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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αλαπηύρζεθε κηα εθαξκνγή 

θηλεηνύ ηειεθώλνπ κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο Google Android. 

Πξόθεηηαη γηα  κηα εθαξκνγή αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ. ε θάζε 

ρξήζηε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξνθίι  όπνπ θαη ζέηεη 

ηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ, ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα αλαδήηεζε θαηαζηεκάησλ, έηζη ζην ρξήζηε δίλεηε ε 

δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ην είδνο ηνπ καγαδηνύ πνπ ςάρλεη, ελώ 

παξάιιεια ιακβάλεηε ππ‟ όςηλ κία αθόκα παξάκεηξνο , απηή ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηώλ. Γειαδή έρνπκε ππνζέζεη όηη ηα 

θαηαζηήκαηα απηά έρνπλ βαζκνινγεζεί θαη θάζε έλα από απηά έρεη 

θαη έλα ranking πξνηίκεζεο από ηνπο πειάηεο ηνπ, έηζη ν ρξήζηεο 

δεκηνπξγεί ην πξνθίι ηνπ, επηιέγεη ην είδνο θαηαζηήκαηνο πξνο 

αλαδήηεζε   θαη ην επηζπκεηό ranking γηα ην θαηάζηεκα απηό. Η 

εθαξκνγή επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο απηήο 

δείρλνληαο ηα θαηαζηήκαηα ζην ράξηε. 

Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε θαη ν 

ζρεδηαζκόο ελόο ινγηζκηθνύ θηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ ζα αλαδείμεη 

ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηηο λέεο εθαξκνγέο ε ξαγδαία 

εμέιημε ηνπ Γηαδηθηύνπ πνπ νδήγεζε ζηε λέα γεληά Web ,πνπ 

νλνκάδεηαη Μειινληηθό δηαδίθηπν. 
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1 Δηζαγσγή 

Η εμέιημε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ πνπ ηηο 

απαξηίδνπλ, έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζην 

ζύγρξνλν ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ θαη έρνπλ αιιάμεη ηνλ 

ηξόπν πνπ απηό ρξεζηκνπνηείηαη. Η θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ 

“έμππλσλ” ζπζθεπώλ βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ ζύγρξνλνπ 

αλζξώπνπ θαζώο ιεηηνπξγνύλ κε γλώκνλα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπ. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύκε ην δηαδίθηπν, νη έμππλεο ζπζθεπέο, θαη νη νηθηαθέο 

ζπζθεπέο θαη κεραλέο επηθνηλσλνύλ θαη αιιειεπηδξνύλ ρσξίο ηελ 

αλζξώπηλε παξέκβαζε. Απηό έρεη επηθέξεη επαλάζηαζε ζηελ 

θαηαλαισηηθή θνηλσλία θαη ην δηαδίθηπν είλαη ην βαζηθό νηθνλνκηθό 

εξγαιείν πηα. ην όρη θαη ηόζν καθξηλό κέιινλ, νη άλζξσπνη ζα 

βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη νη 

ζπλαιιαγέο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά ζην δηαδίθηπν 

ηνπ κέιινληνο πνπ ζα ηηο παξέρεη. 

Γελλήζεθε ινηπόλ ε ηδέα ηνπ Web 2.0, ε δεύηεξε γεληά ηνπ 

δηαδηθηύνπ πνπ νπζηαζηηθά νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία λέσλ 

ππεξεζηώλ όπσο νη ππεξεζίεο θαη ηα πεξηερόκελα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηνπο  ρξήζηεο, θνηλσληθά δίθηπα, ζπλεξγαηηθά 

webs , Web-TV, θηι. Γεκηνπξγείηαη  ινηπόλ ε αλάγθε γηα «έμππλεο 

εθαξκνγέο » εθαξκνγέο πνπ ζα ηαηξηάδνπλ ζην  λέν απηό ηύπν 

Γηαδηθηύνπ (Μειινληηθό Γηαδίθηπν) θαη ζα ηθαλνπνηνύλ ηηο ζπλερώο 

απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο 

1.2 ηόρνο 

Ο θύξηνο  ζηόρνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε  αλάπηπμε θαη ν 

ζρεδηαζκόο ελόο  ινγηζκηθνύ θηλεηνύ ηειεθώλνπ κε ζθνπό ηελ 

αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο λέαο γεληάο ηερλνινγηώλ. 

Πξόθεηηαη γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε  κηα εθαξκνγήο  

αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ ιακβάλνληαο  ππ‟ όςηλ ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ ρξεζηώλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο profil. 
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1.3 Γνκή 

Η πηπρηαθή εξγαζία αθνινπζεί κηα δνκή ε νπνία απνηειείηαη από 

εθηά θεθάιαηα. 

ην πξώην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

ελώ γίλεηαη μεθάζαξνο ν ζηόρνο ηεο πηπρηαθήο απηήο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην δίλεηαη ν νξηζκόο ζηνπ Μειινληηθνύ 

δηαδηθηύνπ θαη αλαδεηθλύνληαη νη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε αλζξώπνπο θαη εθαξκνγέο (αληηθείκελα) 

ελώ παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα κεγάιε γθάκα ηνκέσλ πνπ 

κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ε λέα έλλνηα ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε απνδνηηθή αλαδήηεζε κέζα 

από ηερληθέο δεκηνπξγίαο πξνθίι θαη θαηαγξαθήο πξνηηκήζεσλ 

ρξεζηώλ. Σέινο παξνπζηάδνληαη ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε απηνύ ην είδνπο ηηο ηερληθέο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιύνληαη νη ιόγνη επηινγήο ηεο 

πιαηθόξκαο android γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο . 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο θαη νη 

απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο πνπ πινπνηήζεθε. Δλώ πεξηγξάθνληαη 

όιεο νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ screenshots.  

ην έβδνκν θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή βειηίσζε-αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. 

Σέινο πεξηιακβάλεηαη έλα παξάξηεκα κε ηνλ θώδηθα πνπ 

αλαπηύρζεθε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο απηήο. 
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2. Τπάξρνπζεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο 

ύκθσλα κε ηελ ITU, είκαζηε ζηελ αξρή κηαο λέαο επαλάζηαζεο 

αθνύ , γηα ηηο επόκελεο δύν δεθαεηίεο , ην ηαρύηαηα απμαλόκελν 

πιήζνο  ησλ αλζξώπσλ πνπ “ζεξθάξνπλ”  ζην Γηαδίθηπν ζα 

μεπεξαζηεί από ην πιήζνο άςπρσλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα 

επηθνηλσλνύλ “ on line ” κεηαμύ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ςπγεία 

ζα κπνξνύλ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο κε ζνύπεξ κάξθεη, ηα 

πιπληήξηα κε ην ξνπρηζκό- ή αθόκα ηα ίδηα ηα ξνύρα ζα κπνξνύλ 

λα “ κηινύλ”. Η ζύλδεζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ κε ηνλ εηθνληθό 

θόζκν ηνπ Γηαδηθηύνπ νλνκάζηεθε “Γηαδίθηπν ησλ Αληηθεηκέλσλ”. 

ην κειινληηθό Γηαδίθηπν  ησλ Αληηθεηκέλσλ έλα θηλεηό ηειέθσλν, 

γηα παξάδεηγκα , κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε κία ζπζθεπή 

αλαγλώξηζεο πνπ κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο  γηα ην πνηνο είζηε θαη 

πνπ βξίζθεζηε, ελώ ηαπηόρξνλα κπνξείηε λα ιακβάλεηε 

πιεξνθόξεζε γηα ηελ δηθή ζαο ζέζε.  

Τπάξρνπλ πάλσ από 2 δηζεθαηνκκύξηα θηλεηά ηεξκαηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα θαη πάλσ από 1 δηζεθαηνκκύξην 

ρξήζηεο ηνπ Internet παγθνζκίσο. Αζύξκαηεο ,θηλεηέο θαη 

δηθηπαθέο ηερλνινγίεο έδσζαλ ζε πξώηε θάζε ηε δπλαηόηεηα 

δηάρπηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ θαη 

δεκηνύξγεζαλ πνιύ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο. Χζηόζν, 

απηό κπνξεί λα είλαη κόλν ε αξρή : εμειηζζόκελεο ηερλνινγίεο 

δηθηύσζεο , όπσο ε ηαπηνπνίεζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ ( RFID 

tags ) , ελδερνκέλσο ζα κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε εθαηνληάδεο 

δηζεθαηνκκύξηα , γηα κηα ζρεδόλ απεξηόξηζηε γθάκα εθαξκνγώλ. 

Πην καθξνπξόζεζκα , αλακέλεηαη απιέο εηηθέηεο ηνπ ζήκεξα λα 

εμειηρζνύλ ζε επθπέζηεξα  αληηθείκελα κε απμεκέλε απνζήθεπζε , 

επεμεξγαζία , θαζώο θαη δπλαηόηεηα πξνζζήθεο αηζζεηήξσλ. 

Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ζα αλνίμεη έλα εληειώο λέν θάζκα ζε 

δηθηπαθέο εθαξκνγέο , όπσο M2M “Man –to-Machine, Machine-to-

Man, Machine-to-Mobile and Mobile-to-Machine” θαη context-aware 

επηθνηλσλίεο. 

Σν “Γηαδίθηπν ησλ αληηθεηκέλσλ” είλαη έλα δίθηπν δηζεθαηνκκπξίσλ 

ή ηξηζεθαηνκκπξίσλ κεραλώλ νη νπνίεο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη θπξίαξρν ζέκα γηα ηελ εμέιημε ησλ 
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πιεξνθνξηώλ θαη ησλ επηθνηλσληώλ ηηο επόκελεο δεθαεηίεο , 

θαζώο ε απινύζηεξε κνξθή απηνύ είλαη ήδε ζε ρξήζε. Τπάξρνπλ  

1,3 δηζεθαηνκκύξηα ηαπηνπνηήζεηο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID ) 

θαη δύν δηζεθαηνκκύξηα ρξήζηεο θηλεηώλ ππεξεζηώλ , ζε όισλ ηνλ 

θόζκν. 

Η ηδέα έρεη δηεπξπλζεί από πξνεγκέλεο έλλνηεο ηα ηειεπηαία είθνζη 

ρξόληα: 

• Ubiquitous communications 

• Pervasive computing 

• Ambient intelligence 

Από κία γεληθή ζθνπηά, κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη ε 

ηάζε γηα όιν θαη κεγαιύηεξν αξηζκό ζπλδεδεκέλσλ επθπώλ 

αληηθεηκέλσλ είλαη ακεηάθιεηε, δηόηη ε νηθνλνκηθή αμία ελόο 

ζπζηήκαηνο αληηθεηκέλσλ θαη ζπζθεπώλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ην γεγνλόο όηη είλαη «δηθηπσκέλεο». 

Σν Γηαδίθηπν ησλ αληηθεηκέλσλ ζα επηηξέςεη κέζσ ηεο 

πιεξνθνξηθήο ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθώλ , ηεο πγείαο , ηεο 

θνηλσληθόηεηαο αιιά θαη ηεο  ηδησηηθόηεηαο. 

Παξαθάησ  αλαθέξνληαη ηξία απιά παξαδείγκαηα: 

Γηαρείξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Ηιεθηξνληθή ζήκαλζε θαη 

παξαθνινύζεζε ηεο ζέζεο ησλ απνζθεπώλ ζε έλαλ αεξνιηκέλα , 

ή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

ζην εξγνζηάζην. 

Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Αηζζεηήξεο  γηα αξηεξηαθή πίεζε θαη 

θαξδηαθή ζπρλόηεηα, ηαθηηθέο κεηξήζεηο από ην ζπίηη ηνπ 

αζζελνύο ζα κπνξνύλ λα ζηέιλνληαη ζε θάπνην θέληξν 

παξαθνινύζεζεο .Έλαο ππνινγηζηήο ζα εληνπίδεη ηπρόλ 

αλεπηζύκεηεο θηλήζεηο ή ζήκαηα θαη ζα εηδνπνηεί ηνλ ππεύζπλν 

γηαηξό λα ειέγμεη ηνλ αζζελή. 

Παξαθνινύζεζε πεξηβάιινληνο. Έλα δίθηπν αηζζεηήξσλ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ην ύςνο  ηνπ πνηακνύ θαη ησλ 

βξνρνπηώζεσλ , ζα κπνξεί λα επηηεπρζεί πξόβιεςε ησλ 
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πιεκκύξσλ θαη ζηήξημε ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ γηα 

ηελ αλαθνύθηζε από ηπρόλ πιεκκύξεο. 

Οη πηζαλέο εθαξκνγέο ηεο δηαδεδνκέλεο δηθηύσζεο είλαη 

απεξηόξηζηεο. Μεξηθέο εθαξκνγέο θαίλνληαη απαξαίηεηεο, γηα 

παξάδεηγκα ν εληνπηζκόο αλζξώπσλ ζε έλα πηζαλό ζελάξην 

θαηαζηξνθήο, όπσο θσηηά ζε θάπνην ηνύλει. Άιιεο εθαξκνγέο 

κπνξεί εθ πξώηεο όςεσο λα θαίλνληαη κε ξεαιηζηηθέο. Γηα λα 

ζεσξεζεί όηη ε ηερλνινγία πξαγκαηηθά αμίδεη ηνλ θόπν , ππάξρεη 

αλάγθε γηα αληηκεηώπηζε ηνπ κεγάινπ όγθνπ ησλ εθαξκνγώλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα νη δηάθνξεο απαηηήζεηο 

(π.ρ. πξαγκαηηθόο ρξόλνο, πνηόηεηα ππεξεζηώλ), πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ηειηθά ζηελ απαξαίηεηε “γεληθή” ηερλνινγηθή εμέιημε. 

• Η πξννπηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην πώο ηα δηθηπσκέλα 

ζπζηήκαηα είλαη πηζαλό λα εμειηρζνύλ. 

• Οη επηπηώζεηο ηεο δηαζπλδεζηκόηεηαο ηεο ζπζθεπήο γηα ηηο 

κειινληηθέο αξρηηεθηνληθέο δηθηύνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. 

• πγθεθξηκέλε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο. 

• Η αξρηηεθηνληθή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ηξηζεθαηνκκπξίσλ ζπζθεπώλ πνπ ζπλδένληαη. 

• Η ζύλζεζε ησλ ππεξεζηώλ. 

• Ο ξόινο ησλ “αλνηθηώλ” (ινγηζκηθώλ ) κνληέισλ. 

• Ο ξόινο ησλ αζύξκαησλ ηερλνινγηώλ. 

• Απηά θαζηεξώζεθαλ ζαλ εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληεζνύλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνύλ νη απαηηήζεηο γηα ην παγθόζκην 

δίθηπν ηνπ αύξην, γηα ην πώο κπνξεί λα νηθνδνκεζεί θαη γηα ην πώο 

ζα είλαη. 

2.2 Τπάξρνπζεο Σερλνινγίεο  

Σν δηαδίθηπν έρεη θαηαζηεί  ε πιαηθόξκα ώζηε λα μεθηλήζνπλ 

Information Technology (IT) ππεξεζίεο γηα όια ηα είδε ησλ 

βηνκεραληώλ. Σα δίθηπα θαη νη ππεξεζίεο ινγηζκηθνύ ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο  κε θάζε ηξόπν. Οη αξρηηεθηνληθέο αξρέο γηα ηε 
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δεκηνπξγία πξντόλησλ ινγηζκηθνύ θαη ππεξεζηώλ έρνπλ εμειηρζεί. 

Αξρηηεθηνληθέο αξρέο όπσο Representational State Transfer 

(REST), Event Driven Architecture (EDA), and Service Oriented 

Architecture (SOA) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππεξεζηώλ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από εθαηνκκύξηα 

αλζξώπνπο θαη επηρεηξήζεηο ζε όινλ ηνλ θόζκν. Γηα παξάδεηγκα, 

ην REST έρεη απνδείμεη ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ σο κηα πεηπρεκέλε 

αξρή ζρεδηαζκνύ αθνύ όιν ην Word Wide Web έρεη ζρεδηαζηεί κε 

βάζε απηό. Σν SOA ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε δεκηνπξγία 

centric θαη web εθαξκνγώλ επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηώλ. Έρεη 

εμειηρζεί ζε έλα λέν ώξηκν επίπεδν , ζε ζύγθξηζε κε άιιεο 

ηερλνινγίεο πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο ζην παξειζόλ γηα ηελ παξνρή 

γξήγνξσλ ππεξεζηώλ. Όιεο απηέο νη αξρέο  αξρηηεθηνληθήο 

ζπκπιεξώλνπλ επίζεο ε κία ηελ άιιε γηα ην ζρεδηαζκό λέσλ 

ππεξεζηώλ. 

RFID Systems 

Μία από ηηο πηζαλέο ηερλνινγίεο αλάγλσξηζεο πνπ πξνηείλεηαη 

ζηελ έθζεζε ηεο ITU είλαη ε Radio Frequency  Indentification  

(RFID). H RFID είλαη κηα απηόκαηε κέζνδνο αλαγλώξηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηα ξαδηνθύκαηα γηα λα εληνπίζεη ζεκαηνδνηεκέλα 

ζηνηρεία όπσο αλζξώπνπο , δώα ή αληηθείκελα. Δίλαη παξόκνην κε 

ην bar code, αιιά ρξεζηκνπνηεί έλα κηθξνηζίπ καδί κε 

ξαδηνθύκαηα. Μηα εηηθέηα RFID , επίζεο είλαη γλσζηή θαη σο 

electronic label, “transponder” ή “ code plate” ε νπνία απνηειείηαη 

από έλα ηζίπ RFID πνπ ζπλδέεηαη κε κία θεξαία. Οη εηηθέηεο 

κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από πνιιά κέηξα καθξηά θαη ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη νπηηθή επαθή. Η πην θνηλή κέζνδνο αλαγλώξηζεο είλαη 

λα θπιάζζεηαη ν αύμνληα αξηζκόο πνπ πξνζδηνξίδεη θάπνην άηνκν 

ή θάπνην αληηθείκελν, αιιά κηα RFID εηηθέηα κπνξεί επηπιένλ λα 

απνζεθεύζεη θαη άιιεο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο. Σα ζπζηήκαηα 

RFID ρξεζηκνπνηνύλ εηηθέηεο RFID πνπ απνηεινύλ ηε 

ζεκαληηθόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε κέρξη ζηηγκήο ηερλνινγία γηα ηηο 

ππεξεζίεο αλαγλώξηζεο ζηνηρείνπ όζν αθνξά ην «Internet of 

Things». 

Σα ζπζηήκαηα RFID απνηεινύληαη από ηξία θύξηα ζηνηρεία : 

εηηθέηεο RFID , αλαγλώζηεο RFID , θαη RFID ινγηζκηθό. 
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Μηα εηηθέηα RFID ή αλακεηαδόηεο κεηαθέξεη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο 

πνπ κπνξεί λα είλαη κηα κνλαδηθή ζπκβνινζεηξά ή έλαο θσδηθόο. 

Δπηπιένλ , ε εηηθέηα κπνξεί λα απνζεθεύζεη πιεξνθνξίεο 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο κλήκεο ηεο. Μηα εηηθέηα επηζπλάπηεηαη 

θπζηθά ζην αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα εληνπηζηεί. Πξόθεηηαη γηα 

κία ειεθηξηθή ζπζθεπή ζρεδηαζκέλε ώζηε λα ιακβάλεη έλα εηδηθό 

ζήκα θαη λα ζηέιλεη απηόκαηα κηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. 

Απνηειείηαη από έλα ζηνηρείν ζύλδεζεο (όπσο έλα πελίν , ή κηα 

θεξαία κηθξνθπκάησλ) θαη έλα ειεθηξνληθό κηθξνηζίπ (ιηγόηεξν 

από ην 1/3 ηνπ ρηιηνζηνύ ζε κέγεζνο). Μπνξεί λα είλαη παζεηηθή,  

εκη - παζεηηθή ή ελεξγεηηθή, κε βάζε ηελ πεγή ηξνθνδνζίαο ηεο 

θαη ηνλ ηξόπν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, θαη κπνξεί λα είλαη κόλν 

αλάγλσζεο ,  αλάγλσζεο ή εγγξαθήο  θαη αλάγλσζεο / εγγξαθήο 

θαη αλαδηαηύπσζεο, αλάινγα κε ην πώο ηα δεδνκέλα είλαη 

θσδηθνπνηεκέλα. Οη  παζεηηθέο εηηθέηεο RFID ιακβάλνπλ ηελ 

ελέξγεηα από ην ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν πνπ εθπέκπεηαη από 

ηνπο αλαγλώζηεο. Οη εηηθέηεο ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλόηεηεο 

εθπνκπήο θαη θπκαίλνληαη ζηα kilohertz, megahertz, θαη gigahertz. 

Έλαο RFID αλαγλώζηεο είλαη κία ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δηαβάζεη ηα δεδνκέλα πνπ ζηέιλνληαη από ηελ εηηθέηα. Γηα  

αλάγλσζε παζεηηθώλ εηηθεηώλ RFID, ν αλαγλώζηεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη επηπιένλ ελέξγεηα ζε ειεθηξνκαγλεηηθή κνξθή. Η 

ζπζθεπή αλάγλσζεο απνηειείηαη από κηα δηπνιηθή θεξαία θαη έλα 

κηθξνεπεμεξγαζηή. Η δηπνιηθή θεξαία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ θαη ηελ ηξνθνδόηεζε ηεο εηηθέηαο. Ο 

κηθξνεπεμεξγαζηήο ειέγρεη θαη δηεπζύλεη όιεο ηηο ζρεηηθέο 

δηεξγαζίεο ηεο ζπζθεπήο αλάγλσζεο. Ο αλαγλώζηεο κπνξεί λα 

είλαη είηε κηα εηδηθή ζπζθεπή ρεηξόο είηε λα είλαη ελζσκαησκέλνο  

ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή ή κπνξεί αθόκα λα εληαρζεί ζε έλα ηνίρν 

(ζηαζεξέο ζπζθεπέο αλάγλσζεο). ε ζύγθξηζε κε ηηο εηηθέηεο, νη 

ζπζθεπέο αλάγλσζεο είλαη κεγαιύηεξεο, πην αθξηβέο , θαη 

θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα 

ηνπο. Η ζπζθεπή αλάγλσζεο πξέπεη λα έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα 

επηθνηλσλίαο (ελζύξκαηε ή αζύξκαηε). 

Σν RFID ινγηζκηθό είλαη έλα πιηθνινγηζκηθό πνπ ηξέρεη γηα ηελ 

ζπζθεπή αλάγλσζεο RFID. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ 



12 
 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηό. Τπεξεζίεο όπσο ε αλάγλσζε, ην 

θιείδσκα , ε εγγξαθή , θαη ε δηαγξαθή κηαο  εηηθέηαο 

πεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό ζύλνιν ιεηηνπξγηώλ. Δπηπιένλ , ην 

θηιηξάξηζκα, ην άζξνηζκα, ε αλαδήηεζε, ε θαηαγξαθή ζπκβάλησλ, 

θαη νη ππεξεζίεο αζθάιεηαο  πεξηιακβάλνληαη θαη απηά ζην 

ινγηζκηθό. Σν πιηθνινγηζκηθό επίζεο ρξεηάδεηαη γηα λα επηθνηλσλεί 

ε ζπζθεπή αλάγλσζεο κε ην δίθηπν , ε νπνία ζα πξέπεη λα 

επεμεξγάδεηαη θαη ηηο εληνιέο πνπ ιακβάλεη από έλα 

απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ. 

Τπάξρνπλ δύν ηύπνη RFID : θνληηλνύ πεδίνπ RFID θαη καθξηλνύ 

πεδίνπ RFID.Με Near Field Communication (NFC) RFID είλαη 

εμνπιηζκέλα πνιιά ηειέθσλα ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη πνιιέο NFC 

ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο ήδε γηα NFC ηειέθσλα. Οη NFC 

ζπζθεπέο αλάγλσζεο  δηαβάδνπλ ηελ εηηθέηα εληόο εκβέιεηαο 5 cm 

ή κεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη έλα άγγηγκα. Μαθξηλνύ πεδίνπ RFID 

θαιύπηνπλ απόζηαζε κεηαμύ ηξηώλ θαη έμη κέηξσλ από ζηαζεξέο 

ζπζθεπέο αλάγλσζεο. 

2.3 Πξννπηηθέο εθαξκνγήο 

Οη πηζαλέο  ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ 

πξαγκάησλ δελ έρνπλ όξην. Καιύπηνπλ πνιιέο ηδέεο εθαξκνγώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ : 

• Σξερνπζώλ θεξδνθόξσλ εθαξκνγώλ 

• Δθαξκνγώλ δνθηκήο θαη επίδεημεο 

• Πξνγξακκαηηζκέλσλ εθαξκνγώλ 

• Τπνζεηηθώλ εθαξκνγώλ 

Σν Γηαδίθηπν ησλ αληηθεηκέλσλ απνηειεί ζπγρώλεπζε ηνπ θπζηθνύ 

θαη ςεθηαθνύ θόζκνπ. Γεκηνπξγεί έλα ράξηε ηνπ πξαγκαηηθνύ 

θόζκνπ κέζα ζηνλ εηθνληθό. Ο ππνινγηζηήο αληηιακβάλεηαη ην 

θπζηθό θόζκν, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ 

αηζζεηήξσλ, κε πςειή ρξνληθή θαη ρσξηθή αλάιπζε. Με άιια 

ιόγηα, κπνξεί λα θαηέρεη πνιιέο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο 

ππνινγηζηήο αληηιακβάλεηαη ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν όρη όπσο 
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αθξηβώο ν άλζξσπνο, αιιά κπνξεί λα απαιιαγεί από ηνπο 

πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη από ηελ αλζξώπηλε θαηαλόεζε. 

Σν Γηαδίθηπν ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα αληηδξά απηόλνκα ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν. Απηό είλαη γλσζηό σο proactive computing. Σν 

πώο αληηιακβάλεηαη έλαο ππνινγηζηήο ηνλ θόζκν ηνπ επηηξέπεη λα 

αιιειεπηδξά κε ην θπζηθό θόζκν θαη ηνλ επεξεάδεη. Μπνξεί λα 

ηξέρεη δηαδηθαζίεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη από ηνλ άλζξσπν “λα 

παηάεη θάπνην θνπκπί”. Σν Γηαδίθηπν ησλ αληηθεηκέλσλ δελ είλαη 

απιώο έλα εξγαιείν γηα λα επεθηαζεί ε αλζξώπηλε νληόηεηα. 

Γίλεηαη κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν νη άλζξσπνη δνύλ θαη 

εξγάδνληαη , θαη έηζη δεκηνπξγεί έλα νηθνλνκηθά , θνηλσληθά, θαη 

πξνζσπηθά θαιύηεξν πεξηβάιινλ. ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη 

ηνπ εκπνξίνπ , ην Γηαδίθηπν ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα επηθέξεη 

αιιαγή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

Οη RFID εθαξκνγέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ζα παξακείλνπλ ελώ 

ηερληθά πξόηππα αξρίδνπλ λα πξνθύπηνπλ. Η πιεηνλόηεηα ησλ 

επηηπρεκέλσλ εθαξκνγώλ απηή ηελ πεξίνδν ρξεζηκνπνηνύλ RFID 

ζηε δηαδηθαζία ηεο βηνκεραληθήο θαη εκπνξηθήο  παξαθνινύζεζεο 

θαη ζηε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Πηζηεύεηαη όηη έρεη 

επηηεπρζεί απόδνζε ησλ επελδύζεσλ εληόο 6-12 κελώλ. Οη 

πεξηζζόηεξεο επηζηξνθέο  αλακέλεηαη λα γίλνπλ όηαλ ε 

παξαθνινύζεζε ζα εθαξκόδεηαη ζε πςειήο αμίαο θηλεηά ζηνηρεία 

πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ δνκεκέλν ρεηξηζκό. Η απόδνζε είλαη 

πηζαλό είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθή ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα 

RFID αληηθαηαζηήζνπλ ην δνκεκέλν ρεηξηζκό πνπ βαζίδεηαη ζε 

παιαηόηεξεο ηερλνινγίεο, γηα παξάδεηγκα barcodes ή ρεηξνθίλεηα 

ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζην ραξηί. 

Ο αλαζρεδηαζκόο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη 

απαξαηηήησο απιόο. Οξηζκέλεο εθαξκνγέο  κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο αλζξώπηλε εηζαγσγή. ε άιιεο πεξηπηώζεηο, 

ε αλζξώπηλε παξνπζία θαη ε ζπκκεηνρή ζα είλαη δύζθνιν λα 

παξαιεηθζεί, αθόκε θαη ζην απινύζηεξν επίπεδν ηνπ παηήκαηνο 

ηνπ θνπκπηνύ ώζηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία. Μεξηθέο εθαξκνγέο 

κπνξεί λα απνζθνπνύλ ζηε ζπκπιήξσζε, ππνβνήζεζε θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκό θαη όρη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ειέγρνπ 

ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Η απηνθηλεηνβηνκεραλία είλαη πηζαλόλ λα απνηειέζεη ζεκαληηθό 

ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ αληηθεηκέλσλ. Αλακέλεηαη όηη ην 

πνζνζηό ησλ απηνθηλήησλ πνπ πεξηέρνπλ ελζσκαησκέλν 

ζύζηεκα ηειεκαηηθήο ζα απμεζεί ζε 43% ην 2013. Σα θίλεηξα γηα 

ηε ρξήζε ξαδηνθπκάησλ ζηα απηνθίλεηα, παξά ην γεγνλόο όηη 

πξόθεηηαη γηα έλα δύζθνιν ειεθηξηθά πεξηβάιινλ γηα ηελ αζύξκαηε 

κεηάδνζε, ήηαλ ε παξακεηξνπνίεζε, ε επειημία ,ε θαηλνηνκία θαη ε 

απινύζηεπζε ηεο θαηαζθεπήο. 

Η ηειεκαηηθή πιαηθόξκα γηα απηνθίλεην είλαη ππό θαηαζθεπή. 

Απηή ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο επηθνηλσλίεο γηα :  

• Σελ παξαθνινύζεζε ησλ απηνθηλήησλ 

• Σηο ππνδνκέο ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ηηο ππνδνκέο ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ απηνθηλήησλ 

• Σε ζπλεξγαζία νρήκαηνο κε όρεκα 

Οη θαηαζθεπαζηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία 

αηζζεηήξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία επεθηάζηκσλ πξντόλησλ. Απηό 

πξνζζέηεη αμία ζηα θπζηθά αγαζά παξέρνληαο έλα ζηνηρείν 

ππεξεζίαο. Η ξνκπνηηθή ζήκεξα ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηηο 

θαηαζθεπέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, σζηόζν πηζηεύεηαη πσο ε αγνξά 

ηεο ξνκπνηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζπίηη κπνξεί λα ππεξβεί ηε 

βηνκεραληθή αγνξά δέθα κε είθνζη θνξέο. 

Η εγρώξηα αγνξά θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, πξνζζέηεη επηπιένλ απαηηήζεηο γηα ειαθξηέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο ζπζθεπέο. 

Η επηηπρήο αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ εμαξηάηαη από ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηερληθώλ πιαηθόξκσλ θαη από ηηο θαηάιιειεο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ :  

• Service object architecture(SOA) 

• Φεθηαθή θαηαζθεπή 

• Δπέιηθηε θαηαζθεπή 

• Έμππλε θαηαζθεπή 
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• Αλάζπξζε δεδνκέλσλ  

• Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ 

• Γπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

• Product representations 

• Μέζα εμαηνκίθεπζεο 

Σα δίθηπα ησλ αηζζεηήξσλ θαη νη θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο 

δηθηύσζεο παξνπζηάδνπλ, επίζεο, κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

βηνκεραλία θηλεηώλ. Σν πιαίζην εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη 

θηλεηέο ζπζθεπέο κε δηάθνξεο δπλακηθά πιαηθόξκεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ απνηεινύλ αληηθείκελν έξεπλαο από θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Πηινηηθά ζπζηήκαηα 

ππάξρνπλ ήδε δείρλνληαο ηε δπλαηόηεηα κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο 

λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ, π.ρ. ζε δηάθνξα πιαίζηα ησλ 

θαηαλαισηώλ. Έλαο ζεκαληηθόο θαηαζθεπαζηήο ηεο ΔΔ έρεη 

μεθηλήζεη επίζεο κηα πξσηνβνπιία πνπ νλνκάδεηαη  “Sensor 

Planet”, ην νπνίν απνηειείηαη από κία πιαηθόξκα δνθηκήο γηα ηελ 

έξεπλα θηλεηώλ-θεληξηθώλ αζύξκαησλ δηθηύσλ αηζζεηήξσλ. Η 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο εξεπλεηηθήο πξόθιεζεο ζην πιαίζην 

ησλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ κε ηηο ζπζθεπέο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πιαηθόξκα παξνρήο ππεξεζηώλ θαη κε ηελ απαίηεζε δηάζεζεο 

“ελήκεξσλ ππεξεζηώλ” πνπ ζα κπνξνύλ λα αληηδξάζνπλ δπλακηθά 

θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζην πεξηβάιινλ. 

2.4 Λίζηα εθαξκνγώλ 

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα ησλ εθαξκνγώλ ηνπ 

Γηαδηθηύνπ ησλ αληηθεηκέλσλ. Η παξνύζα έθζεζε δελ ζεκαίλεη όηη 

έρεη ζπκπεξηιάβεη θάζε δπλαηή εθαξκνγή απηήο ηεο ηερλνινγίαο. 

Χζηόζν, απηό δίλεη κηα εηθόλα ηνπ θάζκαηνο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο.  

 

Έμππλα θηήξηα 

• Απηνκαηνπνηεκέλε νηθνδόκεζε 
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Μεηαθνξέο 

•Παξαθνινύζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ θέξνπλ ηα 

ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα 

• Έγθαηξνο έιεγρνο ηεο δηάξθεηαο δσήο 

• Γηνηθεηηθέο κέξηκλεο κεηαθνξώλ 

• Ναπηηιία 

• Δπηθόιιεζε εηηθεηώλ θαη πιεξσκή 

• Κηλεηά ηειέθσλα πνπ ζα αιιειεπηδξνύλ κε ηα ζπζηήκαηα 

πιεξσκώλ 

 

Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

• Δπθπή ειαζηηθά 

• Σαπηόηεηα νρεκάησλ 

• ήκαηα απηνθηλεηόδξνκσλ 

• πλεηαηξηζηηθή νδήγεζε νρήκαηνο κε όρεκα 

• Δζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή ειέγρνπ νρεκάησλ 

• Τπνδνκέο επηθνηλσλίαο κεηαμύ νρεκάησλ: νδηθέο ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηώλ 

• Αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ησλ νρεκάησλ 

• Αηζζεηήξαο ζηάζκεπζεο 

• Αλίρλεπζε : δώλεο αζθαιείαο , άλνηγκα πόξηαο , ζεξκνθξαζίαο. 
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Έιεγρνο πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ 

• Έιεγρνο πιεζπζκνύ πηελώλ 

• Αλίρλεπζε αθηηλνβνιίαο 

• Μεηεσξνινγηθόο έιεγρνο 

• Έιεγρνο ξύπαλζεο πδάησλ 

Γεσξγία 

• Παξαθνινύζεζε ηεο αιπζίδαο πξνζθνξάο ηξνθίκσλ 

• Παξαθνινύζεζε ησλ δώσλ 

• Φπηνπξνζηαζία 

Γηαρείξηζε ιηαληθήο 

• Έιεγρνο ξαθηώλ 

• Καιάζη αγνξώλ 

• Δληνπηζκόο θαηεύζπλζεο εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

• Μεραλέο πώιεζεο 

• Δηηθέηεο εκπνξεπκάησλ 

• Κηλεηά ηειέθσλα πνπ ζα αιιειεπηδξνύλ κε ηα ζπζηήκαηα 

πιεξσκώλ 

Αζθάιεηα 

• Αλίρλεπζε πιαζηώλ εκπνξεπκάησλ 

• Έιεγρνο πξόζβαζεο 

• Γηαβαηήξηα 

 

Κπβέξλεζε θαη δεκόζηνο ηνκέαο 

• Γηαρείξηζε θαηαζηξνθώλ 

• Γηαρείξηζε ππξθαγηάο 
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πίηη 

• Απνκαθξπζκέλε παξαθνινύζεζε θιεηδαξηώλ 

• Απνκαθξπζκέλεο νηθηαθέο κεηξήζεηο 

• Γίθηπν νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 

• Έιεγρνο ηξνθίκσλ (Γηαδίθηπν- ςπγείν) 

• Απηόκαηα παξαζπξόθπιια 

Τγεία 

• Παξαθνινύζεζε αζζελώλ ζην ζπίηη 

• Σαπηνπνίεζε θαη παξαθνινύζεζε θαξκάθσλ 

• Παξαθνινύζεζε ηεο δσήο ησλ αζζελώλ (εληαηηθή ζεξαπεία) 
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3 Μεραληζκνί αλαδήηεζεο πξνηηκήζεσλ 

Η ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηύνπ όπσο είδακε πξνζθέξεη έλα 

επξύ θάζκα δπλαηνηήησλ ηαπηόρξνλα όκσο ζεκαηνδνηεί ηελ 

είζνδν ζε κηα λέα πεξίνδν πιεξνθνξίαο. Ο παγθόζκηνο Ιζηόο 

παξέρεη έλα θαηλνύξγην κέζν επηθνηλσλίαο ην νπνίν μεπεξλά θαηά 

πνιύ ηα παξαδνζηαθά κέζα ,όπσο ην ξαδηόθσλν , ην ηειέθσλν 

θαη ηελ ηειεόξαζε. Ο Ιζηόο έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ηόζν ζηελ 

αθαδεκατθή έξεπλα όζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Έρεη θέξεη 

επαλάζηαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε πιεξνθνξία ζπιιέγεηαη, 

απνζεθεύεηαη, επεμεξγάδεηαη, παξνπζηάδεηαη, κνηξάδεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη. Γεδνκέλα βξίζθνληαη άθζνλα ζην Γηαδίθηπν θαη 

είλαη εύθνια πξνζβάζηκα από όπνηνλ ηα δεηήζεη. 

Σν γεγνλόο όκσο όηη νη πιεξνθνξίεο γεληθά είλαη εύθνια 

πξνζβάζηκεο δελ ζεκαίλεη πσο είλαη θαη εύθνια αλαδεηήζηκεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάκε. Η ηεξάζηηα πνζόηεηα πιεξνθνξηώλ 

πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε 

αρξήζηεπζε πνιύ ζεκαληηθνύ κέξνπο ησλ πιεξνθνξηώλ εθόζνλ 

κέλεη αλνξγάλσηε, θαζώο είλαη δύζθνιν λα εληνπηζζεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ ρξήζηε. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ε 

αλαδήηεζε λα γίλεηαη κε απνδνηηθό ηξόπν ώζηε λα είλαη γξήγνξε 

θαη νηθνλνκηθή. Γηα ην ιόγν απηό έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο 

αλαδήηεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα ζπλδπαζκό κνληεινπνίεζεο  

ησλ πξνηηκήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηώλ , ζηε δεκηνπξγία 

πξνηύπσλ πεξηερνκέλνπ θαη ζηε κνληεινπνίεζε θνηλσληθώλ 

πξνηύπσλ . 

3.1 Μεραληζκνί θαηαγξαθήο πξνηηκήζεσλ ρξεζηώλ 

Γηα λα επηηεπρζεί κηα αλαδήηεζε κε απνδνηηθό ηξόπν , είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό λα αμηνπνηεζνύλ απνδνηηθά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε ρξήζηε (πξνθίι). Σα κνληέια θαη νη ηερληθέο πνπ 

αθνινπζνύληαη θάζε θνξά εμαξηώληαη από ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Γεληθά κπνξνύλ λα αλαγλσξηζζνύλ ηα 

αθόινπζα δνκηθά ζηνηρεία: 

 Αλαπαξάζηαζε Πξνθίι 

 Αξρηθό Πξνθίι 
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 Σερληθέο εθκάζεζεο πξνθίι 

 Αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθόηεηαο 

 Σερληθέο πξνζαξκνγήο πξνθίι 

 Μέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο πιεξνθνξηώλ 

 Σαίξηαζκα ζηνηρείσλ- πξνθίι ρξήζηε 

 Σαίξηαζκα παξακέηξσλ ρξήζηε 

Η παξαγσγή θαη ζπληήξεζε ελόο αθξηβνύο πξνθίι απνηεινύλ έλα 

βαζηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο. Η επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο αλαπαξάζηαζεο πξνεγείηαη θάζε άιιεο ελέξγεηαο, 

αθνύ νη άιιεο ηερληθέο βαζίδνληαη ζε απηή. Άιισζηε, ην ζύζηεκα 

δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλ δελ ππάξρνπλ παξάκεηξνη ρξήζηε. 

Δπηπιένλ, ην ζύζηεκα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξα γηα ην ρξήζηε ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπ παξέρεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα από ηελ αξρή. Γηα απηό ην ιόγν είλαη 

ζπλήζσο απαξαίηεηεο θαη ηερληθέο πνπ δεκηνπξγνύλ έλα αξρηθό 

πξνθίι.  

Η ζπλερήο αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζύζηεκα είλαη 

απαξαίηεηε όρη κόλν γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ ρξήζηε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ 

αιιά θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνθίι αθνύ είλαη δπλαηόλ νη 

πξνηηκήζεηο ελόο αηόκνπ λα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνηεινύλ ηελ αλαηξνθνδόηεζε 

ζρεηηθόηεηαο θαη κπνξεί λα εμαρζνύλ είηε κε άκεζν ηξόπν όπσο, 

εξσηήζεηο πξνο ην ρξήζηε, είηε κε έκκεζν, όπσο κε ην ρξόλν πνπ 

απηόο δηαζέηεη ζε κηα ηζηνζειίδα. 

Γηα λα αμηνπνηεζνύλ νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηερληθέο εθκάζεζεο πξνθίι, νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

πξνθίι, αλάινγα βέβαηα κε ηελ αλαπαξάζηαζε. 

Δθόζνλ ινηπόλ έρνπλ θαζνξηζηεί ηα παξαπάλσ γηα ην πξνθίι, 

αθνινπζεί ε εθκεηάιιεπζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνύλ 

αληηθείκελα ή ππεξεζίεο. Οη απνθάζεηο γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα 

γίλνπλ ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο, θαη 

γηα ηελ αθξίβεηα, ζύκθσλα κε ην ρξήζηκν ηκήκα απηώλ ησλ 

πιεξνθνξηώλ. Τπάξρεη δειαδή ε αλάγθε δηήζεζεο ησλ 
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πιεξνθνξηώλ ώζηε ε πνηόηεηα ησλ ζπζηάζεσλ λα είλαη θαιύηεξε 

αιιά θαη λα επηηύρνπκε νηθνλνκία ρώξνπ θαη ρξόλνπ. Οη ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο είλαη ε δεκνγξαθηθή, ε 

ζπλεξγαηηθή θαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Η δεκνγξαθηθή 

αληηζηνηρεί αληηθείκελα πξνηάζεσλ ζε ηύπνπο ρξεζηώλ. Η 

ζπλεξγαηηθή ιακβάλεη ππόςε ηελ αλαηξνθνδόηεζε άιισλ 

ρξεζηώλ θαη ε κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν 

αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε κε ην 

πεξηερόκελν ησλ αληηθεηκέλσλ. Κάζε κέζνδνο έρεη πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα. πλήζσο νη κέζνδνη ζπλδπάδνληαη γηα λα 

εμνπδεηεξσζνύλ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. 

3.2 Καηαγξαθή πξνηηκήζεσλ ρξεζηώλ ζηελ εθαξκνγή πνπ 

αλαπηύρζεθε  

ηελ εθαξκνγή πνπ έρεη πινπνηεζεί θαη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηνπ Αξρηθνύ Πξνθίι. 

ην ρξήζηε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξνθίι  όπνπ 

δειώλεη ηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε 

εθαξκνγή έρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε από ηελ αξρή. 

Δπνκέλσο ε αλαδήηεζε γίλεηαη εμ‟ αξρήο ζην ρξήζηκν θνκκάηη ηεο 

πιεξνθνξίαο θάηη πνπ θάλεη ηελ εθαξκνγή γξήγνξε θαη 

απνδνηηθή. 

Σέινο ιακβάλεηαη ππ‟ όςηλ όηη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε κπνξεί 

λα αιιάμνπλ γηα ην ιόγν απηό ε εθαξκνγή είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη 

ώζηε λα δίλεη ηελ επθαηξία λα έρεη θαη πάιη πξόζβαζε ζην πξνθίι 

ηνπ γηα ηπρόλ αιιαγέο θαη εθ λένπ αλαδήηεζε. 

3.3 Τπάξρνληα ζπζηήκαηα 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηόρνο ησλ λέσλ εθαξκνγώλ είλαη 

λα είλαη απνδνηηθέο ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά. Οη εθαξκνγέο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ώζηε λα βειηηώζνπλ ηελ αλαδήηεζε ηνπο 

θαη λα γίλνπλ θαη νη ίδηεο πην απνδνηηθέο. Η εθαξκνγή πνπ 

αλαπηύρζεθε θαη πεξηγξάθεηαη παξαθάησ έρεη λα θάλεη κε 

αλαδήηεζε θαηαζηεκάησλ. Απηή ηελ ζηηγκή βξίζθεηαη δηαζέζηκν 

ζηελ αγνξά έλα κεγάιν πιήζνο εθαξκνγώλ πνπ απεπζύλνληαη ζε 
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ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα βειηηώζνπλ ηνλ ηξόπν ησλ αγνξώλ ηνπο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο παξαθάησ. 

 

Fweebi app :Η εθαξκνγή απηή παξνπζηάδεη όιεο ηηο δηαζέζηκεο 

πξνζθνξέο από ηα αγαπεκέλα πξντόληα ή θαηαζηήκαηα από 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή θαη αλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο 

επηιέγεη ηα brands πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ , ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ επηζηξέθεη ηηο πξνζθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ θνληά κέζα από δηαδξαζηηθνύο ράξηεο. 

We Shopper app : Η εθαξκνγή απηή κέζα από κία ιίζηα πνπ 

δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο θάζε θνξά γηα ηηο αγνξέο ηνπ, «καζαίλεη» ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπ θαη ε ιίζηα αγνξώλ δεκηνπξγείηαη απηόκαηα από ηελ 

εθαξκνγή όηαλ ρξεηάδεηαη. Όζν πην πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη 

ε εθαξκνγή ηόζν πην γξήγνξε θαη απνδνηηθή γίλεηαη. 

Shopping List app : Η εθαξκνγή απηή βνεζά ηνλ θαηαλαισηή λα 

νξγαλώζεη ηα ςώληα ηνπ ζε κία ειεθηξνληθή ιίζηα ε νπνία 

δηαηεξείηαη ζην θηλεηό ηνπ. Παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

πξνζζήθεο εηθόλσλ ε θαη ζεκεηώζεσλ γηα πεξαηηέξσ βνήζεηα ησλ 

ρξεζηώλ. 

Out of Milk Shop List :Η εθαξκνγή απηή θξαηά ηελ ειεθηξνληθή 

ιίζηα γηα ςώληα «Shopping List» ελήκεξε. Έηζη ν ρξήζηεο 

γλσξίδεη ηη ππάξρεη ζπίηη ηνπ αλά πάζα ζηηγκή θαη ηη έρεη ηειεηώζεη 

ώζηε λα ην αγνξάζεη. 
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4 Δπηινγή Android 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, κειεηήζεθαλ δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο. Θα δνύκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Android, κηαο 

ζηνίβαο ινγηζκηθνύ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. 

4.1 Δπηινγή ηνπ Android 

Έλαο από ηνπο πξσηαξρηθνύο ζθνπνύο ζε απηήλ ηελ εξγαζία, 

ήηαλ ε επηινγή κηαο πιαηθόξκαο, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο. 

Σαπηόρξνλα αλαδεηνύζακε θάηη ην θαηλνύξγην ζηνλ ρώξν πνπ ζα 

άμηδε ηελ κειέηε ηνπ θαη παξάιιεια ζα ήηαλ πνιιά ππνζρόκελν. 

Μέζα ζε ιίγα ιεπηά θαηαιήμακε ζε δύν ππνςήθηεο πιαηθόξκεο, 

ην Android θαη ην iPhone. Οη δύν απηέο πιαηθόξκεο θαίλεηαη όηη ζα 

πξσηαγσληζηήζνπλ ζηνλ ρώξν ησλ έμππλσλ ηειεθώλσλ (smart 

phones), αθνύ δηαζέηνπλ εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απίζηεπηεο 

δπλαηόηεηεο [Δηθνλα 1]. 

 

                          
                     Δηθόλα 1: Λνγόηππν πιαηθόξκαο Android 
Πεγή (http://socialcompare.com/en/comparison/android-versions-comparison) 

 

 

 

 

http://socialcompare.com/en/comparison/android-versions-comparison
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ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2009, ην iPhone θαηείρε ηα ζθήπηξα 

ζηηο πσιήζεηο. Παξόια απηά, κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε πνπ είρε 

ην Android, νη εξεπλεηέο ππνζηήξηδαλ όηη ηα δεδνκέλα ζα 

έρνπλ αλαηξαπεί κέρξη ην 2012 ην αξγόηεξν. Πξνο έθπιεμε 

αξθεηώλ, ην Android έρεη ήδε μεπεξάζεη πξν πνιινύ ζε 

πσιήζεηο ην iPhone θαη ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη. Χζηόζν, 

είλαη κηα κάρε ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, κε ηηο δύν 

πιαηθόξκεο λα εθζπγρξνλίδνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 
              Δηθόλα 2: Η κάρε κεηαμύ Android θαη Iphone 
       Πεγή (http://blog.laptopmag.com/android-vs-ios-and-the-real-winner-is) 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα πνπ αλαθνίλσζε ε Millennial 

Media. Σα απνηειέζκαηα είλαη αλακελόκελα, δειαδή ην 

Android OS θπξηαξρεί κε παξνπζία ζην 53% ησλ smartphones 

παγθνζκίσο, κε ην iOS λα αθνινπζεί κε 28% θαη ην BlackBerry 

OS κε 16% [Δηθνλα 4]. 

 

 

              

 
Δηθνλα 3: Πσιήζεηο Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ γηα ηα Smartphones 
Πεγή (http://www.mobilemarketingwatch.com/millennial-medias-may-2011-mobile-

mix-report-shows-major-gains-across-the-mobile-landscape-16274/) 

http://blog.laptopmag.com/android-vs-ios-and-the-real-winner-is
http://www.mobilemarketingwatch.com/millennial-medias-may-2011-mobile-mix-report-shows-major-gains-across-the-mobile-landscape-16274/
http://www.mobilemarketingwatch.com/millennial-medias-may-2011-mobile-mix-report-shows-major-gains-across-the-mobile-landscape-16274/
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Δπίζεο, ν Hugo Barra (Product Management Director ηνπ 

Android αλαθνίλσζε ζην πξόζθαην Google I/O πνπ έγηλε ζηηο 

10 Μαΐνπ 2011 ζην San Francisco, νξηζκέλα εληππσζηαθά 

ζηαηηζηηθά γηα ηελ πιαηθόξκα. Η Google δελ έραζε ηελ 

επθαηξία λα ξίμεη ηα «θαξθηά» ηεο ζε νπνηνδήπνηε ακθηζβεηεί 

ηελ θπξηαξρία ηνπ Android OS θαη αλαθνίλσζε ηα ηιηγγηώδε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλνδεύνπλ ην ππέξ-επηηπρεκέλν 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

• 400.000 λέεο ελεξγνπνηήζεηο θάζε εκέξα 

• 4.5 δηζεθαηνκκύξηα downloads εθαξκνγώλ 

• 100 εθαη. ελεξγνπνηήζεηο από ηελ πξώηε εκέξα θπθινθνξίαο 

ηνπ Android OS 

• 200.000 εθαξκνγέο ζην Android Market 

• 215 πάξνρνη ζε 112 ρώξεο 

• 36 θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπώλ 

Οη δπλαηόηεηεο θαη νη πξννπηηθέο ηνπ Android ήηαλ ην 

έλαπζκα, ώζηε λα γίλεη μεθάζαξε ε επηινγή ηεο πιαηθόξκαο 

αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο, έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ iOS. 

Μεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Android είλαη όηη 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θαζέλα λα γξάςεη ηε δηθή ηνπ 

εθαξκνγή, λα κάζεη, λα πεηξακαηηζηεί κε ην θηλεηό ηνπ θαη γηαηί 

όρη, λα παίμεη! Δίλαη έλα πξόγξακκα αλνηθηνύ θώδηθα. 

 

 

4.2 Ση είλαη ην Android; 

Σν Android είλαη έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα ζπζθεπέο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, ην νπνίν ηξέρεη ηνλ ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

Linux. Αξρηθά αλαπηύρζεθε από ηελ Google θαη αξγόηεξα από 

ηελ Open Handset Alliance. Δπηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ινγηζκηθνύ λα ζπλζέηνπλ θώδηθα κε ηελ ρξήζε ηεο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ Java, ειέγρνληαο ηελ ζπζθεπή κέζσ 

βηβιηνζεθώλ ινγηζκηθνύ αλεπηπγκέλσλ από ηελ Google.Σνλ 

Ινύιην ηνπ 2005, ε Google εμαγόξαζε ηελ Android Inc, κηα 

κηθξή εηαηξεία κε έδξα ην Palo Alto ζηελ California ησλ ΗΠΑ. 

Οη ζπληδξπηέο ηεο Android πήγαλ λα εξγαζηνύλ ζηελ Google 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Andy Rubin (ζπλ-ηδξπηήο ηεο 

Danger), Rich Miner(ζπλ-ηδξπηήο ηεο Wildfire Communications, 

Inc), Nick Sears (πξώελ αληηπξόεδξνο ηεο T-Mobile), θαη Chris 

White (επηθεθαιήο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο interface ζην 

WebTV). Δθείλε ηελ επνρή ειάρηζηα ήηαλ γλσζηά γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο Android Inc, εθηόο ηνπ όηη αλέπηπζζαλ 

ινγηζκηθό γηα θηλεηά ηειέθσλα. Απηή ήηαλ ε αξρή ηεο 

θεκνινγίαο πεξί ζρεδίσλ ηεο Google γηα λα δηεηζδύζεη ζηελ 

αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο. ηελ Google, ε νκάδα κε 

επηθεθαιήο ηνλ Rubin αλέπηπμε κηα θηλεηή πιαηθόξκα πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ Linux, ηελ νπνία πξνώζεζαλ κε 

ηελ παξνρή ελόο επέιηθηνπ, αλαβαζκίζηκνπ ζπζηήκαηνο. Έρεη 

αλαθεξζεί όηη ε Google έρεη ήδε ζπγθεληξώζεη κηα ζεηξά από 

εηαίξνπο hardware θαη software θαη επηζήκαλε ζηνπο 

παξόρνπο όηη ήηαλ αλνηθηή ζε δηάθνξνπο βαζκνύο 

ζπλεξγαζίαο εθ κέξνπο ηεο. Πεξηζζόηεξεο εηθαζίεο όηη ε 

Google ζα εηζέιζεη ζηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο άξρηζαλ 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006. Γεκνζηεύζεηο από ην BBC θαη ηε The 

Wall Street Journal πιεξνθνξνύζαλ όηη ε Google ήζειε ηελ 

έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη εξγάδνληαη 

ζθιεξά γηα λα ηηο πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά. Έληππα θαη 

ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο ζύληνκα αλέθεξαλ θήκεο όηη ε 

Google αλέπηπζζε κηα Google-branded ζπζθεπή. 

Πεξηζζόηεξεο θήκεο αθνινύζεζαλ, αλαθέξνληαο όηη ε Google 

θαζόξηδε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη έδεηρλε πξσηόηππα 

ζηνπο θαηαζθεπαζηέο θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη ηνπο θνξείο 

δηθηύσλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2007, ε InformationWeek θάιπςε 

κηα κειέηε αμηνιόγεζεο αλαθέξνληαο όηη ε Google έρεη 

θαηαζέζεη αξθεηέο παηέληεο ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Σειηθά ε Google παξνπζίαζε ην smartphone ηεο 

Nexus One πνπ ρξεζηκνπνηεί ην open source ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα Android. Η ζπζθεπή θαηαζθεπάζηεθε από ηελ HTC 

Corporation ηεο Σατβάλ, θαη έγηλε δηαζέζηκε ζηηο 5 Ιαλνπαξίνπ 

2010. Η πξώηε παξνπζίαζε ηεο πιαηθόξκαο Android έγηλε 

ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2007, παξάιιεια κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνύ Open Handset Alliance, κηαο 

θνηλνπξαμίαο 48 ηειεπηθνηλσληαθώλ εηαηξηώλ, εηαηξηώλ 
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ινγηζκηθνύ θαζώο θαη θαηαζθεπήο hardware, νη νπνίεο είλαη 

αθηεξσκέλεο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε αλνηρηώλ πξνηύπσλ 

ζηηο ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Η Google δεκνζίεπζε ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θώδηθα ηνπ Android ππό ηνπο όξνπο ηεο 

Apache License, κηαο ειεύζεξεο άδεηαο ινγηζκηθνύ.  

 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθά κέιε ηνπ νξγαληζκνύ απηνύ 

[Δηθόλα 4], γηα λα γίλεη νξαηή ε ηεξάζηηα πξννπηηθή πνπ 

δεκηνπξγείηαη: 

 

 
Δηθόλα 4: Δηαηξίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ θαη θαηαζθεπήο πιηθνύ 

παγθόζκηαο εκβέιεηαο 
Πεγή(http://www.butterscotch.com/news/152/Open-Handset-Alliance-Band-

Together-To-Solve-Android-Fragmentation) 

 

Μεξηθέο από ηηο εηαηξίεο απηέο αλαγξάθνληαη παξαθάησ: 

• Intel 

• Vodafone 

• Motorola 

• Samsung 

• Sony Ericsson 

• ebay 

• Google 

• Verizon 

• Texas Instruments 

http://www.butterscotch.com/news/152/Open-Handset-Alliance-Band-Together-To-Solve-Android-Fragmentation
http://www.butterscotch.com/news/152/Open-Handset-Alliance-Band-Together-To-Solve-Android-Fragmentation
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• Htc 

Καηά ηα ιεγόκελα ηνπο, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην επίζεκν site, 

ε OHA(Open Handset Alliance) αληηπξνζσπεύεη: «Μηα 

δέζκεπζε γηα ηελ εηιηθξίλεηα, έλα θνηλό όξακα γηα ην κέιινλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα γηα λα θάλεη ην όξακα κηα 

πξαγκαηηθόηεηα. Γηα λα επηηαρύλεη ηελ θαηλνηνκία ζην θηλεηό 

θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο κηα πινπζηόηεξε, 

ιηγόηεξν αθξηβή θαη θαιύηεξε εκπεηξία θηλεηώλ ηειεθώλσλ.» 

 

Η OHA ειπίδεη λα παξαδώζεη κηα θαιύηεξε εκπεηξία 

ινγηζκηθνύ θηλεηώλ ζηνπο θαηαλαισηέο, παξέρνληαο κηα 

πιαηθόξκα γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ θηλεηώλ εθαξκνγώλ 

γξεγνξόηεξα θαη κε πςειόηεξε πνηόηεηα, ρσξίο ηέιε αδείαο 

γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνύ ή ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Η επηηπρία ηνπ Android σο πιαηθόξκα 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζα εμαξηεζεί θαηά έλα κεγάιν κέξνο από 

ηελ επηηπρία ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο OHA ζηελ θπθινθνξία 

επηζπκεηώλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη θηλεηώλ ππεξεζηώλ πνπ 

ζα ελζαξξύλνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ Android ηειεθώλσλ. Οη 

πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαηλνηόκεο, λέεο εθαξκνγέο θηλεηώλ γηα Android ώζηε λα 

ελζαξξπλζνύλ πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο θηλεηήο ηερλνινγίαο 

λα γίλνπλ κέιε ηεο OHA. 

 

                                                                  

                          Δηθόλα 5: Λνγόηππν πιαηθόξκαο Android 

Πεγή(https://www.google.gr/search?q=green+logo+android+platform&newwindow=1&tbm=isch

&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NLYzUZtFw6vRBcKXgcAG&ved=0CG8QsAQ&biw=1366&bih=63

8#imgrc=kX0fUiycQqLhEM%3A%3BCPwGa6r1qkwPLM%3Bhttp%253A%252F%252Fi214.photobu

cket.com%252Falbums%252Fcc308%252FvNomadv%252FArchos%2525205%252520Android%25

2FAndroidGreenLogo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.archosfans.com%252Fviewtopic.ph

p%253Fp%253D178204%3B1023%3B682 ) 

https://www.google.gr/search?q=green+logo+android+platform&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NLYzUZtFw6vRBcKXgcAG&ved=0CG8QsAQ&biw=1366&bih=638#imgrc=kX0fUiycQqLhEM%3A%3BCPwGa6r1qkwPLM%3Bhttp%253A%252F%252Fi214.photobucket.com%252Falbums%252Fcc308%252FvNomadv%252FArchos%2525205%252520Android%252FAndroidGreenLogo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.archosfans.com%252Fviewtopic.php%253Fp%253D178204%3B10
https://www.google.gr/search?q=green+logo+android+platform&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NLYzUZtFw6vRBcKXgcAG&ved=0CG8QsAQ&biw=1366&bih=638#imgrc=kX0fUiycQqLhEM%3A%3BCPwGa6r1qkwPLM%3Bhttp%253A%252F%252Fi214.photobucket.com%252Falbums%252Fcc308%252FvNomadv%252FArchos%2525205%252520Android%252FAndroidGreenLogo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.archosfans.com%252Fviewtopic.php%253Fp%253D178204%3B10
https://www.google.gr/search?q=green+logo+android+platform&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NLYzUZtFw6vRBcKXgcAG&ved=0CG8QsAQ&biw=1366&bih=638#imgrc=kX0fUiycQqLhEM%3A%3BCPwGa6r1qkwPLM%3Bhttp%253A%252F%252Fi214.photobucket.com%252Falbums%252Fcc308%252FvNomadv%252FArchos%2525205%252520Android%252FAndroidGreenLogo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.archosfans.com%252Fviewtopic.php%253Fp%253D178204%3B10
https://www.google.gr/search?q=green+logo+android+platform&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NLYzUZtFw6vRBcKXgcAG&ved=0CG8QsAQ&biw=1366&bih=638#imgrc=kX0fUiycQqLhEM%3A%3BCPwGa6r1qkwPLM%3Bhttp%253A%252F%252Fi214.photobucket.com%252Falbums%252Fcc308%252FvNomadv%252FArchos%2525205%252520Android%252FAndroidGreenLogo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.archosfans.com%252Fviewtopic.php%253Fp%253D178204%3B10
https://www.google.gr/search?q=green+logo+android+platform&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NLYzUZtFw6vRBcKXgcAG&ved=0CG8QsAQ&biw=1366&bih=638#imgrc=kX0fUiycQqLhEM%3A%3BCPwGa6r1qkwPLM%3Bhttp%253A%252F%252Fi214.photobucket.com%252Falbums%252Fcc308%252FvNomadv%252FArchos%2525205%252520Android%252FAndroidGreenLogo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.archosfans.com%252Fviewtopic.php%253Fp%253D178204%3B10
https://www.google.gr/search?q=green+logo+android+platform&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NLYzUZtFw6vRBcKXgcAG&ved=0CG8QsAQ&biw=1366&bih=638#imgrc=kX0fUiycQqLhEM%3A%3BCPwGa6r1qkwPLM%3Bhttp%253A%252F%252Fi214.photobucket.com%252Falbums%252Fcc308%252FvNomadv%252FArchos%2525205%252520Android%252FAndroidGreenLogo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.archosfans.com%252Fviewtopic.php%253Fp%253D178204%3B10
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4.3 Αξρηηεθηνληθή ηνπ Android 

Όπσο αλαθέξακε πην πξηλ, ην Android είλαη κηα ζηνίβα ινγηζκηθνύ. 

Η ινγηθή πίζσ από απηήλ ηελ έθθξαζε θαη ζε όιε ηελ θηινζνθία 

ηνπ Android, θξύβεηαη ζην αθόινπζν δηάγξακκα κε ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ [Δηθόλα 7]. 

 Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Android ελζαξξύλεη ηελ έλλνηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θώδηθα, πνπ επηηξέπεη λα δεκνζηεπηνύλ θαη 

λα κνηξαζηνύλ δξαζηεξηόηεηεο, ππεξεζίεο θαη δεδνκέλα κε άιιεο 

εθαξκνγέο κε πξόζβαζε πνπ ειέγρεηαη από ηνπο πεξηνξηζκνύο 

αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί. Έηζη γίλεηαη δπλαηή ε επέθηαζε θαη 

βειηηζηνπνίεζε ππαξρόλησλ εθαξκνγώλ ή δεκηνπξγίαο 

θαηλνύξγησλ, ρξεζηκνπνηώληαο θώδηθα από απηέο. 

Οη αθόινπζεο ππεξεζίεο εθαξκνγώλ είλαη νη αθξνγσληαίνη ιίζνη 

ηεο αξρηηεθηνληθήο όισλ ησλ εθαξκνγώλ Android, παξέρνληαο ην 

πιαίζην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνύ : 

• Γηαρεηξηζηήο  Γξαζηεξηνηήησλ (Activity Manager) - Eιέγρεη ηνλ 

θύθιν δσήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζσξνύ δξαζηεξηoηήησλ. 

• Όςεηο (Views) - Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θαηαζθεπάζνπλ 

δηεπαθέο ρξήζηε (user interface) γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

(activities). 

• Γηαρεηξηζηή Δηδνπνηήζεσλ (Notification Manager) - Παξέρεη έλα 

ζπλεπή θαη απνηειεζκαηηθό κεραληζκό γηα λα πξνεηδνπνηεί ηνλ 

ρξήζηε 

• Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ (Content Providers) - Δπηηξέπνπλ ζηηο 

εθαξκνγέο λα κνηξαζηνύλ δεδνκέλα κεηαμύ ηνπο. 

• Γηαρεηξηζηήο Πόξσλ (Resource Manager) - Τπνζηεξίδεη πόξνπο 

εθηόο θώδηθα όπσο ζπκβνινζεηξέο θαη γξαθηθά. 
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Δηθόλα 6: Σα βαζηθά πεξηερόκελα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Android 

             Πεγή (http://www.android-app-market.com/android-architecture.html) 

ηελ ζηνίβα ηνπ Android [Δηθόλα 7], παξαηεξνύκε 4 επίπεδα. 

Αθνινύζσο ζα πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά ηα βαζηθά απηά επίπεδα 

ρσξίο λα κπνύκε ζε ιεπηνκέξεηεο γηα όια ηα πεξηερόκελα ηνπ 

θάζε επηπέδνπ. Αλ ν αλαγλώζηεο επηζπκεί λα κάζεη πεξηζζόηεξα, 

κπνξεί λα επηζθεθζεί ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Android γηα 

θαηαζθεπαζηέο (http://developer.android.com). Κάζε επίπεδν ζηελ 

αξρηηεθηνληθή απηή, ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ 

πξνζθέξνληαη από ηα πην πάλσ επίπεδα. Αο δνύκε ηώξα απηά ηα 

επίπεδα μεθηλώληαο από ην πην ρακειό. 

4.4 Η εηθνληθή κεραλή Dalvik 

Έλα από ηα ζηνηρεία θιεηδηά ηνπ Android είλαη ε εηθνληθή κεραλή 

Dalvik. Σν Android ρξεζηκνπνηεί ηελ δηθηά ηνπ εηθνληθή κεραλή θαη 

όρη κηα παξαδνζηαθή, κε ζθνπό λα εμαζθαιίζεη όηη πνιιαπιά 

ζηηγκηόηππα ηξέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζε κηα εληαία ζπζθεπή. 

Η Dalvik VM (Virtual Machine) ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππξήλα Linux ηεο 

ζπζθεπήο γηα λα ρεηξηζηεί ηηο ρακεινύ επηπέδνπ ιεηηνπξγίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αζθάιεηα, ηνλ πνιπλεκαηηζκό θαη ηε 

http://www.android-app-market.com/android-architecture.html
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δηαρείξηζε δηαδηθαζηώλ θαη κλήκεο. Δίλαη επίζεο δπλαηό λα 

γξαθηνύλ εθαξκνγέο C/C++ πνπ ηξέρνπλ άκεζα ζην εζσηεξηθό 

ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Linux. Αλ θαη κπνξεί λα γίλεη απηό, ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο. 

Μέζσ ηεο Dalvik VM επηηπγράλεηαη ε ξύζκηζε ηεο πξόζβαζεο ζην 

πιηθό θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε 

απηήο ηεο εηθνληθήο κεραλήο ζηελ εθηέιεζε εθαξκνγήο, ε νπνία 

πξνζθέξεη έλα αθαηξεηηθό ζηξώκα, νη θαηαζθεπαζηέο δελ 

ρξεηάδεηαη λα αλεζπρήζνπλ γηα θάπνηα πινπνίεζε πιηθνύ 

(hardware implementation). 

H Dalvik VM εθηειεί ηα Dalvik εθηειέζηκα αξρεία, έλα format 

βειηηζηνπνηεκέλν έηζη ώζηε λα θαηαιακβάλεη ηελ ειάρηζηε κλήκε. 

Σα .dex εθηειέζηκα αξρεία δεκηνπξγνύληαη κεηαζρεκαηίδνληαο 

θιάζεηο πνπ έρνπλ κεηαγισηηηζηεί από Java ρξεζηκνπνηώληαο 

εξγαιεία πνπ παξέρνληαη κέζα ζην SDK. 

Μηα απιή Java VM είλαη κηα εηθνληθή κεραλή βαζηζκέλε ζε ζηνίβα 

(stack-based). Η Dalvik VM από ηελ άιιε είλαη κηα εηθνληθή κεραλή 

βαζηζκέλε ζε κεηξώα (registerbased). Με ηνλ ηξόπν απηό 

απμάλεηαη ε απνδνηηθόηεηα ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ θηλεηνύ. Δπίζεο, 

νη εηθνληθέο κεραλέο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζε θαηαρσξεηέο 

(registers) επηηξέπνπλ ηαρύηεξνπο ρξόλνπο εθηέιεζεο ησλ 

κεγάισλ πξνγξακκάησλ. 

 

4.5 Ππξήλαο Linux (Linux kernel) 

Σν Android είλαη βαζηζκέλν ζηα γεξά ζεκέιηα ηνπ Linux. Ο 

ππξήλαο Linux είλαη δνθηκαζκέλνο, ζηαζεξόο θαη πεηπρεκέλνο θαη 

κπνξεί λα βξεζεί παληνύ, από ξνιόγηα ρεηξόο κέρξη 

ππεξππνινγηζηέο. Σν Linux παξέρεη ζην Android ην αθαηξεηηθό 

επίπεδν πιηθνύ, επηηξέπνληαο ηνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

κεγάιε πνηθηιία πιαηθνξκώλ ζην κέιινλ. Δηδηθόηεξα, ην Android 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππξήλα Linux γηα ηελ δηαρείξηζε κλήκεο, ηελ 

δηαρείξηζε δηεξγαζηώλ, ηελ δηθηύσζε θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. 
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4.6 Δγγελείο Βηβιηνζήθεο (Native Libraries) 

ην ακέζσο πςειόηεξν επίπεδν βξίζθνπκε ηηο Native Libraries – 

Δγγελείο Βηβιηνζήθεο. Όιεο απηέο είλαη γξακκέλεο ζηελ γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ C θαη C++ θαη κεηαγισηηίζηεθαλ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην 

ηειέθσλν. Οη βηβιηνζήθεο απηέο δελ είλαη εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ 

λα ζηεζνύλ από κόλεο ηνπο. Τπάξρνπλ γηα λα κπνξνύλ λα 

θιεζνύλ από πξνγξάκκαηα πςειόηεξνπ επηπέδνπ. Από ηελ 

έθδνζε Donut θαη κεηά, νη θαηαζθεπαζηέο κπνξνύλ λα γξάθνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ηέηνηεο βηβιηνζήθεο κε ηελ ρξήζε ηεο Δξγαιεηνζήθεο 

NDK ( Native Development Kit). 

 

 

4.6.1 Βηβιηνζήθεο Android 

Σν Android πξνζθέξεη δηάθνξα APIs γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγώλ. Ο αθόινπζνο θαηάινγνο APIs ππξήλα δίλεη κηα ηδέα 

γηα ην ηη είλαη δηαζέζηκν. Όιεο νη ζπζθεπέο Android ππνζηεξίδνπλ 

ην ιηγόηεξν απηά ηα APIs : 

• android.util - Σν παθέην βνεζήκαηνο (utility) ππξήλσλ πεξηέρεη 

ρακεινύ επηπέδνπ θιάζεηο, όπσο ηα εμεηδηθεπκέλα containers, 

κνξθνπνηεηέο (formatters) ζπκβνινζεηξώλ, θαη βνεζήκαηα γηα 

parsing XML αξρείσλ. 

• android.os - To παθέην ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο παξέρεη ηελ 

πξόζβαζε ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

όπσο ηε δηαβίβαζε κελπκάησλ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

επηθνηλσληώλ, ηηο ιεηηνπξγίεο ξνινγηώλ, θαη ηελ απνζθαικάησζε 

(debugging). 

• android.graphics - Σν API γξαθηθώλ παξέρεη ηηο ρακεινύ 

επηπέδνπ θιάζεηο γξαθηθώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο θακβάδεο 

(canvases), ηα ρξώκαηα, θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία δσγξαθηθήο, θαη 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα δσγξαθίζεη θαλείο πάλσ ζε θακβά 

(canvas). 
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• android.text - Σα εξγαιεία επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ γηα 

αλαπαξάζηαζε θαη αλάιπζε θεηκέλνπ. 

• android.database - Παξέρεη ηηο ρακεινύ επηπέδνπ θιάζεηο πνπ 

απαηηνύληαη γηα ην ρεηξηζκό ησλ δξνκέσλ (cursors) θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

• android.content - Σν API πεξηερνκέλνπ (content) ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ηελ έθδνζε 

ηνπο, παξέρνληαο ππεξεζίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πόξσλ, ησλ 

Παξόρσλ Πεξηερνκέλνπ (Content Provider), θαη ησλ παθέησλ. 

• android.view – Οη Όςεηο (Views) είλαη νη θιάζεηο ππξήλα 

δηεπαθώλ ρξήζηε. Όιεο νη δηεπαθέο ρξήζηε θαηαζθεπάδνληαη 

ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζεηξά από Όςεηο πνπ παξέρνπλ ηα 

ζπζηαηηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο ρξεζηώλ. 

• android.widget - Σνπνζεηεκέλεο ζην παθέην View, νη θιάζεηο 

widget είλαη ηα ζηνηρεία ηεο δηεπαθήο ρξήζηε (user-interface) πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εθαξκνγέο. Πεξηιακβάλνπλ ηηο ιίζηεο, ηα 

θνπκπηά, θαη ηηο δηαηάμεηο (layouts). 

• com.google.android.maps - Έλα πςεινύ επηπέδνπ API πνπ 

παξέρεη πξόζβαζε ζηηο εγγελείο ιεηηνπξγίεο ραξηώλ πνπ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζα ζε εθαξκνγέο. Πεξηιακβάλεη ηε 

ιεηηνπξγία MapView, θαζώο επίζεο θαη ηηο θιάζεηο Overlay θαη 

MapController πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηαρεηξηζηνύλ θαη λα 

ειέγμνπλ ηνπο ελζσκαησκέλνπο ράξηεο. 

• android.app - Έλα παθέην πςεινύ επηπέδνπ πνπ παξέρεη 

πξόζβαζε ζην κνληέιν εθαξκνγώλ. Σν παθέην εθαξκνγώλ 

πεξηιακβάλεη ηα Activity θαη Service APIs πνπ απνηεινύλ ηε βάζε 

γηα όιεο ηηο Android εθαξκνγέο. 

• android.provider - Γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ησλ 

πξνγξακκαηηζηώλ ζε νξηζκέλνπο ηππνπνηεκέλνπο Παξόρνπο 

Πεξηερνκέλνπ (Content Providers) (όπσο ε βάζε δεδνκέλσλ 

επαθώλ), πξνζθέξνληαη θιάζεηο πνπ παξέρνπλ πξόζβαζε ζε 

ηππνπνηεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε όιεο 

ηηο εθδόζεηο Android. 
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• android.telephony - Σα APIs ηειεθσλίαο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε 

αιιειεπίδξαζε κε ην ηειεθσληθό ζσξό (phone stack) ηεο 

ζπζθεπήο, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα, λα γίλεη ιήςε, θαη έιεγρνο ησλ 

ηειεθσλεκάησλ, ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηειεθώλνπ, θαη ησλ 

κελπκάησλ SMS. 

• android.webkit - Σν παθέην WebKit πεξηιακβάλεη APIs γηα ηελ 

εξγαζία κε πεξηερόκελν βαζηζκέλν ζην δηαδίθηπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο wampee γηα ηελ 

ελζσκάησζε κεραλώλ αλαδήηεζεο θαη ελόο δηαρεηξηζηή γηα 

cookies. Δθηόο από ην Android APIs, ν ζσξόο ηνπ Android 

πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν βηβιηνζεθώλ C/C++. Απηέο νη 

βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλνπλ: 

• OpenGL - Βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη 3D 

γξαθηθά βαζηζκέλε ζην Open GL ES 1.0 API. 

• FreeType - Τπνζηήξημε γηα ηε bitmap θαη ηε vector απόδνζε 

γξακκαηνζεηξάο. 

• SGL - Bηβιηνζήθε ππξήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη 

κηα κεραλή 2D γξαθηθώλ. 

• libc - Σππνπνηεκέλε βηβιηνζήθε C πνπ βειηηζηνπνηείηαη γηα 

ζπζθεπέο βαζηζκέλεο ζε Linux. 

• SQLite - Διαθξηά κεραλή ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνζεθεύζεη δεδνκέλα εθαξκνγώλ. 

• SSL - Τπνζηήξημε γηα ρξήζε ησλ Secure Sockets Layer ηνπ 

θξππηνγξαθηθνύ πξσηνθόιινπ γηα αζθαιείο επηθνηλσλίεο κέζσ 

Γηαδηθηύνπ. 

 

4.6.2 Πξνεγκέλεο Βηβιηνζήθεο Android 

Οη βηβιηνζήθεο ππξήλα παξέρνπλ όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο γηα 

Android, αιιά νη πξνεγκέλεο βηβιηνζήθεο APIs πξνζθέξνπλ 

πξαγκαηηθά ζπλαξπαζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 
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Δπεηδή ην Android ζηνρεύεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από έλα επξύ 

θάζκα θηλεηώλ, ε θαηαιιειόηεηα θαη ε εθαξκνγή ησλ αθόινπζσλ 

APIs πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε ζπζθεπή επάλσ ζηελ νπνία 

εθαξκόδνληαη. 

• android.location - Σν ηνπνθεληξηθό API (location-based) δίλεη 

πξόζβαζε ησλ εθαξκνγώλ ζε πιεξνθνξίεο γηα ηε ηξέρνπζα 

θπζηθή ζέζε ηεο ζπζθεπήο. Οη ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζηε 

ηνπνζεζία παξέρνπλ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ηνπνζεζίαο 

ρξεζηκνπνηώληαο νπνηνδήπνηε πιηθό ή ηερλνινγία είλαη δηαζέζηκε 

ζηε ζπζθεπή θαη βνεζνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ζέζεο. 

• android.media - Σα APIs πνιπκέζσλ παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα 

ηελ αλαπαξαγσγή θαη εγγξαθή αξρείσλ ήρνπ θαη βίληεν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιπκέζσλ ξνήο (streamed). 

• android.opengl - To Android πξνζθέξεη κηα ηζρπξή απνδνηηθή 3D 

κεραλή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην OpenGL ES API κε ην νπνίν 

δεκηνπξγνύληαη 3D δηεπαθέο ρξήζηε γηα ηηο εθαξκνγέο. 

• android.hardware - Όπνπ είλαη δηαζέζηκν, ην API πιηθνύ εθζέηεη 

πιηθό αηζζεηήξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θσηνγξαθηθήο 

κεραλήο, ηνπ επηηαρύκεηξνπ (accelerometer) θαη ησλ αηζζεηήξσλ 

ππμίδαο. 

• android.bluetooth, android.net.wifi, θαη android.telephony - Σν 

Android επίζεο παξέρεη ρακεινύ επηπέδνπ πξόζβαζε ζηελ 

πιαηθόξκα πιηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Bluetooth, ηνπ WI-

FI, θαη ηνπ πιηθνύ ηειεθσλίαο. 

 

4.7 Υξόλνο Δθηέιεζεο (Android Runtime) 

ην ίδην επίπεδν κε ηηο εγγελείο βηβιηνζήθεο, βξίζθνπκε θαη ηνλ 

ρξόλν εθηέιεζεο Android. 

Δδώ ππάξρνπλ νη βαζηθέο βηβιηνζήθεο ηεο Java θαη ε εηθνληθή 

κεραλή Dalvik. H Dalvik είλαη κηα βειηηζηνπνηεκέλε πινπνίεζε 

κηαο εηθνληθήο κεραλήο Java γηα θνξεηέο ζπζθεπέο από ηελ 

Google. Η Dalvik ηξέρεη .dex αξρεία, ηα νπνία είλαη bytecodes πνπ 
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πξνέξρνληαη από αξρεία .class θαη .jar. Δλ αληηζέζεη όκσο κε ηα 

.class αξρεία, ηα .dex είλαη πνιύ πην ζπκπαγή θαη απνδνηηθά, 

γεγνλόο ζεκαληηθό γηα ζπζθεπέο κε πεξηνξηζκέλε κλήκε θαη 

κπαηαξία. Σν Android πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν βαζηθώλ 

βηβιηνζεθώλ πνπ παξέρνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο δηαζέζηκεο 

ιεηηνπξγίεο ησλ βαζηθώλ βηβιηνζεθώλ ηεο Java. Κάπνηα παθέηα 

θαη θιάζεηο ππάξρνπλ θαη ζην Android, θάπνηα άιια δελ 

ππνζηεξίδνληαη θαζόινπ, ελώ ηαπηόρξνλα ην Android παξέρεη θαη 

επηπξόζζεηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. 

 

4.8 Πιαίζην Δθαξκνγήο (Application Framework) 

Πάλσ από ηηο εγγελείο βηβιηνζήθεο θαη ην ρξόλν εθηέιεζεο 

Android, είλαη ην πιαίζην εθαξκνγήο. Απηό ην επίπεδν παξέρεη 

πςεινύ επηπέδνπ δνκηθέο κνλάδεο ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εθαξκνγώλ. Απηό ην 

πιαίζην είλαη πξν-εγθαηεζηεκέλν ζην Android, αιιά είλαη 

επεθηάζηκν, αθνύ ν θάζε θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα ην 

ζπκπιεξώζεη κε δηθά ηνπ θνκκάηηα . Σα ζεκαληηθόηεξα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ απηνύ είλαη: 

• Γηαρεηξηζηήο  Γξαζηεξηνηήησλ - Activity Manager: Τπεύζπλνο γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ ρξόλνπ δσήο [Δηθόλα 7] ησλ εθαξκνγώλ θαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε κηαο ζηνίβαο πνπ επηηξέπεη ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε 

ζε πξνεγνύκελεο νζόλεο. 

• Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ - Content Providers: Απηά ηα αληηθείκελα 

πεξηέρνπλ δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα δηακνηξαζηνύλ κεηαμύ 

εθαξκνγώλ. 

• Γηαρεηξηζηήο Πόξσλ - Resource Manager: Οη πόξνη είλαη 

νηηδήπνηε ππάξρεη ζε έλα πξόγξακκα θαη δελ είλαη θώδηθαο. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη θσδηθνί ρξσκάησλ, αιθαξηζκεηηθνί 

ραξαθηήξεο ή αθόκα θαη έηνηκα ζρεδηαγξάκκαηα νζνλώλ 

θηηαγκέλα ζε XML, ηα νπνία κπνξεί ην πξόγξακκα λα θαιεί. 

•Γηαρεηξηζηήο Σνπνζεζίαο - Location Manager: Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα κπνξεί λα μέξεη ην ηειέθσλν πνπ βξίζθεηαη αλά πάζα ζηηγκή. 
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• Γηαρεηξηζηήο Κνηλνπνηήζεσλ - Notification Manager: Ιδαληθόο 

ηξόπνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα γεγνλόηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ, δηαθξηηηθά ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε εξγαζία ηνπ. 

 

 

              Δηθόλα 7: Ο θύθινο δσήο κηαο 3ξαζηεξηόηεηαο Android 

       Πεγή (http://manisivapuram.blogspot.gr/2011/07/activity-life-cycle-example.html) 

 

 

http://manisivapuram.blogspot.gr/2011/07/activity-life-cycle-example.html
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4.9 Βαζηθά πζηαηηθά εθαξκνγώλ ηνπ Android 

Οη εθαξκνγέο Android απνηεινύληαη από θάπνηα ζπζηαηηθά, πνπ 

ζπλδένληαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα XML αξρείν, ην 

AndroidManifest.xml ηνπ θάζε project, ην νπνίν πεξηγξάθεη θάζε 

ζπζηαηηθό θαη πώο αιιειεπηδξά κε ηα άιια. Τπάξρνπλ έμη 

ζπζηαηηθά πνπ παξέρνπλ ηηο δνκηθέο κνλάδεο γηα ηηο εθαξκνγέο: 

• Γξαζηεξηόηεηα (Activity) – Δίλαη ην επίπεδν παξνπζίαζεο 

(presentation layer) ηεο εθαξκνγήο. Μηα δξαζηεξηόηεηα είλαη κηα 

απιή νζόλε ηεο εθαξκνγήο. Κάζε δξαζηεξηόηεηα πινπνηείηαη ζαλ 

κηα θιάζε πνπ επεθηείλεη (extends) ηελ βαζηθή θιάζε 

δξαζηεξηόηεηα (Activity base class). Η ζπγθεθξηκέλε θιάζε 

πξνβάιεη κηα δηεπαθή ρξήζηε (user interface) απνηεινύκελε από 

Όςεηο (Views) θαη αληαπνθξίλεηαη ζε πκβάληα (Events). Έλα 

Activity είλαη ηζνδύλακo κε κηα Φόξκα (Form) ζηελ αλάπηπμε 

desktop εθαξκνγώλ. 

• Τπεξεζία (Service) - Μηα Τπεξεζία είλαη θώδηθαο πνπ ηξέρεη γηα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ρσξίο δηεπαθή ρξήζηε (UI), 

ελεκεξώλνληαο ηηο πεγέο δεδνκέλσλ θαη ηηο νξαηέο 

δξαζηεξηόηεηεο (Activities), ελεξγνπνηώληαο Δηδνπνηήζεηο 

(Notifications). Απηέο ηξέρνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα αθόκα 

θαη όηαλ νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο εθαξκνγήο δελ είλαη ελεξγέο ή 

νξαηέο. Έλα θαιό παξάδεηγκα είλαη κηα εθαξκνγή πνπ αλαπαξάγεη 

κνπζηθή από κηα ιίζηα κνπζηθώλ θνκκαηηώλ (media player). ε κηα 

ηέηνηα εθαξκνγή, ζα ππήξραλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα κία ή θαη 

παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα 

επηιέμεη ηξαγνύδηα θαη λα ηα αλαπαξάγεη. Χζηόζν, ε 

αλαπαξαγσγή από κόλε ηεο δελ ζα έπξεπε λα δηαρεηξίδεηαη από 

ηελ δξαζηεξηόηεηα γηαηί ν ρξήζηεο ζα πεξίκελε ηελ κνπζηθή λα 

ζπλερίδεη λα παίδεη αθόκε θαη κεηά ηελ πινήγεζή ηνπ ζε κηα λέα 

νζόλε. ε απηή ηε πεξίπησζε, ε δξαζηεξηόηεηα ηεο 

αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο ζα μεθηλνύζε κηα Τπεξεζία (Service) γηα 

λα ηξέμεη ζην παξαζθήλην θαη λα ζπλερίζεη ε κνπζηθή λα παίδεη. Σν 

ζύζηεκα ηόηε ζα θξαηά ηελ Τπεξεζία αλαπαξαγσγήο ελεξγή 

κέρξη λα ηειεηώζεη ην θνκκάηη. Όηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ζύλδεζε ζε 

κηα Τπεξεζία, κπνξεί λα ππάξμεη επηθνηλσλία κε απηή κέζσ κηαο 

δηεπαθήο πνπ πξνζθέξεηαη από ηελ Τπεξεζία κνπζηθήο. Γηα ηελ 
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Τπεξεζία κνπζηθήο, απηό ζα επέηξεπε ηελ παύζε ή ηελ επηζηξνθή 

πίζσ ζην θνκκάηη (rewind) θιπ. 

• Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ (Content Provider) - Οη εθαξκνγέο 

κπνξνύλ λα ζώδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζε αξρεία, ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ SLQLite ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κεραληζκό κπνξνύλ. 

Έλαο Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ, σζηόζν, είλαη ρξήζηκνο ώζηε ηα 

δεδνκέλα κηαο εθαξκνγήο λα είλαη δηαζέζηκα θαη ζε άιιεο 

εθαξκνγέο. Έλαο Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ είλαη κηα θιάζε πνπ 

πινπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα κεζόδσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε 

άιιεο εθαξκνγέο λα απνζεθεύνπλ θαη λα επαλαθηνύλ δεδνκέλα 

ηνπ ηύπνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ. Οη 

ζπζθεπέο Android πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο εγγελείο Παξνρείο 

Πεξηερνκέλνπ (Content Providers) πνπ εθζέηνπλ ηηο ρξήζηκεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

επαθώλ ηνπ ρξήζηε. 

• Πξoζέζεηο (Intents) - Σν Android ρξεζηκνπνηεί κηα εηδηθή θιάζε 

πνπ ιέγεηαη Πξόζεζε (Intent) γηα λα θηλείηαη από νζόλε ζε νζόλε. 

Η Πξόζεζε πεξηγξάθεη ηη ζέιεη ε εθαξκνγή λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα. 

Σα δπν πην ζεκαληηθά κέξε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ ηεο Πξόζεζεο 

είλαη ε δξάζε (Action) θαη ηα δεδνκέλα βάζεη ησλ νπνίσλ απηή ζα 

εθηειεζηεί. Σππηθέο ηηκέο γηα κηα δξάζε είλαη ε MAIN (ε θεληξηθή 

είζνδνο ηεο εθαξκνγήο), VIEW, PICK, EDIT θιπ. Σα δεδνκέλα 

εθθξάδνληαη σο URI (Uniform Resource Indicator). Γηα 

παξάδεηγκα, γηα λα εκθαληζηεί κηα ηζηνζειίδα ζηνλ θπιινκεηξεηή 

(browser), δεκηνπξγείηαη κηα Πξόζεζε κε δξάζε VIEW θαη ηα 

δεδνκέλα σο έλα URL. 

 

New Intent (android.content.Intent.VIEW_ACTION; 

ContentURI.create(“http://addev.org”)); 

 

Τπάξρεη κηα ζρεηηθή θιάζε πνπ ιέγεηαη Φίιηξν Πξόζεζεο 

(IntentFilter). Δλώ κηα Πξόζεζε είλαη ζηελ νπζία έλα αίηεκα γηα λα 

γίλεη θάηη, ην Φίιηξν Πξόζεζεο είλαη κηα πεξηγξαθή ηνπ ηη είλαη 

δπλαηόλ λα δηαρεηξηζηεί έλαο δέθηεο Πξόζεζεο (Ιntent Ρeceiver). 
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Μηα δξαζηεξηόηεηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνβάιεη πιεξνθνξίεο 

επηθνηλσλίαο γηα έλα άηνκν, ζα αλαθνίλσλε κε έλα Φίιηξν 

Πξόζεζεο (IntentFilter) όηη γλσξίδεη πσο λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

VIEW_ACTION όηαλ ηα δεδνκέλα αληηπξνζσπεύνπλ έλα άηνκν. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο αλαθνηλώλνπλ ηα Φίιηξα Πξόζεζεο 

(IntentFilters) ζην AndroidManifest.xml αξρείν. Η πινήγεζε από 

νζόλε ζε νζόλε πεηπραίλεηαη κε Πξνζέζεηο. Γηα λα πινεγεζεί 

θαλείο πξνο ηα κπξνο, κηα δξαζηεξηόηεηα θαιεί ηελ 

startActivity(myIntent). Σν ζύζηεκα ηόηε θνηηά ζηα Φίιηξα 

Πξνζέζεσλ (Intent Filters) γηα όιεο ηηο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο 

θαη δηαιέγεη ηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ ηα Φίιηξα Πξόζεζεο 

ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηελ παξάκεηξν „MyIntent‟ ηεο θιήζεο. Η 

λέα δξαζηεξηόηεηα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ Πξόζεζε θαη μεθηλά. Η 

δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ Πξνζέζεσλ ζπκβαίλεη θαηά ηνλ 

ρξόλν εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο, όηαλ δειαδή θαιείηαη ε 

startActivity, πξάγκα πνπ πξνζθέξεη 2 πιενλεθηήκαηα – θιεηδηά: 

1. Οη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηνύλ θάπνηα 

ιεηηνπξγηθόηεηα από άιια ηκήκαηα ηνπ θώδηθα απιά θάλνληαο έλα 

αίηεκα ππό ηελ κνξθή κηαο πξόζεζεο. 

2. Οη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή από κηα λέα δξαζηεξηόηεηα κε έλα αληίζηνηρν Φίιηξν 

Πξόζεζεο. 

• Γέθηεο Πξόζεζεο (Intent Receiver) - Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

εθηειεζηεί κηα εθαξκνγή ζε απάληεζε ελόο εμσηεξηθνύ ζπκβάληνο 

(external event), γηα παξάδεηγκα, όηαλ ην ηειέθσλν ρηππά, ή όηαλ 

ην δίθηπν είλαη δηαζέζηκν, ή όηαλ είλαη κεζάλπρηα. Οη δέθηεο 

Πξόζεζεο δελ πξνβάινπλ κηα δηεπαθή ρξήζηε (UI), σζηόζν 

κπνξνύλ λα πξνβάινπλ Δηδνπνηήζεηο (Notifications) γηα λα 

εηδνπνηήζνπλ ηνλ ρξήζηε γηα θάηη ζεκαληηθό πνπ ζπλέβε. Οη 

δέθηεο Πξόζεζεο είλαη επίζεο θαηαρσξεκέλνη ζην 

AndroidManifest.xml, αιιά κπνξνύλ επίζεο θαηαρσξεζνύλ από 

ηνλ θώδηθα ρξεζηκνπνηώληαο ηελ Context.registerReceiver(). Η 

εθαξκνγή δελ ρξεηάδεηαη λα ηξέρεη γηα λα θιεζνύλ νη έθηεο 

Πξόζεζεο πνπ έρεη. Σν ζύζηεκα ζα θηλήζεη ηελ εθαξκνγή, αλ 

ρξεηαζηεί, όηαλ έλαο δέθηεο Πξόζεζεο ελεξγνπνηεζεί. Οη 

εθαξκνγέο κπνξνύλ επίζεο λα ζηέιλνπλ ηηο δηθέο ηνπο 
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Αλαθνηλώζεηο Πξόζεζεο (Intent Broadcasts) ζε άιινπο κε ηελ 

Context.broadcastIntent(). 

•Γέθηεο Μεηάδνζεο (Broadcast Receivers) - Βαζηθή Κιάζε γηα ηνλ 

θώδηθα, πνπ ζα ιακβάλεη ηηο Πξνζέζεηο (Intents) πνπ ζηέιλνληαη 

από ην sendBroadcast (). Μπνξεί είηε δπλακηθά λα θαηαρσξεζεί 

κηα πεξίπησζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο κε Context. 

registerReceiver(), είηε λα θαηαρσξεζεί έλα ζηηγκηόηππν απηήο ηεο 

θιάζεο ζε κηα εθαξκνγή κέζσ ηεο εηηθέηαο <receiver> ζην 

AndroidManifest.xml. Οη έθηεο Μεηάδνζεο αξρίδνπλ απηόκαηα ηελ 

εθαξκνγή απνθξηλόκελνη ζε κηα εηζεξρόκελε Πξόζεζε, πνπ ζηελ 

νπζία θάλεη ηελ εθαξκνγή, κηα εθαξκνγή νδεγνύκελε από ηα 

γεγνλόηα. 

Τπάξρνπλ δύν ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο Μεηαδόζεσλ (Broadcasts) 

πνπ κπνξνύλ λα παξαιεθζνύλ: 

1. Οη Καλνληθέο Μεηαδόζεηο - Normal broadcasts (πνπ ζηέιλνληαη 

κε Context.sendBroadcast) είλαη απνιύησο αζύγρξνλεο. Όινη νη 

δέθηεο ηεο Μεηάδνζεο νξγαλώλνληαη ζε κηα απξνζδηόξηζηε 

δηαηαγή, ζπρλά ζπγρξόλσο. Απηό είλαη απνδνηηθόηεξν, αιιά 

ζεκαίλεη όηη νη έθηεο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

απνηέιεζκα ή λα απνβάινπλ APIs πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη εδώ. 

2. Οη Μεηαδόζεηο δηαηαγήο - Ordered broadcasts (πνπ ζηέιλνληαη 

κε Context.sendOrderedBroadcast) παξαδίδνληαη ζε έλαλ δέθηε ηε 

θνξά. Γεδνκέλνπ όηη θάζε δέθηεο εθηειείηαη ζηε ζπλέρεηα, κπνξεί 

λα δηαδώζεη έλα απνηέιεζκα ζηνλ επόκελν δέθηε, ή κπνξεί λα 

απνβάιεη ηε Μεηάδνζε έηζη ώζηε λα κε πεξάζεη ζε άιινπο δέθηεο. 

Ο ρεηξηζκόο ηεο εθηέιεζεο ησλ δεθηώλ δηαηαγήο κπνξεί λα γίλεη κε 

ηελ ηδηόηεηα ηνπ Φίιηξνπ Πξνζέζεσλ Σαηξηάζκαηνο (Matching 

Intent-Filter). Οη δέθηεο κε ηελ ίδηα πξνηεξαηόηεηα ηξέρνπλ κε 

ηπραία ζεηξά. 

• Δηδνπνηήζεηο( Notifications) - Δίλαη έλα πιαίζην εηδνπνηήζεσλ 

ρξήζηε. Oη Δηδνπνηήζεηο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα εηδνπνίεζεο ηνπ 

ρξήζηε ρσξίο λα ππάξμεη παξεκβνιή ζηελ ηξέρνπζα 

δξαζηεξηόηεηα (Activity) θαη ηνπ παξέρνπλ ηηο εμήο δπλαηόηεηεο : 
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1. Να δεκηνπξγήζεη έλα λέν εηθνλίδην status bar. 

2. Να επηδείμεη ηηο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο (θαη λα πξνσζήζνπλ 

κηα πξόζεζε) ζην εθηεηακέλν παξάζπξν status bar. 

3. Να ελεξγνπνηήζεη ηα θώηα/LEDs. 

4. Να δνλεζεί ην ηειέθσλν. 

5. Να ελεξγνπνηήζεη δηάθνξνπο ήρνπο (ringtones, ήρνη ηνπ 

ηειεθώλνπ θ.η.ι). 

Οη Δηδνπνηήζεηο είλαη ν πξνηηκόηεξνο ηξόπνο γηα ηα αόξαηα 

ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο δέθηεο κεηάδνζεο, Τπεξεζίεο, θαη 

αλελεξγέο δξαζηεξηόηεηεο) γηα λα πξνεηδνπνηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο 

όηη θάπνηα γεγνλόηα πνπ έρνπλ εκθαληζηεί απαηηνύλ ηελ πξνζνρή 

ηνπ ρξήζηε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, όηαλ ιακβάλεη κηα ζπζθεπή έλα 

κήλπκα θεηκέλσλ ή κηα εηζεξρόκελε θιήζε, πξνεηδνπνηεί κε ηε 

ιάκςε ησλ θώησλ, ηελ παξαγσγή ήρσλ, ηελ επίδεημε εηθνληδίσλ ή 

κε ηελ εκθάληζε κελπκάησλ δηαιόγνπ. 

Ο Υεηξηζηήο Δηδνπνηήζεσλ (Notification Manager) είλαη κηα 

Τπεξεζία ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ρεηξηζηεί ηηο 

εηδνπνηήζεηο. Καιείηαη κέζσ ηεο κεζόδνπ getSystemService, όπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ: 

String svcName = Context.NOTIFICATION_SERVICE;  

NotificationManager notificationManager; 

NotificationManager=(NotificationManager)getSystemService(

svcName); 

                

Υξεζηκνπνηώληαο ην Υεηξηζηή Δηδνπνηήζεσλ, κπνξνύλ λα 

ελεξγνπνηεζνύλ λέεο εηδνπνηήζεηο, λα ηξνπνπνηεζνύλ νη 

ππάξρνπζεο ή λα αθαηξεζνύλ εθείλεο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο ή 

επηζπκεηέο 
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4.10 Γηαηί Android 

Δλ θαηαθιείδη, παξαηίζεληαη εδώ θάπνηα ζεκεία θαη ζθέςεηο γηα ην 

Android, ζαλ κηα ηειεπηαία απόδεημε ηεο πξσηνπνξίαο ηνπ ζην 

ρώξν θαη ηεο ηζρπξήο δπλακηθήο ηνπ. Γηαηί Android ινηπόλ; 

• Δίλαη κηα πξαγκαηηθά αλνηρηή, ειεύζεξε πιαηθόξκα αλάπηπμεο, 

βαζηζκέλε ζην Linux. 

• Γηαζέηεη αξρηηεθηνληθή βαζηζκέλε ζε δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ, λα νινθιεξσζνύλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνύλ ζηηο αλάγθεο θάζε θαηαζθεπαζηή θαη θαηά 

ζπλέπεηα ρξήζηε. 

• Πάκπνιιεο ελζσκαησκέλεο ππεξεζίεο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ 

ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε κνλαδηθή, όπσο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο 

ζηελ ηνπνζεζία, παλίζρπξε SQL βάζε δεδνκέλσλ, κεραλή 

αλαδήηεζεο θαη ράξηεο. 

• Απηόκαηε δηαρείξηζε ηνπ θύθινπ δσήο κηαο εθαξκνγήο, κε 

πνιιαπιέο δηθιείδεο αζθαιείαο αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα. 

Βειηηζηνπνηήζεηο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο κλήκεο θαη ρακειήο 

θαηαλάισζεο ζε ηέηνην βαζκό πνπ δελ έρεη μαλαζπλαληεζεί ζε 

άιιν smartphone. 

• Τςειήο πνηόηεηαο γξαθηθά θαη ήρνο. 

• Φνξεηόηεηα αλάκεζα ζε έλα επξύ θάζκα ήδε ππάξρνληνο 

πιηθνύ αιιά θαη κειινληηθνύ. Απηό έξρεηαη ζαλ απόξξνηα ηνπ 

γεγνλόηνο όηη όια ηα πξνγξάκκαηα γξάθνληαη ζε Java θαη 

εθηεινύληαη από ηελ εηθνληθή κεραλή Dalvik. Δπηπξόζζεηα νη 

νζόλεο κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ θαηάιιεια γηα λα 

ππνζηεξίδνπλ νπνηαδήπνηε αλάιπζε, κέγεζνο θαη 

πξνζαλαηνιηζκό νζόλεο. Απηνί είλαη κεξηθνί κόλν από ηνπο 

ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ε επηινγή ηνπ Android σο 

πιαηθόξκα αλάπηπμεο ζε απηή ηελ πηπρηαθή εξγαζία. Ο 

νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ζα κπνξνύζε λα επαιεζεύζεη όια ηα 

παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηώληαο απιά έλα ηειέθσλν ή κηα ηακπιέηα 

πνπ ηξέρεη ην ιεηηνπξγηθό απηό ζύζηεκα.     
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5.Τινπνίεζε εθαξκνγήο  

Η εθαξκνγή γηα αλαδήηεζε θαηαζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο πινπνηήζεθε  όπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Android ζε 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Eclipse.Πην ζπγθεθξηκέλα 

ρεζηκνπνηήζεθε Eclipse Indigo θαη ε πιαηθόξκα Android 2.3.3. 

Έρνπκε ππνζέζεη όηη ε αλαδήηεζε γίλεηε γηα θαηαζηήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη  ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο.Σα θαηαζηήκαηα απηά έρνπλ 

θαηαρσξηζεί ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ (MySql) θαη βξίζθνληε ηνπηθά 

ζηνλ ππνινγηζηή καο. 

Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί ην πξνθίι ηνπ νπνπ ζηελ νπζία νξίδεη ηα 

θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ.πγθεθξηκέλα  επηιέγεη ην έηδνο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πξνο αλαδήηεζε ,ζηε ζπγθεθξηκέλε εθακνγή 

επηιέγεη αλάκεζα ζε  δύν εηδώλ θαηαζηήκαηα (θαηαζηήκαηα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη θαηαζηήκαηα ξνπρηζκνύ) επίζεο νξίδεη ην 

επηζπκεηό ranking ησλ θαηαζηεκάησλ πξνο αλαδήηεζε.Σέινο 

θάλνληαο clik ζην θνπκπί show ηεο εθαξκνγήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα 

λα δεί ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ ζην ράξηε. 

Σα νλόκαηα, νη δηεπζύλζεηο, ην είδνο , νη γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο θαζώο θαη ην ranking θάζε θαηαζηήκαηνο είλαη 

απνζεθεπκέλα  ζε κηα βάζε δεδνκελώλ (MySql) ηνπηθά.Η 

εθαξκνγή έρεη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά κέζσ κίαο 

δηαδηθαζίαο  ,  ε νπνία παίξλεη ηα δεδνκέλα απηά ζαλ αξρείν 

xml.ηε ζπλέρεηα κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη pasing 

θξαηά ζε κία ιίζηα shopNames ηα ζηνηρεία  ησλ θαηαζηεκάησλ 

πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα πνπ έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο ζην πξνθίι 

ηνπ.Σέινο ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα – 

θαηαζηήκαηα ζην ράξηε ζύκθσλα κε ηηο γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο.Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θώδηθαο PHP ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ 

NetBeans IDE 7.2. 
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5.1 Κιάζεηο Java 

MainActivity.java: Απηή ε θιάζε παξνπζηάδεη ηελ αξρηθή νζόλε 

ηεο εθαξκνγήο όπνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη λα δεκηνπξγήζεη ην 

πξνθίι ηνπ. Γειαδή πεξηέρεη ηελ main_ activity ε νπνία επηηξέπεη 

ζην ρξήζηε θάλνληαο click ζην θνπκπί create your profil λα κεηαβεί 

ζηελ θόξκα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ. 

Activity2.java: Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ησλ 

θαηαζηεκάησλ πξνο αλαδήηεζε είλαη θαηαρσξεκέλα ζε κία βάζε 

δεδνκέλσλ ( MySql ) ηνπηθά. Γηα λα κπνξέζεη λα έρεη ε εθαξκνγή 

πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά έρεη εθαξκνζηεί κηα δηαδηθαζία 

όπνπ ηα δεδνκέλα απηά έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κνξθή xml.Μέζσ ηεο 

θιάζεο Activity2 δεκηνπξγείηαη θάζε θνξά ην Url αλάινγα κε ηηο 

επηινγέο ησλ ρξεζηώλ ώζηε ε εθαξκνγή λα έρεη πξόζβαζε ζηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Η θιάζε απηή πεξηέρεη κηα πνιύ 

ζεκαληηθή ζπλάξηεζε , ηελ  onClick. Μέζσ απηήο ηεο ζπλάξηεζεο 

θαιείηαη ε θιάζε ShopParser . Σέινο πεξηέρεη ηελ activity_2 ε 

νπνία επηηξέπεη ζην ρξήζηε θάλνληαο click ζην θνπκπί show λα 

κεηαβεί ζην ράξηε ηεο εθαξκνγήο όπνπ κπνξεί λα δεη ηα 

απνηειέζκαηα -  θαηαζηήκαηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ.  

ShopParser.java: Η θιάζε απηή κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ 

νλνκάδεηαη parsing από ην αξρείν xml όπνπ βξίζθνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θξαηά ζε κία ιίζηα shopNames  ην 

όλνκα, ην ranking θαη ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θάζε 

καγαδηνύ ώζηε αξγόηεξα λα ηα εκθαλίζεη ζην ράξηε. 

 

Activity3.java: Απηή ε θιάζε παξνπζηάδεη ηνλ ράξηε κε ηα 

θαηαζηήκαηα πάλσ ζε απηόλ. Γηα ηελ ρξήζε ηνπ ράξηε ζηελ 

εθαξκνγή, ρξεηάζηεθε έλα θιεηδί ην νπνίν είλαη κνλαδηθό θαη 

παξέρεηε από ηελ Google δίλνληαο καο ηελ δπλαηόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα πιεζώξα ππεξεζηώλ. Λέγνληαο όηη ην 

θιεηδί  είλαη κνλαδηθό ελλννύκε όηη δηαθέξεη από ππνινγηζηή ζε 

ππνινγηζηή θαη πξνέξρεηαη από ην MD5 δαρηπιηθό απνηύπσκα 

.Δθηόο από ην θιεηδί γηα ηελ ρξήζε ηνπ ράξηε ρξεηαδόκαζηε θαη κηα 

άδεηα πξόζβαζεο ζην internet γηα ηελ εθαξκνγή. 
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OverlayItems.java: ε απηήλ ηελ θιάζε δεκηνπξγνύκε ηα 

θαηαζηήκαηα – απνηειέζκαηα ζην ράξηε. Έρνπκε δηαιέμεη κία 

εηθόλα πνπ ζα αληηπξνζσπεύεη ηα θαηαζηήκαηα – απνηειέζκαηα 

ζην ράξηε. Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη click πάλσ ζε απηήλ ηελ εηθόλα 

ζην ράξηε ηόηε εθηειείηαη ε κέζνδνο onTap() . Σν απνηέιεζκα ηεο 

κεζόδνπ απηήο είλαη ε εκθάληζε ελόο θνπηηνύ δηαιόγνπ( 

AlertDialog box)  κε έλα κήλπκα. Σν κήλπκα ελεκεξώλεη ηνλ 

ρξήζηε γηα ην όλνκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ έρεη επηιέμεη.  

 

Shop.java: Η θιάζε απηή έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ρεηξηζηνύκε ηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο shopNames ζαλ 

objects.Πεξηιακβάλεη κόλν ηνπο βαζηθνύο getters θαη setters ώζηε 

λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην όλνκα θαη ηα γεσγξαθηθά 

ζηνηρεία θάζε θαηαζηήκαηνο ζηελ θιάζε Activity3.  

 

 

XML Arxeia 

Απηά ηα αξρεία πεξηέρνπλ ηα layouts γηα θάζε κηα από ηηο 

παξαπάλσ θιάζεηο. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηξία δηαθνξεηηθά 

layouts activity_main.xml , activity_2.xml θαη activity_3.xml γηα 

θάζε κία από ηηο βαζηθέο θιάζεηο.  

Manifest  

Σν αξρείν απηό είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό θαη απαξαίηεην  θνκκάηη 

γηα κηα εθαξκνγή Android, καο βνεζάεη λα δηαρεηξηζηνύκε 

θαιύηεξα ηελ εθαξκνγή καο, ξπζκίδνληαο ηα δηθαηώκαηα πνπ 

ζέινπκε λα έρεη, ηελ έθδνζε (version) ηεο εθαξκνγήο καο όπσο 

θαη άιιεο ζεκαληηθέο επηινγέο. ε απηό ην αξρείν δειώλνληαη  

όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο  ηεο εθαξκνγήο ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ 

ζσζηά. Δπίζεο ε εθαξκνγή από απηό ην αξρείν παίξλεη ηελ άδεηα 

γηα πξόζβαζε ζην internet ώζηε λα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ 

Google maps. 
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5.2 Use Cases Diagram 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη όια ηα πηζαλά ζελάξηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη όινπο ηνπο πηζαλνύο ρξήζηεο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

απηό. 

 

 

                                 Δηθόλα 8: Use Cases Diagram 

 

5.2.1 Use Case : Create profil 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζηελ δεκηνπξγία πξνθίι από 

ηνλ ρξήζηε. 

Πίλαθαο 1:Use case create profil 

              
             Use case 
 

                
               Create profil 

              
              Υξήζηεο 
 

      
        Υξήζηεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

              
               
             Δλέξγεηα 

 
Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί ην πξνθίι κε 
ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ κε ζηόρν λα δεί ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ 
ζην ράξηε 
 

 
    Παξεκβάιινπζεο δηαδηθαζίεο 
 

 
Ο ρξήζηεο νδεγείηε ζηελ θόξκα     
ζπκπιήξσζεο πξνθίι 
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Βαζηθή ζεηξά εμέιημεο γεγνλόησλ 
 

 

 
Υξήζηεο 
 

 
Αληαπόθξηζε ζπζηήκαηνο 

1) Ο ρξήζηεο θάλεη click ζην 
θνπκπί create your profil 

2) Ο ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ θαη θάλεη click 
ζην θνπκπί show 

3) Η εθαξκνγή κεηαβαίλεη ζηε  
θόξκα δεκηνπξγίαο πξνθίι 

4) Η εθαξκνγή παξνπζηάδεη ηα 
απνηειέζκαηα ζην ράξηε 

 
Δλαιιαθηηθή δηαδξνκή 
 

               
                         Όρη 

  

5.2.2 Use case :Define preference 

Σν αθόινπζν δηάγξακκα use case αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκό 

πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα 

ζε δύν εηδώλ θαηαζηήκαηα θαη αλάκεζα ζε πέληε αζηέξηα γηα ηελ 

βαζκνιόγεζε ηνπο. 

Πίλαθαο 2:Use case define preference 

 
                 Use case 
 

 
          Define preference 

 
                 Υξήζηεο 
 

 
       Υξήζηεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

 
                Δλέξγεηα 
 

 
Ο ρξήζηεο δηαιέγεη είδνο 
θαηαζηήκαηνο θαη αζηέξηα 
 

 
      Παξεκβάινπζεο δηαδηθαζίεο 
 

 
   Καζνξηζκόο πξνηηκήζεσλ 

 
Βαζηθή ζεηξά εμέιημεο γεγνλόησλ 
 

 

 
Υξήζηεο 
 

 
Αληαπόθξηζε ζπζηήκαηνο 

 
1)Ο ρξήζηεο θάλεη click ζηα 
αληίζηνηρα θνπκπηά αλάινγα κε ηελ 
πξνηίκεζε ηνπ 

 
2) Σν ζύζηεκα «θξαηά » ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ώζηε 
αξγόηεξα λα εθηειέζεη ηελ αλαδήηεζε 
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κε βάζε απηέο 
 

 
Δλαιιαθηηθή δηαδξνκή 
 

 
                     Όρη 

 

5.2.3 Use case Show 

Πίλαθαο 3: Use case Show 

 
                  Use case 
 

 
               Display shop 

 
                  Υξήζηεο 
 

 
Υξήζηεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

 
 
                 Δλέξγεηα 

 
Ο ρξήζηεο θάλεη click ζην θνπκπί 
show ώζηε λα δεί ηα απνηειέζκαηα 
ηεο αλαδήηεζεο ηνπ ζην ράξηε. 
 

 
 
     Παξεκβάινπζεο ελέξγεηεο 

 
Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη πξίλ λα έρεη 
δεκηνπξγήζεη ην πξνθίι ηνπ θαη λα 
έρεη θαζνξίζεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
 

 
Βαζηθή ζεηξά εμέιημεο γεγνλόησλ 
 

 

 
Υξήζηεο 
 

 
Αληαπόθξηζε ζπζηήκαηνο 

 
1) Ο ρξήζηεο θάλεη click ζην 

θνπκπί show  

 
2) Παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ζην ράξηε 
 

 
Δλαιιαθηηθή δηαδξνκή 
 

 
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πάεη πίζσ θαη 
λα αιιάμεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
 

 

 

 

 



50 
 

5.2.4 Use case Back  

Πίλαθαο 4: Use case Back 

 
             Use case 
 

 
                     Back 

 
               Υξήζηεο 
 

 
     Υξήζηεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

 
 
              Δλέξγεηα 

 
Ο ρξήζηεο θάλεη click ζην θνπκπί 
back ώζηε λα αιιάμεη ηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπ 
 

 
 
 
Παξεκβάινπζεο ελέξγεηεο 

 
Ο ρξήζηεο έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ην 
πξνθίι ηνπ θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 
κία αλαδήηεζε ηνπιάρηζηνλ κε βάζε 
απηέο. 
 

 
Βαζηθή ζεηξά εμέιημεο γεγνλόησλ 
 

 

 
Υξήζηεο 
 

 
Αληαπόθξηζε ζπζηήκαηνο 

 
1) Ο ρξήζηεο θάλεη click ζην 

θνπκπί back 

 
2) Η εθαξκνγή επηζηξέθεη ζηε 

θόξκα δεκηνπξγίαο πξνθίι 
 

 
Δλαιιαθηηθή δηαδξνκή 
 

  
                       Όρη 
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6 Παξνπζίαζε εθαξκνγήο 

6.1 Δγθαηάζηαζε Πιαηθόξκαο 

Ο πεγαίνο θώδηθαο βξίζθεηαη κέζα ζην πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ Eclipse.Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή (Run Option). 

Μεξηθέο θνξέο δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο emulator  γηα απηό είλαη 

απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν αθνινπζώληαο ηελ 

παξαθάησ δηαδηθαζία. 

 

1.Κάλνπκε click ζην εηθνλίδην πνπ δείρλεη ην θόθθηλν βέινο ηεο 

εηθόλαο. 

 

 

 

 

                     Δηθνλα 9  Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Eclips 

 



52 
 

Καη εκθαλίδεηαη ην επόκελν παξάζπξν δηαιόγνπ. 

 

 

 
 

                                  Δηθόλα 10 AVD Manager 
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2.Κάλνληαο click ζηελ επηινγή new  

 

 

 

             Δηθνλα 11  AVD Manager fields 
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3.πκπιεξώλνπκε ηα πεδία Name θαη Target.Σν API Level ηνπ 

πεδίνπ target είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηαηί ε εθαξκνγή γηαηί δελ ζα 

είλαη ηθαλή λα ηξέμεη ζε έλα ζύζηεκα όπνπ ην API Level είλαη 

κηθξόηεξν από απηό πνπ απαηηείηαη από ηελ εθαξκνγή έηζη όπσο 

απηό νξίδεηαη ζην minSdk Version attribute ζην Manifest αξρείν ηεο 

εθαξκνγήο. 

4.Σν απνηέιεζκα είλαη έλα λέν AVD  

 

                          Δηθόλα 12 New Device 
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Σώξα είκαζηε έηνηκνη λα ηξέμνπκε ηελ εθαξκνγή αθνινπζώληαο ηα 

επόκελα βήκαηα 

1. Αξρηθά ν ρξήζηεο βιέπεη ηελ   activity_main  ηεο θιάζεο 

MainActivity.java 

 

 
                               

                                    Δηθόλα 13   MainActivity.java Activity 
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2. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο  παηά ην θνπκπί Create your profil. 

 

 

 
                            

                                     Δηθόλα 14  Activity2.java Activity 

 

 

 



57 
 

3. ε απηό ην βήκα ν ρξήζηεο επηιέγεη ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο 

ηνπ. 

 

 Έζησ όηη ν ρξήζηεο ελδηαθέξεηαη γηα Gadgets Shop πνπ 

είλαη βαζκνινγεκέλν κε έλα αζηέξη. 

 

 
                                

                               Δηθόλα 15 Activity2.java Activity 
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4. Έπεηηα  ν ρξήζηεο  επηιέγεη ην θνπκπί show  

 

                              Δηθόλα 16 Activity3.java Activity 
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5. Δπηιέγνληαο έλα OverlayItem : 

 

                    Δηθόλα 17 OverlayItems.java Activity 
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6. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί back ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη θαη πάιη ζηε θόξκα ζπκπιήξσζεο ησλ 

θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 

                                Δηθόλα 18 Activity2.java Activity 
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7. Από εδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κηα λέα αλαδήηεζε 

αιιάδνληαο ηα πξνεγνύκελα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 Έζησ όηη ν ρξήζηεο επηιέγεη πάιη Gadgets Shop αιιά απηή 

ηελ θνξά δύν αζηέξηα σο ranking. 

 

 

                                    Δηθόλα 19 Activity2.java Activity 
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8. Έπεηηα  ν ρξήζηεο  επηιέγεη ην θνπκπί show  

 

 

                                   Δηθόλα 20 Activity3.java Activity 
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9. Δπηιέγνληαο έλα OverlayItem : 

 

 

                                     Δηθόλα 21 OverlayItems.java Activity 
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10.Δπηιέγνληαο ην θνπκπί back ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη θαη πάιη ζηε θόξκα ζπκπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 

                                    Δηθόλα 22 Activity2.java Activity 

 

 

 



65 
 

11.Από εδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κηα λέα αλαδήηεζε 

αιιάδνληαο ηα πξνεγνύκελα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 Έζησ όηη ν ρξήζηεο επηιέγεη πάιη Gadgets Shop αιιά απηή 

ηελ θνξά ηξία αζηέξηα σο ranking. 

 

 
                             

                                      Δηθόλα 23 Activity2.java Activity 
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12.Έπεηηα  ν ρξήζηεο  επηιέγεη ην θνπκπί show  

 

 

                              Δηθόλα 24 Activity3.java Activity 
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13.Παηώληαο νπνπδήπνηε πάλσ ζην ράξηε ελεξγνπνηνύληαη 

νη ηδηόηεηεο zoom in θαη zoom out ηνπ ράξηε. 

 

 

                                         Δηθόλα 25 Activity3.java Activity 
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14. Ο ρξήζηεο κπνξεί θάλνληαο click ζην εηθνλίδην κε ην +  λα 

δεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ από πην θνληά. 

 

 

                                 Δηθόλα 26 Activity3.java Activity 
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15.Ο ρξήζηεο κπνξεί θάλνληαο click ζην εηθνλίδην κε ην – λα δεί 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ από πην καθξηά. 

 

 

                                   Δηθόλα 27 Activity3.java Activity 
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16.Δπηιέγνληαο έλα OverlayItem : 

 

 

                        Δηθόλα 28 OverlayItems.java Activity 
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17.Δπηιέγνληαο ην θνπκπί back ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη θαη πάιη ζηε θόξκα ζπκπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 

                                Δηθόλα 29 Activity2.java Activity 

 

 

 



72 
 

18.Από εδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κηα λέα αλαδήηεζε 

αιιάδνληαο ηα πξνεγνύκελα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 Έζησ όηη ν ρξήζηεο επηιέγεη πάιη Gadgets Shop αιιά απηή 

ηελ θνξά ηέζζεξα αζηέξηα σο ranking. 

 

 

                               Δηθόλα 30 Activity2.java Activity 
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19.Έπεηηα  ν ρξήζηεο  επηιέγεη ην θνπκπί show  

 

 

                             Δηθόλα 31 Activity3.java Activity 
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20.Δπηιέγνληαο έλα OverlayItem : 

 

 

                            Δηθόλα 32 OverlayItems.java Activity 
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21.Δπηιέγνληαο ην θνπκπί back ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη θαη πάιη ζηε θόξκα ζπκπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 

                       Δηθόλα 33 Activity2.java Activity 
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22.Από εδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κηα λέα αλαδήηεζε 

αιιάδνληαο ηα πξνεγνύκελα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 Έζησ όηη ν ρξήζηεο επηιέγεη Clothes Shop  απηή ηελ θνξά 

θαη έλα αζηέξη σο ranking. 

 

 

                                 Δηθόλα 34 Activity2.java Activity 
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23.Έπεηηα  ν ρξήζηεο  επηιέγεη ην θνπκπί show  

 

 

                                     Δηθόλα 35 Activity3.java Activity 
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24.Δπηιέγνληαο έλα OverlayItem : 

 

 

                           Δηθόλα 36 OverlayItems.java Activity 
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25.Δπηιέγνληαο ην θνπκπί back ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη θαη πάιη ζηε θόξκα ζπκπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 

 

                                     Δηθόλα 37 Activity2.java Activity 
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26.Από εδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κηα λέα αλαδήηεζε 

αιιάδνληαο ηα πξνεγνύκελα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 Έζησ όηη ν ρξήζηεο επηιέγεη Clothes Shop  θαη δύν αζηέξηα 

σο ranking απηή ηελ θνξά. 

 

 

                                Δηθόλα 38 Activity2.java Activity 
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27.Έπεηηα  ν ρξήζηεο  επηιέγεη ην θνπκπί show  

 

 

                            Δηθόλα 39 Activity3.java Activity 
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28.Δπηιέγνληαο έλα OverlayItem : 

 

                      

                      Δηθόλα 40 OverlayItems.java Activity 
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29.Δπηιέγνληαο ην θνπκπί back ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη θαη πάιη ζηε θόξκα ζπκπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 

                                   Δηθόλα 41  Activity2.java Activity 
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30.Από εδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κηα λέα αλαδήηεζε 

αιιάδνληαο ηα πξνεγνύκελα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 Έζησ όηη ν ρξήζηεο επηιέγεη Clothes Shop  θαη ηξία αζηέξηα 

σο ranking απηή ηελ θνξά. 

 

 

                                  Δηθόλα 42 Activity2.java Activity 
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31.Έπεηηα  ν ρξήζηεο  επηιέγεη ην θνπκπί show  

 

 

                              Δηθόλα 43 Activity3.java Activity 
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32.Δπηιέγνληαο έλα OverlayItem : 

 

 

                         Δηθόλα 44 OverlayItems.java Activity 
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33.Δπηιέγνληαο ην θνπκπί back ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη θαη πάιη ζηε θόξκα ζπκπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 

                                       Δηθόλα 45 Activity2.java Activity 
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34.Από εδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κηα λέα αλαδήηεζε 

αιιάδνληαο ηα πξνεγνύκελα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 Έζησ όηη ν ρξήζηεο επηιέγεη Clothes Shop  θαη ηέζζεξα 

αζηέξηα σο ranking απηή ηελ θνξά. 

 

 

                       Δηθόλα 46 Activity2.java Activity 
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35.Έπεηηα  ν ρξήζηεο  επηιέγεη ην θνπκπί show  

 

 

                        Δηθόλα 47 Activity3.java Activity 
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36.Δπηιέγνληαο έλα OverlayItem : 

 

 

                             Δηθόλα 48 OverlayItems.java Activity 
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37.Δπηιέγνληαο ην θνπκπί back ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη θαη πάιη ζηε θόξκα ζπκπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

αλαδήηεζεο ηνπ. 

 

 

                                    Δηθόλα 49 Activity2.java Activity 
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7.πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο 

ην θεθάιαην απηό ζπλνςίδνπκε ζύληνκα θάπνηα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηύρζεθε θαζώο θαη 

θάπνηεο θαηεπζύλζεηο γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο. Πιένλ ην 

Android έρεη θαηαθέξεη λα εηζβάιιεη γηα ηα θαιά ζηελ παγθόζκηα 

αγνξά. Κπξηαξρεί ζρεδόλ ζε όιεο ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη όρη κόλν, πνπ ην επηιέγνπλ σο θύξην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ηνπο. Τπάξρνπλ 

ρηιηάδεο δσξεάλ θαη επί πιεξσκή εθαξκνγέο δηαζέζηκεο γηα όινπο 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ Android .Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο  

κπνξνύκε λα βγάινπκε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα όιε ηελ 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη λα πξνηείλνπκε θάπνηεο ηδέεο γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. 

Όπσο είδακε ν ζρεδηαζκόο κηάο  Αndroid εθαξκνγήο είλαη κηα 

ζρεηηθά εύθνιε θαη επράξηζηε δηαδηθαζία. ‟ απηό έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη πνιύ ηα έηνηκα εξγαιεία αλάπηπμεο Android 

ινγηζκηθνύ πνπ πξνζθέξεη ε Google θαη κπνξεί λα ηα βξεη θαλείο 

εληειώο δσξεάλ ζην Γηαδίθηπν. ε ζπλεξγαζία κε ην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Eclipse, ην νπνίν είλαη έλα 

εύρξεζην πξόγξακκα αλνηρηνύ θώδηθα, απνηεινύλ έλα πνιύ 

ηζρπξό εξγαιείν γηα όινπο ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο καο ρξεζηκνπνηήζακε ηε Java, ε νπνία 

είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθείο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ. 

Γεληθά ε θηινζνθία απηήο ηεο πηπρηαθήο ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ 

ινγηζκηθνύ αλνηρηνύ θώδηθα, ην νπνίν βξίζθεη όιν θαη πην πνιινύο 

θαλαηηθνύο ζαπκαζηέο ηειεπηαία. Σν ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα 

είλαη έλα ινγηζκηθό ηνπ νπνίνπ ν πεγαίνο θώδηθαο δηαηίζεηαη 

ειεύζεξα ζε απηνύο πνπ ζέινπλ λα ηνλ εμεηάζνπλ, 

ηξνπνπνηήζνπλ ή ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε άιιεο εθαξκνγέο. Απηό 

ζεκαίλεη όηη γηα πξνγξάκκαηα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ όπσο είλαη νη 

Android εθαξκνγέο ππάξρνπλ άπεηξα παξαδείγκαηα ζην 

Γηαδίθηπν. ‟ απηό αθξηβώο ζηεξηρζήθακε θαη καο βνήζεζε θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο καο 
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7.1 Μειινληηθή επέθηαζε 

 

Η εθαξκνγή καο παξόιν πνπ είλαη κηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή , 

έρεη αθόκα πνιιά πεξηζώξηα αλάπηπμεο. Μεξηθέο θαηεπζύλζεηο γηα 

κειινληηθή επέθηαζή ηεο είλαη: 

 

 Η εθαξκνγή ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιά 

πεξηζζόηεξα είδε θαηαζηεκάησλ όρη κόλν δύν (Gadgets θαη 

Clothes ) όπσο έρεη πινπνηεζεί απηή ηελ ζηηγκή. 

 Δπίζεο ηα θαηαζηήκαηα απηά ζα κπνξνύζαλ λα κελ είλαη 

απνζεθεπκέλα ηνπηθά ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ αιιά λα 

αληινύκε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο onLine. 
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    Παξάξηεκα 

Κώδηθαο 

MainActivity.Java 

package com.example.shopsinmap; 

 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

  

 Button create; 

  

 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle 

savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
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        setContentView(R.layout.activity_main); 

        Button 

create=(Button)findViewById(R.id.create); 

        create.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

    

   public void onClick(View view) { 

     

    Intent myIntent = new 

Intent(view.getContext(), Activity2.class); 

     

                startActivityForResult(myIntent, 0); 

     

   } 

  }); 

         

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu 

menu) { 
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getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, 

menu); 

        return true; 

    } 

} 

 

Activity2.java 

package com.example.shopsinmap; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import javax.xml.parsers.SAXParser; 

import javax.xml.parsers.SAXParserFactory; 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import 

org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 

import 

org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.xml.sax.InputSource; 

import org.xml.sax.XMLReader; 
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import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.RadioButton; 

import android.widget.RatingBar; 

 

@SuppressLint({ "ShowToast", "ShowToast", 

"ShowToast", "ShowToast" }) 

public class Activity2 extends Activity 

implements OnClickListener{ 

 

  private String httpURL = 

"http://192.168.2.2/PhpProject1/index.php?"; 

 private String kind; 

 private RatingBar  rating;  

 

 public void onCreate(Bundle 

savedInstanceState){ 



100 
 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_2); 

 

  Button btnShow= (Button) 

findViewById(R.id.show); 

  btnShow.setOnClickListener(this); 

        

         

 

  RadioButton mobileRadio = (RadioButton) 

findViewById(R.id.mobile); 

  mobileRadio.setOnClickListener(this); 

 

  RadioButton  clothesRadio = 

(RadioButton) findViewById(R.id.clothes); 

  clothesRadio.setOnClickListener(this); 

 

  rating = (RatingBar) 

findViewById(R.id.ratingBar1); 

 } 
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 private static SAXParserFactory spf = 

SAXParserFactory.newInstance(); 

 SAXParser sp = null; 

 XMLReader xr = null; 

 public static List<Shop> shopNames = new 

ArrayList<Shop>(); 

  

 public void onClick(View v) { 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.show: 

    

   try { 

   StringBuilder finalUrl = new 

StringBuilder(httpURL); 

   finalUrl.append("Kind="+kind); 

  

 finalUrl.append("&Star="+rating.getRating()); 

5000).show(); 

 

   DefaultHttpClient httpClient = new 

DefaultHttpClient(); 

   HttpGet getRequest = new 

HttpGet(finalUrl.toString()); 
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   HttpResponse response= 

httpClient.execute(getRequest); 

 

 

   InputStream inXML = 

response.getEntity().getContent(); 

  

 httpClient.getConnectionManager().shutdown(

); 

 

   if (inXML != null) { 

    ShopParser parser = new 

ShopParser(); 

    try { 

     if (sp == null) 

      sp = 

spf.newSAXParser(); 

     if (xr == null) 

      xr = 

sp.getXMLReader(); 

    } catch (Exception e) { 

     e.printStackTrace(); 

    } 
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    try { 

    

 xr.setContentHandler(parser); 

     xr.parse(new 

InputSource(inXML)); 

    } catch (Exception e) { 

     e.printStackTrace(); 

    } finally { 

     shopNames = 

parser.getShopsNames(); 

     Log.i("", "FINISH XML 

PARSING FOR MAIN"); 

    } 

     

   } 

  

   

   Intent myIntent = new 

Intent(v.getContext(), Activity3.class); 

    

            startActivityForResult(myIntent, 0); 

    

  } catch (ClientProtocolException e1) { 
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   // TODO Auto-generated catch block 

   e1.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e1) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e1.printStackTrace(); 

  } 

    

    

    

   break; 

  case R.id.mobile: 

   kind = "Mobile";//Mobile 

   break; 

  case R.id.clothes: 

   kind = "Clothes"; 

   break; 

 

  default: 

   break; 

  } 

 } 
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} 

 

Activity3.java 

package com.example.shopsinmap; 

import java.util.List; 

import android.graphics.drawable.Drawable; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import com.google.android.maps.GeoPoint; 

import com.google.android.maps.MapActivity; 

import com.google.android.maps.MapController; 

import com.google.android.maps.MapView; 

import com.google.android.maps.OverlayItem; 

 

import com.google.android.maps.Overlay; 

public class Activity3 extends MapActivity { 

  

 MapController mControl; 

 GeoPoint GeoP; 

 MapView MapV; 
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 @Override 

 public void onCreate(Bundle 

savedInstanceState){ 

   

 super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_3); 

   

  MapV=(MapView) 

findViewById(R.id.mvMain); 

  MapV.displayZoomControls(true); 

  MapV.setBuiltInZoomControls(true); 

  MapV.setSatellite(true); 

   

   

  

  double lat= 37.9837155; 

  double longi= 23.7293097; 

   

  GeoP = new GeoPoint ((int)(lat*1E6) , 

(int) (longi*1E6)); 

   

     mControl=MapV.getController(); 
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  mControl.setCenter(GeoP); 

  mControl.setZoom(13); 

   

  

  for(Shop shop : Activity2.shopNames){ 

   List<Overlay> mapOverlays = 

MapV.getOverlays(); 

   Drawable drawable = 

this.getResources().getDrawable(R.drawable.and

roid1); 

   OverlayItems itemizedoverlay = new 

OverlayItems(drawable, this); 

    

   float lats = 

Float.valueOf(shop.getLat()); 

   float longis = 

Float.valueOf(shop.getLongt()); 

    

   GeoPoint point = new GeoPoint 

((int)(lats *1E6) , (int) (longis *1E6)); 

   OverlayItem overlayitem =new  

OverlayItem(point, "You are in shop :" , 

shop.getOnoma());  
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 itemizedoverlay.addOverlay(overlayitem); 

    

   mapOverlays.add(itemizedoverlay); 

   mControl.animateTo(point); 

   mControl.setZoom(16);  

   

 } 

 

 

 @Override 

 protected boolean isRouteDisplayed() { 

   

  // TODO Auto-generated method stub 

  return false; 

 } 

  

    public void finishActivity(View v){ 

    finish(); 

} 
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} 

 

 

OverlayItems.java 

 

package com.example.shopsinmap; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

import android.app.AlertDialog; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.drawable.Drawable; 

 

import 

com.google.android.maps.ItemizedOverlay; 

import 

com.google.android.maps.OverlayItem; 

 

public class OverlayItems extends 

ItemizedOverlay<OverlayItem> { 

  

 private 

ArrayList<OverlayItem> mOverlays = new 

ArrayList<OverlayItem>(); 

 private Context mContext; 

  

 public OverlayItems(Drawable 

defaultMarker, Context context) { 

    

super(boundCenterBottom(defaultMarker)); 

    mContext = context; 
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  } 

  

 public void 

addOverlay(OverlayItem overlay) { 

     mOverlays.add(overlay); 

     populate(); 

 } 

 

  

 @Override 

 protected OverlayItem 

createItem(int i) { 

   return mOverlays.get(i); 

 } 

 @Override 

 public int size() { 

   return mOverlays.size(); 

 } 

  

  

 @Override 

 protected boolean onTap(int 

index) { 

   OverlayItem item = 

mOverlays.get(index); 

   AlertDialog.Builder dialog = 

new AlertDialog.Builder(mContext); 

   

dialog.setTitle(item.getTitle()); 

   

dialog.setMessage(item.getSnippet()); 
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   dialog.show(); 

   return true; 

 } 

} 

 

 

 

 

 

 

Shop.java 

package com.example.shopsinmap; 

 

public class Shop { 

 private String onoma; 

 private String lat; 

 private String longt; 

 private String star; 

  

 public Shop(String onoma, 

String lat, String longt, String star) { 

  super(); 

  this.onoma = onoma; 

  this.lat = lat; 

  this.longt = longt; 

  this.star=star; 

 } 

 public String getOnoma() { 

  return onoma; 

 } 
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 public void setOnoma(String 

onoma) { 

  this.onoma = onoma; 

 } 

 public String getLat() { 

  return lat; 

 } 

 public void setLat(String lat) { 

  this.lat = lat; 

 } 

 public String getLongt() { 

  return longt; 

 } 

 public void setLongt(String 

longt) { 

  this.longt = longt; 

 } 

 public String getstar(){ 

  return star; 

   

 } 

 public void setstar(String 

star){ 

 this.star=star; 

 } 

 

} 
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ShopParser.java 

package com.example.shopsinmap; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

import org.xml.sax.Attributes; 

import org.xml.sax.SAXException; 

import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler; 

 

public class ShopParser extends 

DefaultHandler { 

    @Override 

    public void startDocument() { 

 

    } 

 

    private List<Shop> shopNames = new 

ArrayList<Shop>(); 

     

 

    public List<Shop> getShopsNames() { 

        return shopNames; 

    } 

 

    @Override 

    public void startElement(String 

namespaceURI, String localName, String 

qName, Attributes attrs) throws SAXException 

{ 
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        if (localName.equals("result")) { 

         Shop shop = new 

Shop(attrs.getValue("onoma"), 

attrs.getValue("Lat"), attrs.getValue("Long"), 

attrs.getValue("asteri")); 

         shopNames.add(shop); 

        } 

    } 

} 

 

 

 

activity_main.xml 

 

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

<LinearLayout 

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

apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

   android:background="@color/white" 

    > 

<TextView  

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

 

    android:padding="10dp" 

    android:textColor="#000000" 

    /> 
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<Button 

    android:id="@+id/create" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_gravity="center" 

    android:layout_marginTop="150dp" 

    android:text="Create your profil" /> 

 

</LinearLayout> 

 

 

 

activity_2.xml 

 

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

<LinearLayout 

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

apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

     android:background="@color/white" > 

 

 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/interest" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="clip_vertical" 

          android:layout_marginTop="25dp" 
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        android:text="I am interested in:" 

        android:textColor="#ffffff" /> 

 

 <RadioGroup 

     

android:id="@+id/radioShops" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

> 

    <RadioButton 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textColor="#ffffff" 

          android:layout_marginTop="25dp" 

        android:id="@+id/mobile" 

        android:text="Gadgets Shop" /> 

 

    <RadioButton 

        android:id="@+id/clothes" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

          android:layout_marginTop="25dp" 

        android:textColor="#ffffff" 

        android:text="Clothes Shop" /> 

</RadioGroup> 

    <TextView 

        android:id="@+id/rating" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

          android:layout_marginTop="25dp" 

        android:textColor="#ffffff" 
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        android:text="Rating :" /> 

 

<LinearLayout 

    

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

apk/res/android" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:orientation="horizontal" > 

 

    <RatingBar 

        android:id="@+id/ratingBar1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

          android:layout_marginTop="25dp" 

        android:numStars="4" /> 

</LinearLayout> 

 

<Button 

    android:id="@+id/show" 

    android:layout_width="128dp" 

    android:layout_height="wrap_content" 

     android:layout_gravity="right" 

       android:layout_marginTop="50dp" 

     

     

    android:text="Show" /> 

 

</LinearLayout> 

 



118 
 

activity_3.xml 

 

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

<RelativeLayout 

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

apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical"  

    android:background="@color/white" > 

 

    <com.google.android.maps.MapView 

        

        android:id="@+id/mvMain" 

         

        

android:apiKey="0FpXNyjuwr1Qxlfnr1JzqTjirv

RwhOPn50xc_TQ" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        

        android:layout_height="665px" 

          

        android:clickable="true" 

     

        /> 

     

    <Button 

        android:id="@+id/buttonBack" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_marginTop="447dp" 
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        android:onClick="finishActivity" 

        android:text="Back" /> 

 

</RelativeLayout> 

 

AndroidManifest.xml 

 

<manifest 

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

apk/res/android" 

    package="com.example.shopsinmap" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

 

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="8" 

        android:targetSdkVersion="15" /> 

    <uses-permission  

android:name="android.permission.ACCESS_

NETWORK_STATE"/> 

 <uses-permission 

android:name="android.permission.INTERNET

"/> 

 <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_F

INE_LOCATION"/> 

 <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_C

OARSE_LOCATION"/> 
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    <application 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

          android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" 

           

         > 

        <uses-library 

android:name="com.google.android.maps"/> 

 

        <activity 

           

            android:name=".MainActivity" 

            

android:label="@string/title_activity_main" > 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="android.intent.action.MAIN" 

/> 

 

                <category 

android:name="android.intent.category.LAUN

CHER" /> 

            </intent-filter> 

            

        </activity> 

         <activity 

android:name=".Activity2"></activity> 

         <activity 

android:name=".Activity3"></activity> 

    </application> 
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</manifest> 

 

Index.php 

 

<?php 

//$format = strtolower($_GET['format']) == 

'json' ? 'json' : 'xml'; 

header("Content-type: text/xml"); 

if (isset($_GET['Kind']) && 

isset($_GET['Star'])) { 

    if (!( $database = 

mysql_connect("localhost", "root", "") )) 

        die("Could not connect to database"); 

 

 

    if (!mysql_select_db("android", $database)) 

        die("Could not open android database"); 

 

    mysql_query("SET NAMES 'greek'"); 

 

     

    $query = "SELECT * FROM shop WHERE 

Kind='".trim($_GET['Kind'])."' AND 

Star=".trim($_GET['Star']).""; 

 

 

    $rs = "<?xml version=\"1.0\"?>"; 

    if (!( $result = mysql_query($query, 

$database) )) { 
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        exit("<results 

status=\"error\"><message>Error in 

SQL</message></results>"); 

        die(mysql_error()); 

    } 

 

    $rs.= "<results statu=\"success\">"; 

    while ($row = mysql_fetch_array($result)) 

{ 

        $onoma = $row['Name']; 

        $diethinsi = $row['Address']; 

        $eidos = $row['Kind']; 

        $asteri = $row['Star']; 

        $Lat = $row['lat']; 

        $Long = $row['long']; 

 

        $rs.='<result onoma ="'.$onoma.'" 

dieuthinsh="'.$diethinsi.'" eidos="'.$eidos.'" 

asteri="'.$asteri.'" Lat="'.$Lat.'" 

Long="'.$Long.'" />'; 

    } 

//wrap the results in a XML parent 

    $retstr=$rs; 

    $retstr.="</results>"; 

     

    //print_r($retstr); 

//return the XML data! 

    echo $retstr; 

} 

?> 




