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Περύληψη 

Tο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Internet of Things - IoT) είναι μια μελλοντικι κατάςταςθ, 

κατά τθν οποία κακθμερινά αντικείμενα - όπωσ κινθτά τθλζφωνα, αυτοκίνθτα, οικιακζσ 

ςυςκευζσ, ροφχα, ακόμθ και τρόφιμα - κα ςυνδζονται αςφρματα ςτο διαδίκτυο, μζςω 

ζξυπνων μικροκυκλωμάτων, και κα μποροφν να ςυλλζγουν και να ανταλλάςςουν δεδομζνα. 

Εξελιςςόμενεσ τεχνολογίεσ δικτφωςθσ, όπωσ θ ταυτοποίθςθ μζςω ραδιοςυχνοτιτων (RFID 

tags), κα μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε διςεκατομμφρια αντικείμενα, για μια ςχεδόν 

απεριόριςτθ γκάμα εφαρμογϊν. 

Με τισ παραπάνω προοπτικζσ, οι εφαρμογζσ που αφοροφν το ζξυπνο ςπίτι (Smart Home) 

αποκτοφν ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Συςκευζσ με ενςωματωμζνεσ πλακζτεσ, που κα μποροφν 

να φζρουν αιςκθτιρεσ και να ςυνδεκοφν αςφρματο ςτο δίκτυο, μποροφν να επιτρζψουν 

τθν απομακρυςμζνθ διαχείριςθ και τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

Τα ζξυπνα ςυςτιματα μποροφν να ελζγχουν, εκτόσ από τισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, 

τισ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ αλλά και τισ οικιακζσ ςυςκευζσ και τισ ςυςκευζσ 

πολυμζςων (Multimedia), δθμιουργϊντασ ζνα ενοποιθμζνο ςφςτθμα. Στισ τελευταίεσ 

εντάςςονται οι ςυςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν, τα θχοςυςτιματα αλλά και οι τθλεοράςεισ του 

ςπιτιοφ. Συνδυάηοντασ όλεσ αυτζσ τισ ανεξάρτθτεσ, αρχικά, εγκαταςτάςεισ ςε μία κοινι 

βάςθ αποκτάται πλιρθσ ζλεγχοσ τθσ οικίασ, ο οποίοσ μπορεί να διεξαχκεί ακόμα και από 

μακριά. 

Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ δθμιουργικθκε μια εφαρμογι Android για τθ διαχείριςθ 

ενόσ ζξυπνου ςπιτιοφ. Από το "ζξυπνο ςπίτι" υλοποιικθκε μζροσ του Gateway, ο οποίοσ 

λειτουργεί ωσ διεπαφι ανάμεςα ςτθν εφαρμογι και τισ ςυςκευζσ προσ διαχείριςθ. 
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1. Ειςαγωγό 

Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Internet of Things - IoT) είναι μια μελλοντικι κατάςταςθ, 

κατά τθν οποία κακθμερινά αντικείμενα - όπωσ κινθτά τθλζφωνα, αυτοκίνθτα, οικιακζσ 

ςυςκευζσ, ροφχα, ακόμθ και τρόφιμα - κα ςυνδζονται αςφρματα ςτο διαδίκτυο, μζςω 

ζξυπνων μικροκυκλωμάτων, και κα μποροφν να ςυλλζγουν και να ανταλλάςςουν δεδομζνα. 

Εξελιςςόμενεσ τεχνολογίεσ δικτφωςθσ, όπωσ θ ταυτοποίθςθ μζςω ραδιοςυχνοτιτων (RFID 

tags), κα μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε διςεκατομμφρια αντικείμενα, για μια ςχεδόν 

απεριόριςτθ γκάμα εφαρμογϊν. 

Συναφισ ζννοια του IoT είναι θ ζννοια του Web of Things. Στθν περίπτωςθ αυτι, κάκε 

αντικείμενο είναι προςβάςιμο μζςω του πρωτοκόλλου HTTP και ταυτοποείται μοναδικά 

μζςω ενόσ URI. Αρχιτεκτονικζσ αρχζσ, όπωσ REpresentational State Transfer (REST) και 

Service Oriented Architecture (SOA), χρθςιμοποιοφν ωσ βάςθ το Web για τθ δθμιουργία 

υπθρεςιϊν λογιςμικοφ, που χρθςιμοποιοφνται από εκατομμφρια ανκρϊπουσ και 

επιχειριςεισ ςε όλο τον κόςμο. 

Με τισ παραπάνω προοπτικζσ, οι εφαρμογζσ που αφοροφν το ζξυπνο ςπίτι (Smart Home) 

αποκτοφν ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Συςκευζσ με ενςωματωμζνεσ πλακζτεσ, που κα μποροφν 

να φζρουν αιςκθτιρεσ και να ςυνδεκοφν αςφρματο ςτο δίκτυο, μποροφν να επιτρζψουν 

τθν απομακρυςμζνθ διαχείριςθ και τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

Με τον όρο «ζξυπνα ςπίτια (Smart Home)» ι «ςυςτιματα αυτοματιςμϊν κατοικιϊν (Home 

Automation System)» περιγράφονται οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ που τοποκετοφνται ςε 

ςπίτια με ςκοπό να προςφζρουν άνεςθ, αςφάλεια, εξοικονόμθςθ ενζργειασ και χρθμάτων 

ςτουσ ενοίκουσ.  

Οι ζξυπνεσ εγκαταςτάςεισ αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλον χρθςιμοποιϊντασ ζνα μζςο 

επικοινωνίασ, με τθ βοικεια του οποίου ανταλλάςςουν δεδομζνα, προκειμζνου να 

διεξάγουν κάποιεσ λειτουργίεσ, όπωσ να ενεργοποιιςουν το φωτιςμό ενόσ χϊρου ι να 

ρυκμίςουν τθ κερμοκραςία. Ζξυπνα ςυςτιματα εγκακίςτανται και ςε εμπορικζσ 

εφαρμογζσ, όπου αναφζρονται με τον όρο «αυτοματιςμοί κτθρίων (Building Automation)». 

Τα ζξυπνα ςυςτιματα μποροφν να ελζγχουν, εκτόσ από τισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, 

τισ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ αλλά και τισ οικιακζσ ςυςκευζσ και τισ ςυςκευζσ 

πολυμζςων (Multimedia), δθμιουργϊντασ ζνα ενοποιθμζνο ςφςτθμα. Στισ τελευταίεσ 

εντάςςονται οι ςυςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν, τα θχοςυςτιματα αλλά και οι τθλεοράςεισ του 
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ςπιτιοφ. Συνδυάηοντασ όλεσ αυτζσ τισ ανεξάρτθτεσ, αρχικά, εγκαταςτάςεισ ςε μία κοινι 

βάςθ αποκτάται πλιρθσ ζλεγχοσ τθσ οικίασ, ο οποίοσ μπορεί να διεξαχκεί ακόμα και από 

μακριά. 

Ζνα χαρακτθριςτικό των ζξυπνων ςπιτιϊν είναι ότι τα ίδια περιφερειακά χρθςιμοποιοφνται 

για πολλζσ χριςεισ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ότι οι αιςκθτιρεσ παρουςίασ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ζλεγχο του φωτιςμοφ και του ςυςτιματοσ 

κζρμανςθσ, αλλά χρθςιμεφουν και για το ςφςτθμα του ςυναγερμοφ. Ζνα άλλο παράδειγμα 

αφορά ςτισ οκόνεσ των τθλεοράςεων, οι οποίεσ μποροφν να προβάλουν και τθν εικόνα τθσ 

κυροτθλεόραςθσ. 

Τα πλεονεκτιματα, που προκφπτουν από τον αποτελεςματικό ςυντονιςμό των 

ςυςτθμάτων, αφοροφν ςτθ διευκόλυνςθ τθσ κακθμερινότθτασ των χρθςτϊν. Η βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ των ενοίκων, ζπειτα από κατάλλθλο προγραμματιςμό του ςυςτιματοσ, 

ςυνοδεφεται από εξοικονόμθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και κατ’ επζκταςθ και από 

εξοικονόμθςθ χρθμάτων. Επίςθσ, τα ζξυπνα ςυςτιματα είναι δυνατό να εξαςφαλίςουν 

αςφαλζςτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, ςχετικά με τουσ 

τρόπουσ που επιτυγχάνονται αυτοί οι ςτόχοι, είναι τα εξισ: 

 Ποιότθτα ηωισ: Ο ζνοικοσ, μζςω οποιουδιποτε τονικοφ τθλεφϊνου, ςτακεροφ ι 

κινθτοφ ι μζςω του Internet, μπορεί να χειριςτεί τισ κφριεσ λειτουργίεσ τθσ 

κατοικίασ, κατά τθ διάρκεια απουςίασ του. Ζτςι, ζχει τθ δυνατότθτα να ανάψει το 

κερμοςίφωνα, λίγο πριν φτάςει ςπίτι του, και να ρυκμίςει τθ κερμοκραςία του 

ςπιτιοφ. Επίςθσ, μπορεί να προγραμματίςει αυτοματοποιθμζνο πότιςμα, κατά τθ 

διάρκεια μακράσ απουςίασ. 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ: Η κατανάλωςθ ενζργειασ μειϊνεται με τον αυτόματο 

ζλεγχο των κερμαντικϊν ςωμάτων. Εφόςον θ κερμοκραςία δωματίου φτάςει ςε 

κάποιο επικυμθτό επίπεδο, τα κερμαντικά ςϊματα απενεργοποιοφνται αυτόματα. 

Ζνασ άλλοσ τρόποσ για τθν αποφυγι άςκοπθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ είναι θ 

απενεργοποίθςθ τθσ κζρμανςθσ, όταν είναι ανοιχτά τα παράκυρα. 

 Αςφάλεια: Τα ςφγχρονα ςυςτιματα προςφζρουν τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ 

τθσ κατοικίασ. Ζτςι, ο ιδιοκτιτθσ ζχει τθ δυνατότθτα, όχι μόνο να παρακολουκεί 

από όλεσ τισ τθλεοράςεισ του ςπιτιοφ τθν εικόνα που καταγράφουν οι κάμερεσ, 

αλλά και να ενθμερϊνεται για τθν κατάςταςθ τθσ οικίασ, κατά τθν απουςία του, 

μζςω φωτογραφιϊν ςτο κινθτό του. Σε περίπτωςθ που ενεργοποιθκοφν οι 

αιςκθτιρεσ ςυναγερμοφ, λόγω παραβίαςθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματθσ 
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καταγραφισ εικόνων. Επιπλζον, ο ιδιοκτιτθσ μπορεί να ενθμερϊνεται αν προκφψει 

κάτι ζκτακτο, όπωσ πυρκαγιά ι διαρροι νεροφ, κατά τθν απουςία του. 

Προκειμζνου θ διαχείριςθ των ςυςκευϊν ςτο ζξυπνο ςπίτι να είναι εφκολθ, και να μπορεί 

να γίνει από παντοφ, απαιτείται θ δθμιουργία μιασ εφαρμογισ για φορθτζσ/κινθτζσ 

ςυςκευζσ. Η διάδοςθ των Smartphone και Tablet, τα τελευταία χρόνια, ευνοεί τθν 

ανάπτυξθ τζτοιων εφαρμογϊν και τισ κάνεισ προςιτζσ ςτουσ χριςτεσ. 

 

1.1. Σκοπόσ και δομό τησ εργαςύασ 

Ο ςτόχοσ, τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ εφαρμογισ 

Android για τθ διαχείριςθ ζξυπνου ςπιτιοφ. Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ, κα γίνουν τα εξισ: 

 Θα παρουςιαςτοφν οι ζννοιεσ Internet of Things και Web of Things. 

 Θα γίνει μελζτθ τθσ αρχιτεκτονικισ του Android και του Android SDK, που 

χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε Android. 

 Θα ςχεδιαςτεί ζνα REST API για τθ διαχείριςθ ςυςκευϊν ςτο ςπίτι, με γνϊμονα τθν 

αςφάλεια και τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

 Θα ςχεδιαςτεί και κα υλοποιθκεί μια Android εφαρμογι για τθν διαχείριςθ ενόσ 

smarthome, θ οποία κα χρθςιμοποιεί το REST API που κα ςχεδιαςτεί. 

 

Η εφαρμογι ςχεδιάηεται για Smartphones, που τρζχουν Android, και ζχει τισ παρακάτω 

λειτουργίεσ: 

 Σφνδεςθ ςτον απομακρυςμζνο Server με τα ςτοιχεία του χριςτθ. 

 Διαχείριςθ ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ: 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ ςυςτιματοσ. 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ. 

o Ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ ςτισ διάφορεσ ηϊνεσ. 

 Διαχείριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ: 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κζρμανςθσ. 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κζρμανςθσ με χρονοδιακόπτθ (on/off 

timer). 
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 Διαχείριςθ κερμοςίφωνα: 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κερμοςίφωνα. 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κερμοςίφωνα με χρονοδιακόπτθ (on/off 

timer). 

 Διαχείριςθ των παρακφρων και τθσ γκαραηόπορτασ. 

 Επιςκόπθςθ ςυςτθμάτων (Εμφάνιςθ μθνυμάτων από τισ διάφορεσ 

απομακρυςμζνεσ ςυςκευζσ). 

 

Η δομι τθσ υπόλοιπθσ εργαςίασ, είναι θ ακόλουκθ: 

 Στο δεφτερο κεφάλαιο, κα γίνει ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ Internet of Things και Web of 

Things. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, κα γίνει ειςαγωγι ςτο Android και ςτα βαςικά δομικά ςτοιχεία 

του. 

 Στο τζταρτο κεφάλαιο, παρουςιάηεται ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ και οι 

τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

 Στο πζμπτο κεφάλαιο, παρουςιάηεται θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ (εφαρμογι 

Android και Gateway). 

 Η εργαςία ολοκλθρϊνεται ςτο ζκτο κεφάλαιο με τον επίλογο. 
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2. Internet of Things και Web of Things 

2.1. Internet of Things 

Σε παγκόςμια κλίμακα, υπάρχουν πάνω από 2 διςεκατομμφρια ςυςκευζσ, που ζχουν 

ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, και πάνω από 1 διςεκατομμφριο χριςτεσ. Αςφρματεσ, κινθτζσ και 

δικτυακζσ τεχνολογίεσ ζδωςαν, ςε πρϊτθ φάςθ, τθ δυνατότθτα διάχυτθσ επικοινωνίασ 

μεταξφ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν, δθμιουργϊντασ πολφ ςθμαντικζσ οικονομικζσ 

ευκαιρίεσ. Ωςτόςο, αυτό μπορεί να είναι μόνο θ αρχι: εξελιςςόμενεσ τεχνολογίεσ 

δικτφωςθσ, όπωσ θ ταυτοποίθςθ μζςω ραδιοςυχνοτιτων (RFID tags), ενδεχομζνωσ κα 

μποροφν να αναπτυχκοφν ςε εκατοντάδεσ διςεκατομμφρια, για μια ςχεδόν απεριόριςτθ 

γκάμα εφαρμογϊν. 

Μακροπρόκεςμα, υπάρχει θ πεποίκθςθ ςτθν ερευνθτικι κοινότθτα ότι οι απλζσ ετικζτεσ 

(tags), του ςιμερα, κα μετεξελιχκοφν ςε δικτυωμζνα αντικείμενα με δυνατότθτα 

αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ δεδομζνων και προςκικθσ αιςκθτιρων. Αυτό, με τθ ςειρά 

του, κα ανοίξει ζνα εντελϊσ νζο φάςμα ςε δικτυακζσ εφαρμογζσ, όπωσ τισ M2M (”Man-to-

Machine, Machine-to-Man, Machine-to-Mobile και Mobile-to-Machine”) επικοινωνίεσ. 

Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» είναι ζνα δίκτυο διςεκατομμυρίων ι τριςεκατομμυρίων 

μθχανϊν, οι οποίεσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. Είναι πολφ ςθμαντικό και κυρίαρχο κζμα για 

τθν εξζλιξθ των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν τισ επόμενεσ δεκαετίεσ, κακϊσ θ 

απλοφςτερθ μορφι αυτοφ είναι ιδθ ςε χριςθ. Υπάρχουν 1,3 διςεκατομμφρια 

ταυτοποιιςεισ, μζςω ραδιοςυχνοτιτων (RFID), και 2 διςεκατομμφρια χριςτεσ κινθτϊν 

υπθρεςιϊν, ςε όλο τον κόςμο. 

Η ιδζα ζχει διευρυνκεί, από προθγμζνεσ ζννοιεσ, τα τελευταία 20 χρόνια: 

 Ubiquitous Communications 

 Pervasive Computing 

 Ambient Intelligence 

Από μια γενικι ςκοπιά, μπορεί να ςυναχκεί το ςυμπζραςμα ότι θ τάςθ για τον όλο και 

μεγαλφτερο αρικμό ςυνδεδεμζνων ευφυϊν αντικειμζνων είναι αμετάκλθτθ, διότι θ 

οικονομικι αξία ενόσ ςυςτιματοσ αντικειμζνων και ςυςκευϊν είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με 

το γεγονόσ ότι είναι «δικτυωμζνεσ». 
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Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» κα επιτρζψει, μζςω τθσ πλθροφορικισ, τθν υποςτιριξθ 

των οικονομικϊν, τθσ υγείασ, τθσ κοινωνικότθτασ αλλά και τθσ ιδιωτικότθτασ. 

Παρακάτω, αναφζρονται μερικά απλά παραδείγματα: 

 Διαχείριςθ και Ιςτορικό ςυςκευϊν και ανταλλακτικϊν: Με τθ χριςθ των RFID tags, 

μπορεί να γνωρίηει κανείσ από ποφ ζχει προζλκει κάποιο αντικείμενο, τθ χριςθ του, 

τι βλάβεσ ζχει παρουςιάςει κλπ. 

 Διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων: Ηλεκτρονικι ςιμανςθ και παρακολοφκθςθ τθσ 

κζςθσ των αποςκευϊν ςε ζναν αερολιμζνα ι των εμπορευμάτων, ςτο πλαίςιο μιασ 

διαδικαςίασ παραγωγισ, ςτο εργοςτάςιο. 

 Υγειονομικι περίκαλψθ: Αιςκθτιρεσ για αρτθριακι πίεςθ και καρδιακι ςυχνότθτα, 

όπου τακτικζσ μετριςεισ από το ςπίτι του αςκενοφσ κα μποροφν να ςτζλνονται ςε 

κάποιο κζντρο παρακολοφκθςθσ. Ζνασ υπολογιςτισ κα εντοπίηει τυχόν 

ανεπικφμθτεσ κινιςεισ ι ςιματα και κα ειδοποιεί τον υπεφκυνο γιατρό να ελζγξει 

τον αςκενι. 

 Παρακολοφκθςθ περιβάλλοντοσ: Ζνα δίκτυο αιςκθτιρων κα είναι ςε κζςθ να 

παρακολουκεί περιβαλλοντικά ςτοιχεία, όπωσ τισ βροχοπτϊςεισ, ϊςτε να μπορεί 

να επιτευχκεί πρόβλεψθ των πλθμμυρϊν  ι άλλων καταςτροφϊν. 

Οι πικανζσ εφαρμογζσ τθσ διαδεδομζνθσ δικτφωςθσ είναι απεριόριςτεσ. Μερικζσ 

εφαρμογζσ φαίνονται απαραίτθτεσ. Για παράδειγμα, ο εντοπιςμόσ ανκρϊπων ςε ζνα 

πικανό ςενάριο καταςτροφισ, όπωσ φωτιά ςε κάποιο τοφνελ. Άλλεσ εφαρμογζσ μπορεί εκ 

πρϊτθσ όψεωσ να φαίνονται μθ ρεαλιςτικζσ. Για να κεωρθκεί ότι αυτι θ τεχνολογία 

πραγματικά αξίηει τον κόπο, υπάρχει ανάγκθ για αντιμετϊπιςθ του μεγάλου όγκου των 

εφαρμογϊν προκειμζνου να κατανοθκοφν καλφτερα οι διάφορεσ απαιτιςεισ (π.χ. 

πραγματικόσ χρόνοσ, θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν), που κα οδθγιςουν τελικά ςτθν 

απαραίτθτθ "γενικι" τεχνολογικι εξζλιξθ. 

Τα κζματα, που κεωρείται ότι παρουςιάηουν ενδιαφζρον, όςο αφορά το «Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων», είναι τα εξισ: 

 Η προοπτικι του ςυςτιματοσ, για το πϊσ τα δικτυωμζνα ςυςτιματα είναι πικανό 

να εξελιχκοφν. 

 Οι επιπτϊςεισ τθσ διαςυνδεςιμότθτασ τθσ ςυςκευισ, για τισ μελλοντικζσ 

αρχιτεκτονικζσ δικτφου και των νζων τεχνολογιϊν. 

 Συγκεκριμζνθ αςφάλεια και προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ. 
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 Η αρχιτεκτονικι, που απαιτείται, για τθν υποςτιριξθ των αιτιςεων των 

τριςεκατομμυρίων ςυςκευϊν, που ςυνδζονται. 

 Η ςφνκεςθ των υπθρεςιϊν. 

 Ο ρόλοσ των "ανοικτϊν" (λογιςμικϊν) μοντζλων. 

 Ο ρόλοσ των αςφρματων τεχνολογιϊν. 

Αυτά κακιερϊκθκαν ςαν ερωτιςεισ που πρζπει να απαντθκοφν, προκειμζνου να 

κατανοθκοφν οι απαιτιςεισ για το παγκόςμιο δίκτυο του αφριο, για το πϊσ μπορεί να 

οικοδομθκεί και για το πϊσ κα είναι. 

 

2.1.1. Υπϊρχουςεσ τεχνολογύεσ 

Το διαδίκτυο ζχει καταςτεί θ πλατφόρμα, ϊςτε να ξεκινιςουν οι InformationTechnology (IT) 

υπθρεςίεσ για όλα τα είδθ των βιομθχανιϊν. Τα δίκτυα και οι υπθρεςίεσ λογιςμικοφ 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ, με κάκε τρόπο. Οι αρχιτεκτονικζσ αρχζσ, για τθ δθμιουργία 

προϊόντων λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν, ζχουν εξελιχκεί. Αρχιτεκτονικζσ αρχζσ, όπωσ 

Representational State Transfer (REST), Event Driven Architecture (EDA) και Service Oriented 

Architecture (SOA), χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία υπθρεςιϊν λογιςμικοφ, που 

χρθςιμοποιοφνται από εκατομμφρια ανκρϊπουσ και επιχειριςεισ ςε όλο τον κόςμο. Για 

παράδειγμα, το REST ζχει αποδείξει τθ χρθςιμότθτά του ωσ μια επιτυχθμζνθ αρχι 

ςχεδιαςμοφ, αφοφ όλο το World Wide Web (WWW) ζχει ςχεδιαςτεί με βάςθ αυτό. Το SOA 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τθ δθμιουργία centric και web εφαρμογϊν επιχειριςεων και 

υπθρεςιϊν. Ζχει εξελιχκεί ςε ζνα νζο ϊριμο επίπεδο, ςε ςφγκριςθ με άλλεσ τεχνολογίεσ 

που είναι διακζςιμεσ ςτο παρελκόν για τθν παροχι γριγορων υπθρεςιϊν. Όλεσ αυτζσ οι 

αρχζσ αρχιτεκτονικισ ςυμπλθρϊνουν, επίςθσ, θ μία τθν άλλθ για το ςχεδιαςμό νζων 

υπθρεςιϊν. 

Η παράγραφοσ, που ακολουκεί, παρζχει τεχνικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςυςτιματα 

RFID, που είναι μία βαςικι τεχνολογία του «Διαδικτφου των Πραγμάτων». 

Μία από τισ πικανζσ τεχνολογίεσ αναγνϊριςθσ, που προτείνεται ςτθν ζκκεςθ τθσ ITU, είναι 

θ Radio Frequency IDentification (RFID). Η RFID είναι μια αυτόματθ μζκοδοσ αναγνϊριςθσ, 

που χρθςιμοποιεί τα ραδιοκφματα για να εντοπίςει ςθματοδοτθμζνα ςτοιχεία, όπωσ 

ανκρϊπουσ, ηϊα ι αντικείμενα. Είναι παρόμοιο με το barcode, αλλά χρθςιμοποιεί ζνα 
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μικροτςίπ μαηί με ραδιοκφματα. Μια ετικζτα RFID, επίςθσ γνωςτι και ωσ "Electronic Label", 

ι "Transponder" ι "Codeplate", αποτελείται από ζνα τςιπ RFID, που ςυνδζεται με μία 

κεραία. Οι ετικζτεσ μποροφν να διαβαςτοφν από πολλά μζτρα μακριά και χωρίσ να 

χρειάηεται οπτικι επαφι. Η πιο κοινι μζκοδοσ αναγνϊριςθσ είναι να φυλάςςεται ο 

αφξοντασ αρικμόσ, που προςδιορίηει κάποιο άτομο ι κάποιο αντικείμενο. Μια RFID ετικζτα 

μπορεί, επιπλζον, να αποκθκεφςει και άλλεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ. Τα ςυςτιματα RFID 

χρθςιμοποιοφν ετικζτεσ RFID, που αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ και αποδοτικότερθ μζχρι 

ςτιγμισ τεχνολογία για τισ υπθρεςίεσ αναγνϊριςθσ ςτοιχείου, όςον αφορά το IοT («Internet 

οf Things»). 

Τα ςυςτιματα RFID αποτελοφνται από τρία κφρια ςτοιχεία: ετικζτεσ RFID, αναγνϊςτεσ RFID, 

και RFID λογιςμικό. 

Μια ετικζτα RFID ι αναμεταδότθσ μεταφζρει τα ςτοιχεία ταυτότθτασ, που μπορεί να είναι 

μια μοναδικι ςυμβολοςειρά ι ζνασ κωδικόσ. Επιπλζον, θ ετικζτα μπορεί να αποκθκεφςει 

πλθροφορίεσ ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ μνιμθσ τθσ. Μια ετικζτα επιςυνάπτεται, φυςικά, 

ςτο αντικείμενο που πρζπει να εντοπιςτεί. Πρόκειται για μία θλεκτρικι ςυςκευι 

ςχεδιαςμζνθ να λαμβάνει ζνα ειδικό ςιμα και να ςτζλνει αυτόματα μια ςυγκεκριμζνθ 

απάντθςθ. Αποτελείται από ζνα ςτοιχείο ςφνδεςθσ (όπωσ ζνα πθνίο ι μια κεραία 

μικροκυμάτων) και ζνα θλεκτρονικό μικροτςίπ (λιγότερο από το 1 / 3 του χιλιοςτοφ ςε 

μζγεκοσ). Μπορεί να είναι πακθτικι, θμι-πακθτικι ι ενεργθτικι, με βάςθ τθν πθγι 

τροφοδοςίασ τθσ και τον τρόπο χρθςιμοποίθςισ τθσ, και μπορεί να είναι μόνο ανάγνωςθσ, 

ανάγνωςθσ ι εγγραφισ και ανάγνωςθσ / εγγραφισ και αναδιατφπωςθσ, ανάλογα με το πϊσ 

τα δεδομζνα είναι κωδικοποιθμζνα. Οι πακθτικζσ ετικζτεσ RFID λαμβάνουν τθν ενζργεια, 

από το θλεκτρομαγνθτικό πεδίο που εκπζμπεται, από τουσ αναγνϊςτεσ. Οι ετικζτεσ 

χρθςιμοποιοφν ςυχνότθτεσ εκπομπισ, που κυμαίνονται ςτα kiloHertz, megaHertz και 

gigaHertz. 

Ζνασ RFID αναγνϊςτθσ είναι μία ςυςκευι, που χρθςιμοποιείται για να διαβάςει τα 

δεδομζνα που ςτζλνονται από τθν ετικζτα. Για ανάγνωςθ πακθτικϊν ετικετϊν RFID, ο 

αναγνϊςτθσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει επιπλζον ενζργεια ςε θλεκτρομαγνθτικι μορφι. Η 

ςυςκευι ανάγνωςθσ αποτελείται από μια διπολικι κεραία και ζνα μικροεπεξεργαςτι. Η 

διπολικι κεραία χρθςιμοποιείται για τθ μετάδοςθ των ςθμάτων και τθν τροφοδότθςθ τθσ 

ετικζτασ. Ο μικροεπεξεργαςτισ ελζγχει και διευκφνει όλεσ τισ ςχετικζσ διεργαςίεσ τθσ 

ςυςκευισ ανάγνωςθσ. Ο αναγνϊςτθσ μπορεί να είναι είτε μια ειδικι ςυςκευι χειρόσ, είτε 

να είναι ενςωματωμζνοσ ςε μια κινθτι ςυςκευι ι μπορεί ακόμα να ενταχκεί ςε ζνα τοίχο 
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(ςτακερζσ ςυςκευζσ ανάγνωςθσ). Σε ςφγκριςθ με τισ ετικζτεσ, οι ςυςκευζσ ανάγνωςθσ είναι 

μεγαλφτερεσ, πιο ακριβζσ, και καταναλϊνουν περιςςότερθ ενζργεια ανάλογα με τθν 

ιδιότθτά τουσ. Η ςυςκευι ανάγνωςθσ πρζπει να ζχει, επίςθσ, τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ 

(ενςφρματθ ι αςφρματθ). 

Το RFID λογιςμικό είναι ζνα λογιςμικό, που τρζχει για τθ ςυςκευι ανάγνωςθσ RFID. 

Υπάρχουν διάφορεσ υπθρεςίεσ, που περιλαμβάνονται ςε αυτό. Υπθρεςίεσ όπωσ θ 

ανάγνωςθ, το κλείδωμα, θ εγγραφι και θ διαγραφι μιασ ετικζτασ περιλαμβάνονται ςτο 

βαςικό ςφνολο λειτουργιϊν. Επιπλζον, το φιλτράριςμα, το άκροιςμα, θ αναηιτθςθ, θ 

καταγραφι ςυμβάντων και οι υπθρεςίεσ αςφαλείασ περιλαμβάνονται και αυτά ςτο 

λογιςμικό. Το υλικολογιςμικό, επίςθσ, χρειάηεται για να επικοινωνεί θ ςυςκευι ανάγνωςθσ 

με το δίκτυο, θ οποία κα πρζπει να επεξεργάηεται και τισ εντολζσ που λαμβάνει από ζνα 

απομακρυςμζνο ςφςτθμα ελζγχου. 

Υπάρχουν δφο τφποι RFID: κοντινοφ πεδίου RFID και μακρινοφ πεδίου RFID. Με Near Field 

Communication (NFC) RFID είναι εξοπλιςμζνα πολλά τθλζφωνα, τα τελευταία χρόνια, και 

πολλζσ NFC υπθρεςίεσ είναι διακζςιμεσ, ιδθ, για NFC τθλζφωνα. Οι NFC ςυςκευζσ 

ανάγνωςθσ διαβάηουν τθν ετικζτα είτε με ζνα άγγιγμα είτε εντόσ εμβζλειασ 5 cm. Μακρινοφ 

πεδίου RFID καλφπτουν απόςταςθ μεταξφ 3 και 6 μζτρων, από ςτακερζσ ςυςκευζσ 

ανάγνωςθσ.  

 

2.1.2. Προοπτικϋσ 

Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» είναι ζνα δίκτυο επικοινωνίασ ςυςκευϊν, με τζςςερισ 

βακμοφσ πολυπλοκότθτασ: 

 Κακαρά πακθτικζσ ςυςκευζσ (RFID), που δίνουν ςτακερά δεδομζνα μετά από 

ερϊτθςθ εξ’ αποςτάςεωσ. 

 Συςκευζσ με μζτρια επεξεργαςτικι ιςχφ, οι οποίεσ διαμορφϊνουν το μινυμα που 

ίςωσ να μεταβάλλεται με το χρόνο και κζςθ. 

 Τθλεπιςκοπικζσ ςυςκευζσ, που παράγουν και ςτζλνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

περιβάλλον τουσ, όπωσ για παράδειγμα πίεςθ, κερμοκραςία, επίπεδο του φωτόσ, 

τοποκεςία. 
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 Συςκευζσ με μεγαλφτερθ επεξεργαςτικι ιςχφ, που μπορεί να αποφαςίςουν, χωρίσ 

ανκρϊπινθ παρζμβαςθ, να επικοινωνιςουν με κάποια άλλθ ςυςκευι. Το τελικό 

αυτό ςτάδιο κάνει "Pro Active Computing", δθλαδι αυτζσ οι ςυςκευζσ, ζχοντασ 

επίγνωςθ του φυςικοφ τουσ περιβάλλοντοσ, απαντοφν ςε αυτό το πλαίςιο με 

κάποια μορφι αντίδραςθσ, που πικανό να προκαλζςει τθν αλλαγι του πλαιςίου. 

Η δφναμθ του «Διαδικτφου των Πραγμάτων» και των εφαρμογϊν, που υποςτθρίηει, 

οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςυςκευζσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ. Οι ςυςκευζσ αυτζσ, 

οριςμζνεσ φορζσ, αποκαλοφνται "ζξυπνεσ ςυςκευζσ", αν και ομάδεσ ςυςκευϊν δεν 

χρειάηεται να είναι το ίδιο ζξυπνεσ. Μια gateway device μπορεί να απορρίπτει, να ακροίηει 

και να ελζγχει τθ μορφι των δεδομζνων, από μια ομάδα απλϊν αιςκθτιρων, πριν τα 

ςτείλει κάπου αλλοφ. Αυτό είναι ιδίωσ ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τθν αςφρματθ πρόςβαςθ και 

τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ αρχιτεκτονικισ, θ οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ. 

Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», όπωσ φαίνεται, επιβάλλει μια νζα τάξθ δικτφου, που 

παρουςιάςτθκε ωσ Capillary Networks. Αυτά τα, μικρϊν-αποςτάςεων, δίκτυα αιχμισ είναι θ 

επζκταςθ των υπαρχόντων δικτφων και υπθρεςιϊν ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ, που είναι 

εξοπλιςμζνεσ με αιςκθτιρεσ και ενεργοποιθτζσ. 

Στα Capillary Networks ανικουν τα BAN, PAN και, ενδεχομζνωσ, τα LAN περιβάλλοντα, με 

Gateway Devices που παρζχουν διεπαφι μεταξφ των επιπζδων, όπου αυτι χρειάηεται. 

Τα Capillary Networks είναι αυτόνομα και αυτό-οργανϊνονται, λόγω τθσ ευελιξίασ τουσ και 

τθσ οικονομίασ τουσ. Τα μικρά αυτά δίκτυα δεν πρζπει να επιβαρφνονται με το κόςτοσ 

διαμόρφωςθσ, διαχείριςθσ και ςυντιρθςισ τουσ, ωσ εκ τοφτου το «Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων» κα πρζπει να λειτουργεί όπωσ ακριβϊσ απαιτεί το "Plug and Play" με τουσ 

ενςφρματουσ υπολογιςτζσ. Οι γειτονικζσ ςυςκευζσ κα πρζπει να ανταλλάςςουν μθνφματα 

για να ανακαλφψουν θ μία τθν άλλθ και να ρυκμίςουν οι ίδιεσ τθν καλφτερθ τοπολογία για 

τθν ανταλλαγι και τθν αποςτολι μθνυμάτων προσ, από και διαμζςω τθσ μιασ και τθσ άλλθσ. 

Με τον τρόπο αυτό, το δίκτυο κα μπορεί να αντιδράςει, όταν μια ςυςκευι φκάνει, φεφγει ι 

κινείται και κα μπορεί να διατθρθκεί, όταν πρόκειται να υπάρξει παρζμβαςθ ι διατάραξθ 

των διαφλων επικοινωνίασ. Η αυτό-οργάνωςθ και θ δυνατότθτα δυναμικισ δρομολόγθςθσ 

αποτελοφν βάςθ για τθ βιωςιμότθτα και τθν αξιοπιςτία των δικτφων του «Διαδικτφου των 

Πραγμάτων». 
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Η ανάγκθ επικοινωνίασ των ςυςκευϊν ςτο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» μεταξφ τουσ, 

οπουδιποτε και αν είναι αυτζσ εγκατεςτθμζνεσ ςτον κόςμο, ςυνεπάγεται τθ ςπουδαιότθτα 

τθσ ονοματοδοςίασ και τθσ διευκυνςιοδότθςθσ, οι οποίεσ κα προκφψουν μζςα από 

κατάλλθλθ ζρευνα και επεξεργαςία. Μζςω αυτϊν κα βρεκεί αν θ επικυμθτι ςυςκευι 

υπάρχει, ποφ βρίςκεται, και ποιοι δίαυλοι επικοινωνίασ απαιτοφνται για τθ μεταξφ των 

ςυςκευϊν επικοινωνία. Επιπλζον, οι πλθροφορίεσ, που παρζχονται από τισ ςυςκευζσ 

αυτζσ, μποροφν, τελικά, να ςυγκεντρϊνονται και να χρθςιμοποιοφνται, μαηί με τισ 

υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ, ςε ζναν κοινό Web Server. Το γεγονόσ αυτό ςθμαίνει ότι οι 

ςυςκευζσ μποροφν να ςυνδζονται με μια μοναδικι ταυτότθτα (μζςω τθσ ονοματοδοςίασ 

και τθσ διευκυνςιοδότθςθσ), θ οποία δθμιουργεί τθν επιτακτικι ανάγκθ για προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων και αςφαλι ανταλλαγι πλθροφοριϊν. 

Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» πρζπει να είναι ςφμφωνο με τα πρότυπα και τισ πρότυπεσ 

μεκόδουσ λειτουργίασ. Ενϊ θ κάκε μεμονωμζνθ εφαρμογι πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα 

να χρθςιμοποιεί τισ δικζσ τθσ ειδικζσ ςυςκευζσ, τα δικά τθσ πρωτόκολλα και τουσ δικοφσ τθσ 

τρόπουσ λειτουργίασ, είναι ςυμφζρον όταν είναι άμεςα διακζςιμεσ ςυνικεισ 

διαλειτουργικζσ πλατφόρμεσ να χρθςιμοποιοφνται αυτζσ. 

Πρζπει να εξελιχκοφν οι υπθρεςίεσ πλατφορμϊν, πζρα από τθν τρζχουςα "ςτατικι" 

διαμόρφωςθ υπθρεςιϊν, και να προχωριςουν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν ςε προςανατολιςμζνεσ αρχιτεκτονικζσ. Σιμερα, οι υπθρεςίεσ είναι 

προγραμματιςμζνεσ και δεν μποροφν να προςαρμοςτοφν δυναμικά ςτισ μεταβαλλόμενεσ 

απαιτιςεισ και ςτα πλαίςια εφαρμογισ. Η διαλειτουργικότθτα εξακολουκεί να απαιτεί από 

τουσ χριςτεσ να γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ που προςφζρονται από τουσ παρόχουσ και τισ 

αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ τουσ, από πριν. Αυτι θ "Closed World" προςζγγιςθ ςυνεπάγεται ότι 

όλεσ οι Client υπθρεςίεσ, και τα χαρακτθριςτικά αυτϊν, είναι γνωςτά εκ των προτζρων. Από 

τθν άλλθ, θ ςθμαςιολογικι μοντελοποίθςθ κα πρζπει να καταςτεί δυνατι για τουσ Service 

Requestors, ϊςτε να μποροφν να καταλάβουν ποια υπθρεςία και ποιοι πάροχοι μποροφν 

να προςφερκοφν. Αυτό αποτελεί βαςικό ηιτθμα για τθν πορεία προσ μια "Open World" 

προςζγγιςθ, όπου νζα, άγνωςτα ι τροποποιθμζνα προϊόντα-υπθρεςίεσ μπορεί να 

εμφανιςτοφν ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι. Αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια να υπάρξουν 

ενδιάμεςεσ απαιτιςεισ, όπωσ αυτζσ που χρειάηονται για τθ διαςφνδεςθ μεταξφ των 

ςυςκευϊν. Αυτό είναι ζνα βαςικό ςτοιχείο για τθν πρόοδο των δικτυακϊν ςυςκευϊν, που 

τισ κακιςτά ικανζσ να προςαρμόηονται δυναμικά ςτισ αλλαγζσ του πλαιςίου, που μπορεί να 

επιβλθκοφν από τα ςενάρια εφαρμογισ (π.χ. μετάβαςθ από τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
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λειτουργίασ ςε κατάςταςθ ςυναγερμοφ με ςκοπό τθν επαγρφπνθςθ, το οποίο μπορεί να 

ςυνεπάγεται διαφορετικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθν εφαρμογι διαφορετικϊν 

ςυμπεριφορϊν). 

 

2.1.3. Web of Things 

To «Web of Things» είναι εμπνευςμζνο από το «Internet of Things», όπου αντικείμενα που 

περιζχουν μια ενςωματωμζνθ ςυςκευι, ι ζνα υπολογιςτι, ςυνδζονται πλιρωσ ςτο Web 

και είναι προςβάςιμα μζςω του πρωτοκόλλου HTTP. Παραδείγματα ζξυπνων ςυςκευϊν και 

αντικειμζνων είναι: τα αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων, οι ςυςκευζσ περιβάλλοντοσ, οι 

οικιακζσ ςυςκευζσ, κλπ. 

Σε αντίκεςθ με τα ςυςτιματα που υπάρχουν για το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», ο «Ιςτόσ 

των Πραγμάτων» βαςίηεται ςτα υπάρχοντα και ευρζωσ διαδεδομζνα πρότυπα του Web για 

τθν διαςφνδεςθ και τθν επζκταςθ του οικοςυςτιματοσ των ενςωματωμζνων ςυςκευϊν. 

Αποδεκτά και διαδεδομζνα πρότυπα, όπωσ το URI, HTTP, REST, χρθςιμοποιοφνται για τθν 

πρόςβαςθ ςτθ λειτουργικότθτα των ζξυπνων αντικειμζνων. 

Η πρόςβαςθ ςτισ ζξυπνεσ ςυςκευζσ βαςίηεται, λοιπόν, ςτο κλαςικό μοντζλο τθσ client-

server αρχιτεκτονικισ. Για τθν επικοινωνία client-server, υπάρχουν διάφορεσ λφςεισ: 

 Τα Web Services είναι μια τεχνολογία που επιτρζπει ςτισ εφαρμογζσ να 

επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, ανεξαρτιτωσ πλατφόρμασ και γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ. Ζνα Web Service είναι μια διεπαφι λογιςμικοφ (Software 

Interface) που περιγράφει μια ςυλλογι από λειτουργίεσ, οι οποίεσ μποροφν να 

προςεγγιςτοφν από το δίκτυο μζςω πρότυπων μθνυμάτων XML. Χρθςιμοποιεί 

πρότυπα βαςιςμζνα ςτθ γλϊςςα XML για να περιγράψει μία λειτουργία (Operation) 

προσ εκτζλεςθ και τα δεδομζνα προσ ανταλλαγι με κάποια άλλθ εφαρμογι. Μια 

ομάδα από Web Services, οι οποίεσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ, κακορίηει μια 

εφαρμογι Web Services. Η τεχνολογία αυτι χρθςιμοποιείται ςυχνά για τθν 

επικοινωνία ανάμεςα ςε απομακρυςμζνα ςυςτιματα, αλλά απαιτεί αρκετοφσ 

υπολογιςτικοφσ πόρουσ και δεν προτείνεται για τθν χριςθ ςε κινθτζσ ςυςκευζσ. Τα 

Web Services χρθςιμοποιοφν το HTTPS πρωτόκολλο μεταφοράσ, ενϊ θ δομι των 

μθνυμάτων περιγράφεται από το πρωτόκολλο SOAP. 
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 H αρχιτεκτονικι REST κάνει, επίςθσ, χριςθ του HTTP πρωτόκολλου. Η βαςικι του 

αρχι είναι θ φπαρξθ πόρων (πθγϊν δεδομζνων ι άλλθσ πλθροφορίασ), κάκε μια 

από τισ οποίεσ αναφζρεται από ζνα μοναδικό URI. Τα δεδομζνα οργανϊνονται ςε 

ςυλλογζσ από URI (Collection of URI's) τθσ μορφισ: http://example.com/resources/. 

Για τθν επιςτροφι των δεδομζνων χρθςιμοποιείται είτε κάποια δομι XML είτε, για 

μεγαλφτερθ ταχφτθτα και ευκολία, προτιμάται ςυνικωσ το πρότυπο JSON. 

 

Τα πλεονεκτιματα, του παραπάνω μοντζλου, είναι τα εξισ: 

 Το HTTP είναι απλό και κεωρείται standard, ενϊ υπάρχουν βιβλιοκικεσ για τθ 

χριςθ του. 

 Η αποκικευςθ δεδομζνων βρίςκεται ςε κεντρικό εξυπθρετθτι, ςυνεπϊσ ο χριςτθσ 

μπορεί να ςυνδεκεί από διάφορεσ ςυςκευζσ. 

 Η αποκικευςθ και ο χειριςμόσ των δεδομζνων γίνεται από το ςφςτθμα βάςθσ 

δεδομζνων και, ζτςι, εξαςφαλίηεται θ καλι κατάςταςθ τουσ. 

 Το JSON (JavaScript Object Notation) είναι ζνα ελαφρφ πρότυπο ανταλλαγισ 

δεδομζνων. Είναι εφκολο για τουσ ανκρϊπουσ να το διαβάςουν και να το γράψουν. 

Είναι εφκολο για τισ μθχανζσ να το αναλφςουν (parse) και να το παράγουν 

(generate). 

 Το κατανεμθμζνο ςφςτθμα είναι ανεξάρτθτο πλατφόρμασ και γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ, χάρθ ςτθ χριςθ του HTTP και του JSON. 
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3. Ειςαγωγό ςτο Android 

Το λειτουργικό ςφςτθμα Android αποτελεί ζνα εργαλείο, το οποίο ςχεδιάςτθκε για να 

βοθκιςει ςτθν εξζλιξθ των ςυςκευϊν κινθτισ τθλεφωνίασ,  μετατρζποντασ τα “ουςιαςτικά” 

ςε ζναν μικρό υπολογιςτι τςζπθσ. Εκτόσ από το Operating System, το Middleware κα το 

ςυναντιςουμε και ςε εφαρμογζσ κορμοφ (Core Application). Μζςω τθσ γλϊςςασ Java και 

του Android SDK, που παρζχει τα απαραίτθτα εργαλεία και τα API’s, ζνασ ςφγχρονοσ 

προγραμματιςτισ μπορεί να δθμιουργιςει εφαρμογζσ πολφ υψθλϊν απαιτιςεων και 

αποδόςεων.  

Το DVM (Dalvik Virtual Machine) ζρχεται να ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθν πλατφόρμα 

Android, κακϊσ πρόκειται για ζναν εξομοιωτι κινθτισ ςυςκευισ με όλα τα χαρακτθριςτικά 

ενόσ πραγματικοφ τθλεφϊνου, ςτον οποίο ο προγραμματιςτισ βλζπει άμεςα τα 

αποτελζςματα τθσ δουλειάσ του. 

 Η αρχιτεκτονικι του Android  φαίνεται ςτο, αμζςωσ, παρακάτω ςχιμα : 

 

 

Εικόνα 1 – Αρχιτεκτονικι του Android 
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3.1. Δομικϊ ςτοιχεύα  αρχιτεκτονικόσ. 

Linux Kernel 

Το Android είναι βαςιςμζνο ςτον πυρινα του Linux Kernel για να ανταποκρίνεται ςε όλεσ 

τισ ανάγκεσ με ταχφτθτα και ευελιξία, προςεγγίηοντασ, ζτςι, ακόμα περιςςότερο τθν εικόνα 

ενόσ μικροφ υπολογιςτι με περιβάλλον Windows. 

 

Android Runtime 

Στθν περιοχι του Runtime βρίςκονται οι βιβλιοκικεσ. Δομθμζνεσ κατάλλθλα περιζχουν όλα 

τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν ανάπτυξθ οποιαςδιποτε εφαρμογισ, όπωσ για 

παράδειγμα επίλυςθσ μακθματικϊν εξιςϊςεων κ.α., που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε όλεσ τισ 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Επίςθσ, ςυναντάμε τθν Virtual Machine, που απαρτίηεται από 

καταχωρθτζσ και τρζχει κλάςεισ, οι οποίεσ μεταγλωττίηονται από τον Java Compiler. Το 

Linux Kernel μπορεί να εκτελζςει πολλαπλά ςτιγμιότυπα τθσ Dalvik VM, ενϊ παράλλθλα 

παρζχει λειτουργικότθτα και για δευτερεφουςεσ εφαρμογζσ, όπωσ νιματα  (Threads) και 

χαμθλοφ επιπζδου διαχείριςθ μνιμθσ. 

 

Βιβλιοκικεσ 

Οι βιβλιοκικεσ του Android περιλαμβάνουν ζνα ςφνολο από C/C++ βιβλιοκικεσ, που 

χρθςιμοποιοφνται από διάφορα δομικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ. Αυτζσ διατίκενται ςτουσ 

προγραμματιςτζσ/developers, μζςω του Android Application Framework. Μερικζσ από 

αυτζσ, είναι οι παρακάτω: 

 System C Libraries. 

 Media Libraries: Οι βιβλιοκικεσ αυτζσ υποςτθρίηουν δυνατότθτεσ εγγραφισ και 

playback πολλϊν γνωςτϊν τφπων ιχου, εικόνασ και video, όπωσ: MPEG4, H.264, 

MP3, AAC, AMR, JPEG, PNG. 

 Surface Manager: Βοθκά τθν πρόςβαςθ ςτα Subsystems τθσ εφαρμογισ. 

 WebKit: Μθχανι για μοντζρνο Web Browser. 

 SGL: Μθχανι για 2D γραφικά. 

 3D Libraries: Βιβλιοκικεσ βαςιςμζνεσ ςτα OpenGL ES 1.0 APIs. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

22 
 

 SQLite: Μια ευζλικτθ και ιςχυρι βάςθ δεδομζνων, διακζςιμθ ςε όλεσ τισ 

εφαρμογζσ. 

 

Application Framework 

Σχεδόν όλεσ οι εφαρμογζσ του Android αποτελοφνται από μια γκάμα με γραφικά και 

Services, τα οποία ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του χριςτθ και είναι γραφικά εργαλεία, 

όπωσ: ActivityViews, Grids, Lists, TextViews, EditIntroductionTexts, Spinners, Buttons, ζναν 

ενςωματωμζνο Web Browser, MapView. 

Οι Content Providers χρθςιμοποιοφνται για να επιτρζπουν ςτισ εφαρμογζσ να ζχουν 

πρόςβαςθ ςε δεδομζνα άλλων εφαρμογϊν (όπωσ π.χ. ςτισ επαφζσ του κινθτοφ τθλεφϊνου) 

ι να μοιράηονται με άλλεσ εφαρμογζσ τα δικά τουσ δεδομζνα. 

Επιπλζον, οι Resource Manager, Activity Manager και Notification Manager διαχειρίηονται 

τθν κατάςταςθ των εφαρμογϊν και παρζχουν, κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του 

κινθτοφ, χριςιμεσ πλθροφορίεσ, όπωσ π.χ. ότι υπάρχει διακζςιμο δίκτυο Wi-Fi εντόσ 

εμβζλειασ, προειδοποίθςθ για κάποια πλθροφορία ι ενόσ νζου E-mail ςτο λογαριαςμό μασ. 

 

Applications 

Μια ςειρά από εφαρμογζσ βρίςκονται ςτο υψθλότερο επίπεδο τθσ αρχιτεκτονικισ του 

Android λογιςμικοφ και περιλαμβάνουν: Email Client, SMS/MMS, Ημερολόγιο, Web 

Browser, Χάρτεσ, Επαφζσ (Contacts) κ.α. Όλεσ οι εφαρμογζσ είναι γραμμζνεσ ςε γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ Java. 
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3.2. Ανατομύα μιασ Εφαρμογόσ Android. 

Υπάρχουν τζςςερα δομικά blocks, από τα αποτελείται μια Android εφαρμογι: Activity, 

Intent Receiver, Service, Content Provider. Δεν χρειάηεται κάκε εφαρμογι να ζχει και τα 

τζςςερα αυτά ςυςτατικά , αλλά ςίγουρα χρειάηεται κάποιον ςυνδυαςμό από αυτά. 

 

AndroidManifest 

Όταν ο χριςτθσ/προγραμματιςτισ αποφαςίςει ποια ςτοιχεία του χρειάηονται για να 

αναπτφξει τθν εφαρμογι, αυτά πρζπει να κακοριςτοφν και να καταγραφοφν ςε ζνα αρχείο 

που ονομάηεται AndroidManifest.xml. Στο αρχείο αυτό, δθλϊνονται τα δομικά blocks που 

κα χρθςιμοποιθκοφν και ποιεσ δυνατότθτεσ και προδιαγραφζσ κα εξυπθρετοφν. 

Σε κάκε εφαρμογι πρζπει να υπάρχει το αρχείο AndroidManifest.xml, το οποίο 

δθμιουργείται αυτόματα όταν ξεκινάμε καινοφργιο project μίασ Android Application. Το 

αρχείο αυτό περιζχει βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι, τισ οποίεσ το 

λειτουργικό ςφςτθμα πρζπει να γνωρίηει προτοφ τρζξει οποιοδιποτε άλλο κϊδικα. Οι 

ςθμαντικότερεσ, από αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, περιγράφονται παρακάτω: 

 Η ονομαςία του πακζτου, τθσ Java εφαρμογισ (Java Package). 

 Η ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ (π.χ. 1.0, 1.4.2, 2.7 κλπ). 

 Η ελάχιςτθ ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ Android, που απαιτεί θ εφαρμογι 

(Min sdk version). Για παράδειγμα, αν ζχει δθλωκεί ωσ Min sdk version ο αρικμόσ 7, 

που ιςοδυναμεί με τθν ζκδοςθ Android 2.1, τότε θ εφαρμογι κα μπορεί να 

εκτελεςτεί ςε ςυςκευζσ με ζκδοςθ Android μεγαλφτερθσ ι ίςθσ τθσ 2.1. 

 Το όνομα τθσ εφαρμογισ, κακϊσ και το εικονίδιό τθσ. 

 Οι άδειεσ, που απαιτοφνται, για να εκτελεςτοφν οριςμζνεσ λειτουργίεσ τθσ 

εφαρμογισ.  

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

 

<manifest> 

 

    <uses-permission/> 

    <permission/> 

    <permission-tree/> 

    <permission-group/> 

    <instrumentation/> 

    <uses-sdk/> 

http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-permission-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/permission-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/permission-tree-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/permission-group-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/instrumentation-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html
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    <uses-configuration/>   

    <uses-feature/>   

    <supports-screens/>   

    <compatible-screens/>   

    <supports-gl-texture/>   

 

    <application> 

 

        <activity> 

            <intent-filter> 

                <action/> 

                <category/> 

                <data/> 

            </intent-filter> 

            <meta-data/> 

        </activity> 

 

        <activity-alias> 

            <intent-filter> . . . </intent-filter> 

            <meta-data/> 

        </activity-alias> 

 

        <service> 

            <intent-filter> . . . </intent-filter> 

            <meta-data/> 

        </service> 

 

        <receiver> 

            <intent-filter> . . . </intent-filter> 

            <meta-data/> 

        </receiver> 

 

        <provider> 

            <grant-uri-permission/> 

            <meta-data/> 

            <path-permission/> 

        </provider> 

 

        <uses-library/> 

 

    </application> 

 

</manifest> 

 

Ιδιαίτερο ςτοιχείο, το οποίο δθλϊνεται ςτο αρχείο Manifest, είναι οι άδειεσ πρόςβαςθσ τθσ 

εφαρμογισ. Στο Android, οι διάφοροι πόροι τθσ ςυςκευισ (δίκτυο, εξωτερικι κάρτα 

μνιμθσ, GPS) προςτατεφονται και για να μπορεί κάποια εφαρμογι να τουσ χρθςιμοποιιςει 

πρζπει να ζχει δθλωκεί θ αντίςτοιχθ άδεια, ςτο αρχείο αυτό.  

Για παράδειγμα, αν θ εφαρμογι μασ χρθςιμοποιεί τθν κάμερα τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να 

δθλϊνεται και θ αντίςτοιχθ άδεια. Αν κζλουμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, από τθν 

εφαρμογι μασ, κα πρζπει να δθλϊνεται θ αντίςτοιχθ άδεια. Όμοια ιςχφουν για το αν 

κζλουμε να αποκθκεφςουμε αρχεία ςτθν κάρτα SD, αν κζλουμε να ςτείλουμε μθνφματα 

http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-configuration-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-feature-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/supports-screens-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/compatible-screens-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/supports-gl-texture-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/application-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/action-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/category-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-alias-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-alias-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/service-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/service-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/receiver-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/receiver-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/provider-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/grant-uri-permission-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/path-permission-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/provider-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-library-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/application-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-element.html


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

25 
 

SMS, αν κζλουμε να πραγματοποιιςουμε τθλεφωνικζσ κλιςεισ κλπ. Αν δε δθλϊςουμε τισ 

άδειεσ, που απαιτοφνται για τισ διάφορεσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ, τότε κα εμφανίηεται 

ςφάλμα και θ εφαρμογι δε κα λειτουργεί. Οι άδειεσ αυτζσ περιγράφονται ςτο χριςτθ, τθ 

ςτιγμι που εγκακιςτά τθν εφαρμογι, και πρζπει να ςυμφωνιςει με αυτζσ για να 

ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ. Με τον τρόπο αυτό, ο χριςτθσ αιςκάνεται αςφαλισ απζναντι 

ςε κακόβουλεσ εφαρμογζσ. Για παράδειγμα, αν ο χριςτθσ επιχειριςει να εγκαταςτιςει μία 

εφαρμογι άςχετθ με τθλεφωνικζσ κλιςεισ ι μθνφματα, και δει πριν τθν εγκατάςταςθ ότι 

αυτι ηθτάει άδεια για τθλεφωνικζσ κλιςεισ ι αποςτολι μθνυμάτων, τότε κα καταλάβει ότι 

θ εφαρμογι αυτι είναι πικανότατα κακόβουλθ και δεν πρζπει να εγκαταςτακεί. Αν, 

βζβαια, οι ςυγκεκριμζνεσ αυτζσ άδειεσ δεν αναγράφονται, τότε ο χριςτθσ είναι ςίγουροσ 

ότι θ εφαρμογι δε κα μπορζςει με κανζνα τρόπο να ςτείλει κάποιο γραπτό μινυμα ι να 

πραγματοποιιςει κάποια τθλεφωνικι κλιςθ. Ακόμα και αν επιχειροφςε να το κάνει, θ 

εφαρμογι κα εμφάνιηε ςφάλμα και δε κα λειτουργοφςε. 

Στο παρακάτω παράδειγμα, ηθτείται άδεια χριςθσ του διαδικτφου, τθσ εξωτερικισ κάρτασ 

μνιμθσ και τθσ κάμερασ. 

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

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

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

 

Activity 

Η Activity είναι το πιο ςφνθκεσ, από τα τζςςερα άλλα, δομικό ςτοιχείο. Ζνα Activity 

ςχετίηεται με μια διαφορετικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ. Κάκε Activity είναι μια ξεχωριςτι 

κλάςθ, που κάνει extend τθν βαςικι κλάςθ Activity του Android. Η κλάςθ αυτι εμφανίηει 

ςτθν οκόνθ ζνα interface χριςτθ, που ςυντίκεται από Views, και απαντά ςε διάφορα 

γεγονότα (Events). Για παράδειγμα, μια εφαρμογι γραπτϊν μθνυμάτων μπορεί να ζχει μια 

οκόνθ, που να δείχνει μια λίςτα με τισ επαφζσ ςτισ οποίεσ μπορεί να ςταλεί το 

ςυγκεκριμζνο μινυμα, μια δεφτερθ οκόνθ, για εγγραφι του μθνφματοσ ςτθ δεδομζνθ 

επαφι, και άλλεσ οκόνεσ, που να κάνουν ρυκμίςεισ των μθνυμάτων ι να δείχνουν το 

ιςτορικό αποςτολισ μθνυμάτων. Κάκε μία, από τισ οκόνεσ αυτζσ, κα υλοποιοφνταν ωσ μια 

Activity. Η εναλλαγι, μεταξφ των διαφορετικϊν "οκονϊν", ιςοδυναμεί με ζναρξθ μιασ 
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καινοφριασ Activity. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ μια Activity μπορεί να επιςτρζψει μια τιμι ςε 

μια προθγοφμενθ Activity. 

Όταν μια νζα οκόνθ ανοίγει, θ προθγοφμενθ μπαίνει ςε αναμονι λειτουργίασ και 

τοποκετείται ςε ςτοίβα με τισ πρόςφατα ανολοκλιρωτεσ Activities. O χριςτθσ μπορεί να 

πλοθγθκεί, προσ τα πίςω, και να δει τα προθγοφμενα ανοιχτά Screens. Τα Screens αυτά 

μπορεί, επίςθσ, να επιλεγοφν να διαγραφοφν από τθ ςτοίβα ιςτορικοφ, όταν 

καταλαμβάνουν χϊρο και δεν χρειάηεται να μζνουν εκεί. 

Το λογιςμικό Android χρθςιμοποιεί μια ειδικι κλάςθ που ονομάηεται Intent, για το 

"πζραςμα" από Αctivity ςε Αctivity (οκόνθ ςε οκόνθ). Τα δφο πιο ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ 

αρχιτεκτονικι λειτουργίασ του Intent είναι θ ενζργεια και τα δεδομζνα, επί των οποίων κα 

ενεργιςει. Τυπικζσ τιμζσ για μια δράςθ/ενζργεια είναι οι MAIN, VIEW, PICK, EDIT κ.α. Τα 

δεδομζνα εκφράηονται μζςω ενόσ URI (Uniform Resource Indicator). Για παράδειγμα, για να 

δοφμε ζνα Site ςτον Browser, κα πρζπει να δθμιουργιςουμε ζνα Intent με τθ δράςθ 

ACTION και με τα δεδομζνα να κακορίηονται από το Website Uri. 

Υπάρχει, επίςθσ, μια ςχετικι κλάςθ που ονομάηεται IntentFilter. Αν το Intent είναι μία 

αίτθςθ για να γίνει κάτι, το IntentFilter περιγράφει ποια και πόςα τζτοια Intents μπορεί να 

χειριςτεί μια Activity. 

 

Intent Receiver 

Ζνασ Intent Receiver χρειάηεται όταν ο προγραμματιςτισ τθσ εφαρμογισ κζλει να 

χρθςιμοποιιςει κϊδικα μζςα ςτθν εφαρμογι του, που κα εκτελείται όταν ςυμβαίνει ζνα 

εξωτερικό γεγονόσ, για παράδειγμα όταν χτυπά το τθλζφωνο ι όταν ζνα αςφρματο δίκτυο 

γίνεται διακζςιμο. Οι Intent Receivers δεν προβάλλουν κάποιο Interface χριςτθ, αλλά 

προβάλλουν Notifications για να ειδοποιιςουν τον χριςτθ, εάν κάτι ςθμαντικό λαμβάνει 

χϊρα. Οι Intent Receivers δθλϊνονται, και αυτοί, ςτο AndroidManifest.xml. 

 

Services 

Ζνα Service είναι τμιμα κϊδικα, που εκτελείται χωρίσ κάποιο Interface χριςτθ. Ζνα καλό 

παράδειγμα Service είναι ο Media Player, που παίηει τραγοφδια από μια λίςτα. Σε μια 

εφαρμογι Media Player είναι λογικό να υπάρχουν διάφορεσ οκόνεσ, άρα και πολλζσ 
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Activities, όπου ο χριςτθσ κα μπορεί να επιλζξει τραγοφδια και να τα ακοφςει. Παρόλα 

αυτά το playback δε κα πρζπει να χειρίηεται από μια Activity, γιατί ο χριςτθσ περιμζνει να 

μπορεί να περιθγείται ςτθ λίςτα τραγουδιϊν του χωρίσ το τραγοφδι, που ακοφει εκείνθ τθ 

ςτιγμι, να ςταματιςει. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ κφρια Activity του Media Player κα 

ξεκινιςει να εκτελεί ζνα Service ςτο Background, οπότε ο χριςτθσ κα μπορεί να κάνει 

Pause, Rewind, κλπ. 

 

Content Providers 

Οι εφαρμογζσ μποροφν να αποκθκεφςουν τα δεδομζνα τουσ: ςε αρχεία, ςτθ βάςθ 

δεδομζνων SQLite, ςε preferences ι χρθςιμοποιϊντασ οποιονδιποτε άλλο μθχανιςμό που 

τουσ παρζχει αυτι τθ δυνατότθτα. Ζνασ Content Provider, επίςθσ, είναι χριςιμοσ, εάν 

κζλουμε τα δεδομζνα μιασ εφαρμογισ να γίνουν διακζςιμα και ςε άλλεσ εφαρμογζσ. Ζνασ 

Content Provider είναι μια κλάςθ που υλοποιεί ζνα standard set από μεκόδουσ, οι οποίεσ 

επιτρζπουν ςε άλλεσ εφαρμογζσ να αποκθκεφουν και να ανακτοφν τον τφπο δεδομζνων, 

που χειρίηεται ο Content Provider. 

 

Resources 

Στα Resources, μιασ εφαρμογισ, ορίηεται: το Layout των Activities, οι διάφορεσ εικόνεσ και 

τα λεκτικά, που χρθςιμοποιοφνται ςτα Activities. Σε κάκε Activity αντιςτοιχεί ζνα Layout 

αρχείο, το οποίο περιγράφει τθ κζςθ των διάφορων αντικειμζνων ςτθν οκόνθ. 

Το Layout αρχείο, είναι ζνα αρχείο XML. Στθν πράξθ, το αρχείο αυτό διαμορφϊνεται από 

κατάλλθλουσ γραφικοφσ editors, που προςφζρονται από ολοκλθρωμζνα περιβάλλοντα 

ανάπτυξθσ, όπωσ το Eclipse. 

Στθν ενότθτα για τθν διεπαφι χριςτθ αναφζρκθκε ότι θ διάταξθ των γραφικϊν ςτοιχείων 

δθλϊνεται ςε αρχεία XML. Συγκεκριμζνα, ςτο Project τθσ εφαρμογισ μασ, υπάρχει ο 

φάκελοσ res/layout/, ςτον οποίο τοποκετοφμε όλα τα αρχεία XML που αφοροφν το User 

Interface τθσ εφαρμογισ μασ (το res προζρχεται από το resources). 

Ζςτω ότι θ εφαρμογι μασ περιζχει τρεισ διαφορετικζσ οκόνεσ (δθλαδι τρεισ διαφορετικζσ 

Activities), με κάκε μία να χρθςιμοποιεί το δικό τθσ User Interface. Τοποκετοφμε, λοιπόν, τα 

αρχεία myfirstscreen.xml, mysecondscreen.xml και mythirdscreen.xml ςτον παραπάνω 
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φάκελο. Όμωσ, θ τρίτθ οκόνθ τθσ εφαρμογισ μασ εμφανίηει τρεισ εικόνεσ, όπωσ το 

παράδειγμα παραπάνω, άρα κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε διαφορετικι διάταξθ για το 

Landscape Mode τθσ τρίτθσ οκόνθσ. Όλα τα αρχεία XML, που αφοροφν το User Interface και 

ςυγκεκριμζνα τθν περίπτωςθ του Landscape Mode, τοποκετοφνται ςτο φάκελο res/layout-

land/ (δθλαδι layout-landscape). Άρα, λοιπόν, δθμιουργοφμε ζνα ακόμα αρχείο XML, με το 

ίδιο ακριβϊσ όνομα mythirdscreen.xml, το οποίο όμωσ τοποκετοφμε ςτο φάκελο 

res/layout-land/.  

Η εντολι για να δθλωκεί το αρχείο XML, που κα χρθςιμοποιθκεί ςε μία Activity, είναι θ 

setContentView(). Όταν κα εκτελεςτεί θ εφαρμογι μασ, και ςυγκεκριμζνα θ εντολι 

setContentView(), το λειτουργικό ςφςτθμα Android κα ελζγξει τον προςανατολιςμό τθσ 

ςυςκευισ μασ και κα επιλζξει το κατάλλθλο αρχείο XML. Αν βριςκόμαςτε ςτθν πρϊτθ 

οκόνθ, ςε προςανατολιςμό Portrait, και αλλάξουμε προςανατολιςμό ςε Landscape, τότε το 

Android κα ελζγξει αν υπάρχει το αρχείο myfirstscreen.xml ςτον φάκελο res/layout-land/. 

Δε κα το βρει, όμωσ, διότι δεν το ζχουμε ορίςει, άρα κα χρθςιμοποιιςει το προεπιλεγμζνο 

αρχείο, το οποίο βρίςκεται ςτο φάκελο res/layout/, και τελικά θ διάταξθ των ςτοιχείων κα 

είναι κοινι και για τουσ δφο προςανατολιςμοφσ. 

Τα ίδια ιςχφουν και για τθ δεφτερθ οκόνθ. Στθν τρίτθ, όμωσ, οκόνθ, όταν αλλάξουμε 

προςανατολιςμό, από Portrait ςε Landscape, τότε κα βρεκεί το αρχείο mythirdscreen.xml 

ςτο φάκελο res/layout-land/, άρα, τελικά, κα χρθςιμοποιθκεί αυτό για τθ διάταξθ των 

γραφικϊν ςτοιχείων. Φυςικά όταν επιςτρζψουμε πάλι ςε Portrait Mode, κα αλλάξει και θ 

διάταξθ. 

Στο παράδειγμα, που ακολουκεί, ορίηεται ζνα Textview με αναγνωριςτικό textView1, το 

οποίο είναι ζνα block κειμζνου. Δεξιά από αυτό (android: layout_toRightOf 

="@+id/textView1") ορίηεται ζνα πεδίο, ςτο οποίο μπορεί  ο χριςτθσ να ειςάγει κείμενο, με 

αναγνωριςτικό editText1. 

<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andr

oid" 

android:layout_width="match_parent" 

android:layout_height="match_parent"> 

 

<TextView 

android:id="@+id/textView1" 

android:layout_width="wrap_content" 
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android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_alignBaseline="@+id/editText1" 

android:layout_alignBottom="@+id/editText1" 

android:layout_alignParentLeft="true" 

android:layout_marginLeft="22dp" 

android:text="Status:"/>  

 

<EditText 

android:id="@+id/editText1" 

android:layout_width="wrap_content" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_above="@+id/captureFront" 

android:layout_marginBottom="20dp" 

android:layout_marginLeft="14dp" 

android:layout_toRightOf="@+id/textView1" 

android:ems="10" 

android:inputType="textPersonName"> 

 

<requestFocus/> 

</EditText> 

</RelativeLayout> 

 

Handlers 

Ζνασ Handler επιτρζπει τθν αποςτολι και επεξεργαςία μθνυμάτων και εκτελζςιμων 

αντικείμενων, που ςχετίηονται με το MessageQueue ενόσ νιματοσ. Κάκε αντικείμενο, τφπου 

Handler, ςυνδζεται με ζνα νιμα και τθν ουρά μθνυμάτων αυτοφ του νιματοσ. 

Υπάρχουν δφο κφριεσ χριςεισ, για ζνα Handler:  

 Για τον χρονοπρογραμματιςμό μθνυμάτων και runnables, ϊςτε να εκτελεςτοφν ςε 

κάποιο ςθμείο ςτο μζλλον.  

 Για τθν τοποκζτθςθ ςτθν ουρά μιασ ενζργειασ, που πρζπει να εκτελεςτεί ςε ζνα 

διαφορετικό νιμα από το τρζχον. 

Η δεφτερθ περίπτωςθ ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον, κακϊσ για λόγουσ καλισ λειτουργίασ, 

χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ που πρζπει να τρζξουν ςε κάποιο Activity, τοποκετοφνται ςε 

διαφορετικό Thread. Αν, για παράδειγμα, με το πάτθμα ενόσ πλικτρου πρζπει να ςταλεί 

κάτι ςτο διαδίκτυο και θ απάντθςθ να ενθμερϊςει κάποιο block ςτο Activity, τότε θ 
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διαδικαςία γίνεται μζςω ενόσ νζου νιματοσ. Προκειμζνου, όμωσ, το νιμα να μπορεί να 

ενθμερϊςει το Activity, που το δθμιοφργθςε, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει ζνα Ηandler. 

Ακολουκεί ζνα παράδειγμα χριςθσ: 

//handles messages send from other threads 

public Handler _handler = new Handler() { 

 @Override 

 public void handleMessage(Message msg) {  

 Bundle bundle = msg.getData(); 

 Set<String> keyset = bundle.keySet(); 

 Iterator<String> it = keyset.iterator(); 

 while(it.hasNext()){ 

  String key = it.next(); 

 Log.d(TAG, "Bundle key:" + key + " ,value:" +  

bundle.getString(key));     

 }       

 super.handleMessage(msg);      

 } 

}; 

 

Αντίςτοιχα, ςτο Thread του παρακάτω παραδείγματοσ, δθμιουργείται ζνα μινυμα 

(Message): 

Message msg = Message.obtain(); 

Bundle messageData = new Bundle(); 

msg.what = 1; 
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messageData.putString("text", "This is the content of the message"); 

msg.setData(messageData); 

//send message to activity  

activity._handler.sendMessage(msg); 

3.3. Διεπαφό χρόςτη. 

Η διεπαφι χριςτθ ζχει τεράςτια ςθμαςία, για κάκε εφαρμογι. Αποτελεί τθν τελικι εικόνα 

που βλζπει ο χριςτθσ, το γραφικό περιβάλλον ςτο οποίο κα περιθγείται και ενεργοποιεί 

όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ. Το User Interface και θ λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ 

αποτελοφν αλλθλζνδετα ςτοιχεία και χωρίσ το ζνα δε μπορεί να υπάρξει το άλλο. Πολλζσ 

φορζσ, μάλιςτα, είναι δυςκολότεροσ ο ςχεδιαςμόσ ενόσ όμορφου και εφχρθςτου 

περιβάλλοντοσ εργαςίασ, παρά θ ίδια θ λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ. Κακίςταται 

ςαφζσ, λοιπόν, ότι απαιτεί μεγάλθ προςπάκεια και προςοχι θ δθμιουργία ενόσ γραφικοφ 

περιβάλλοντοσ, που κα προςελκφει τουσ χριςτεσ και κα τουσ ωκεί να χρθςιμοποιοφν μία 

ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι ζναντι μίασ άλλθσ, με τισ ίδιεσ λειτουργίεσ. 

 

3.3.1. Layout. 

Σε κάκε οκόνθ τθσ εφαρμογισ, πρωταρχικό ςτοιχείο του γραφικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί 

θ διάταξθ των γραφικϊν ςτοιχείων ι Layout. Το Layout περιλαμβάνει όλα τα γραφικά 

ςτοιχεία τθσ οκόνθσ, τα οποία μπορεί να είναι διατεταγμζνα ςε επιμζρουσ Layouts. 

Υπάρχουν 4 είδθ Layout: το LinearLayout (γραμμικι διάταξθ), το RelativeLayout (ςχετικι 

διάταξθ), το FrameLayout (διάταξθ πλαιςίου) και το TableLayout (διάταξθ πίνακα). (Υπάρχει 

και το AbsoluteLayout, το οποίο όμωσ ζχει προτακεί να μθν χρθςιμοποιείται πλζον, διότι 

ορίηει τισ απόλυτεσ κζςεισ κάκε ςτοιχείου, οι οποίεσ όμωσ διαφζρουν ανάλογα με το κινθτό 

τθλζφωνο και τθν οκόνθ που χρθςιμοποιείται θ εφαρμογι).  

Το LinearLayout αποτελεί τθ διάταξθ των ςτοιχείων ςε οριηόντια ι κατακόρυφθ ςειρά. Αν, 

δθλαδι, δθλϊςουμε τρία ςτοιχεία (A, B, C) μζςα ςε ζνα οριηόντιο LinearLayout, τότε τα 
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ςτοιχεία αυτά κα εμφανίηονται ςτθν οκόνθ, ςε μία οριηόντια διάταξθ, με τθ ςειρά που τα 

δθλϊςαμε το ζνα δίπλα ςτο άλλο.  

Το RelativeLayout μασ δίνει περιςςότερθ ελευκερία ςτθ διλωςθ των γραφικϊν ςτοιχείων, 

με τθν ζννοια ότι κάκε ςτοιχείο μποροφμε να επιλζξουμε να το εμφανίςουμε ςε 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ οκόνθσ, όπωσ π.χ. ςτθν αρχι, ςτο κζντρο, ςτο τζλοσ ι να 

επιλζξουμε τθ κζςθ του ςε ςχζςθ με κάποιο άλλο ςτοιχείο.  

Το FrameLayout αποτελεί τθν απλοφςτερθ διάταξθ ςτοιχείων. Είναι απλά ζνασ κενόσ χϊροσ, 

τον οποίο μποροφμε να γεμίςουμε με κάποιο αντικείμενο, π.χ. μία εικόνα. Για το λόγο 

αυτό, ςυνικωσ, χρθςιμοποιείται ςαν ρίηα (root) ςτο δζντρο των γραφικϊν ςτοιχείων τθσ 

οκόνθσ.  

Τζλοσ, το TableLayout, όπωσ φανερϊνει και θ ονομαςία του, αποτελεί διάταξθ πίνακα, 

δθλαδι μπορεί να διατάςςει τα παιδιά του (children) ςε ςειρζσ και ςτιλεσ. Σε όλα τα 

παραπάνω ςτοιχεία μποροφμε να ρυκμίςουμε αρκετζσ παραμζτρουσ, όπωσ μζγεκοσ 

(πλάτοσ και φψοσ), οριηόντια ι κατακόρυφθ διάταξθ, βαρφτθτα (layoutgravity) και άλλεσ. 

Υπάρχουν δφο τρόποι για να δθλϊςει κανείσ τα Layouts (όπωσ και κάκε άλλο γραφικό 

ςτοιχείο) τθσ εφαρμογισ: α) μζςω αρχείων XML ι β) μζςα ςτισ Activities τθσ εφαρμογισ. Τα 

αρχεία XML αποτελοφν ςτατικό τρόπο δθμιουργίασ των γραφικϊν ςτοιχείων. 

Αποκθκεφονται ςε ςυγκεκριμζνο φάκελο του Project και καλοφνται για τθ δθμιουργία του 

γραφικοφ περιβάλλοντοσ, μζςα από τισ Activities. Παρουςιάηουν δενδρικι δομι για εφκολθ 

ςυγγραφι και κατανόθςθ του περιεχομζνου τουσ.  

Πολλζσ φορζσ, ωςτόςο, δε γνωρίηουμε εξαρχισ τθ διάταξθ που κα χρθςιμοποιιςουμε, διότι 

ίςωσ να εξαρτάται από οριςμζνεσ επιλογζσ του χριςτθ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, 

δθμιουργοφμε δυναμικά τα Layouts μζςα ςτισ Activities και ορίηουμε εκεί τισ παραμζτρουσ 

αυτϊν. Ωςτόςο, ο πιο εφκολοσ και ςυνθκζςτεροσ τρόποσ είναι (αν ζχουμε τθ δυνατότθτα) 

να δθμιουργιςουμε για κάκε οκόνθ ζνα διαφορετικό XML αρχείο, που κα περιλαμβάνει τθ 

διάταξθ όλων των γραφικϊν τθσ ςτοιχείων, και να το καλζςουμε μζςα από τθν αντίςτοιχθ 

Activity. 

Ακολουκοφν δφο παραδείγματα διάταξθσ, των γραφικϊν ςτοιχείων τθσ οκόνθσ: 

 

<?xml version-"1.0" encoding-'utf-8"?> 
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<LinearLayout 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" 

xmlns:android-’http://schemas.android.com/apk/res/android" > 

<TextView 

android:layout_width=" 105px" android:layout_height="wrap_content" 

android:text="Hello World,\nUIActivity" 

/> 

<Button 

android:layout_width=" 100px" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:text="Button" 

/> 

</LinearLayout> 

 

 

Εικόνα 2 – Παράδειγμα καταςκευισ ενόσ LinearLayout 

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

<TableLayout 

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

android:layout_height="fill_parent" 

android:layout_width="fill_parent" android:background="#000044" > 

<TableRow> 

<TextView 

android:text="User Name:" android:width =" 120px"/> 

<EditText android:id="@+id/txtUserName" android:width="200px" /> 

</TableRow> 

<TableRow> 

<TextView android:text-'Password:"/> 

<EditText 

android:id="@+id/txtPassword" 

android:password="true" 

/> 

</TableRow> 

<TableRow> 

<TextView /> 

<CheckBox android:id=" @+id/chkRememberPassword" 

android:layout_width= "fill_parent" 

android:layout_height="wrap_content" android:text="Remember Password" 

/> 

</TableRow> 

<TableRow> 

<Button 

android:id="@+id/buttonSignIn" android:text="Log In" /> 

</TableRow> 

</TableLayout> 

http://schemas.android.com/apk/res/android
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Εικόνα 3 – Παράδειγμα καταςκευισ ενόσ TableLayout 

 

 

3.3.2. Τα μενού. 

Τα μενοφ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ διεπαφισ χριςτθ, για κάκε οκόνθ τθσ 

εφαρμογισ, διότι παρζχουν ςτο χριςτθ ζνα γνωςτό και φιλικό τρόπο για να ειςάγει τισ 

επιλογζσ του. Στο λειτουργικό ςφςτθμα Android, υπάρχουν τρία διαφορετικά είδθ μενοφ: το 

μενοφ επιλογϊν (Options Menu), το μενοφ πλαιςίου (Context Menu) και το υπομενοφ 

(SubMenu), τα οποία δθλϊνονται και αυτά ςε αρχεία XML.  

Το Options Menu αποτελεί το βαςικότερο μενοφ μίασ εφαρμογισ. Εμφανίηεται τθ ςτιγμι 

που πατάμε το κουμπί menu του κινθτοφ μασ τθλεφϊνου και περιζχει όλεσ τισ βαςικζσ 

επιλογζσ τθσ εφαρμογισ μασ. Αποτελεί, κυρίωσ, τον τρόπο με τον οποίο περιθγοφμαςτε 

μεταξφ των διαφορετικϊν οκονϊν και Activities, τθσ εφαρμογισ μασ. Στον κϊδικα, τθσ 

εφαρμογισ μασ, ορίηουμε κάκε επιλογι του μενοφ ςε ποια Activity κα οδθγιςει το χριςτθ. 
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Στο Context Menu, (το οποίο περιλαμβάνει επιλογζσ αντίςτοιχεσ με το δεξί κλικ ςτα κλαςικά 

λειτουργικά ςυςτιματα) οποιοδιποτε γραφικό ςτοιχείο το ορίςει ο προγραμματιςτισ 

(εικόνα, κείμενο κλπ) ενεργοποιείται, από τον χριςτθ, με παρατεταμζνο πάτθμα (press and 

hold ι long press) του ςτοιχείου αυτοφ. Για παράδειγμα, ςτο Context Menu ενόσ κειμζνου 

κα όριηε κανείσ επιλογζσ “αντιγραφι”, “αποκοπι” κλπ, ςτο Context Menu μίασ διεφκυνςθσ 

URL, ςε εφαρμογι Web Browser, κα όριηε κανείσ επιλογζσ “άνοιγμα”, “άνοιγμα ςε νζα 

καρτζλα” κ.ο.κ. 

Το SubMenu μπορεί να προςτεκεί ςαν επιλογι, ςτα δφο παραπάνω Menus, και, όπωσ 

δείχνει και το όνομά του, ανοίγει ζνα επιπλζον μενοφ για περιςςότερεσ επιλογζσ. 

Χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ που θ εφαρμογι μασ εκτελεί αρκετζσ λειτουργίεσ και 

κζλουμε να τισ οργανϊςουμε ςε μενοφ (Αντίςτοιχα με τισ επιλογζσ “Αρχείο”, 

“Επεξεργαςία”, “Προβολι” κλπ που διακζτουν τα περιςςότερα προγράμματα). 

 

3.3.3. Dialogs. 

Ο διάλογοσ (Dialog) είναι ςυνικωσ ζνα μικρό παράκυρο, που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ, 

μπροςτά από τθν Activity, που τον κάλεςε. Η Activity αυτι χάνει τθν εςτίαςθ που είχε 

(focus) και το παράκυρο του διαλόγου είναι το μοναδικό με το οποίο μπορεί να 

αλλθλεπιδράςει ο χριςτθσ. Χρθςιμοποιείται είτε για ενθμζρωςθ του χριςτθ για κάποιο 

γεγονόσ είτε για να ορίςει ο χριςτθσ κάποια επιλογι του. Τα κυριότερα είδθ διαλόγων 

είναι: ο AlertDialog (διάλογοσ ειδοποίθςθσ) και ο ProgressDialog (διάλογοσ προόδου). 

Ο AlertDialog είναι ο πιο ςυνθκιςμζνοσ διάλογοσ. Αποτελείται από ζνα τίτλο, ζνα μινυμα, 

οριςμζνα κουμπιά ι μία λίςτα από επιλογζσ. Για κάκε κουμπί του διαλόγου, ορίηουμε μζςα 

ςτθν Activity τισ ενζργειεσ, που κα ακολουκιςουν, όταν το πατιςει ο χριςτθσ. Ακολουκεί 

ζνα παράδειγμα κϊδικα, για τθ δθμιουργία ενόσ AlertDialog με δφο κουμπιά, κακϊσ και το 

αποτζλεςμα που παράγει. 

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

builder.setMessage("Are you sure you want to exit?") 

. setCancelable(false) 

.setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() { 

public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

MyActivity.this.finish(); 
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} 

}) 

.setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() { 

public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

dialog.cancel(); 

} 

}); 

AlertDialog alert = builder.create(); 

 

 

Εικόνα 4 – Παράδειγμα καταςκευισ ενόσ AlertDialog 

 

Ο ProgressDialog αποτελεί ουςιαςτικά επζκταςθ του AlertDialog και χρθςιμοποιείται όταν 

κζλουμε να εμφανίςουμε ςτο χριςτθ τθν πρόοδο για κάποια ενζργεια. Για παράδειγμα, 

όταν κζλουμε να κατεβάςουμε κάποιεσ εικόνεσ από το διαδίκτυο και να τισ εμφανίςουμε 

ςτο χριςτθ, κα χρειαςτοφμε κάποιο χρονικό διάςτθμα για να ολοκλθρωκεί αυτι θ 

ενζργεια. Οπότε, για να μθ βλζπει ο χριςτθσ μία κενι μαφρθ οκόνθ, εμφανίηουμε ζναν 

ProgressDialog και ςτο background εκτελοφμε τισ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ.  

Υπάρχουν δφο τρόποι για να ακυρϊςει κανείσ ζναν διάλογο. Τισ περιςςότερεσ φορζσ 

κζλουμε να δϊςουμε ςτο χριςτθ τθν ελευκερία να ακυρϊςει ζναν διάλογο με τον πιο 

φυςικό τρόπο του Android, δθλαδι το Back Button. Το γεγονόσ αυτό το επιτυγχάνουμε 

ορίηοντασ τον διάλογό μασ ωσ Cancellable (ακυρϊςιμο). Ακόμθ, ςτισ ενζργειεσ που 

ακολουκοφν όταν ο χριςτθσ πατιςει κάποιο κουμπί, τισ περιςςότερεσ φορζσ πρζπει να 

ςυμπεριλάβουμε και τθν εντολι myDialog.dismiss() (αν ζχουμε ονομάςει τον διάλογό μασ 

myDialog), ϊςτε ο διάλογόσ μασ να εξαφανιςτεί και ζπειτα να ςυνεχίςει θ ροι τθσ 

εφαρμογισ ανάλογα με τθν επιλογι του χριςτθ. 
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3.3.4. Ειδοποιόςεισ (Notifications). 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ κζλουμε να ενθμερϊςουμε το χριςτθ για κάποιο γεγονόσ ι 

αποτζλεςμα, ςχετικό με τθν εφαρμογι μασ. Οριςμζνα, από αυτά τα γεγονότα, απαιτοφν 

κάποια απάντθςθ από το χριςτθ και άλλα όχι.  

Για παράδειγμα, όταν ο χριςτθσ αποκθκεφει ζνα αρχείο, κα κζλαμε να δει κάποιο μινυμα 

ότι το αρχείο αποκθκεφτθκε επιτυχϊσ. Ή, όταν θ εφαρμογι μασ τρζχει ςτο background και 

κζλει να ενθμερϊςει το χριςτθ για κάποιο γεγονόσ, κα πρζπει να ςτείλει κάποια 

ειδοποίθςθ τθν οποία ο χριςτθσ να μπορεί να “ανοίξει”, όταν αυτόσ επικυμεί. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ χρθςιμοποιοφμε Toast Notification, ενϊ ςτθ δεφτερθ Status Bar Notification. 

 

ToastNotification 

To Toast Notification είναι ζνα μινυμα που εμφανίηεται για λίγα δευτερόλεπτα ςτο 

παράκυρο που βρίςκεται ο χριςτθσ, οποιαςδιποτε εφαρμογισ και αν είναι αυτό. Ο χϊροσ 

που καταλαμβάνει είναι ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ, ϊςτε το μινυμα να είναι εμφανζσ, ενϊ 

ο χριςτθσ μπορεί, όςο εμφανίηεται το μινυμα, να αλλθλεπιδρά με τθν Activity ςτθν οποία 

βρίςκεται. Δεν υπάρχει κάποια επιλογι ςε αυτι τθν ειδοποίθςθ, παρά μόνο ενθμζρωςθ, 

δθλαδι ο χριςτθσ δε μπορεί να αλλθλεπιδράςει με τθν ειδοποίθςθ. Χρθςιμοποιείται, 

ςυνικωσ, για μικρά μθνφματα που δεν απαιτοφν κάποια ενζργεια από το χριςτθ, όπωσ για 

παράδειγμα “Το αρχείο αποκθκεφτθκε επιτυχϊσ”, “Το ξυπνθτιρι ορίςτθκε ςτισ ...” κλπ.  

 

Context context - getApplicationContext(); 

CharSequence text = "This alarm is set for " + hours + " hours and " 

+ minutes + " minutes from now."; 

int duration = Toast.LENGTH_SHORT; 

Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration); toast.show(); 

 

 

StatusBarNotification 

Η Status Bar Notification, όπωσ φανερϊνει και το όνομά τθσ, είναι μία ειδοποίθςθ θ οποία 

εμφανίηεται ςτθ Status Bar του κινθτοφ τθλεφϊνου μασ, και τθν οποία μποροφμε να 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

39 
 

ανοίξουμε είτε βριςκόμαςτε ςτο κεντρικό μενοφ του τθλεφϊνου μασ, είτε ςε κάποια 

εφαρμογι. Αντίκετα με τθν Toast, θ Status Bar Notification μπορεί να επιλεχκεί και να 

ξεκινιςει κάποια λειτουργία ανάλογα με τισ ενζργειεσ, που ζχουμε ορίςει, ςτον κϊδικα τθσ 

εφαρμογισ. Για παράδειγμα, όταν κατεβάηουμε ζνα αρχείο από το διαδίκτυο και θ λιψθ 

του ζχει ολοκλθρωκεί, κα κζλαμε να επιλζξουμε τθν ειδοποίθςθ αυτι και, με τον τρόπο 

αυτό, είτε να ανοίξουμε το φάκελο που βρίςκεται το αρχείο, είτε να το τρζξουμε (Εικόνα 

3.10). Τισ περιςςότερεσ φορζσ οι Toast Notifications ενεργοποιοφνται από Activities, ενϊ οι 

Status Bar Notifications από Services. 

 

 

Εικόνα 5 – Παράδειγμα StatusBarNotification 
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3.3.5. Application Resources & Συμβατότητα. 

Με τον όρο Application Resources εννοοφμε όλα τα ςτατικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιεί θ 

εφαρμογι μασ, όπωσ για παράδειγμα οι εικόνεσ και τα Strings που χρθςιμοποιοφμε ςτον 

κϊδικα. Όλα αυτά τα ςτοιχεία κα πρζπει να είναι ανεξάρτθτα από τον κϊδικα τθσ 

εφαρμογισ, δθλαδι να δθλϊνονται ςε διαφορετικά ςθμεία από τισ κλάςεισ μασ, για λόγουσ 

ςυμβατότθτασ τθσ εφαρμογισ μασ. Δθλαδι, αν θ εφαρμογι μασ εμφανίηει ςε μία οκόνθ 

κάποιεσ εικόνεσ, κα κζλαμε ίςωσ να τισ εμφανίςουμε με διαφορετικό τρόπο όταν 

βριςκόμαςτε ςε Portrait Mode και με διαφορετικό όταν βριςκόμαςτε ςε Landscape.  

Επίςθσ, για να κάνουμε τθν εφαρμογι να υποςτθρίηει αρκετζσ γλϊςςεσ, κα μποροφςαμε να 

κρατάμε ςε διαφορετικό αρχείο τα Strings για κάκε γλϊςςα και να τα προςπελαφνουμε με 

τον ίδιο τρόπο, από τον κϊδικα τθσ εφαρμογισ. Ζτςι λοιπόν, για κάκε ςτοιχείο, που κα 

χρθςιμοποιιςουμε, ορίηουμε κάκε φορά το προεπιλεγμζνο (Default) και ζπειτα αν κζλουμε 

και άλλα εναλλακτικά (Alternative), τα οποία μπορεί να εξαρτϊνται από τον 

προςανατολιςμό (Orientation) τθσ ςυςκευισ, το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ, τθ γλϊςςα που 

χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ ςτθ ςυςκευι κλπ. 

 

3.3.6. Προςανατολιςμόσ. 

Οι ςυςκευζσ με λειτουργικό ςφςτθμα Android μποροφν να τοποκετθκοφν είτε ςε 

προςανατολιςμό πορτρζτου (Portrait Mode) είτε ςε προςανατολιςμό τοπίου (Landscape 

Mode). Η πρϊτθ περίπτωςθ αφορά τον πιο ςυνθκιςμζνο τρόπο χριςθσ του κινθτοφ, όταν 

το κινθτό τθλζφωνο τοποκετείται ςε όρκια κζςθ, δθλαδι θ μεγαλφτερθ πλευρά τθσ οκόνθσ 

είναι κατακόρυφθ. Η δεφτερθ περίπτωςθ είναι θ αντίςτροφθ, δθλαδι όταν θ μεγαλφτερθ 

πλευρά τθσ οκόνθσ είναι οριηόντια.  

Αντιλαμβάνεται κανείσ ότι τα γραφικά ςτοιχεία τθσ οκόνθσ κα κζλαμε, κάποιεσ φορζσ, να 

εμφανίηονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα τον προςανατολιςμό τθσ ςυςκευισ. Το 

λειτουργικό ςφςτθμα Android ζχει τθ δυνατότθτα να επαναςχεδιάηει τα γραφικά αυτά 

ςτοιχεία, όταν αλλάηουμε προςανατολιςμό, και να τα εμφανίηει με τον τρόπο που ζχουμε 

ορίςει εμείσ. Ο προεπιλεγμζνοσ τρόποσ είναι να παρουςιάηεται το User Interface, με τθν 

ίδια διάταξθ, και ςτουσ δφο προςανατολιςμοφσ. Ζςτω, λοιπόν, ότι κζλουμε να εμφανίςουμε 
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τρεισ εικόνεσ ςε κάποια οκόνθ τθσ εφαρμογισ μασ, οι οποίεσ να καλφπτουν όλο το χϊρο τθσ 

οκόνθσ.  

Η καλφτερθ λφςθ κα ιταν όταν ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί το κινθτό του ςε Portrait Mode, να 

εμφανίηονται θ μία κάτω απ’ τθν άλλθ, ενϊ όταν αλλάηει, ςε Landscape Mode, να 

εμφανίηονται θ μία δίπλα ςτθν άλλθ. 

 

3.3.7. Μϋγεθοσ Οθόνησ. 

Παραπάνω, μιλιςαμε για τθν περίπτωςθ αλλαγισ του προςανατολιςμοφ τθσ ςυςκευισ. Με 

τον ίδιο τρόπο, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε διαφορετικά γραφικά ςτοιχεία ι 

διαφορετικι διάταξθ των ςτοιχείων αυτϊν, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ. Για 

παράδειγμα, αν κζλουμε να εμφανίςουμε κάποιεσ εικόνεσ, τότε ςτθν οκόνθ του κινθτοφ 

τθλεφϊνου (από 3 ζωσ 4 ίντςεσ) κα χρθςιμοποιιςουμε διαφορετικι ανάλυςθ για τθν κάκε 

εικόνα, από αυτιν που κα χρθςιμοποιιςουμε για ζνα Tablet PC (περίπου 10 ίντςεσ οκόνθ).  

Ομοίωσ, αν κζλουμε να εμφανίςουμε αρκετζσ εικόνεσ ςε μία οκόνθ, για να είναι 

ευδιάκριτεσ, μποροφμε να εμφανίςουμε ςτο κινθτό τθλζφωνο το πολφ 10-20 εικόνεσ, ενϊ 

ςε ζνα Tablet PC κα μποροφςαμε να εμφανίςουμε πολλζσ παραπάνω. 

Ο τρόποσ, που υλοποιείται το παραπάνω ςενάριο, είναι παρόμοιοσ με τον τρόπο τθσ 

διάταξθσ ςε Portrait και Landscape προςανατολιςμό. Όλεσ οι εικόνεσ αποκθκεφονται ςτο 

φάκελο res/drawable/. Για να χρθςιμοποιιςουμε διαφορετικζσ εικόνεσ, ανάλογα με το 

μζγεκοσ τθσ οκόνθσ, τισ αποκθκεφουμε ςε διαφορετικοφσ φακζλουσ, όπωσ: res/drawable-

small/, res/drawable-normal/ (είναι ουςιαςτικά ίδιοσ με τον προεπιλεγμζνο φάκελο 

res/drawable/), res/drawable-large/ και res/drawable-xlarge/. Το λειτουργικό ςφςτθμα κα 

εντοπίςει αυτόματα τθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ του χριςτθ και κα επιλζξει τα κατάλλθλα 

αρχεία. Στθν περίπτωςθ τθσ διαφορετικισ διάταξθσ, π.χ. για πολφ μεγάλεσ οκόνεσ, κα 

πρζπει να αποκθκεφςουμε επιπλζον αρχεία XML, που ορίηουν τθ διάταξθ, εκτόσ από τον 

φάκελο res/layout/ και ςτον φάκελο res/layout-xlarge/. 

Στισ Activities, λοιπόν, κα χρθςιμοποιοφμε ενιαίεσ εντολζσ, χωρίσ να δθλϊνουμε κάτι 

ςχετικό με το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ ι άλλθ παράμετρο, και το λειτουργικό ςφςτθμα κα 

επιλζγει αυτόματα τα κατάλλθλα αρχεία, από αυτά που ζχουμε δθλϊςει. Για παράδειγμα, 

εμφανίηουμε μία εικόνα ςτθν οκόνθ μασ με τισ παρακάτω εντολζσ: 
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ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.myimageview); 

imageView.setImageResource(R.drawable.myimage); 

Αν ζχουμε αποκθκεφςει το αρχείο myimage.jpg ςε διαφορετικοφσ φακζλουσ για τα 

διάφορα μεγζκθ τθσ οκόνθσ, το λειτουργικό ςφςτθμα κα εντοπίςει το κατάλλθλο αυτόματα 

για να το εμφανίςει. 

 

3.3.8. Γλώςςα. 

Οι εφαρμογζσ Android πρζπει να απευκφνονται ςε ευρφ κοινό, και όχι μόνο ςτθ χϊρα 

καταςκευισ τουσ. Το ςθμαντικότερο ρόλο ςε αυτό διαδραματίηει θ φυςικι γλϊςςα, που κα 

είναι γραμμζνθ θ εφαρμογι. Αξίηει, λοιπόν, να προςπακιςουμε να μεταφράςουμε τθν 

εφαρμογι μασ ςε πολλζσ διαφορετικζσ γλϊςςεσ, ειδικά μάλιςτα όταν το Android μασ 

προςφζρει τζτοια δυνατότθτα με αρκετά εφκολο τρόπο. 

Το κείμενο, που εμφανίηεται ςτθν εφαρμογι, είναι ουςιαςτικά ζνα ςφνολο από Strings. Είτε 

αυτό αφορά κείμενο ςε κάποιο κουμπί, είτε κείμενο κάτω από μία εικόνα, είτε κείμενο ςε 

μία ειδοποίθςθ ι ζνα διάλογο. 

Στο φάκελο res/values/, του Project, υπάρχει το αρχείο strings.xml. Στο αρχείο αυτό 

δθλϊνονται όλα τα String, που χρθςιμοποιεί θ εφαρμογι μασ, με τον τρόπο 

<stringname=”helloWorld”>HelloWorld</string>, και αναφερόμαςτε ςε αυτά μζςα ςτισ 

κλάςεισ μασ με τθν εντολι getString(R.string.helloWorld). Με τον τρόπο αυτό 

ανεξαρτθτοποιοφμε τθ γλϊςςα τθσ εφαρμογισ μασ, με τον κϊδικα που γράφουμε ςτισ 

Activities. 

Ζςτω, λοιπόν, ότι κζλουμε προεπιλεγμζνθ γλϊςςα τθσ εφαρμογισ μασ να είναι θ Αγγλικι, 

άρα ςτο αρχείο res/values/strings.xml δθλϊνουμε τα Strings με το όνομά τουσ και τθν τιμι 

τουσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Για λόγουσ ςυμβατότθτασ, κζλουμε οι Ζλλθνεσ χριςτεσ να 

χρθςιμοποιοφν τθν εφαρμογι μασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Δθμιουργοφμε, λοιπόν, νζο 

φάκελο res/values-el/ και μζςα ςτο φάκελο αυτόν δθμιουργοφμε το αρχείο strings.xml. 

Χρθςιμοποιοφμε ακριβϊσ το ίδιο όνομα για κάκε String, αντίςτοιχα με το προθγοφμενο 

αρχείο strings.xml, αλλά τϊρα με διαφορετικι τιμι, δθλαδι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Όταν ο 

χριςτθσ εγκαταςτιςει και εκτελζςει τθν εφαρμογι, το Android κα εντοπίςει αυτόματα τθ 

γλϊςςα που χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ ςτθ ςυςκευι του. Αν, λοιπόν, ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί 
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τθν Ελλθνικι γλϊςςα τότε το Android, για κάκε String που γίνεται αναφορά ςτον κϊδικα, 

κα χρθςιμοποιεί αυτό που βρίςκεται ςτο αρχείο strings.xml ςτο φάκελο res/values- el/. Με 

τον ίδιο τρόπο, μποροφμε να δθμιουργιςουμε φακζλουσ και για άλλεσ γλϊςςεσ, όπωσ: 

res/values-de/, res/values-fr/ για γερμανικι και γαλλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που δε 

βρεκεί φάκελοσ για τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ, τότε χρθςιμοποιοφνται οι τιμζσ 

που ζχουμε ςτον προεπιλεγμζνο φάκελο res/values/. 

Εκτόσ από τθ γλϊςςα του κειμζνου τθσ εφαρμογισ μασ, τα παραπάνω μποροφν να 

εφαρμοςτοφν και ςε κάποιο άλλο φάκελο των Resources μασ, όπωσ π.χ. το φάκελο που 

δθλϊνουμε τθ διεπαφι χριςτθ, δθλαδι τον res/layout/. Για παράδειγμα, θ Γερμανικι 

γλϊςςα ςυνικωσ χρθςιμοποιεί μεγαλφτερεσ ςε μικοσ λζξεισ από τθν Αγγλικι. Επομζνωσ, 

οριςμζνα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ μασ, όπωσ κουμπιά ι κείμενο, μπορεί να εμφανίηονται 

με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που κζλουμε, διότι τα Strings που χρθςιμοποιοφμε είναι 

τϊρα υπερβολικά μεγάλα. Επομζνωσ, μποροφμε να δθμιουργιςουμε νζο φάκελο 

res/layout-de/ και τα αρχεία XML (δθλαδι θ διάταξθ), που κα ορίςουμε μζςα ςε αυτόν, κα 

χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε περίπτωςθ Γερμανικισ γλϊςςασ τθσ ςυςκευισ του χριςτθ. 

Στο παρακάτω παράδειγμα, ορίηουμε ςτο αρχείο res/values/strings.xml το 

string<stringname=”hello”>Hello!</string> και ςτο αρχείο res/values-el/strings.xml το 

string<stringname=”hello”>Γεια ςου!</string> (ίδιο όνομα, διαφορετικι τιμι). Όταν το 

εμφανίςουμε ςτθν οκόνθ, κα προκφψουν τα παρακάτω αποτελζςματα: 

 Σε περίπτωςθ που θ ςυςκευι χρθςιμοποιεί οποιαδιποτε γλϊςςα εκτόσ τθσ 

Ελλθνικισ (χρθςιμοποιείται το προεπιλεγμζνο αρχείο res/values/strings.xml), το 

οπτικό αποτζλεςμα, τθσ εφαρμογισ, κα είναι το εξισ: 

 

 

Εικόνα 6 – Παράδειγμα χρθςιμοποίθςθσ Αγγλικισ γλώςςασ 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

44 
 

 Σε περίπτωςθ που θ ςυςκευι χρθςιμοποιεί τθν Ελλθνικι γλϊςςα (χρθςιμοποιείται 

το αρχείο res/values-el/strings.xml), το οπτικό αποτζλεςμα, τθσ εφαρμογισ, κα 

είναι το εξισ: 

 

 

Εικόνα 7 – Παράδειγμα χρθςιμοποίθςθσ Ελλθνικισ γλώςςασ 

 

Εκτόσ από τα παραπάνω (προςανατολιςμόσ, μζγεκοσ οκόνθσ, γλϊςςα), υπάρχουν και άλλεσ 

παράμετροι που δθλϊνονται με τον ίδιο τρόπο και το λειτουργικό ςφςτθμα τισ εντοπίηει 

αυτόματα. Μερικζσ από αυτζσ, είναι: θ πυκνότθτα τθσ οκόνθσ, θ νυχτερινι λειτουργία, αν 

υπάρχει οκόνθ αφισ, αν υπάρχει φυςικό πλθκτρολόγιο και θ ζκδοςθ του λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ. Δθλαδι, ανάλογα με τισ παραπάνω παραμζτρουσ τθσ ςυςκευισ του χριςτθ, 

μπορεί να αλλάηει αυτόματα θ διάταξθ των γραφικϊν ςτοιχείων, θ γλϊςςα του κειμζνου, οι 

εικόνεσ που χρθςιμοποιοφμε κλπ. 

Τα παραπάνω μποροφν να λειτουργιςουν και ςυνδυαςτικά. Για παράδειγμα, αν 

δθλϊςουμε το User Interface μίασ οκόνθσ ςτο φάκελο res/layout-el-port/, τότε αυτό κα 

χρθςιμοποιθκεί αν θ ςυςκευι του χριςτθ χρθςιμοποιεί τθν ελλθνικι γλϊςςα και βρίςκεται 

ςε προςανατολιςμό πορτρζτου. 

Το ςυμπζραςμα, που προκφπτει για το ςωςτό προγραμματιςμό τθσ εφαρμογισ μασ, είναι 

πάντα να εξωτερικεφουμε τα Application Resources, από το κομμάτι του κϊδικα των 

κλάςεων. Υπάρχουν κατάλλθλοι φάκελοι που αποκθκεφουμε ι δθλϊνουμε τα παραπάνω 

ςτοιχεία και πρζπει να χρθςιμοποιοφνται. Ζτςι, θ εφαρμογι μασ κακίςταται κατανοθτι 

ςτον προγραμματιςτι και εφκολα επεξεργάςιμθ, ενϊ παράλλθλα γίνεται ςυμβατι με όλεσ 

τισ δυνατζσ παραμζτρουσ τθσ ςυςκευισ του κάκε χριςτθ. 
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4. Σχεδιαςμόσ τησ εφαρμογόσ 

4.1. Λειτουργικϋσ απαιτόςεισ 

 

Η εφαρμογι ςχεδιάηεται για Smartphones, που τρζχουν Android, και ζχει τισ παρακάτω 
λειτουργίεσ: 

 Σφνδεςθ ςτον απομακρυςμζνο Server με τα ςτοιχεία του χριςτθ. 

 Διαχείριςθ ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ: 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ ςυςτιματοσ. 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ. 

o Ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ ςτισ διάφορεσ ηϊνεσ. 

 Διαχείριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ: 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κζρμανςθσ. 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κζρμανςθσ με χρονοδιακόπτθ (on/off 

timer). 

 Διαχείριςθ κερμοςίφωνα: 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κερμοςίφωνα. 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κερμοςίφωνα με χρονοδιακόπτθ (on/off 

timer). 

 Διαχείριςθ των παρακφρων και τθσ γκαραηόπορτασ. 

 Επιςκόπθςθ ςυςτθμάτων (Εμφάνιςθ μθνυμάτων από τισ διάφορεσ 

απομακρυςμζνεσ ςυςκευζσ). 

 

4.2. Αρχιτεκτονικό τησ εφαρμογόσ 

 

Το ζξυπνο ςπίτι αποτελείται από διάφορεσ ζξυπνεσ ςυςκευζσ και ςζνςορεσ, που 

ςυνδζονται ενςφρματα ι αςφρματα ςε ζνα κεντρικό εξυπθρετθτι, που λειτουργεί ωσ 

Gateway. Ο χριςτθσ ςυνδζεται, μζςω τθσ εφαρμογισ για κινθτά τθλζφωνα, ςτο Gateway 

και μπορεί να διαχειριςτεί τισ διάφορεσ ζξυπνεσ ςυςκευζσ του ςπιτιοφ. 
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Εικόνα 8 – Αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 

 

Πρόκειται για ζνα κλαςικό μοντζλο, Client-Server, αρχιτεκτονικισ. Η αρχιτεκτονικι, που 

επιλζχτθκε, βαςίηεται ςτθ χριςθ: 

 Του πρωτοκόλλου HTTP (REST). 

  Του JSON. 

 

Στο παρακάτω ςχιμα, φαίνεται το μοντζλο τθσ αρχιτεκτονικισ, που χρθςιμοποιείται: 
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Εικόνα 9 – Μοντζλο τθσ αρχιτεκτονικισ 

 

Τα βιματα επικοινωνίασ, ζχουν ωσ εξισ: 

 Η ςυςκευι ςτζλνει κάποιο αίτθμα, μζςω ενόσ HTTP POST Request. Για λόγουσ 

αςφαλείασ και ιδιωτικότθτασ των δεδομζνων, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το 

HTTPS. Το HTTPS προςφζρει κρυπτογράφθςθ, από άκρο ςε άκρο, ενϊ με τθ 

χριςθ πιςτοποιθτικοφ ςτθ πλευρά του εξυπθρετθτι εξακριβϊνεται θ ταυτότθτά 

του από τον πελάτθ. 

 Η εφαρμογι ςτον εξυπθρετθτι είναι μια δυναμικι ιςτοςελίδα, θ οποία 

λαμβάνει το HTTP POST Request, και με βάςθ τισ παραμζτρουσ που ζχει κζςει ο  

πελάτθσ, επικοινωνεί με τθν τοπικι βάςθ δεδομζνων και αποκθκεφει ι 

λαμβάνει δεδομζνα από τθ βάςθ. 

 Τα δεδομζνα επιςτρζφονται, ςε ζνα HTTP Response. 
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Τα πλεονεκτιματα, του παραπάνω μοντζλου, είναι τα εξισ: 

 Το HTTP είναι απλό και κεωρείται standard, ενϊ υπάρχουν βιβλιοκικεσ για τθ 

χριςθ του. 

 Η αποκικευςθ δεδομζνων βρίςκεται ςε κεντρικό εξυπθρετθτι, ςυνεπϊσ ο χριςτθσ 

μπορεί να ςυνδεκεί από διάφορεσ ςυςκευζσ. 

 Η αποκικευςθ και ο χειριςμόσ των δεδομζνων γίνεται από το ςφςτθμα βάςθσ 

δεδομζνων και, ζτςι, εξαςφαλίηεται θ καλι κατάςταςθ τουσ. 

 Το JSON (JavaScript Object Notation) είναι ζνα ελαφρφ πρότυπο ανταλλαγισ 

δεδομζνων. Είναι εφκολο για τουσ ανκρϊπουσ να το διαβάςουν και να το γράψουν. 

Είναι εφκολο για τισ μθχανζσ να το αναλφςουν (parse) και να το παράγουν 

(generate). 

 Το κατανεμθμζνο ςφςτθμα είναι ανεξάρτθτο πλατφόρμασ και γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ, χάρθ ςτθ χριςθ του HTTP και του JSON. 

 

4.3. Σχεδιαςμόσ διεπαφόσ τησ εφαρμογόσ 

 

Η εφαρμογι κα αποτελείται από 6 βαςικζσ οκόνεσ (Android Activities): 

 Login (Launcher Activity). 

 Main (Εμφανίηει τθν προεπιςκόπθςθ του ςυςτιματοσ και ζχει το μενοφ, για τθν 

πλοιγθςθ ςτα διάφορα ςυςτιματα). 

 Alarm System Activity. 

 Central Heating Activity. 

 Water Heater Activity. 

 Windows Activity. 

 

Ακολουκεί, για τα παραπάνω Activities, ο κϊδικασ των Layout, ςε XML, και θ 

προεπιςκόπθςθ του κακενόσ: 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

49 
 

4.3.1. Login Activity 

 

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

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

    tools:context=".Login" > 

 

    <!-- Login progress --> 

 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/login_status" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="center" 

        android:gravity="center_horizontal" 

        android:orientation="vertical" 

        android:visibility="gone" > 

 

        <ProgressBar 

            style="?android:attr/progressBarStyleLarge" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginBottom="8dp" /> 

 

        <TextView 

            android:id="@+id/login_status_message" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginBottom="16dp" 

            android:fontFamily="sans-serif-light" 

            android:text="@string/login_progress_signing_in" 

            

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 

    </LinearLayout> 

 

    <!-- Login form --> 

 

    <ScrollView 

        android:id="@+id/login_form" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" > 

 

        <LinearLayout 

            style="@style/LoginFormContainer" 

            android:orientation="vertical" > 

 

             

            <TextView  

             android:layout_centerHorizontal="true" 

             android:layout_marginTop="10dp" 

                android:text="My Home" 

                android:textSize="30dp" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                /> 

             

            <EditText 

                android:id="@+id/host" 

                android:layout_width="match_parent" 
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                android:layout_height="wrap_content" 

                android:hint="Home Server" 

                android:inputType="text" 

                android:maxLines="1" 

                android:singleLine="true" /> 

             

            <EditText 

                android:id="@+id/email" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:hint="@string/prompt_email" 

                android:inputType="textEmailAddress" 

                android:maxLines="1" 

                android:singleLine="true" /> 

 

            <EditText 

                android:id="@+id/password" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:hint="@string/prompt_password" 

                android:imeActionId="@+id/login" 

                android:imeActionLabel="@string/action_sign_in_short" 

                android:imeOptions="actionUnspecified" 

                android:inputType="textPassword" 

                android:maxLines="1" 

                android:singleLine="true" /> 

 

            <Button 

                android:id="@+id/sign_in_button" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_gravity="right" 

                android:layout_marginTop="16dp" 

                android:paddingLeft="32dp" 

                android:paddingRight="32dp" 

                android:text="Sign in" /> 

        </LinearLayout> 

    </ScrollView> 

 

</merge> 

 

Αποτελείται από: 

 3 πεδία, τφπου EditText, για τθν ειςαγωγι τθσ διεφκυνςθσ (hostname) του 

εξυπθρετθτι και των ςτοιχείων πρόςβαςθσ του χριςτθ (Email, Password). 

 1 πλικτρο, τφπου Button, για τθν “μεταφορά” του χριςτθ ςτο μενοφ πλοιγθςθσ, 

των διάφορων ςυςτθμάτων, τθσ εφαρμογισ.  
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Εικόνα 10 – Αρχικι οκόνθ (Login) 

 

4.3.2. Main activity 

 

<RelativeLayout 

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

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

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:gravity="center" 

    tools:context=".MainActivity" > 

 

     

     <TextView 

           android:id="@+id/title" 

           android:layout_width="wrap_content" 

           android:layout_height="wrap_content" 

           android:layout_centerHorizontal="true" 

           android:layout_marginTop="10dp" 

           android:textSize="20dp" 

            android:text="My Home" 

           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

/> 

    <Button 
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       android:id="@+id/alarmButton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginRight="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_below="@+id/title" 

        android:text="πλαγεξκόο" /> 

     

     <Button 

        android:id="@+id/centralHeatingbutton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginRight="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_below="@+id/alarmButton" 

        android:text="Θέξκαλζε" /> 

      

       <Button 

        android:id="@+id/waterHeaterButton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

      

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginRight="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_below="@+id/centralHeatingbutton" 

        android:text="Θεξκνζίθωλαο" /> 

        

       <Button 

        android:id="@+id/WindowsButton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

      

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginRight="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_below="@+id/waterHeaterButton" 

        android:text="Πόξηεο Παξάζπξα" /> 

        

        <TextView 

           android:id="@+id/messagesLabel" 

           android:layout_width="wrap_content" 

           android:layout_height="wrap_content" 

           android:layout_below="@+id/WindowsButton" 

           android:layout_centerHorizontal="true" 

           android:layout_marginTop="10dp" 

           android:text="Μελύκαηα" 

           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

/> 

 

       <ListView 

           android:id="@+id/messagesListView" 

           android:layout_width="match_parent" 
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           android:layout_height="wrap_content" 

           android:layout_below="@+id/messagesLabel" 

           android:layout_centerHorizontal="true" 

          

           android:layout_marginLeft="30dp" 

           android:layout_marginRight="30dp" > 

            

       </ListView> 

 

    </RelativeLayout> 

 

Αποτελείται από: 

 4 πλικτρα, τφπου Button, που οδθγοφν ςε Activity για τθ διαχείριςθ 

ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ. 

 1 πεδίο, τφπου ListView, ςτο οποίο εμφανίηονται τα μθνφματα από τα διάφορα 

ςυςτιματα.  

 

 

Εικόνα 11 – Κεντρικι οκόνθ 
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4.3.3. Διαχεύριςη ςυναγερμού 

 

<RelativeLayout 

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

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

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".AlarmActivity" > 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:text="πλαγεξκόο" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/StatustextView" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/textView1" 

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:text="Καηάζηαζε" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/zonesTextView" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/AlarmToggleButton" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="20dp" 

        android:text="Ζώλεο" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

     

     <ListView 

           android:id="@+id/ZonesListView" 

           android:layout_width="match_parent" 

           android:layout_height="wrap_content" 

           android:layout_below="@+id/zonesTextView" 

           android:layout_centerHorizontal="true" 

            android:layout_marginRight="30dp" 

           android:layout_marginLeft="30dp" 

      > 

      </ListView> 

       

      <TextView 

        android:id="@+id/AlarmStatustextView" 

        android:layout_width="150dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/toggleButton" 

        android:layout_marginLeft="30dp" 
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        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:text="πλαγεξκόο:" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

 

     <ToggleButton 

         android:id="@+id/AlarmToggleButton" 

         android:layout_width="100dp" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:layout_alignBaseline="@+id/AlarmStatustextView" 

         android:layout_alignBottom="@+id/AlarmStatustextView" 

         android:layout_toRightOf="@+id/AlarmStatustextView" 

         android:text="ToggleButton" /> 

 

     <ToggleButton 

         android:id="@+id/toggleButton" 

         android:layout_width="100dp" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:layout_alignRight="@+id/AlarmToggleButton" 

         android:layout_below="@+id/textView1" 

         android:text="ToggleButton" /> 

 

</RelativeLayout> 

 

Αποτελείται από: 

 2 πλικτρα, τφπου toggle (ΟΝ/OFF) Button, για τθν ενεργοποίθςθ: 

o Του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ. 

o Του ςυναγερμοφ (ςειρινα).  

 1 πεδίο, τφπου ListView, που παρουςιάηει τθν κατάςταςθ των διάφορων ηωνϊν του 

ςυςτιματοσ.  

Μια ηϊνθ είναι μια ομάδα από ζναν ι περιςςότερουσ αιςκθτιρεσ. Μπορεί να περιζχει 

αςφρματουσ και ενςφρματουσ αιςκθτιρεσ κίνθςθσ, παγίδεσ για τισ πόρτεσ και τα 

παράκυρα, αιςκθτιρεσ καπνοφ και άλλα. Επιλζγοντασ κάποιο αντικείμενο ςτο ListView, 

εμφανίηεται διάλογοσ με πλθροφορίεσ για τθ ηϊνθ και τθν κατάςταςι τθσ. 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

56 
 

 

Εικόνα 12 – χεδιαςμόσ οκόνθσ διαχείριςθσ ςυναγερμοφ 

 

4.3.4. Διαχεύριςη κεντρικόσ θϋρμανςησ 

 

<RelativeLayout 

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

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

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".CentralHeating" > 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:text="Κεληξηθή ζέξκαλζε" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

 

    <TextView 
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        android:id="@+id/StatustextView" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/textView1" 

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:text="Καηάζηαζε:" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/TimerStatustextView" 

        android:layout_width="150dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/toggleButton" 

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:text="Χξνλνδηαθόπηεο:" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

 

    <ToggleButton 

        android:id="@+id/TimerToggleButton" 

        android:layout_width="100dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignBaseline="@+id/TimerStatustextView" 

        android:layout_alignBottom="@+id/TimerStatustextView" 

        android:layout_toRightOf="@+id/TimerStatustextView" 

        android:text="ToggleButton" /> 

 

    <ToggleButton 

        android:id="@+id/toggleButton" 

        android:layout_width="100dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignRight="@+id/TimerToggleButton" 

        android:layout_below="@+id/textView1" 

        android:text="ToggleButton" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView2" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignLeft="@+id/TimerStatustextView" 

        android:layout_below="@+id/TimerToggleButton" 

        android:layout_marginTop="90dp" 

        android:text="ON:" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

 

    <TimePicker 

        android:id="@+id/timePicker1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignRight="@+id/TimerToggleButton" 

        android:layout_below="@+id/TimerToggleButton" 

        android:layout_marginTop="31dp" /> 

 

    <TimePicker 

        android:id="@+id/timePicker2" 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

58 
 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignLeft="@+id/timePicker1" 

        android:layout_below="@+id/timePicker1" 

        android:layout_marginTop="33dp" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/TextView01" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignBottom="@+id/timePicker2" 

        android:layout_alignRight="@+id/textView2" 

        android:layout_marginBottom="54dp" 

        android:text="OFF:" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

 

</RelativeLayout> 

 

Αποτελείται από: 

 2 πλικτρα, τφπου toggle (ΟΝ/OFF) Button, για τθν ενεργοποίθςθ: 

o Του ςυςτιματοσ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

o Του χρονοδιακόπτθ.  

Αν ο χρονοδιακόπτθσ είναι ενεργόσ, τότε εμφανίηονται επιλογζσ για τθ ρφκμιςθ ζναρξθσ και 

τερματιςμοφ του ςυςτιματοσ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ (Timepicker). 
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Εικόνα 13 – χεδιαςμόσ οκόνθσ διαχείριςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ 

 

4.3.5. Διαχεύριςη θερμοςύφωνα 

 

<RelativeLayout 

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

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

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".WaterHeaterActivity" > 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:text="Θεξκνζίθωλαο" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

 

    <TextView 
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        android:id="@+id/StatustextView" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/textView1" 

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:text="Καηάζηαζε:" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

       

      <TextView 

        android:id="@+id/TimerStatustextView" 

        android:layout_width="150dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/toggleButton" 

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:text="Χξνλνδηαθόπηεο:" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

 

     <ToggleButton 

         android:id="@+id/TimerToggleButton" 

         android:layout_width="100dp" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:layout_alignBaseline="@+id/TimerStatustextView" 

         android:layout_alignBottom="@+id/TimerStatustextView" 

         android:layout_toRightOf="@+id/TimerStatustextView" 

         android:text="ToggleButton" /> 

 

     <ToggleButton 

         android:id="@+id/toggleButton" 

         android:layout_width="100dp" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:layout_alignRight="@+id/TimerToggleButton" 

         android:layout_below="@+id/textView1" 

         android:text="ToggleButton" /> 

      

     <TimePicker 

         android:id="@+id/timePicker2" 

         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignLeft="@+id/timePicker1" 

          android:layout_below="@+id/timePicker1" 

         android:layout_alignParentBottom="true" /> 

 

     <TextView 

         android:id="@+id/TextView01" 

         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:layout_alignTop="@+id/timePicker2" 

         android:layout_marginTop="60dp" 

         android:layout_toLeftOf="@+id/timePicker2" 

         android:text="OFF:" 

         android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

 

     <TimePicker 

         android:id="@+id/timePicker1" 
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         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:layout_below="@+id/TimerToggleButton" 

         android:layout_marginTop="20dp" 

         android:layout_toRightOf="@+id/textView2" /> 

 

     <TextView 

         android:id="@+id/textView2" 

         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:layout_alignBottom="@+id/timePicker1" 

         android:layout_alignLeft="@+id/TimerStatustextView" 

         android:layout_marginBottom="46dp" 

         android:text="ON:" 

         android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

 

</RelativeLayout> 

 

Ζχει αντίςτοιχθ λειτουργικότθτα με τθν κζρμανςθ. Αποτελείται από: 

 2 πλικτρα, τφπου  toggle (ΟΝ/OFF) Button, για τθν ενεργοποίθςθ: 

o Του ςυςτιματοσ του κερμοςίφωνα. 

o Του χρονοδιακόπτθ.  

Αν ο χρονοδιακόπτθσ είναι ενεργόσ, τότε εμφανίηονται επιλογζσ για τθ ρφκμιςθ, ζναρξθσ 

και τερματιςμοφ, του ςυςτιματοσ του κερμοςίφωνα (Timepicker). 
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Εικόνα 14 – χεδιαςμόσ οκόνθσ διαχείριςθσ κερμοςίφωνα 

 

4.3.6. Διαχεύριςη παραθύρων/πορτών 

 

<RelativeLayout 

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

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

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".AlarmActivity" > 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:text="Πόξηεο / Παξάζπξα" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

 

    <TextView 
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        android:id="@+id/ParkingtextView" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/textView1" 

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:text="Γθαξαδόπνξηα:" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

/> 

     

     

     <ToggleButton 

        android:id="@+id/parkingToggleButton" 

        android:layout_width="100dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

     android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_marginRight="30dp" 

     android:layout_below="@+id/textView1" 

        android:text="ToggleButton" 

        android:textOff="@string/toggle_closed" 

        android:textOn="@string/toggle_open" /> 

      

      

      <ToggleButton 

        android:id="@+id/BlindsToggleButton" 

        android:layout_width="100dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_marginRight="30dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_below="@+id/parkingToggleButton" 

        android:text="ToggleButton" /> 

       

       

       <Spinner 

        android:id="@+id/blindsSpinner" 

        android:layout_below="@+id/ParkingtextView" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_marginRight="30dp" 

        android:layout_toLeftOf="@+id/BlindsToggleButton" 

        android:layout_height="50dp" 

        android:layout_width="200dp" 

       > 

        

    </Spinner> 

      

    <TextView 

        android:id="@+id/zonesTextView" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="20dp" 

        android:layout_below="@+id/BlindsToggleButton" 

        android:text="Ζώλεο" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

 

         

    <ListView 

        android:id="@+id/ZonesListView" 

        android:layout_width="match_parent" 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

64 
 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/zonesTextView" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginRight="30dp" > 

    </ListView>    

         

         --> 

 

</RelativeLayout> 

 

Στθν οκόνθ αυτι, μασ ενδιαφζρει να ζχουμε πρόςβαςθ ςτθν γκαραηόπορτα, αλλά και ςτα 

ρολά των παρακφρων. 

Αποτελείται από: 

 1 πλικτρο, τφπου toggle (ON/OFF) Button, για το άνοιγμα ι το κλείςιμο τθσ πόρτασ 

του γκαράη. 

 1 λίςτα πολλαπλϊν επιλογϊν, τφπου Spinner, για τθν επιλογι του παρακφρου, ςτο 

οποίο ο χριςτθσ κζλει να ανοίξει ι να κλείςει το ρολό.  

 1 λίςτα με τισ ηϊνεσ, τφπου ListView, που αντιςτοιχοφν ςε ρολά, ϊςτε να ξζρει ο 

χριςτθσ ποια ρολά είναι ανοιχτά. 
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Εικόνα 15 – Οκόνθ διαχείριςθσ γκαραηόπορτασ και ρολών παρακφρων 

 

4.4. Τεχνολογύεσ υλοπούηςησ 

 

Οι τεχνολογίεσ, που  χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάπτυξθ του κατανεμθμζνου ςυςτιματοσ, 

είναι οι ακόλουκεσ: 

 Η εφαρμογι, του κινθτοφ, βαςίηεται ςτο Android SDK, ενϊ θ ανάπτυξθ ζγινε ςε 

περιβάλλον Eclipse. Η εφαρμογι δοκιμάςτθκε ςτον Android Emulator, που 

προςφζρει το Android SDK. 

 Η ανάπτυξθ ζγινε με Android Minimum SDK Version = "8" και Android Target SDK 

Version = "16". 

 Για τθν αποςτολι και λιψθ του HTTP, χρθςιμοποιικθκε θ βιβλιοκικθ HTTP APACHE 

Components. Η επικοινωνία, ανάμεςα ςτθν εφαρμογι Android και τον Smart Home 
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Gateway, γίνεται πάνω από το HTTP.  Προαιρετικά, για λόγουσ αςφάλειασ, μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί το HTTPS (HTTP over SSL).  

 Για τθν ανάλυςθ των κειμζνων, που είναι κωδικοποιθμζνα ςε μορφι JSON από τθν 

εφαρμογι κινθτοφ, χρθςιμοποιικθκε το επίςθμο API για Java. 

 Για τθν εφαρμογι του εξυπθρετθτι χρθςιμοποιικθκε θ γλϊςςα PHP, θ οποία 

υποςτθρίηεται από τθν πλειοψθφία των παρόχων δικτυακϊν τόπων και είναι 

εξαιρετικά διαδεδομζνθ. 

 Για το ςφςτθμα αποκικευςθσ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε θ MySQL, το πιο 

διαδεδομζνο ελεφκερο ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. 
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5. Υλοπούηςη του Συςτόματοσ 

5.1. Υλοπούηςη τησ εφαρμογόσ Android 

 

Η εφαρμογι Android αποτελείται από τισ, παρακάτω, κλάςεισ: 

 Login: Αρχικι οκόνθ, για τθ ςφνδεςθ του χριςτθ ςτο Smart Home Gateway. 

 MainActivity: Κεντρικι οκόνθ, που εμφανίηει μια λίςτα με μθνφματα και χρθςιμεφει 

ωσ μενοφ, για τθ ςφνδεςθ ςτισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ. 

 AlarmActivity: Χειριςμόσ του ςυναγερμοφ. 

 CentralHeating: Χειριςμόσ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

 WaterHeaterActivity: Χειριςμόσ του κερμοςίφωνα. 

 Windows: Χειριςμόσ των ρολϊν και τθσ γκαραηόπορτασ. 

 HttpPostThread: Κλάςθ/Thread για τθν επικοινωνία με τον Gateway. 

 

Ακολουκεί θ δομι, των παραπάνω κλάςεων, ςε διαγράμματα UML: 

 

Εικόνα 16 – Διάγραμμα UML: AlarmActivity 
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Εικόνα 17 – Διάγραμμα UML: CentralHeating 

 

 

 

Εικόνα 18 – Διάγραμμα UML: Login 
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Εικόνα 19 – Διάγραμμα UML: MainActivity 

 

 

Εικόνα 20 – Διάγραμμα UML: WaterHeaterActivity 
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Εικόνα 21 – Διάγραμμα UML: HttpPostThread 

 

Χρθςιμοποιείται, επίςθσ, θ βιβλιοκικθ json.org, για τθν αποκωδικοποίθςθ των μθνυμάτων 

από τον Gateway. 

 

5.2. Παραμετροπούηςη εφαρμογόσ 

 

Η παραμετροποίθςθ τθσ εφαρμογισ, βρίςκεται ςτο αρχείο AndroidManifest.xml. Γίνεται 

χριςθ permission, για τθν πρόςβαςθ ςτο δίκτυο. 

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

    package="com.example.myhome" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

 

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="8" 

        android:targetSdkVersion="16" /> 

 

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

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

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

         > 

        <activity 

            android:name="com.example.myhome.Login" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:windowSoftInputMode="adjustResize|stateVisible" > 

            <intent-filter> 

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

 

                <category 

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

            </intent-filter> 

        </activity> 
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        <activity 

            android:name="com.example.myhome.MainActivity" 

            android:label="@string/title_activity_main" > 

        </activity> 

        <activity 

            android:name="com.example.myhome.AlarmActivity" 

            android:label="@string/title_activity_alarm" > 

        </activity> 

        <activity 

            android:name="com.example.myhome.WaterHeaterActivity" 

            android:label="@string/title_activity_water_heater" > 

        </activity> 

        <activity 

            android:name="com.example.myhome.CentralHeating" 

            android:label="@string/title_activity_central_heating" > 

        </activity> 

        <activity 

            android:name="com.example.myhome.Windows" 

            android:label="@string/title_activity_windows" > 

      

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 

 

5.3. Επικοινωνύα με τον εξυπηρετητό 

 

Στθ ςυνζχεια, με ζνα παράδειγμα, περιγράφουμε τον τρόπο επικοινωνίασ με τον 

εξυπθρετθτι. Θα εξετάςουμε τθν περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

Τα βιματα, είναι τα εξισ: 

 Ο χριςτθσ επιλζγει το πλικτρο ενεργοποίθςθσ/απενεργοποίθςθσ, με όνομα 

systemButton.  

 Ενεργοποιείται ο OnClickListener, που ζχει οριςτεί, και καλείται θ μζκοδοσ 

toggleSystem(). 

 Η toggleSystem δθμιουργεί ζνα νζο HTTP POST THREAD, το οποίο τρζχει ςτο 

παραςκινιο, και κάνει ζνα HTTP POST REQUEST, ςτο Gateway. Περνάνε, ωσ 

παράμετροι: το username/password, για τθν ταυτοποίθςθ του χριςτθ, και θ 

παράμετροσ type="toggleHeating". 

 Ο Gateway επιςτρζφει ζνα HTTP RESPONSE, με ζνα κείμενο, ςε κωδικοποίθςθ 

JSON. Το κείμενο αυτό επιςτρζφεται ςτο Activity μζςω του Handler, που ζχει 

οριςτεί ςτθν CentralHeatingActivity. 
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 O Handler ανοίγει το μινυμα. Στθ μεταβλθτι data, ζχει αποκθκευτεί το κείμενο ςε 

μορφι JSON. Καλείται θ μζκοδοσ updateHeatingStatus, για τθν αποκωδικοποίθςθ 

του μθνφματοσ. 

 Η updateHeatingStatus αποκωδικοποιεί το JSON, το οποίο περιζχει τθ κατάςταςθ 

τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. Ενθμερϊνεται θ κατάςταςθ των πλικτρων 

ενεργοποίθςθσ τθσ κζρμανςθσ και του Timer, με βάςθ τα περιεχόμενα του κειμζνου 

ςε JSON. 

 

5.4. Υλοπούηςη Gateway 

 

Η υλοποίθςθ του εξυπθρετθτι είναι ςχετικά απλι και βαςίηεται, μονάχα, ςε δυο αρχεία: 

 service.php 

 database.php 

 

Το αρχείο database.php περιζχει τθ ςφνδεςθ με τθ βάςθ δεδομζνων, κακϊσ και 

ςυναρτιςεισ για τθν τροποποίθςθ των δεδομζνων. Πρακτικά, θ βάςθ δεδομζνων 

χρθςιμοποιείται για να κρατά τθν κατάςταςθ των διάφορων ςυςκευϊν. Η ενθμζρωςθ τθσ 

βάςθσ δεδομζνων, από τισ ςυςκευζσ, δεν αποτελεί μζροσ αυτισ τθσ διπλωματικισ. 

Στθ ςυνζχεια, ακολουκεί ζνα παράδειγμα μιασ ςυνάρτθςθσ για τθν επικοινωνία τθσ με τθ 

βάςθ δεδομζνων. Η ςυνάρτθςθ φορτϊνει τισ εγγραφζσ, από τθ βάςθ δεδομζνων, ςε μια 

PHP array και τισ μετατρζπει ςε κωδικοποίθςθ JSON, μζςω τθσ ςυνάρτθςθσ json_encode. 

 

function getHeaterStatus() { 

 

   $row = array(); 

 

$query = "SELECT * from heater "; 

$res = mysql_query($query); 
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    // iterate over every row 

if ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { 

        // for every field in the result.. 

for ($i=0; $i < mysql_num_fields($res); $i++) { 

            $info = mysql_fetch_field($res, $i); 

            $type = $info->type; 

 // cast for real 

if ($type == 'real') 

                $row[$info->name] = doubleval($row[$info->name]); 

            // cast for int 

if ($type == 'int') 

                $row[$info->name] = intval($row[$info->name]); 

        } 

    } 

    // JSON-ify all rows together as one big array 

echojson_encode($row, JSON_UNESCAPED_UNICODE); 

  

} 

 

Η δομι του service.php, περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια. Φορτϊνεται το αρχείο database.php, 

που δθμιουργεί τθ ςφνδεςθ με τθ βάςθ δεδομζνων και ζχει τισ διάφορεσ ςυναρτιςεισ. 

<?php 

include("database.php"); 

 

Στθ ςυνζχεια, λαμβάνονται, από τισ POST παραμζτρουσ, το username και το password. 

$username=""; 

$password=""; 

if(isset($_POST["username"])) 
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 $username= $_POST["username"]; 

 

if(isset($_POST["password"])) 

 $password = $_POST["password"]; 

 

Ζπειτα, εξετάηονται οι παρακάτω περιπτϊςεισ: 

 Αν υπάρχει παράμετροσ email, τότε γίνεται κλιςθ για ςφνδεςθ ςτο ςφςτθμα (από 

το LoginActivity) τθσ εφαρμογισ του κινθτοφ. 

if(isset($_POST["email"])){  

 signin($_POST["email"],$password); 

} 

 

 Διαφορετικά, αν, δθλαδι, το username και password είναι αποδεκτά. 

else if(login($username,$password)){ 

 

Κατόπιν, ελζγχεται θ παράμετροσ type για τισ εξισ περιπτϊςεισ: 

 messages: Εμφάνιςθ των δζκα πιο πρόςφατων μθνυμάτων, προσ τον χριςτθ. 

 $type = $_POST["type"]; 

  if(isset($type) && $type=='messages' ){ 

  getMessages(); 

 }  

 

 alarm_status:  Ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ του ςυναγερμοφ. 

 else if(isset($type) && $type=='alarm_status' ){ 
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  getAlarmStatus(); 

 } 

 

 heating_status: Ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

 else if(isset($type) && $type=='heating_status' ){ 

  getHeatingStatus(); 

 } 

 

 heater_status:  Ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ του κερμοςίφωνα. 

 else if(isset($type) && $type=='heater_status' ){ 

  getHeaterStatus(); 

 } 

 

 toggleAlarm: Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ του ςυναγερμοφ (ςειρινα). 

 else if(isset($type) && $type=='toggleAlarm' ){ 

  toggleAlarmStatus(); 

 } 

 

 'toggleAlarmSystem': Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ. 

 else if(isset($type) && $type=='toggleAlarmSystem' ){ 

  toggleAlarmSystemStatus(); 

 } 

 

 'toggleHeating': Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ τθσ κζρμανςθσ. 
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 else if(isset($type) && $type=='toggleHeating' ){ 

  toggleHeatingStatus(); 

 } 

 

 'toggleHeatingTimer': Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ του timer τθσ κζρμανςθσ. 

 else if(isset($type) && $type=='toggleHeatingTimer' ){ 

 toggleHeatingTimerStatus($_POST['startHour'],$_POST['startMin

utes'],$_POST['endHour'],$_POST['endMinutes']); 

 } 

 

 'toggleHeater': Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ του κερμοςίφωνα. 

        else if(isset($type) && $type=='toggleHeater' ){ 

  toggleHeaterStatus(); 

 } 

 

 'toggleHeaterTimer': Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ του Timer του κερμοςίφωνα. 

 else if(isset($type) && $type=='toggleHeaterTimer' ){ 

 

 toggleHeaterTimerStatus($_POST['startHour'],$_POST['startMinu

tes'],$_POST['endHour'],$_POST['endMinutes']); 

 } 

 

 'windows_status ': Η κατάςταςθ τθσ γκαραηόπορτασ και των ρολϊν. 

 else if(isset($type) && $type=='windows_status' ){ 

  getWindowsStatus();} 
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 'toggleParking': Άνοιγμα/Κλείςιμο τθσ γκαραηόπορτασ. 

 else if(isset($type) && $type=='toggleParking' ){ 

  toggleParkingStatus(); 

 } 

 

 'toggleBlinds': Άνοιγμα/Κλείςιμο του ρολοφ με αναγνωριςτικό ίςο με zoneID. 

 else if(isset($type) && $type=='toggleBlinds' ){ 

  toggleBlindsStatus($_POST['zoneID']); 

 } 

5.5. Παραδεύγματα Λειτουργύασ 

 

Στθν ενότθτα αυτι, φαίνονται τα ςτιγμιότυπα λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ Android. 
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Εικόνα 22 – Οκόνθ Login 
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Εικόνα 23 – Κεντρικι οκόνθ 
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Εικόνα 24 – Οκόνθ διαχείριςθσ ςυναγερμοφ 
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Εικόνα 25 – Οκόνθ διαχείριςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ 
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Εικόνα 26 – Οκόνθ διαχείριςθσ ρολών/γκαραηόπορτασ 
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6. Επύλογοσ 

Τα ζξυπνα ςυςτιματα μποροφν να ελζγχουν, εκτόσ από τισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, 

τισ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ αλλά και τισ οικιακζσ ςυςκευζσ και τισ ςυςκευζσ 

πολυμζςων (Multimedia), δθμιουργϊντασ ζνα ενοποιθμζνο ςφςτθμα. Στισ τελευταίεσ 

εντάςςονται οι ςυςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν, τα θχοςυςτιματα αλλά και οι τθλεοράςεισ του 

ςπιτιοφ. Συνδυάηοντασ όλεσ αυτζσ τισ ανεξάρτθτεσ, αρχικά, εγκαταςτάςεισ ςε μία κοινι 

βάςθ αποκτάται πλιρθσ ζλεγχοσ τθσ οικίασ, ο οποίοσ μπορεί να διεξαχκεί ακόμα και από 

μακριά. 

Πρόκειται για μια εφαρμογι του «Web of Things», όπου κάκε αντικείμενο είναι 

προςβάςιμο μζςω του πρωτοκόλλου HTTP και ταυτοποιείται μοναδικά, μζςω ενόσ URI. 

Βαςιςμζνο ςε αρχιτεκτονικζσ αρχζσ, όπωσ το REpresentational State Transfer (REST) και το 

Service Oriented Architecture (SOA), χρθςιμοποιεί ωσ βάςθ το Web για τθ δθμιουργία 

υπθρεςιϊν λογιςμικοφ, για τθν απομακρυςμζνθ διαχείριςθ του ςπιτιοφ. 

Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ, δθμιουργικθκε μια εφαρμογι Android για τθ διαχείριςθ 

ενόσ ζξυπνου ςπιτιοφ. Από το "ζξυπνο ςπίτι" υλοποιικθκε μζροσ του Gateway, ο οποίοσ 

λειτουργεί ωσ διεπαφι ανάμεςα ςτθν εφαρμογι και τισ ςυςκευζσ προσ διαχείριςθ. 

Η εφαρμογι ςχεδιάςτθκε για Smartphones, που τρζχουν Android, και ζχει τισ παρακάτω 

λειτουργίεσ: 

 Σφνδεςθ ςτον απομακρυςμζνο Server με τα ςτοιχεία του χριςτθ. 

 Διαχείριςθ ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ: 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ ςυςτιματοσ. 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ. 

o Ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ ςτισ διάφορεσ ηϊνεσ. 

 Διαχείριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ: 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κζρμανςθσ. 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κζρμανςθσ με χρονοδιακόπτθ (on/off 

timer). 

 Διαχείριςθ κερμοςίφωνα: 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κερμοςίφωνα. 

o Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ κερμοςίφωνα με χρονοδιακόπτθ (on/off 

timer). 
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 Διαχείριςθ τθσ γκαραηόπορτασ και των ρολϊν των παρακφρων. 

 Επιςκόπθςθ ςυςτθμάτων (Εμφάνιςθ μθνυμάτων από τισ διάφορεσ 

απομακρυςμζνεσ ςυςκευζσ). 

 

Με τθ χριςθ του ςυςτιματοσ, ο ζνοικοσ ωφελείται  ςε τρεισ διαφορετικοφσ τομείσ: 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ: Η κατανάλωςθ ενζργειασ μειϊνεται, με τον αυτόματο 

ζλεγχο των κερμαντικϊν ςωμάτων και του κερμοςίφωνα. Μπορεί να γίνει 

απομακρυςμζνοσ χειριςμόσ ι οριςμόσ χρονοδιακόπτθ.  

 Ποιότθτα ηωισ: Ο ζνοικοσ, μζςω του κινθτοφ του τθλεφϊνου, μπορεί να χειριςτεί 

τισ κφριεσ λειτουργίεσ τθσ κατοικίασ, κατά τθ διάρκεια απουςίασ του. Ζτςι, ζχει τθ 

δυνατότθτα να ανάψει το κερμοςίφωνα, λίγο πριν φτάςει ςπίτι του, και να 

ρυκμίςει τθ κερμοκραςία του ςπιτιοφ του. 

 Αςφάλεια: Το ςφςτθμα προςφζρει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ κατοικίασ. 

Ζτςι, ο ιδιοκτιτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνεται για τθ κατάςταςθ των 

διαφόρων ηωνϊν αςφαλείασ και να ενεργοποιεί ι να απενεργοποιεί το ςυναγερμό, 

από μακριά.  
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Παρϊρτημα – Κώδικεσ 

Login.java 

package com.example.myhome; 

 

import java.util.Hashtable; 

 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

import android.animation.Animator; 

import android.animation.AnimatorListenerAdapter; 

import android.annotation.TargetApi; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.text.TextUtils; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.view.inputmethod.EditorInfo; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

 

/** 

 * Activity which displays a login screen to the user, offering 

registration as 

 * well. 

 */ 

public class Login extends Activity { 

 

 public static final String EXTRA_EMAIL = 

"com.example.android.authenticatordemo.extra.EMAIL"; 

  

 private static String URL="http://10.0.2.2/myhome/service.php"; 

 

 /** 

  * Keep track of the login task to ensure we can cancel it if 

requested. 

  */ 

 private UserLoginTask mAuthTask = null; 

 

 // Values for email and password at the time of the login 

attempt. 

 private String mEmail; 

 private String mPassword; 

 private String mServer; 

 

 // UI references. 

 private EditText mEmailView; 

 private EditText mPasswordView; 

 private EditText mServerView; 

 private View mLoginFormView; 

 private View mLoginStatusView; 
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 private TextView mLoginStatusMessageView; 

  

  

 //handles messages send from other threads 

   public Handler _handler = new Handler() { 

    @Override 

    public void handleMessage(Message msg) { 

      

     Bundle bundle = msg.getData(); 

     String data = bundle.getString("data"); 

    

     if(msg.what==3){  

     checkCredentials(data); 

     } 

     

    super.handleMessage(msg); 

         

    } 

 

   }; 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

  setContentView(R.layout.activity_login); 

 

  // Set up the login form. 

  mEmail = getIntent().getStringExtra(EXTRA_EMAIL); 

  mEmailView = (EditText) findViewById(R.id.email); 

  //mEmailView.setText(mEmail); 

  mEmailView.setText("user1@test.com"); 

   

  mServerView = (EditText) findViewById(R.id.host); 

  mServerView.setText(URL); 

 

  mPasswordView = (EditText) findViewById(R.id.password); 

  mPasswordView 

    .setOnEditorActionListener(new 

TextView.OnEditorActionListener() { 

     

     public boolean onEditorAction(TextView 

textView, int id,KeyEvent keyEvent) { 

      if (id == R.id.login || id == 

EditorInfo.IME_NULL) { 

       attemptLogin(); 

       return true; 

      } 

      return false; 

     } 

    }); 

 

  mLoginFormView = findViewById(R.id.login_form); 

  mLoginStatusView = findViewById(R.id.login_status); 

  mLoginStatusMessageView = (TextView) 

findViewById(R.id.login_status_message); 

 

  findViewById(R.id.sign_in_button).setOnClickListener( 

    new View.OnClickListener() { 

     

     public void onClick(View view) { 
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      attemptLogin(); 

     } 

    }); 

 } 

 

 @Override 

 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

  super.onCreateOptionsMenu(menu); 

  getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_login, menu); 

  return true; 

 } 

 

 /** 

  * Attempts to sign in or register the account specified by the 

login form. 

  * If there are form errors (invalid email, missing fields, 

etc.), the 

  * errors are presented and no actual login attempt is made. 

  */ 

 public void attemptLogin() { 

  if (mAuthTask != null) { 

   return; 

  } 

 

  // Reset errors. 

  mEmailView.setError(null); 

  mPasswordView.setError(null); 

  mServerView.setError(null); 

 

  // Store values at the time of the login attempt. 

  mEmail = mEmailView.getText().toString(); 

  mPassword = mPasswordView.getText().toString(); 

  mServer = mServerView.getText().toString(); 

 

  boolean cancel = false; 

  View focusView = null; 

   

   

  // Check for a valid server. 

  if (TextUtils.isEmpty(mServer)) { 

  

 mServerView.setError(getString(R.string.error_field_required)); 

   focusView = mPasswordView; 

   cancel = true; 

  } 

  else if (!mServer.startsWith("http://")) { 

  

 mServerView.setError(getString(R.string.error_invalid_host)); 

   focusView = mServerView; 

   cancel = true; 

  } 

   

  // Check for a valid password. 

  if (TextUtils.isEmpty(mPassword)) { 

  

 mPasswordView.setError(getString(R.string.error_field_required)

); 

   focusView = mPasswordView; 

   cancel = true; 

  } 
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  // Check for a valid email address. 

  if (TextUtils.isEmpty(mEmail)) { 

  

 mEmailView.setError(getString(R.string.error_field_required)); 

   focusView = mEmailView; 

   cancel = true; 

  } else if (!mEmail.contains("@")) { 

  

 mEmailView.setError(getString(R.string.error_invalid_email)); 

   focusView = mEmailView; 

   cancel = true; 

  } 

 

  if (cancel) { 

   // There was an error; don't attempt login and 

focus the first 

   // form field with an error. 

   focusView.requestFocus(); 

  } else { 

   // Show a progress spinner, and kick off a 

background task to 

   // perform the user login attempt. 

  

 mLoginStatusMessageView.setText(R.string.login_progress_signing

_in); 

   showProgress(true); 

   mAuthTask = new UserLoginTask(); 

   mAuthTask.execute((Void) null); 

  } 

 } 

 

  

 private void checkCredentials(String data) { 

   

  try { 

     

     JSONObject myjson = new JSONObject(data); 

            String username = myjson.getString("username"); 

            if(username.equalsIgnoreCase("null")){ 

             showProgress(false); 

            

 mPasswordView.setError(getString(R.string.error_incorrect_passw

ord)); 

             mPasswordView.requestFocus(); 

            } 

            else { 

             Intent mainActivity = new Intent(this, 

MainActivity.class); 

             mainActivity.putExtra("username",username); 

             mainActivity.putExtra("password",this.mPassword); 

             mainActivity.putExtra("URL",this.mServer); 

             startActivity(mainActivity); 

             showProgress(false); 

            } 

            

 

        } catch (JSONException e) { 

         e.printStackTrace(); 

         showProgress(false); 
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 mPasswordView.setError(getString(R.string.error_incorrect_passw

ord)); 

         mPasswordView.requestFocus(); 

        } 

   

 } 

  

  

 /** 

  * Shows the progress UI and hides the login form. 

  */ 

 @TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) 

 private void showProgress(final boolean show) { 

  // On Honeycomb MR2 we have the ViewPropertyAnimator 

APIs, which allow 

  // for very easy animations. If available, use these APIs 

to fade-in 

  // the progress spinner. 

  if (Build.VERSION.SDK_INT >= 

Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) { 

   int shortAnimTime = getResources().getInteger( 

    

 android.R.integer.config_shortAnimTime); 

 

   mLoginStatusView.setVisibility(View.VISIBLE); 

  

 mLoginStatusView.animate().setDuration(shortAnimTime) 

     .alpha(show ? 1 : 0) 

     .setListener(new 

AnimatorListenerAdapter() { 

      @Override 

      public void 

onAnimationEnd(Animator animation) { 

      

 mLoginStatusView.setVisibility(show ? View.VISIBLE 

         : View.GONE); 

      } 

     }); 

 

   mLoginFormView.setVisibility(View.VISIBLE); 

   mLoginFormView.animate().setDuration(shortAnimTime) 

     .alpha(show ? 0 : 1) 

     .setListener(new 

AnimatorListenerAdapter() { 

      @Override 

      public void 

onAnimationEnd(Animator animation) { 

      

 mLoginFormView.setVisibility(show ? View.GONE 

         : 

View.VISIBLE); 

      } 

     }); 

  } else { 

   // The ViewPropertyAnimator APIs are not available, 

so simply show 

   // and hide the relevant UI components. 

   mLoginStatusView.setVisibility(show ? View.VISIBLE 

: View.GONE); 
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   mLoginFormView.setVisibility(show ? View.GONE : 

View.VISIBLE); 

  } 

 } 

 

 public class UserLoginTask extends AsyncTask<Void, Void, 

Boolean> { 

  @Override 

  protected Boolean doInBackground(Void... params) { 

   //attempt authentication against a network service. 

   HttpPostThread t; 

   Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

   parameters.put("email", mEmail); 

   parameters.put("password", mPassword); 

   parameters.put("type", "login"); 

   t = new 

HttpPostThread(_handler,mServer,parameters,3); 

   t.start(); 

    

 

   // TODO: register the new account here. 

   return true; 

  } 

   

 

  @Override 

  protected void onPostExecute(final Boolean success) { 

   mAuthTask = null; 

   

  } 

 

  @Override 

  protected void onCancelled() { 

   mAuthTask = null; 

   showProgress(false); 

  } 

 } 

} 

 

 

MainActivity.java 

package com.example.myhome; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Hashtable; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 
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import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.SimpleAdapter; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 

  

 private static String username; 

 private static String password; 

 private static String URL; 

  

 private Button alarmButton; 

 private Button heaterButton; 

 private Button heatingButton; 

 private Button windowsButton; 

  

 List<Map<String, String>> messageList = new 

ArrayList<Map<String,String>>(); 

 SimpleAdapter messageAdapter; 

 ListView messageListView; 

  

   

 //handles messages send from other threads 

   public Handler _handler = new Handler() { 

  

    public void handleMessage(Message msg) { 

     Bundle bundle = msg.getData(); 

     String data = bundle.getString("data");  

     if(msg.what==1){ //get messages 

      updateMessageList(data);  

     }  

    super.handleMessage(msg); 

    } 

   }; 

  

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

   

  messageListView = (ListView) 

findViewById(R.id.messagesListView); 

   

   

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

  alarmButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

{ 

   public void onClick(View arg0) { 

    alarm();  

   } 

  }); 

   

   

  heaterButton = (Button) 

findViewById(R.id.waterHeaterButton); 

  heaterButton.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

   public void onClick(View arg0) { 
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    heater();  

   } 

  }); 

   

  heatingButton = (Button) 

findViewById(R.id.centralHeatingbutton); 

  heatingButton.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

   public void onClick(View arg0) { 

    heating();  

   } 

  }); 

   

  windowsButton = (Button) 

findViewById(R.id.WindowsButton); 

  windowsButton.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

   public void onClick(View arg0) { 

    windows();  

   } 

 

  }); 

     

 } 

  

 private void alarm() { 

  Intent alarmActivity = new Intent(this, 

AlarmActivity.class); 

  alarmActivity.putExtra("username",username); 

  alarmActivity.putExtra("password",password); 

  alarmActivity.putExtra("URL",URL); 

     startActivity(alarmActivity); 

   

 } 

  

 private void heater() { 

  Intent heaterActivity = new Intent(this, 

WaterHeaterActivity.class); 

  heaterActivity.putExtra("username",username); 

  heaterActivity.putExtra("password",password); 

  heaterActivity.putExtra("URL",URL); 

     startActivity(heaterActivity); 

   

 } 

  

 private void heating() { 

  Intent heatingActivity = new Intent(this, 

CentralHeating.class); 

  heatingActivity.putExtra("username",username); 

  heatingActivity.putExtra("password",password); 

  heatingActivity.putExtra("URL",URL); 

     startActivity(heatingActivity); 

   

 } 

  

 

 private void windows() { 

 Intent wActivity = new Intent(this, Windows.class); 

 wActivity.putExtra("username",username); 

 wActivity.putExtra("password",password); 

 wActivity.putExtra("URL",URL); 
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 startActivity(wActivity);  

 } 

  

 protected void onResume(){ 

  super.onResume(); 

   

  if( this.getIntent().getStringExtra("username")!=null) 

   username = 

this.getIntent().getStringExtra("username"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("password")!=null) 

   password = 

this.getIntent().getStringExtra("password"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("URL")!=null) 

   URL = this.getIntent().getStringExtra("URL"); 

   

  getMessages(); 

  

 } 

  

 private void getMessages() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "messages"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,1); 

  t.start(); 

 } 

 

 private void updateMessageList(String data) { 

  this.messageList.clear(); 

   

   

  JSONObject myjson; 

  try { 

   myjson = new JSONObject(data); 

   JSONArray  messages =  

myjson.getJSONArray("messages"); 

           

   for(int i=0;i<messages.length();i++) 

   { 

          JSONObject station = (JSONObject) messages.get(i); 

           

          String text = station.getString("text"); 

          String date = station.getString("date"); 

          String source = station.getString("source"); 

           

          messageList.add(createMessageEntry("message",  

source + ":" + text + "\n" + date)); 

           

               

   }  

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

95 
 

  messageAdapter = new SimpleAdapter(this, messageList, 

android.R.layout.simple_list_item_1, new String[] {"message"}, new 

int[] {android.R.id.text1}); 

  this.messageListView.setAdapter(messageAdapter); 

 } 

 

 private HashMap<String, String> createMessageEntry(String key, 

String name) { 

     HashMap<String, String> message = new HashMap<String, 

String>(); 

     message.put(key, name); 

     return message; 

 } 

  

} 

 

 

HttpPostThread.java 

package com.example.myhome; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Hashtable; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

 

import org.apache.http.HttpEntity; 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

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

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

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

 

public class HttpPostThread extends Thread { 

  

 Handler handler; 

 String URL=""; 

 int what; 

 Hashtable<String, String> parameters; 

  

  

 public HttpPostThread(Handler handler,String 

URL,Hashtable<String, String> parameters, int what){ 

  this.handler=handler; 

  this.URL=URL; 

  this.what=what; 

  this.parameters=parameters; 
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 } 

  

 public void run(){ 

   

  HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 

  try { 

   HttpPost post = new HttpPost(URL); 

   List<NameValuePair> params = new 

ArrayList<NameValuePair>(); 

   for (Map.Entry<String, String> entry : 

parameters.entrySet()) { 

    params.add(new 

BasicNameValuePair(entry.getKey(), entry.getValue())); 

   } 

 

   post.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params, 

"UTF-8")); 

    

   //Execute and get the response. 

   HttpResponse response = httpclient.execute(post); 

   HttpEntity entity = response.getEntity(); 

   String responseBody=""; 

   if (entity != null) { 

       InputStream instream = entity.getContent(); 

       BufferedReader br= new BufferedReader(new 

InputStreamReader(instream)); 

       StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

       String line; 

       while ((line = br.readLine()) != null) { 

        sb.append(line); 

       }  

   

        

       responseBody = sb.toString(); 

       br.close(); 

        

     System.out.println("------------------------

----------------"); 

     System.out.println(responseBody); 

     System.out.println("------------------------

----------------"); 

      

     Message msg = Message.obtain(); 

     Bundle messageData = new Bundle(); 

     msg.what = what; 

     messageData.putString("data", responseBody); 

     msg.setData(messageData); 

      

     //send message to  activity  

     handler.sendMessage(msg); 

        

   } 

   

      } catch (ClientProtocolException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } finally { 

          // When HttpClient instance is no longer needed, 
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          // shut down the connection manager to ensure 

          // immediate deallocation of all system resources 

          httpclient.getConnectionManager().shutdown(); 

      }  

   

 } 

} 

 

 

AlarmActivity.java 

package com.example.myhome; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Hashtable; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.view.View; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.SimpleAdapter; 

import android.widget.ToggleButton; 

 

 

public class AlarmActivity extends Activity { 

 

 private static String username; 

 private static String password; 

 private static String URL; 

  

  

 ToggleButton systemButton; 

 ToggleButton alarmButton; 

  

 List<Map<String, String>> zoneList = new 

ArrayList<Map<String,String>>(); 

 SimpleAdapter zoneAdapter; 

 ListView zoneListView; 

  

 //handles messages send from other threads 

   public Handler _handler = new Handler() { 

    

    public void handleMessage(Message msg) { 

     Bundle bundle = msg.getData(); 

     String data = bundle.getString("data");  

     if(msg.what==2){ //get alarm status 

      updateAlarmStatus(data); 

     }  

    

    super.handleMessage(msg); 
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    } 

 

   

   }; 

  

  

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_alarm); 

   

   

  zoneListView = (ListView) 

findViewById(R.id.ZonesListView); 

   

  systemButton = (ToggleButton) 

findViewById(R.id.toggleButton); 

  systemButton.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

   public void onClick(View arg0) { 

    toggleSystem();  

   } 

 

  }); 

   

  alarmButton = (ToggleButton) 

findViewById(R.id.AlarmToggleButton); 

  alarmButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

{ 

   public void onClick(View arg0) { 

    toggleAlarm();  

   } 

 

  }); 

   

 } 

  

  

 private void toggleSystem() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "toggleAlarmSystem"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,2); 

  t.start(); 

   

 } 

  

 private void toggleAlarm() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "toggleAlarm"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,2); 

  t.start(); 
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 } 

   

  

 private HashMap<String, String> createZoneEntry(String key, 

String name) { 

     HashMap<String, String> zone = new HashMap<String, 

String>(); 

     zone.put(key, name); 

     return zone; 

 } 

  

 

  

 private void updateAlarmStatus(String data) { 

  this.zoneList.clear(); 

   

   

  JSONObject myjson; 

  try { 

   myjson = new JSONObject(data); 

    

   String alarm_status = 

myjson.getString("alarm_status"); 

   String system_status = 

myjson.getString("system_status"); 

    

   if(system_status.equals("off")) 

     systemButton.setChecked(false); 

   else 

    systemButton.setChecked(true); 

    

   if(alarm_status.equals("off")) 

    alarmButton.setChecked(false); 

   else 

    alarmButton.setChecked(true); 

    

    

   JSONArray  messages =  

myjson.getJSONArray("zones"); 

           

   for(int i=0;i<messages.length();i++) 

   { 

          JSONObject station = (JSONObject) messages.get(i); 

           

          String description = 

station.getString("description"); 

          String ID = station.getString("ID"); 

          String status = station.getString("status"); 

           

          zoneList.add(createZoneEntry("zone",  ID + ":" + 

description + "\nStatus:" +  status)); 

           

               

   }  

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  zoneAdapter = new SimpleAdapter(this, zoneList, 

android.R.layout.simple_list_item_1, new String[] {"zone"}, new int[] 

{android.R.id.text1}); 

  this.zoneListView.setAdapter(zoneAdapter); 

   

 } 

 

 

 protected void onResume(){ 

  super.onResume(); 

   

  if( this.getIntent().getStringExtra("username")!=null) 

   username = 

this.getIntent().getStringExtra("username"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("password")!=null) 

   password = 

this.getIntent().getStringExtra("password"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("URL")!=null) 

   URL = this.getIntent().getStringExtra("URL"); 

   

  getStatus(); 

  

 } 

  

 private void getStatus() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "alarm_status"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,2); 

  t.start(); 

   

 } 

 

} 

 

 

CentralHeating.java 

package com.example.myhome; 

 

import java.text.ParseException; 

import java.util.Hashtable; 

 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.view.View; 

import android.widget.TimePicker; 

import android.widget.Toast; 

import android.widget.ToggleButton; 
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public class CentralHeating extends Activity { 

 

  

 private static String username; 

 private static String password; 

 private static String URL; 

  

  

 ToggleButton systemButton; 

 ToggleButton timerButton; 

 TimePicker timerStart; 

 TimePicker timerEnd; 

  

 //handles messages send from other threads 

   public Handler _handler = new Handler() { 

    @Override 

    public void handleMessage(Message msg) { 

     Bundle bundle = msg.getData(); 

     String data = bundle.getString("data");  

     if(msg.what==4){ //get alarm status 

      updateHeatingStatus(data);  

     }  

    

    super.handleMessage(msg); 

    } 

 

   }; 

  

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_central_heating); 

   

  systemButton = (ToggleButton) 

findViewById(R.id.toggleButton); 

  systemButton.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

   public void onClick(View arg0) { 

    toggleSystem();  

   } 

  }); 

   

  timerButton = (ToggleButton) 

findViewById(R.id.TimerToggleButton); 

  timerButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

{ 

   public void onClick(View arg0) { 

    toggleTimer();  

   } 

  }); 

   

  timerStart = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker1); 

  timerEnd = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker2); 

   

 } 

  

 private void toggleSystem() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 
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  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "toggleHeating"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,4); 

  t.start(); 

   

 } 

  

 private void toggleTimer() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "toggleHeatingTimer"); 

   

  Integer startHour = timerStart.getCurrentHour(); 

  Integer startMinutes =timerStart.getCurrentMinute(); 

  Integer endHour = timerEnd.getCurrentHour(); 

  Integer endMinutes = timerEnd.getCurrentMinute(); 

   

  int operatingTime =  

timeDiff(startHour,startMinutes,endHour,endMinutes) ; 

  if( operatingTime > 0 ){ 

   parameters.put("startHour",startHour.toString() ); 

   parameters.put("startMinutes", 

startMinutes.toString()); 

   parameters.put("endHour", endHour.toString()); 

   parameters.put("endMinutes",endMinutes.toString()); 

    

    

   t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,4); 

   t.start(); 

   if(timerButton.isChecked()) 

    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Η 

ζέξκαλζε ζα ιεηηνπξγήζεη " + operatingTime + " ιεπηά", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    

  } 

  else { 

   Toast.makeText(getApplicationContext(), "Ο ρξόλνο 

έλαξμεο πξέπεη λα είλαη λωξίηεξνο από ηνλ ρξόλν ηεξκαηηζκνύ!", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   timerButton.setChecked(false); 

  }  

   

 } 

  

 private int timeDiff(int startHour, int startMinutes, int 

endHour, int endMinutes) { 

   

  java.text.DateFormat df = new 

java.text.SimpleDateFormat("hh:mm:ss"); 

   

  try { 

   java.util.Date date1 = df.parse("" +startHour +":" 

+ startMinutes +":00" ); 

   java.util.Date date2 = df.parse("" +endHour +":" + 

endMinutes +":00" ); 
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   int diff = (int) (date2.getTime() - 

date1.getTime())/60000; 

   return diff; 

  } catch (ParseException e) { 

   return -1; 

  } 

         

   

 } 

 

 protected void onResume(){ 

  super.onResume(); 

   

  if( this.getIntent().getStringExtra("username")!=null) 

   username = 

this.getIntent().getStringExtra("username"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("password")!=null) 

   password = 

this.getIntent().getStringExtra("password"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("URL")!=null) 

   URL = this.getIntent().getStringExtra("URL"); 

   

  getStatus(); 

  

 } 

  

 

 private void getStatus() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "heating_status"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,4); 

  t.start(); 

   

 } 

 

 private void updateHeatingStatus(String data) { 

  JSONObject myjson; 

  try { 

   myjson = new JSONObject(data); 

    

   String timer_status = myjson.getString("timer"); 

   String system_status = myjson.getString("status"); 

   int startHour = myjson.getInt("startHour"); 

   int startMinutes = myjson.getInt("startMinutes"); 

   int endHour = myjson.getInt("endHour"); 

   int endMinutes = myjson.getInt("endMinutes"); 

    

   timerStart.setCurrentHour(startHour); 

   timerStart.setCurrentMinute(startMinutes); 

   timerEnd.setCurrentHour(endHour); 

   timerEnd.setCurrentMinute(endMinutes); 

    

   if(system_status.equals("off")) 

    systemButton.setChecked(false); 

   else 

    systemButton.setChecked(true); 
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   if(timer_status.equals("off")) 

    timerButton.setChecked(false); 

   else 

    timerButton.setChecked(true); 

    

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

   

 } 

 

} 

 

 

WaterHeaterActivity.java 

package com.example.myhome; 

 

import java.text.ParseException; 

import java.util.Hashtable; 

 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.view.View; 

import android.widget.TimePicker; 

import android.widget.Toast; 

import android.widget.ToggleButton; 

 

public class WaterHeaterActivity extends Activity { 

 

 private static String username; 

 private static String password; 

 private static String URL; 

  

  

 ToggleButton systemButton; 

 ToggleButton timerButton; 

 TimePicker timerStart; 

 TimePicker timerEnd; 

  

  

  

 //handles messages send from other threads 

   public Handler _handler = new Handler() { 

    @Override 

    public void handleMessage(Message msg) { 

     Bundle bundle = msg.getData(); 

     String data = bundle.getString("data");  

     if(msg.what==5){ //get alarm status 

      updateHeatingStatus(data);  

     }  
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    super.handleMessage(msg); 

    } 

 

   }; 

  

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_water_heater); 

   

  systemButton = (ToggleButton) 

findViewById(R.id.toggleButton); 

  systemButton.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

   public void onClick(View arg0) { 

    toggleSystem();  

   } 

  }); 

   

  timerButton = (ToggleButton) 

findViewById(R.id.TimerToggleButton); 

  timerButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

{ 

   public void onClick(View arg0) { 

    toggleTimer();  

   } 

  }); 

   

  timerStart = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker1); 

  timerEnd = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker2); 

   

 } 

  

 private void toggleSystem() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "toggleHeater"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,5); 

  t.start(); 

   

 } 

  

 private void toggleTimer() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "toggleHeaterTimer"); 

   

  Integer startHour = timerStart.getCurrentHour(); 

  Integer startMinutes =timerStart.getCurrentMinute(); 

  Integer endHour = timerEnd.getCurrentHour(); 

  Integer endMinutes = timerEnd.getCurrentMinute(); 
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  int operatingTime =  

timeDiff(startHour,startMinutes,endHour,endMinutes) ; 

  if( operatingTime > 0 ){ 

   parameters.put("startHour",startHour.toString() ); 

   parameters.put("startMinutes", 

startMinutes.toString()); 

   parameters.put("endHour", endHour.toString()); 

   parameters.put("endMinutes",endMinutes.toString()); 

    

    

   t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,5); 

   t.start(); 

   if(timerButton.isChecked()) 

    Toast.makeText(getApplicationContext(), "O 

ζεξκνζίθωλαο ζα ιεηηνπξγήζεη γηα" + operatingTime + " ιεπηά", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    

  } 

  else { 

   Toast.makeText(getApplicationContext(), "Ο ρξόλνο 

έλαξμεο πξέπεη λα είλαη λωξίηεξνο από ηνλ ρξόλν ηεξκαηηζκνύ!", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   timerButton.setChecked(false); 

  } 

   

   

   

   

 } 

  

 private int timeDiff(int startHour, int startMinutes, int 

endHour, int endMinutes) { 

   

  java.text.DateFormat df = new 

java.text.SimpleDateFormat("hh:mm:ss"); 

   

  try { 

   java.util.Date date1 = df.parse("" +startHour +":" 

+ startMinutes +":00" ); 

   java.util.Date date2 = df.parse("" +endHour +":" + 

endMinutes +":00" ); 

   int diff = (int) (date2.getTime() - 

date1.getTime())/60000; 

   return diff; 

  } catch (ParseException e) { 

   return -1; 

  } 

         

   

 } 

 

 protected void onResume(){ 

  super.onResume(); 

   

  if( this.getIntent().getStringExtra("username")!=null) 

   username = 

this.getIntent().getStringExtra("username"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("password")!=null) 

   password = 

this.getIntent().getStringExtra("password"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("URL")!=null) 
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   URL = this.getIntent().getStringExtra("URL"); 

   

  getStatus(); 

  

 } 

  

 private void getStatus() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "heater_status"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,5); 

  t.start(); 

   

 } 

 

 private void updateHeatingStatus(String data) { 

  JSONObject myjson; 

  try { 

   myjson = new JSONObject(data); 

    

   String timer_status = myjson.getString("timer"); 

   String system_status = myjson.getString("status"); 

   int startHour = myjson.getInt("startHour"); 

   int startMinutes = myjson.getInt("startMinutes"); 

   int endHour = myjson.getInt("endHour"); 

   int endMinutes = myjson.getInt("endMinutes"); 

    

   timerStart.setCurrentHour(startHour); 

   timerStart.setCurrentMinute(startMinutes); 

   timerEnd.setCurrentHour(endHour); 

   timerEnd.setCurrentMinute(endMinutes); 

    

   if(system_status.equals("off")) 

    systemButton.setChecked(false); 

   else 

    systemButton.setChecked(true); 

    

   if(timer_status.equals("off")) 

    timerButton.setChecked(false); 

   else 

    timerButton.setChecked(true); 

    

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

   

 } 

} 

 
 
 

Windows.java 
 

package com.example.myhome; 
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import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Hashtable; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.app.Activity; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.SimpleAdapter; 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.ToggleButton; 

 

public class Windows extends Activity { 

  

 private static String username; 

 private static String password; 

 private static String URL; 

  

  

 ToggleButton blindsButton; 

 ToggleButton parkingButton; 

  

 List<String> spinnerList = new ArrayList<String>(); 

 ArrayAdapter<String> spinnerAdapter; 

 Spinner spinner; 

  

 List<Map<String, String>> zoneList = new 

ArrayList<Map<String,String>>(); 

 SimpleAdapter zoneAdapter; 

 ListView zoneListView; 

 

  

 //handles messages send from other threads 

   public Handler _handler = new Handler() { 

    @Override 

    public void handleMessage(Message msg) { 

     Bundle bundle = msg.getData(); 

     String data = bundle.getString("data");  

     if(msg.what==6){ //get alarm status 

      updateZoneStatus(data);  

     }  

    

    super.handleMessage(msg); 

    } 

 

   

   }; 

  

    @Override 
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    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_windows); 

         

        spinner = (Spinner) findViewById(R.id.blindsSpinner); 

        spinner.setOnItemSelectedListener(new 

OnItemSelectedListener(){ 

 

   public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, 

View arg1,int arg2, long arg3) { 

    if(spinner.getSelectedItemPosition()>0){  

     blindsButton.setEnabled(true);  

     String zone  = 

(String)spinner.getSelectedItem(); 

     String zoneID = zone.substring(0, 

zone.indexOf(':')); 

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

      Map<String,String> zonemap = 

zoneList.get(i); 

     

 if(zonemap.get("zone").startsWith(zoneID)){ //get zone status 

      

 if(zonemap.get("zone").endsWith("open")) 

       

 blindsButton.setChecked(true); 

       else 

       

 blindsButton.setChecked(false); 

       

      } 

     } 

       

    } 

    else{ 

     blindsButton.setEnabled(false); 

     blindsButton.setChecked(false); 

    } 

     

   } 

 

   public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) 

{ 

     

     

   } 

          

          

       }); 

         

        zoneListView = (ListView) findViewById(R.id.ZonesListView); 

   

        blindsButton = (ToggleButton) 

findViewById(R.id.BlindsToggleButton); 

        blindsButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

   public void onClick(View arg0) { 

    toggleBlinds();  

   } 

   

  }); 
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        parkingButton = (ToggleButton) 

findViewById(R.id.parkingToggleButton); 

        parkingButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

   public void onClick(View arg0) { 

    toggleParking();  

   } 

 

  }); 

    } 

 

    private void toggleParking() { 

     HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "toggleParking"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,6); 

  t.start(); 

   

 } 

 

     

 private void toggleBlinds() { 

  if(spinner.getSelectedItemPosition()>0){ 

   String zone  = (String)spinner.getSelectedItem(); 

   String zoneID = zone.substring(0, 

zone.indexOf(':')); 

    

    

   HttpPostThread t; 

   Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

   parameters.put("username", username); 

   parameters.put("password", password); 

   parameters.put("type", "toggleBlinds"); 

   parameters.put("zoneID", zoneID); 

    

   t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,6); 

   t.start(); 

  } 

 } 

   

 private HashMap<String, String> createZoneEntry(String key, 

String name) { 

     HashMap<String, String> zone = new HashMap<String, 

String>(); 

     zone.put(key, name); 

     return zone; 

 } 

  

 private void updateZoneStatus(String data) { 

  this.zoneList.clear(); 

  this.spinnerList.clear(); 

  spinnerList.add("Ρνιά"); 

   

  blindsButton.setEnabled(false); 

  blindsButton.setChecked(false); 

   

  JSONObject myjson; 
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  try { 

   myjson = new JSONObject(data); 

    

   String parking_status = 

myjson.getString("parking_status"); 

    

    

   if(parking_status.equals("closed")) 

     parkingButton.setChecked(false); 

   else 

    parkingButton.setChecked(true); 

    

    

   JSONArray  messages =  

myjson.getJSONArray("blinds"); 

           

   for(int i=0;i<messages.length();i++) 

   { 

          JSONObject station = (JSONObject) messages.get(i); 

           

          String description = 

station.getString("description"); 

          String ID = station.getString("ID"); 

          String status = station.getString("status"); 

           

           

          //add items to zones list view 

          zoneList.add(createZoneEntry("zone",  ID + ":" + 

description + "\nStatus:" +  status)); 

           

          //add items to spinner 

          spinnerList.add(ID + ":" + description); 

               

   }  

    

    

    

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  spinnerAdapter = new 

ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_spinner_item, 

spinnerList); 

 

 spinnerAdapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_

spinner_dropdown_item); 

  spinner.setAdapter(spinnerAdapter); 

 

  zoneAdapter = new SimpleAdapter(this, zoneList, 

android.R.layout.simple_list_item_1, new String[] {"zone"}, new int[] 

{android.R.id.text1}); 

  this.zoneListView.setAdapter(zoneAdapter); 

   

 } 

  

 protected void onResume(){ 

  super.onResume(); 

   

  if( this.getIntent().getStringExtra("username")!=null) 
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   username = 

this.getIntent().getStringExtra("username"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("password")!=null) 

   password = 

this.getIntent().getStringExtra("password"); 

  if( this.getIntent().getStringExtra("URL")!=null) 

   URL = this.getIntent().getStringExtra("URL"); 

   

  getStatus(); 

  

 } 

  

 private void getStatus() { 

  HttpPostThread t; 

  Hashtable<String,String> parameters = new 

Hashtable<String,String>(); 

  parameters.put("username", username); 

  parameters.put("password", password); 

  parameters.put("type", "windows_status"); 

   

  t = new HttpPostThread(_handler,URL,parameters,6); 

  t.start(); 

   

 } 

} 

 

 

database.php 

<?php 

define('DBHOST','localhost'); 

define('DBUSER','root'); 

define('DBPASS','root'); 

define('DBNAME','myhome'); 

$conn = @mysql_connect (DBHOST, DBUSER, DBPASS); 

$conn = @mysql_select_db (DBNAME); 

if(!$conn){ 

 die( "Sorry! There seems to be a problem connecting to our 

database."); 

} 

mysql_query("SET NAMES UTF8"); 

function signin($email, $pass){ 
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   $email = strip_tags(mysql_real_escape_string($email)); 

   $pass = strip_tags(mysql_real_escape_string($pass)); 

   $sql = "SELECT username FROM users WHERE email = '$email' AND 

password = '$pass'"; 

   $res = mysql_query($sql) or die('Query failed. ' . mysql_error()); 

   if($res){ 

  $row = mysql_fetch_assoc($res); 

  $arr = array('username' => $row['username']); 

   echo json_encode($arr); 

} 

} 

function login($user, $pass){ 

   $user = strip_tags(mysql_real_escape_string($user)); 

   $pass = strip_tags(mysql_real_escape_string($pass)); 

   $sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '$user' AND password 

= '$pass'"; 

   $result = mysql_query($sql) or die('Query failed. ' . 

mysql_error()); 

 if (mysql_num_rows($result) == 1) 

  return true; 

 else 

  return false; 

} 

function getMessages() { 

 $query = "select * from messages order by date DESC LIMIT 10"; 

 $res = mysql_query($query); 

    // iterate over every row 
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    while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { 

        // for every field in the result.. 

        for ($i=0; $i < mysql_num_fields($res); $i++) { 

            $info = mysql_fetch_field($res, $i); 

            $type = $info->type; 

   //var_dump($type); 

            // cast for real 

            if ($type == 'real') 

                $row[$info->name] = doubleval($row[$info->name]); 

            // cast for int 

            if ($type == 'int') 

                $row[$info->name] = intval($row[$info->name]); 

        } 

        $rows[] = $row; 

    } 

 $arr = array('messages' => $rows); 

    // JSON-ify all rows together as one big array 

    echo json_encode($arr, JSON_UNESCAPED_UNICODE); 

} 

 

function getAlarmStatus() { 

   $arr = array(); 

 $query = "SELECT * from alarm "; 

    $res = mysql_query($query); 

 if($res){ 

  $row = mysql_fetch_assoc($res); 
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  $arr['system_status'] = $row['system_status']; 

  $arr['alarm_status'] = $row['alarm_status']; 

 } 

 $rows = array(); 

 $query = "SELECT * from zones "; 

    $res = mysql_query($query); 

    // iterate over every row 

    while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { 

        // for every field in the result.. 

        for ($i=0; $i < mysql_num_fields($res); $i++) { 

            $info = mysql_fetch_field($res, $i); 

            $type = $info->type; 

   //var_dump($type); 

            // cast for real 

            if ($type == 'real') 

                $row[$info->name] = doubleval($row[$info->name]); 

            // cast for int 

            if ($type == 'int') 

                $row[$info->name] = intval($row[$info->name]); 

        } 

        $rows[] = $row; 

    } 

 $arr['zones'] = $rows; 

  

    // JSON-ify all rows together as one big array 

    echo json_encode($arr, JSON_UNESCAPED_UNICODE); 
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} 

function toggleAlarmStatus() { 

 $query = "UPDATE alarm SET `alarm_status`=(SELECT CASE 

alarm_status WHEN 'on' THEN 'off' ELSE 'on' END)";  

 $res = mysql_query($query); 

 getAlarmStatus(); 

} 

function toggleAlarmSystemStatus() { 

 $query = "UPDATE alarm SET `system_status`=(SELECT CASE 

system_status WHEN 'on' THEN 'off' ELSE 'on' END)";  

 $res = mysql_query($query); 

 getAlarmStatus(); 

} 

function getHeatingStatus() { 

   $row = array(); 

 $query = "SELECT * from heating "; 

    $res = mysql_query($query); 

    // iterate over every row 

    if ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { 

        // for every field in the result.. 

        for ($i=0; $i < mysql_num_fields($res); $i++) { 

            $info = mysql_fetch_field($res, $i); 

            $type = $info->type; 

   //var_dump($type); 

            // cast for real 

            if ($type == 'real') 

                $row[$info->name] = doubleval($row[$info->name]); 
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            // cast for int 

            if ($type == 'int') 

                $row[$info->name] = intval($row[$info->name]); 

        } 

    } 

 

    // JSON-ify all rows together as one big array 

    echo json_encode($row, JSON_UNESCAPED_UNICODE); 

} 

function toggleHeatingStatus() { 

 $query = "UPDATE heating SET `status`=(SELECT CASE status WHEN 

'on' THEN 'off' ELSE 'on' END)";  

 $res = mysql_query($query); 

 getHeatingStatus(); 

} 

 

function 

toggleHeatingTimerStatus($startHour,$startMinutes,$endHour,$endMinute

s) { 

 $query = "UPDATE heating SET `timer`=(SELECT CASE timer WHEN 

'on' THEN 'off' ELSE 'on' END), startHour='$startHour', 

  endHour='$endHour', startMinutes='$startMinutes', 

endMinutes='$endMinutes' ";  

 $res = mysql_query($query); 

 getHeatingStatus(); 

} 

function getHeaterStatus() { 

   $row = array(); 
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 $query = "SELECT * from heater "; 

    $res = mysql_query($query); 

    // iterate over every row 

    if ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { 

        // for every field in the result.. 

        for ($i=0; $i < mysql_num_fields($res); $i++) { 

            $info = mysql_fetch_field($res, $i); 

            $type = $info->type; 

   //var_dump($type); 

            // cast for real 

            if ($type == 'real') 

                $row[$info->name] = doubleval($row[$info->name]); 

            // cast for int 

            if ($type == 'int') 

                $row[$info->name] = intval($row[$info->name]); 

        } 

    } 

 

    // JSON-ify all rows together as one big array 

    echo json_encode($row, JSON_UNESCAPED_UNICODE); 

  

} 

function toggleHeaterStatus() { 

 $query = "UPDATE heater SET `status`=(SELECT CASE status WHEN 

'on' THEN 'off' ELSE 'on' END)";  

 $res = mysql_query($query); 
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 getHeaterStatus(); 

} 

function 

toggleHeaterTimerStatus($startHour,$startMinutes,$endHour,$endMinutes

) { 

 $query = "UPDATE heater SET `timer`=(SELECT CASE timer WHEN 

'on' THEN 'off' ELSE 'on' END), startHour='$startHour', 

  endHour='$endHour', startMinutes='$startMinutes', 

endMinutes='$endMinutes' ";  

 $res = mysql_query($query); 

 getHeaterStatus(); 

} 

function getWindowsStatus() { 

   $arr = array(); 

 $query = "SELECT status from zones where type='parkingdoor' "; 

    $res = mysql_query($query); 

 if($res){ 

  $row = mysql_fetch_assoc($res); 

  $arr['parking_status'] = $row['status']; 

 } 

 $rows = array(); 

 $query = "SELECT * from zones where type='blinds' "; 

    $res = mysql_query($query); 

    // iterate over every row 

    while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { 

        // for every field in the result.. 

        for ($i=0; $i < mysql_num_fields($res); $i++) { 
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            $info = mysql_fetch_field($res, $i); 

            $type = $info->type; 

   //var_dump($type); 

            // cast for real 

            if ($type == 'real') 

                $row[$info->name] = doubleval($row[$info->name]); 

            // cast for int 

            if ($type == 'int') 

                $row[$info->name] = intval($row[$info->name]); 

        } 

        $rows[] = $row; 

    } 

  

 $arr['blinds'] = $rows; 

  

    // JSON-ify all rows together as one big array 

    echo json_encode($arr, JSON_UNESCAPED_UNICODE); 

  

} 

 

function toggleParkingStatus() { 

 $query = "UPDATE zones SET `status`=(SELECT CASE status WHEN 

'open' THEN 'closed' ELSE 'open' END) where type='parkingdoor'";  

 $res = mysql_query($query); 

 getWindowsStatus(); 

} 
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function toggleBlindsStatus($zoneID) { 

 $query = "UPDATE zones SET `status`=(SELECT CASE status WHEN 

'open' THEN 'closed' ELSE 'open' END) where ID='$zoneID'";  

 $res = mysql_query($query); 

 getWindowsStatus(); 

} 

?> 

 

myhome.sql 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 3.5.2.2 

-- http://www.phpmyadmin.net 

-- 

-- Φηινμελεηήο: 127.0.0.1 

-- Χξόλνο δεκηνπξγίαο: 11 Δεθ 2013 ζηηο 15:50:33 

-- Έθδνζε δηαθνκηζηή: 5.5.27 

-- Έθδνζε PHP: 5.4.7 

 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET time_zone = "+00:00"; 

 

 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

 

-- 

-- Βάζε: `myhome` 

-- 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Δνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `alarm` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `alarm` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL, 

  `alarm_status` enum('on','off') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `system_status` enum('on','off') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδεηαζκα δεδνκέλωλ ηνπ πίλαθα `alarm` 

-- 

 

INSERT INTO `alarm` (`ID`, `alarm_status`, `system_status`) VALUES 
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(1, 'off', 'on'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Δνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `heater` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `heater` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL, 

  `status` enum('on','off') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `timer` enum('on','off') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `startHour` int(11) NOT NULL, 

  `startMinutes` int(11) NOT NULL, 

  `endHour` int(11) NOT NULL, 

  `endMinutes` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδεηαζκα δεδνκέλωλ ηνπ πίλαθα `heater` 

-- 

 

INSERT INTO `heater` (`ID`, `status`, `timer`, `startHour`, 

`startMinutes`, `endHour`, `endMinutes`) VALUES 

(1, 'off', 'off', 5, 0, 7, 15); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Δνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `heating` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `heating` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL, 

  `status` enum('on','off') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `timer` enum('on','off') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `startHour` int(11) NOT NULL, 

  `startMinutes` int(11) NOT NULL, 

  `endHour` int(11) NOT NULL, 

  `endMinutes` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδεηαζκα δεδνκέλωλ ηνπ πίλαθα `heating` 

-- 

 

INSERT INTO `heating` (`ID`, `status`, `timer`, `startHour`, 

`startMinutes`, `endHour`, `endMinutes`) VALUES 

(1, 'off', 'on', 10, 30, 17, 15); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Δνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `messages` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `messages` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `text` varchar(1000) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
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  `date` datetime NOT NULL, 

  `source` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 

AUTO_INCREMENT=4 ; 

 

-- 

-- Άδεηαζκα δεδνκέλωλ ηνπ πίλαθα `messages` 

-- 

 

INSERT INTO `messages` (`ID`, `text`, `date`, `source`) VALUES 

(1, 'Η ζεξκνθξαζία είλαη 21 βαζκνί', '2013-11-28 00:00:00', 

'Θέξκαλζε'), 

(2, 'The alarm system has been turned off', '2013-11-28 00:00:00', 

'alarm'), 

(3, 'Η ζεξκνθξαζία είλαη19 βαζκνί', '2013-11-28 11:10:00', 

'Θέξκαλζε'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Δνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `users` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

  `username` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `email` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `password` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`username`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

-- 

-- Άδεηαζκα δεδνκέλωλ ηνπ πίλαθα `users` 

-- 

 

INSERT INTO `users` (`username`, `email`, `password`) VALUES 

('user1', 'user1@test.com', 'u'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Δνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `zones` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zones` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `description` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `status` enum('open','closed') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `alarmID` int(11) NOT NULL, 

  `type` enum('window','blinds','door','parkingdoor','radar','smoke') 

COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID`), 

  KEY `alarmID` (`alarmID`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 

AUTO_INCREMENT=7 ; 

 

-- 

-- Άδεηαζκα δεδνκέλωλ ηνπ πίλαθα `zones` 

-- 
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INSERT INTO `zones` (`ID`, `description`, `status`, `alarmID`, 

`type`) VALUES 

(1, 'Κεληξηθή πόξηα', 'closed', 1, 'door'), 

(2, 'Πίζω πόξηα', 'closed', 1, 'door'), 

(3, 'Μπαιθνλόπνξηα', 'open', 1, 'window'), 

(4, 'Ρνιά θξεβαηνθάκαξαο', 'open', 1, 'blinds'), 

(5, 'Ρνιά θνπδίλαο', 'closed', 1, 'blinds'), 

(6, 'Γθαξαδόπνξηα', 'open', 1, 'parkingdoor'); 

 

-- 

-- Πεξηνξηζκνί γηα άρξεζηνπο πίλαθεο 

-- 

 

-- 

-- Πεξηνξηζκνί γηα πίλαθα `zones` 

-- 

ALTER TABLE `zones` 

  ADD CONSTRAINT `zones_ibfk_1` FOREIGN KEY (`alarmID`) REFERENCES 

`alarm` (`ID`); 

 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

 

 




