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Περίληψη 

Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο πινπνηήζεθε κηα εθαξκνγή γηα 
Android ινγηζκηθό θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη tablets, έρνληαο ζθνπό ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε ησλ 
ρξεζηώλ κε βάζε ηελ ηνπνζεζία ηνπο έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ηεο ζπζθεπήο 
κε θάζε δηαζέζηκν κέζν. Η εθαξκνγή (client) επηθνηλσλεί κε έλαλ εμππεξεηεηή (server) κέζσ 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ (Web Services), όπνπ γίλεηαη ε δηαζύλδεζε κε ηελ απνκαθξπζκέλε βάζε 
δεδνκέλσλ. 

 

Σην παξόλ θείκελν παξνπζηάδεηαη ε ινγηθή πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο θαζώο επίζεο θαη ησλ 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Η αλάιπζε-παξνπζίαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 
έρεη πξνγξακκαηηζηηθή πξνζέγγηζε δίλνληαο έκθαζε ζηηο ηερληθέο πινπνίεζεο αιιά θαη ζηα 
απνηειέζκαηα απηώλ. 

 

Abstract 

Within this master thesis we implemented an Android software application for mobile 
phones and tablets, having the purpose the social networking of users based on their location in 
order to achieve charging of the device battery by any means available. The application (client) 
communicates with a server via web services, which is the interface to the remote database. 

 

This present paper demonstrates the implementation of the application as well as web services and 
database. The analysis - presentation of the above has programming approach focusing on 
implementation techniques and the results thereof. 
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Εισαγωγή 

 

 Η ηειεπηαία δεθαεηία ραξαθηεξίδεηαη αλακθηζβήηεηα από ηελ έληνλε παξνπζία ησλ 
έμππλσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ (smartphones – tablets) ζηε δσή καο. Οη δπλαηόηεηεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη κέζα από ηελ ρξήζε απηώλ μεθεύγνπλ θαηα πνιύ από ηελ απιή ρξήζε ελόο 
ηειεθώλνπ σο κέζν επηθνηλσλίαο. Γηαθόξσλ εηδώλ εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύληαη θαζεκεξηλά από 
εθαηνκκύξηα ρξήζηεο έμππλσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ, εμειίζζνληαο ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ αλζξώπνπ 
κεραλήο αιιά θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε πνιιώλ αλζξσπίλσλ ζπλεζεηώλ – ζπκπεξηθνξώλ έρνπλ 
αλαγάγεη ηηο έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο σο έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξώπηλεο πιενλ δσήο. 

 

Παξόιν πνπ ε αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ έρεη θηάζεη ζε αξθεηά πςειό επίπεδν όζνλ αθνξά ηηο 
δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ αιιά θαη ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο απηώλ, δελ παύνπλ λα 
θαηαλαιώλνπλ ηνπο πόξνπο ηεο ζπζθεπήο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό. Η ηερλνινγία έρεη θαηαθέξεη 
λα επηιύζεη θάπνηα δεηήκαηα όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο κλήκεο, ην κέγεζνο ηνπ 
απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ θ.α αθ ελόο κε ηελ εμέιημε ηνπ πιηθνύ (hardware) θαη αθ εηέξνπ κε ηελ 
αλάπηπμε ινγηζκηθνύ (software) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηνπο πόξνπο ηνπ πιηθνύ κε βέιηηζην ηξόπν. 

 

Τν βαζηθό όκσο πξόβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο 
κπαηαξίαο ηεο ζπζθεπήο. Όπσο είλαη γλσζηό νη έμππλεο απηέο ζπζθεπέο έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο 
πόξνπο όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ηξνθνδόηεζεο, όπνπ κε ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ε 
απνδνηηθόηεηα θαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζπλερώο κεηώλεηαη. Η ρξήζε δηαδηθηύνπ κέζσ 
Wi-Fi αιιά θαη δεδνκέλσλ ηνπ παξόρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα ηνπνζεζίαο, ε 
ρξήζε ηνπ γπξνζθνπηθνύ αηζζεηήξα, ε θσηεηλόηεηα ηεο νζόλεο, νη εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνύλ 
αθόκα θαη όηαλ ε ζπζθεπή είλαη αδξαλήο είλαη κεξηθνί από ηνπο ιόγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
θόξηηζε ηεο ζπζθεπήο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαζεκεξηλά. 

 

Σηα πιαίζηα απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο πξνζπαζήζακε κέζα από ηελ ηάζε ησλ 
θνηλσληθώλ δηθηύσλ λα δώζνπκε κηα ιύζε ζην πξόβιεκα απηό. Γεκηνπξγήζακε κηα εθαξκνγή κε 
ηα γλσζηά ραξαθηεξηζηηθά ελόο θνηλσληθνύ δηθηύνπ όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ 
κεηαμύ ηνπο κε ζθνπό ηελ θόξηηζε ηεο ζπζθεπήο ηνπο κε όινπο ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο. Η ελ ιόγν 
εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε αλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, έηζη ώζηε 
λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο ρξήζηεο ζε κηα πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα, ηνπο ηξόπνπο κε 
ηνπο νπνηνπο κπνξεί λα θνξηίζεη ηελ ζπζθεπή ηνπ αιιά θαη λα επηθνηλσλήζεη καδί κε ηνπο 
ππόινηπνπο ρξήζηεο κέζσ κηαο chat πιαηθόξκαο. 

 

Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ν ηξόπνο αλάπηπμεο θαη ζρεδίαζεο ηεο εθαξκνγήο απηήο κέζσ 
πξνγξακκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο, αιιά θαη ησλ ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθόηεηα απηήο. 
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Κεφάλαιο Αρχιτεκτονική συστήματος 

Σε απηό ην θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε επεμήγεζε ησλ 
βαζηθώλ θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο θαζώο θαη αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 

Η εθαξκνγή πινπνίεζεθε ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java γηα Android κε αξρηηεθηνληθή 
ζρεδίαζεο singleton software design pattern θαη ζε πεξηβάιινλ Android Studio ην νπνίν θαη 
απνηειεί ην επίζεκν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ Android από ηελ Google.  

 

Αθόκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ 3
rd

 party libraries όπσο θαίλεηαη από ηα dependencies ηνπ 
αξρείνπ gradle ηεο εθαξκνγήο. 

 

dependencies { 

    compile files('libs/nineoldandroids-2.4.0.jar') 

    compile files('libs/org.apache.http.legacy.jar') 

    compile files('libs/volley.jar') 

    compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.2.1' 

    compile 'com.android.support:support-v4:24.2.1' 

    compile 'com.google.android.gms:play-services:9.6.1' 

    compile 'com.google.firebase:firebase-core:9.6.1' 

    compile 'com.google.firebase:firebase-crash:9.6.1' 

    compile 'com.google.firebase:firebase-messaging:9.6.1' 

    compile 'com.android.support:multidex:1.0.1' 

    compile 'com.squareup.picasso:picasso:2.5.2' 

    compile 'com.google.android.gms:play-services-ads:9.6.1' 

    compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.6.1' 

    compile 'com.google.android.gms:play-services-gcm:9.6.1' 

    compile 'com.google.code.gson:gson:2.5' 

    compile 'com.google.firebase:firebase-config:9.6.1' 

    compile 'com.google.firebase:firebase-database:9.4.0' 

    compile 'de.hdodenhof:circleimageview:1.3.0' 

    compile 'com.android.support:design:24.2.1' 

    compile 'com.firebaseui:firebase-ui-database:0.4.0' 

    compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.6.1' 

} 

 

Τα παξαπάλσ αθνξνύλ ιεηηνπξγίεο όπσο networking, design, image loading / caching θ.α 

Ιδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηελ πιαηθόξκα Firebase ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα crash 
reporting, push notifications, realtime database θαη remote configuration. 
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1.1 Σχεδίαση εφαρμογής 

 Γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ζρεδίαζεο singleton όπνπ έλα 
αξρείν (θιάζε) επηζηξέθεη ην instance ηνπ εαπηνύ ηνπ θάζε θνξά πνπ θαιείηαη έηζη ώζηε δηάθνξεο 
κεηαβιεηέο θαη κέζνδνη λα είλαη δηαζέζηκα θαη πξνζπειάζηκα από όιν ην project. Έηζη καο δίλεηαη 
αθ ελόο ε δπλαηόηεηα γηα ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο ζε έλα αξρείν θαζώο θαη ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 
δηαζέζηκεο κλήκεο όπνπ δίλεηαη ζην instance ηεο εθαξκνγήο θαηά ην μεθίλεκά ηεο. 

 

Πεξηζζόηεξα γηα ην ελ ιόγν αξρείν ζα αλαιπζνύλ ζηε ζπλέρεηα. 

 

Αθόκα, ε εθαξκνγή απνηειείηαη από 3 Activities θαη πνιιά Fragments. Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηελ 
MainActivity πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο, ηελ Home όπνπ πάλσ ζε εθείλε 
βξίζθνληαη ηα δηάθνξα Fragments θαζώο θαη νη απαξαίεηνη Adapters γηα ηηο ιίζηεο. Δπίζεο, ππάξρεη 
θαη ε ηξίηε Activity, πνπ αθνξά ηελ δηεπαθή γηα ην Chat.  

 

Τέινο ππάξρεη θαη έλαο broadcast receiver όπνπ παξαθνινπζεί θαη ζηέιλεη δεδνκέλα γηα ην αλ ην 
θηλεηό θνξηίδεη ή όρη. 

 

 

1.2 AndroidManifest.xml 

Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην AndroidManifest.xml αξρείν ηεο παξνύζαο εθαξκνγήο, ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζηνλ manifests/ θάθειν ηνπ project. 

 Τν AndroidManifest.xml απνηειεί ην έλα θαη κνλαδηθό αξρείν πνπ ρξεηάδεηαη θάζε Android 
εθαξκνγή γηα λα μεθηλήζεη θαη είλαη απηό πνπ δηαβάδεηαη αξρηθά από ην Android ιεηηνπξγηθό έηζη 
ώζηε λα εξκελεπζεί ν ηξόπνο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζεί ε εθαξκνγή. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελ 
ζπληνκία νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ αξρείνπ απηνύ. 

 Ολνκάδνληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ηα java παθέηα ηηο εθαξκνγήο κέζα ζηα νπνία βξίζθνληαη 
νη java θιάζεηο. 

 Πεξηγξάθνληαη όια ηα ζηνηρεία από ηα νπνία απνηειείηαη κηα εθαξκνγή όπσο activities, 
services θαη broadcast receivers. 

 Πξνζδηνξίδνληαη ηα processes πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο. 

 Πξνζδηνξίδνληαη ηα δηθαηώκαηα ηα νπνία πξέπεη λα έρεη ε ηξέρνπζα εθαξκνγή έηζη ώζηε λα 
είλαη εθηθηή ε αιιεινεπίδξαζε κε άιιεο εθαξκνγέο. 

 Οξίδνληαη ηα δηθαηώκαηα πνπ άιιεο εθαξκνγέο πξέπεη λα έρνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
ηελ παξνύζα εθαξκνγή. 

 Γειώλεηαη ην ειάρηζην επίπεδν ηνπ Android API πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή. 

 Παξαηίζεληαη νη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή βηβιηνζήθεο. 

Γπν απαξαίηεηα elements ηα νπνία πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κηα κόλν θνξά κέζα ζην  
AndroidManifest.xml αξρείν, είλαη ην manifest θαη ην application. Τν application element 
εκπεξηέρεηαη κέζα ζην root element manifest. 

Τν manifest element ηνπ αξρείνπ AndroidManifest.xml ηεο παξνύζαο εθαξκνγήο  είλαη ην 
εμήο: 

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

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    package="com.androidunipi" 
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    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

 

Δδώ νξίδνληαη δύν απαξαίηεηα attributes: ην xmlns:android θαη ην package. Τν 
xmlns:android νξίδεη ην Android namespace θαη πξέπεη πάληα λα δείρλεη ζην 
«http://schemas.android.com/apk/res/android” ελώ ην package attribute νξίδεη ην java παθέην κέζα 
ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εθηειέζηκε java θιάζε ηεο εθαξκνγήο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην : 
“com.androidunipi” Δπηπιένλ, εδώ νξίδεηαη ην android:versionCode, έλαο εζσηεξηθόο αξηζκόο πνπ 
δείρλεη ηελ παξνύζα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο. Τν android:versionCode δελ εκθαλίδεηαη ζηνπο 
ρξήζηεο, ελώ ην android:versionName είλαη νξαηό ζε απηνύο, θαη έρεη σο ζηόρν λα ηνπο δείρλεη ηελ 
έθδνζε ηεο εθαξκνγήο πνπ ηξέρνπλ. 

Σηε ζπλέρεηα, ζην AndroidManifest.xml ρξεηάδεηαη ν θαζνξηζκόο ζηελ εθαξκνγή 
δηθαησκάησλ  πξόζβαζεο  ζε  ιεηηνπξγείεο  ηνπ  ζπζηήκαηνο.  Ο  θαζνξηζκόο  ελόο δηθαηώκαηνο 
γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ελόο ζηνηρείνπ <uses-permission> ζην πξναλαθεξζέλ αξρείν ηεο 
εθαξκνγήο. Οξηζκέλα από ηα permissions πνπ δίλνληαη είλαη ηα εμήο: 

 

 "android.permission.INTERNET" : Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 “android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE”:  Γηθαίσκα ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ ζπλδέζεσλ ηεο ζπζθεπήο, ώζηε θαζνξίζεη αλ είλαη εθηθηή ε ιήςε δεδνκέλσλ. 

 " com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES” : Γηθαίσκα 
πξόζβαζεο ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηεο Google. 

 “android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE” : Γηθαίσκα θαηαρώξηζεο δεδνκέλσλ 
ζηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν ηεο ζπζθεπήο. 

 "android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"  
"android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" : Γηθαίσκα πξόζβαζεο ζηελ ηνπνζεζία. 
 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν θώδηθαο από ηα δηθαηώκαηα πνπ δίλνληαη ζηελ εθαξκνγή. 

<permission 

android:name="com.androidunipi.permission.MAPS_RECEIVE" 

android:protectionLevel="signature" /> 

 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" 

/> 

<uses-permission android:name="com.androidunipi.permission.MAPS_RECEIVE" 

/> 

<uses-permission 

android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" 

/> 

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" 

/> 

<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" /> 

 

<!-- Required to show current location --> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" 

/> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" 

/> 

 

Έλα άιιν element πνπ ηνπνζεηείηαη ζην AndroidManifest αξρείν είλαη ην uses-sdk. Ο ξόινο 
απηνύ ηνπ  element είλαη λα ηεξεί ηελ ζπκβαηόηεηα ηεο εθαξκνγήο κε κία ή πεξηζζόηεξεο εθδόζεηο 
ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Android. Τν «android:minSdkVersion» ζέηεη ηνλ αθέξαην αξηζκό πνπ νξίδεη ην 
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ειάρηζην επίπεδν API πνπ απαηηείηαη γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή. Τν ιεηηνπξγηθό Android ζα 
απαγνξέςεη ην ρξήζηε λα εγθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε εθαξκνγή αλ ην επίπεδν ηνπ API ηνπ 
ζπζηήκαηνο είλαη ρακειόηεξν από ηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ «android:minSdkVersion» 
παξάκεηξν. Η άιιε παξάκεηξνο πνπ ζπλαληάηαη εδώ, ην «android:targetSdkVersion» νξίδεη ην 
επίπεδν API ζην νπνίν ζηνρεύεη ε εθαξκνγή. Σηε παξνύζα εθαξκνγή ηα παξαπάλσ πεδία 
νξίδνληαη σο εμήο: 

 

<uses-sdk 

    android:minSdkVersion="16" 

    android:targetSdkVersion="25" /> 

 

Τν application απνηειεί έλα αθόκε xml element ηνπ AndroidManifest αξρείνπ. Απηό ην 
element πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ όια ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Android 
εθαξκνγήο όπσο ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο, ηελ άδεηα, ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ηεο, θαη πνιιέο 
άιιεο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην «android:allowBackup», έρνληαο ηελ ηηκή 
“True” επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο λα θάλεη backup ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή γηα λα 
κπνξέζεη λα ηελ αλαθηήζεη μαλά. Σην πεδίν «android:icon» νξίδεηαη ην path ην εηθνλίδην ηεο 
εθαξκνγήο ελώ ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο νξίδεηαη ζην «android:label» attribute. Τέινο, ην 
«android:theme» Αλαθέξεηαη ζην default theme ηεο εθαξκνγήο. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην 
application element ηεο παξνύζαο εθαξκνγήο. 

 

<application 

    android:name="com.androidunipi.model.AppController" 

    android:allowBackup="true" 

    android:icon="@drawable/app_bat" 

    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@style/AppTheme" 

    

android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|u

iMode|screenSize" > 

 

Τν παξαθάησ element είλαη απαξαίηεην θαζώο νξίδεη όηη ε εθαξκνγή απαηηεί OpenGL ES έθδνζε 
2. Δμσηεξηθέο ππεξεζίεο κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ απηήλ ηελ εηδνπνίεζε θαη λα ελεξγήζνπλ 
αλαιόγσο, όπσο ε ππεξεζία ραξηώλ ηεο Google. 

  

<!-- Required OpenGL ES 2.0. for Maps V2 --> 

<uses-feature 

    android:glEsVersion="0x00020000" 

    android:required="true" /> 

 

           Έλα άιιν element ηνπ αξρείνπ απηνύ, είλαη ην  activity element. Σε απηό νξίδεηαη ε java 
activity θιάζε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 
visual interface πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο. 

 

<activity 

    android:name=".MainActivity" 

    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@android:style/Theme.Material.Light" 

    android:screenOrientation="portrait" 

    tools:ignore="NewApi"> 

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

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

    </intent-filter> 

</activity> 

 

 

 Δπηπιένλ, ζηελ εθαξκνγή γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ ην θηλεηό θνξηίδεη ή όρη. Σε πεξίπησζε 
πνπ θάπνηνο ρξήζηεο θνξηίδεη, δελ είλαη δηαζέζηκνο λα πξνζθέξεη κπαηαξία ζε άιινπο ρξήζηεο. 
Γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν έιεγρνο, νξίδεηαη ζην αξρείν απηό έλαο receiver πνπ παξνπζηάδεηαη 
παξαθάησ. 

 

<receiver android:name=".PowerConnectionReceiver"> 

    <intent-filter> 

        <action 

android:name="android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED"/> 

        <action 

android:name="android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED"/> 

    </intent-filter> 

</receiver> 

 

Τέινο, ζην παξαθάησ element νξίδεηαη ην api key, δειαδή ην θιεηδί ην νπνίν έρεη απνθηεζεί 
από ην Google APIs Console θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ρξήζε ηνπ ράξηε.  

      <!-- Google API Key --> 

<meta-data 

    android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 

    android:value="AIzaSyDWKW3JxFCQhoMLieNsSAAnzQrX7WE9EDw" /> 
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1.3 Αρχικοποίηση εφαρμογής 

 

Η αξρηθή θιάζε ηεο εθαξκνγήο, απηή πνπ θαιείηαη θαηά ηελ εθθίλεζε, είλαη ε MainActivity, 
ε νπνία παξαηίζεηαη θαη παξαθάησ. Με ηε κέζνδν onCreate(),  ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξρή 
θάζε Activity, νξίδεηαη κέζσ ηνπ  setContentView() ην xml αξρείν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε απηή. 
Σπγθεθξηκέλα ζηελ MainActivity εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε ην γξαθηθό ηεο ιεγόκελεο Splash Screen 
αιιά παξάιιεια εθηειινύληαη δηάθνξνη έιεγρνη ζρεηηθά κε ηελ ζσζηή ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. 

Αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ ε εθαξκνγή κέζα από ηνλ αηζζεηήξα ηνπνζεζίαο κπνξεί λα πάξεη 
ην γεσγξαθηθό πιάηνο / ύςνο ηεο ζπζθεπήο θαζώο θαη πεξίπησζε όπνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη 
ελεξγνπνηήζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν αηζζεηήξα, εκθαλίδεηαη ζρεηηθό κήλπκα θαη γίλεηαη παξαπνκπή 
ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε απηνύ.  

 

if(gps.canGetLocation()){ 

     mylocation=  gps.getLocation(); 

 

     latitude = gps.getLatitude(); 

     longitude = gps.getLongitude(); 

      

     common.latitude = String.valueOf(latitude); 

     common.longitude = String.valueOf(longitude); 

      

     checkGPS = 1; 

 

 

Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη αληίζηνηρνο έιεγρνο θαη γηα ηελ ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν κε παξόκνην ηξόπν 
όπσο παξαπάλσ. Αλ νη 2 απηνί έιεγρνη πεξάζνπλ ηόηε ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηόληαο έλα animation 
κεηαθέξεηαη ζηελ Home όπνπ θαη απνηειεί ηελ βαζηθή θιάζε πάλσ ζηελ νπνία παηάλε όια ηα 
δηαζέζηκα Fragments. Σε απηό ην ζεκείν ε MainActivity ηεξκαηίδεηαη. 

 

      //network check 

if(common.NetworkExists(MainActivity.this)){ 

 

          new Handler().postDelayed(new Runnable() { 

              @Override 

              public void run() { 

                  final Intent mainIntent = new Intent(MainActivity.this, 

Home.class); 

                  startActivity(mainIntent); 

                  overridePendingTransition(R.animator.maximize, 

R.animator.minimize); 

                  finish(); 

              } 

          }, 3000); 

} 

else{ 

   @SuppressWarnings("deprecation") 

         AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this, 
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AlertDialog.THEME_HOLO_LIGHT); 

         builder.setTitle(R.string.app_name).setMessage("No network.") 

           .setCancelable(false) 

           .setPositiveButton("The app will close.", new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

               public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

                    dialog.cancel(); 

                    MainActivity.this.finish(); 

               } 

           }) 

 

          .setNegativeButton("Connect me.", new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

              public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

                  startActivityForResult(new 

Intent(Settings.ACTION_WIFI_SETTINGS), 1); 

              } 

          }); 

           alert = builder.create(); 

           alert.show(); 

           dialog.ChangeDialogUI(alert); 

} 
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1.4 Βασική οθόνη της εφαρμογής 

Η Home, απνηειεί έλα Activity ζην νπνίν εθηεινύληαη πνιύ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, θαη 
ζην νπνίν θνξηώλνληαη ηα εθάζηνηε Fragments, αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. Αξρηθά ζην 
Activity απηό, γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο. Σε πεξίπησζε πνπ είλαη, 
εκθαλίδεηαη ην θύξην κελνύ ηεο εθαξκνγήο, ην νπνίν απνηειείηαη από ηξεηο επηινγέο πιoήγηζεο: 

 Profile 

 Map 

 Contacts 

νη νπνίεο αλαπαξίζηαληαη γξαθηθά, θαη θνξηώλεηαη έλα Fragment ην νπνίν by default είλαη ην Map 
fragment. Δπηιέγνληαο κηα από ηηο παξαπάλσ επηινγέο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγεζεί ζηα ηξία 
βαζηθά Fragments, ην νπνία ζα παξνπζηαζηνύλ πην αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο θάπνηνο ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή, ην πξναλαθεξζέλ 
κελνύ γίλεηαη αόξαην θαη θνξηώλεηαη ην LoginFragment, από όπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα 
είηε λα ζπλδεζεί, αλ έρεη ήδε ινγαξηαζκό, είηε λα δεκηνπξγήζεη θαηλνύξγην account. 

 

 

if(common.is_logged){ 

   //load home fragment and make bottom bar visible 

 

   bottom_bar.setVisibility(View.VISIBLE); 

   tv_icon_home.setBackgroundResource(R.drawable.prof_inactive); 

   tv_map.setBackgroundResource(R.drawable.map_act); 

   tv_icon_contacts.setBackgroundResource(R.drawable.contacts_inactive); 

   rel_map.setEnabled(false); 

   Map fragment = new Map(); 

   FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction(); 

   ft.setCustomAnimations(R.animator.slide_in_left, 

R.animator.slide_out_right); 

   ft.replace(R.id.frame_container, fragment).commit(); 

} 

else{ 

   //load login/register fragment and make bottom bar gone 

   bottom_bar.setVisibility(View.GONE); 

 

   fragmentManager.popBackStack(); 

   fragmentManager.popBackStack(null, 

FragmentManager.POP_BACK_STACK_INCLUSIVE); 

 

   LoginFragment fragment = new LoginFragment(); 

   FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction(); 

   ft.setCustomAnimations(R.animator.slide_in_left, 

R.animator.slide_out_right); 

   ft.replace(R.id.frame_container, fragment).commit(); 

 

} 
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 Μία αθόκε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε απηό ην Activity, είλαη ν έιεγρνο ηεο 
κπαηαξίαο ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε απηή ηεο βάζεο. Κάζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 
«delay», γίλεηαη έλαο έιεγρνο κε ηελ ηξέρνπζα κπαηαξία ηνπ ρξήζηε, θαη κε απηή πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλε ζηε βάζε θαη, σο εθ ηνύηνπ, νξαηή από ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Αλ ε ζύγθξηζε δώζεη 
απνηέιεζκα κεγαιύηεξν από ην 5%, ε βάζε ελεκεξώλεηαη. Με ηνλ ηξόπν απηό, θαη ε εθαξκνγή δελ 
επηθνηλσλεί ζπλέρεηα κε ηνλ server κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαλαιώλεηαη ζπλερώο ε κπαηαξία ζε 
network requests αιιά θαη ε βάζε δελ έρεη κεγάιε απόθιηζε από ηελ αιήζεηα ζηηο εγγξαθέο ηεο. 
Παξόκνηα ιεηηνπξγία ππάξρεη θαη γηα ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε. Έλαο έιεγρνο πνπ 
ζπκβαίλεη αλά έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, πξνζδηνξίδεη ην αλ έρεη αιιάμεη ε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε 
ζε ζρέζε κε απηή ηεο βάζεο θαη ην αλ ζα πξέπεη ε ηειεπηαία λα ελεκεξσζεί. 

 

 

h = new Handler(); 

delay = Integer.parseInt(remoteConfig.getString("delay")); 

 

final Handler handler = new Handler(); 

Runnable runnable = new Runnable() { 

   public void run() { 

      if(delay != 0 && common.is_logged) { 

         new CheckBatteryOn().execute(); 

         new CheckLocationOn().execute(); 

      } 

      handler.postDelayed(this, delay); 

   } 

}; 

 

 

Δδώ, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ Firebase, έηζη ώζηε λα είλαη εθηθηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ 
γίλνληαη νη πξναλαθεξζέληεο έιεγρνη, ρσξίο λα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ν θώδηθαο ηεο εθαξκνγήο. 

 

FirebaseRemoteConfigSettings remoteConfigSettings = new 

FirebaseRemoteConfigSettings.Builder() 

      .setDeveloperModeEnabled(BuildConfig.DEBUG) 

      .build(); 

 

remoteConfig = FirebaseRemoteConfig.getInstance(); 

remoteConfig.setConfigSettings(remoteConfigSettings); 

remoteConfig.setDefaults(R.xml.remote_config_defaults); 

 

fetch(); 

 

Η κέζνδνο fetch() είλαη ππεύζπλε γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ πιαηθόξκα ηεο Firebase όπνπ θαη 
επηζηξέθεηαη ε ηηκή γηα ηελ κεηαβιεηή delay πνπ αθνξά ηνλ ρξόλν όπνπ ε εθαξκνγή θνηηάδεη γηα 
αιιαγέο ζηελ κπαηαξία αιιά θαη ζηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε. 
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Αθόκα ε κέζνδνο appControl() είλαη ππεύζπλε γηα ην θιείζηκν ή όρη ηεο εθαξκνγήο θαηά ην πάηεκα 
ηνπ back θνπκπηνύ ηεο ζπζθεπήο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί 
θπξίσο Fragments όπνπ ρξείαδεηαη ηδηαίηεξνο ρεηξηζκόο απηώλ θαηά ην πάηεκα ηνπ back button. 
Έηζη ινηπόλ πινπνηήζεθε κηα δηθιίδα αζθαιείαο όπνπ ν ρξήζηεο όηαλ παηήζε 2 ζπλερόκελεο 
θνξέο ην back button εκθαλίδεηαη παξάζπξν επηβεβαίσζεο γηα έμνδν από ηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

public void appControl(){ 

   common.back++; 

 

   if(common.back == 2){ 

      @SuppressWarnings("deprecation") 

      AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this, 

AlertDialog.THEME_HOLO_LIGHT); 

      builder.setTitle(R.string.app_name).setMessage("Are you sure you 

what to exit the app?") 

            .setCancelable(false) 

            .setPositiveButton("Yes", new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

               public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

                  Home.this.finish(); 

               } 

            }) 

            .setNegativeButton("No", new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

               public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

                  common.back = 0; 

                  dialog.cancel(); 

               } 

            }); 

      AlertDialog alert = builder.create(); 

      alert.show(); 

      dialog.ChangeDialogUI(alert); 

   } 

   else{ 

      if(common.current_fragment.equals("Register")){ 

         common.back = 0; 

         super.onBackPressed(); 

      } 

   } 

} 
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Τέινο, ε Home σο βαζηθή Activity είλαη ππεύζπλε θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ push notifications πνπ 
έξρνληαη από ηελ πιαηθόξκα ηεο Firebase θαη αθνξνύλ ην Chat. Αλ ππάξμεη ηέηνηα πεξίπησζε ν 
ρξήζηεο κεηαθέξεηαη απηνκάησο ζηελ ChatActivity. 

 

Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

 

if (extras != null) { 

   for (String key : getIntent().getExtras().keySet()) { 

      if(key.equals("ID")){ 

         common.myNotification = (NotificationObj) 

getIntent().getExtras().get(key); 

         if(common.myNotification.isChat()) { 

            final Intent mainIntent = new Intent(this, 

ChatActivity.class); 

            mainIntent.putExtra("data", common.myNotification); 

            startActivity(mainIntent); 

         } 

      } 

   } 

} 

 
 
 

 

Σρεηηθά γηα ηελ γξαθηθή απεηθόληζε ηεο θιάζεο, όια ηα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ απηνύ, πεξηθιείνληαη 
ζε έλα «RelativeLayout»  θαη ε δηάηαμή ηνπο είλαη θάζεηε. Αξρηθά, έλα «FrameLayout» 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηέρεη ην fragment νπ θνξηώλεηαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ 
ρξήζηε. 

 Σηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη ην bottom navigation bar, ην νπνίν απνηειεί ην θύξην κελνύ ηεο 
εθαξκνγήο. Δδώ ρξεζηκνπνηείηαη έλα «LinearLayout» κε «orientation: Horizontal» , θαζώο ε 
δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζην κελνύ είλαη νξηδόληηα. Δπηπιένλ, γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ 
ηνπ κελνύ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα View θαη έλα Textview, ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε έλα 
«RelativeLayout». Με ηα παξαπάλσ επηηπγράλεηαη ν θύξηνο ζρεδηαζκόο ησλ νζνλώλ ηεο παξνύζαο 
εθαξκνγήο. 
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1.5 Είσοδος / Εγγραφή Χρήστη 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή κέζσ ηεο ζπζθεπήο ζηελ νπνία 
«ηξέρεη» ε εθαξκνγή, ηόηε θνξηώλεηαη ην LoginFragment. 

Έλα Fragment απνηειεί έλα ηκήκα ηεο δηεπαθήο ρξήζηε ζε έλα Activity. Μπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο έλα θνκκάηη από έλα Activity, ην νπνίν έρεη ηνλ δηθό ηνπ θύθιν δσήο, έρεη ηα δηθά ηνπ 
inputs, ηηο δηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο  θαη ην νπνίν κπνξεί λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί ελώ ην activity 
βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. 

Έλα Fragment είλαη πάληα ελζσκαησκέλν ζε έλα Activity θαη ν θύθινο δσήο ηνπ 
επεξεάδεηαη άκεζα από ηνλ θύθιν δσήο ηνπ Activity απηνύ . Γηα παξάδεηγκα, όηαλ έλα Activity είλαη 
ζε παύζε, έηζη είλαη θαη όια ηα Fragment ζε απηό, ελώ όηαλ ην Activity θαηαζηξέθεηαη, ην ίδην 
ζπκβαίλεη θαη ζε όια ην Fragments πνπ πεξηέρεη.  

Η θιάζε LoginFragment νξίδεη ζηελ αξρή ηεο όηη απνηειεί έλα Fragment θάλνληαο extend 
ην Fragment: 

 

 

public class LoginFragment extends Fragment { 

     

 

 

             Σηελ θιάζε απηή, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα ή λα ζπλδεζεί, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 
ήδε ινγαξηαζκό ζηελ εθαξκνγή, ή λα παηήζεη ην θνπκπί «Register» γηα λα κεηαβεί ζηε θιάζε 
RegisterFragment.java. 

             Γηα λα ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή, έρνληαο ήδε ινγαξηαζκό, πξέπεη λα εηζάγεη ην email θαη ην 
password θαη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεη ην θνπκπί Login. Όηαλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ην email θαη, 
γίλνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο ζηελ θιάζε. Ίδηνο ηξόπνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ην password. 

 

et_mail.addTextChangedListener(new TextWatcher() { 

 

   @Override 

   public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int 

count) { 

      email = et_mail.getText().toString(); 

   } 

 

   @Override 

   public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, 

                          int after) { 

      // TODO Auto-generated method stub 

   } 

 

   @Override 

   public void afterTextChanged(Editable s) { 

      // TODO Auto-generated method stub 

 

   } 

}); 
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Με ην πνπ παηεζεί ην θνπκπί Login, γίλεηαη έιεγρνο έηζη ώζηε λα επηβεβαησζεί όηη θαη ηα δύν 
πξναλαθεξζέληα πεδία έρνπλ ζπκπιεξσζεί, θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηό έρεη γίλεη θαιείηαη θαη 
εθηειείηαη ε Login  πνπ επεθηείλεη ηελ AsyncTask θιάζε . Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ 
ζπκπιεξσζεί όια ή θάπνην από ηα πεδία, εκθαλίδεηαη ην αλάινγν κήλπκα ζηνλ ρξήζηε. Παξαθάησ 
παξαηίζεηαη ν πξναλαθεξζέλ θώδηθαο.  

 

btn_login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

      // TODO Auto-generated method stub 

      //regex for email 

      if(email.equals("")){ 

         if(password.equals("")){ 

            Toast.makeText(myActivity, "Please fill all 

feilds",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         }else { 

            Toast.makeText(myActivity, "Email field cannot be 

empty",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         } 

      }else if(password.equals("")){ 

         Toast.makeText(myActivity, "Password field cannot be 

empty",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

      } else{ 

         //execute async 

         new Login().execute(); 

      } 

   } 

}); 

 

Σηε παξνύζα εθαξκνγή ε επηθνηλσλία κε ηνλ server εθηειείηαη κε ηε ρξήζε αζύγρξνλσλ θιάζεσλ, 
νη νπνίεο θιεξνλνκνύλ από ηελ θιάζε AsyncTask. Με ηνλ ηξόπν απηό, επηηπγράλεηαη ε εθηέιεζε 
ελόο παξάιιεινπ λήκαηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε εθαξκνγή. 

 

Η Login απνηειεί κηα ηέηνηα αζύγρξνλε θιάζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο θιάζεο απηήο, έλα κήλπκα 
αλάδξαζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε πνπ ηνλ ελεκεξώλεη όηη εθηειείηαη κηα δηαδηθαζία ζην 
background. Η δηαδηθαζία απηή, ιακβάλεη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε: 

 

protected String doInBackground(String... args) { 

   List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 

 

   params.add(new BasicNameValuePair("email", email)); 

   params.add(new BasicNameValuePair("password", password)); 

   params.add(new BasicNameValuePair("longitude", common.longitude)); 

   params.add(new BasicNameValuePair("latitude", common.latitude)); 

   params.add(new BasicNameValuePair("token", 

FirebaseInstanceId.getInstance().getToken())); 

 

   JSONObject jObj = jsonParser.makeHttpRequest(url_check_user, "POST", 

params, "OBJECT"); 
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θαη ηα απνζηέιιεη ζηνλ server. Πέξα από ην email θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο, απνζηέιιεηαη ην 
token πνπ παξάγεηαη κέζσ ηνπ Firebase θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηηο εηδνπνηήζεηο θαη ηα κελύκαηα, 
θαζώο θαη ε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε. Τν php αξρείν πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βξίζθεηαη 
ζηελ δηεύζπλζε: 

 

    

private static String url_check_user = 

"http://androidun.eu.pn/android/verify_user.php"; 

 

 

 

 

Λακβάλεη ηα ζηνηρεία κε ηε κέζνδν «Post», ειέγρεη αλ ππάξρεη πξάγκαηη ρξήζηεο ζηε βάζε κε απηό 
ην email θαη password θαη ζηέιλεη έλα json response πίζσ ζηελ εθαξκνγή. Σηελ εξρόκελε ελόηεηα 
ζα παξνπζηαζηνύλ όια ηα php αξρεία θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύλ αλαιπηηθά. 

Τν πεδίν «user_code» πνπ επηζηξέθεηαη ζην json response νξίδεη αλ ππάξρεη ρξήζηεο κε απηά ηα 
credentials. Σε πεξίπησζε πνπ user_code =1 , ππάξρεη ρξήζηεο κε απηά ηα ζηνηρεία, νπόηε 
νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ απνζεθεύνληαη ζηελ εθαξκνγή γηα κειινληηθή ρξήζε θαη θνξηώλεηαη ην Map 
Fragment. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζύλδεζεο δελ ήηαλ επηηπρήο θαη ν ρξήζηεο 
ιακβάλεη ην αληίζηνηρν κήλπκα αλάδξαζεο. 

 

Σην LoginFragment, αληηζηνηρεί έλα xml  αξρείν, ην νπνίν απνηειείηαη από 2 buttons, έλα γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Login θαη έλα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ρξήζηε ζην Register Fragment, 2 editTexts γηα ην 
email θαη γηα ην password θαζώο θαη θάπνηα textviews γηα ηνπο ηίηινπο θαη δηάθνξα views. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην θνπκπί «Register», θνξηώλεηαη «RegisterFragment» 
όπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ινγαξηαζκό. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαιείηαη λα 
εηζάγεη ηα παξαθάησ πξνζσπηθά ζηνηρεία: 

 Όλνκα 

 Δπώλπκν 

 Email 

 Password 

 Όλνκα Χξήζηε 

 Ηιηθία  

 Φύιιν 

 Δπηινγέο θόξηηζεο πνπ πξνζθέξεη 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ πεδίσλ, θαζώο, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην πεδίν 
κείλεη θελό, εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε ην αλάινγν κήλπκα. Τν θνκκάηη ηνπ θώδηθα ηεο θιάζεο απηήο 
πνπ δηεμάγεη ηνλ πξναλαθεξζέλ έιεγρν, είλαη ην εμήο 

 

Αλ ν παξαπάλσ έιεγρνο δε δείμεη θάπνην πξόβιεκα ζηα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο θαιείηαη 
ε αζύγρξνλε θιάζε. Δλα κήλπκα αλάδξαζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε πνπ ηνλ ελεκεξώλεη όηη 
εθηειείηαη κηα δηαδηθαζία ζην background, όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, θαη ηα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε ν 
ρξήζηεο απνζηέιινληαη κε ηε κέζνδν GET ζηνλ server έηζη ώζηε λα εηζαρζνύλ ηα απαξαίηεηα 
πεδία ζηε βάζε, αθνύ γίλεη έιεγρνο γηα ην αλ ήδε ππάξρεη ρξήζηεο κε απηό ην email. Πξέπεη λα 
ηνληζηεί εδώ όηη ην email ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα είλαη πάληα κνλαδηθό. 
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btn_register.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

      // TODO Auto-generated method stub 

      if(charger.isChecked()) 

      { 

         ch="1"; 

      }else{ 

         ch="0"; 

      } 

      if(powerbag.isChecked()) 

      { 

         p="1"; 

      }else{ 

         p="0"; 

      } 

      if(usb.isChecked()) 

      { 

         u="1"; 

      }else{ 

         u="0"; 

      } 

      if(usb_otg.isChecked()) 

      { 

         uo="1"; 

      }else{ 

         uo="0"; 

      } 

 

 

      if(name.equals("")){ 

         

if(surname.equals("")||email.equals("")||username.equals("")||password.eq

uals("")||gender.equals("")||age.equals("")){ 

            Toast.makeText(myActivity, "All feilds are 

mandatory",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         }else{ 

            Log.e("error", "no name inserted "); 

            Toast.makeText(myActivity, "Name field cannot be 

empty",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         } 

      }else if(surname.equals("")){ 

         

if(email.equals("")||username.equals("")||password.equals("")||gender.equ

als("")||age.equals("")){ 

            Toast.makeText(myActivity, "All feilds are 

mandatory",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         }else{ 

            Toast.makeText(myActivity, "Surname field cannot be 

empty",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         } 

      }else if(email.equals("")){ 
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if(username.equals("")||password.equals("")||gender.equals("")||age.equal

s("")){ 

            Toast.makeText(myActivity, "All feilds are 

mandatory",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         }else{ 

            Toast.makeText(myActivity, "Email field cannot be 

empty",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         } 

      }else if(username.equals("")){ 

         if(password.equals("")||gender.equals("")||age.equals("")){ 

            Toast.makeText(myActivity, "All feilds are 

mandatory",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         }else{ 

            Toast.makeText(myActivity, "Username field cannot be 

empty",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         } 

      }else if(password.equals("")){ 

         if(gender.equals("")||age.equals("")){ 

            Toast.makeText(myActivity, "All feilds are 

mandatory",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         }else{ 

            Toast.makeText(myActivity, "Password field cannot be 

empty",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         } 

      }else if(gender.equals("")){ 

         if(age.equals("")){ 

            Toast.makeText(myActivity, "All feilds are 

mandatory",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         }else{ 

            Toast.makeText(myActivity, "Gender field cannot be 

empty",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

         } 

      }else if(age.equals("")){ 

         Toast.makeText(myActivity, "Age field cannot be 

empty",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

      }else{ 

         new Register().execute(); 

      } 

 

 

Σηε ζπλέρεηα, ην web service επηζηξέθεη έλα json response ώζηε λα επηβεβαησζεί ή όρη ε επηηπρία 
ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ ρξήζηε. Οη πηζαλέο πεξηπηώζεηο είλαη ε επηηπρία, ε απνηπρία ιόγσ 
θάπνηνπ ιάζνπο από ην service ή λα ππάξρεη ήδε ρξήζηεο κε απηό ην email. Αλ ε εγγξαθή είλαη 
επηηπρήο, απνζεθεύνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή γηα κειινληηθή ρξήζε θαη 
θνξηώλεηαη ην Map Fragment, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζην LoginFragment  όηαλ ν ρξήζηεο 
ζπλδέεηαη επηηπρώο. 

 

Map fragment = new Map(); 

FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction(); 

ft.setCustomAnimations(R.animator.slide_in_left, 

R.animator.slide_out_right); 

ft.replace(R.id.frame_container, fragment).commit(); 

 

Εικόνα 1: Διεπαθή Register 
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1.6 Χάρτης χρηστών 

Τν Map Fragment απνηειεί ηε θύξηα νζόλε ηεο εθαξκνγήο, απηή πνπ ζα θαηεπζπλζεί ν ρξήζηεο κε 
ην πνπ ζπλδεζεί ή κόιηο δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό. Σηε θιάζε απηή ηεο εθαξκνγήο, πξνβάιεηαη ν 
ράξηεο ηνπ Google Maps πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ε ζέζε ηνπ ρξήζηε ζην ράξηε θαη, κε ην 
πάηεκα ελόο θνπκπηνύ, λα θνξηώζεη ηνπο ρξήζηεο γύξσ ηνπ. 

Τν Google Maps API απνηειεί κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ππεξεζηώλ, ε νπνία παξέρεηαη 
από ηελ Google, όπσο δειώλεη θαη ην όλνκά ηεο,  θαη πξνζθέξεη νδηθνύο ράξηεο θαη ππεξεζίεο 
πινήγεζεο ηόζν ζε δηθηπαθνύο ηόπνπο όζν θαη ζε εθαξκνγέο Android. Οξηζκέλεο από ηηο 
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη νη εμήο: 

 νδηθνί ράξηεο 

 πινήγεζε δηαδξνκήο  κε κηα πιεζώξα κέζσλ κεηαθνξάο 

 εληνπηζκόο επηρεηξήζεσλ, ππεξεζηώλ, παλεπηζηήκηα θιπ 

Δπηπιένλ, απνηειεί κηα  δσξεάλ  γηα  εκπνξηθή  ρξήζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κε νξηζκέλνπο 
όξνπο,  όπσο γηα παξάδεηγκα  ην site ή ε εθαξκνγή  ζηελ  νπνία  ρξεζηκνπνηείηαη  είλαη  
πξνζβάζηκν  ζην  θνηλό ρσξίο  ρξέσζε γηα  θάζε  πξόζβαζε.  

Γηα ηηο εθαξκνγέο Android ρξεζηκνπνηείηαη ην Google Maps Android API v2, κηα εηδηθά ζρεδηαζκέλε 
γηα έθδνζε ηνπ API. 

 

if (googleMap == null) { 

   googleMap = getMapFragment(); 

   googleMap.getMapAsync(new OnMapReadyCallback() { 

      @Override 

      public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 

      googleMap.setMapType(common.MAP_TYPE); 

      CameraPosition cameraPosition = new 

CameraPosition.Builder().target(new LatLng(latitude, 

longitude)).zoom(17).build(); 

      

googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosit

ion)); 

      if (ActivityCompat.checkSelfPermission(mActivity, 

android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED && 

ActivityCompat.checkSelfPermission(mActivity, 

android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

         return; 

      } 

      else{ 

         googleMap.setMyLocationEnabled(true); 

      } 

      myGoogleMap = googleMap; 

      myGoogleMap1 = googleMap; 

      } 

   }); 
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Σηελ νζόλε απηή, όπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρεη έλα θνπκπί ην νπνίν κόιηο παηεζεί θνξηώλεη 
όινπο ηνπο ρξήζηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ηνλ ρξήζηε. Η απόζηαζε 
απηή είλαη, by default, έλα ρηιηόκεηξν αιιά κπνξεί λα αιιάμεη από ηα settings ηνπ ρξήζηε. Μόιηο 
παηεζεί ην θνπκπί, θαιείηαη ε αζύγρξνλε θιάζε LoadUsersOnMap. Σε έλα web service 
απνζηέιιεηαη κε ηε κέζνδν POST ην email θαη ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ζηελ νπνία ζα εληάζζνληαη 
νη ρξήζηεο.  

 

List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 

params.add(new BasicNameValuePair("email", common.token_email)); 

params.add(new BasicNameValuePair("target", common.target_distance)); 

JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest( 

"http://androidun.eu.pn/android/return_users.php", "POST", params, 

"OBJECT"); 

 

Τν json response πνπ ιακβάλεηαη, πεξηέρεη ηνπο ρξήζηεο πνπ θνξηώζεθαλ από ην πάηεκα ηνπ 
θνπκπηνύ ρσξηζκέλνπο ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ αλ είλαη ππάξρνπζεο επαθέο, αλ 
είλαη άγλσζηνη ή αλ είλαη αηηήκαηα θηιίαο πνπ έρεη ιάβεη ή έρεη απνζηείιεη ν ρξήζηεο. Με ηνλ ηξόπν 
απηό, επηηπγράλεηαη ε δηαθνξεηηθή ρξσκαηηθή απεηθόληζε ησλ δεηθηώλ ζην ράξηε πνπ 
αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ηνπνζεζίεο ησλ ρξεζηώλ. 

 

for( int i = 0 ; i < common.friends_on_map.size() ; i++){ 

   Double lat = 

Double.valueOf(common.friends_on_map.get(i).getLatitude()); 

   Double lon = 

Double.valueOf(common.friends_on_map.get(i).getLongitude()); 

 

   String full_name = common.friends_on_map.get(i).getName()+" 

"+common.friends_on_map.get(i).getSurname(); 

 

   MarkerOptions markerfriend = new MarkerOptions().position(new 

LatLng(lat, lon)).title(full_name); 

   

markerfriend.icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorF

actory.HUE_GREEN)); 

   myGoogleMap1.addMarker(markerfriend).showInfoWindow(); 

} 

 

 

 Δπηπιένλ, νη markers ζηνλ ράξηε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ρξήζηεο, όηαλ θιηθαξηζηνύλ, εκθαλίδνπλ 
ην όλνκα θαη ν επώλπκν ηνπ ρξήζηε. Σηε ζπλέρεηα, αλ απηό παηεζεί, θνξηώλεηαη ην Fragment κε ην 
πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, θνξηώλεηαη έλα δηαθνξεηηθό Fragment αλάινγα κε ηελ 
ηδηόηεηα ηνπ ρξήζηε.  

 

myGoogleMap.setOnInfoWindowClickListener(new 

GoogleMap.OnInfoWindowClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onInfoWindowClick(Marker arg0) { 

      String titleToCheck = arg0.getTitle(); 

      for(int i = 0 ; i< common.unknown_on_map.size() ; i++){ 

 

         String name_to_find = common.unknown_on_map.get(i).getName()+" 
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"+common.unknown_on_map.get(i).getSurname(); 

         if(titleToCheck.equals(name_to_find)){ 

 

            if(titleToCheck.equals(name_to_find)){ 

 

               String email = common.unknown_on_map.get(i).getEmail(); 

               common.contact_email = email; 

               UnknownUserFragment fragment = new UnknownUserFragment(); 

               FragmentTransaction ft = 

getFragmentManager().beginTransaction(); 

               ft.setCustomAnimations(R.animator.slide_in_left, 

R.animator.slide_out_right); 

               ft.replace(R.id.frame_container, fragment).commit(); 

 

            } 

 

         } 

 

      } 

 

 

Σηε δηεπαθή ηνπ Map, όπσο πξναλαθέξζεθε, εκθαλίδεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ αδηάβαζησλ 
εηδνπνηήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Όηαλ ην γξαθηθό πνπ ηηο παξνπζηάδεη παηεζεί, ηόηε θνξηώλεηαη ην 
NotificationsFragment. Τν Fragment πεξηέρεη κηα ιίζηα ζηελ νπνία θνξηώλνληαη όιεο νη 
εηδνπνηήζεηο. 

 

//check the notification list for unread notifications 

SharedPreferences sharedPrefs = 

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(mActivity); 

Gson gson = new Gson(); 

String json = sharedPrefs.getString("Notifications", null); 

if(json != null) { 

   Type type = new TypeToken<ArrayList<NotificationObj>>() {}.getType(); 

   ArrayList<NotificationObj> arrayList = gson.fromJson(json, type); 

   int counter = 0; 

   for (int i = 0 ; i < arrayList.size() ; i++) { 

      if(!arrayList.get(i).isRead()) { 

         counter++; 

      } 

   } 

 

   common.tvBadge.setText(counter != 0 ? ""+counter : ""); 

 

} 

 

Δδώ δεκηνπξγείηαη έλα Arraylist  από έλα object ην NotificationObj, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ώζηε 
λα γίλεηαη set θαη get όισλ ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ην Notification. 
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notifications.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

   @Override 

   public void onClick(View view) { 

      NotificationsFragment fragment = new NotificationsFragment(); 

      FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction(); 

      ft.setCustomAnimations(R.animator.slide_in_left, 

R.animator.slide_out_right); 

      ft.replace(R.id.frame_container, fragment).commit(); 

 

   } 

}); 

 

 

 

Δπηπιένλ, έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο adapter, ν νπνίνο θιεξνλνκεί από ηνλ BaseAdapter γηα ηελ 
εκθάληζε θάζε εγγξαθήο ζηελ ιίζηα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θακία εηδνπνίεζε, ηόηε ε 
ιίζηα γίλεηαη αόξαηε ελώ εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζηε δηεπαθή  : «There are no notifications at the 
moment». Δηδάιισο, παξνπζηάδνληαη ηα notification ζηε ιίζηα κε ρξήζε ηνπ adapter. 

 

 

 

NotificationAdapter.ViewHolder holder = (NotificationAdapter.ViewHolder) 

myView.getTag(); 

final NotificationObj notification = list.get(i); 

 

holder.message.setTypeface(notification.isRead() ? Typeface.DEFAULT : 

Typeface.DEFAULT_BOLD); 

 

String my_message= notification.getMessage()+" 

"+notification.getUserName()+" "+notification.getsurName(); 

holder.message.setText(my_message); 

holder.date.setText(notification.getDate()); 

holder.time.setText(notification.getTime()); 

if(notification.getUserPhoto()==null) { 

    Picasso.with(myActivity).load(R.drawable.user).into(holder.photo); 

}else { 

    

Picasso.with(myActivity).load(notification.getUserPhoto()).into(holder.ph

oto); 

} 
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 Οη εηδνπνηήζεηο πνπ ζηέιλνληαη από ρξήζηε ζε ρξήζηε, γίλνληαη κέζσ ηνπ Firebase, πην 
ζπγθεθξηκέλα κε ρξήζε ηεο θιάζεο MessagingService πνπ θιεξνλνκεί ην 
FirebaseMessagingService, θαη κπνξεί λα είλαη δύν εηδώλ. Δίηε battery request, όπσο θαίλεηαη 
παξαπάλσ, είηε chat request. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην θνκκάηη ηνπ θώδηθα ηεο θιάζεο Messaging 
Service πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε δεκηνπξγία εηδνπνηήζεσλ. 

           

Γεκηνπξγία Notification 

//make the notification 

NotificationObj currNotification = new NotificationObj(); 

currNotification.setId(arrayList.size() == 0 ? 0 : arrayList.size()+1); 

currNotification.setUserId(0); 

currNotification.setEmail(remoteMessage.getData().get("email")); 

currNotification.setDate(remoteMessage.getData().get("date")); 

currNotification.setTime(remoteMessage.getData().get("time")); 

currNotification.setUserName(remoteMessage.getData().get("name")); 

currNotification.setSurName(remoteMessage.getData().get("surname")); 

currNotification.setUserPhoto(remoteMessage.getData().get("img")); 

currNotification.setMessage(remoteMessage.getNotification().getBody()); 

currNotification.setRead(false); 

if(remoteMessage.getData().get("chat_token") != null){ 

    

currNotification.setChat_token(remoteMessage.getData().get("chat_token"))

; 

    currNotification.setChat(true); 

} 

else{ 

    currNotification.setChat(false); 

} 

 

Δκθάληζε Notification 

Intent intent = new Intent(this, Home.class); 

intent.putExtra("ID", currNotification); 

PendingIntent pIntent = PendingIntent.getActivity(this, (int) 

System.currentTimeMillis(), intent, 0); 

 

NotificationCompat.Builder builder = new 

NotificationCompat.Builder(getApplicationContext()); 

Notification notification = builder.setContentTitle("BattBook") 

        .setContentText(remoteMessage.getNotification().getBody()) 

        .setSmallIcon(R.drawable.app_bat_icon) 

        .setContentIntent(pIntent).build(); 

 

notification.defaults |= Notification.DEFAULT_SOUND; 

notification.defaults |= Notification.DEFAULT_VIBRATE; 

notification.flags |= Notification.FLAG_SHOW_LIGHTS; 

notification.flags |= Notification.FLAG_AUTO_CANCEL; 

 

NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) 

getApplicationContext().getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 

notificationManager.notify(0, notification); 
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Δπηπιένλ, όηαλ ν ρξήζηεο ιάβεη κηα εηδνπνίεζε γηα battery request, έρεη ηε δπλαηόηεηα είηε λα ηελ 
αγλνήζεη, είηε λα ηε δηαγξάςεη, είηε λα μεθηλήζεη κηα ζπλνκηιία κε ηνλ ρξήζηε πνπ ηνπ απέζηεηιε ηελ 
εηδνπνίεζε. Αλ επηιερζεί λα μεθηλήζεη κηα ζπλνκηιία, ηόηε ζε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή είλαη 
θιεηζηή,κηα εηδνπνίεζε απνζηέιιεηαη ζηνλ ρξήζηε πνπ είρε ζηείιεη ην αξρηθό αίηεκα γηα κπαηαξία, 
αιιηώο απιά θνξηώλεηαη κηα δηεπαθή γηα ην chat. 

Η θιάζε ChatActivity, ε νπνία θιεξνλνκεί από ηελ θιάζε AppCompatActivity πινπνηεί ην chat. Ο 
θώδηθαο ηεο θιάζεο απηήο είλαη δεκηνπξγεκέλνο κε βάζε ηα πξόηππα πνπ πξνζθέξεη ην Firebase. 
Καζώο ε ζπλνκηιία πεξηνξίδεηαη αλάκεζα ζε δύν ρξήζηεο, δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εθθίλεζε κηαο 
λέαο ζπλνκηιίαο έλα chat_token πνπ θάλεη ηε ζπλνκηιία αλάκεζα ζηνπο δύν απηνύο ρξήζηεο 
κνλαδηθή.  

Χξεζηκνπνηώληαο ην ραξαθηεξηζηηθό RealTime Database ηεο πιαηθόξκαο Firebase έρνπκε κε 
έιαρηζηεο γξακκέο θώδηθα ην ηζηνξηθό ηεο ζπλνκηιίαο κεηαμύ ησλ δπν ρξεζηώλ αιιά θαη άκεζε 
ελεκέξσζε ηεο απνκαθξηζκέλεο βάζεο. 

 

mFirebaseDatabaseReference = 

FirebaseDatabase.getInstance().getReference(); 

Query items = 

mFirebaseDatabaseReference.child(MESSAGES_CHILD).orderByChild("authIDs").

equalTo(dataObj.getChat_token()); 

 

new SendNotification().execute(); 

MessageObj friendlyMessage = new 

MessageObj(mMessageEditText.getText().toString(), mUsername, 

            mPhotoUrl, dataObj.getChat_token()); 

mFirebaseDatabaseReference.child(MESSAGES_CHILD).push().setValue(friendly

Message); 

mMessageEditText.setText(""); 

 

Γηα ηελ απεηθόληζε ρξεζηκνπνηήζεθε αληί γηα ListView θαη BaseAdapter, RecyclerView θαη 
RecyclerViewAdapter. 

mFirebaseAdapter = new FirebaseRecyclerAdapter<MessageObj, 

MessageViewHolder>( 

        MessageObj.class, 

        R.layout.item_message, 

        MessageViewHolder.class, 

        items) { 

 

    @Override 

    protected void populateViewHolder(MessageViewHolder viewHolder, 

MessageObj friendlyMessage, int position) { 

        mProgressBar.setVisibility(ProgressBar.INVISIBLE); 

        viewHolder.messageTextView.setText(friendlyMessage.getText()); 

        viewHolder.messengerTextView.setText(friendlyMessage.getName()); 

        if (friendlyMessage.getPhotoUrl() == null) { 

            

viewHolder.messengerImageView.setImageDrawable(ContextCompat.getDrawable(

ChatActivity.this, 

                    R.drawable.ic_account_circle_black_36dp)); 

        } else { 

            Glide.with(ChatActivity.this) 

                    .load(friendlyMessage.getPhotoUrl()) 

                    .into(viewHolder.messengerImageView); 
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        } 

    } 

}; 

 

mFirebaseAdapter.registerAdapterDataObserver(new 

RecyclerView.AdapterDataObserver() { 

    @Override 

    public void onItemRangeInserted(int positionStart, int itemCount) { 

        super.onItemRangeInserted(positionStart, itemCount); 

        int friendlyMessageCount = mFirebaseAdapter.getItemCount(); 

        int lastVisiblePosition = 

mLinearLayoutManager.findLastCompletelyVisibleItemPosition(); 

        // If the recycler view is initially being loaded or the user is 

at the bottom of the list, scroll 

        // to the bottom of the list to show the newly added message. 

        if (lastVisiblePosition == -1 || 

                (positionStart >= (friendlyMessageCount - 1) && 

lastVisiblePosition == (positionStart - 1))) { 

            mMessageRecyclerView.scrollToPosition(positionStart); 

        } 

    } 

}); 
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1.7 Προφίλ χρήστη 

Σηε θιάζε Profile πνπ, επίζεο, θιεξνλνκεί από ηελ θιάζε Fragment, γίλνληαη νη βαζηθέο ελέξγεηεο 
πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ξπζκίζεηο ζηελ εθαξκνγή. 

Η αζύγρξνλε θιάζε LoadProfile απνζηέιιεη κε ηε κέζνδν GET ζε έλα web service ην email ηνπ 
ρξήζηε θαη ιακβάλεη έλα json response κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, 
ζηε δηεπαθή ρξήζηε απηά παξνπζηάδνληαη. Σην αξρείν profile_fragment.xml, ην νπνίν αληηζηνηρεί 
ζηελ java θιάζε  Profile, νξίδεηαη ηα πεδία όπνπ ζα θνξησζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε σο EditText. 
Με ηνλ ηξόπν απηό, είλαη επεμεξγάζηκα από ηνλ ρξήζηε. Παξαθάησ δίλεηαη έλα κέξνο ηνπ xml 
θώδηθα σο παξάδεηγκα. 

<RelativeLayout 

android:id="@+id/rel_main3"  

android:layout_width="match_parent" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_below="@+id/view2" 

android:orientation="horizontal" > 

 <TextView 

     android:id="@+id/title_username" 

     android:layout_width="120dp" 

        android:layout_height="35dp" 

     android:paddingTop="6dip" 

     android:textStyle="bold"  

     android:textSize="17sp" 

     android:textColor="#125688" 

     android:layout_marginLeft="5dp" 

     android:text="@string/Username"/> 

 

 <EditText 

     android:id="@+id/username" 

     android:layout_width="fill_parent" 

     android:layout_height="wrap_content" 

     android:layout_alignParentTop="true" 

     android:layout_toRightOf="@+id/title_username" 

     android:paddingTop="6dip" 

     android:textSize="17sp" 

     android:background="#FFFFFF" 

     android:textColor="#000000" 

     android:textStyle="bold" /> 

 

</RelativeLayout> 
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Δπηπιένλ, ππάξρεη έλα button: “Save Changes” ην νπνίν όηαλ επηιερζεί θαιείηαη ε αζύγρξνλε 
θιάζε SaveUsersDetails. Σηε θιάζε απηή, απνζηέιινληαη ηα ηξνπνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε 
ζε έλα web service κε ηε κέζνδν «POST» έηζη ώζηε λα ηξνπνπνηεζεί ε βάζε θαη λα εηζαρζνύλ ηα 
λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε.   

 

// Building Parameters 

List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 

params.add(new BasicNameValuePair("name", user_name)); 

params.add(new BasicNameValuePair("surname", user_surname)); 

params.add(new BasicNameValuePair("username", user_username)); 

params.add(new BasicNameValuePair("gender", user_gender)); 

params.add(new BasicNameValuePair("age", user_age)); 

params.add(new BasicNameValuePair("email", common.token_email)); 

 

JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest(update_user_info, 

        "POST", params, "OBJECT"); 

 

 

Αο ηνληζηεί εδώ, όηη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ζε απηή ηελ νζόλε δε 
ζπκπεξηιακβάλνπλ νύηε ηνπο ηξόπνπο θόξηηζεο πνπ πξνζθέξεη νύηε ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπ. Απηά 
αιιάδνπλ κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ρξήζηε πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηε ζπλέρεηα.  

Σην Fragment απηό, ν ρξήζηεο έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηελ εηθόλα ηνπ πξνθίι ηνπ είηε 
δηαιέγνληαο κηα εηθόλα απνζεθεπκέλε ζην θηλεηό ηνπ, είηε βγάδνληαο κηα λέα θσηνγξαθία. 
Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν θώδηθαο πνπ ην θαζηζηά απηό δπλαηό. 

 
Αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε,  όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα αιιάμεη θσηνγξαθία πξνθίι, ε κεηαβιεηή 
«requestCode» κπνξεί λα έρεη δύν ηηκέο: requestCode == REQUEST_CAMERA ή requestCode == 
GET_FROM_GALLERY. 

 

if (requestCode == REQUEST_CAMERA) { 

 

    thumbnail = (Bitmap) data.getExtras().get("data"); 

    ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream(); 

    thumbnail.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 90, bytes); 

 

    File destination = new 

File(Environment.getExternalStorageDirectory(), 

System.currentTimeMillis() + ".jpg"); 

    FileOutputStream fo; 

 

    byte[] byte_arr = bytes.toByteArray(); 

 

    image_str = Base64.encodeToString(byte_arr, Base64.DEFAULT); 

    //img.setImageBitmap(thumbnail); 

    Picasso.with(myActivity).load(user_image).into(img); 

    new SaveUsersImage().execute(); 

 

 

    try { 

        destination.createNewFile(); 

        fo = new FileOutputStream(destination); 

        fo.write(bytes.toByteArray()); 

        fo.close(); 
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    } catch (FileNotFoundException e) { 

        e.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e) { 

        e.printStackTrace(); 

    } 

 

} else if (requestCode == GET_FROM_GALLERY) { 

 

    Uri selectedImageUri = data.getData(); 

    String[] projection = {MediaColumns.DATA}; 

    Cursor cursor = myActivity.managedQuery(selectedImageUri, projection, 

null, null, 

            null); 

    int column_index = cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaColumns.DATA); 

    cursor.moveToFirst(); 

    String selectedImagePath = cursor.getString(column_index); 

    Bitmap bm; 

    BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options(); 

    options.inJustDecodeBounds = true; 

    BitmapFactory.decodeFile(selectedImagePath, options); 

    final int REQUIRED_SIZE = 200; 

    int scale = 1; 

    while (options.outWidth / scale / 2 >= REQUIRED_SIZE 

            && options.outHeight / scale / 2 >= REQUIRED_SIZE) 

        scale *= 2; 

    options.inSampleSize = scale; 

    options.inJustDecodeBounds = false; 

    bm = BitmapFactory.decodeFile(selectedImagePath, options); 

    // img.setImageBitmap(bm); 

    Picasso.with(myActivity).load(user_image).into(img); 

 

    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 

    bm.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 90, baos); 

    byte[] imageBytes = baos.toByteArray(); 

    image_str = Base64.encodeToString(imageBytes, Base64.DEFAULT); 

    new SaveUsersImage().execute(); 

 

} 

 

 

Σην Profile Fragment, επηπιένλ, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αιιάδεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Σην 
profile_fragment.xml νξίδεηαη ε δηεπαθή ησλ ξπζκίζεσλ κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα κελ είλαη 
νξαηή ζηελ νζόλε κε ην πνπ θνξησζεί ην Profile. Οη ξπζκίζεηο γίλνληαη νξαηέο κόλν όηαλ ν ρξήζηεο 
ζύξεη ην δάρηπιό ηνπ ζηελ νζόλε από ην αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ή όηαλ παηήζεη ην εηθνλίδην ησλ 
ξπζκίζεσλ πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεπαθή ηνπ πξνθηι. 
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Σηε Profile.java, ζηελ θιάζε onCreateView() νξίδεηαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ settings θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ παξαθάησ θώδηθα. Όπσο θαίλεηαη, νη ξπζκίζεηο εκθαλίδνληαη ζηε δηεπαθή κε 
ηνπο δύν ηξόπνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

mDrawerLayout = (DrawerLayout) rootView.findViewById(R.id.drawerLayout); 

 

// Populate the Navigtion Drawer with options 

mDrawerPane = (RelativeLayout) rootView.findViewById(R.id.drawerPane); 

mDrawerLayout.setDrawerListener(mDrawerToggle); 

// initializing navigation menu 

mDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(myActivity, mDrawerLayout, 

R.string.drawer_open, R.string.drawer_close) { 

    @Override 

    public void onDrawerOpened(View drawerView) { 

        super.onDrawerOpened(drawerView); 

 

        invalidateOptionsMenu(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onDrawerClosed(View drawerView) { 

        super.onDrawerClosed(drawerView); 

        //Log.d( "onDrawerClosed: " + getTitle()); 

 

        invalidateOptionsMenu(); 

    } 

}; 
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1.8 Επαφές χρηστών 

Η θιάζε Contacts.java θιεξνλνκεί επίζεο από ηελ θιάζε Fragment. Σηε θιάζε απηή θνξηώλνληαη 
ηξεηο ιίζηεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηώλ : θίινπο, απεζηαικέλα ζηνλ ρξήζηε 
αηηήκαηα θηιίαο θαζώο θαη απεζηαικέλα από ηνλ ρξήζηε αηηήκαηα θηιίαο. 

 

      listView    = (ListView) rootView.findViewById(R.id.list); 

      list_req    = (ListView) rootView.findViewById(R.id.list_req); 

      list_my_req =(ListView) rootView.findViewById(R.id.list_my_req); 

 

 Γηα ηελ εκθάληζε ησλ ρξεζηώλ ζηελ εθάζηνηε ιίζηα, ρξεζηκνπνηνύληαη ηξεηο adapters: 

 ContactsAdapter: Αθνξά ηηο ήδε ππάξρνπζεο επαθέο ηνπ ρξήζηε. 

 RequestsAdapter: Γηα ηε ιίζηα κε ηα απεζηαικέλα ζηνλ ρξήζηε αηηήκαηα θηιίαο 

 MyRequestsAdapter: Γηα ηα απεζηαικέλα από ηνλ ρξήζηε αηηήκαηα θηιίαο. 
 

Παηώληαο ζε θάζε εγγξαθή ζηε ιίζηα, ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν 
αληηζηνηρεί ε εγγξαθή. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ν ρξήζηεο έλα δηαθνξεηηθό 
Fragment θνξηώλεηαη. Γηα ηελ επηθνηλσληα ησλ Adapters κε ην Fragment έρνπλ πινπνηεζεί 
αληίζηνηρα interfaces θαη κέζνδνη, όπνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

ContactsAdapter 

 

interface onContactClickedListener { 

    void onContactClicked(String email); 

} 

 

MyRequestsAdapter 

interface onRequestClickedListener { 

    void onRequestClicked(String email); 

} 

 

RequestsAdapter 

interface onMyRequestClickedListener { 

    void onMyRequestClicked(String email); 

} 

 

Contacts 

@Override 

public void onContactClicked(String email) { 

   common.contact_email = email; 

   ContactsDetailsFragment fragment = new ContactsDetailsFragment(); 

   FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction(); 

   ft.setCustomAnimations(R.animator.slide_in_left, 

R.animator.slide_out_right); 

   ft.replace(R.id.frame_container, fragment).commit(); 

} 
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@Override 

public void onRequestClicked(String email) { 

   common.contact_email = email; 

   ContactRequestFragment fragment = new ContactRequestFragment(); 

   FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction(); 

   ft.setCustomAnimations(R.animator.slide_in_left, 

R.animator.slide_out_right); 

   ft.replace(R.id.frame_container, fragment).commit(); 

} 

 

@Override 

public void onMyRequestClicked(String email) { 

   common.contact_email = email; 

   MyRequestFragment fragment = new MyRequestFragment(); 

   FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction(); 

   ft.setCustomAnimations(R.animator.slide_in_left, 

R.animator.slide_out_right); 

   ft.replace(R.id.frame_container, fragment).commit(); 

} 

  

Γηα ηελ θόξησζε ησλ ρξεζηώλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αζύγρξνλε θιάζε «AllUsers». Τν email ηνπ 
ρξήζηε απνζηέιιεηαη ζε έλα web service κε ηε κέζνδν GET, θαη ιακβάλεηαη έλα json response κε 
ηνπο ρξήζηεο ρσξηζκέλνπο ζηηο ηξεηο πξναλαθεξζείο θαηεγνξίεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη ε 
ιίζηα ησλ επαθώλ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηα πόζα αζηεξάθηα έρεη ν θάζε ρξήζηεο. Με άιια ιόγηα, νη 
επαθέο  κε πςειόηεξε βαζκνινγία ηνπνζεηνύληαη πην ςειά από απηέο κε ρακειόηεξε. Έηζη 
επηηπγράλεηαη κηα ηεξάξρεζε ησλ ρξεζηώλ. 

 

 

 

1.9 Λεπτομέριες επαφής 

Τν ContactsDetailsFragment πινπνηεί ηελ εκθάληζε όισλ ηνλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ρξήζηε, θαζώο 
θαη ηε δπλαηόηεηα απνζηνιήο αηηήκαηνο γηα κπαηαξία. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα αζύγρξνλε θιάζε, LoadProfile, απνζηέιιεη κε ηε κέζνδν GET ζε 
δπν web services ην email ηνπ ρξήζηε, θαη ιακβάλεη ζε έλα json response όια ηα πξνζσπηθά ηνπ 
ζηνηρεία θαζώο θαη ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ηα εκθαλίδεη κέζσ ηνπ contactsdetails_fragment.xml 
ζηνλ ρξήζηε. 

 Δπηπιένλ, εδώ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα βαζκνιόγεζεο ηνπ ρξήζηε. Απιά θιηθάξνληαο από 
έλα έσο πέληε αζηέξηα, ε βαζκνινγία απνζηέιιεηαη ζε έλα web service, απνζεθεύεηαη ζηε βάζε θαη 
ε λέα βαζκνινγία γίλεηαη δηαζέζηκε κέζσ ελόο json response ζηνλ ρξήζηε.  

 

class LoadProfile extends AsyncTask<String, String, String> 

class SendNotification extends AsyncTask<String, String, String> 

class RateUser extends AsyncTask<String, String, String> 

class DeleteContact extends AsyncTask<String, String, String> 
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Tα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηεπαθή ρξήζηε είλαη: 

 Τν όλνκα θαη ην επώλπκν 

 Η ειηθία 

 Τν κνληέιν ηνπ θηλεηνύ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη 

 Τν πνζνζηό ηεο κπαηαξίαο πνπ έρεη ν ρξήζηεο 

 Οη ηξόπνη θόξηηζεο πνπ πξνζθέξεη 

 Η βαζκνινγία ηνπ θαη ν αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ πνπ ηνλ έρνπλ βαζκνινγήζεη. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο ζέιεη λα δεηήζεη κπαηαξία, επηιέγεη ην θνπκπί: «Request 
Battery». Τόηε ζα απνζηαιεί ζε έλα web service ην token ηνπ ρξήζηε πνπ δεηάεη κπαηαξία καδί κε 
ηα ζηνηρεία ηνπ, θαζώο θαη ην token ηνπ ρξήζηε από ηνλ νπνίν δεηάεη. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 
ρξήζηεο θνξηίδεη, ε επηινγή «Request Battery» είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Ο έιεγρνο γηα ην αλ ν 
ρξήζηεο θνξηίδεη ή όρη γίλεηαη κέζσ ελόο receiver ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. Αλάινγα κε 
ην αλ θνξηίδεη, ελεκεξώλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ κέζσ ελόο web service έηζη ώζηε απηό λα είλαη 
νξαηό ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο. 

 

public class PowerConnectionReceiver extends BroadcastReceiver { 

    CommonData common; 

    JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 

    public void onReceive(Context context , Intent intent) { 

        common = CommonData.getInstance(); 

        String action = intent.getAction(); 

 

        if(action.equals(Intent.ACTION_POWER_CONNECTED)) { 

            new ChangeChargingState().execute(); 

        } 

        else if(action.equals(Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED)) { 

            new NoCharging().execute(); 

        } 

    } 

    class ChangeChargingState extends AsyncTask<String, String, String> { 

        @Override 

        protected String doInBackground(String... args) { 

            List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 

            params.add(new BasicNameValuePair("email", 

common.token_email)); 

            JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest( 

                    "http://androidun.eu.pn/android/charging.php", "GET", 

params, "OBJECT"); 

            return null; 

        } 

    } 

    class NoCharging extends AsyncTask<String, String, String> { 

        @Override 

        protected String doInBackground(String... args) { 

            List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 

            params.add(new BasicNameValuePair("email", 

common.token_email)); 

            JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest( 

                    "http://androidun.eu.pn/android/no_charging.php", 

"GET", params, "OBJECT"); 

            return null; 
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1.10 CommonData.java 

Τέινο, ζα παξνπζηαζηεί έλα ηδηαίηεξα βαζηθό αξρείν ηεο παξνύζαο εθαξκνγήο, ην 
CommonData.java. Σην αξρείν απηό νξίδνληαη όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή δεδνκέλα, ηα 
νπνία απνζεθεύνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από όιεο ζρεδόλ ηηο θιάζεηο. Τν αξρείν πεξηέρεη 
πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ γηα ιόγνπο ρώξνπ παξαιείπνληαη. Θα παξνπζηαζηνύλ όκσο νη κέζνδνη. 

 

Singleton Pattern 

private static CommonData mInstance = null; 

//fragments - activities 

public static synchronized CommonData getInstance(){ 

 

   if(null == mInstance){ 

      mInstance = new CommonData(); 

   } 

   return mInstance; 

} 

 

Network Check 

public Boolean NetworkExists(Activity ctx){ 

   myActivity = ctx; 

 

   boolean haveConnectedWifi = false; 

   boolean haveConnectedMobile = false; 

   ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) 

ctx.getSystemService(Activity.CONNECTIVITY_SERVICE); 

   NetworkInfo[] netInfo = cm.getAllNetworkInfo(); 

 

   for (NetworkInfo ni : netInfo) { 

      if (ni.getTypeName().equalsIgnoreCase("WIFI")) 

         if (ni.isConnected()) 

            haveConnectedWifi = true; 

      if (ni.getTypeName().equalsIgnoreCase("MOBILE")) 

         if (ni.isConnected()) 

            haveConnectedMobile = true; 

   } 

   return haveConnectedWifi || haveConnectedMobile; 

} 

 

 

Get Device Name 

public String getDeviceName() { 

   String manufacturer = Build.MANUFACTURER; 

   String model = Build.MODEL; 

   if (model.startsWith(manufacturer)) { 

      return capitalize(model); 

   } else { 

      return capitalize(manufacturer) + " " + model; 

   } 

} 
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String Capitalization 

private String capitalize(String s) { 

   if (s == null || s.length() == 0) { 

      return ""; 

   } 

   char first = s.charAt(0); 

   if (Character.isUpperCase(first)) { 

      return s; 

   } else { 

      return Character.toUpperCase(first) + s.substring(1); 

   } 

} 
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Κεφάλαιο 2 Web Services 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ server ρξεζηκνπνηείηαη ε αξρηηεθηνληθή REST 
(Representational State Transfer). Η εθαξκνγή ζηέιλεη θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα κέζσ HTTP 
POST ή GET κεζόδνπο πξνο ηελ ππεξεζία δηαδηθηύνπ (web service) θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε ππεξεζία 
δηαδηθηύνπ ιακβάλεη απηά ηα δεδνκέλα, εθηειεί sql queries θαη επηζηξέθεη ηα δεδνκέλα πνπ δηάβαζε 
από ηελ βάζε θαη ην απνηέιεζκα από ην query πνπ εθηέιεζε κε ηε κνξθή JSON. 

Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα php αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε παξνύζα εθαξκνγή γηα 
ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ server. 

2.1 Σύνδεση με τη βάση 

Σε απηό ην αξρείν php πξαγκαηνπνηείηαη ε ζύλδεζε κε ηε βάζε. Απνηειεί ην πην βαζηθό αξρείν ην 
νπνίν γίλεηαη «include» ζε όια ηα ππόινηπα αξρεία γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο 
βάζεο. Η ζύλδεζε κε ηελ MySQL βάζε γίλεηαη κε PDO (PHP Data Objects). Σε πεξίπησζε πνπ 
αιιάμεη ε βάζε, απιά ρξεηάδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην αξρείν απηό. 

 

2.2 Δημιουργία χρήστη 

Σην αξρείν απηό πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκηνπξγία λένπ ρξήζηε.  Τα ζηνηρεία πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο 
θαηά ηελ δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνύ, απνζηέιινληαη κε ηε κέζνδν GET ζην παξόλ αξρείν, ην 
νπνίν εθηειεί έλα query θαη ηα απνζεθεύεη ζηε βάζε. Έλα κέξνο ηνπ θώδηθα παξαηίζεηαη ζηε 
ζπλέρεηα. 

 

<?php 

$dbusername="name"; 

$dbpassword="pass"; 

try { 

    $conn = new PDO('mysql:host=fdb3.freehostingeu.com;dbname=db_android', $dbusername, 
$dbpassword); 

    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

} catch(PDOException $e) { 

    echo 'ERROR: ' . $e->getMessage(); 

} 

?> 

try { 

  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

 //Prepared Statement for inserting new user into user table 

 $result = $conn->prepare('INSERT INTO user VALUES(null, :name, :surname, :email, 
:username, :password, :gender, :age, now(), :longitude, :latitude, :active, :img, :rate, :charging)'); 

  

 //Bind  data 

 $result->bindParam(':name', $name); 
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2.3 Επαλήθευση χρήστη 

Απηό ην αξρείν ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ έλαο ήδε ππάξρνλ ρξήζηεο πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί ζηελ 
εθαξκνγή. Μέζσ κηαο κεζόδνπ Post, απνζηέιινληαη ζην web service ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ 
ρξήζηε θαη, αλάινγα κε ην αλ απηά είλαη ζσζηά θαη αληηζηνηρνύλ ζε θάπνηνλ απνζεθεπκέλν ζηε 
βάζε ρξήζηε ιακβάλεηαη ην αλάινγν json response. Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα από 
απόθξηζε από ηνλ server ζε πεξίπησζε πνπ είλαη έγθπξα ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $result->bindParam(':surname', $surname); 

 $result->bindParam(':email', $email); 

 $result->bindParam(':username', $username); 

 $result->bindParam(':password', $hashPassword); 

 $result->bindParam(':gender', $gender); 

 $result->bindParam(':age', $age); 

 $result->bindParam(':latitude', $latitude); 

 $result->bindParam(':longitude', $longitude); 

 $result->bindParam(':active', $active); 

 $result->bindParam(':img', $myimage, PDO::PARAM_LOB); 

 $result->bindParam(':rate', $rate); 

 $result->bindParam(':charging', $charging); 

 

 //Execute the query 

 $result->execute(); 

$insert_id = $conn->lastInsertId(); 

 

} catch(PDOException $e) { 

  echo $e->getMessage(); 

} 

{ 

  "user_code": 1, 

  "user_email": "ak@ak.com", 

  "user_name": "Αξηζηεα", 

  "user_surname": "Κνληνγηάλλε", 

  "user_img": "http://androidun.eu.pn/android/showimage.php?id=86" 

} 
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2.4 Χρήστες 

Απηό ην αξρείν θαιείηαη όηαλ θνξηώλνληαη νη ρξήζηεο ζην ράξηε εληόο νξηζκέλεο ρηιηνκεηξηθήο 
απόζηαζεο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, κε κηα κέζνδν POST απνζηέιιεηαη ην email θαη ε απόζηαζε ζηελ νπνία 
είλαη επηζπκεηό λα βξίζθνληαη νη ρξήζηεο, θαη ιακβάλεηαη ζηελ εθαξκνγή έλα json response κε 
απηνύο. Γηα ηελ εύξεζε κόλν ησλ ρξεζηώλ εληόο ηεο απόζηαζεο απηήο, ρξεζηκνπνηείηαη ν 
παξαθάησ θώδηθαο: 

 

 

Σηε ζπλέρεηα, νη ρξήζηεο θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα άκα είλαη θίινη, άγλσζηνη ή αίηεκα θηιίαο ζε 
ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. 

 

 

 

 

 

//Get target distance in miles 

 

$target_distance = $target*0.621371192;  

 

$find = $conn->prepare('SELECT *, ( 3959 * acos( cos( radians(:base_lat) ) * cos( radians( 
latitude ) ) * cos( radians( longitude ) - radians(:base_lng) ) + sin( radians(:base_lat) ) * sin( 
radians( latitude ) ) ) ) AS distance 

FROM user 

WHERE latitude IS NOT NULL 

AND longitude IS NOT NULL 

AND id!= :id 

HAVING distance < :target_distance 

ORDER BY distance ASC'); 

 

 $find->bindParam(':base_lat', $base_lat);  

 $find->bindParam(':base_lng', $base_lng);  

 $find->bindParam(':target_distance', $target_distance);   

 $find->bindParam(':id', $id);  

 

 $find->execute(); 
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2.5 Προφιλ χρήστη 

Απηό ην αξρείν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ εθαξκνγή όισλ ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε 
ηνλ ρξήζηε. Με βάζε ην email ηνπ ρξήζηε, εθηειείηαη έλα query ζηε βάζε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ 
ζηνηρείσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην json πνπ επηζηξέθεηαη από απηό ην web service. 

 

 

2.6 Ενημέρωση πληροφοριών χρήστη 

Απηό ην php αξρείν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αιιαγή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. Απηά 
απνζηέιινληαη κέζσ ηεο κεζόδνπ POST ζην web service θαη άκα δελ ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα 
επηζηξέθεηαη έλα json response κε success:1 αιιηώο ην response είλαη success:0. Έηζη ν ρξήζηεο 
ιακβάλεη ηελ αλάινγε αλάδξαζε από ηελ εθαξκνγή. 

2.7 Ενημέρωση εικόνας χρήστη 

Απηό ην php αξρείν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιιαγή ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ ρξήζηε. Καη εδώ 
απνζηέιιεηαη έλα json response πνπ ππνδειώλεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο ελέξγεηαο ηνπ 
ρξήζηε, κε ζηόρν ηελ αλάινγε αλάδξαζε από ηελ εθαξκνγή. 

{ 

  "users": [ 

    { 

      "id": "86", 

      "name": "Αξηζηεα", 

      "surname": "Κνληνγηάλλε", 

      "gender": "Female", 

      "age": "25", 

      "username": "karistea", 

      "active": "1", 

      "charging": "0", 

      "img": "http://androidun.eu.pn/android/showimage.php?id=86", 

      "charger": "1", 

      "powerbag": "1", 

      "usb": "1", 

      "usb_otg": "0", 

      "battery": "15", 

      "phone": "Samsung GT-I9505" 

    } 

  ], 

  "success": 1 

} 
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2.8 Εμφάνιση εικόνας χρήστη 

Τν αξρείν απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάθηεζε θαη εκθάληζε ηεο εηθόλαο πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 
Απηό ην επηηπγράλεη ιακβάλνληαο κε ηε κέζνδν POST ην id ηνπ ρξήζηε. Άιια αξρεία php, όπσο ην 
profile.php πεξηιακβάλνπλ απηό ην αξρείν ζην json response πνπ απνζηέιινπλ ζηελ εθαξκνγή κε 
ην εθάζηνηε id ηνπ ρξήζηε. 

 

2.9 Βαθμολογία χρήστη 

Τν αξρείν απηό, ιακβάλεη ην email ηνπ ρξήζηε θαη επηζηξέθεη ηελ βαζκνινγία ηνπ, θαζώο θαη ηνλ 
αξηζκό ηνλ ςήθσλ πνπ έρεη ιάβεη. 

 

2.10 Αλλαγή στοιχείων εισόδου χρήστη 

Τν web service απηό, όπσο ππνδεηθλύεη θαη ην όλνκά ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάμνπλ ην 
δηαπηζηεπηήξηα ηνπ ρξήζηε, ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα πξνβεί ζε ηέηνηα ελέξγεηα. Όηαλ 
απνζεθεύεηαη θάπνηνο θσδηθόο πξόζβαζεο ζηε βάζε γίλεηαη ε παξαθάησ θξππηνγξάθεζε γηα 
επηπιένλ αζθάιεηα: 

 

 

2.11 Αποσύνδεση 

Με ην αξρείν απηό ν ρξήζηεο απνζπλδέεηαη από ηελ εθαξκνγή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε βάζε, 
ππάξρεη έλα πεδίν ζηνλ πίλαθα «user» πνπ ππνδεηθλύεη αλ ν ρξήζηεο είλαη online ή offline. Τν 
πεδίν απηό νλνκάδεηαη active θαη κπνξεί λα έρεη ηηκή 1 ή 0 αλάινγα. Όηαλ ν ρξήζηεο απνζπλδέεηαη 
ην αξρείν logout.php αιιάδεη ην πεδίν active ηνπ ρξήζηε ζε 0. 

 

function cryptPass($input,$rounds=9){ 

  $salt=""; 

   

  //With range we create three random arrays and then we merge them into one  

  $saltChars = array_merge(range('A','Z'),range('a','z'),range('0','9')); 

  for($i=0;$i<22;$i++){ 

     

    //We randomise the saltChars array and store the result in parameter salt 

    $salt .=$saltChars[array_rand($saltChars)]; 

  } 

  //Crypt is used for string hashing 

  //$2y$ is going to "tell" crypt that we are using the blowfish algorithm 

  return crypt($input,sprintf('$2y$%02d$',$rounds) . $salt); 

} 
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2.12 Επαφές χρήστη 

Απηό ην web service ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηζηξέςεη όινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζε κία απί 
ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Δπαθέο 

 Αηηήκαηα θηιίαο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηνλ ρξήζηε 

 Αηηήκαηα θηιίαο πνπ έρνπλ απνζηαιεί από ηνλ ρξήζηε 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα json response πνπ ιακβάλεηαη από απηό ην web service. 

 

{ 

  "users": [ 

    { 

      "id": "55", 

      "name": "Tasos", 

      "surname": "Taptas", 

      "username": "DeTapt", 

      "email": "t.taptas1@gmail.com", 

      "gender": "Male", 

      "age": "26", 

      "active": "1", 

      "rate_user": "5", 

      "img": "http://androidun.eu.pn/android/showimage.php?id=55", 

      "charger": "1", 

      "powerbag": "1", 

      "usb": "1", 

      "rate": 5 

    }, 

    { 

      "id": "87", 

      "name": "Αξηζηεα", 

      "surname": "Κνληνγηάλλε", 

      "username": "aristea", 

      "email": "a@hotmail.com", 

      "gender": "Female", 

      "age": "26", 

      "active": "1", 

      "rate_user": "5", 

      "img": "http://androidun.eu.pn/android/showimage.php?id=87", 

      "charger": "1", 

      "powerbag": "1", 

      "usb": "1", 

      "rate": 5 

    }, 
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  ], 

  "request": [ 

    { 

      "id": "90", 

      "name": "Konstantinos ", 

      "surname": "Bachlavas ", 

      "username": "Valdegart ", 

      "email": "kbachla@yahoo.com", 

   "gender": "Male", 

      "age": "28", 

      "active": "1", 

      "img": "http://androidun.eu.pn/android/showimage.php?id=90", 

      "charger": "1", 

      "powerbag": "0", 

      "usb": "0" 

    } 

  ], 

  "myrequest": [ 

    { 

      "id": "61", 

      "name": "kon", 

      "surname": "bach", 

      "username": "kon", 

      "email": "bach@hotmaol.com", 

      "gender": "Male", 

      "age": "28", 

      "active": "1", 

      "img": "http://androidun.eu.pn/android/showimage.php?id=61", 

      "charger": "1", 

      "powerbag": "1", 

      "usb": "1" 

    } 

  ], 

  "success": 1, 

  "message": "Friends Found", 

  "success_r": 1, 

  "message_r": "Requests Found", 

  "my_success_r": 1, 

  "my_message_r": "Requests Found" 

} 
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2.13 Διαγραφή επαφής 

Τν αξρείν απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαγξαθή ελόο ρξήζηε από ηηο παξαθάησ ιίζηεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηε θιάζε Contacts.java. 

 Δπαθέο 

 Αηηήκαηα θηιίαο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηνλ ρξήζηε 

 Αηηήκαηα θηιίαο πνπ έρνπλ απνζηαιεί από ηνλ ρξήζηε 

Με άιια ιόγηα, δηαγξάθεηαη ν ζπζρεηηζκόο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο κεηαμύ ηνπο. 

2.14 Αποδοχή αιτήματος 

Όηαλ ν ρξήζηεο δέρεηαη έλα αίηεκα θηιίαο, ηόηε απνζηέιιεηαη ην email ηνπ καδί κε ην email ηνπ 
ρξήζηε ζε απηό ην web service έηζη ώζηε λα ελεκεξσζεί ε βάζε θαη λα είλαη πιένλ «θίινη». Η 
εθαξκνγή ελεκεξώλεηαη γηα ηελ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο απηήο κε έλα json response. 

2.15 Αποστολή ειδοποίησης 

Τν web service απηό είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ ζε έλαλ ρξήζηε από έλαλ 
άιιν.Ο θώδηθαο ηνπ αξρείνπ, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα πξόηππα ηνπ Firebase παξαηίζεηαη 
ζηε ζπλέρεηα. 

 

<?php 

 

    $token=$_GET['token']; 

    $name=$_GET['name']; 

    $surname=$_GET['surname']; 

    $img=$_GET['img']; 

    $email=$_GET['email']; 

//time 

ini_set('date.timezone', 'Europe/Athens'); 

$time1 = date("h:i:sa");  

$date1= date("Y/m/d"); 

 

//FCM api URL 

$url = 'https://fcm.googleapis.com/fcm/send'; 

//api_key available in Firebase Console -> Project Settings -> CLOUD MESSAGING -> Server key 

$server_key = 'AIzaSyBHlMSY7mSybInGmp_Bm7ym8OoHrCgQtLU'; 

 

$message="User "+$name+" "+$surname+"requests battery from you."; 

     

$fields = array( 

    'to' => $token, 

    'notification' => array('title' => 'BattBook', 'body' => 'You have a new battery request from'), 

    'data' => array('message' => $message, 'img'=>$img, 'name'=>$name, 'surname'=>$surname, 
'email'=>$email, 'date'=>$date1, 'time'=>$time1) 
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); 

$headers = array( 

  'Content-Type:application/json', 

  'Authorization:key='.$server_key 

); 

$ch = curl_init(); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($fields));  

 

$result = curl_exec($ch); 

if ($result === FALSE) { 

  die('FCM Send Error: ' . curl_error($ch)); 

}else{ 

echo $result; 

} 

curl_close($ch); 

?> 

2.16 Αποστολή μηνύματος 

Τν αξρείν απηό, έρεη αθξηβώο ηελ ίδηα ινγηθή κε ην παξαπάλσ, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνζηνιή 
εηδνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε κελύκαηα ζην chat θαη όρη γηα αηηήκαηα γηα κπαηαξία. 

 

2.17 Μπαταρία 

Τν αξρείν απηό, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηζηξέθεη ην πνζνζηό ηεο κπαηαξίαο πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλν ζηε βάζε γηα ηνλ ρξήζηε κε απνηέιεζκα λα είλαη νξαηό ζε άιινπο ρξήζηεο. Δίλαη 
απαξαίηεην ώζηε λα γίλεηαη αλά θάπνηα ώξα έιεγρνο γηα ην αλ ε κπαηαξία πνπ έρεη ν ρξήζηεο δε 
δηαθέξεη πάλσ από 5% από απηή ζηε βάζε.  

 

2.18 Ποσοστό μπαταρίας 

Σε πεξίπησζε πνπ ε κπαηαξία ηνπ ρξήζηε δηαθέξεη πεξηζζόηεξν από 5% από απηή ζηε βάζε, ην 
αξρείν απηό θαιείηαη θαη ελεκεξώλεη ηε βάζε κε ην ηξέρνλ πνζνζηό κπαηαξίαο. Έηζη δελ ππάξρεη 
κεγάιε απόθιηζε αλάκεζα ζηα δύν πνζνζηά. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                            

 

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Android εθαξκνγήο γηα θόξηηζε θηλεηνύ                                                                                               
48 

 

2.19 Αποστολή αιτήματος 

Τν αξρείν απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηαιεί αίηεκα θηιίαο ζε έλαλ ρξήζηε. 

2.20 Φόρτιση 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο θνξηίδεη ηελ ζπζθεπή ηνπ, είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζεί ε βάζε 
γηα λα είλαη νξαηό θαη ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, ην email ηνπ ρξήζηε 
απνζηέιιεηαη ζε απηό ην web service, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ελεκεξώλεη ηε βάζε. 

2.21 Μη φόρτιση 

Τν αξρείν απηό εθηειεί ηελ αληίζεηε αθξηβώο ελέξγεηα από ην παξαπάλσ αξρείν. Όηαλ ν ρξήζηεο 
δε θνξηίδεη, ρξεζηκνπνηείηαη απηό ην web service γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο. 

2.22 Τοποθεσία χρηστών 

Τν web service απηό, ελεκεξώλεη ηελ εθαξκνγή γηα ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ρξήζηε πνπ 
είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε βάζε, κε απνηέιεζκα λα είλαη νξαηέο από ηνπο άιινπο ρξήζηεο. 

2.23 Ενημέρωση τοποθεσίας χρήστη 

Τν αξρείν απηό ελεκεξώλεη ηε βάζε ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αιιάμεη νη γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο ηνπ ρξήζηε. Γελ ππάξρεη θάπνηα αλάδξαζε ζηνλ ρξήζηε γηα απηή ηελ ελέξγεηα 
θαζώο θάηη ηέηνην δε ζα ήηαλ ζεκηηό. 
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Κεφάλαιο 3 Η βάση δεδομένων 

Η βάζε δεδνκέλσλ ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα. 

 Όλνκα βάζεο: 2157640_android 

 Τύπνο: MySQL 

 Host: fdb3.freehostingeu.com 

 Management: phpMyAdmin 4 

 

Οη πίλαθεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ βάζε είλαη νη εμήο:  

 user 

 phone 

 rating 

 charging_options 

 token 

 contacts 

Η κεραλή απνζήθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε innoDΒ θαη ε ζύλζεζε ζύλδεζεο ε 
utf8_unicode_ci.Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πεδία όισλ ησλ πηλάθσλ αθνινπζνύκελα 
από έλα παξάδεηγκα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

3.1 Πίνακας user 

Ο πίλαθαο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε κε ηελ 
εγγξαθή ηνπ ζηελ εθαξκνγή. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ γεσγξαθηθώλ 
ζπληεηαγκέλσλ ηνπ, ηε βαζκνινγία ηνπ θαη γηα λα νξίδεηαη αλ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή 
θαη αλ θνξηίδεη. 

# Column Type Collation Attrib

utes 

Null Comm

ents 

Default Extra 

1 id int(100) utf8_unicode_ci  No  None AUTO_INCREM

ENT 

2 name varchar(50) utf8_unicode_ci  No  None  

3 surname varchar(50) utf8_unicode_ci  No  None  

4 email varchar(50) utf8_unicode_ci  No  None  

5 username varchar(50) utf8_unicode_ci  No  None  

6 password varchar(50) utf8_unicode_ci  No  None  

7 gender set(‘Male’, 

‘Female’) 

utf8_unicode_ci  No  None  

8 age varchar(50) utf8_unicode_ci  No  None  

9 lastlogin date utf8_unicode_ci  No  None  

10 longitude double   No  None  

11 latitude double   No  None  

12 active enum(‘0’, ‘1’) utf8_unicode_ci  No  None  

13 img blob   No  None  

14 rate float   No  None  
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15 charging set(‘0’, ‘1’) utf8_unicode_ci  No  None  

 

Πίνακας 1:Πίνακας User 

 

 

Παξάδεηγκα: 

 

id name surname email username password gender age lastlogin 

50 aristea kontogianni aristeabd@hotmail.

com 

karistea $2TvlZA

T.hcA2 

Female 25 2016-12-5 

 

longitude latitude active img rate charging 

23.740796 37.97715

8 

1 [BLOB - 21.3 KiB] 

 

 

0 0 

Πίνακας 2: Παράδειγμα εγγραθής ζηον πίνακα user 

3.2 Πίνακας phone 

Σηνλ πίλαθα απηόλ, απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ην κνληέιν θηλεηνύ ηνπ ρξήζηε θαη 
ην πνζνζηό κπαηαξίαο πνπ έρεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη ην μέλν θιεηδί user_id πνπ 
ππνδεηθλύεη ηνλ ρξήζηε από ην πίλαθα user, ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην κνληέιν (phone_model) θαη 
ην πνζνζηό κπαηαξίαο πνπ έρεη (battery). 

 

# Column Type Collation Attrib

utes 

Null Comm

ents 

Default Extra 

1 user_id int(100) utf8_unicode_ci  No  None  

2 phone_model varchar(100) utf8_unicode_ci  No  None  

3 battery int(100) utf8_unicode_ci  No  None  

Πίνακας 3:Πίνακας phone 

  

Παξάδεηγκα: 

 

user_id phone_model battery 

50 Samsung GT-I9505 84 

Πίνακας 4:Παράδειγμα εγγραθής ζηον πίνακα phone 

3.3 Πίνακας rating 

Σηνλ πίλαθα απηόλ, απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε.Πην 
ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ν ρξήζηεο ν νπνίνο βαζκνινγείηαη (rated_user), από πνηόλ ρξήζηε (rates) 
θαη κε ηη βαζκνινγία (rate). 

 

# Column Type Collatio

n 

Attribut

es 

Null Comm

ents 

Default Extra 

1 id int(255)   No  None AUTO_INCR
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EMENT 

2 rated_user int(255)   No  None  

3 rate float   No  None  

4 rates int(255)   No    

Πίνακας 5:Πίνακας rating 

  

Παξάδεηγκα: 

 

id rated_user rate rates 

87 87 5 86 

Πίνακας 6:Παράδειγμα εγγραθής ζηον πίνακα rating 

 

3.4 Πίνακας charging_options 

Σηνλ πίλαθα απηόλ, απνζεθεύνληαη νη επηινγέο θόξηηζεο πνπ πξνζθέξεη ν θάζε ρξήζηεο. Έλα 
πεδίν user_id, απνζεθεύεη ην id ηνπ ρξήζηε ην νπνίν είλαη κνλαδηθό ζηνλ πίλαθα user.  Δπηπιένλ, 
ππάξρνπλ ηα πεδία πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην θάζε είδνο θόξηηζεο πνπ ν εθάζηνηε ρξήζηε 
πξνζθέξεη: charger, powerbag, usb, usb_otg.  

# Column Type Collation Attri

butes 

Null Comm

ents 

Default Extra 

1 user_id int(100) utf8_unicode_ci  No  None  

2 charger enum(‘0’, 

‘1’) 

utf8_unicode_ci  No  None  

3 powerbag enum(‘0’, 

‘1’) 

utf8_unicode_ci  No  None  

4 usb enum(‘0’, 

‘1’) 

utf8_unicode_ci  No    

5 usb_otg enum(‘0’, 

‘1’) 

utf8_unicode_ci      

Πίνακας 7:Πίνακας charging_options 

  

Παξάδεηγκα: 

 

user_id charger powerbag usb usb_otg 

86 1 1 0 1 

Πίνακας 8:Παράδειγμα εγγραθής ζηον πίνακα charging_options 

 

3.5 Πίνακας token 

Σηνλ πίλαθα απηόλ, απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηα token ηνπ ρξήζηε. εηδνπνηήζεσλ  
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο εηδνπνηήζεηο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έλα token ην νπνίν παξάγεηαη 
ζηε θάζε ζπζθεπή θαη είλαη κνλαδηθό.  

 

# Column Type Collation Attribut

es 

Null Comme

nts 

Default Extra 
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1 id int(255)   No  None AUTO_INCR

EMENT 

2 user_id int(255)   No  None  

3 token varchar(1000) utf8_unicode_ci  No  None  

Πίνακας 9:Πίνακας token 

  

Παξάδεηγκα: 

 

id user_id token 

1 86 e0WeMl3ra58:APA91bGJ0rOXMPTjze7gfCLrG25p

RSJgQFf7l5kyX_CFv09-

lcnm0G2MnFMwW5h1BAPSZeVPSjxo_bR4pXunnx

-

klC00OWQNVAIem1vhpUwJIhYIdqlQsFcUq8JqxP

LB7WTogW3VgtQ2 

Πίνακας 10:Παράδειγμα εγγραθής ζηον πίνακα token 

 

3.6 Πίνακας contacts 

Σηνλ πίλαθα απηόλ, απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηε ζρέζε ελόο ρξήζηε κε άιινπο 
ρξήζηεο. Από εδώ νξίδεηαη αλ δύν ρξήζηεο είλαη θίινη, αλ έρεη απνζηαιεί αίηεκα θηιίαο από ηνλ 
έλαλ ζηνλ άιιν θαη αλ λαη από πνηόλ, ή αλ δελ ππάξρεη θακία ζπζρέηηζε ζε απηό ηνλ πίλαθα, νη 
ρξήζηεο είλαη άγλσζηνη. 

 

# Column Type Collatio

n 

Attribut

es 

Null Com

ment

s 

Default Extra 

1 id int(100)   No  None AUTO_INCREMENT 

2 request_userid int(100)   No  None  

3 accept_userid int(100)   No  None  

4 request int(100)   No  None  

5 accept int(100)   No  None  

6 friends int(100)   No  None  

Πίνακας 11:Πίνακας contacts 

  

Παξάδεηγκα: 

 

id request_userid accept_userid request accept friends 

46 86 97 1 1 1 

Πίνακας 12:Παράδειγμα εγγραθής ζηον πίνακα contacts 
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Διάγραμμα UML 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζε κνξθή εηθόλαο ην δηάγξακκα UML πνπ αθνξά ην project. Δπίζεο 
παξαηίζεηαη ζύλδεζκνο γηα θαηέβαζκα ηνπ αξρείνπ θαζόηη ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο ζε ζπλδπαζκό κε 
ην κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο δελ επηηξέπεη λα παξαηεζεί ζε πςειόηεξε αλάιπζε. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/9zx8r05hors9lka/com.androidunipi.jpg?dl=0 

 

Συμπεράσματα 

 

Μέζα από ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο απηήο ηεο εθαξκνγήο πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε κηα ιύζε 
ζην πξόβιεκα ηεο θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο δηθηύνπ ρξεζηώλ πνπ 
κνηξάδνληαη ηελ αλάγθε αιιά θαη ηελ ιύζε απηήο. Παξόια απηά ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νθείιεη λα 
δώζεη κηα νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα απηό ησλ ρξεζηώλ έμππλσλ ζπζθεπώλ, επεθηείλνληαο ηε 
δσή ηεο κπαηαξίαο αιιά θαη ηεο απηνλνκίαο ησλ ζπζθεπώλ. Κάηη ηέηνην ήδε έρεη λα επηηπγράλεηαη 
κέζσ ηεο ηερλνινγίαο USB Type C γηα δεκηνπξγία host device κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή κπαηαξίαο 
αιιά κηα ιύζε πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ κπαηαξία θξίλεηαη αλαγθαία. Όζνλ αθνξά ηελ 
εθαξκνγή κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη ζε πεξηβάιινλ iOS κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε θαη ησλ iOS 
ρξεζηώλ. 
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