ην ερείν ηεο ζπζθεπήο 

θαη ζηε ζπλέρεηα μεθηλά ε αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ. 

 

ε απηό ην Activity έρνπκε πξνζζέζεη θώδηθα ώζηε όηαλ ν ρξήζηεο έρεη πέζεη αιιά δελ δηαηξέρεη 

θάπνην θίλδπλν ή είλαη θαιά ζηε πγεία ηνπ, λα ζηακαηήζεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ κέζα ζην 

δηάζηεκα ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ. 
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Δηθόλα 30 Παύζε Ηρεηηθνύ Μελύκαηνο 

Ζ εηθόλα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο έρεη νξηζηεί λα είλαη έλα κεγάιν θνπκπί πνπ 

θαιύπηεη όιε ηελ επηθάλεηα ηεο ζπζθεπήο. Παηώληαο πάλσ ζηελ νζόλε ν ρξήζηεο ζα 

ζηακαηήζεη ην ερεηηθό κήλπκα αιιά ηαπηόρξνλα ζα απνηξαπεί θαη ε απνζηνιή κελύκαηνο ζηελ 

επαθή έθηαθηεο αλάγθεο κε αληίζηνηρν κήλπκα. 

 

 

Οη εληνιέο:  

btn = (Button)findViewById(R.id.button); 

btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 @Override 

 public void onClick(View view) { 

 

  mp.stop(); 

  stopped = true; 

 

  Intent goBack= new Intent (FallDown.this,MainMenu.class); 

  startActivity(goBack); 

 } 

}); 

 

νξίδνπλ ηη ζα ζπκβεί όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη πάλσ ζηελ νζόλε. Θα γίλεη παύζε ηνπ ήρνπ θαη ζα 

νξίζεη ηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο stopped λα είλαη true. Ζ κεηαβιεηή απηή όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ 

εηθόλα, είλαη ην θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν ζα γίλεη ή όρη ε απνζηνιή ηνπ κελύκαηνο ζηελ επαθή 

πνπ έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ πεξάζεη ηα 30 δεπηεξόιεπηα θαη ε ηηκή ηεο stopped παξακέλεη false, 

όπσο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Άγλνηαο-Θέζεο ε εθαξκνγή έρεη ζπληάμεη έλα κήλπκα κε ην 

γεσγξαθηθό κήθνο θαη γεσγξαθηθό πιάηνο “I fell down at longtitude:Value, lattitude: Value” πνπ 

έρεη πάξεη από ην GPS αηζζεηήξα, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 31. 

 

 

 

Δηθόλα 31 Απνζηνιή Μελύκαηνο κεηά από Πηώζε 
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5.3.1.3 ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΥΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΗ ΣΟ 
ΝΕΥΟ 

 

Μία επηπιένλ ιεηηνπξγία πνπ πξνζζέζακε ζηελ εθαξκνγή απηή, έρεη λα θάλεη κε ηελ ζύγρξνλε 

ελεκέξσζε κηα απνκαθξπζκέλεο web εθαξκνγήο 

Γηα ηελ εθαξκνγή απηή ζα πνύκε πεξηζζόηεξα ζε επόκελν θεθάιαην. Δίλαη αξθεηό λα 

επηζεκάλνπκε όηη ζα θηινμελείηαη ζε αθηεξσκέλν δηαθνκηζηή, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ιακβάλεη ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ από ηνπο αηζζεηήξεο ηεο ζπζθεπήο θάζε ζηηγκή. 

 

Κηλνύκελνη πάληα ζην ίδην κνηίβν κε ηηο πξνεγνύκελεο ιεηηνπξγίεο, ρξεζηκνπνηήζακε έλαλ λέν 

ρξνλνδηαθόπηε 3 ιεπηώλ. Κάζε δηάζηεκα ηξηώλ ιεπηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα θιήζε ηνπ web-

service ηεο παξαπάλσ εθαξκνγήο θαη ελεκεξώλεη έλαλ πίλαθα γηα ηηο κεηξήζεηο πνπ έρεη πάξεη 

από ηνπο αηζζεηήξεο.  

 

 

 

Δηθόλα 32 Timmer ηξηώλ ιεπηώλ γηα θιήζε πξνο ην Web Service 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 32 ρξεζηκνπνηήζεη ην παθέην Timmer ηεο Java, ώζηε λα επηηύρνπκε ηελ 

θιήζε απηή όπνηε επηζπκνύκε. Αθνύ πεξάζνπλ ηα ηξία ιεπηά γίλεηαη ε θιήζε κηαο εζσηεξηθήο 

θιάζεο κέζα ζην Activity Emergency, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην λα πάξεη ηα δεδνκέλα θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα κήλπκα ηύπνπ SOAP ώζηε λα ην ζηείιεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λέθνπο. 

 

Κάλνληαο ρξήζε ηεο θιάζεο AsyncTask ηεο πιαηθόξκαο Android, δεκηνπξγήζακε κηα θιάζε 

πνπ θηηάρλεη έλα SOAPMessage κε όιεο ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ νη αηζζεηήξεο εθείλε ηε ρξνληθή 

ζηηγκή. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ην EndPoint (Static IP) ηεο web εθαξκνγήο, 

απνζηέιινληαη νη κεηξήζεηο κε ζθνπό λα απνζεθεπηνύλ θαη λα γίλνπλ πξνζπειάζηκεο από 

άκεζα ελδηαθεξόκελα κε ην ρξήζηε άηνκα. 
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Δηθόλα 33 Γεκηνπξγία XML γηα απνζηνιή πξνο WebService 

 

 

Πξηλ όκσο δεκηνπξγήζνπκε ην κήλπκα πξέπεη λα αξρηθνπνηήζνπκε θάπνηεο κεηαβιεηέο ηνπ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο ώζηε λα θηάζεη ηειηθά ην κήλπκα ζην Web Service. Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηηο 

εληνιέο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε αξρηθνπνίεζε. 

 

     final String SOAP_ACTION = "http://webservice.koud.com/sensorMeasurements"; 

   final String METHOD_NAME = "sensorMeasurements"; 

   final String NAMESPACE = "http://webservice.koud.com/"; 

   final String URL = "http://192.168.43.151:9090/KoudService/Hello?wsdl"; 

 

Ζ πξώηε καδί κε ηε δεύηεξε δειώλεη πνηα είλαη ε ελέξγεηα/κέζνδνο πνπ ζα θαιέζνπκε. Όπσο 

είλαη γλσζηό έλα Web Service κπνξεί λα πεξηέρεη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο operations. Δίλαη ινηπόλ 

ζεκαληηθό λα δειώζνπκε πνην ζέινπκε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ην 

sensorMeasurements. Ζ ηξίηε εληνιή δειώλεη ην namespace ηνπ Web Service ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα γηα ην θηίζηκν ηνπ xml. Σέινο ε ηέηαξηε εληνιή απνηειεί ην 

ζύλδεζκν όπνπ βξίζθεηαη ην WSDL. 

 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνύκε έλα αληηθείκελν ηεο βηβιηνζήθεο SoapObject(request) ζην νπνίν 

βάδνπκε σο νξίζκαηα ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο πνπ νξίζακε. Σν αληηθείκελν απηό ζα 

απνηειέζεη ηειηθά θαη ην κήλπκα πνπ ζα ζηαιζεί, επνκέλσο πξέπεη λα έρεη θαη ηηο κεηαβιεηέο ησλ 

αηζζεηήξσλ. Γηα απηό ην ιόγν θάλακε ρξήζε ηεο θιάζεο PropertyInfo ηέζζεξεηο θνξέο όζεο θαη 

νη ηηκέο πνπ πεξλάκε ζην κήλπκα(xAxis, yAxis, Latitude, Longtitude). Σα instances απηήο ηεο 

θιάζεο καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νξίζνπκε δεπγάξηα κεηαβιεηή/ηηκή, ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα δηακνξζσζεί ην ηειηθό XML αξρείν. 
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PropertyInfo propInfo1 = new PropertyInfo(); 

propInfo1.name = "valueX"; 

propInfo1.setValue(1); 

request.addProperty(propInfo1); 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 34 Γεκηνπξγία Αληηθεηκέλνπ SoapSerializationEnvelope 

 

Χο επόκελν βήκα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο 

SoapSerializationEnvelope, ζην νπνίν ζα εηζάγνπκε ην request καδί κε όιεο ηηο ππόινηπεο 

πιεξνθνξίεο. Αθνύ ινηπόλ γίλεη ε θιήζε ηνπ Web Service ιακβάλνπκε ηελ απάληεζε ηελ νπνία 

απνζεθεύνπκε ζηε κεηαβιεηή data. Ζ απάληεζε κπνξεί λα πάξεη ηηκέο SUCCESS, εάλ όια 

πήγαλ θαιά ή FAIL, αλ εκθαλίζηεθε θάπνην ζθάικα ηόζν ζηε θιήζε όζν θαη ζηελ απνζήθεπζε 

ησλ ηηκώλ ζηε βάζε.  

 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα μέξνπκε αλ όλησο έγηλε κε επηηπρία ε θιήζε θαη ε απνζηνιή κελύκαηνο 

θαζώο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θάλνπκε εθ λένπ θιήζε. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 

35 έρνπκε πξνζζέζεη επηπιένλ θώδηθα, όπνπ γίλεηαη έιεγρνο ηεο απάληεζεο πνπ έρνπκε πάξεη 

από ηελ εθαξκνγή ηζηνύ. Δάλ ε δηαδηθαζία έγηλε κε επηηπρία νδεγνύκαζηε ζην αξρηθό κελνύ ηεο 

εθαξκνγήο Android, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε γίλεηαη επαλάιεςε ηεο θιήζεο. Θα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα κόλν επαλάιεςε πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλεηαη άζθνπε 

θαηαλάισζε πόξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή δεκηνπξγία «θίλεζεο» ζηελ εθαξκνγή πνπ θηινμελείηαη 

ζην λέθνο. 
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Δηθόλα 35 Έιεγρνο ηνπ Απνηειέζκαηνο ηεο 1εο θιήζεο πξνο ην Web Service 

 

 

Οη κεηξήζεηο απηέο, όπσο έρνπκε αλαθέξεη απνηεινύλ ηηκέο ηνπ γπξνζθνπείνπ, ηνπ 

επηηαρπλζηόκεηξνπ, ηνπ κεηξεηή ηεο βαξύηεηαο θαη ηνπ GPS. Ο ζπλδπαζκόο ηνπο είλαη ηθαλόο 

λα καο δείμεη ηηο θηλήζεηο πνπ έρεη θάλεη ην άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ θηλεηή ζπζθεπή, αιιά θαη 

ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ (Γηα ηελ παξαβίαζε ή όρη ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ζα θάλνπκε αλαθνξά 

ζε επόκελε ελόηεηα). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

ΥΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΗ ΣΟ ΝΕΥΟ 
 

Όπσο έρνπκε πεξηγξάςεη ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα, θύξηνο ζηόρνο ηεο εθαξκνγήο Android δελ 

είλαη κόλν λα δηεπθνιύλεη εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θηλεηή ζπζθεπή, αιιά λα απνηειέζεη 

έλα ηζρπξό θαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ρξεζηώλ 

ηεο εθαξκνγήο. 

Γηα ην ιόγν απηό δεκηνπξγήζακε κία εθαξκνγή βαζηζκέλε ζηνλ ηζηό ώζηε λα επηθνηλσλεί 

απεπζείαο κε ηελ θηλεηή ζπζθεπή, ε νπνία δέρεηαη θιήζεηο από ηελ εθάζηνηε ζπζθεπή θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα απνηππώλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε πνπ είρε κε βάζε πάληα ηηο ηηκέο από ηνλ GPS 

αηζζεηήξα. ηόρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη απνζεθεύεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο απνηππώλεη πάλσ ζην ράξηε πξνζδηνξίδνληαο ηελ αθξηβή ηνπνζεζία 

ηνπ ρξήζηε. 

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο πεξηνξίζακε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα κόλν 

ζηελ εκθάληζε ηεο ζέζεο ηεο ζπζθεπήο θαη όρη ησλ θηλήζεσλ απηήο. Τπήξραλ πνιινί 

ζεκαληηθνί ιόγνη, έλα εμ απηώλ έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθόηεηαο ηνπ ρξήζηε, 

γεγνλόο πνπ έθαλε δύζθνιε ηελ εύξεζε αηόκσλ λα ζπλαηλέζνπλ ζηε ιήςε δεδνκέλσλ από ηηο 

θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο. 

 

6.1 ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

 

Ζ ελ ιόγσ εθαξκνγή, έρεη πινπνηεζεί ζε θώδηθα Java, HTML5, ORACLE 

PL/SQL,Javascript(JQUERY) θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο δνκηθά ζηνηρεία: 

 

1. Τπεξεζία Ηζηνύ γηα λα δέρεηαη θιήζεηο θαη λα ζηέιλεη απαληήζεηο ζηελ θηλεηή ζπζθεπή. 

2. Βάζε (Client Oracle) γηα λα απνζεθεύεηαη ε πιεξνθνξία ησλ αηζζεηήξσλ. 

3. GUI γηα λα κπνξεί λα είλαη πξνζπειάζηκε απηή ε πιεξνθνξία αλά πάζα ζηηγκή. 

 

Γηα λα γίλεη εθηθηή ε θιήζε ηνπ WebService από ηελ θηλεηή ζπζθεπή έπξεπε λα ηελ θάλνπκε 

publish ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηαηηθή ip. Γη απηό θαη επηιέμακε λα θηινμελεζεί ε εθαξκνγή ζε 

εμππεξεηεηή ζην cloud, ώζηε λα είλαη δηαζέζηκε 24 ώξεο ην 24σξν θαη 7 εκέξεο ηε βδνκάδα. 

Σελ ζηαηηθή ip ηελ έρνπκε νξίζεη hardcoded κέζα ζηελ εθαξκνγή Android, θαη έρνπκε 

απνθαζίζεη λα αιιάδεη κόλν ζε επεξρόκελα update πνπ ζα γίλνληαη επί απηήο. Δπηιύνπκε έηζη 

ην πξόβιεκα λα έρεη γίλεη θάπνηα αιιαγή ζην server ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ θαη λα κελ είλαη 

εθηθηό λα επηθνηλσλήζνπλ νη θηλεηέο ζπζθεπέο καδί ηνπ. 
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Δηθόλα 36 Publish ην Web Service ζε ζηαηηθή IP 

 

ηελ εθαξκνγή Android (Κεθ. 4) ρξεζηκνπνηήζακε ηε βηβιηνζήθε SOAP πξνθεηκέλνπ λα 

ζηείινπκε κελύκαηα ζην WebService. Σα κελύκαηα απηά είλαη γξακκέλα ζε xml, ζύκθσλα κε ην 

wsdl πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν Web Service. Σα κελύκαηα απηά 

“θαηαλαιώλνληαη” από ην operation: sensorsMeasurements. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα θιάζε 

ηελ SENSORSUtil, ε νπνία πεξηέρεη όιεο ηηο κεζόδνπο πνπ θαινύληαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη 

απνζήθεπζε ησλ κελπκάησλ. Από ηελ παξαπάλσ θιάζε, ζε θάζε θιήζε πνπ γίλεηαη ζην 

WebService θαιείηαη ε κέζνδνο loadData. 

 

 

 

Δηθόλα 37 Κιήζε ηνπ operatrion sensorMeasurements 
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 Όπσο θαίλεηαη ζην θώδηθα ηεο Δηθόλαο 38, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζύλδεζε ζηε βάζε, ώζηε λα 

θιεζεί ε procedure (storeMeasurements) πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

κεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλνίγεη κία ζύλδεζε ζηε βάζε, θαη γίλεηαη θιήζε ηεο procedure 

LOGDATA κε input ηηο ηηκέο πνπ πήξακε από ην xml. Ζ απνζήθεπζε ησλ ηηκώλ γίλεηαη θάζε ηξία 

ιεπηά, ζύκθσλα κε ηνλ timer πνπ έρνπκε ζέζεη ζηελ εθαξκνγή Android. Δθόζνλ όια πάλε θαιά 

θαη δελ ππάξμεη θάπνην exception είηε ζηε Java είηε ζηελ ORACLE PL/SQL, απειεπζεξώλεηαη ε 

ζύλδεζε γηα λα κελ θαηαλαιώλνληαη πόξνη ζην ζύζηεκα. 

 

 

 

Δηθόλα 38 Απνζήθεπζε ησλ ηηκώλ από ηνπο Αηζζεηήξεο ζηε βάζε 
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6.2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΕΠΑΥΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΙΣΟΤ 

ΜΕ ΣΟ ΦΡΗΣΗ 

 

 

Ζ εθαξκνγή πνπ ζα θηινμελεζεί ζην ζύλλεθν, πεξηιακβάλεη, όπσο πεξηγξάςακε ζε 

πξνεγνύκελε ελόηεηα ηελ ππεξεζία ηζηνύ θαη ηελ βάζε ORACLE. Χζηόζν γηα λα είλαη 

ιεηηνπξγηθή θαη πξνο ην άηνκν πνπ επηζπκεί λα γλσξίδεη ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη 

εγθαηεζηεκέλε ηελ Android εθαξκνγή, απαξαίηεην θξίζεθε λα ππάξμεη δηεπαθή πνπ λα 

εκθαλίδεη απηή αθξηβώο ηελ πιεξνθνξία. 

 

 

 

Δηθόλα 39 Αξρηθή ζειίδα ηεο Web Δθαξκνγήο 

Ζ Δηθόλα 39 απνηειεί ηελ αξρηθή ζειίδα πνπ ζα δεη ν ρξήζηεο όηαλ ζα κπεη γηα πξώηε θνξά 

ζηελ εθαξκνγή. Από απηή ηε ζειίδα, επηιέγνληαο ην ζύλδεζκν «Δληνπηζκόο, ζα κεηαθεξζεί ζε 

εθείλε πνπ δείρλεη ην ηειεπηαίν ζηίγκα ζέζεο πνπ έρεη ζηείιεη ε θηλεηή ζπζθεπή.  
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Δηθόλα 40 Δκθάληζε ηεο ηειεπηαίαο ρξνληθά ζέζεο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο 

 

Έρνπκε πξνζζέζεη κηα λέα ιεηηνπξγηθόηεηα, κε ην θνπκπί «Δθ λένπ Δληνπηζκόο», όπνπ 

παηώληαο ην ν ρξήζηεο θάλεη θιήζε ζηε βάζε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ νη ηειεπηαίεο ηηκέο ηνπ 

GPS αηζζεηήξα, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα εκθαλίδεη ζην ράξηε. Οπζηαζηηθά έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα 

λέα κέζνδν, ε νπνία παίξλεη ηελ ηειεπηαία ρξνληθά εηζαρζείζα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα θαη 

επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο SensorData, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο ηηκέο πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο. 

 

 

 

Δηθόλα 41 Κιήζε ηεο Μεζόδνπ loadLatestData 

 

Γηα ηε εκθάληζε ηνπ ράξηε, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ βηβιηνζήθε πνπ καο παξέρεη ε GOOGLE γηα 

ηα API GOOGLE MAPS. Παξακεηξνπνηήζακε ην API απηό ώζηε λα κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ηελ 

πιεξνθνξία από ηε βάζε, θαη λα εκθαλίδνπκε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηε ζέζε ηεο ζπζθεπήο. 

Απηή ε αιιαγή έγηλε κέζα από θώδηθα JQuery. Μέζα ζηε jsp ζέζακε δύν κεηαβιεηέο σο hidden: 

1. <input type="hidden" id="lat" value="<%=sData.getLatParam()%>"/> 

2. <input type="hidden" id="longt" value="<%=sData.getLongtParam()%>"/> 

 

Ο θώδηθαο ηεο JQuery, «βιέπεη» ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο, (όπσο θαίλεηαη 

παίξλνπλ ηηο ηηκέο από ην αληηθείκελν sData πνπ καο επέζηξεςε ε loadLatest), θαη ηηο εηζάγεη ζε 

δύν αληηθείκελα JSON, ώζηε λα εκθαληζηνύλ ζηε ζειίδα. 
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Δηθόλα 42 Δλεκέξσζε ηνπ API ηεο Google γηα ηελ εκθάληζε ηεο ηειεπηαίαο Θέζεο 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
 

 

Ζ ρξήζε ησλ SmartPhones έρεη γίλεη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ 

ζε όιν ηνλ θόζκν. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ζπζθεπέο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε 

αηζζεηήξεο από ηνπο νπνίνπο έλαο πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα εμάγεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή. Γίλεηαη ινηπόλ θαηαλνεηό όηη πξέπεη λα γίλεη κηα αλαθνξά γηα ην αλ ε 

Android εθαξκνγή πνπ παξνπζηάζηεθε ζε απηή ηε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή «πξνζβάιεη» ηελ 

ηδησηηθόηεηα ηνπ ρξήζηε θαη αλ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί θάπνηνο ηελ πιεξνθνξία πνπ παξέρεη. 

Από ηε αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ε “Help The Old Ones” (Κεθάιαην 4) είλαη κηα εθαξκνγή πνπ 

θάλεη ρξήζε δεδνκέλσλ από ηνπ αηζζεηήξεο ηεο ζπζθεπήο, κε κνλαδηθό ζηόρν λα θάλεη πην 

εύθνιε ηελ απνηξνπή πεξηπηώζεσλ όπνπ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε θαηαζηάζεηο ζεκαληηθήο 

αλάγθεο όπσο λα άγλνηα ηεο ζέζεο ηνπ ή πηώζε. Καηαζηάζεηο δύζθνιεο όηαλ ηα άηνκα απηά 

αλήθνπλ ζηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο όπσο παηδηά θαη ειηθησκέλνη. Απηόο ήηαλ 

άιισζηε θαη ν ιόγνο πνπ μεθηλήζακε λα πινπνηήζνπκε κηα εθαξκνγή ζαλ απηή. 

Από ηε ζηηγκή πνπ κπαίλεη όκσο ζην παηρλίδη ε πιεξνθνξία ηεο αθξηβνύο ζέζεο ηεο ζπζθεπήο 

αιιά θαη ησλ θηλήζεσλ πνπ θάλεη απηή είλαη εύινγν λα δεκηνπξγεζνύλ εξσηήκαηα γηα ην πόζν 

δίλεη ειεπζεξία θηλήζεσλ ζε εθείλνλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί, ή πσο κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη 

απηή ηε πιεξνθνξία ην άηνκν πνπ έρεη πξόζβαζε πξνθεηκέλνπ λα βιάςεη ην ρξήζηε. 

Ζ εθαξκνγή έρεη δεκηνπξγεζεί θαζαξά γηα λα εμππεξεηήζεη ηα άηνκα πνπ έρνπλ δπζθνιίεο ζηε 

ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Android αιιά θαη λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηα άηνκα πνπ πξαγκαηηθά 

ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε λα γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ηε ζέζε ηνπ ώζηε λα κπνξεί λα 

ην βνεζήζεη αλ ππάξμεη πηώζε ή άγλνηα ζέζεο. 

Μπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί πόζν ρξήζηκε δύλαηαη λα θαλεί ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζε 

άηνκα πνπ έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο θαη ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνπκε δύν από ηηο πνιιέο απηέο θαηεγνξίεο ώζηε λα δείμνπκε ηε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο: 

 

1. Άηνκν κε Άλνηα 

2. Άηνκν κε Δπηιεςία 

 

Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό λα θαηαλνήζνπκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή απνηειεί έλα ζεκαληηθό 

εξγαιείν γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο θαη όρη απιά λα «θαηαζθνπεύνπκε» θάζε 

θίλεζή ηνπο. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 

Καζ‟ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο βξεζήθακε αξθεηέο θνξέο 

κπξνζηά ζηε ζεκαληηθόηεηα πνπ έρεη απνθηήζεη όια απηά ηα ρξόληα ην θηλεηό ηειέθσλν. Οη 

δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ ην 2017 νη θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη ηεξάζηηεο θαη ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα 

θάλεη πνιύ πην εύθνιε ηε δσή καο, από ην λα απνζεθεύζνπκε θάπνηεο επαθέο πνπ δελ 

κπνξνύκε λα ζπκεζνύκε ή θνβόκαζηε λα γξάςνπκε ζε έλα θνκκάηη ραξηί ζε πεξίπησζε πνπ 

ραζεί, κέρξη ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο θαη απηόκαηεο εηδνπνίεζεο επαθήο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Οη αηζζεηήξεο πνπ θέξνπλ όιεο νη θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη ηθαλέο γηα έλαλ έκπεηξν 

πξνγξακκαηηζηή λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα πνπ ζηέιλνπλ, ώζηε λα θάλεη 

αθόκε κεγαιύηεξε ηε ρξεζηηθή ηθαλόηεηα ηνπο θαη λα παξέρεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα απνηξέπνπλ 

απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο. 

Μεηαθέξνληαο έλα θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο ζην ππνινγηζηηθό λέθνο θαηαλνήζακε πσο 

λνηθηάδνληαο ππνδνκή γιηηώζακε ρξόλν, ρξήκα αιιά θαη θόπν γηα λα ζεηάξνπκε έλα 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, κόλν θαη κόλν γηα λα ηξέμεη κηα εθαξκνγή. Μάιηζηα αλάινγα κε ην πόζν 

εμειίζζακε ηελ εθαξκνγή, κπνξνύζακε λα απμήζνπκε ή λα κεηώζνπκε ηελ ππνινγηζηηθή ηζρύ 

ηνπ κεραλήκαηνο πνπ λνηθηάδακε. 

Πιένλ θαζίζηαηαη «παιαηνκνδίηηθε» ε πνιηηηθή λα ππάξρεη έλαο server (κεράλεκα) γηα ηελ Web 

εθαξκνγή, ην νπνίν ζα ζπληεξείηαη από ηξίηνπο ακθηβόινπ θαηάζηαζεο θαη αζθάιεηαο, όηαλ 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ελνηθίαζεο dedicated server από ηελ Amazon(EC2) γηα παξάδεηγκα ζε 

πνιύ αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 
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ΒΕΛΣΙΩΕΙ 
 

Ζ εθαξκνγή απηή θαζ‟ απηή δίλεη ηηο βάζεηο λα κπνξέζεη λα βειηησζεί αθόκε πεξηζζόηεξν ηόζν 

ζε επίπεδν εκθάληζεο όζν θαη ιεηηνπξγηώλ. Χο πξνο ην επίπεδν εκθάληζεο ζα κπνξνύζε λα 

γίλεη ζρεδηαζκόο ησλ εηθνληδίσλ από ζρεδηαζηηθή νκάδα ώζηε λα θάλεη αθόκε πην θαηαλνεηό ην 

ηη αληηπξνζσπεύεη θάζε θνπκπί ηεο εθαξκνγήο. Χο πξνο ην επίπεδν ιεηηνπξγηώλ ηεο Android 

εθαξκνγήο ππάξρνπλ θαη κπνξνύλ λα γίλνπλ αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο 

 Φσλεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε πνιιέο γιώζζεο. 

 Πξνζζήθε επηπιένλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ όπσο ξαδηόθσλν ή αξηζκνκεραλή. 

 Υξήζε ηεο θάκεξαο γηα απνζηνιή θσηνγξαθίαο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Πεξηζζόηεξα πεηξάκαηα ώζηε ηα θαηώθιηα λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην αθξηβή. 

 

Βειηηώζεηο ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ θαη ζηελ θηινμελνύκελε ζην λέθνο εθαξκνγή. ε απηή ηελ 

έθδνζε έρνπκε βάιεη λα εκθαλίδεηαη κόλν ε ζέζε ηεο ζπζθεπήο. Δπόκελε έθδνζε ζα κπνξνύζε 

λα δείρλεη ηηο πεξηζηξνθέο πνπ θάλεη ε θηλεηή ζπζθεπή ή ηεο αιιαγέο ύςνπο πνπ κπνξεί λα 

εκθαλίδνληαη, επίζεο λα ζηέιλεη email κε ηηο ηηκέο ησλ αηζζεηήξσλ, λα γίλεηαη επηινγή αθηίλαο 

θίλεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή θαη εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηεί ην όξην. 

Δπίζεο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα, θαζώο ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή ιεηηνπξγεί γηα έλαλ ρξήζηε θαη κία ζπζθεπή Android. 

 

Γίλεηαη ινηπόλ θαηαλνεηό όηη κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε απηή ηε πξνζπάζεηα ώζηε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα πνιύ ηζρπξή εθαξκνγή πνπ παξέρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο είηε απηέο έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ θηλεηή ζπζθεπή είηε κε ηελ Desktop Δθαξκνγή. Πξνζπάζεηα πνπ μεθεύγεη από 

ηα όξηα κηαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΥΙΑ 
 Neil Smyth. Android Studio Essentials. 

 Jonathan Simon. Head First Android Development. 

 Reto Meier. Professional Android 4 Application Development. 

 Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel, Michael Morgano. Android for Programmers, an App-

Driven Approach. 1rst Edition for the New Generation of Mobile Devices. 

 Jason Morris. Android User Interface Development: Beginner’s Guide. 

 CSCC. Cloud Customer Architecture for Web Application Hosting. 

 Hurwitz J, Bloor R, Kaufman M, Halper F. Cloud computing for dummies. 

 Plummer DC, Bittman TJ, Austin T, Clearly D, Smith DM. Cloud computing: Defining and 

describing and emerging phenomenon. 

 Lau W. An introduction to Cloud Computing Characteristicts and Service/Deployment Models. 
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ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ 

 Techterms.com 

 www.Stackoverflow.com 

 www.developer.android.com/training 

 www.Android-developers.blogspot.gr 

 www.soapui.org 

 www.w3Schools.com 

 www.cloud.google.com/tools/android-studio/docs 

 www.aws.amazon.com 

 Scholar.google.com 

 www.sitepoint.com/using-android-sensors-application/ 
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Παράρτημα Α 
 

Κώδικας εφαρμογής Android 

 
 

 

AndroidManifest.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
 package="ekoudcom.harris.helptheoldones" > 
 
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 
 <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/> 
 <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
 <uses-permission android:name="com.KaKou.project.permission.MAPS_RECEIVE" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
 <uses-permission android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 
 <permission android:name="android.permission.FLASHLIGHT" 
  android:permissionGroup="android.permission-group.HARDWARE_CONTROLS" 
  android:protectionLevel="normal" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.MICROPHONE" /> 
 <uses-feature android:name="android.hardware.camera" /> 
 <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" /> 
 
 <application 
  android:allowBackup="true" 
  android:icon="@mipmap/htoo" 
  android:label="@string/app_name" 
  android:theme="@style/AppTheme" > 
  <activity 
   android:name=".StarterActivity" 
   android:label="@string/app_name" > 
   <intent-filter> 
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
   </intent-filter> 
  </activity> 
  <activity 
   android:name=".Phone" 
   android:label="" > 
  </activity> 
  <activity 
   android:name=".MainMenu" 
   android:label="" > 
  </activity> 
  <activity 
   android:name=".Contact" 
   android:label="" > 
  </activity> 
  <activity 
   android:name=".Message" 
   android:label="" > 
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  </activity> 
  <activity 
  android:name=".Email" 
  android:label="" > 
 </activity> 
  <activity 
   android:name=".Emergency" 
   android:label="" > 
  </activity> 
  <activity 
   android:name=".FallDown" 
   android:label="" > 
  </activity> 
  <activity 
   android:name=".Flash" 
   android:label="" > 
  </activity> 
 </application> 
 
</manifest> 

 

 

ContactLayout.xml 

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity" 

 android:background="@color/accent_material_dark"> 

 

 

 <TextView 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="50dp" 

  android:id="@+id/viewName" 

  android:layout_alignParentTop="true" 

  android:layout_alignParentLeft="true" 

  android:layout_alignParentStart="true" 

  android:text="Add Name:" 

  android:textColor="@color/material_blue_grey_800" 

  /> 

 

 <TextView 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="50dp" 

  android:id="@+id/viewNumber" 

  android:layout_below="@+id/viewName" 

  android:layout_alignParentLeft="true" 

  android:text="Add Number:" 

  android:textColor="@color/material_blue_grey_800"/> 

 

 <Button 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="match_parent" 
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  android:text="Add" 

  android:id="@+id/Add" 

  android:layout_alignTop="@+id/viewName" 

  android:layout_alignParentRight="true" 

  android:layout_alignParentEnd="true" 

  android:onClick="onClick_AddContact" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800" 

  android:layout_alignBottom="@+id/contactNumber" /> 

 

 

 <Button 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Clear All Data" 

  android:id="@+id/button2" 

  android:layout_below="@+id/viewNumber" 

  android:layout_alignParentRight="true" 

  android:layout_alignParentEnd="true" 

  android:layout_marginTop=" 1dp" 

  android:onClick="clearAll" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

 

 <ListView 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:id="@+id/listView" 

  android:layout_below="@+id/button2" 

  android:layout_alignParentLeft="true" 

  android:layout_alignParentStart="true" 

  /> 

 

 <EditText 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:id="@+id/contactName" 

  android:layout_alignParentTop="true" 

  android:layout_toRightOf="@+id/viewNumber" 

  android:hint="Name" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  /> 

 

 <EditText 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:id="@+id/contactNumber" 

  android:layout_alignTop="@+id/viewNumber" 

  android:layout_toRightOf="@+id/viewNumber" 

  android:layout_toEndOf="@+id/viewNumber" 

  android:hint="Number" 

  android:inputType="number" 
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  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark"/> 

</RelativeLayout> 

 

Email_layout.xml 

 

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

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent" 

 android:background="@color/accent_material_dark"> 

 

 <TextView 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:textSize="30dp" 

  android:text="@string/Recipient"/> 

 <EditText 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:id="@+id/recipientEmail" 

  android:layout_height="70dp" 

  android:hint="@string/Here" 

  android:background="@color/background_floating_material_light" 

  android:textColor="@color/accent_material_dark"/> 

 <TextView 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:textSize="30dp" 

  android:text="@string/TextToSend"/> 

 

 

 <EditText 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="209dp" 

  android:id="@+id/emailText" 

  android:textSize="20dp" 

  android:background="@color/background_floating_material_light" 

  android:textColor="@color/accent_material_dark" 

  android:hint="@string/Here" 

  android:textAlignment="gravity" 

  /> 

 <Button 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:id="@+id/messageSendButton" 

  android:text="@string/SendMessage" 

  android:layout_gravity="center" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

 

 

</LinearLayout> 
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Emergency_layout.xml 

 

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

 

 tools:context="edu.uci.ics.orientationproj.MainActivity"> 

 

 <EditText android:id="@+id/editText1" android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentTop="true" 

  android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="20dp" 

  android:ems="10" android:inputType="numberDecimal" android:labelFor="@+id/editText1"> 

 

  <requestFocus /> 

 </EditText> 

 

 <EditText android:id="@+id/editText2" android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/editText1" 

  android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="20dp" 

  android:ems="10" android:inputType="numberDecimal" android:labelFor="@+id/editText2" /> 

 

 <EditText android:id="@+id/editText3" android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/editText2" 

  android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="20dp" 

  android:ems="10" android:inputType="numberDecimal" android:labelFor="@+id/editText3" /> 

 <EditText android:id="@+id/editText4" android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/editText3" 

  android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="20dp" 

  android:ems="10" android:inputType="numberDecimal" android:labelFor="@+id/editText4" /> 

 

 

 <EditText android:id="@+id/textLong" android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/editText4" 

  android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="20dp" 

  android:ems="10" android:inputType="numberDecimal" android:labelFor="@+id/Long" /> 

 

 <EditText android:id="@+id/textLat" android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/textLong" 

  android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="20dp" 

  android:ems="10" android:inputType="numberDecimal" android:labelFor="@+id/Lat" /> 

 

 <EditText android:id="@+id/textZ" android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/textLat" 

  android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="20dp" 
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  android:ems="10" android:inputType="numberDecimal" /> 

 

 

</RelativeLayout> 

 

FallDown_lauout.xml 

 

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

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent"> 

 

 <Button 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="match_parent" 

  android:text="New Button" 

  android:id="@+id/button" 

  android:background="@drawable/falldown"/> 

</LinearLayout> 

 

Flash_layout.xml 

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity" 
android:background="@color/accent_material_dark"> 

 

 <Button 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="80dp" 

  android:text="Speak" 

  android:id="@+id/btn_speak" 

  android:layout_alignParentTop="true" 

  android:layout_centerHorizontal="true" /> 

 

 <ListView 

 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:id="@+id/list" 

  android:layout_below="@+id/btn_speak" 

  android:layout_alignParentRight="true" 

  android:layout_alignParentEnd="true" 

  android:layout_marginTop="87dp" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800"> 

 

 </ListView> 
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 <Button 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="80dp" 

  android:text="Open" 

  android:id="@+id/open" 

  android:layout_toLeftOf="@+id/btn_speak" 

  android:layout_toStartOf="@+id/btn_speak" 

  android:onClick="openFlash" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800" 

  android:layout_above="@+id/list" /> 

 

 <Button 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="80dp" 

  android:text="Close" 

  android:id="@+id/close" 

  android:layout_alignTop="@+id/btn_speak" 

  android:layout_toRightOf="@+id/btn_speak" 

  android:layout_toEndOf="@+id/btn_speak" 

  android:onClick="closeFlash" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

 

 <Button 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Change EMERGENCY CONTACT" 

  android:id="@+id/button10" 

  android:layout_marginTop="2dp" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800" 

  android:onClick="openStarter" 

  android:layout_below="@+id/btn_speak" 

  android:layout_alignParentRight="true" 

  android:layout_alignParentEnd="true" /> 

</RelativeLayout> 

 

Item_layout.xml 

 

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

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 android:orientation="horizontal" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent"> 

 

 <TextView 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:id="@+id/text1" 

  android:textSize="30dp"/> 

 <TextView 

  android:layout_width="wrap_content" 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Κνπδνπκάο Υαξίδεκνο 

ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Δθαξκνγήο γηα Κηλεηά Σειέθσλα ζε πιαηθόξκα Android κε πινπνίεζε ζην Τπνινγηζηηθό Νέθνο  ειίδα 75 

 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text=": " 

  android:textSize="30dp"/> 

 <TextView 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:id="@+id/text2" 

  android:textSize="30dp"/> 

</LinearLayout> 

 

Main_menu.xml 

 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity" 

 android:orientation="vertical" 

 android:background="@color/accent_material_dark"> 

 

 <LinearLayout 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:layout_marginRight="0dp" 

  android:layout_marginLeft="0dp" 

  android:layout_weight="1"> 

  <Button 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="match_parent" 

   android:layout_weight="1" 

   android:layout_marginRight="1dp" 

   android:id="@+id/phone" 

   android:text="Phone" 

   android:background="@drawable/phone"/> 

  <Button 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="match_parent" 

   android:layout_weight="1" 

   android:id="@+id/message" 

   android:text="Message" 

   android:background="@drawable/message"/> 

 </LinearLayout> 

 

 <LinearLayout 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:layout_weight="1"> 

  <Button 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="match_parent" 

   android:layout_weight="1" 
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   android:id="@+id/contacts" 

   android:text="Contacts" 

   android:layout_marginRight="1dp" 

   android:layout_marginTop="1dp" 

   android:background="@drawable/contacts"/> 

  <Button 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="match_parent" 

   android:layout_weight="1" 

   android:id="@+id/email" 

   android:layout_marginTop="1dp" 

   android:text="Email" 

   android:background="@drawable/mail"/> 

 </LinearLayout> 

 

 <LinearLayout 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:layout_weight="1"> 

  <Button 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="match_parent" 

   android:layout_weight="1" 

   android:layout_marginTop="1dp" 

   android:id="@+id/gallery" 

   android:layout_marginRight="1dp" 

   android:text="Gallery" 

   android:background="@drawable/gallery"/>/> 

  <Button 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="match_parent" 

   android:layout_weight="1" 

   android:layout_marginTop="1dp" 

   android:id="@+id/camera" 

   android:text="Camera" 

   android:background="@drawable/camera"/> 

 </LinearLayout> 

 

 <LinearLayout 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:layout_weight="1"> 

  <Button 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="match_parent" 

   android:layout_weight="1" 

   android:layout_marginTop="1dp" 

   android:id="@+id/emergency" 

   android:text="Emergency" 

   android:layout_marginRight="1dp" 

   android:background="@drawable/emergency"/> 

  <Button 
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   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="match_parent" 

   android:layout_weight="1" 

   android:layout_marginTop="1dp" 

   android:id="@+id/flash" 

   android:text="Flash" 

   android:background="@drawable/flash"/> 

 </LinearLayout> 

 

</LinearLayout> 

 

Message_layout.xml 

 

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

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent" 

 android:background="@color/accent_material_dark"> 

 

 <TextView 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:textSize="30dp" 

  android:text="@string/Recipient"/> 

 <EditText 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:id="@+id/recipientNumber" 

  android:layout_height="70dp" 

  android:hint="@string/Here" 

  android:inputType="number" 

  android:background="@color/background_floating_material_light" 

  android:textColor="@color/accent_material_dark"/> 

 <TextView 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:textSize="30dp" 

  android:text="@string/TextToSend"/> 

 

 

 <EditText 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="209dp" 

  android:id="@+id/messageText" 

  android:background="@color/background_floating_material_light" 

  android:textColor="@color/accent_material_dark" 

  android:textSize="20dp" 

  android:hint="@string/Here" 

  android:textAlignment="gravity" 

  /> 

 <Button 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="50dp" 
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  android:id="@+id/messageSendButton" 

  android:text="@string/SendMessage" 

  android:layout_gravity="center" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

 

 

</LinearLayout> 

 

 

Phone_layout.xml 

 

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

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent" 

 android:background="@color/accent_material_dark"> 

 

 <LinearLayout 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content"> 

 <TextView 

  android:layout_height="90dp" 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_weight="3" 

  android:id="@+id/textViewCallNumber" 

  android:layout_marginTop="40dp" 

  android:background="@color/background_floating_material_light" 

  android:textColor="@color/accent_material_dark" 

  android:textSize="45dp" 

  /> 

 <Button 

  android:layout_width="70dp" 

  android:layout_height="match_parent" 

  android:text="X" 

  android:layout_marginTop="50dp" 

  android:id="@+id/buttonDelete" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

 </LinearLayout> 

 

 <LinearLayout 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:orientation="vertical" 

  android:layout_marginTop="90dp"> 

 

 

  <LinearLayout 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="70dp"> 

   <Button 
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    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="1" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button1" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800" 

    android:layout_marginRight="1dp" 

    /> 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="2" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button2" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800" 

    android:layout_marginRight="1dp"/> 

 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="3" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button3" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

  </LinearLayout>//123 

 

  <LinearLayout 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="70dp"> 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="4" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_marginRight="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button4" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="5" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_marginRight="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button5" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 
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   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="6" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button6" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

  </LinearLayout>//456 

 

  <LinearLayout 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="70dp"> 

 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="7" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_marginRight="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button7" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="8" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_marginRight="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button8" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="9" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button9" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

  </LinearLayout>//789 

 

  <LinearLayout 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="70dp"> 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 
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    android:text="*" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_marginRight="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/buttonStar" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="0" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_marginRight="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/button0" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

   <Button 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="#" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/buttonSemi" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

  </LinearLayout>//*0# 

 

  <LinearLayout 

   android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="60dp"> 

   <Button 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="@string/Call" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:layout_marginRight="1dp" 

    android:layout_weight="1" 

    android:id="@+id/buttonCall" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

   <Button 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="@string/Cancel" 

    android:layout_weight="1" 

    android:layout_marginTop="1dp" 

    android:id="@+id/buttonCancelCall" 

    android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

    android:background="@color/material_blue_grey_800"/> 

  </LinearLayout>//call cancel call 
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 </LinearLayout>//ola ta linear 

 

 

 </LinearLayout> 

 

StarterActivity.xml 

 

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

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

 android:layout_height="match_parent" 

 android:background="@color/accent_material_dark" 

 > 

 

 <TextView 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:text="WELCOME" 

  android:textSize="50dp" 

  android:textAlignment="center" 

  android:layout_alignBottom="@+id/textView" 

  android:layout_centerHorizontal="true" 

  android:layout_marginBottom="48dp" 

  android:id="@+id/textView2" /> 

 <TextView 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Enter Emergency Contact:" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:id="@+id/textView" 

  android:textSize="30dp" 

  android:layout_alignParentTop="true" 

  android:layout_centerHorizontal="true" 

  android:layout_marginTop="153dp" /> 

 <EditText 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:hint="Number" 

  android:inputType="number" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:id="@+id/emerContact" 

  android:layout_centerVertical="true" 

  android:layout_centerHorizontal="true" /> 

 

 <Button 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Save" 

  android:id="@+id/saveContact" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800" 
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  android:onClick="save" 

 

  android:layout_below="@+id/emerContact" 

  android:layout_toLeftOf="@+id/emerContact" 

  android:layout_toStartOf="@+id/emerContact" 

  android:layout_marginTop="48dp" /> 

 

 <Button 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Skip" 

  android:id="@+id/skip" 

  android:textColor="@color/abc_primary_text_disable_only_material_dark" 

  android:background="@color/material_blue_grey_800" 

  android:layout_alignTop="@+id/saveContact" 

  android:layout_alignRight="@+id/textView2" 

  android:layout_alignEnd="@+id/textView2" 

  android:onClick="skip"/> 

 

</RelativeLayout> 

 

 

Contact.java 

 

package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.database.Cursor; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.text.TextUtils; 
import android.text.format.Time; 
import android.view.Menu; 
import android.view.View; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.SimpleCursorAdapter; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 

 
public class Contact extends Activity { 

 
 Time today = new Time(Time.getCurrentTimezone()); 
 DBAdapter myDb; 
 EditText contactName,contactNumber; 
 long selectedContact; 

 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.contact_layout); 
  contactName =(EditText)findViewById(R.id.contactName); 
  contactNumber =(EditText)findViewById(R.id.contactNumber); 
  openDB();//otan dhmiourgeitai anoigei th DB 
  populateListView(); 
  listViewItemClick();//gia na mporw na kalesw ton itemListener 

 } 
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 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu); 
  return true; 

 } 
 
 private void openDB(){ 
  myDb = new DBAdapter(this); 
  myDb.open(); 

 } 
 
 public void onClick_AddContact(View v){ 

  //today.setToNow(); 
  // String timestamp= today.format("%Y-%M-%D : %H:%M:%S "); 
  if(!TextUtils.isEmpty((contactName.getText().toString()))){ 
   if(!TextUtils.isEmpty((contactNumber.getText().toString()))) { 
    myDb.insertRow(contactName.getText().toString(), contactNumber.getText().toString()); 
    contactNumber.clearFocus(); 
    contactName.clearFocus(); 

   } 
   else{ 
    Toast toast = Toast.makeText(this, "Empty Number", Toast.LENGTH_LONG); 

    toast.show(); 
   } 
  } 
  else{ 
   Toast toast = Toast.makeText(this, "Empty Name", Toast.LENGTH_LONG); 

   toast.show(); 
  } 
  populateListView(); 
 } 
 
 private void populateListView(){ 
  Cursor cursor = myDb.getAllRows(); 
  String [] fromFieldNames = new String[] {DBAdapter.KEY_NAME,DBAdapter.KEY_NUMBER}; 
  int [] toViewIds = new int [] {R.id.text1,R.id.text2}; 

  SimpleCursorAdapter myCursorAdpater; 
  myCursorAdpater = new 
SimpleCursorAdapter(getBaseContext(),R.layout.item_layout,cursor,fromFieldNames,toViewIds,0); 
  ListView myList= (ListView)findViewById(R.id.listView); 

  myList.setAdapter(myCursorAdpater); 
 } 
 
 private void updateContact(long id){ 
  Cursor cursor= myDb.getRow(id); 
  if (cursor.moveToFirst()) { 
   String name= contactName.getText().toString(); 
   String number= contactNumber.getText().toString(); 
   //today.setToNow(); 
   //String date=today.format("%Y-%M-%D : %H:%M:%S "); 
   myDb.updateRow(id,name,number); 

  } 
 
  cursor.close(); 
 } 
 public void clearAll(View v){ 
  myDb.deleteAll(); 

  populateListView(); 
 } 
 
 
 private void listViewItemClick(){ 
  ListView myList = (ListView)findViewById(R.id.listView); 
  myList.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 

   @Override 
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   public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { 
    Cursor cursor = myDb.getRow(id); 

    String number = cursor.getString(2); 
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL); 
    intent.setData(Uri.parse("tel:" + number)); 

    startActivity(intent); 
    //updateContact(id); 
    populateListView(); 
   } 
  }); 
 } 
 } 

 

 

DBAdapter.java 

 

package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
import android.util.Log; 

 
public class DBAdapter { 
 private static final String TAG = "BDAdapter"; 

 
 public static final String KEY_ROWID = "_id"; 
 public static final String KEY_NAME = "name"; 
 public static final String KEY_NUMBER = "number"; 
 public static final String[] ALL_KEYS = new String[]{KEY_ROWID, KEY_NAME, KEY_NUMBER}; 

 
 public static final int COL_ROWID = 0; 
 public static final int COL_NAME = 1; 
 public static final int COL_NUMBER = 2; 

 
 public static final String DATABASE_NAME = "dbToDO"; 
 public static final String DATABASE_TABLE = "mainToDO"; 
 public static final int DATABASE_VERSION = 2; 

 
 private static final String DATABASE_CREATE_SQL = 
   " CREATE TABLE " + DATABASE_TABLE 
     + " ( " + KEY_ROWID + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," 
     + KEY_NAME + " TEXT NOT NULL," + KEY_NUMBER + " TEXT" + ");"; 

 
 private final Context context; 
 private DatabaseHelper myDBHelper; 
 private SQLiteDatabase db; 

 
 public DBAdapter(Context ctx) { 
  this.context = ctx; 
  myDBHelper = new DatabaseHelper(context); 

 } 
 
 public DBAdapter open() { 
  db= myDBHelper.getWritableDatabase(); 
  return this; 

 } 
 
 public void close() { 
  myDBHelper.close(); 

 } 
 
 public long insertRow(String name, String number) { 
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  ContentValues initialValues = new ContentValues(); 

  initialValues.put(KEY_NAME, name); 
  initialValues.put(KEY_NUMBER, number); 
 
  return db.insert(DATABASE_TABLE, null, initialValues); 

 } 
 
 public boolean deleteRow(long rowId) { 
  String where = KEY_ROWID + "=" + rowId; 
  return db.delete(DATABASE_TABLE, where, null) != 0; 

 } 
 
 public void deleteAll() { 

 
  myDBHelper.onDelete(db); 
  // Cursor c = getAllRows(); 
  //long rowId = c.getColumnIndexOrThrow(KEY_ROWID); 
  //if (c.moveToNext()) { 
   // do { 
   // deleteRow(c.getLong((int) rowId)); 
   //} while (c.moveToNext()); 
  // } 

 } 
 
 public Cursor getAllRows() { 
  String where = null; 
  Cursor c = db.query(true, DATABASE_TABLE, ALL_KEYS, where, null, null, null, null, null); 

 
  if (c != null) { 

   c.moveToNext(); 
  } 
  return c; 

 } 
 
 
 public boolean updateRow(long rowId, String name, String number) { 
  String where = KEY_ROWID + "=" + rowId; 
  ContentValues newValues = new ContentValues(); 

  newValues.put(KEY_NAME, name); 
  newValues.put(KEY_NUMBER, number); 
  return db.update(DATABASE_TABLE, newValues, where, null) != 0; 

 } 
 
 public Cursor getRow(long id) { 
  String where = KEY_ROWID + "=" + id; 
  Cursor c = db.query(true,DATABASE_TABLE,ALL_KEYS,where,null,null,null,null,null); 
  if(c!=null){ 

   c.moveToFirst(); 
  } 
  return c; 

 } 
 
 
 private static class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { 

  DatabaseHelper(Context context) { 
   super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 

  } 
 
  @Override 
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
   db.execSQL(DATABASE_CREATE_SQL); 
  } 
 
  @Override 
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 
   Log.w(TAG,"Upgrading application's database from version"+ oldVersion 
     + "to" + newVersion + ",which will destroy all old data"); 
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   db.execSQL("DROP TABLE IF EXIST" + DATABASE_TABLE); 

 
   onCreate(db); 
  } 
  public void onDelete(SQLiteDatabase db) { 
   db.execSQL("DELETE FROM " + DATABASE_TABLE); 

  } 
 } 
 
} 

 

 

Email.java 

 

package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 

 
/** 
 * Created by Harris on 6/29/2015. 
 */ 
public class Email extends Activity { 
 Button send; 
 EditText recipient,message; 
 Intent intent; 

 
 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.email_layout); 
 
 
  recipient=(EditText)findViewById(R.id.recipientEmail); 
  message=(EditText)findViewById(R.id.emailText); 
  send= (Button)findViewById(R.id.messageSendButton); 
  send.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    String url= recipient.getText().toString(); 
    String text=message.getText().toString(); 
    intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 
    intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, url); 
    intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Email"); 
    intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, text); 
    intent.setType("message/rfc822"); 

    //chooser=Intent.createChooser(intent,"Harris"); 
    startActivity(intent); 

 
   } 
  }); 
 } 
} 

 

Emergency.java 

 

package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.app.Activity; 
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import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.hardware.Sensor; 
import android.hardware.SensorEvent; 
import android.hardware.SensorEventListener; 
import android.hardware.SensorManager; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationListener; 
import android.location.LocationManager; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.MenuItem; 
import android.widget.TextView; 

 
import org.ksoap2.SoapEnvelope; 
import org.ksoap2.SoapFault; 
import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo; 
import org.ksoap2.serialization.SoapObject; 
import org.ksoap2.serialization.SoapPrimitive; 
import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope; 
import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE; 

 
import java.io.IOException; 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.util.Timer; 
import java.util.TimerTask; 

 
 
public class Emergency extends Activity implements SensorEventListener { 
 private TextView xAxisLabel; 
 private TextView yAxisLabel; 
 private TextView zAxisLabel; 
 private TextView longt; 
 private TextView lat; 
 private TextView timer; 
 private TextView texttimerZ; 
 private SensorManager mSensorManager; 
 private SensorEventListener mEventListenerOrientation; 
 private LocationManager lm; 
 private LocationListener ls; 
 private SensorManager senSensorManager; 
 private Sensor senAccelerometer; 
 private Sensor senGrav; 
 Timer timerSoap = new Timer(); 
 DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.###"); 

 
 public boolean bkeyPressed = false; 

 
 private float xAxis; 
 private float yAxis; 
 private float zAxis; 
 double latitude ; 
 double longitude ; 
 float maxX = 0.0f; 
 float maxY = 0.0f; 
 float maxZ = 0.0f; 
 int timerX = 0; 
 int timerY = 0; 
 int timerZ = 0; 
 int soapX = 0; 
 int soapY = 0; 
 int soapZ = 0; 
 int fallCounter= 0; 
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 private void updateUI() { 

 
  xAxisLabel.setText("" + xAxis); 
  yAxisLabel.setText("" + yAxis); 
  zAxisLabel.setText("" + zAxis); 
  if (xAxis >= 11f) { 
   //shake 
   timerX++; 
   soapX++; 

  } 
 
  if (zAxis >= 23.000) { 
   fallCounter = 1; 

  } 
  if (zAxis >= 9.600 && fallCounter>0) { 
   //fall 
   timerZ++; 
   soapZ++; 

  } 
  timer.setText(("" + timerX)); 
  texttimerZ.setText("" + timerZ);//ptwsi 

 } 
 
 private void soapInfo() { 

 
  if (xAxis >= 6f) { 
   soapX++;//shake 

  } 
  if (zAxis >= 7.000) { 
   soapZ++; 

  } 
 } 
 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.emergency_layout); 

 
  senSensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); 
  senAccelerometer = senSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER); 
  senSensorManager.registerListener((SensorEventListener) this, senAccelerometer, 

SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); 
 
  senGrav = senSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD); 
  senSensorManager.registerListener((SensorEventListener) this, senGrav, 
SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); 

 
  xAxisLabel = (TextView) findViewById(R.id.editText1); 
  yAxisLabel = (TextView) findViewById(R.id.editText2); 
  zAxisLabel = (TextView) findViewById(R.id.editText3); 
  texttimerZ = (TextView) findViewById(R.id.textZ); 
  lat = (TextView) findViewById(R.id.textLat); 
  longt = (TextView) findViewById(R.id.textLong); 
  timer = (TextView) findViewById(R.id.editText4); 
  SharedPreferences loadContact = getSharedPreferences("myData", MODE_PRIVATE); 
  final String emerContact = loadContact.getString("Number", "199"); 

 
 
  timerSoap.schedule(new TimerTask() { 

   @Override 
   public void run() { 
    try { 
     Object outcome = new createSoap().execute().get(); 
     if(outcome.equals("SUCCESS")){ 
      Intent setIntent = new Intent(Emergency.this, MainMenu.class); 
      setIntent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 
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      setIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

      startActivity(setIntent); 
     }else{ 
       outcome = new createSoap().execute().get(); 
      if(outcome.equals("SUCCESS")){ 
       Intent setIntent = new Intent(Emergency.this, MainMenu.class); 
       setIntent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 
       setIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
       startActivity(setIntent); 
      } 
     } 
    }catch (Exception e){ 

     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
  }, 3*60*1000); 
 
 
  lm = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
  try { 
   ls = new LocationListener() { 

 
    @Override 
    public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) { 
     // TODO Auto-generated method stub 
 

    } 
 
    @Override 
    public void onProviderEnabled(String provider) { 

     // TODO Auto-generated method stub 
 
    } 
 
    @Override 
    public void onProviderDisabled(String provider) { 
     // TODO Auto-generated method stub 
 

    } 
 
    @Override 
    public void onLocationChanged(Location location) { 
      latitude = location.getLatitude(); 
      longitude = location.getLongitude(); 
     lat.setText(String.valueOf(latitude)); 
     longt.setText(String.valueOf(longitude)); 

    } 
   }; 
   lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, ls); 

 
  } catch (Exception e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 }//onCreate 
 
 
 @Override 
 public void onResume() { 
  super.onResume(); 

 } 
 
 @Override 
 public void onPause() { 
  super.onPause(); 

 } 
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 @Override 
 public void onStop() { 
  super.onStop(); 

 } 
 
 
 @Override 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
  int id = item.getItemId(); 
  if (id == R.id.action_settings) { 
   return true; 

  } 
  return super.onOptionsItemSelected(item); 

 } 
 
 @Override 
 public void onBackPressed() { 
  Log.d("CDA", "onBackPressed Called"); 
  bkeyPressed = true; 
  Intent setIntent = new Intent(Emergency.this, MainMenu.class); 
  setIntent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 
  setIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

  startActivity(setIntent); 
 } 
 
 @Override 
 public void onSensorChanged(SensorEvent sensorEvent) { 
  SharedPreferences loadContact = getSharedPreferences("myData", MODE_PRIVATE); 
  final String emerContact = loadContact.getString("Number", "199"); 
  float[] values = sensorEvent.values; 
  xAxis = values[0]; 
  yAxis = values[1]; 
  zAxis = values[2]; 

  updateUI(); 
  if (timerX >= 50) { 
   senSensorManager.unregisterListener(this); 

 
   Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 
   sendIntent.setType("vnd.android-dir/mms-sms"); 
   sendIntent.putExtra("address", emerContact); 
   sendIntent.putExtra("sms_body", "Longitude " + longt.getText().toString() + " Latitude " + 
lat.getText().toString()); 
   sendIntent.putExtra("exit_on_sent", true); 

   startActivity(sendIntent); 
  } 
  if (timerZ >= 500) { 
   senSensorManager.unregisterListener(this); 
   Intent intent = new Intent(Emergency.this, FallDown.class); 
   intent.putExtra("lat", lat.getText().toString()); 
   intent.putExtra("longt", longt.getText().toString()); 

   startActivity(intent); 
  } 
 } 
 
 @Override 
 public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int i) { 

 
 } 
 
 
 public void createSoap() { 

 } 
 
 public void getResponse(SoapSerializationEnvelope envelope) { 
  SoapPrimitive resultString = null; 

 
  try { 
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   resultString = (SoapPrimitive) envelope.getResponse(); 
  } catch (SoapFault e) { 

   e.printStackTrace(); 
   System.out.println("serverError retreiving the data"); 

  } 
 
 
  if (resultString != null) { 
   System.out.println("****** RESULT: " + resultString); 

 
 
  } 
 } 
 
 private class createSoap extends AsyncTask { 

  @Override 
  protected String doInBackground(Object[] params) { 

 
   final String SOAP_ACTION = "http://webservice.koud.com/sensorMeasurements"; 
   final String METHOD_NAME = "sensorMeasurements"; 
   final String NAMESPACE = "http://webservice.koud.com/"; 
   final String URL = "http://192.168.43.151:9090/KoudService/Hello?wsdl"; 
   String data = null; 
   SoapPrimitive res = null; 
   SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME); 
   System.out.println(request.getNamespace()); 
   PropertyInfo propInfo1 = new PropertyInfo(); 
   PropertyInfo propInfo2 = new PropertyInfo(); 
   PropertyInfo propInfo3 = new PropertyInfo(); 
   PropertyInfo propInfo4 = new PropertyInfo(); 
   propInfo1.name = "valueX"; 

   propInfo1.setValue(1); 
   request.addProperty(propInfo1); 
   propInfo2.name = "valueY"; 

   propInfo1.setValue(2); 
   request.addProperty(propInfo2); 
   propInfo3.name = "lat"; 
   propInfo3.setValue(df.format( latitude)); 

   request.addProperty(propInfo3); 
   propInfo4.name = "longt"; 
   propInfo4.setValue(df.format(longitude)); 

   request.addProperty(propInfo4); 
 
   SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 

   envelope.setOutputSoapObject(request); 
   HttpTransportSE ht = new HttpTransportSE(URL,20000); 
   if (ht == null) { 
    System.out.println("Problimaa0"); 

   } 
   try { 
    ht.call("\"http://webservice.koud.com/sensorMeasurements\"", envelope); 

    getResponse(envelope); 
    SoapPrimitive resultsString = (SoapPrimitive)envelope.getResponse(); 
    SoapObject result=(SoapObject)envelope.bodyIn; 

    data = resultsString.toString(); 
   } catch (IOException e) { 
   } catch (Exception q) { 

   q.printStackTrace(); 
  } 
 
   return data; 

  } 
 } 
} 

 

FallDown.java 
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package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.location.LocationListener; 
import android.location.LocationManager; 
import android.media.AudioManager; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 

 
 
public class FallDown extends Activity { 
 float longt, lat; 
 boolean stopped = false; 
 Button btn; 
 private LocationManager lm; 
 private LocationListener ls; 
 public double latitude,longitude; 
 MediaPlayer mp = null; 

 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.falldown_layout); 
   mp = MediaPlayer.create(this, R.raw.alarm); 

  AudioManager audioManager = (AudioManager)getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 
  mp.start(); 

 
  btn = (Button)findViewById(R.id.button); 
  btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

   @Override 
   public void onClick(View view) { 

 
    mp.stop(); 
    stopped = true; 

 
    Intent goBack= new Intent (FallDown.this,MainMenu.class); 

    startActivity(goBack); 
   } 
  }); 
  final Handler handler = new Handler(); 
  handler.postDelayed(new Runnable() { 

   @Override 
   public void run() { 

 
    if(stopped==false) { 
     SharedPreferences loadContact = getSharedPreferences("myData", MODE_PRIVATE); 
     final String emerContact = loadContact.getString("Number", "199"); 

     Bundle extras = getIntent().getExtras(); 
     String lat = extras.getString("lat"); 
     String longt = extras.getString("longt"); 
     Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 
     sendIntent.setType("vnd.android-dir/mms-sms"); 
     //sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Longitude " + longt.getText().toString() + " Latitude " + 
lat.getText().toString()); 
     sendIntent.putExtra("address", emerContact); 
     sendIntent.putExtra("sms_body", "I fall down at " + lat + " " + longt); 
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     sendIntent.putExtra("exit_on_sent", true); 

     startActivity(sendIntent); 
    } 
 
   } 
  }, 22000); 
 
 } 
 
 @Override 
 public void onBackPressed() { 
  mp.stop(); 
  stopped=true; 
  Log.d("CDA", "onBackPressed Called"); 
  Intent setIntent = new Intent(FallDown.this,MainMenu.class); 
  setIntent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 
  setIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
  startActivity(setIntent); 
 } 
 
 
 
} 
 

 

Flash.java 

 

package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.hardware.Camera; 
import android.os.Bundle; 
import android.speech.RecognizerIntent; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ListView; 

 
import java.util.ArrayList; 

 
/** 
 * Created by harris on 2/11/2015. 
 */ 
 
 
public class Flash extends Activity implements OnClickListener { 

 
 public ListView mList; 
 public Button speakButton; 
 Camera cam; 
 boolean open; 

 
 public static final int VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE = 1234; 

 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.flash_layout); 
 
  speakButton = (Button) findViewById(R.id.btn_speak); 
  speakButton.setOnClickListener(this); 

 
  voiceinputbuttons(); 
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 } 
 
 
 public void openFlash(View v) { 

 
  if (open == false) { 
   cam = Camera.open(); 
   Camera.Parameters p1 = cam.getParameters(); 
   p1.setFlashMode(Camera.Parameters.FLASH_MODE_TORCH); 
   cam.setParameters(p1); 
   cam.startPreview(); 
   open = true; 

  } 
 
 } 
 
 public void closeFlash(View v) { 
  if (cam != null) { 
   cam.stopPreview(); 
   cam.release(); 
   cam = null; 
   open = false; 

  } 
 } 
 
 
 public void informationMenu() { 
  startActivity(new Intent("android.intent.action.INFOSCREEN")); 

 } 
 
 public void voiceinputbuttons() { 
  speakButton = (Button) findViewById(R.id.btn_speak); 
  mList = (ListView) findViewById(R.id.list); 
 } 
 
 public void startVoiceRecognitionActivity() { 
  Intent intent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); 
  intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL, 
    RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM); 
  intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT, 
    "Speech recognition demo"); 
  startActivityForResult(intent, VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE); 

 } 
 
 public void onClick(View v) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  startVoiceRecognitionActivity(); 
 } 
 
 @Override 
 public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

 
  if (requestCode == VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE && resultCode == RESULT_OK) { 
   ArrayList matches = data.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); 
   mList.setAdapter(new ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, matches)); 

 
 
   if (matches.contains("flashlight")) { 
    cam = Camera.open(); 
    Camera.Parameters p = cam.getParameters(); 
    p.setFlashMode(Camera.Parameters.FLASH_MODE_TORCH); 
    cam.setParameters(p); 
    cam.startPreview(); 

   } 
  } 
 } 
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 public void openStarter(View v) { 
  SharedPreferences loadSettings = getSharedPreferences("settings", MODE_PRIVATE); 

  SharedPreferences.Editor editor = loadSettings.edit(); 
  editor.putBoolean("Contact", false); 

  editor.commit(); 
  Intent starter = new Intent(Flash.this, StarterActivity.class); 

  startActivity(starter); 
 } 
} 

 

 

MainMenu.java 

 

package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.hardware.SensorEventListener; 
import android.hardware.SensorManager; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.provider.MediaStore; 
import android.util.Log; 
import android.view.MotionEvent; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Toast; 

 
 
public class MainMenu extends Activity { 

 
 //View elements 
 Button phone; 
 Button contacts; 
 Button message; 
 Button email; 
 Button camera,gallery; 
 Button emergency,flashlight; 
 private SensorManager mSensorManager; 
 private SensorEventListener mEventListenerOrientation; 
 private float zAxis,timerZ; 
 private final static int INTERVAL = 1000 * 30 * 1; //2 minutes 
 private int sendToCloud = 0; 

 
 
 
 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.main_menu); 
 
  if(sendToCloud >0) { 
   Toast.makeText(getApplicationContext(), "UpLoaded to Cloud", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

  } 
 
 
 
 
  phone = (Button)findViewById(R.id.phone); 
  final MediaPlayer mp= MediaPlayer.create(this, R.raw.phone); 
  phone.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 
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   @Override 
   public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
    if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 

     mp.start(); 
     Intent intent = new Intent(MainMenu.this, Phone.class); 

     startActivity(intent); 
     return true; 

    } 
    return false; 

   } 
  }); 
 
 
  contacts = (Button)findViewById(R.id.contacts); 
  final MediaPlayer mp1= MediaPlayer.create(this, R.raw.contacts); 
  contacts.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener(){ 

 
   @Override 
   public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
    if(event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN){ 

     mp1.start(); 
     Intent intent = new Intent(MainMenu.this, Contact.class); 

     startActivity(intent); 
     return true; 

    } 
    return false; 

   } 
  }); 
  message = (Button)findViewById(R.id.message); 
  final MediaPlayer mp2= MediaPlayer.create(this, R.raw.message); 
  message.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener(){ 

 
   @Override 
   public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
     if(event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN){ 

      mp2.start(); 
     Intent intent = new Intent(MainMenu.this, Message.class); 

     startActivity(intent); 
     return true; 

    } 
    return false; 

   } 
  }); 
  email = (Button)findViewById(R.id.email); 
  final MediaPlayer mp3= MediaPlayer.create(this, R.raw.email); 
  email.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener(){ 

 
   @Override 
   public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
    if(event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN){ 

     mp3.start(); 
     Intent intent = new Intent(MainMenu.this, Email.class); 

     startActivity(intent); 
     return true; 

    } 
    return false; 

   } 
  }); 
 
  camera = (Button)findViewById(R.id.camera); 
  final MediaPlayer mp4= MediaPlayer.create(this, R.raw.camera); 
  camera.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

 
   @Override 
   public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
     if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 
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      mp4.start(); 
     Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 

     startActivity(intent); 
     return true; 

    } 
    return false; 

   } 
  }); 
 
  gallery = (Button)findViewById(R.id.gallery); 
  final MediaPlayer mp5= MediaPlayer.create(this, R.raw.gallery); 
  gallery.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

 
   @Override 
   public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
    if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 

     mp5.start(); 
     Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 
Uri.parse("content://media/internal/images/media")); 

     startActivity(intent); 
     return true; 

    } 
    return false; 

   } 
  }); 
 
  emergency = (Button) findViewById(R.id.emergency); 
  final MediaPlayer mp6= MediaPlayer.create(this, R.raw.emergency); 
  emergency.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

 
   @Override 
   public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
    if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 

     mp6.start(); 
     Intent intent = new Intent(MainMenu.this,Emergency.class); 

     startActivity(intent); 
     return true; 

    } 
    return false; 

   } 
  }); 
  flashlight = (Button) findViewById(R.id.flash); 
  flashlight.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

 
   @Override 
   public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
    if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 
     Intent intent = new Intent(MainMenu.this,Flash.class); 

     startActivity(intent); 
     return true; 

    } 
    return false; 

   } 
  }); 
 
 
 } 
 @Override 
 public void onBackPressed() { 
  Log.d("CDA", "onBackPressed Called"); 
  Intent setIntent = new Intent(MainMenu.this,StarterActivity.class); 
  setIntent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 
  setIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

  startActivity(setIntent); 
 } 
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} 

 
 
} 

 

Message.java 

 

package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 

 
/** 
 * Created by Harris on 6/29/2015. 
 */ 
public class Message extends Activity { 
 Button send; 
 EditText recipient,message; 

 
 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.message_layout); 
 
 
  recipient=(EditText)findViewById(R.id.recipientNumber); 
  message=(EditText)findViewById(R.id.messageText); 
  send= (Button)findViewById(R.id.messageSendButton); 
  send.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
public void onClick(View v) { 
  String url= recipient.getText().toString(); 
  String text=message.getText().toString(); 
  Intent smsIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 
  smsIntent.setType("vnd.android-dir/mms-sms"); 
  smsIntent.putExtra("address", url); 
  smsIntent.putExtra("sms_body",text); 
  //sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT,text); 
  //sendIntent.putExtra("address", phone); 
  startActivity(smsIntent); 
 
  } 
  }); 
  } 
  } 

 

 

Phone.java 

 

package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.annotation.TargetApi; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Build; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.NavUtils; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
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import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 

 
 
public class Phone extends Activity { 

 
 TextView textViewCallNumber; 
 Button one,two,three,four,five,six,seven,eight,nine,star,zero,hash,backspace,call; 
 String number = " "; 

 
 
 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.phone_layout); 
  textViewCallNumber= (TextView)findViewById(R.id.textViewCallNumber); 

 
  zero= (Button)findViewById(R.id.button0); 
  zero.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"0"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  one= (Button)findViewById(R.id.button1); 
  one.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"1"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  two= (Button)findViewById(R.id.button2); 
  two.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"2"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  three= (Button)findViewById(R.id.button3); 
  three.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"3"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  four= (Button)findViewById(R.id.button4); 
  four.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"4"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  five= (Button)findViewById(R.id.button5); 
  five.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    number = number + "5"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  six= (Button)findViewById(R.id.button6); 
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  six.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"6"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  seven= (Button)findViewById(R.id.button7); 
  seven.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"7"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  eight= (Button)findViewById(R.id.button8); 
  eight.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"8"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  nine= (Button)findViewById(R.id.button9); 
  nine.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"9"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  hash= (Button)findViewById(R.id.buttonSemi); 
  hash.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"#"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  star= (Button)findViewById(R.id.buttonStar); 
  star.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 

    //TODO Auto-generated method stub 
    number=number+"*"; 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
  backspace= (Button)findViewById(R.id.buttonDelete); 
  backspace.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    number=(String) number.subSequence(0,number.length()-1); 
    textViewCallNumber.setText(number); 

   } 
  }); 
 
  call= (Button)findViewById(R.id.buttonCall); 
  call.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    String url= textViewCallNumber.getText().toString(); 
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL); 
    intent.setData(Uri.parse("tel:" +number)); 

    startActivity(intent); 
 
 
    if(number.length()>10){ 
     textViewCallNumber.setTextSize(50f); 
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    } 
 
 
   } 
  }); 
 
 
 
 } 
 
 
 
} 
 

 StarterActivity.java 

 

package ekoudcom.harris.helptheoldones; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 

 
 
public class StarterActivity extends Activity { 
 EditText number; 

 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  SharedPreferences loadSettings = getSharedPreferences("settings", MODE_PRIVATE); 
  boolean isContact = loadSettings.getBoolean("Contact", false); 
  if (isContact) { 
   Intent intent = new Intent(StarterActivity.this, MainMenu.class); 

   startActivity(intent); 
  } else { 
   setContentView(R.layout.starteractivity); 
   number = (EditText) findViewById(R.id.emerContact); 

 
  } 
 } 
 
 public void save(View v) { 

 
  /*{ 
   int temp=0; 
   for (int i=0;i<number.getText().toString().length(); i++){ 
    if(number.getText().toString().charAt(i)="0" || number.getText().toString().charAt(i)="9" ){ 
     temp++; 
    } 
   } 
   */ 
  if (number.getText().toString().contains("[a-zA-Z]+") == false && number.getText().toString().length() > 

2) { 
   { 
    SharedPreferences shared = getSharedPreferences("myData", MODE_PRIVATE); 

    SharedPreferences.Editor editor = shared.edit(); 
    editor.putString("Number", number.getText().toString()); 

    editor.commit(); 
    SharedPreferences settings = getSharedPreferences("settings", MODE_PRIVATE); 

    SharedPreferences.Editor editor1 = settings.edit(); 
    editor1.putBoolean("Contact", true); 
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    editor1.commit(); 
    Toast.makeText(this, "Saved Successfully", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    Intent intent = new Intent(StarterActivity.this, MainMenu.class); 

    startActivity(intent); 
   } 
 
  } else { 
   Toast.makeText(this, "You Haven't enterted a Number", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

  } 
 
 } 
 
 public void skip(View v) { 
  Intent intent = new Intent(StarterActivity.this, MainMenu.class); 

  startActivity(intent); 
 } 
 
 public void onBackPressed() { 
  Log.d("CDA", "onBackPressed Called"); 
  Intent setIntent = new Intent(StarterActivity.this, StarterActivity.class); 
  setIntent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 
  setIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

  startActivity(setIntent); 
 } 
 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παπάπηημα Β 

 

Κώδικαρ εθαπμογήρ θιλοξενούμενηρ ζηο ζύννεθο 

 

Index.jsp 

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

 

<head> 

 <title>ARaynorDesign Template</title> 

 <meta name="description" content="free website template" /> 

 <meta name="keywords" content="enter your keywords here" /> 
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 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" /> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery.nivo.slider.pack.js"></script> 

 <script type="text/javascript"> 

 $(window).load(function() { 

  $('#slider').nivoSlider(); 

 }); 

 </script>  

</head> 

 

<body> 

 <div id="main"> 

 

 <div id="menubar"> 

  <div id="welcome"> 

  <h1><a href="#">Help The Old Ones</a></h1> 

  </div><!--close welcome--> 

  <div id="menu_items"> 

  <ul id="menu"> 

   <li class="current"><a href="index.html">Αξρηθή</a></li> 

   <li><a href="<%="ourwork1.jsp"%>">Δληνπηζκόο</a></li> 

   <li><a href="<%="contact1.jsp"%>">Δπηθνηλσλία</a></li> 

  </ul> 

  </div><!--close menu--> 

 </div><!--close menubar-->  

  

 <div id="site_content">   

 

  <div id="banner_image"> 

  <div id="slider-wrapper">   

   <div id="slider" class="nivoSlider"> 

   <img src="images/home_1.jpg" alt="" /> 

   <img src="images/home_2.jpg" alt="" /> 

   </div><!--close slider--> 

  </div><!--close slider_wrapper--> 

  </div><!--close banner_image-->  

 

  <div class="sidebar_container">   

  <div class="sidebar"> 

   <div class="sidebar_item"> 

   <h2>Νέα Ηζηνζειίδα</h2> 

   <p>Δίλαη ε λέα καοηζηνζειίδα. Οπνηαδήπνηε απόςε ή ζρόιην ζα εθηηκεζεί πξνθεηκέλνπ λα ηελ θάλνπκε 
αθόκε πην πξνζηηή θαη εύθνιε ζηε ρξήζε.</p> 

   </div><!--close sidebar_item-->  

  </div><!--close sidebar-->     

  <div class="sidebar"> 

   <div class="sidebar_item"> 

   <h2>Σειεπηαία Δλεκέξσζε</h2> 

   <h3>Ηνύληνο 2017</h3> 

   <p>Παξνπζίαζε δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο.</p>    



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Κνπδνπκάο Υαξίδεκνο 

ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Δθαξκνγήο γηα Κηλεηά Σειέθσλα ζε πιαηθόξκα Android κε πινπνίεζε ζην Τπνινγηζηηθό Νέθνο  ειίδα 105 

 

   </div><!--close sidebar_item-->  

  </div><!--close sidebar--> 

  <div class="sidebar"> 

  </div><!--close sidebar-->    

  </div><!--close sidebar_container-->    

   

  <div id="content"> 

  <div class="content_item"> 

   <h1>Καιώ ήξζαηε ζην To Help The Old Ones</h1>  

   <p>Με απηή ηελ εθαξκνγή ζειήζακε λα δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα ζε άηνκα πνπ δελ κπνξνιπλ λα 
βξίζθνλαηη καδί κε ηα αγαπεκέλα ηνπο άηνκα, αιιά επηζπκνπλ λα γλσξίδνπλ ζε πνηα θαηάζηαζε 
βξίζθνληαη. 

     .Πσο επηηπγράλεηαη απηό; Μα θπζηθά κε ηελ εθαξκννγή γηα Android ζπζθεπέο, Help The Old Ones. 
Πιένλ κπνξείηαη λα γλσξίδεηαη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ αγαπεκέλνπ ζαο πξνζώπνπ, κε έλα κόλν 
θιίθ</p>   

    

  </div><!--close content_item--> 

  </div><!--close content-->  

  

 

  

 </div><!--close main--> 

  

 <div id="footer"> 

  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">Valid XHTML</a> | <a 
href="http://fotogrph.com/">Images</a> | <a href="http://www.heartinternet.co.uk/web-hosting/">Web 
Hosting</a> | website template by <a href="http://www.araynordesign.co.uk">ARaynorDesign</a> 

 </div><!--close footer-->  

  

</body> 

</html> 

 

Ourwork.jsp 

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<%@page import="com.koud.webservice.SENSORSUtil"%> 

<%@page import="com.koud.webservice.Objs.SensorData"%> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

 <style> 

  #map { 

   height: 400px; 

   width: 100%; 

  } 

 </style> 

 <head> 

  <title>Help The Old Ones</title> 

  <meta name="description" content="free website template" /> 

  <meta name="keywords" content="enter your keywords here" /> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" /> 

  <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
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  <script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.min.js"></script> 

  <script type="text/javascript" src="js/jquery.nivo.slider.pack.js"></script> 

  <script type="text/javascript"> 

   $(window).load(function () { 

    $('#slider').nivoSlider(); 

   }); 

    

    

   function reload(){ 

    location.reload(); 

   } 

  </script>  

   

  <meta http-equiv="refresh" content="30" /> 

 </head> 

 

 <body> 

  <div id="main"> 

 

   <div id="menubar"> 

    <div id="welcome"> 

     <h1><a href="#">Help The Old Ones</a></h1> 

    </div><!--close welcome--> 

    <div id="menu_items"> 

     <ul id="menu"> 

      <li><a href="index1.jsp">Αξρηθή</a></li> 

      <li class="current"><a href="ourwork1.jsp">Δληνπηζκόο</a></li> 

      <li><a href="contact1.jsp">Δπηθνηλσλία</a></li> 

     </ul> 

    </div><!--close menu--> 

   </div><!--close menubar-->  

   <% 

    SensorData sData = SENSORSUtil.loadLatestData(); 

   %> 

   <input type="hidden" id="lat" value="<%=sData.getLatParam()%>"/> 

   <input type="hidden" id="longt" value="<%=sData.getLongtParam()%>"/> 

 

     <div id="site_content">  

      <div> 

       <h3>Google Maps</h3> 

       <div id="map"></div> 

       <script> 

        function initMap() { 

         var lat = $("#lat").val(); 

         var longt = $("#longt").val(); 

         //alert(lat); 

         lat = parseFloat(lat); 

         //alert(longt); 

         longt = parseFloat(longt); 

         //var uluru = {lat:38.061, lng:23.845 }; 

         var uluru = {lat: longt, lng: lat}; 

         var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 
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          zoom: 4, 

          center: uluru 

         }); 

         var marker = new google.maps.Marker({ 

          position: uluru, 

          map: map 

         }); 

        } 

       </script> 

       <script async defer 

         
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDgr1fpIggpBEG505PlnTj4mKUU97tdwgg&callb
ack=initMap"> 

       </script> 

 

      </div> 

      <div class="sidebar_container">   

       <div class="sidebar"> 

        <div class="sidebar_item"> 

         <h2>Νέα Ηζηνζειίδα</h2> 

         <p>Απνηειεί κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο.θνπό έρεη ε ηζηνζειίδα λα θηινμελεζεί ζε 
εμππεξεηεηή ζην ζύλλεθν.  

         </p> 

        </div><!--close sidebar_item-->  

       </div><!--close sidebar-->     

       <div class="sidebar"> 

        <div class="sidebar_item"> 

         <h2>Σειεπηαία Δλεκέξσζε</h2> 

         <h3>June 2017</h3> 

         <p>Παξνπζίαζε δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο.</p>    

        </div><!--close sidebar_item-->  

       </div><!--close sidebar--> 

      

      </div><!--close sidebar_container-->  

       

      <button style="margin-top: 5px;width:30%; height: 40px; background: #B29E74; border-radius: 15px 
15px 15px 15px;" onclick="reload();">Δθ Νένπ Δληνπηζκόο</button> 

 

      <div id="content"> 

       <div class="content_item"> 

        <h2>Our Work</h2> 

        <p>Μπνξείηε κέζα από απηε ηε ζειίδα λα ελεκεξσζείηε γηα ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ αγαπεκέλνπ 
ζαο αηόκνπ. Ζ ζειίδα έρεη νξηζηεί λα  

         ελεκεξσλεηαη κε ηελ ηειεπηαία ζέζε, πνπ έρεη απνζηαιιεί από ηελ ζπζθεπή Android, ζηελ νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλε ε Help The Old Ones.</p> 

           

       </div><!--close content_item--> 

      </div><!--close content-->  

     </div><!--close site_content-->  

 

     </div><!--close main--> 

 

     <div id="footer"> 
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      <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">Valid XHTML</a> | <a 
href="http://fotogrph.com/">Images</a> | <a href="http://www.heartinternet.co.uk/web-hosting/">Web 
Hosting</a> | website template by <a href="http://www.araynordesign.co.uk">ARaynorDesign</a> 

     </div><!--close footer-->  

 

     </body> 

     </html> 

 

Contact1.jsp 

 

<%--  

 Document : contact1 

 Created on : Mar 12, 2017, 11:21:45 PM 

 Author  : harris 

--%> 

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

 

<head> 

 <title>Help The Old Ones</title> 

 <meta name="description" content="free website template" /> 

 <meta name="keywords" content="enter your keywords here" /> 

 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" /> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery.nivo.slider.pack.js"></script> 

 <script type="text/javascript"> 

 $(window).load(function() { 

  $('#slider').nivoSlider(); 

 }); 

 </script>  

</head> 

 

<body> 

 <div id="main"> 

  

 <div id="menubar"> 

  <div id="welcome"> 

  <h1><a href="#">Help The Old Ones</a></h1> 

  </div><!--close welcome--> 

  <div id="menu_items"> 

  <ul id="menu"> 

   <li><a href="index1.jsp">Αξρηθή</a></li> 

   <li ><a href="ourwork1.jsp">Δληνπηζκόο</a></li> 

   <li class="current"><a href="contact1.jsp">Δπηθνηλσλία</a></li> 

  </ul> 

  </ul> 

  </div><!--close menu--> 

 </div><!--close menubar-->  
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 <div id="site_content">  

 

  <div id="banner_image"> 

  <div id="slider-wrapper">   

   <div id="slider" class="nivoSlider"> 

   <img src="images/home_1.jpg" alt="" /> 

   <img src="images/home_2.jpg" alt="" /> 

   </div><!--close slider--> 

  </div><!--close slider_wrapper--> 

  </div><!--close banner_image-->  

 

  <div class="sidebar_container">   

  <div class="sidebar"> 

   <div class="sidebar_item"> 

   <h2>Help The Old Ones</h2> 

   <p>Δίλαη ε λέα καοηζηνζειίδα. Οπνηαδήπνηε απόςε ή ζρόιην ζα εθηηκεζεί πξνθεηκέλνπ λα ηελ θάλνπκε 
αθόκε πην πξνζηηή θαη εύθνιε ζηε ρξήζε.</p> 

   </div><!--close sidebar_item-->  

  </div><!--close sidebar-->     

  <div class="sidebar"> 

   <div class="sidebar_item"> 

   <h2>Σειεπηαία Δλεκέξσζε</h2> 

   <h3>Ηνύληνο 2017</h3> 

   <p>Παξνπζίαζε δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο.</p>    

   </div><!--close sidebar_item-->  

  </div><!--close sidebar--> 

  <div class="sidebar"> 

 

  </div><!--close sidebar-->    

  </div><!--close sidebar_container-->    

   

  <div id="content"> 

  <div class="content_item"> 

   <div class="form_settings"> 

   <h2>Contact Us</h2> 

   <p>Όλνκάδνκαη Κνπδνπκάο Υαξίδεκνο θαη είκαη απόθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΟΠΑ. Απηή ηε ζηηγκή 
είκαη ζηε θάζε ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, κέξνο ηεο νπνία απνηειεί ε παξνύζα  

    ηζηνζειίδα. Δπηπξόζζεηα εξγάδνκαη σο Software Engineer ζηελ πνιπεζληθή εηαηξεία Accenture.</p> 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p><span>Name</span><input class="contact" type="text" name="your_name" 
value="" /></p> 

   <p><span>Email Address</span><input class="contact" type="text" 
name="your_email" value="" /></p> 

   <p><span>Message</span><textarea class="contact textarea" rows="8" 
cols="50" name="your_message"></textarea></p> 

   <p style="padding: 10px 0 10px 0;">Please enter the answer to this simple maths question (to prevent 
spam)</p> 

   <p><span>Maths Question: 9 + 3 = ?</span><input type="text" 
name="user_answer" class="contact" /><input type="hidden" name="answer" value="4d76fe9775" /></p> 

   <p style="padding-top: 15px"><span>&nbsp;</span><input class="submit" type="submit" 
name="contact_submitted" value="Send" /></p> 

   </div><!--close form_settings--> 

  </div><!--close content_item--> 
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  </div><!--close content-->  

 

 

 </div><!--close site_content-->  

  

 </div><!--close main--> 

  

 <div id="footer"> 

  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">Valid XHTML</a> | <a 
href="http://fotogrph.com/">Images</a> | <a href="http://www.heartinternet.co.uk/web-hosting/">Web 
Hosting</a> | website template by <a href="http://www.araynordesign.co.uk">ARaynorDesign</a> 

 </div><!--close footer-->   

  

</body> 

</html> 

 

Hello.java 

 

 

package com.koud.webservice; 

 

import com.koud.webservice.Objs.SensorData; 

import javax.jws.WebService; 

import javax.jws.WebMethod; 

import javax.jws.WebParam; 

 

/** 

 * 

 * @author harris 

 */ 

@WebService(serviceName = "Hello") 

public class Hello { 

 

 /** 

  * This is a sample web service operation 

  */ 

 @WebMethod(operationName = "hello") 

 public String hello(@WebParam(name = "name") String txt) { 

  return "Hello " + txt + " !"; 

 } 

  

  @WebMethod(operationName = "sensorMeasurements") 

 public String sensorMeasurements( 

   @WebParam(name = "valueX") String valueX,  

   @WebParam(name = "valueY")String valueY,  

   @WebParam(name = "lat") String lat,  

   @WebParam(name = "longt") String longt ) { 

   

   

  try{ 

   SENSORSUtil.storMeasurements(valueX,valueY,lat,longt); 

   SensorData sdata = SENSORSUtil.loadData(); 
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     return "SUCCESS" ; 

  } 

  catch(Exception e){ 

      

     return "FAIL"; 

  } 

   

   

  

 } 

} 

 

StoredProc.java 

 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.koud.webservice; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.Scanner; 

import oracle.jdbc.*; 

 

public class StoredProc { 

 

 public static void test(String[] args) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  Scanner sc=new Scanner(System.in); 

  Connection cn=null; 

  CallableStatement cst=null; 

  int id=0,yr; 

  String fname,lname,email,dept; 

  try{ 

   DriverManager.registerDriver(new OracleDriver()); 

   cn=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe", 
"SENSORS", "7899"); 

    

   cst=cn.prepareCall("{call insertStudent(?,?,?,?,?,?)}"); 

   System.out.println("Enter Student's First Name: "); 

   fname=sc.nextLine(); 

   System.out.println("Enter Student's Last Name: "); 

   lname=sc.nextLine(); 

   System.out.println("Enter Student's Email: "); 

   email=sc.nextLine(); 

   System.out.println("Enter Student's Year: "); 

   yr=Integer.parseInt(sc.nextLine()); 

   System.out.println("Enter Student's Dept: "); 

   dept=sc.nextLine(); 
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   cst.setString(1, fname); 

   cst.setString(2,lname); 

   cst.setString(3,dept); 

   cst.setInt(4, yr); 

   cst.setString(5, email); 

    

    cst.registerOutParameter(6, java.sql.Types.DECIMAL); 

    

   int r=cst.executeUpdate(); 

   if(r>0) 

    id=cst.getInt(6); 

    

   if(id>0) 

    System.out.println("Details Inserted. SID: "+id); 

    

  }catch(Exception e) 

  { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  finally{ 

   try{ 

    if(cst!=null) 

     cst.close(); 

     

    if(cn!=null) 

     cn.close(); 

   }catch(Exception e){} 

  } 

 } 

 

} 

 

SensorsUtil.java 

 

 

package com.koud.webservice; 

 

import com.koud.webservice.Objs.SensorData; 

import java.sql.CallableStatement; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.Date; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.List; 

import java.util.Scanner; 

import oracle.jdbc.OracleDriver; 

import oracle.jdbc.*; 
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public class SENSORSUtil{ 

 

 public static void storMeasurements(String xParam, String yParam, String latParam, String 
longtParam )throws SQLException { 

  Connection cn=null; 

  CallableStatement cst=null; 

  int id=0,yr; 

  try{ 

   DriverManager.registerDriver(new OracleDriver()); 

   cn=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe", 
"SENSORS", "7899"); 

      cst=cn.prepareCall("{call LOGDATA(?,?,?,?,?)}"); 

   cst.setString(1,xParam ); 

   cst.setString(2,yParam ); 

      cst.setString(3,latParam ); 

      cst.setString(4,longtParam ); 

      cst.registerOutParameter(5, java.sql.Types.VARCHAR); 

   //cst.registerOutParameter(6, java.sql.Types.DECIMAL); 

   int r=cst.executeUpdate(); 

   if(r>0) 

    id=cst.getInt(3); 

    

   if(id>0) 

    System.out.println("The Values have been saved" + id ); 

    

  }catch(Exception e) 

  { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  finally{ 

   try{ 

    if(cst!=null) 

     cst.close(); 

     

    if(cn!=null) 

     cn.close(); 

   }catch(Exception e){} 

  } 

 } 

   

  // public static List<SensorData> loadData(){ 

   public static SensorData loadData(){ 

  

     Statement stmt = null; 

     Connection cn=null; 

     String query = "select XPARAM,YPARAM,LATPARAM,LONGTPARAM " + 

     "from measurements where id = 39999"; 

     SensorData sData = new SensorData (); 

     try { 

      DriverManager.registerDriver(new OracleDriver()); 

   cn=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe", 
"SENSORS", "koudoumas90"); 

      stmt = cn.createStatement(); 
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      ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); 

       

      while (rs.next()) { 

       String xParam  = rs.getString("XPARAM"); 

       String yParam  = rs.getString("YPARAM"); 

       String latParam  = rs.getString("LATPARAM"); 

       String longtParam = rs.getString("LONGTPARAM"); 

        

       sData.setxParam(xParam); 

       sData.setyParam(yParam); 

       sData.setLatParam(latParam); 

       sData.setLongtParam(longtParam); 

       System.out.println(xParam + "\t" + yParam + 

            "\t" + latParam + "\t" + longtParam + 

            "\t"); 

        

      } 

     } 

     

    catch(Exception e){      

    } 

    finally{ 

   try{ 

    if(stmt!=null) 

     stmt.close(); 

     

    if(cn!=null) 

     cn.close(); 

   }catch(Exception e){} 

  } 

   return sData; 

  } 

 public static SensorData loadLatestData(){ 

  

     Statement stmt = null; 

     Connection cn=null; 

     String query = "select XPARAM,YPARAM,LATPARAM,LONGTPARAM " + 

     "from sensors.measurements where log_date = ( select max(log_date) from sensors.measurements) "; 

     SensorData sData = new SensorData (); 

     try { 

      DriverManager.registerDriver(new OracleDriver()); 

   cn=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe", 
"SYSTEM", "7899"); 

      stmt = cn.createStatement(); 

      ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); 

       

      while (rs.next()) { 

       String xParam  = rs.getString("XPARAM"); 

       String yParam  = rs.getString("YPARAM"); 

       String latParam  = rs.getString("LATPARAM"); 

       String longtParam = rs.getString("LONGTPARAM"); 
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       sData.setxParam(xParam); 

       sData.setyParam(yParam); 

       sData.setLatParam(latParam); 

       sData.setLongtParam(longtParam); 

       System.out.println(xParam + "\t" + yParam + "\t" + latParam + "\t" + longtParam +  "\t"); 

      } 

     } 

    catch(Exception e){  

     e.printStackTrace(); 

     System.out.println("Exception"); 

    } 

    finally{ 

   try{ if(stmt!=null) stmt.close(); 

    if(cn!=null) cn.close(); 

   }catch(Exception e){} 

  } 

   return sData; 

  } 

} 

 

Main.java 

 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.koud.webservice; 

 

import javax.xml.ws.Endpoint; 

import com.koud.webservice.Hello; 

/** 

 * 

 * @author harris 

 */ 

public class main { 

  

 public static void main (String Args[]){ 

 Endpoint.publish("http://"+"192.168.43.151"+":"+"9090"+"/KoudService/",new Hello()); 

 System.out.print("ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"); 

 } 

  

} 

 

SensorData.java 

 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.koud.webservice.Objs; 
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public class SensorData { 

  

 private String xParam;  

 private String yParam; 

 private String latParam;  

 private String longtParam; 

  

 public SensorData(String xParam,String yParam,String latParam,String longtParam){ 

  this.xParam= xParam; 

  this.yParam = yParam; 

  this.latParam = latParam; 

  this.longtParam = longtParam; 

 } 

  public SensorData(){ 

 } 

  

 

 public String getxParam() { 

  return xParam; 

 } 

 

 public void setxParam(String xParam) { 

  this.xParam = xParam; 

 } 

 

 public String getyParam() { 

  return yParam; 

 } 

 

 public void setyParam(String yParam) { 

  this.yParam = yParam; 

 } 

 

 public String getLatParam() { 

  return latParam; 

 } 

 

 public void setLatParam(String latParam) { 

  this.latParam = latParam; 

 } 

 

 public String getLongtParam() { 

  return longtParam; 

 } 

 

 public void setLongtParam(String longtParam) { 

  this.longtParam = longtParam; 

 }  

} 
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Παράρτημα Γ 
 

 

Scripts για τη βάση σε ORACLE CLIENT 
 

 

LOGDATA (PROCEDURE) 

 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE LOGDATA ( 

XPARAM IN VARCHAR2, 

YPARAM IN VARCHAR2, 

LATXPARAM IN VARCHAR2, 

LONGTPARAM IN VARCHAR2, 

OUTCOME OUT VARCHAR2) 

AS  

 

SEQ_VAL NUMBER ; 

 

BEGIN 

 

SELECT MEAS_SEQ.NEXTVAL INTO SEQ_VAL FROM DUAL ; 

 

INSERT INTO MEASUREMENTS VALUES ( 

SEQ_VAL, 

SYSDATE, 

XPARAM, 

YPARAM, 

LATXPARAM, 

LONGTPARAM  

); 

OUTCOME := 'SUCCESS'; 

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN  

 

OUTCOME := 'FAIL'; 

END; 

 

MEAS_SEQ 

 

CREATE SEQUENCE MEAS_SEQ 

 START WITH  1 

 INCREMENT BY 1 

 NOCACHE 

 NOCYCLE; 

 

 

MEASUREMENTS 
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CREATE TABLE MEASUREMENTS 

( 

ID NUMBER PRIMARY KEY, 

LOG_DTM DATE, 

XPARAM DOUBLE, 

YPARAM DOUBLE, 

LATPARAM DOUBLE, 

LONGTPARAM DOUBLE 

); 
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