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Σύνουη 
Η προκείμενθ διπλωματικι εργαςία ζχει ωσ κζμα τθν ανάπτυξθ μιασ εφαρμογισ ζκδοςθσ 
θλεκτρονικϊν ειςιτθρίων για τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ τθσ Ακινασ, ςε προγραμματιςτικό 
περοβάλλον Android. 

Αρχικά, ςτο πρϊτο κεφάλαιο του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ εργαςίασ, γίνεται μια ιςτορικι 
αναδρομι για τισ εκδόςεισ και τισ δυνατότθτεσ τθσ νζασ πλατφόρμασ, κακϊσ και γίνεται 
αναφορά ςτισ απαιτιςεισ που υπάρχουν για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν και ςτα απαραίτθτα 
εργαλεία προγραμματιςμοφ. 

το δεφτερο κεφάλαιο ςυναντοφμε πλθροφορίεσ για τα θλεκτρονικά ειςιτιρια και 
παρουςιάηονται τα κυριότερα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματά τουσ.  

το επόμενο κεφάλαιο ειςάγουμε τον αναγνϊςτθ ςτθν κφρια δομι τθσ εφαρμογισ που 
αναπτφχκθκε για το ςκοπό τθσ διπλωματικισ εργαςίασ και αναλφεται ο ςχεδιαςμόσ. τθ 
ςυνζχεια, παρουςιάηονται αναλυτικά τα εργαλεία προγραμματιςμοφ που χρειάςτθκα για τθν 
υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ με βάςθ το Android Studio. 

Κλείνοντασ, ςτο τελευταίο κεφάλαιο παρακζτονται τα ςυμπεράςματα από τθ δθμιουργία τθσ 
εφαρμογισ μασ, αλλά και προτείνονται ιδζεσ και τρόποι για μελλοντικι εξζλιξθ τθσ 
εφαρμογισ. 

.  
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Abstract 
The current diploma thesis has as its main subject the development of e-ticketing application 
for means of transport of Athens in an android programming environment. 

Firstly, in the first subject of the theoretical part of this thesis is there is a historical recap about 
the versions and the capabilities of the new platform, as we mention the requirements needed 
in order to develop applications as well as the essential tools of programming. 

In the second subject, we get some information about the e-tickets and we also present their 
pros and cons. 

Next we introduce the main structure of the application developed for this thesis and we also 
analyse its design. Further on, there is an in depth analysis of the programming tools that were 
needed for the implementation of this application according to the Android Studio model. 

The last subject is focused on the conclusions regarding the development of our platform and 
we also suggest ways and ideas for its further development and enhancement. 
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Κεφάλαιο 1ο 

1 Ειςαγωγι 

Με τθν παροφςα εργαςία μελετϊνται οι δυνατότθτεσ του λειτουργικοφ Android ςτουσ τομείσ 
των θλεκρονικϊν ειςιτθρίων ςτισ ςυγκοινωνίεσ. Αυτι θ μελζτθ κα γίνει τόςο ςε κεωρθτικό 
επίπεδο όςο και πρακτικά μζςω τθσ ανάπτυξθσ μιασ εφαρμογισ μζ αυτζσ τισ δυνατότθτεσ. 

1.1 κοπόσ τθσ εργαςίασ 

κοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ δθμιουργία μιασ 
χριςιμθσ εφαρμογισ για τισ μετακινιςεισ μζςω των Μζςων Μάηικισ Μεταφοράσ τθσ Ακινα, 
ςε ζνα περιβάλλον που ζχει κατακτιςει το αγοραςτικό κοινό, το Android.  

Οι μετακινιςεισ με τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ τθσ Ακινασ γίνονται ευκολότερεσ. Με τθν 
παροφςα εφαρμογι, όπου κι αν βρίςκεται ο χριςτθσ μπορεί να αγοράςει τα ειςιτιρια που 
διατίκενται από τισ ςυγκοινωνίεσ Ακθνϊν, χωρίσ να χρειάηεται να περιμζνει ςε ουρζσ ι να 
ψάχνει ειςιτιρια. Σο ίδιο το κινθτό ι το tablet μετατρζπεται ςε ειςιτιριο, κερδίηοντασ χρόνο. 

1.2 Επιλογι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςε εφαρμογι Android  

κοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ιταν θ επιλογι μιασ πλατφόρμασ, θ οποία κα μποροφςε 
να υποςτθρίξει τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ εφαρμογισ για κινθτά τθλζφωνα. 

Σαυτόχρονα, κα ζπρεπε να είναι κάτι νζο ςτον χϊρο που κα άξιηε τθν μελζτθ του και 
παράλλθλα κα ιταν πολλά υποςχόμενο. Επομζνωσ θ επιλογι δεν κα ιταν δφςκολθ, μία από 
τισ δφο πλατφόρμεσ, το iOS ι το Android κα ιταν αυτζσ που κα αναπτυςςόταν θ εφαρμογι. Οι 
δφο αυτζσ πλατφόρμεσ φαίνεται ότι πρωταγωνιςτoοφν ςτον χϊρο των ζξυπνων τθλεφϊνων 
(smart phones), αφοφ διακζτουν εξαιρετικά χαρακτθριςτικά και απίςτευτεσ δυνατότθτεσ.  

Σο android είναι ζνα πρόγραμμα ανοικτοφ κϊδικα, το οποίο πρoςφζρει τθ δυνατότθτα 
εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε πθγαίο κϊδικα και εφαρμογζσ αυτισ τθσ πλατφόρμασ. Επίςθσ οι 
πωλιςεισ των τθλεφϊνων android ζχουν περάςει κατά πολφ αυτζσ τθσ apple και ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν πλθκϊρα τθλεφϊνων που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά, ςε μεγάλο εφροσ 
τιμϊν, θ επιλογι του Android ιταν αυτονόθτθ.  

 

1.2.1 Σι είναι το Android  

Σο Android είναι μια ςτοίβα λογιςμικοφ για κινθτζσ ςυςκευζσ, θ οποία περιλαμβάνει 
λειτουργικό ςφςτθμα, ενδιάμεςο λογιςμικό (middleware) και βαςικζσ εφαρμογζσ. Σο Android 
τρζχει τον πυρινα του λειτουργικοφ Linux και μζςω τθσ δικιά του εργαλειοκικθσ ανάπτυξθσ 
ςυςτιματοσ λογιςμικοφ (Software Development Kit), επιτρζπει ςτουσ καταςκευαςτζσ να 
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δθμιουργοφν πρωτοποριακζσ εφαρμογζσ. Αρχικά αναπτφχκθκε από τθν Google και αργότερα 
ςυνεχίςτθκε ςε ςυνεργαςία με τθν Open Handset Alliance (OHA). 

Η πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ πλατφόρμασ Android ζγινε ςτισ 5 Νοεμβρίου 2007, παράλλθλα με 
τθν ανακοίνωςθ τθσ ίδρυςθσ του οργανιςμοφ OHA, μιασ κοινοπραξίασ τθλεπικοινωνιακϊν 
εταιριϊν, εταιριϊν λογιςμικοφ κακϊσ και καταςκευισ υλικοφ, οι οποίεσ είναι αφιερωμζνεσ 
ςτθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ ανοιχτϊν προτφπων ςτισ ςυςκευζσ ανοιχτισ τθλεφωνίασ. 

 

1.2.2 Εκδόςεισ του Android 

Σο Android εξελίςςεται ςτο πζραςμα του χρόνου και ανανεϊνει ςυχνά τισ εκδόςεισ του. Από 
τθ μεριά του, ο χριςτθσ μπορεί να κάνει ενθμζρωςθ, όποτε είναι εφικτό, και να αξιοποιιςει 
τισ νζεσ λειτουργίεσ και δυνατότθτεσ που του προςφζρονται. 

Mζχρι ςιμερα ζχουν βγει αρκετζσ εκδόςεισ όπωσ είναι φυςικό και  υπάρχει το χαρακτθριςτικό 
γνϊριςμα ότι όλεσ ζχουν πάντα ονόματα κάποιου γλυκοφ είτε επιδόρπιου. 

Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερεσ εκδόςεισ Android που κυκλοφόρθςαν από το 2008 
μζχρι ςιμερα με χρονολογικι ςειρά. 

 

i. Android 1.0 και Android 1.1 

Η πρϊτθ εμπορικι ζκδοςθ του λογιςμικοφ κυκλοφόρθςε ςτισ 23 επτεμβρίου 2008 και 
διατζκθκε με τθ πρϊτθ ςυςκευι Android το HTC Dream ζχοντασ τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Σθν εφαρμογι Android Market, όπου ο χριςτθσ μπορεί να εγκαταςτιςει ςτο κινθτό 
του παιχνίδια και εφαρμογζσ ι να ενθμερϊςει τισ ιδθ υπάρχουςεσ 

  Πρόγραμμα περιιγθςθσ, όπου επιτυγχάνεται πρόςβαςθ ςε ιςτοςελίδεσ  

 Τποςτιριξθ κάμερασ   

 Πρόςβαςθ ςε email servers, υποςτθρίηοντασ πρωτόκολλα POP3, IMAP4, SMTP 

  Τποςτιριξθ άςφρματου δικτφου (Wi-Fi) και Bluetooth  

 υγχρονιςμόσ με τθν εφαρμογι του Gmail, τισ επαφζσ, το θμερολόγιο 

 YouTube video player και φωνθτικι κλιςθ επιτρζποντασ τθν κλιςθ χωρίσ τθν 
πλθκτρολόγθςθ ονόματοσ ι αρικμου 

 Λοιπζσ εφαρμογζσ: Ειδοποίθςθ, αρικμομθχανι, Dialer, αρχικι οκόνθ, εικόνεσ και 
ρυκμίςεισ . 

Η ζκδοςθ Android 1.1 κυκλοφόρθςε ςτισ 9 Φευρουαρίου 2009. Ζλυςε αρκετά ςφάλματα τθσ 
πρϊτθσ ζκδοςθσ και πρόςκεςε νζα χαρακτθριςτικά:  

 Λεπτομερι ςχόλια για επιχειριςεισ ςτουσ χάρτεσ  

 Δυνατότθτα αποκικευςθσ ςυννθμζνων αρχείων  

 Τποςτιριξθ για μαρκίηα ςε διατάξεισ ςυςτιματοσ 
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ii. Android 1.5 Cupcake 

τισ 27 Απριλίου 2009 ανακοινϊκθκε θ ζκδοςθ 1.5, θ οποία ιταν θ πρϊτθ που πιρε κωδικι 
ονομαςία εδζςματοσ και βαςίςτθκε ςτον Linux kernel 2.6.27:  

 Αυτόματθ υποςτιριξθ προτφπου Bluetooth A2DP και AVRCP  

 Ικανότθτα αυτόματθσ ςφνδεςθσ ςε μικροςυςκευζσ Bluetooth από ςυγκεκιμζνθ 
απόςταςθ 

 Προςτζκθκε αυτόματθ περιςτροφι κατά επιλογι 

  Προςτζκθκε animation κατά τθν εκκίνθςθ  

 Δυνατότθτα ανεβάςματοσ βίντεο ςτο YouTube  

 Δυνατότθτα ανεβάςματοσ φωτογραφιϊν ςτο Picasa  

 Νζο γραφικό περιβάλλον με κινοφμενεσ μεταβάςεισ οκόνθσ  

 Τποςτιριξθ εικονικϊν ζξυπνων πλθκτρολογίων με πρόβλεψθ και αυτόματο 
ορκρογραφικό ζλεγχο κειμζνου  

 Προςτζκθκαν οι λειτουργίεσ αντιγραφισ και επικόλλθςθσ ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ  

 Τποςτιριξθ εγγραφισ και αναπαραγωγισ βίντεο ςε 3GP και MPEG4 μορφζσ  

 Δυνατότθτα αγαπθμζνων με εικόνα ςτισ επαφζσ. 

 

iii. Android 1.6 Donut 

Σον επτζμβρθ του 2009 δθμοςιεφτθκε το Android 1.6 βαςιςμζνο ςτον Linux kernel 2.6.29 και 
ςυμπεριλάμβανε πολλζσ νζεσ λειτουργίεσ:  

 Τποςτιριξθ για WVGA ανάλυςθ οκόνθσ  

 Τποςτιριξθ πολλαπλϊν αρχείων ταυτόχρονα   

 Ανανεωμζνθ φωνθτικι αναηιτθςθ με ταχφτερθ απόκριςθ   

 Βελτιωμζνο Android Market με τθν ικανότθτα ο χριςτθσ να βλζπει ςτιγμιότυπα 
εφρμογϊν  

 Μθχανι μετατροπισ κειμζνου ςε ομιλία (text-to-speech).  

Σθλζφωνα τθσ ζκδοςθσ αυτισ είναι το LG GT 540, το οποίο υποςτθρίηει οκόνθ αναλφςεων 
WVGA και επιπλζον προςφζρει ευκολία ςτθν εφρεςθ των επαφϊν, διακζτει qwerty 
πλθκτρολόγιο για γριγορθ αποςτολι SMS και 3G και Wi-Fi για να είναι ο χριςτθσ 
ςυνδεδεμζνοσ ςτο διαδφτιο όπου και να βρίςκεται,  και  το Sony Ericsson X10 με 
επεξεργαςτι Snapdragon 1GHz τθσ Qualcomm και οκόνθ αφισ 4”, 854x480pixels. τθν 
πίςω όψθ βρίςκεται θ κάμερα 8,1MP και το LED Flash κάτω ακριβϊσ από τον φακό τθσ. 
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iv. Android 2.0 Eclair  

Και αυτι θ ζκδοςθ βαςιςμζνθ ςτον Linux kernel 2.6.29, παρουςιάςτθκε ςτο κοινό ςτισ 26 
Οκτωβρίου 2009 και 3 μινεσ αργότερα, τον Ιανουάριου του 2010, θ ζκδοςθ 2.1. Οι αλλαγζσ 
ςτα χαρακτθριςτθκά παρουςιάηονται παρακάτω. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ 2.1 δεν είχε νζα 
χαρακτθριςτικά, παρά διορκϊςεισ ςε ςφάλματα . 

 Τποςτιριξθ Bluetooth 2.1  

 Προςκικθ ηωντανϊν ταπετςαριϊν (live wallpaper)  

 Βελτιωμζνθ θ εφαρμογι Google Maps 3.1.2  

 Τποςτθρίηει περιςςότερεσ αναλφςεισ οκονϊν με ποιοτικότερθ αναλογία αντίκεςθσ 

 Βελτιωμζνθ MotionEvent κλάςθ ϊςτε να πραγματοποιοφνται multi-touch γεγονότα 

  Ενςωματϊκθκε φλάσ για τθν κάμερα, θ οποία πλζον υποςτθρίηει ψθφιακό zoom  

 Δυνατότθτα αναηιτθςθσ αποκθκευμζνων SMS και MMS και αυτόματθ διαγραφι 
παλαιότερων μθνυμάτων ςυνομιλίασ όταν ζνα κακοριςμζνο από το χριςτθ όριο 
επιτευχκεί.  

 Δυνατότθτα πρόςκεςθσ πολλϊν λογαριαςμϊν email ςε μία ςυςκευι και ςυχρονιςμό 
επαφϊν. 

Tο Motorola Droid είναι ζνασ εκπρόςωποσ τθσ ζκδοςθσ 2.0 (Éclair), με επεξεργαςτι Arm 
Cortex A8 550MHz. Ο ςχεδιαςμόσ του είναι slide με πλιρεσ qwerty πλθκτρολόγιο και 
οκόνθ αφισ 3,7”, ανάλυςθσ 480×854p. Επίςθσ, ζχουμε το Samsung galaxy S, με οκόνθ 
αφισ 4.0″ Super AMOLED που «τρζχει» Android 2.1 (Éclair) με επεξεργαςτι 1GHz, 
εςωτερικι μνιμθ 8GB, Wi-Fi και bluetooth 3.0, παρζχει ταχφτθτα, χϊρο και απαιτοφμενεσ 
δυνατότθτεσ ςφνδεςθσ. Επιπλζον, ζχουμε το HTC Wildfire με οκόνθ αφισ 3,2″ QVGA, το 
οποίο υποςτθρίηει Adobe flash με άνετθ πλοιγθςθ ςτο διαδυκτιο και παρζχει λιψθ online 
βίντεο και παιχνίδιϊν. Διακζτει κάμερα ςτα 5ΜP με αυτόματθ εςτίαςθ και LED φλασ. 

 

v. Android 2.2-2.2.3 Froyo 

Σο Android 2.2 παρουςιάςτθκε τον Μάιο του 2010 και πιρε τθν ονομαςία του από τα αρχικά 
του εδζςματοσ frozen yogurt. Βαςίςτθκε ςτον Linux kernel 2.6.32 και είχε τα εξισ νζα 
χαρακτθριςτθκά:  

 Ενθμζρωςθ τθσ εφαρμογισ Android Market  

 Καλφτερθ ταχφτθτα, μεγαλφτερθ μνιμθ και απόδοςθ  

 Τποςτιριξθ Adobe Flash   

 Γριγορθ εναλλαγι πλθκτρολογίων διαφορετικισ γλϊςςασ και των λεξικϊν τουσ  

 Μεταφορά αρχείων μζςω Bluetooth και επιλογι απενεργοποίθςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε 
δεδομζνα μζςω του δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ 

 Τποςτιριξθ αρικμθτικϊν και αλφαρικμθτικϊν κωδικϊν αςφαλείασ  
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 υμβατότθτα USB και λειτουργία δυναμικισ ηϊνθσ Wi-Fi (hotspot)   

 Ανανεωμζνθ εφαρμογι εκκίνθςθσ με ςυντομεφςεισ ςτο τθλζφωνο και ςτισ εφαρμογζσ 
browser 

 Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ εφαρμογϊν ςτθ κάρτα μνιμθσ   

 Τποςτθρίηεται το Microsoft Exchange και ζχει ενςωματωκεί ο μθχανιςμόσ  JavaScript 
του Chrome V8 ςτον browser 

Εκπροςωποσ τθσ ζκδοςθσ αυτισ είναι το LG Optimus 2x που διακζτει οκόνθ αφισ 4″, 
λειτουργικό Android Froyo και διπφρθνο επεξεργαςτι Nvidia Tegra 2 με ιςχυρι κάμερα 
8MP, δυνατότθτα εγγραφισ και αναπαραγωγισ βίντεο full HD και ςυνδεςιμότθτα HDMI 
και DLNA. Ενασ άλλοσ εκπρόςωποσ είναι το HTC Desire Z με Android Froyo και οκόνθ αφισ 
3,7″, ανάλυςθσ WVGA (480x800p), ςυρόμενο Qwerty πλθκτρολόγιο για γριγορα e-mail, 
5MP κάμερα και δζκτθ GPS. Χάρθ ςτον ενςωματωμζνο Adobe Flash Player και προβάλλει 
κάκε ιςτοςελίδα. 

 

vi. Android 2.3-2.3.7 Gingerbread 

Κυκλοφόρθςε τον Δεκζμβρθ του 2010 και βαςίςτθκε ςtον Linux kernel 2.6.35. Η ζκδοςθ αυτι 
είχε μεγάλθ απιχθςθ κακϊσ ιταν πιο εφχρθςτθ και πιο γριγορθ από τισ 
προγενζςτερεσ.Ζφταςε ωσ τθν 2.3.7 εκδοχι τθσ και οι προγραμματιςτζσ εφαρμογϊν είχαν 
περιςςότερεσ δυνατότθτεσ από ποτζ.  

 Σο user interface ζγινε πιο απλό και γριγορο  

  Τποςτιριξθ οκονϊν μεγάλων αναλφςεων και μεγεκϊν  

 Ενιςχυμζνθ αντιγραφι/επικόλλθςθ λειτουργικότθτα  

 Νζα θχθτικά εφζ και Download Manager  

 Τποςτθρίηεται θ αναπαραγωγι βίντεο για WebM/VP8 και ΑΑC κωδικοποίθςθ ιχου 

  Σο Google Talk υποςτθρίηει τθν ςυνομιλία με φωνι ι βίντεο  

 Τποςτθρίηονται εξαιρετικά μεγάλεσ αναλφςεισ και μεγζκθ οκονϊν  

 Τποςτιριξθ VoIP τθλεφωνίασ μζςω internet   

 Τποςτθρίηεται το NFC (Near Field Communication)  

 Εγγενισ υποςτιριξθ ςε περιςςότερουσ αιςκθτθρεσ όπωσ βαρόμετρο και γυροςκόπιο  

 Βελτιϊςεισ ςε ιχο και ςτισ λειτουργίεσ απεικόνιςθσ για τθν ανάπτυξθ παιχνιδιϊν 

Μεγάλοσ εκπρϊςοποσ τθσ αποτελεί το Sony Xperia Play, ςυςκευι προςανατολιςμζνθ ςτο 
gaming, «τρζχει» GingerBread (2.3) με επεξεργαςτι Scorpion ARM7 και ταχφτθτα ςτα 1GHz. Η 
οκόνθ του είναι 4 ιντςϊν με ανάλυςθ 480x854p και θ εςωτερικι του μνιμθ 400MB. Άλλοι 
εκπρϊςοποι είναι  τα HTC Cha Cha και HTC Salsa με GingerBread (2.3) που ενςωματϊνουν ζνα 
εξειδικευμζνο Facebook πλικτρο, για πρόςβαςθ με ζνα άγγιγμα, ςτθν υπθρεςία του Facebook 
μζςα από τθν εμπειρία HTC Sense. 
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vii. Android 3.0-3.2 Honeycomb 

Σον Φεβρουάριο του 2011 παρουςιάςτθκε το Android 3.0 και βαςίςτθκε ςτον Linux   kernel 
2.6.36. Ήταν θ πρϊτθ ζκδοςθ για tablets και οι αλλαγζσ που περιλαμβάνονται:  

 Τποςτθρίηονται διπφρθνοι και τετραπφρθνοι επεξεργαςτζσ   

 Τποςτιριξθ tablet με ολογραμματικό user interface  

 Τποςτιριξθ ςυνομιλίασ βίντεο με τθν εφαρμογι Google Talk  

 Σα παράκυρα ςτον browser αντικαταςτάκθκαν από καρτζλεσ  

 Βελτιωμζνθ υποςτιριξθ Adobe Flash ςτον browser  

 Δυνατότθτα κρυπτογράφθςθσ των δεδομζνων του χριςτθ  

 Σο multitasking βελτιϊκθκε και ο χριςτθσ μπορεί να βλζπει τισ εφαρμογζσ που 
τρζχουν από τθν μπάρα ςυςτθματοσ  

 Δυνατότθτα ανάγνωςθσ βιβλίων μζςω τθσ εφαρμογισ Google eBooks  

 Τποςτιριξθ HTTP proxy για κάκε ςυνδεδεμζνο ςθμείο Wi-Fi 

Αυτι τθ ςτιγμι ςτθν αγορά υπάρχουν αρκετζσ ταμπλζτεσ που τρζχουν Android 
Honeycomb όπωσ το Motorola Xoom, το Samsung Galaxy Tab 10.1, το επερχόμενο tablet 
τθσ Sony, Sony Tablet S, το Asus Eee Pad Trasformer και το Toshiba AT200 το οποίο 
μάλιςτα είναι εξοπλιςμζνο με τθν τελευταία ζκδοςθ του Android Honeycomb 3.2. Η πρϊτθ 
ςυςκευι που ζτρεχε ςε Honeycomb ιταν το tablet Motorola Xoom. 

 

viii. Android 4.0-4.0.2 Ice Cream Sandwich  

Η ζκδοςθ Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) βαςίςτθκε ςτον Linux kernel 3.0.1 και 
παρουςιάςτθκε τον Οκτϊβρθ του 2011. Ο πθγαίοσ του κϊδικασ δθμοςιεφτθκε ζναν μινα 
αργοτερα.Σα νζα του χαρακτθριςτικά παρουςιάηονται παρακάτω:  

 Σο user interface ανανεϊκθκε πάλι και πλζον υπάρχουν εικονικά πλικτρα που 
αντικατζςτθςαν τα αφισ και τα φυςικά.  

 Ευκολότερθ θ δθμιουργία φακζλων, με drag and drop   

 Τποςτιριξθ εγγραφισ βίντεο ςε 1080pixel  

 Ανανεωμζνθ θ εφαρμογι “επαφζσ”, θ οποία επικοινωνεί με εφαρμογζσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ και υποςτθρίηει εικόνεσ υψθλισ ευκρίνειασ  

 Δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ εφαρμογϊν που λειτουργοφν ςτο περικϊριο 
(background)  

 Οι ςυςκευζσ μποροφν να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ αςφρματα χωρίσ κάποιο access point, 
με τθν φπαρξθ του Wi-Fi Direct  

 Λειτουργία Face Unlock, που ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ξεκλειδϊνει το κινθτό 
του με αναγνϊριςθ χαρακτθριςτικϊν προςϊπου  
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 Η εφαρμογι Android Beam αξιοποιεί το NFC και επιτρζπει πλζον τθν αποςτολι και 
λιψθ δεδομζνων από τθ ςυςκευι ςε άλλεσ εντόσ μικρισ εμβζλειασ 

  Ο browser ζχει τθν ικανότθτα να ανοίγει μζχρι και 16 καρτζλεσ ταυτόχρονα 

 

ix. Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 

Η Google ανακοίνωςε τθν ζκδοςθ 4.1 ςτισ 27 Ιουνίου 2012. Βαςίςτθκε ςτον Linux kernel 3.0.31 
και ιταν μια ςθμαντικι ενθμζρωςθ που ςτόχευε ςτθν βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ 
εμφάνιςθσ του user interface. Σο tablet Nexus 7 ιταν θ πρϊτθ ςυςκευι που ζτρεξε αυτι τθν 
ζκδοςθ  και παρουςιάςτθκε τον Ιοφλιο του 2012. Οι νζεσ λειτουργίεσ παρουςιάηονται 
παρακάτω:  

 Πλιρωσ ανανεωμζνο το ςφςτθμα ειδοποιιςεων  

 Βελτιωμζνεσ λειτουργίεσ κάμερασ και προθγμζνθ αναηιτθςθ με ομιλία  

 Βελτίωςθ των γραφικϊν μζςω τθσ υποςτιριξθσ OpenGL ES 3.0  

 Βελτιωμζνεσ δυνατότθτεσ αιςκθτιρα  

 Προθγμζνθ αςφάλεια και βελτιϊςεισ ςτθν απόδοςθ  

 Δυνατότθτα χριςθσ εξωτερικισ ςυςκευισ ιχου μζςω USB  

 Τποςτθρίηονται τα tablets μικρϊν οκονϊν με χριςθ βελτιωμζνθσ ζκδοςθσ για κινθτά 
τθλζφωνα 

 

x. Android 4.4-4.4.4 Kit Kat  

Σο Android 4.4 ανακοινϊκθκε τον επτζμβρθ του 2013 ςτθ ςυςκευι τθσ Google   Nexus 5. 
Αναμενόταν για καιρό ωσ Android 5.0 με κωδικι ονομαςία Key Lime Pie. Αναπτφχκθκε για να 
τρζχει ςε καλφτερο εφροσ ςυςκευϊν απ’ότι οι προθγοφμενεσ εκδόςεισ, ζχοντασ 512 MB 
ελάχιςτθ απαίτθςθ μνιμθσ RAM. Βαςικά νζα χαρακτθριςτικά τθσ ιταν:  

 Δυνατότθτα εκφπωςθσ μζςω αςφρματου δικτφου  Ανανεωμζνοσ ςχεδιαςμόσ με λευκά 
αντί μπλε ςτοιχεία  

 Δυνατότθτα επιλογισ ειςαγωγισ μθνφματοσ μζςω τθσ εφαρμογισ Ρυκμίςεισ  

 Τποςτιριξθ Bluetooth Message Access Profile (MAP)  

 Απενεργοποιικθκε θ πρόςβαςθ ςτα ςτατιςτικά τθσ μπαταρίασ από εφαρμογζσ που δεν 
ζχουν εγκαταςτακεί από το Android Market  

 Εικονικά κουμπιά του μενοφ είναι πάντα ορατά ακόμα και ςε ςυςκευζσ που ζχουν 
φυςικά κουμπιά  

 Ζγιναν βελτιϊςεισ ςτθν αςφάλεια και λφκθκαν ςφάλματα προθγοφμενων εκδόςεων 
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xi. Android 5.0 Lollipop 

Σον Ιοφνιο του 2014 ανακοινϊκθκε από τθν Google θ νεα ζκδοςθ του Android αλλά κα είναι 
διακζςιμθ τον τον Νοζμβριο του 2014 για επιλεγμζνεσ ςυςκευζσ που τρζχουν Android, 
ςυμπεριλαμβανομζνων τισ ςυςκευζσ Nexus.   

Η Lollipop ωσ βαςικι αλλαγι που κα παρουςιάςει είναι ζνα επαναςχεδιαςμζνο περιβάλλον 
εργαςίασ χριςτθ χτιςμζνο γφρω από μία διαδραςτικι ςχεδιαςτικι γλϊςςα που αποκαλείται 
ωσ «υλικό ςχεδιαςμοφ». Επιπλζον βελτιϊςεισ του ςυςτιματοσ κα είναι οτι το notifications 
system κα επιτρζπει κοινοποιιςεισ που κα μποροφν να  προςπελαςτοφν από τθν lockscreen, 
και να εμφανίηονται μαηί με  εφαρμογζσ ωσ banner πάνω τθν κορυφι τθσ οκόνθσ. Εςωτερικζσ 
αλλαγζσ που κα γίνουν επίςθσ ςτθν πλατφόρμα, πιό ςυγκεκριμζνα, το Android Runtime (ART) 
κα αντικαταςτιςει το Dalvik με μία πιο βελτιωμζνθ ζκδοςθ τθν γνωςτι ωσ Project Volta, θ 
οποία κα παρζχει καλφτερθ απόδοςθ των εφαρμογϊν πράγμα το οποίο ςθμαίνει ότι κα 
υπάρξουν και αλλαγζσ που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ και βελτιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ τθσ 
μπαταρίασ. 

 

xii. Android 6.0 Marshmallow 

Η Google  δεν ζχει προςκζςει ζνα τόνο νζα χαρακτθριςτικά, αλλά περιςςότερο ζχει εςτιαςτεί 
ςτθν καλι απόκριςθ των είδθ υπαρχόντων και ςτθ «λείανςθ των προεξοχϊν» που 
παρουςιάςτθκαν με τθν εμφάνιςθ του Lollipop. 

 Επζκτεινε τισ δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ ςτο Android 6. Σο Now On Tap ενεργοποιείται 
με παρατεταμζνο πάτθμα ςτο πλικτρο Home και παρζχει βοικεια βαςιςμζνθ ςτθν 
ενεργό εφαρμογι ι το περιεχόμενο κάποιου μθνφματοσ που διαβάηουμε. 

 Οι άδειεσ ςε εφαρμογζσ, όπωσ για χριςθ του μικροφϊνου, τθσ κάμερασ, τθσ περιοχισ, 
του τθλεφϊνου, των μθνυμάτων, του θμερολογίου, είχαν ςοβαρά κενά αςφαλείασ ςε 
προθγοφμενεσ εκδόςεισ του Android. Ζπρεπε να επιτρζψεισ ςε μια εφαρμογι τον 
πλιρθ ζλεγχο τθσ ςυςκευισ ςου, αν ικελεσ να τθ χρθςιμοποιιςεισ. Σο Android 6 
ειςάγει ζνα νζο μοντζλο αδειοδοτιςεων που επιτρζπει, όχι μόνο να απαγορζψουμε 
τθν πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, αλλά να τθν ανοιγοκλείνουμε όποτε 
κζλουμε. 

 Σο Android Pay, όπωσ και το Wallet, δε ςτζλνει τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ κατά τθ 
διαδικαςία, αλλά ζνα αςφαλι κωδικό μιασ χριςεωσ που διαγράφεται μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ. Και επίςθσ το Android υποςτθρίηει και τθν ειςαγωγι 
δαχτυλικοφ αποτυπϊματοσ και κατά τθ διεξαγωγι πλθρωμϊν. 

 Η Google δθμιοφργθςε δφο τρόπουσ προςταςίασ τθσ μπαταρίασ: τα Project 
Volta και JobScheduler, με το προθγοφμενο, Android Lollipop. Αλλά και τα δφο ιταν 
προαιρετικά και οι προγραμματιςτζσ τα χρθςιμοποιοφςαν αν ικελαν. Με το Android 
6.0, θ Google παρουςιάηει μια λειτουργία «κουβζρτα» τθ Doze, που αναλαμβάνει θ 
ίδια και ςτζλνει τισ εφαρμογζσ για «φπνο», όταν δει ότι δεν τισ χρθςιμοποιοφμε για 
ϊρα. Ωςτόςο, οι «κοιμιςμζνεσ» εφαρμογζσ μποροφν πάντα να απαντιςουν ςε υψθλισ 
προτεραιότθτασ μθνφματα. 

 Η οκόνθ κλειδϊματοσ ζχει μια ςυντόμευςθ για φωνθτικζσ εντολζσ και οι εντολζσ αυτζσ 
μποροφν να ςυνδυαςτοφν με εφαρμογζσ επιτρζποντασ καλφτερθ χριςθ 
του Android ςτο μζλλον. Σα εφζ κίνθςθσ είναι πολφ πιο ομαλά και οι εφαρμογζσ 
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κλείνουν με απλό ςφρςιμο προσ τα κάτω. Η οκόνθ Home ζχει ζνα ςφςτθμα αναηιτθςθσ 
και οι εφαρμογζσ αναδιανζμονται ανάλογα με τθ ςυχνότθτα χριςθσ τουσ. 

 

xiii. Android 7.0 Nougat 

Σο Android 7.0 Nougat κα φζρει τθ δυνατότθτα να γίνονται διάφορεσ τοπικζσ ρυκμίςεισ και 
γλϊςςεσ, 72 νζα emoji, multi-window λειτουργία, ζναν τρόπο για γριγορθ μετάβαςθ ςτο 
προθγοφμενο app  (double-tapping ςτο multitasking button), Vulkan graphics API, ειδικό VR 
mode, Doze on the Go για ακόμθ μεγαλφτερθ διάρκεια μπαταρίασ, custom Quick Settings, 
απευκείασ απάντθςθ από τα notifications, ενςωματωμζνο mobile data saver, file-based 
κρυπτογράφθςθ. 

 

1.2.3 Αρχιτεκτονικι του Android 

Η αρχιτεκτονικι του Android περιλαμβάνει τα εξισ επίπεδα, πθγαίνοντασ από το υψθλότερο 
ςτο χαμθλότερο: 

i. Επίπεδο Εφαρμογών (Applications) 

Σο Android εξαρχισ περιζχει ζνα ςφνολο από βαςικζσ εφαρμογζσ που περιλαμβάνουν ζνα 
email client, ζνα πρόγραμμα για SMS μθνφματα, θμερολόγιο, χάρτεσ (Google Maps), 
περιθγθτι ιςτοφ, πρόγραμμα για δομθμζνθ αποκικευςθ των επαφϊν και άλλα. Όλεσ οι 
εφαρμογζσ είναι γραμμζνεσ ςτθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java.  

ii. Επίπεδο Πλαιςίου Εφαρμογών (Applications Framework ) 

Ακλουκϊντασ μια ανοικτι πλατφόρμα ανάπτυξθσ, το Android προςφζρει ςτουσ 
προγραμματιςτζσ τθ δυνατότθτα να καταςκευάςουν πλοφςιεσ και καινοτόμεσ εφαρμογζσ. Οι 
προγραμματιςτζσ είναι ελεφκεροι να αξιοποιιςουν πλιρωσ το hardware τθσ ςυςκευισ, να 
ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ εντοπιςμοφ κζςθσ, να τρζξουν υπθρεςίεσ ςτο background, να 
κζςουν χρονοδιακόπτεσ για εμφάνιςθ ειδοποιιςεων και πολλά άλλα. Επίςθσ, ζχουν πλιρθ 
πρόςβαςθ ςτο ίδιο πλαίςιο από APIs που ζχουν οι βαςικζσ εφαρμογζσ του Android. Η 
αρχιτεκτονικι είναι διαμορφωμζνθ με τζτοιο τρόπο που κάκε εφαρμογι μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει τισ δυνατότθτεσ μιασ άλλθσ και επίςθσ με τζτοιο τρόπο που δίνει τθ 
δυνατότθτα ςτον χριςτθ να αλλάξει τα ςυςτατικά κάκε εφαρμογισ. Κάτω από το πλαίςιο των 
εφαρμογϊν υπάρχει ζνα ςφςτθμα από υπθρεςίεσ και ςυςτιματα τα οποία περιλαμβάνουν: 

 Ζνα ςφνολο από γραφικά ςτοιχεία (Views) για τθ δθμιουργία γραφικοφ 
περιβάλλοντοσ ςυμπεριλαμβανομζνων λιςτϊν (lists), πλεγμάτων (grids), κουτιϊν 
κειμζνου (text boxes), κουμπιϊν (buttons) και άλλων.  

  Ζνα διαχειριςτι περιεχομζνου (Content Manager), ο οποίοσ επιτρζπει ςτισ 
εφαρμογζσ τθν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα άλλων εφαρμογϊν ι το διαμοιραςμό των 
δικϊν τουσ δεδομζνων με άλλεσ εφαρμογζσ.   

  Ζνα διαχειριςτι πόρων (Resource Manager) για τθν πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ 
όπωσ strings, εικόνεσ, layout files.   
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  Ζναν διαχειριςτι ειδοποιιςεων (Notification Manager), ο οποίοσ επιτρζπει τθν 
προβολι ειδοποιιςεων ςτθν μπάρα κατάςταςθσ (status bar).   

  Ζναν διαχειριςτι δραςτθριοτιτων (Activity Manager), ο οποίοσ διαχειρίηεται τον 
κφκλο ηωισ των εφαρμογϊν. 

iii. Επίπεδο Βιβλιοκθκών (Libraries) 

Σο οποίο περιλαμβάνει ζνα ςφνολο από βιβλιοκικεσ γραμμζνεσ ςε C/C++ οι οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται από διάφορα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ του Android. Οι δυνατότθτεσ που 
προςφζρουν αυτζσ οι βιβλιοκικεσ είναι θ προςβαςιμότθτα ςτουσ προγραμματιςτζσ μζςου του 
επιπζδου πλαιςίου εφαρμογισ 

iv. Επίπεδο Εκτζλεςθσ (Android Runtime) 

Σο οποίο αποτελείται από ζνα ςφνολο από βαςικζσ βιβλιοκικεσ και τθν Dalvik Virtual 
Machine. 

v. Πυρινασ του Linux 

Σο Android βαςίηεται ςτον πυρινα Linux ζκδοςθ 2.6 για βαςικζσ υπθρεςίεσ ςυςτιματοσ όπωσ 
αςφάλεια, διαχείριςθ μνιμθσ, διαχείριςθ διεργαςιϊν, ςτοίβα δικτφου, και οδθγοφσ 
ςυςκευϊν. Ο πυρινασ λειτουργεί επίςθσ ωσ ζνα ενδιάμεςο επίπεδο αφαίρεςθσ μεταξφ τθσ 
ςτοίβασ λογιςμικοφ και του υλικοφ. 

 

Εικόνα 1.Απσιηεκηονική Android 
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1.3 Προγραμματιςμόσ ςε Android 

Όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω το android είναι ζνα λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα που 
χρθςιμοποιείται ςε μεγάλθ γκάμα κινθτϊν τθλεφϊνων (smartphones) κακϊσ επίςθσ και ςε 
tablets pc, πράγμα που ςθμαίνει ότι οι καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 
παράγουν εφαρμογζσ χωρίσ κόςτοσ. Πόςο εφκολο όμωσ είναι να δθμιουργιςεισ μια εφαρμογι 
ςε Android; Σι χρειάηεται να γνωρίηεισ ϊςτε να ξεκινιςεισ να κάνεισ τθν πρϊτθ ςου εφαρμογι; 
ε ποιά γλϊςςα προγραμματίηεισ; Ποιο προγραμματιςτικό περιβάλλον χρθςιμοποιείσ; Ποιο 
είναι το κόςτοσ για να ξεκινιςεισ; 

Όλα αυτά και άλλα πολλά ιταν βαςικά ερωτιματα όταν ξεκίνθςα να δθμιουργϊ τθν 
εφαρμογι, γι αυτό και κεϊρθςα χριςιμο να αναφερκϊ ςε όλα τα παραπάνω. 

1.3.1 Εργαλεία προγραμματιςμοφ 

Σα βαςικά εργαλεία ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ ονομάηονται Android SDK (Standard 
Development Kit) και δίνονται όλα ςυγκεντρωμζνα από τθν εταιρεία Google. Αυτό 
περιλαμβάνει τισ βιβλιοκικεσ Java του Android που κα χρθςιμοποιιςει θ εφαρμογι, τον 
emulator για τθν δοκιμαςτικι εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ χωρίσ να χρειάηεται να υπάρχει 
ςυςκευι (που παρεμπιπτόντωσ δεν τρζχει εφαρμογζσ με το Google Maps), τον compiler που 
παράγει τον κϊδικα και μία πλθκϊρα διαφορετικϊν βιβλιοκθκϊν.  

Σο SDK δεν παρζχεται μόνο του αλλά ζρχεται μαηί με ζνα περιβάλλον ανάπτυξθσ. Αυτι τθ 
ςτιγμι υπάρχουν δφο επιλογζσ, το eclipse και το Android Studio.  

Σο Android Studio είναι ζνα περιβάλλον βαςιςμζνο ςτο IntelliJ IDEA και είναι το περιβάλλον 
που αναπτφςςεται ενεργά από τθ Google. Τποςτθρίηει όλεσ τισ δυνατότθτεσ που παρζχει και 
το eclipse εκτόσ από το NDK. 

Χωρίσ το Android SDK δεν μπορείσ να προχωριςεισ, ενϊ θ ςφνδεςθ του Android SDK με το 
γραφικό περιβάλλον του Eclipse γίνεται μζςω του (Android Development Tools ι ADT Plugin) 
που εγκακιςτάται ςτο Eclipse, ϊςτε να μπορεί να τρζξει θ εφαρμογι. Σο (Android 
Development Tools ι ADT Plugin) είναι ζνα εργαλείο με το οποίο μπορεί να τρζξει θ εφαρμογι 
ςε όλεσ τισ εκδόςεισ του Android. 

Για τθ δοκιμι τθσ εφαρμογισ και για να δοφμε πωσ κα εμφανίηεται όταν κα δουλζψει ςε 
κάποια ςυςκευι, είναι απαραίτθτοσ ζνασ προςομοιωτισ κινθτοφ τθλεφϊνου, θ εγκατάςταςθ 
του οποίου γίνεται μζςα από το ADT Plugin. Είναι ζνασ προςομοιωτισ κινθτοφ τθλεφϊνου, 
τόςο όςον αφορά το software, όςο και το hardware ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου (Android Virtual 
Device ι AVD), δθλαδι μποροφμε να παραμετροποιιςουμε το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ και τθ 
μνιμθ τθσ κάρτασ SD. Δυςτυχϊσ οι υπολογιςτικοί πόροι που απαιτοφνται πολλζσ φορζσ 
κακιςτά αρκετά αργι τθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ.  

Φυςικά θ εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ μπορεί να γίνει κάλλιςτα και ςε μια φυςικι ςυςκευι 
κινθτοφ τθλεφϊνου ι ακόμθ καλφτερα ςε κάποιο tablet.  

Όλα τα παραπάνω προγραμματιςτικά εργαλεία μπορεί όποιοσ επικυμεί να τα αναηθτιςει 
εφκολα, γριγορα και τελείωσ δωρεάν ςτο διαδίκτυο από τουσ καταςκευαςτζσ ςτισ επίςθμεσ 
ιςτοςελίδεσ τουσ. 
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1.3.2 Γλώςςα προγραμματιςμοφ 

Η ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςτο Android γίνεται ςτθ γλϊςςα Java. Η Java είναι μια 
αντικειμενοςτρεφισ γλϊςςα προγραμματιςμοφ που ςχεδιάςτθκε από τθν εταιρεία 
πλθροφορικισ Sun Microsystems. Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ Java ζναντι των  
περιςςότερων  άλλων  γλωςςϊν  είναι ότι τα  προγράμματα  που  είναι  γραμμζνα  ςε  Java  
τρζχουνε  ακριβϊσ  το  ίδιο  ςε Windows, Linux, Unix και Macintosh (χωρίσ να χρειαςτεί να 
ξαναγίνει μεταγλϊττιςθ (compiling) ι να αλλάξει ο πθγαίοσ κϊδικασ για κάκε διαφορετικό 
λειτουργικό ςφςτθμα δθλαδι προςφζρει θ  ανεξαρτθςία  του  λειτουργικοφ  ςυςτιματοσ  και 
πλατφόρμασ. 

Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ Java εν ςυγκρίςει με  των υπολοίπων περιςςοτζρων  
γλωςςϊν είναι θ ανεξαρτθςία που διακζτει όπωσ και προαναφεραμε ειςαγωγικά προλίγου. 
Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ  όμωσ, χρειάςτθκε να βρεκεί κάποιοσ τρόποσ ζτςι ϊςτε τα 
προγράμματα που ιταν  γραμμζνα ςε Java να μποροφν να είναι «κατανοθτά» από κάκε 
υπολογιςτι ανεξάρτθτα από το είδοσ του επεξεργαςτι (Intel x86, IBM, Sun SPARC, Motorola) 
αλλά και του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (Windows, Unix, Linux, BSD, MacOS). Ο λόγοσ που 
ςυμβαίνει αυτό είναι ότι κάκε κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ κατανοεί διαφορετικό κϊδικα 
μθχανισ. Κατά ςυνζπεια ο ςυμβολικόσ κϊδικασ (assembly) που μεταφράηεται και εκτελείται 
ςε Windows είναι διαφορετικόσ από αυτόν που μεταφράηεται και εκτελείται ςε ζναν 
υπολογιςτι Macintosh. Η λφςθ προιλκε  με τθν ανάπτυξθ τθσ Εικονικισ Mθχανισ 
(VirtualMachine ι VM ι ΕΜ ςτα ελλθνικά).φμφωνα με τθν Εικονικι Μθχανι όταν  γραφτεί 
κάποιο πρόγραμμα ςε Java, ςτθ ςυνζχεια μεταγλωττίηεται  μζςω του μεταγλωττιςτι javac, ο 
οποίοσ παράγει ζναν αρικμό από αρχεία .class (κϊδικασ byte ι bytecode). Ο κϊδικασ byte 
είναι θ μορφι που παίρνει ο πθγαίοσ κϊδικασ τθσ Java όταν μεταγλωττιςτεί. Όταν χρειαςτεί να 
εκτελεςτεί θ εφαρμογι ςε ζνα μθχάνθμα, το JavaVirtualMachine που πρζπει να είναι 
εγκατεςτθμζνο ςε αυτό κα αναλάβει να διαβάςει τα αρχεία .class. τθ ςυνζχεια τα μεταφράηει 
ςε γλϊςςα μθχανισ που να μποροφν να υποςτθριχτεί από το λειτουργικό ςφςτθμα και τον 
επεξεργαςτι, ζτςι ϊςτε να εκτελεςτεί (να ςθμειωκεί εδϊ ότι αυτό ςυμβαίνει με τθν 
παραδοςιακι Εικονικι Μθχανι (VirtualMachine). Οι πιο ςφγχρονεσ εφαρμογζσ τθσ Εικονικισ 
Μθχανισ μποροφν και μεταγλωττίηουν εκ των προτζρων τμιματα bytecode απευκείασ ςε 
κϊδικα μθχανισ (εγγενι κϊδικα ι nativecode) με αποτζλεςμα να βελτιϊνεται θ ταχφτθτα. 
Χωρίσ αυτό δε κα ιταν δυνατι θ εκτζλεςθ λογιςμικοφ γραμμζνου ςε Java. Αξίηει να ςθμειωκεί 
ότι θ JVM είναι λογιςμικό που εξαρτάται από τθν πλατφόρμα, δθλαδι για κάκε είδοσ 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και αρχιτεκτονικισ επεξεργαςτι υπάρχει διαφορετικι ζκδοςθ του. 
Ζτςι υπάρχουν διαφορετικζσ JVM για Windows, Linux, Unix, Macintosh, κινθτά τθλζφωνα, 
παιχνιδομθχανζσ κλπ. 

Οτιδιποτε κζλει να κάνει ο προγραμματιςτισ (ι ο χριςτθσ) γίνεται μζςω τθσ εικονικισ 
μθχανισ. Εξαιτίασ αυτοφ υπάρχει μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτο ςφςτθμα γιατί θ εικονικι μθχανι 
είναι υπεφκυνθ για τθν επικοινωνία χριςτθ - υπολογιςτι. Γενικά ιςχφει ότι ο 
προγραμματιςτισ δεν μπορεί να γράψει κϊδικα ο οποίοσ κα ζχει καταςτροφικά 
αποτελζςματα για τον υπολογιςτι γιατί θ εικονικι μθχανι κα τον ανιχνεφςει και δε κα 
επιτρζψει να εκτελεςτεί. Παρομοίωσ,  ςτθν άλλθ μεριά οφτε ο χριςτθσ μπορεί να κατεβάςει 
«κακό» κϊδικα από το δίκτυο και να τον εκτελζςει. Αυτό είναι ιδιαίτερα χριςιμο για μεγάλα 
κατανεμθμζνα ςυςτιματα όπου πολλοί χριςτεσ χρθςιμοποιοφν το ίδιο πρόγραμμα 
ςυγχρόνωσ. 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Πληροφορικήσ 
Ντάρλα Αικατερίνη / ΜΠΣΠ 13076 

 

  

 21 

Η φπαρξθ του ςυλλζκτθ απορριμμάτων (GarbageCollector) αποτελεί ακόμα μία ιδζα που 
βρίςκεται πίςω από τθ Java. υλλογι απορριμμάτων είναι μία κοινι ονομαςία που 
χρθςιμοποιείται ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ για να δθλϊςει τθν ελευκζρωςθ τμθμάτων 
μνιμθσ από δεδομζνα που δε χρειάηονται και δε χρθςιμοποιοφνται άλλο. τθ Java θ 
απελευκζρωςθ μνιμθσ είναι αυτόματθ και γίνεται μζςω του ςυλλζκτθ απορριμμάτων. Η 
εικονικι μθχανι είναι και πάλι υπεφκυνθ για αυτό και μόλισ «καταλάβει» ότι ο ςωρόσ (heap) 
τθσ μνιμθσ (ςτθ Java θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των αντικειμζνων αποκθκεφονται ςτο ςωρό 
ςε αντίκεςθ με τθ C++ όπου αποκθκεφονται κυρίωσ ςτθ ςτοίβα) κοντεφει να γεμίςει 
ενεργοποιεί το ςυλλζκτθ απορριμμάτων. υνεπϊσ  ο προγραμματιςτισ δε χρειάηεται να 
ανθςυχεί για το πότε και αν κα ελευκερϊςει ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ μνιμθσ, οφτε και για 
ςφάλματα δεικτϊν. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό γιατί είναι κοινά τα ςφάλματα 
προγραμμάτων που οφείλονται ςε λανκαςμζνο χειριςμό τθσ μνιμθσ. 

Παρόλο που θ εικονικι μθχανι προςφζρει όλα αυτά  τα πλεονεκτιματα, θ Java αρχικά ιταν 
πιο αργι ςε ςχζςθ με άλλεσ προγραμματιςτικζσ γλϊςςεσ υψθλοφ επιπζδου (high-level) όπωσ 
θ C και θ C++. το παρελκόν εμπειρικζσ μετριςεισ είχαν δείξει ότι θ C++ μποροφςε να είναι 
αρκετζσ φορζσ γρθγορότερθ από τθν Java. Παρόλα αυτά γίνονται προςπάκειεσ από τθ Sun για 
τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ εικονικισ μθχανισ, ενϊ υπάρχουν και άλλεσ υλοποιιςεισ τθσ εικονικισ 
μθχανισ από διάφορεσ εταιρίεσ (όπωσ τθσ IBM), οι οποίεσ μπορεί ςε κάποια ςθμεία να 
προςφζρουν καλφτερα και ςε κάποια άλλα χειρότερα αποτελζςματα. Επιπλζον με τθν 
κακιζρωςθ των μεταγλωττιςτϊν JIT (JustInTime), οι οποίοι μετατρζπουν τον κϊδικα byte 
απευκείασ ςε γλϊςςα μθχανισ, θ διαφορά ταχφτθτασ από τθ C++ ζχει μικρφνει κατά πολφ. 

 

1.3.3 Βαςικά ςτοιχεία μιασ εφαρμογισ 

Σα δομικά ςτοιχεία μιασ εφαρμογισ Android μποροφμε να τα διακρίνουμε ςε τζςςερισ 
κατθγορίεσ, ςτισ δραςτθριότθτεσ (activities), ςτισ υπθρεςίεσ (services), ςτουσ παρόχουσ 
περιεχομζνου (content providers) και τζλοσ ςτουσ κακολικοφσ παραλιπτεσ μθνυμάτων 
(broadcast receives). 

i. Activities 

Είναι το ςθμαντικότερο ςτοιχείο μιασ εφαρμογισ. Κάκε activity αποτελεί ζνα παράκυρο τθσ 
εφαρμογισ, ουςιαςτικά μία διαφορετικι οκόνθ, είναι αυτό που φαίνεται ςτον χριςτθ, εδϊ 
φορτϊνεται το γραφικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ.  

Η πρϊτθ activity που βλζπει ο χριςτθσ είναι θ main activity από τθν οποία κα ζχει πρόςβαςθ 
και ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ. Ουςιαςτικά πολλζσ activities μαηί μποροφν να ςυνδζονται μεταξφ 
τουσ.  

Όταν ο χριςτθσ καλζςει μια νζα οκόνθ ουςιαςτικά καλείται μία νζα activity, με το πλικτρο 
back μπορεί να επιςτρζψει ςτθν προθγοφμενθ activity (οκόνθ), δθλαδι ζχουμε μια μορφι 
ςτοίβασ. Δεν είναι όμωσ απαραίτθτο όλεσ οι activity να είναι αποκθκευμζνεσ ςτθν ςτοίβα, ζνα 
παράδειγμα ςτο οποίο είναι απαραίτθτο να μθν είναι αποκθκευμζνθ ςτθ ςτοίβα είναι όταν ο 
χριςτθσ πατιςει το back και ενϊ κα είναι ςτθν main activity κα πρζπει να βγει από τθν 
εφαρμογι. 
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ii. Services 

Εκτόσ από τθν activity με τθν οποία ζχει άμεςθ επαφι ο χριςτθσ, από πίςω κάποιο ςτοιχείο 
τθσ εφαρμογισ εκτελεί κάποιεσ διεργαςίεσ, αυτι είναι θ service, θ οποία μπορεί να εκτελείται 
από μια διαφορετικι εφαρμογι από αυτιν που αρχικά τθν κάλεςε ενϊ δεν ζχει κάποιο user 
interface. 

Δφο είναι οι βαςικζσ λειτουργίεσ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τισ services θ startService() και θ 
bindService(). Η πρϊτθ καλείτε από κάποια activity για να ξεκινιςει θ service και ςυνεχίηει να 
εκτελείται ακόμθ και όταν θ activity που τθν κάλεςε τερματιςτεί. Ζνα παράδειγμα που 
χρθςιμοποιείται θ startService() είναι όταν κζλουμε να κατεβάςουμε ζνα αρχείο από το play 
store. Μπορεί εμείσ να ζχουμε κλείςει τθν εφαρμογι παρόλα αυτά το αρχείο ςυνεχίηει και 
κατεβαίνει. τθν δεφτερθ είναι δεμζνθ από μια activity, όταν για κάποιο λόγο τερματιςτεί θ 
activity τερματίηεται και θ service. 

Eίναι απαραίτθτο να δθλϊνεται ο τερματιςμόσ τθσ service διότι ςυνεχίηει να τρζχει 
καταναλϊνοντασ υπολογιςτικοφσ πόρουσ. 

 

iii. Content providers  

Οι content providers διαχειρίηονται αποκθκευτικοφσ χϊρουσ δεδομζνων που είναι 
προςπελάςιμοι από περιςςότερεσ εφαρμογζσ. Είναι ο μοναδικόσ τρόποσ με τον οποίο 
μποροφν να αποκθκευτοφν δεδομζνα από αρκετζσ εφαρμογζσ. Για παράδειγμα το ενδεχόμενο 
να χρθςιμοποιθκοφν οι επαφζσ ενόσ τθλεφϊνου από μια άλλθ εφαρμογι κα είναι πολφ 
πικανό, οπότε και κα πρζπει οι επαφζσ να αποκθκευτοφν ςε κάποιον ςυγκεκριμζνο χϊρο 
ϊςτε μελλοντικά να μπορεί μια άλλθ εφαρμογι να μπορζςει να τισ επεξεργαςτεί. Σα αρχεία 
βίντεο εικόνασ και ιχου είναι επίςθσ αρχεία τα οποία πρζπει και αυτά να αποκθκευτοφν ςε 
κάποιο αντίςτοιχο χϊρο.  

το πλαίςιο αυτό υπάρχει ενςωματωμζνθ βάςθ δεδομζνων ςτο λειτουργικό ςφςτθμα Android 
(SQLite database), ςτθν οποία μποροφν να αποκθκεφουν ι να διαβάηουν δεδομζνα οι content 
providers. 

 

iv. Broadcast Receivers  

Οι Broadcast Receivers ενθμερϊνονται για κάποιο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ από το λειτουργικό 
ςφςτθμα και τότε ενεργοποιοφνται. Σζτοια γεγονότα μπορεί να είναι ότι θ οκόνθ ζχει ςβιςει, 
ότι θ ςτάκμθ τθσ μπαταρίασ είναι χαμθλι κλπ. Για παράδειγμα αρκετζσ εφαρμογζσ λιψθσ 
φωτογραφιϊν απενεργοποιοφν το flash, ςε περίπτωςθ χαμθλισ μπαταρίασ για λόγουσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Ενθμερϊνονται δθλαδι από τον Broadcast Receiver για το γεγονόσ 
αυτό και πράττουν ανάλογα. Οι Broadcast Receivers δεν παρζχουν user interface, αλλά 
μποροφν να ενθμερϊςουν το χριςτθ για κάποιο γεγονόσ μζςω του status bar notifications. 
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1.3.4 χεδίαςθ διεπαφών χριςτθ- Layout 

Σον χριςτθ δεν τον ενδιαφζρει τι ςυμβαίνει πίςω από τθν εφαρμογι που τρζχει, τον 
ενδιαφζρει το γραφικό περιβάλλον και θ ευχρθςτία τθσ εφαρμογισ. User interface και 
λειτουργικότθτα μιασ εφαρμογισ είναι δφο αλλθλζνδετοι όροι. Μεγάλεσ εταιρείεσ εφαρμογϊν 
δίνουν μεγάλθ βάςθ ςτο ςχεδιαςμό του περιβάλλοντοσ εργαςίασ και μάλιςτα δεν είναι λίγεσ 
οι φορζσ που είναι δυςκολότεροσ ο ςχεδιαςμόσ μιασ εφαρμογισ από τθν υλοποίθςθ τθσ. 

Σα layouts χωρίηονται ςε τζςςερα διαφορετικά είδθ ςτθν LinearLayout (γραμμικι διάταξθ), 
RelativeLayout (ςχετικι διάταξθ), FrameLayout (διάταξθ πλαιςίου) και TableLayout (διάταξθ 
πίνακα). 

 LinearLayout, εδϊ θ διάταξθ των ςτοιχείων γίνεται ςε οριηόντια ι κατακόρυφθ 
διάταξθ. Όταν δθλϊςουμε δφο ςτοιχεία ςε ζνα οριηόντιο LinearLayout τότε αυτά κα 
εμφανίηονται ςτθν οκόνθ ςε οριηόντια κζςθ το ζνα δίπλα ςτο άλλο με τθ ςειρά που 
δθλϊκθκαν. Αντίςτοιχα κα διαταχκοφν ςε μια κατακόρυφθ κζςθ. 

 RelativeLayout, εδϊ υπάρχει μεγαλφτερθ ελευκερία ςτθν διάταξθ των γραφικϊν 
εφόςον θ κζςθ του γραφικοφ ορίηεται με βάςθ τθ κζςθ του προθγοφμενου, το 
ενδεχόμενο λάκουσ δεν επιλφεται εφκολα. 

 FrameLayout είναι ζνασ χϊροσ τον οποίο μποροφμε να γεμίςουμε με κάποιο 
αντικείμενο, ςυνικωσ μια εικόνα. 

 TableLayout, αποτελεί διάταξθ πίνακα. 

ε όλα τα layouts υπάρχει θ δυνατότθτα να ρυκμίςουμε αρκετζσ παραμζτρουσ ϊςτε να 
μπορζςουμε να καταλιξουμε ςτο αποτζλεςμα που κζλουμε ευκολότερα και γρθγορότερα. 

Η διλωςθ των layouts μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ. Μζςω αρχείων .xml ι μζςα ςτισ 
activities. Σα αρχεία xml αποτελοφν ςτατικό τρόπο δθμιουργίασ των γραφικϊν ςτοιχείων, 
αποκθκεφονται ςε ςυγκεκριμζνο φάκελο του project και τα καλοφμε μζςω των activities. Είναι 
εφκολα ςτθ ςυγγραφι και τθν κατανόθςθ, πολλζσ φορζσ ωςτόςο δεν γνωρίηουμε τθν διάταξθ 
των γραφικϊν. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ δθμιουργοφμε δυναμικά τα layouts μζςα ςτισ activities 
από όπου ορίηουμε και τθν διάταξι τουσ. 

1.4 Παραδοτζα τθσ εργαςίασ 

τθν ενότθτα αυτι αναφζρονται ςυνοπτικά τα παραδοτζα τθσ εργαςίασ ςασ. Δθλαδι: 

 Σο ζντυπο κείμενο τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ, το οποίο περιλαμβάνει τθν 
επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ  βιβλιογραφίασ με τθν εφαρμογι android και τα 
αποτελζςματα τθσ μελζτθσ μασ. 

 Σθν εφαρμογι που αναπτφξαμε για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν ειςιτθρίων 
ςυμπλρωματικά ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ μασ. 
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1.5 Δομι τθσ εργαςίασ 

Σζλοσ, περιγράφουμε ςυνοπτικά τι κα περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα κεφάλαια τθσ 

διπλωματικισ. 

 Κεφάλαιο 1- Ειςαγωγι: Πρόκειται για αυτό το κεφάλαιο με γενικζσ πλθροφορίεσ 

για τθν εφαρμογι και με ςυνοπτικι περιγραφι για το λειτουργικό τθσ ςφςτθμα. 

 Κεφάλαιο 2- Ηλεκτρονικό ειςιτιριο: ε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηουμε κάποια 

βαςικά ςτοιχεία για τα θλεκτρονικά ειςιτιρια και τθ χριςθ τουσ, καλφπτοντασ τισ 

δυνατότθτεσ που δίνουν ςτουσ χριςτεσ. 

 Κεφάλαιο 3- Η προτεινόμενθ εφαρμογι: Αυτό το κεφάλαιο εξθγεί τον τρόπο 

χριςθσ τθσ εφαρμογισ και περιγράφει τθ δομι και τισ δυνατότθτεσ του 

περιβάλλοντοσ δθμιουργίασ τθσ. 

 Κεφάλαιο 4- υμπεράςματα: το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηουμε τα ςυμπεράςματα 

που προζκυψαν μζςω τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ. 
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Κεφάλαιο 2ο 

2 Ηλεκτρονικό ειςιτιριο 

 ∆ιανφοντασ τθν εποχι τθσ ευρείασ χριςθσ του διαδικτφου δθµιουργοφνται νζα προϊόντα τα 
οποία απλουςτεφουν τθ ηωι µασ, και αναδεικνφεται µία ποικιλία θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
γνωςτι και ωσ e - services.  

Σα θλεκτρονικά ειςιτιρια ι αλλιϊσ e - tickets , αποτελοφν παράδειγµα των υπθρεςιϊν αυτϊν 
τα οποία χρθςιµοποιοφνται ςε διάφορουσ τοµείσ τθσ κακθµερινότθτασ µασ όπωσ ςτθ χριςθ 
των µζςων µαηικισ µεταφοράσ, ςε ειςόδουσ ςτο ςινεµά, ςε µουςεία. Εµφανίηονται ςε 
ςυςτιµατα διαχείριςθσ ροισ πελατϊν, ςε ιδιωτικοφσ ι δθµόςιουσ οργανιςµοφσ, µειϊνουν τισ 
ουρζσ αναµονισ. 

Επίςθσ, διευκολφνουν ςτθν αγορά ςε χρόνο και χϊρο που προτιµά ο πελάτθσ µειϊνουν τα 
ζξοδα προµθκειϊν προσ τουσ µεςάηοντεσ, αναπτφςςουν τα άµεςα κανάλια διανοµισ και 
µειϊνουν το κόςτοσ των  εταιρειϊν ςε ζκδοςθ χαρτικϊν λόγω τθσ ζκδοςισ τουσ ςε 
θλεκτρονικι µορφι. 

2.1  Ηλεκτρονικό ειςιτιριο και Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ  

∆ιανφοντασ τθν εποχι τθσ ευρείασ χριςθσ του διαδικτφου δθµιουργοφνται νζα προϊόντα τα 
οποία απλουςτεφουν τθ ηωι µασ, και αναδεικνφεται µία ποικιλία θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
γνωςτι και ωσ e - services.  

Σα θλεκτρονικά ειςιτιρια ι αλλιϊσ e - tickets , αποτελοφν παράδειγµα των υπθρεςιϊν αυτϊν 
τα οποία χρθςιµοποιοφνται ςε διάφορουσ τοµείσ τθσ κακθµερινότθτασ µασ όπωσ ςτθ χριςθ 
των µζςων µαηικισ µεταφοράσ, ςε ειςόδουσ ςτο ςινεµά, ςε µουςεία. Εµφανίηονται ςε 
ςυςτιµατα διαχείριςθσ ροισ πελατϊν, ςε ιδιωτικοφσ ι δθµόςιουσ οργανιςµοφσ, µειϊνουν τισ 
ουρζσ αναµονισ. 

Η χριςθ του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου ςτο κοµµάτι που αφορά τον τουριςµό ζχει αλλάξει τα 
δεδοµζνα τθσ τουριςτικισ βιοµθχανίασ κακϊσ διευκολφνει τισ διαδικαςίεσ κράτθςθσ ενόσ 
ειςιτθρίου εξυπθρετϊντασ και τον επιβάτθ αλλά και τον τουριςτικό πράκτορα.   

Ζνα θλεκτρονικό ειςιτιριο παρζχει τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ ,µε ζνα ειςιτιριο ςε χαρτί . Η 
διαφορά του είναι ότι οι  πλθροφορίεσ ςε ζνα χάρτινο ειςιτιριο αποκθκεφονται ςε µια 
µαγνθτικι ταινία, ενϊ ςτα θλεκτρονικά ειςιτιρια αποκθκεφονται ςε βάςεισ δεδοµζνων. Ζνα 
θλεκτρονικό ειςιτιριο μπορεί να παρζχει πλθροφορίεσ όπωσ θ ϊρα, θ θµεροµθνία τθσ 
αναχϊρθςθσ , ο τόποσ αναχϊρθςθσ και άφιξθσ , το είδοσ τθσ κζςθσ που ζχει επιλζξει ο 
πελάτθσ. 

Οι ταξιδιϊτεσ µποροφν να προµθκευτοφν θλεκτρονικά ειςιτιρια µε διάφορουσ  

τρόπουσ:  
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 επικοινωνϊντασ µε ζνα ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο µπορεί να κάνει τισ  
απαραίτθτεσ ρυκµίςεισ.   

 άµεςα µε τθν εταιρεία. 

  επιςκεπτόµενοι κάποιο site ςτο διαδίκτυο. 

 ζχοντασ πρόςβαςθ ςε κάποια εφαρμογι. 

Ο ενδιαφερόµενοσ πρζπει να παρζχει ςυγκεκριµζνεσ πλθροφορίεσ όπωσ όνοµα, διεφκυνςθ, 
αρικµό τθλεφϊνου, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου κακϊσ και τον προοριςµό και τθν 
θµεροµθνία του ταξιδίου. τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ χρειάηεται µία χρεωςτικι ι 
πιςτωτικι κάρτα για να γίνει θ πραγµατικι αγορά. Ο πωλθτισ ι ο οργανιςµόσ ςτζλνει ζνα e-
mail ςτο λογαριαςµό του αγοραςτι, που επιβεβαιϊνει τθν αγορά και τισ λεπτοµζρειεσ του 
ταξιδιοφ. Μερικζσ φορζσ κα ςταλεί  το θλεκτρονικό ειςιτιριο (τα οποία ο αγοραςτισ µπορεί 
να εκτυπϊςει) και άλλοτε κα ςτείλει µια ςφνδεςθ ςε  ιςτοςελίδα, όπου ο επιβάτθσ µπορεί να 
δει  ι να αποκθκεφςει ςτον υπολογιςτι του το θλεκτρονικό ειςιτιριο ι και το δροµολόγιο του 
ταξιδιοφ.   

Η διαδικαςία αποκικευςθσ και εκτφπωςθσ του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου αποτελεί  µια καλι 
πρακτικι ι οποία ανά πάςα ςτιγµι επιβεβαιϊνει τθν αγορά ειςιτθρίου ςε περίπτωςθ κάποιου 
προβλιµατοσ. 

2.2  Πλεονεκτιματα θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου  

Ζνα θλεκτρονικό ειςιτιριο προςφζρει πολλά πλεονεκτιµατα τόςο για τουσ ταξιδιϊτεσ όςο  και 
για τισ εταιρείεσ, ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ αςφάλειασ, τθσ ευελιξίασ, του κόςτουσ και 
ευκολίασ.   

Σαυτόχρονα ςυνεχίηει να παρζχει τα ίδια πλεονεκτιµατα που διαςφάλιηε το παραδοςιακό 
ειςιτιριο από χαρτί , όπωσ θ επιλογι κζςεων, θ επιλογι του χρόνου ταξιδιοφ και άλλεσ 
δυνατότθτεσ ευελιξίασ Σο θλεκτρονικό ειςιτιριο µπορεί να εκδοκεί από οποιοδιποτε κανάλι 
διανοµισ (Internet PC , 3G κινθτό τθλζφωνο ,PDA , palmtom) οποιαδιποτε ϊρα τθσ θµζρασ .Ο 
επιβάτθσ µπορεί να το ζχει αποκθκευµζνο και να µθν φοβάται να το χάςει .  

Ζνασ επιβάτθσ  είναι ευκολότερο να κάνει µόνοσ του αλλαγζσ ςτο δροµολόγιο του ταξιδιοφ του 
µε ζνα e-ticket, το µόνο που χρειάηεται είναι το ταξιδιωτικό γραφείο ι αεροπορικι εταιρεία να 
ζχει µία ενθµερωµζνθ βάςθ δεδοµζνων τουσ µε τισ αλλαγζσ που ηιτθςε αντί να αναλάβει το 
βάροσ τθσ φυςικισ ζκδοςθσ νζου ειςιτθρίου. Ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να εκτυπϊςει τισ 
κάρτεσ επιβίβαςθσ από το ςπίτι του ι οπουδιποτε υπάρχει υπολογιςτισ  ςυνδεδεµζνοσ ςτο 
διαδίκτυο.  

Μετά τθν πϊλθςθ, οι εταιρείεσ µποροφν ευκολότερα να εντοπίςουν τουσ επιβάτεσ να τουσ 
ενθµερϊςουν για πικανζσ προςαρµογζσ ςτο δροµολόγιο, ακυρϊςεισ και άλλεσ αλλαγζσ τθν 
τελευταία ςτιγµι. Ο  αυξανόµενοσ αρικµόσ των ςυςκευϊν που χρθςιµοποιοφν οι ταξιδιϊτεσ 
για να επικοινωνοφν και να διαχειρίηονται τθ ηωι τουσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ αεροπορικζσ 
εταιρείεσ και τα τουριςτικά γραφεία να ςυνδζονται µαηί  τουσ.  

 Κατ ϋ αυτό τον τρόπο οι επιβάτεσ µποροφν να λάβουν τα πάντα από ανακζςεισ ςτθ πφλθ µζχρι 
και τθν ακφρωςθ ι κακυςτζρθςθ τθσ πτιςθσ µζςω e- mail και µθνυµάτων. Για επαγγελµατίεσ 
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ταξιδιϊτεσ, αυτό µπορεί να είναι ιδιαίτερα βολικό, κακϊσ παρζχει ςε πραγµατικό χρόνο 
πλθροφορίεσ και ζτςι διευκετοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ χωρίσ να κακυςτεροφν.   

Οι αεροπορικζσ εταιρείεσ και τα ταξιδιωτικά γραφεία , µποροφν να χρθςιµοποιιςουν το 
ςφςτθµα αυτό προκειµζνου να ειδοποιεί τουσ ταξιδιϊτεσ ςε ειδικζσ εκπτϊςεισ ι προςφορζσ, 
για µία ενδεχόµενθ εξοικονόµθςθ χρθµάτων των πελατϊν τουσ. 

Επιπλζον ,τα θλεκτρονικά ειςιτιρια επιτρζπουν να χρθςιµοποιιςουν τα πλεονεκτιµατα τθσ 
πρόςβαςθσ ςτθ τεχνολογία τόςο για το δικό τουσ όφελοσ όςο και για το όφελοσ των 
ταξιδιωτϊν τουσ. 

Χρθςιµοποιϊντασ ζνα θλεκτρονικό ειςιτιριο:  

  αποφεφγεται θ ςυµφόρθςθ των επιβατϊν διότι χρειάηεται λιγότεροσ κόποσ και  

χρόνοσ για τθν διαδικαςία του check – in. 

 µειϊνονται τα ζξοδα των εταιρειϊν κακϊσ τα θλεκτρονικά ειςιτιρια  

είναι λιγότερο δαπανθρά ςε ςχζςθ µε τα χάρτινα. 

 εξοικονοµείται χρόνοσ εργαςίασ και µειϊνεται θ ζνταςθ του επιβάτθ.  

  ελαχιςτοποιείται το κόςτοσ διατιρθςθσ των εκτυπωτϊν ειςιτθρίων.  

  µειϊνονται τα λειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ  γεγονόσ που επιτρζπει ςτισ 
αεροπορικζσ εταιρείεσ να προςφζρουν πιο ανταγωνιςτικζσ τιµζσ για τουσ επιβάτεσ. 

   δθµιουργείται µια πιο φιλικι προσ το περιβάλλον προςζγγιςθ. Εκτιµάται από τθν 
ΙΑΣΑ ότι θ βιοµθχανία κα ςϊςει το ιςόποςο των 50.000 ωρίµων δζντρων το χρόνο, 
περίπου 3 τετραγωνικά µίλια του δάςουσ, ςε περίπτωςθ που χρθςιµοποιοφνται 
θλεκτρονικά ειςιτιρια αποκλειςτικά. 

2.3  Μειονεκτιματα θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου  

τθν ςυνεχϊσ εξελιςςόµενθ τεχνολογικά εποχι µασ , µία βελτίωςθ των παροχϊν του 
θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου κα µποροφςε να µειϊςει κζςεισ εργαςίασ και να οδθγιςει ςτθν 
ανεργία .  

Επιπλζον λόγω τθσ απόλυτθσ εξάρτθςθσ του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου από τουσ θλεκτρονικοφσ 
υπολογιςτζσ µία ενδεχόµενθ καταςτροφι του λειτουργικοφ τουσ προγράµµατοσ κα οδθγοφςε 
ςε εξαφάνιςθ όλων των ςτοιχείων των επιβατϊν που ταξιδεφουν. Βζβαια υπάρχουν 
διαδικαςίεσ ποφ αποτρζπουν τισ ςυνζπειεσ τζτοιων καταςτάςεων , όπωσ θ ςυνεχισ διατιρθςθ 
αρχείων .  

 Ακόµθ ζνα µειονζκτθµα του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου είναι ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ ενόσ 
ταξιδίου από τθ µεριά του επιβάτθ , είναι δφςκολθ θ µεταφορά του ςε µια άλλθ πτιςθ 
αεροπορικισ εταιρείασ κακϊσ ιςχφουν διαφορετικζσ πολιτικζσ για κάκε µία από αυτζσ. 
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Κεφάλαιο 3ο
  

3 Σο Προτεινόμενο φςτθμα 

ε αυτό το κεφάλαιο κα δοφμε τα βιματα που ακολουκιςαμε ϊςτε να φτιάξουμε τθν 
εφαρμογι. Θα ξεκινιςουμε από μία γενικι παρουςίαςθ τθσ εφαρμογισ, κα δοφμε τα 
εργαλεία που χρθςιμοποιιςαμε και κάποια χαρακτθριςτικά μζρθ τθσ εφαρμογισ. 

3.1 Περιγραφι εφαρμογισ 

Η εφαρμογι που καταςκευάςαμε δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ που κινείται με τισ αςτικζσ 
ςυγκοινωνίεσ τισ Ακινασ να αγοράηει και να επικυρϊνει ειςιτιρια κάποιων τφπων κομίςτρου 
για τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου. 

Σο app «eTicketsAthens» επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν ηνπ θηλεηνύ λα αγνξάδεη θάπνηνπο από 
ηνπο ηύπνπο εηζηηεξίωλ γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλωλίεο, αιιά όρη θάξηεο απεξηνξίζηωλ 
δηαδξνκώλ. Γηα ηελ αγνξά ηωλ εηζηηεξίωλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζύλδεζε ζην ίληεξλεη, 
ε νπνία δελ ζα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηθύξωζή θαη ηνλ έιεγρό ηνπο. 

Η δηαδηθαζία έρεη ωο εμήο: 
- Καηαρώξεζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο Paypal θάξηαο 
- Αγνξά ηωλ εηζηηεξίωλ. 
- Επηθύξωζε εηζηηεξίωλ. 
 
Παξάιιεια, ε εθαξκνγή δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο επηβάηεο λα απνζεθεύζνπλ ηα 
εηζηηήξηα πνπ έρνπλ αγνξάζεη θαη ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ είλαη ε 
ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ εηζηηεξίνπ πξηλ ηελ επηβίβαζε. 
 
Τα εηζηηήξηα ζα ζεωξνύληαη επηθπξωκέλα έλα ιεπηό κεηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο, ε 
νπνία δελ ζα απαηηεί ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν. 
 
Σην Μεηξό, ην εηζηηήξην ζα πξέπεη λα επηθπξώλεηαη πεξίπνπ 1 ιεπηό πξηλ ηελ είζνδν 
ζην ζηαζκό. 
 
Σηα ιεωθνξεία θαη ηα ηξόιεϊ ην εηζηηήξην ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή πξηλ από ηελ είζνδό ζην όρεκα. 
 
Αλ ην εηζηηήξην βξίζθεηαη ζηε θάζε ηνπ ελόο ιεπηνύ θαζπζηέξεζεο πξηλ ηελ 
επηθύξωζε, νη επηβάηεο ζα πξέπεη εηζέιζνπλ ζην όρεκα κόλν από ηελ κπξνζηηλή πόξηα 
θαη λα επηδείμνπλ ηελ θηλεηό ηνπο ηειέθωλν κε ην εηζηηήξην ζηνλ νδεγό. 
 
Οι επιβάτεσ είναι ςε κζςθ να αγοράςουν περιςςότερα από ζνα ειςιτιρια ςτο πλαίςιο μίασ 
ομαδικισ μετακίνθςθσ. Όλα τα άτομα, για τα οποία ζχουν εκδοκεί ειςιτιρια ωσ μζροσ μιασ 
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ενιαίασ ςυναλλαγισ τθσ εφαρμογισ, κα πρζπει να μετακινθκοφν μαηί με τον κάτοχο του 
«κινθτοφ» ειςιτθρίου. Σα ειςιτιρια κα είναι ενεργά κακ' όλθ τθν διάρκεια τουσ τθσ χρονικισ 
αξίασ τουσ. 

Μετά τθν αγορά των ειςιτθρίων, θ εφαρμογι παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ επιβάτεσ να 
αποκθκεφςουν τα ειςιτιρια που ζχουν αγοράςει και το μόνο που χρειάηεται να κάνουν, είναι 
θ ενεργοποίθςθ του κατάλλθλου ειςιτθρίου δφο λεπτά πριν τθν επιβίβαςθ ςτο ςυγκοινωνιακό 
μζςο. Για τθν ενεργοποίθςθ, δεν απαιτείται ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο.  

ε περίπτωςθ ελζγχου, οι επιβάτεσ επιδεικνφουν το ειςιτιριό τουσ ςτουσ ελεγκτζσ κομίςτρου, 
ανοίγοντασ τθν εφαρμογι και επιλζγοντασ το ενεργοποιθμζνο ειςιτιριο από τθν καρτζλα 
"Επικφρωςθ ειςιτθρίου", όπου αναγράφεται το είδοσ του ειςιτθρίου και θ ϊρα που ζχει 
επικυρωκεί το τελευταιο ειςιτιριο ι απο τθν καρτζλα «Ιςτορικό», όπου αναγράφονται τα 
ςτοιχεία χρόνου και είδοσ κομίςτρου όλων των ειςιτθρίων, ςυνεπϊσ και του τελευταίου που 
κα είναι και το ηθτοφμενο .   

Σα «κινθτά» ειςιτιρια λιγουν ςτο τζλοσ τθσ ονομαςτικισ διάρκειασ τουσ (π. χ. 70 λεπτά για το 
ενιαίο ειςιτιριο και 24 ϊρεσ για το θμεριςιο ειςιτιριο) αφοφ επικυρωκοφν. 

Σα ειςιτιρια μποροφν να αγοραςτοφν εκ των προτζρων και δεν χρειάηονται τισ υπθρεςίεσ 
κινθτοφ τθλεφϊνου (ςφνδεςθ δεδομζνων) για να εμφανιςτοφν. Ωςτόςο, ζνα ενεργό δίκτυο 
παροχισ υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ (ςφνδεςθ δεδομζνων) είναι απαραίτθτο για τθν 
αγορά ειςιτθρίων. 

Σα ειςιτιρια που διατίκενται από τθν εφαρμογι TfA tickets, ζχουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ τιμζσ με 
αυτά που διατίκενται από τα εκδοτιρια και τουσ αυτόματουσ πωλθτζσ των «υγκοινωνιϊν 
Ακθνϊν».  
 
Η αγορά ειςιτθρίου κα πρζπει ζχει γίνει πριν τθν μετακίνθςθ με τα μζςα μεταφοράσ των 
«υγκοινωνιϊν Ακθνϊν». Μετά τθν αγορά του ειςιτθρίου, ακόμα κι αν δεν υπάρχει ενεργό 
δίκτυο κινθτοφ τθλεφϊνου (ςφνδεςθ δεδομζνων), είναι δυνατι θ επικφρωςθ και επίδειξι του 
κατά τθν επιβίβαςθ ςτα οχιματα των υγκοινωνιϊν Ακθνϊν.  
 
Η μζτρθςθ του χρόνου από τθν ενεργοποίθςθ ςτθν επικφρωςθ (1 λεπτό) γίνεται από τθν 
εφαρμογι και δεν εξαρτάται από τθ ςφνδεςθ δεδομζνων.  

φμφωνα με τισ υγκοινωνίεσ Ακθνϊν, ο επιβάτθσ είναι υπεφκυνοσ για να διατθριςει το 
κινθτό του τθλζφωνο φορτιςμζνο και ςε λειτουργία, εαν μετακινείται με ειςιτιρια τθσ 
εφαρμογισ.  Αν το κινθτό τθλζφωνο (ι άλλθ ςυςκευι) δεν λειτουργεί, κα πρζπει να γίνεται 
χριςθ των χάρτινων ειςιτθρίων. 

ε περίπτωςθ επιβολισ προςτίμου λόγω εξαντλθμζνθσ μπαταρίασ ο επιβάτθσ καλείται να 
προςκομίςει φορτιςμζνθ τθν ςυςκευι και το απόκομμα επιβολισ προςτίμου ςτθ Διεφκυνςθ 
Κομίςτρου των υγκοινωνιϊν Ακθνϊν. 
 
Οι ελεγκτζσ κομίςτρου μπορεί να βρίςκονται μζςα ςε οποιοδιποτε όχθμα των υγκοινωνιϊν 
Ακθνϊν, κακϊσ και μετά τθ ςειρά των μθχανθμάτων επικφρωςθσ των χάρτινων ειςιτθρίων 
ςτουσ ςτακμοφσ των μζςων ςτακερισ τροχιάσ. Για το λόγο αυτό, οι επιβάτεσ κα πρζπει να 
προγραμματίηουν εγκαίρωσ το χρόνο επικφρωςισ τουσ. 
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υνεπϊσ θ εφαρμογι μασ χαρακτθρίηεται από: 

 Εφκολθ αγορά ειςιτθρίων από ζξυπνθ ςυςκευι 

 Αςφαλείσ ςυναλλαγζσ, με τθν χριςθ προπλθρωμζνθσ κάρτασ 

 Σαχφτθτα ςυναλλαγϊν: το μόνο που κα χρειαςτεί κα είναι τα ςτοιχεία ειςόδου ςασ ςτο 
ςφςτθμα τθσ προπλθρωμζνθσ κάρτασ. 

 Δωρεάν εφαρμογι 

 Χωρίσ καμία επιπλζον χρζωςθ 

3.2 Χριςθ εφαρμογισ 

ε αυτι τθν ενότθτα κα περιγράψουμε οδθγίεσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ μασ. 

 

3.2.1 Οκόνθ Ζναρξθσ 

Είναι θ πρϊτθ οκόνθ που αντικρίηει ο χριςτθσ όταν εκκινεί τθν εφαρμογι ι θ “Oκόνθ 
Ζναρξθσ”. Η οκόνθ αυτι καλωςορίηει το χριςτθ ςτθν εφαρμογι και του δίνει τθ δυνατότθτα 
με το πάτθμα ενόσ από τα αντίςτοιχα κουμπιά να επιλζξει μια από τισ διακζςιμεσ επιλογζσ 
που είναι: 

 Αγορά ειςιτθρίου 

 Επικφρωςθ ειςιτθρίου 

 Προβολι ιςτορικοφ 

 Προβολι διακζςιμων ειςιτθρίων 

 Χριςθ χάρτθ 
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Εικόνα 2.Οθόνη έναπξηρ 

 

3.2.2 Αγορά ειςιτθρίου 

Με αυτι τθν επιλογι ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςει τθν αγορά 
ειςιτθρίων. Πατϊντασ αυτό το κουμπί εμφανίηεται μία φόρμα, όπου ο χριςτθσ καλείται να 
ςυμπλθρϊςει ανάλογα με τον αρικμό και το είδοσ των ειςιτθρίων που επικυμεί να αγοράςει. 

Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ανάμεςα από τα εξισ είδθ ειςιτθρίων: 

 Ενιαίο ειςιτιριο, ενιαίο ειςιτιριο για όλα τα μζςα 90 λεπτϊν και κόςτουσ 1.40 € 

 Μειωμζνο ειςιτιριο, μειωμζνο ενιαίο ειςιτιριο για όλα τα μζςα 90 λεπτϊν και 
κόςτουσ 0,60 € 

 Ημεριςιο ειςιτιριο, ειςιτιριο για όλα τα μζςα 24 ωρϊν και κόςτουσ 4,50 € 

 Σουριςτικό ειςιτιριο, τουριςτικό ειςιτιριο 3 θμερϊν για όλα τα μζςα και κόςτουσ 
22,00 € 
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Εικόνα 3.Επιλογή ειζιηηπίων 

 

Ο χριςτθσ αφοφ ςυμπλρϊςει τον αρικμό ειςθτθρίων που επικυμεί δίπλα από το αντίςτοιχο 
είδοσ ειςιιτθρίου μεταβαίνει ςτθν επόμενθ οκόνθ, ςτθν οποία καλείται να ςυμπλθρϊςει τα 
κατάλλθλα ςτοιχεία λογαριαςμοφ PayPal που του αντιςτοιχοφν. Σα απαραίτθτα αυτά ςτοιχεία 
είναι το email και ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ. Η αγορά ειςιτθρίων γίνεται μόνο εάν ο χριςτθσ είναι 
ςυνδεδεμζνοσ ςτο διαδίκτυο. 
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Εικόνα 4.Είζοδορ PayPal 

 

τθ ςυνζχεια ο χριςτθσ προχωρά ςτθ διαδικαςία πλθρωμισ. 
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Εικόνα 5.Αγοπά ειζιηηπίων 

 

Μετά από μία επιτυχι αγορά, ακολουκεί και το αντίςτοιχο μινυμα. υνεπϊσ ο χριςτθσ ζχει 
ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθ διαδικαςία τθσ αγοράσ ειςιτθρίων. 
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Εικόνα 6.Μήνςμα επιηςσίαρ 

 

3.2.3 Επικφρωςθ ειςιτθρίου 

Πατϊντασ το κουμπί «Επικφρωςθ», ο χριςτθσ εκτελεί τθ λειτουργία τθσ επικφρωςθσ του 
ειςιτθρίου. Προβάλλονται τα είδθ των ειςιτθρίων και επιλζγει το κατάλλθλο ειςιτιριο για 
επικφρωςθ. τθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ ακριβι θμερομθνία και ϊρα όπου πραγματοποιικθκε 
θ επικφρωςθ, κακϊσ επίςθσ μετά από ζνα λεπτό ξεκινά και θ αντίςτροφθ μζτρθςθ χρόνου του 
ενεργοφ ειςιτθρίου. Σο ειςιτιριο ςταματά να κεωρείται ζγκυρο όταν μθδενιςτεί ο αντίςτοιχοσ 
χρόνοσ. Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επικυρϊςει περιςςότερα από ζνα ειςιτιρια. Η 
διαδικαςία επικφρωςθσ ειςιτθρίων πραγματοποιζται και εκτόσ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο. 
Επιπροςκζτωσ, ο χριςτθσ δεν μπορεί να πραγματοποιιςει ακφρωςθ τθσ λειτουργίασ, ζτςι 
ϊςτε ενζργεια τθσ επικφρωςθσ του ειςιτθρίου να κεωρείται αξιόπιςτθ. 
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Εικόνα 7.Επικύπωζη ειζιηηπίος 
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Εικόνα 8.Ενεπγοποίηζη ειζιηηπίος 

 

ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ προςπακιςει να κάνει επικφρωςει ειςιτθρίου που δεν ζχει 
αγοράςει ι δεν είναι πια διακζςιμο, εμφανίηεται το αντίςτοιχο μινυμα. 
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Εικόνα 9.Μήνςμα μη διαθεζιμόηηηαρ 

 

3.2.4 Ιςτορικό 

τθν οκόνθ του Ιςτορικοφ, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα 
ειςιτιρια που ζχει αγοράςει και επικυρϊςει ςτο παρελκόν. Αναγράφεται για το κάκε ειςιτιριο 
ξεχωριςτά, το είδοσ, θ θμερομθνία και θ ϊρα αγοράσ ι επικφρωςθσ. 
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Εικόνα 10.Ιζηοπικό ειζιηηπίων 

 

3.2.5 Διακζςιμα ειςιτιρια 

Μία άλλθ επιπλζον δυνατότθτα που προςφζρει θ εφαρμογι ςτο χριςτθ, είναι θ προβολι των 
ειςιτθρίων του. Ο χριςτθσ ενθμερϊνεται για τθ διακεςιμότθτα των ειςιτθρίων, ϊςτε να 
οργανϊνει τθν επόμενθ αγορά του κακϊσ και τθν κατάλλθλθ επικφρωςθ. ε αυτι τθν οκόνθ 
εμφανίηεται ζνασ πίνακασ ο οποίοσ αναγράφει όλα τα είδθ των ειςιτθρίων, κακϊσ και τον 
αντίςτοιχο αρικμό των εναπομείναντων ειςιτθρίων. 
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Εικόνα 11.Διαθεζιμόηηηα ειζιηηπίων 

 

3.2.6 Χάρτθσ 

Σζλοσ ο χριςτθσ μπορεί να κάνει χριςθ των χαρτϊν τθσ Google, ϊςτε να αναηθτοφν και να 
εξερευνοφν  πλθροφορίεσ για τισ ςτάςεισ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ και τισ αποςτάςεισ 
μεταξφ τουσ. 
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Εικόνα 12.Χπήζη σάπηη 

3.3 χεδίαςθ εφαρμογισ 

3.3.1 Δεδομζνα 

Σα δεδομζνα τθσ εφαρμογισ κα είναι οργανωμζνα ςε SQLite βάςθ δεδομζνων. Η βάςθ 
δεδομζνων κα αποτελείται από δφο πίνακεσ: 

 Ticket: Περιλαμβάνει τισ κατθγορίεσ ειςιτθρίων. Σα πεδία του είναι: 
-Type: υμβολοςειρά (TEXT) που περιγράφει τθν κατθγορία του 
ειςιτθρίου. 
-Quantity: Ακζραιοσ αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςτθν διακζςιμθ ποςότθτα 
ειςιτθρίων. 
-Cost: Κόςτοσ εκάςτου ειςιτθρίου από τθν κατθγορία. 

 History: Περιλαμβάνει τισ καταγραφζσ των ενεργειϊν του χριςτθ. Σα πεδία του 
είναι: 

-Datetime: Ημερομθνία και ϊρα που καταγράφθκε θ ενζργεια. 
-Action: Η περιγραφι τθσ ενζργειασ που πραγματοποιικθκε. 
-Type: Ο τφποσ του ειςιτθρίου που αφορά θ ενζργεια. 
-Quantity: Η ποςότθτα των ειςιτθρίων που αφορά θ ενζργεια. 
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3.3.2 Λειτουργίεσ 

Για τθν λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ αναπτφχκθκαν οι παρακάτω κλάςεισ αντικειμζνων: 

 Ticket 

Περιγράφει τφπουσ ειςιτθρίων. Σα χαρακτθριςτικά τθσ είναι: 

-Type: υμβολοςειρά (TEXT) που περιγράφει τθν κατθγορία του ειςιτθρίου. 

-Quantity: Ακζραιοσ αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςτθν διακζςιμθ ποςότθτα 

ειςιτθρίων. 

-Cost: Κόςτοσ εκάςτου ειςιτθρίου από τθν κατθγορία. 

τισ μεκόδουσ τθσ περιλαμβάνονται: 

-Constructor 

-Setters – Getters 

-Η μζκοδοσ getDB για τθν λιψθ των ςτοιχείων του ειςιτθρίου από τθν βάςθ 

δεδομζνων. 

 

 History 

Περιγράφει ενζργειεσ που πραγματοποιθκικαν ςτθν εφαρμογι. Σα 

χαρακτθριςτικά τθσ είναι: 

-Datetime: Ημερομθνία και ϊρα που καταγράφθκε θ ενζργεια. 

-Action: Η περιγραφι τθσ ενζργειασ που πραγματοποιικθκε. 

-Type: Ο τφποσ του ειςιτθρίου που αφορά θ ενζργεια. 

-Quantity: Η ποςότθτα των ειςιτθρίων που αφορά θ ενζργεια. 

τισ μεκόδουσ τθσ περιλαμβάνονται: 

-Constructor 

-Setters – Getters 

-Η μζκοδοσ getDB για τθν λιψθ των ςτοιχείων του ειςιτθρίου από τθν βάςθ 

δεδομζνων. 

-Η μζκοδοσ addDB για τθν εγγραφι τθσ ενζργειασ ςτθν βάςθ δεδομζνων. 

 MyDBHandler 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Πληροφορικήσ 
Ντάρλα Αικατερίνη / ΜΠΣΠ 13076 

 

  

 46 

Μζςω των αντικειμζνων τθσ κλάςθσ αυτισ γίνεται θ επικοινωνία με τθν βάςθ 

δεδομζνων. τα χαρακτθριςτικά τθσ περιλαμβάνονται θ κζςθ τθσ ςτθν 

ςυςκευι κακϊσ και θ ονοματολογία των πινάκων και των πεδίων αυτϊν. 

τισ μεκόδουσ τθσ περιλαμβάνονται: 

 -create(): Δθμιουργεί τθν βάςθ δεδομζνων αν δεν υπάρχει. 

-checkDataBase(): Ελζγχει αν θ βάςθ δεδομζνων υπάρχει. 

-copyDataBase():Αντιγράφει το αρχείο τθσ βάςθσ δεδομζνων ςτθν 

προκακοριςμζνθ κζςθ. 

-open(): Ανοίγει μία ςφνδεςθ με τθν βάςθ δεδομζνων. 

-close(): Κλείνει μία ςφνδεςθ με τθν βάςθ δεδομζνων. 

-onCreate(SQLiteDatabasedb) : Δθμιουργεί τθν βάςθ δεδομζνων. 

-onUpgrade(SQLiteDatabasedb, intoldVersion, intnewVersion): Δθμιουργεί μία 

νζα ζκδοςθ τθσ βάςθσ δεομζνων. 

-addItem(Ticketitem): Προςκζτει μία νζα εγγραφι ςτον πίνακα tickets τθσ 

βάςθσ δεδομζνων. 

-addItem(Historyitem): Προςκζτει μία νζα εγγραφι ςτον πίνακα tickets τθσ 

βάςθσ δεδομζνων. 

-updateItem(Ticketitem): Ενθμερϊνει εγγραφι ςτον πίνακα tickets. 

-Ticket findItem(String _type): Ανακτάεγγραφι από τον πίνακα tickets. 

-findItems(): Ανακτά όλεσ τισ εγγραφζσ από τον πίνακα history. 

-findTickets(): Ανακτά όλεσ τισ εγγραφζσ από τον πίνακα tickets 

 

 HomeActivity 

Αντιςτοιχεί ςτθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ. Περιλαμβάνει τα πλικτρα για 

τθν μετάβαςθ ςτισ τζςςερισ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ. 

-HistoryActivity: Αντιςτοιχεί ςτθν οκόνθ που παρουςιάηει τα ςτοιχεία του 

ιςτορικοφ ενεργειϊν τθσ εφαρμογισ. τα χαρακτθριςτικά τθσ περιλαμβάνονται 

τα ςτοιχεία τθσ διεπαφισ κακωσ και μία ArrayList που περιλαμβάνει τισ 

εγγραφζσ του ιςτορικοφ. τισμεκόδουστθσπεριλαμβάνονται: 
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-onCreate(BundlesavedInstanceState): Είναι θ μζκοδοσ που τρζχει με τθν 

φόρτωςθ τθσ οκόνθσ. Λαμβάνει από τθν βάςθ δεδομζνων τθν λίςτα του 

ιςτορικοφ και τοποκετεί τα ςτοιχεία τθσ ςε GridView. 

-makeNewsList(): Από τθν ArrayList των ςτοιχείων του ιςτορικοφ που 

ανακτικθκαν από τθν βάςθ δεδομζνων, δθμιουργείται θ λίςτα που 

εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

-clickGoHome(Viewv): Επιςτρζφει τθν εςτίαςθ τθσ εφαρμογισ ςτθν αρχικι 

οκόνθ. 

-Περιλαμβάνει επιπλζον και τον οριςμό τθσ κλάςθσ LineAdapter για τθν 

προςαρμογι τθσ λίςτασ ιςτορικοφ ςτο αντίςτοιχο ςτοιχείο τθσ διεπαφισ.  

-StorageActivity: Αντιςτοιχεί ςτθν οκόνθ που παρουςιάηει τα ςτοιχεία των 

διατικεμζνων ειςιτθρίων. τα χαρακτθριςτικά τθσ περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία 

τθσ διεπαφισ κακωσ και μία ArrayList που περιλαμβάνει τισ εγγραφζσ των 

ειςιτθρίων. τισ μεκόδουσ τθσ περιλαμβάνονται: 

-onCreate(BundlesavedInstanceState): Είναι θ μζκοδοσ που τρζχει με τθν 

φόρτωςθ τθσ οκόνθσ. Λαμβάνει από τθν βάςθ δεδομζνων τθν λίςτα των 

ςτοιχείων και τοποκετεί τα ςτοιχεία τθσ ςε GridView. 

-makeNewsList(): Από τθν ArrayList των ςτοιχείων των ειςιτθρίων που 

ανακτικθκαν από τθν βάςθ δεδομζνων, δθμιουργείται θ λίςτα που 

εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

-clickGoHome3(Viewv): Επιςτρζφει τθν εςτίαςθ τθσ εφαρμογισ ςτθν αρχικι 

οκόνθ. 

Περιλαμβάνει επιπλζον και τον οριςμό τθσ κλάςθσ LineAdapter για τθν 

προςαρμογι τθσ λίςτασ των ειςιτθρίων ςτο αντίςτοιχο ςτοιχείο τθσ διεπαφισ.  

 BuyTicketActivity 

Αντιςτοιχεί ςτθν οκόνθ αγορά ειςιτθρίων. τα χαρακτθριςτικά τθσ 

περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία τθσ διεπαφισ, πίνακασ ακεραιϊν για τισ 

ποςότθτεσ των ειςιτθρίων που παραγγζλονται. τισ μεκόδουσ τθσ 

περιλαμβάνονται: 
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- onCreate(BundlesavedInstanceState): Αρχικοποιεί τθν οκόνθ τθσ 

λειτουργίασ. 

- getQuantities(): Πλθρϊνει τον πίνακα με τισ πςοότθτεσ με τισ τιμζσ που 

καταχωρεί ο χριςτθσ. 

- computeCost(): Τπολογίηει το κόςτοσ τθσ παραγγελίασ. 

- updateTickets(): Ενθμερϊνει τθν βάςθ δεδομζνων με τισ νεεσ ποςότθτεσ 

διακεςίμων ειςιτθρίων. 

- clickGoHome1(Viewv): Επιςτρζφει τθν εςτίαςθ τθσ εφαρμογισ ςτθν αρχικι 

οκόνθ. 

- initLibrary(): Αρχικοποιζιτθνβιβλιοκικθpaypal.  

- showPayPalButton(): Εμφανίηει το πλικτρο πλθρωμισ του paypal. 

- onActivityResult(intrequestCode, intresultCode, Intent intent): 

Εξετάηειτοαποτελεςματθσςυναλαγισμετοpaypal. 

- onClick(Viewv): Εκτελεί τθν ςυναλλαγι με το paypal. 

- InvalidateTicketActivity: Αντιςτοιχεί ςτθν ακφρωςθ ειςιτθρίου. Σα 

χαρακτθριςιτικά τθσ αφοροφν τα ςτοχεία τθσ διεπαφισ. 

ταχαρακτθριςιτκάτθσπεριλαμβάνονται: 

- onCreate(Bundle savedInstanceState) : Αρχικοποιείτθνοκόνθ. Επιπλζον 

ελζγχει αν βρίςκεται ςε εξζλιξθ ακφρωςθ ειςιτθρίου. ε κετικι περίπτωςθ 

ενθμερϊνει ανάλογα τον υπολειπόμενο χρόνο ςτο χρονόμετρο. 

- startChrono(longmils): Εκκινεί τθν αντίςτροφθ μζτρθςθ του χρονομζτρου. 

ε μεταβλθτι καταχωρείται θ ϊρα ζναρξθσ του χρονομζτρου 

(timeSTARTED) και το είδοσ του ειςιτθρίου που ακυρϊνεται (ticketTYPE). Οι 

τιμζσ των μεταβλθτϊν περνάνε από Activity ςε Activity προκειμζνου να μθν 

χακεί ο υπολειπόμενοσ χρόνοσ. Παράλλθλα με τθν εκκίνθςθ του 

χρονομζτρου απενεργοποιοφνται τα πλικτρα ακφρωςθσ ειςιτθρίων (και για 

όλο τον διατικζμενο χρόνο του ειςιτθρίου). 

- deactivateButtons(booleant): Ανάλογα με τθν παράμετρο ενεργοποιεί ι 

απενεργοποίει τα πλικτρα ακφρωςθσ των ειςιτθρίων. 

- normalClick(Viewv): Ακυρϊνει κανονικό ειςιτιριο. 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Πληροφορικήσ 
Ντάρλα Αικατερίνη / ΜΠΣΠ 13076 

 

  

 49 

- normalDClick(Viewv): Ακυρϊνει τουριςτικό ειςιτιριο. 

- halfClick(Viewv): Ακυρϊνει μειωμζνο ειςιτιριο. 

- halfDClick(Viewv): Ακυρϊνει θμεριςιο ειςιτιριο. 

- goHome2(Viewv): Επιςτρζφει τθν εςτίαςθ τθσ εφαρμογισ ςτθν αρχικι 

οκόνθ. 

3.4 Διεπαφζσ Χριςτθ 

τθν εφαρμογι μασ οι διεπαφζσ ζχουν ωσ εξισ: 

 Αρχικι Οκόνθ 

              -Περιλαμβάνει πλικτρα για μετάβαςθ ςε κάκε λειτουργία τθσ εφαρμογισ. 

 Προβολι ιςτορικοφ 

-Περιλαμβάνει ζνα GridViewγια τθν παρουςίαςθ τθσ λίςτασ ιςτορικοφ.  

-Περιλαμβάνει επίςθσ ζνα πλικτρο για επιςτροφι ςτθν αρχικι οκόνθ 

 Προβολι διακζςιμων ειςιτθρίων 

-Περιλαμβάνει ζνα GridViewγια τθν παρουςίαςθ τθσ λίςτασ των διακεςίμων 
ειςιτθρίων.  

-Περιλαμβάνει επίςθσ ζνα πλικτρο για επιςτροφι ςτθν αρχικι οκόνθ 

 Αγορά ειςιτθρίων 

-Περιλαμβάνει τζςςερα TextViewγια τθν καταχϊρθςθ τθσ επικυμθτισ ποςότθτασ από 
κάκε ειςιτιριο.  

-Επίςθσ περιλαμβάνει ζνα PayPalButtonγια τθν μετάβαςθ ςτο περιβάλλον του 
PayPalγια τθν ολοκλιρωςθ τθσ πλθρωμισ 

 Επικφρωςθ ειςιτθρίων 

-Περιλαμβάνει τζςςερα πλικτρα για τθν επιλογι του τφπου του προσ επικφρωςθ 
ειςιτθρίου.  

-Περιλαμβάνει επίςθσ ζνα TextViewγια τθν προβολι του υπολειπόμενου χρόνου και 
ζνα για τθν προβολι τθσ ϊρασ τθσ τρζχουςασ επικφρωςθσ 

Ο τρόποσ ςχεδίαςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ πραγματοποιικθκε με κεντρικό άξονα 
τον χριςτθ τθσ εφαρμογισ. τόχοσ ιταν να δθμιουργθκεί μια εφαρμογι που κα τον 
εξυπθρετεί, δθλαδι κα τον διευκολφνει, κα είναι ευπαρουςίαςτθ, δθλαδι κα είναι ζνα 
όμορφο περιβάλλον που κα τον ευχαριςτεί όταν κα το χρθςιμοποιεί. Σζλοσ και πιο 
ςθμαντικό, εφχρθςτθ, δθλαδι, κα είναι ζνα φιλικό περιβάλλον προσ τον χριςτθ, το οποίο 
δε κα τον δυςκολεφει κατά τθν χριςθ του και κα είναι εφκολα αντιλθπτό. Μία εφαρμογι 
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που κα μπορεί να τθ χρθςιμοποιεί o χριςτθσ κάκε επιπζδου χωρίσ να ζχει ιδιαίτερεσ 
γνϊςεισ και να είναι εξοικειωμζνοσ με τθν τεχνολογία.  

       Για τουσ παραπάνω λοιπόν λόγουσ ακολουκικθκε θ παρακάτω διαδικαςία: 

 

3.4.1 Παρουςίαςθ εφαρμογισ 

 Σρόποσ με τον οποίο κα μποροφςε ο χριςτθσ να αντιλθφκεί, να κατανοιςει και να 
χρθςιμοποιιςει τθν παρεχόμενθ πλθροφορία τθσ εφαρμογισ.   

  τόχοσ ιταν ο χριςτθσ να ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
εφαρμογι. Αυτό επιτεφχκθκε με τθ χριςθ:  

- μεταφορϊν / εικονιδίων για τθ ςφνδεςθ τθσ τρζχουςασ εργαςίασ με κάτι ιδθ γνϊριμο 
ςτο χριςτθ  

- κατάλλθλων ετικετϊν που βοθκοφν τον χριςτθ να προςανατολιςτεί μζςα ςτο χϊρο 
τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ (information space)  

- διαίρεςθ τθσ οκόνθσ ςε ανεξάρτθτεσ περιοχζσ (π.χ. πεδία για καταχϊρθςθ 
πλθροφορίασ) 

3.4.2 Κατανόθςθ περιεχομζνου 

 Ομαδοποίθςθ  

- Όταν παρουςιάηεται μια ομάδα πλθροφοριϊν, εννοιϊν ι επιλογϊν (π.χ. λίςτεσ, 
λειτουργικζσ επιλογζσ), τότε αυτά κα ζπρεπε να ομαδοποιοφνται ςε διαχειρίςιμα 
ςυγκροτιματα (π.χ. μενοφ επιλογϊν). 

 υνάφεια  

- Κάκε ενότθτα κα ζπρεπε να πραγματεφεται ζνα κφριο κζμα / ζννοια, το οποίο να 
γίνεται άμεςα κατανοθτό ςτον χριςτθ.   

 υνζπεια  

- Παρόμοια κζματα παρουςιάηονται με παρόμοια μζςα  

 Χριςθ ετικετϊν  

- Η κατάλλθλθ χριςθ ετικετϊν κα βοθκοφςε τον χριςτθ να κατανοιςει τθ 
λειτουργία των διαφόρων επιλογϊν  

 Χρϊμα - Γραμματοςειρά  

-  Σα χρϊματα αποδίδουν κάποιο μινυμα ανάλογα με το γενικό πλαίςιο τθσ 
εφαρμογισ, τθν κουλτοφρα ι το φφλο του χριςτθ (π.χ. το κόκκινο ςθμαίνει 
κίνδυνοσ, το πράςινο φρεςκάδα). Για το λόγο αυτό επιλζχκθκε το κυανό χρϊμα, το 
οποίο είναι ζνα χρϊμα που κα ζδινε φρεςκάδα, κα ιταν ξεκοφραςτο ςτα μάτια 
του χριςτθ, αλλά παράλλθλα κα ζδινε και ζνα πιο μοντζρνο ςτυλ.  
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-    Ο γενικόσ κανόνασ είναι να μθν χρθςιμοποιοφνται πάνω από δφο διαφορετικζσ 
γραμματοςειρζσ ςε μια ςελίδα. Οπότε χρθςιμοποιικθκε μια γραμματοςειρά για 
ετικζτεσ / επικεφαλίδεσ και άλλθ μια για το ςϊμα του κειμζνου  

 

3.4.3 Αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ 

Διαλογικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν το περιβάλλον χριςθσ είναι:  

 Φόρμεσ (Forms)  

 Μενοφ (Menu)  

 Πλικτρα (Buttons)  

 Παράκυρα (Windows) 

 Εικονίδια (Icons)  

 Πλαίςια Διαλόγων (Dialogue Box) 

 

3.4.4 Σεχνολογικά κζματα 

Η διακζςιμθ τεχνολογία κζτει περιοριςμοφσ ςτο τι μπορεί να επιτευχκεί όςο αφορά τα 
τεχνολογικά κζματα κατά τθ διαδικαςία δθμιουργίασ τθσ εφαρμογισ. Όπωσ:  

 Πωσ κα γινόταν θ εφαρμογι αιςκθτικά και τεχνικά ςωςτι.  

 Πωσ κα εμφανιηόταν ςωςτά ςε περιςςότερεσ οκόνεσ 

 

3.4.5 χεδιάηοντασ για διαφορετικζσ οκόνεσ 

Μεγάλο ρόλο ςτθν εμφάνιςθ μιασ εφαρμογισ παίηει και θ ςυςκευι οκόνθσ που 
χρθςιμοποιείται. Σα πιο κρίςιμα χαρακτθριςτικά ιταν:  

 Σο μζγεκοσ τθσ οκόνθσ ι για τθν ακρίβεια θ ανάλυςθ τθσ οκόνθσ.  

 Ο αρικμόσ των χρωμάτων που μποροφςε να εμφανίςει.  

 Η χριςθ διαφορετικϊν ςυςκευϊν Laptop, PDA (personal digital assistant), cell phone. 

3.5  Τλοποίθςθ  

3.5.1 Τλοποίθςθ ςε Android Studio  

Σο Android Studio ανικει ςτα Ολοκλθρωμζνα Περιβάλλοντα Ανάπτυξθσ. Είναι αποκλειςτικό 
για τθν πλατφόρμα Android. Εμφανίςτθκε ςτισ 16 Μαΐου του 2013 κατά τθ διάςκεψθ Google 
I/O (Innovation in the Open) ςτο αν Φρανςίςκο τθσ Καλιφόρνιασ όπου ανακοινϊκθκε από τθν 
Διευκφντρια Προϊόντων τθσ Google (Product Manager) Κάκριν Σςου (Katherine Chou). 

Με βάςθ το λογιςμικό JetBrains IntelliJ τθσ IDEA, το Android Studio ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για 
τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε Android. Είναι διακζςιμο για μεταφόρτωςθ (Download) από τα 
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Windows, τα Mac OS X και τα Linux κακϊσ αντικαταςτεί τα Εργαλεία Ανάπτυξθσ Android του 
Eclipse IDE (Eclipse Android Development Tools ADT) και παίρνει τθν κζςθ του ωσ κυρίαρχο IDE 
τθσ Google. 

Βαςικά χαρακτθριςτικά του Android Studio είναι τα παρακάτω: 

 Ιςχυρι Επεξεργαςία Κϊδικα (Powerful Code Editing) που περιλαμβάνει: Ζξυπνο 
ςφςτθμα αυτοςυμπλιρωςθσ κϊδικα, ριηικι πλοιγθςθ μεταξφ των αρχείων του ζργου 
(Profound navigation between project files), προχωρθμζνθ και αςφαλι επεξεργαςία 
και προεπιςκόπθςθ πόρων. 

 Ανάλυςθ κϊδικα κατά τθν επεξεργαςία (On-the-fly Code Analysis). Ο ςυντάκτθσ 
επιςθμαίνει προειδοποιιςεισ και ςφάλματα ςτον κϊδικα αμζςωσ κακϊσ 
πλθκτρολογείτε και επιτρζπει να εφαρμοςτεί μια προτεινόμενθ γριγορθ λφςθ 
αυτόματα. 

 Ενςωματωμζνα εργαλεία του Android (Built-in Android Tools) που περιλαμβάνει:   

- Ιςχυρό ςχεδιαςτι διεπαφισ χριςτθ με drag-n-drop και υποςτιριξθ διαφορετικϊν 
διατάξεων και μεγεκϊν οκόνθσ.   

- Ενςωμάτωςθ του ςυςτιματοσ καταγραφισ LogCat με δυνατότθτα αναηιτθςθσ και 
εφαρμογισ  διάφορων φίλτρων εμφάνιςθσ.  

- Ενςωμάτωςθ του εργαλείου αποςφαλμάτωςθσ Dalvik Debug Monitor Server (DDMS). 

 - υμπεριλαμβάνει τθν λειτουργία κζαςθσ ιεραρχίασ (Hierarchy View) που μασ δίνει τθ 
δυνατότθτα να δοφμε τθν ιεραρχία των ςτοιχείων τθσ διεπαφισ χριςτθ.  

- Περιζχει εκτζλεςθ και αποςφαλμάτωςθ για εξομοιϊςεισ κινθτϊν ςυςκευϊν κακϊσ 
και πραγματικϊν ςυςκευϊν.  

- Τπάρχει επίςθσ το εργαλείο Draw 9 το οποίο μασ προςφζρει τθν επεξεργαςία-
δθμιουργία εικόνων Bitmap και τθν αυτόματθ προςαρμογι τουσ ςε κάκε μεγζκουσ 
οκόνθ που τισ φιλοξενοφν. 

 Σο ενοποιθμζνο ςφςτθμα Proguard που δίνει τθν δυνατότθτα να ςυρρικνωκεί, να 
βελτιςτοποιθκεί, και να ςυςκοτιςτεί ο κϊδικασ μασ με τθν αφαίρεςθ αχρθςιμοποίθτου 
κϊδικα και τθν μετονομαςία κατθγοριϊν, πεδίων και μεκόδων με ςθμαςιολογικά 
ςκοτεινζσ ονομαςίεσ. Σο αποτζλεςμα είναι ζνα μικρότερου μεγζκουσ αρχείο .apk που 
είναι πιο δφςκολο να αντιςτραφεί μθχανικά (Reverse Engineered) οπότε και 
καλφπτεται θ ευπάκεια υποκλοπισ του κϊδικα. 

 Δυνατότθτα ψθφιακισ υπογραφισ τθσ παραχκείςασ εφαρμογισ με πιςτοποιθτικό 
(Certificate). Σο Android απαιτεί ότι όλεσ οι εφαρμογζσ είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνεσ με ζνα πιςτοποιθτικό για να μπορζςουν να εγκαταςτακοφν. Σο 
Android χρθςιμοποιεί αυτό το πιςτοποιθτικό για τθν ταυτοποίθςθ του 
ςυγγραφζα/προγραμματιςτι ενόσ app, χωρίσ να χρειάηεται να υπογραφτεί από κάποια 
αρχι ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν. Οι Android εφαρμογζσ χρθςιμοποιοφν ςυχνά αυτό-
υπογεγραμμζνα πιςτοποιθτικά όπου ο προγραμματιςτισ τθσ εφαρμογισ κατζχει το 
ιδιωτικό κλειδί του πιςτοποιθτικοφ. 
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 Η ενςωματωμζνθ υποςτιριξθ για τθν πλατφόρμα τθσ Google Cloud, κακιςτϊντασ 
εφκολθ τθν ενςωμάτωςθ του Google Cloud Messaging και του App Engine. 

 Tα εργαλεία Lint (Lint tools) τα οποία δίνουν τθν δυνατότθτα καταγραφισ τθσ 
απόδοςθσ, τθσ χρθςτικότθτασ, τθσ ςυμβατότθτασ εκδόςεων του Android, και άλλων 
προβλθμάτων όπωσ καταγραφι μερικϊν φποπτων και μθ δομικϊν τμθμάτων του 
πθγαίου κϊδικα που μποροφν να προκαλζςουν ςφάλματα. 

 Πρότυπα κϊδικα (Code templates) για να μασ βοθκιςουν να αναπτφξουμε εφαρμογζσ 
κοινϊν χαρακτθριςτικϊν. 

3.5.2 Εργαλεία του Android Studio 

ε αυτι τθν ενότθτα αναλφουμε τα εργαλεία που μασ παρζχει το Android Studio. 

i. SDK Manager 

Ο Διαχειριςτισ Android SDK διαχωρίηει τα εργαλεία SDK, πλατφόρμεσ, και άλλα 
ςυςτατικά ςε ςυςκευαςίεσ για εφκολθ πρόςβαςθ και διαχείριςθ. 

Τπάρχουν πολλά διαφορετικά διακζςιμα πακζτα για το Android SDK. Σα προτεινόμενα 
πακζτα κακϊσ και απαιτοφμενα που περιλαμβάνονται είναι:  

 Σα SDK Tools 

  Σα SDK Platform-tools  

 Σισ SDK Platforms. Σουλάχιςτον μία πλατφόρμα απαιτείται να υπάρχει ςτο 
περιβάλλον ςασ ζτςι ϊςτε να είςτε ςε κζςθ να μεταγλωττίςετε τθν εφαρμογι 
ςασ. Προκειμζνου να παρζχετε τθν καλφτερθ εμπειρία χριςτθ ςτισ τελευταίεσ 
ςυςκευζσ που υπάρχουν ςτθν αγορά, ςασ ςυνιςτοφμε να χρθςιμοποιείτε τθν 
πιο πρόςφατθ ζκδοςθ τθσ πλατφόρμασ ωσ ςτόχο καταςκευισ ςασ (Build Target 
SDK Version). Θα εξακολουκείτε να είςτε ςε κζςθ να τρζξετε τθν εφαρμογι 
ςασ ςε παλαιότερεσ εκδόςεισ, αλλά κα πρζπει να υποςτθριχκεί θ τελευταία 
ζκδοςθ για να μπορείτε να αξιοποιιςετε τισ νζεσ δυνατότθτεσ που ςασ 
παρζχονται όταν θ εφαρμογι ςασ τρζχει ςε ςυςκευζσ με τθν τελευταία ζκδοςθ 
του Android.  

 Σισ System Images. Παρά το γεγονόσ ότι μπορεί να ζχετε μία ι περιςςότερεσ 
ςυςκευζσ με λογιςμικό Android ςτισ οποίεσ κα δοκιμαςτεί θ εφαρμογι ςασ, 
είναι απίκανο να ζχετε μια ςυςκευι για κάκε ζκδοςθ του Android. Είναι μια 
καλι πρακτικι να κατεβάςετε τισ εικόνεσ των ςυςτθμάτων των ςυςκευϊν για 
όλεσ τισ εκδόςεισ του Android που υποςτθρίηει θ εφαρμογι ςασ και να 
δοκιμάςετε τθν εφαρμογι ςασ πάνω τουσ με τον εξομοιωτι ςυςκευϊν Android 
(Android emulator). Κάκε πλατφόρμα SDK περιζχει τισ υποςτθριηόμενεσ 
εικόνεσ του ςυςτιματοσ Android. 

 Android Support Library. Περιλαμβάνει μια ςτατικι βιβλιοκικθ που ςασ 
επιτρζπει να χρθςιμοποιιςετε οριςμζνα από τα τελευταία Android API (όπωσ 
fragments, κακϊσ και άλλα που δεν περιλαμβάνονται ςτο framework κακόλου)  
για ςυςκευζσ που τρζχουν ζκδοςθ πλατφόρμασ τόςο παλιά όςο και του 
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Android 1.6 (Donut). Όλα τα πρότυπα δραςτθριοτιτων (activity templates) που 
είναι διακζςιμα απαιτοφν τθν φπαρξθ του ASL όταν δθμιουργείτε ζνα νζο ζργο 
(new project) με το πρόςκετο ADT (ADT Plugin).    

 Android Support Repository. Περιλαμβάνει το τοπικό αποκετιριο Maven (local 
Maven repository) για τισ βιβλιοκικεσ υποςτιριξθσ.  

 Google Play services. Περιλαμβάνει τισ βιβλιοκικεσ υπθρεςιϊν Google Play για 
τθν μεριά του πελάτθ (Google Play services client library) κακϊσ και κάποια 
δείγματα κϊδικα (sample code).  

 Google Repository. Περιλαμβάνει το τοπικό αποκετιριο Maven (local Maven 
repository) για τισ βιβλιοκικεσ τθσ Google (Google libraries). 

ii. Εικονικι ςυςκευι AVD 

Μια εικονικι ςυςκευι είναι μια διαμόρφωςθ εξομοιωτι (Emulator Configuration) που 
επιτρζπει ςτουσ προγραμματιςτζσ να δοκιμάςουν τθν εφαρμογι τουσ 
προςομοιϊνοντασ τισ δυνατότθτεσ μιασ πραγματικισ ςυςκευισ. Μπορείτε να 
ρυκμίςετε τθν εικονικι ςυςκευι κακορίηοντασ τισ επιλογζσ του υλικοφ και του 
λογιςμικοφ τθσ. Ο AVD Manager, προςφζρει ζναν εφκολο τρόπο για τθ δθμιουργία και 
τθ διαχείριςθ μιασ AVD με το γραφικό περιβάλλον του. Μποροφμε να δθμιουργιςουμε 
όςεσ AVD κζλουμε, βαςιηόμενοι ςτουσ τφπουσ ςυςκευϊν που κζλουμε να 
δοκιμάςουμε τθν εφαρμογι μασ. Κάκε εικονικι ςυςκευι Android είναι μια ανεξάρτθτθ 
ςυςκευι με το δικό τθσ χϊρο μνιμθσ, SD (Secure Digital) κάρτασ και του δικοφ τθσ 
προφίλ υλικοφ που αντιςτοιχεί ςε ζνα είδωλο ςυςτιματοσ κ.ο.κ. Κάκε φορά που 
εκκινείτε τον εξομοιωτι με κάποια διαμόρφωςθ εικονικισ ςυςκευισ, τότε ο 
εξομοιωτισ φορτϊνει αυτόματα το δεδομζνα του χριςτθ κακϊσ και τα δεδομζνα τθσ 
SD κάρτασ από τον κατάλογο που βρίςκονται οι εικονικζσ ςυςκευζσ. Ο εξομοιωτισ 
είναι αυτόσ που ευκφνεται για τθν προςομοίωςθ και εφαρμογι των χαρακτθριςτικϊν 
υλικοφ και λογιςμικοφ. Παρζχει μια ποικιλία πλοιγθςθσ και πλικτρων ελζγχου, τα 
οποία μπορείτε να "πατιςετε" χρθςιμοποιϊντασ το πλθκτρολόγιο ι το ποντίκι ςασ για 
να δθμιουργιςετε γεγονότα (events) ςτθν εφαρμογι ςασ. Παρζχει επίςθσ μια οκόνθ 
ςτθν οποία προβάλλεται θ εφαρμογι ςασ, μαηί με άλλεσ ενεργζσ εφαρμογζσ Android. 

Eίναι απίκανο για ζναν προγραμματιςτι να ζχει μια ςυςκευι για τθν κάκε ζκδοςθ του 
Android. Ζτςι ζνασ λόγοσ φπαρξθσ των εικονικϊν ςυςκευϊν κα ιταν θ διαμόρφωςθ 
τουσ ςε μια ποικιλία εκδόςεων Android τισ αρζςκειάσ μασ ϊςτε να ελζγξουμε τθν 
εφαρμογι μασ. Ζνασ άλλοσ λόγοσ κα ιταν να ελζγξουμε τθ ςυμπεριφορά τθσ 
εφαρμογισ μασ ςε διαφορετικοφ μεγζκουσ οκόνεσ και ςε διαφορετικϊν δυνατοτιτων 
υλικό. 

Σα παρακάτω πεδία που είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυςκευισ για κάκε μια ςυςκευι 
που υπάρχει.  

 Σο πεδίο “Type” μασ ορίηει το είδοσ τθσ ςυςκευισ (κινθτό τθλζφωνο, ταμπλζτα 
κ.ο.κ.).  

  Σο πεδίο “Name” μασ ορίηει το όνομα τθσ ςυςκευισ.  
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 Σο πεδίο “Resolution”μασ δείχνει τθν ανάλυςθ οκόνθσ τθσ ςυςκευισ.  

 Σο πεδίο “API” μασ δείχνει το επίπεδο API του ειδϊλου του ςυςτιματοσ.  

 Σο πεδίο “Target” μασ δείχνει τθν πλατφόρμα Android ςτόχο που κα ζχει θ 
ςυςκευι.  

 Σο πεδίο “CPU/ABI” μασ δείχνει τθν αρχιτεκτονικι τθσ Κεντρικι Μονάδασ 
Επεξεργαςίασ.  

 Σο πεδίο “Size on Disk” μασ δείχνει τον χϊρο που καταλαμβάνει θ εικονικι 
ςυςκευι ςτον ςκλθρό δίςκο.  

 Σο πεδίο “Actions” μασ ορίηει τισ ενζργειεσ που μποροφμε να λάβουμε για μια 
εικονικι ςυςκευι κακϊσ επίςθσ και τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται. 

iii. Android Java Project 

Ζνα Android Java project περιζχει όλα τα αρχεία που ςυγκροτοφν τον πθγαίο κϊδικα 
τθσ εφαρμογισ του Android ςασ τυλιγμζνα ςε ζνα πακζτο για εφκολθ διαχείριςθ.    
Όταν χρθςιμοποιείτε τα εργαλεία ανάπτυξθσ του Android για να δθμιουργιςετε ζνα 
νζο Project, τότε τα απαραίτθτα αρχεία κα δθμιουργθκοφν αυτόματα για εςάσ. Σα 
βαςικότερα αρχεία που εμπεριζχονται ςε ζνα Android Project είναι τα εξισ:  

 .gradle. O .gradle φάκελοσ περιζχει διάφορεσ υπολογιςμζνεσ πλθροφορίεσ για 
τθν ζκδοςθ gradle (π.χ. προςωρινά αποκθκευμζνεσ πλθροφορίεσ 
ειςόδων/εξόδων).  

 .idea. Οι ρυκμίςεισ του Project αποκθκεφονται με κάκε ςυγκεκριμζνο Project 
ωσ ζνα ςφνολο από XML αρχεία ςτο φάκελο .idea.  

 app.  

- build/ Περιζχει τουσ φακζλουσ καταςκευισ για τισ ςυγκεκριμζνεσ παραλλαγζσ 
καταςκευισ.  

 - libs/ Περιζχει ιδιωτικζσ βιβλιοκικεσ.  

- src/ Περιζχει το ςτζλεχοσ (Stub) αρχείο τθσ Δραςτθριότθτασ (Activity), θ 
οποία αποκθκεφεται ςτο μονοπάτι src/main/java/< Όνομα τθσ 
Δραςτθριότθτασ> .java. Όλα τα άλλα αρχεία πθγαίου κϊδικα (όπωσ .java ι .aidl 
αρχεία) αποκθκεφονται επίςθσ εδϊ.  

- src/androidTest/ Περιζχει τθν γκάμα των εργαλείων μζτρθςθσ για τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ.  

 - src/main/java/com.<Όνομα του Project>.<Όνομα τθσ εφαρμογισ> Περιζχει 
τον πθγαίο κϊδικα τθσ Java για τισ Δραςτθριότθτεσ τθσ εφαρμογισ.  

 - src/main/JNI/ Περιζχει τον εγγενι κϊδικα που χρθςιμοποιεί το Java Native 
Interface (JNI).  
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 - src/main/gen/ Περιζχει τα αρχεία Java που δθμιουργοφνται από το Android 
Studio, όπωσ το αρχείο R.java, και τισ διεπαφζσ που δθμιουργοφνται από τα 
αρχεία AIDL. 

-src/main/assets/ Παρατθροφμε ότι αυτόσ ο φάκελοσ είναι άδειοσ. Μπορείτε 
να τον χρθςιμοποιιςετε για να αποκθκεφςετε αρχεία raw asset. Σα αρχεία που 
μπορείτε να αποκθκεφςετε εδϊ ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα .apk αρχείο ωσ 
ζχουν, και το αρχικό όνομα του αρχείου διατθρείται. Μπορείτε να 
περιθγθκείτε ςε αυτό τον κατάλογο με τον ίδιο τρόπο όπωσ ςε ζνα τυπικό 
ςφςτθμα αρχείων χρθςιμοποιϊντασ URI (Uniform Resource Identifier) και να 
διαβάςετε τα αρχεία ωσ ζνα ρεφμα από bytes με τον AssetManager. Για 
παράδειγμα, αυτι είναι μια καλι κζςθ για γραφικά (textures) και δεδομζνα 
ενόσ παιχνιδιοφ.  

- src/main/res Περιζχει πόρουσ τθσ εφαρμογισ, όπωσ drawable αρχεία, αρχεία 
τοπολογίασ (Layout) και τιμζσ αλφαρικμθτικϊν (String Values).   

- src/main/res/anim/ Αναφζρεται ςε XML αρχεία που μεταγλωττίηονται ςε 
αντικείμενα κινουμζνων ςχεδίων (Animation Objects).  

- src/main/res/color/ Αναφζρεται ςε αρχεία XML που περιγράφουν τα 
χρϊματα.  

- src/main/res/drawable/ Αναφζρεται ςε αρχεία bitmap (.png, .jpeg ι gif ), 9-
Patch αρχεία εικόνασ και XML αρχεία που περιγράφουν ςχιματα (Drawable) ι 
αντικείμενα τα οποία ζχουν πολλαπλζσ καταςτάςεισ (π.χ. πατθμζνο, ζχει 
ςυγκζντρωςθ, είναι ςε φυςιολογικι κατάςταςθ κ.ο.κ.).   

- src/main/res/mipmap/ Αναφζρεται ςτο εικονίδιο του εκκινθτι (Launcher). Σο 
ςφςτθμα Android διατθρεί τουσ πόρουσ ςε αυτοφσ τουσ φάκελουσ (με βάςθ 
τθν πυκνότθτα οκόνθσ π.χ. mipmap-xxxhdpi) ανεξάρτθτα από τθν ανάλυςθ τθσ 
οκόνθσ τθσ ςυςκευισ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι ςασ. Αυτι θ 
ςυμπεριφορά  ςασ επιτρζπει να επιλζξετε το καλφτερο εικονίδιο για τον 
εκκινθτι τθσ εφαρμογισ ςασ για να εμφανιςτεί ςτθν αρχικι οκόνθ.  

- src/main/res/layout Αναφζρεται ςε XML αρχεία τα οποία μεταγλωττίηονται 
ςε τοπολογίεσ ολόκλθρθσ τθσ οκόνθσ (ι μζρουσ τθσ οκόνθσ).  

- src/main/res/menu/ Αναφζρεται ςε XML αρχεία που ορίηουν τα μενοφ τθσ 
εφαρμογισ.  

- src/main/res/raw Αναφζρεται ςε αυκαίρετα raw asset αρχεία. Η αποκικευςθ 
τουσ εδϊ είναι ουςιαςτικά θ ίδια με τθν αποκικευςι τουσ ςτο κατάλογο 
assets. Η μόνθ διαφορά είναι το πϊσ κα υπάρχει πρόςβαςθ ςε αυτά. Σα αρχεία 
αυτά υποβάλλονται ςε επεξεργαςία από το AAPT και πρζπει να αναφζρονται 
από τθν εφαρμογι χρθςιμοποιϊντασ ζνα αναγνωριςτικό πόρου ςτθν κλάςθ R. 
Για παράδειγμα, αυτό είναι ζνα καλό μζροσ για αρχεία πολυμζςων, όπωσ 
αρχεία MP3 ι Ogg.  

- src/main/res/values/ Αναφζρεται ςε αρχεία XML που ορίηουν πόρουσ με 
βάςθ τον τφπο ςτοιχείου του κάκε XML. Διαφοροποιϊντασ τα από τα 
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υπόλοιπα αρχεία που υπάρχουν ςτον φάκελο  src/main/res, τα ςυγκεκριμζνα 
αρχεία δεν μποροφν να αναφερκοφν με βάςθ το όνομα τουσ. Αντί αυτοφ, ο 
τφποσ ςτοιχείου του XML χειρίηεται πωσ οι πόροι, που ορίηονται μζςα ςτο XML 
αρχείο αυτό, τοποκετοφνται ςτθ κλάςθ R.  

- src/main/res/xml/ Αναφζρεται ςτα διάφορα αρχεία XML που διαμορφϊνουν 
τα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ.  

- src/main/AndroidManifest.xml Σο αρχείο ελζγχου που περιγράφει τθ φφςθ 
τθσ εφαρμογισ και κάκε ζνα από τα ςυςτατικά του. Για παράδειγμα, 
περιγράφει οριςμζνεσ ιδιότθτεσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ, τισ υπθρεςίεσ 
(Services), τουσ δζκτεσ προκζςεων (Intent Receivers), τουσ παρόχουσ 
περιεχομζνου (Content Providers), ποιά δικαιϊματα ηθτοφνται, ποιζσ 
εξωτερικζσ βιβλιοκικεσ χρειάηονται, ποιά χαρακτθριςτικά ςυςκευισ 
απαιτοφνται, τι επίπεδα API υποςτθρίηονται ι απαιτοφνται και άλλα.  

- .gitignore Κακορίηει τα αρχεία άνευ παρακολοφκθςθσ που αγνοοφνται από το 
GIT.  

- app.iml Περιζχει το δομοςτοιχείο λογιςμικοφ IntelliJ IDEA.   

- build.gradle Περιζχει προςαρμόςιμεσ ιδιότθτεσ για το ςφςτθμα καταςκευισ. 
Μπορείτε να επεξεργαςτείτε αυτό το αρχείο για να παρακάμψετε τισ 
προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ καταςκευισ που χρθςιμοποιοφνται από το αρχείο 
διλωςθσ (Manifest) και επίςθσ να κζςετε τθ κζςθ του αρχείου αποκικευςθσ 
κλειδιϊν και το ψευδϊνυμο του κλειδιοφ ζτςι ϊςτε τα εργαλεία καταςκευισ 
να μποροφν να  υπογράψουν τθν εφαρμογι ςασ, όταν τθν αναπτφςςετε ςε 
λειτουργία απελευκζρωςθσ (Release mode). Αυτό το αρχείο είναι 
αναπόςπαςτο μζροσ του Project.  

- proguard-rules.pro Αρχείο ρυκμίςεων του Proguard.  

 gradle. Σο gradle ανικει ςτα εργαλεία αυτόματθσ παραγωγισ κϊδικα. Περιζχει 
τα αρχεία gradle-wrapper 

iv. DDMS 

Σο εργαλείο DDMS είναι ζνα χριςιμο ςετ εργαλείων αποςφαλμάτωςθσ που μασ 
προςφζρει προϊκθςθ ςε επίπεδο κυρϊν (Port-forwarding services), καταγραφι 
οκόνθσ ςτθ ςυςκευι (Screen Capture), πλθροφορίεσ ςχετικά με τα νιματα (Threads) 
και τθν ςωρό (Heap) ςτθν ςυςκευι, το LogCat, πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν διεργαςία, 
πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ του ραδιοφϊνου, προςομοίωςθ ειςερχόμενων 
κλιςεων και μθνυμάτων SMS, προςομοίωςθ δεδομζνων τοποκεςίασ κ.α. Είναι ζνα 
πολφ χριςιμο εργαλείο για εμάσ τουσ προγραμματιςτζσ που μασ διευκολφνει κατά τθν 
διάρκεια του ςταδίου των δοκιμϊν/αποςφαλμάτωςθσ τθσ εφαρμογισ μασ. Παρακάτω 
κα εξετάςουμε τα δομικά ςτοιχεία του DDMS. 

το Android, κάκε εφαρμογι τρζχει τθ δικι τθσ διεργαςία, κακεμιά από τισ οποίεσ 
τρζχει ςτθ δικι τθσ εικονικι μθχανι (Virtual Machine VM). Κάκε VM εκκζτει μια 
μοναδικι κφρα όπου ζνα πρόγραμμα εντοπιςμοφ ςφαλμάτων μπορεί να ςυνδεκεί με 
αυτιν. Όταν το DDMS εκκινείται τότε ςυνδζεται αυτόματα με το ADB. Μόλισ μια 
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ςυςκευι είναι ςυνδεδεμζνθ, μια υπθρεςία παρακολοφκθςθσ VM δθμιουργείται 
μεταξφ του ADB και του DDMS, θ οποία ειδοποιεί τον DDMS όταν μία VM εκκινείται ι 
τερματίηει ςτθ ςυςκευι. Μόλισ μία VM είναι ςε λειτουργία, το  DDMS ανακτά τθν 
ταυτότθτα τθσ διεργαςίασ τθσ (PID), μζςω του ADB, και ανοίγει μια ςφνδεςθ με το 
πρόγραμμα εντοπιςμοφ ςφαλμάτων ςε αυτιν, μζςω του δαίμονα adb (adb daemon) 
ςτθ ςυςκευι. Σο DDMS μπορεί τϊρα να επικοινωνεί με τθν VM, χρθςιμοποιϊντασ ζναν 
προςαρμοςμζνου πρωτοκόλλου καλωδίου εντοπιςτι ςφαλμάτων. Σο DDMS εκχωρεί 
μια κφρα εντοπιςμοφ ςφαλμάτων ςε κάκε VM ςτθ ςυςκευι. Συπικά, εκχωρεί τθν κφρα 
8600 για τθν πρϊτθ VM που μπορεί να αποςφαλματωκεί, ςτθν επόμενθ τθν 8601, και 
οφτω κακεξισ. Όταν ζνα πρόγραμμα εντοπιςμοφ ςυνδζεται με μία από αυτζσ τισ 
κφρεσ, τότε όλθ θ κυκλοφορία διαβιβάηεται ςτο πρόγραμμα εντοπιςμοφ ςφαλμάτων 
από τθν ςυςχετιηόμενθ VM με αυτιν τθν κφρα. Μπορείτε να προςαρτιςετε μόνο ζνα 
πρόγραμμα εντοπιςμοφ ςφαλμάτων ςε μία μόνο κφρα, αλλά το DDMS ζχει τθν 
δυνατότθτα να διαχειριςτεί πολλαπλοφσ, προςαρτθμζνουσ αποςφαλματωτζσ. Από 
προεπιλογι, το DDMS “ακοφει” επίςθσ ςε μια άλλθ κφρα εντοπιςμοφ ςφαλμάτων, τθν 
κφρα “βάςθ” (8700, από προεπιλογι). Η κφρα αυτι είναι ζνασ προωκθτισ κυρϊν, ο 
οποίοσ μπορεί να δεχτεί τθν κυκλοφορία των VM από οποιαδιποτε κφρα εντοπιςμοφ 
ςφαλμάτων και να τθ διαβιβάηει ςτο πρόγραμμα εντοπιςμοφ ςφαλμάτων ςτθ κφρα 
8700. Αυτό ςασ επιτρζπει να επιςυνάψετε ζνα πρόγραμμα εντοπιςμοφ ςφαλμάτων ςτθ 
κφρα 8700, και να εντοπίςετε τα ςφάλματα όλων των VMs ςε μια ςυςκευι. Η κίνθςθ 
που διαβιβάηεται κακορίηεται από τθν τρζχουςα επιλεγμζνθ διεργαςία, κατά τθν 
προβολι των DDMS ςυςκευϊν. 

Σο DDMS ςασ παρζχει τθν δυνατότθτα να παρακολουκείτε τα αντικείμενα που 
διανζμονται ςτθ μνιμθ και να δείτε ποιζσ κλάςεισ και ποιά νιματα τα διανζμουν. Αυτό 
ςασ επιτρζπει να παρακολουκείτε ςε πραγματικό χρόνο, όλα τα αντικείμενα τα οποία 
κατανζμονται ςτθν μνιμθ όταν εκτελείτε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςτθν εφαρμογι ςασ. 
Αυτι θ πλθροφορία είναι πολφτιμθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ τθσ μνιμθσ που 
μπορεί να επθρεάςει τθν απόδοςθ των εφαρμογϊν. 

v. Logcat 

Σο Logcat ζχει ενςωματωκεί ςτο DDMS, και εξάγει τα μθνφματα που εκτυπϊνετε 
χρθςιμοποιϊντασ τθν κλάςθ Log, μαηί με άλλα μθνφματα του ςυςτιματοσ, όπωσ τα 
ίχνθ ςτοίβασ όταν παρουςιάηονται εξαιρζςεισ (Exception Thrown). Όταν ζχετε ρυκμίςει 
τθν καταγραφι ςασ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθ λειτουργία  του logcat για να 
φιλτράρετε οριςμζνα μθνφματα με τα παρακάτω επίπεδα ςθμαντικότθτασ:  

 Μακροςκελι (Verbose)  

 Αποςφαλμάτωςθσ (Debug)  

 Πλθροφόρθςθσ (Info)  

 Προειδοποίθςθσ (Warn)  

 φάλματοσ (Error)  

Μπορείτε επίςθσ να ςτιςετε το δικό ςασ προςαρμοςμζνο φίλτρο για να κακορίςετε 
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, όπωσ το φιλτράριςμα μθνυμάτων με ετικζτεσ καταγραφισ 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Πληροφορικήσ 
Ντάρλα Αικατερίνη / ΜΠΣΠ 13076 

 

  

 59 

ι με το PID τθσ διεργαςίασ που δθμιοφργθςε το μινυμα καταγραφισ. Σα κουμπιά 
διαγραφισ, προςκικθσ και επεξεργαςίασ ςασ επιτρζπουν να διαχειριςτείτε τα 
προςαρμοςμζνα φίλτρα ςασ. 

 

vi. Debug 

Σο Android Studio ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να κάνετε αποςφαλμάτωςθ ςτισ εφαρμογζσ 
που τρζχουν ςτο εξομοιωτι ι ςε μια ςυςκευι Android. Με το Android Studio, μπορείτε 
να:  

 Επιλζξετε μια ςυςκευι για τον εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ εφαρμογισ ςασ.  

 Δείτε το αρχείο καταγραφισ του ςυςτιματοσ.  

 Ορίςετε ςθμεία διακοπισ (Breakpoints) ςτον κϊδικά ςασ.  

 Εξετάςετε τισ μεταβλθτζσ και να αξιολογιςετε τισ εκφράςεισ κατά το χρόνο 
εκτζλεςθσ.  

 Εκτελζςετε τα εργαλεία εντοπιςμοφ ςφαλμάτων από το Android SDK.  

 Αιχμαλωτίςετε εικόνεσ και βίντεο τθσ εφαρμογισ ςασ. 

Για τον εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ εφαρμογισ ςασ, το Android Studio “χτίηει” μια 
debuggable ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ ςασ, ςυνδζεται με μια ςυςκευι ι εξομοιωτι, τθν 
εγκακιςτά και τθν εκτελεί. Σο IDE προβάλλει το μθτρϊο του ςυςτιματοσ, ενϊ θ 
εφαρμογι ςασ βρίςκεται ςε λειτουργία και ςασ παρζχει εργαλεία εντοπιςμοφ 
ςφαλμάτων για να φιλτράρετε τα μθνφματα καταγραφισ (log messages), να εργαςτείτε 
με ςθμεία διακοπισ, και να ελζγξετε τθν ροι εκτζλεςθσ (execution flow). Για να 
εκτελζςετε τθν εφαρμογι ςασ ςε κατάςταςθ εντοπιςμοφ ςφαλμάτων, πρζπει να 
χτίςετε ζνα .apk, να το υπογράψετε με το κλειδί debug και να το εγκαταςτιςετε ςε μια 
φυςικι ςυςκευι Android ι ςτθν AVD ςασ. 

 

3.5.3 Ενςωμάτωςθ δυνατότθτασ πλθρωμισ με Paypal 

 Κατεβάηουμε τθν ςχετικι βιβλιοκικθ από https://github.com/paypal/sdk-

packages/tree/gh-pages/MPL. 

 Σο jar αρχείο τθσ βιβλιοκικθσ το αντιγράφουμε ςτον φάκελο libs τθσ 

εφαρμογισ. 

 Κάνουμε δεξί κλικ ςτο αρχείο αυτό και επιλζγουμε «AddasLibrary». 

 το AndroidManifest.xml αρχείο ςυμπλθρϊνουμε το παρακάτω: 

<activityandroid:name="com.paypal.android.MEP.PayPalActivity" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation" 

android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar" /> 

https://github.com/paypal/sdk-packages/tree/gh-pages/MPL
https://github.com/paypal/sdk-packages/tree/gh-pages/MPL
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 το ίδιο αρχείο χρειάηεται να ςυμπλθρϊςουμε τα παρακάτω: 

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

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

 το Activity που κα πραγματοποίθςει τθν πλθρωμι ςυμπλθρϊνουμε τισ 
μεκόδουσ: initLibrary, showPayPalButton, onActivityResult, onClick 
(όπωσζχουνςυμπλθρωκείςτθνBuyTicketActivity) και τθν κάνουμε να υλοποιεί 
το interface View. OnClickListener.  

τθνinitLibrary κα πρζπει να προςκζςουμε τα κλειδιά που ζχουμε προμθκευτζι 
από το PAYPAL (ςτθν παροφςα εφαρμογι χρθςιμοποιοφμε το δοκιμαςτικό APP-
80W284485P519543T" γιαPayPal.ENV_SANDBOX). Επίςθσ ςτθν onClick μζκοδο 
ςυμπλθρϊνουμε το email του εμπόρου (αυτό που αντιςτοιχεί ςτον PayPal 
λογαριαςμό του). 
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Κεφάλαιο 4ο 

4 υμπεράςματα 

Ολοκλθρϊνοντασ τθν μεταπτυχιακι εργαςία και τθ διδικαςία ανάπτυξθσ Android εφαρμογϊν 
αποκτικθκαν χριςιμα ςυμπεράςματα και γνϊςεισ. Πζρα από τισ απαιτιςεισ τθσ πλατφόρμασ 
και τθν εξερεφνθςθ των δυςκολιϊν τθσ, θ εναςχόλθςθ με το αντικείμενο προςφζρει τθν 
κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Java και γενικά τον λογιςμό που χρειάηεται από 
τθν ςχεδίαςθ ζωσ τθν υλοποίθςθ του ζργου. Επίςθσ, αποκτικθκαν γνϊςεισ πάνω ςτθν 
πλατφόρμα του Android Studio και ςτα εργαλεία που προςφζρει το Android SDK.   Σα κφρια 
πλεονεκτιματα όμωσ είναι θ ικανοποίθςθ και θ ευχαρίςτθςθ του προγραμματιςτι για τθν 
υλοποίθςθ ενόσ χριςιμου εργαλείου που εξυπθρετεί τουσ ςυνανκρϊπουσ του και δίνει το 
παράδειγμα ςτουσ νζουσ προγραμματιςτζσ. 

τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία μελετιςαμε τθν εφαρμογι eTicketsAthens που αφοροφςε ςτθ 
δθμιουργία μιασ εφαρμογισ ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον Android θ οποία κα 
προςομοιϊνει τθ λειτουργία ενόσ πραγματικοφ ειςιτθρίου. κοπόσ αυτισ τθσ εφαρμογισ είναι 
να προςφζρει ςτο χριςτθ μιασ απλι, εφχρθςτθ, αξιόπιςτθ και αποδοτικι λφςθ για τθν αγορά 
και επικφρωςθ ενόσ ειςιτθρίου ϊςτε να μπορεί εφκολα και με ςιγουριά να ςυγκρίνει τα 
αποτελζςματα του κανονικοφ ειςιτθρίου  με αυτά τθσ εφαρμογισ ϊςτε να εντοπίηει αναλυτικά 
και τεκμθριωμζνα αποκλίςεισ που κα ενδζχεται να υπάρχουν. 

4.1 Μελλοντικζσ επεκτάςεισ 

Η εφαρμογι που πραγματεφεται θ παροφςα διπλωματικι εργαςία είναι ολοκλθρωμζνθ και 
λειτουργικι. Ζχει απλι δομι για βζλτιςτθ απόδοςθ χρόνου και προςφζρει όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ λειτουργίεσ που αφοροφν τθν ζκδοςθ θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου. Η ςυνεχόμενθ 
αφξθςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρει το Android ςτουσ χριςτεσ δεν επιτρζπει ςε καμία 
εφαρμογι να παραμζνει ςτάςιμθ ςτο χρόνο. Ζτςι, και θ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι μπορεί να 
εξελιχκεί και να προςφζρει περιςςότερεσ δυνατότθτεσ που δεν προςτζκθκαν είτε λόγω τθσ 
λιξθσ προκεςμίασ τθσ εργαςίασ είτε λόγω των ελλειπϊν τεχνολογιϊν τθ δεδομζνθ ςτιγμι. 
Σζτοιεσ δυνατότθτεσ είναι θ δυνατότθτα επικφρωςθσ ειςιτθρίων με barcode, όπωσ και θ 
προβολι χάρτθ με δυνατότθτα εμφάνιςθσ δρομολογίων των ςυγκοινωνιϊν τθσ Ακινασ.  

Μία άλλθ ιδζα για τθν επζκταςθ τθσ εφαρμογισ είναι θ ενςωμάτωςθ λειτουργιϊν ϊςτε ο 
επιβάτθσ να πληρώνει ανάλογα με ηην απόζηαζη ποσ διανύει με κάθε μέζο μεηαθοράς και ότι 

για ηο ζύνολο ηης διαδρομής ποσ ηο μέζο εκηελεί. 

Επιπλζον, το γραφικό περιβάλον τθσ εφαρμογισ  κα ιταν άρτιο να περιζχει εικόνεσ μζςων 
μεταφοράσ ϊςτε να είναι πιο φιλικό ςτον χριςτθ. 

Σζλοσ, ζνασ ενδιαφζρον τρόποσ ςφγκριςθσ κα ιταν θ υλοποίθςθ τθσ ίδιασ εφαρμογισ ςτισ 
άλλεσ δφο δθμοφιλείσ πλατφόρμεσ κινθτϊν τθλεφϊνων, ςτο iOS και ςτο Windows Phone. Με 
αυτόν τον τρόπο κα μποροφςε να γίνει ςφγκριςθ των δυνατοτιτων των τριϊν λειτουργικϊν 
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