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Περίληψη
Η εργασία αυτή υλοποιείται στα πλαίσια Πτυχιακής Εργασίας του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και έχει ως θέμα
την ανάπτυξη εφαρμογής προβολής ανακοινώσεων - επικοινωνία με την γραμματεία σε
συστήματα Android. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε μια εφαρμογή με χρήση
της πλατφόρμας Google Android.

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να καλύψει τις
άμεσες ανάγκες επικοινωνίας - ενημέρωσης ενός φοιτητή του τμήματος. Ο χρήστης μπορεί
να προβάλει τις ανακοινώσεις του τμήματος, να δει το πρόγραμμα όλων των εξάμηνων, να δει
το πρόγραμμα εξεταστικής και να επικοινωνήσει άμεσα με την γραμματεία της σχολής μέσο
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κύριος στόχος της πτυχιακής εργασίας ήταν η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός μιας εφαρμογής
για το λειτουργικό σύστημα Android της Google, με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων
αυτής της ραγδαία αναπτυσσόμενης πλατφόρμας. Για την επίτευξη του στόχου
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Eclipse το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που
σε συνεργασία με τα δωρεάν εργαλεία ανάπτυξης Android λογισμικού που προσφέρει
η Google (Android Development Tools) αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης
εφαρμογών Android.
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1. Εισαγωγή
Η ανάπτυξη ANDROID εφαρμογών είναι στις μέρες μας μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές
προγραμματισμού σε φορητές συσκευές και αυτό,λόγο του πολύ μεγάλου μεριδίου αγοράς
που κατέχει παγκοσμίως το λειτουργικό σύστημα της Google.
Καθώς η τεχνολογία καλπάζει, εκτός από τις συσκευές, τείνουν προς την φορητότητα και οι
περισσότερες εφαρμογές, διαδικτυακές και μη. Αυτή είναι λοιπόν και η χρησιμότητα αυτής
της πτυχιακής εργασίας που στα πλαίσια ανάπτυξης της έχουν μελετηθεί διάφορες
τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση μία εφαρμογής για κινητές συσκευές, Tablets, και γενικά συσκευές οι οποίες
υποστηρίζουν το λειτουργικό σύστημα της Google.
2. Android
Την Άνοιξη του 2005 ο Andy Rubin χρησιμοποίησε την Google ως κατ’ εξοχήν μηχανή
αναζήτησης για το T-Mobile Sidekick, μια φερέλπιδα συσκευή κινητού, την οποία είχε
αναπτύξει με ομάδα συνεργατών του. Εν συνεχεία, ζήτησε να συναντηθεί με τον Larry Page,
ο οποίος είναι ο ένας από τους δύο ιδρυτές της Google. Σε αυτήν τη συνάντηση ο Rubin
παρουσίασε το Android ως ένα εν δυνάμει παγκόσμιο ανοικτό λειτουργικό σύστημα που θα
άλλαζε για πάντα τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι χρήστες το κινητό τους, τονίζοντας
ταυτόχρονα τη σταθερή υπεροχή που παρατηρείται στις συνήθειες του αγοραστικού κοινού
των κινητών τηλεφώνων, σε αντιδιαστολή με τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Την ίδια στιγμή, ο Larry Page δεν ήθελε να γίνει απλώς ο υποστηρικτής του Android, ήθελε
να γίνει ο ιδιοκτήτης του. Ο Andy Rubin λάνσαρε το Android την καταλληλότερη χρονική
περίοδο, την ώρα που ένας ισχυρός παίκτης εμφανίστηκε στο προσκήνιο και έθεσε έτσι τους
όρους του ανταγωνισμού σε άλλο επίπεδο. Ο ανταγωνιστής αυτός δεν είναι άλλος από
εκείνον που τελικά λάνσαρε το καλοκαίρι του 2005 το iPhone της Apple.

*
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2.0 Λογότυπο Android
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Ο επιχειρηματικός-τεχνολογικός κόσμος περίμενε πως η Google θα απαντούσε με ένα
gPhone, αλλά αυτό δεν έγινε, διότι έγινε κάτι άλλο, πολύ σημαντικότερο. Το Φθινόπωρο του
2005 ανακοινώνεται ότι 34 εταιρίες, όπως η Texas Instruments, η Intel, η T-Mobile και η
Sprint Nextel, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Google για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας
ανοιχτού κώδικα που θα έχει ενσωματωμένο το λογισμικό Linux και θα εκπροσωπείται από
μια νέα συστάδα εταιριών που θα καλείται Open Handset Alliance.
Σύντομα προστέθηκαν και άλλες εταιρείες, όπως η HTC, η Motorola και η LG,
ανακοινώνοντας την πρόθεσή τους να δώσουν προς πώληση στην αγορά smartphones με
λειτουργικό σύστημα Android σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, με τα οποία θα μπορεί ο
χρήστης να ενσωματώνει στο κινητό του πλήθος εφαρμογών.
Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα που ενσωματώνεται σε συσκευές κινητής
τηλεφωνίας τα οποία διαθέτουν οθόνη αφής, τρέχουν τον πυρήνα (kernel) του λειτουργικού
Linux και ακόμη, επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισμικού να συνθέτουν κώδικα με τη
χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java, ελέγχοντας τη συσκευή μέσω βιβλιοθηκών
λογισμικού της Google.
Συσκευές με Android υπάρχουν πλέον πάρα πολλές, η καθεμία με διαφορετικά
χαρακτηριστικά και από διάφορες κατασκευάστριες εταιρίες: η LG, Samsung, HTC, Sony
Ericsson, Motorola, είναι μερικές από τις εταιρίες που χρησιμοποιούν το λειτουργικό Android
για τα smartphones τους.
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2.1 Συσκευές Android

Το πολύ θετικό με τις συσκευές Android είναι ότι είναι αφενός multimedia ( δίνουν τη
δυνατότητα να αναπαραχθούν πολλαπλά μέσα), αφετέρου και multitasking (δίνουν τη
δυνατότητα εκτέλεσης πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα, π.χ. ακούτε τραγούδια ενώ
πλοηγήστε στο ίντερνετ και ταυτόχρονα απαντάτε σε ένα SMS χωρίς να κλείσετε καμία
εφαρμογή ή να χάσετε τη σελίδα που επισκεφτήκατε).
Το web browsing στο Android είναι ταχύτατο, υποστηρίζεται από flash και υπάρχουν πολλοί
browsers για να καλύψουν και τους πλέον απαιτητικούς.
Ανεξάρτητα από το κόστος, όλες οι συσκευές Android διαθέτουν GPS και Wi-fi,
δικαιώνοντας έτσι το βασικό λόγο δημιουργίας του εν λόγω λειτουργικού συστήματος που
δεν είναι άλλος παρά η ανεμπόδιστη και εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με
ένα πλήθος εφαρμογών (apps) όπως χάρτες, αναζήτηση, chat και e-mail που πραγματικά
επιτρέπουν στο χρήστη να μένει διαρκώς δικτυωμένος και ενημερωμένος.
Βασικό χαρακτηριστικό του Android είναι επίσης η πληθώρα εφαρμογών που διατηρούν τη
συνεχή σύνδεση με Facebook, MySpace, Twitter και δεκάδες άλλες υπηρεσίες social
networking. Ακόμη, το Android δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προσθέτει widgets,
δηλαδή εικονίδια για την ταχύτερη πρόσβαση στα προγράμματα, τα οποία τοποθετούνται στη
home screen του κινητού (launcher).
Επιπλέον, η notification bar είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς με ένα απλό drag προβάλλονται
όλες τις ειδοποιήσεις της συσκευή σας, αλλά και τα προγράμματα (applications) που έχουν
εγκατασταθεί.
Όσον αφορά το hardware, οι τετραπύρηνοι επεξεργαστές και οι διακεκριμένες GPU είναι
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πλέον γεγονός. Οι σημερινές συσκευές έχουν δυνατότητα σύνδεσης με την τηλεόραση μέσο
καλωδίου HDMI για την προβολή ακόμη high definition video. Ωστόσο, το Αndroid είναι
ελαφρύ λειτουργικό και έχει τη δυνατότητα να δουλεύει και σε συσκευές μικρότερης
υπολογιστικής ισχύος, κάτι που το κάνει αρκετά ευέλικτο.

Android Market - Google play
Το Google Play , πρώην Android Market , είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα για την λήψη
εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Android αλλά και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα
ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων. Η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν
και να κατεβάσουν εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με το Android SDK και δημοσιεύονται
μέσω του Google , καθώς και μουσική , περιοδικά , βιβλία , ταινίες και τηλεοπτικά
προγράμματα . Οι χρήστες μπορούν επίσης να αγοράσουν υλικό , όπως Chromebooks , το
Google Nexus , Chromecasts και αξεσουάρ , μέσω του Google Play.
Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες μέσω του Google Play είτε δωρεάν είτε με κάποιο κόστος . Οι
χρήστες μπορούν να τις κατεβάσουν απευθείας σε μια Android συσκευή ή στο Google TV
μέσα από το κατάστημα Play mobile app.
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2.2 Google Play Downloads

Πολλές εφαρμογές μπορούν να απευθύνονται σε συγκεκριμένους χρήστες με βάση ένα
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του υλικού της συσκευής τους , όπως ο αισθητήρας κίνησης
( για την κίνηση εξαρτώνται από παιχνίδια) ή μια κάμερα στο μπροστινό μέρος ( για online
βίντεο κλήσης ).
Στις 6 Μαρτίου 2012, με τη συγχώνευση του Android Market και το Google Music , η
υπηρεσία μετονομάστηκε Google Play. Από τον Ιούλιο του 2013 το κατάστημα Play Google
έφτασε επίσημα πάνω από 1 εκατομμύριο δημοσιευμένες εφαρμογές και πάνω από 50
δισεκατομμύρια downloads .
2.1 Εκδόσεις Android
Το Android κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις με ονομασίες που αναφέρονται σε γλυκίσματα,
όπως τα παλαιότερα CupCake (1.5), Donut (1.6), Éclair (2.0, 2.1), GingerBread (2.3) αλλά
και FroYo (2.2) Honeycomb (3.0)-που υλοποιείται σε ταμπλέτες- ενώ υπάρχουν και οι
εκδόσεις Honeycomb (3.1) , Honeycomb (3.2). Οι πιο σύγχρονες είναι η Ice Cream
Sandwitch (4.0) , Jelly Bean (4.1), Jelly Bean (4.2), Jelly Bean (4.3) με τελευταία την
τρέχουσα που είναι η KitKat (4.4).
Από την «παρθενική» έκδοση Android 1.0, η οποία κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2008,
μέχρι την αμέσως επόμενη, 1.1, που παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο του 2009, χρειάστηκε
ένας χρόνος για να γίνει η έκρηξη των καινοτόμων εκδόσεων και των σημαντικών αλλαγών
που επέφεραν για τον χρήστη.
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Το πρώτο smartphone που είχε σαν λειτουργικό σύστημα το Android είναι το T-Mobile G1
κατασκευασμένο από την HTC με οθόνη αφής TFT-LCD 3,2”, full qwerty πληκτρολόγιο,
πρόσβαση σε Gmail, YouTube, Google maps, Google talk, Google calendar, κάμερα 3,2MP
με αυτόματη εστίαση και κάρτα μνήμης micro SD.
Μερικές από τις χαρακτηριστικές αλλαγές των εκδόσεων που ακολούθησαν και οι οι
αντίστοιχες κινητές συσκευές τους είναι:
Η έκδοση 1.5 (CupCake) με δυνατότητα για ανέβασμα βίντεο στο YouTube και εικόνων στο
Picasa απευθείας από την κινητή συσκευή, δυνατότητα για αυτόματη σύνδεση ακουστικών
headset σε συγκεκριμένη απόσταση, ενώ περιλάμβανε εικονικό πληκτρολόγιο με πρόβλεψη
λέξεων και νέα widgets για την αρχική οθόνη. Η έκδοση CupCake (1.5) πρωτοεμφανίστηκε
στο HTC Hero με οθόνη αφής TFT-LCD, 3,2”, ανάλυσης 320x480p (HVGA). Διαθέτει
κάμερα 5MP με αυτόματη εστίαση και κάρτα μνήμης micro SD.
I

Cupcake
2.3 Λογότυπο Έκδοσης
Cupcake

Στην έκδοση Donut (1.6) δίνεται έμφαση στη φωνητική αναζήτηση αλλά και στην αναζήτηση
από την αρχική οθόνη με bookmarks, ιστορικό, επαφές κ.ά., ενώ υποστηρίζονται και οθόνες
αναλύσεων WVGA. Την έκδοση αυτή έχει το LG GT 540, το οποίο επιπλέον διαθέτει qwerty
πληκτρολόγιο για γρήγορη αποστολή SMS, προσφέρει ευκολία στην εύρεση των επαφών,
ενώ διαθέτει 3G και Wi-F. Επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Sony Ericsson X10
με επεξεργαστή Snapdragon 1GHz της Qualcomm και οθόνη αφής 4”, 854x480pixels. Στην
πίσω όψη βρίσκεται η κάμερα 8,1MP και το LED Flash κάτω ακριβώς από τον φακό της.
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2.4 Λογότυπο Έκδοσης
Donut
Οι επόμενες εκδόσεις, είναι οι Éclair (2.0, 2.1) που προχωρούν ακόμη πιο μπροστά,
διαθέτοντας νέο browser UI, υποστήριξη HTML5, Google Maps 3.1.2, ενσωματωμένη
υποστήριξη για flash στην κάμερα, ψηφιακό ζουμ, δυνατότητα αντίληψης multi-touch,
βελτιωμένο εικονικό πληκτρολόγιο, bluetooth 2.1 και live wallpapers. Το Motorola Milestone
(η ευρωπαϊκή εκδοχή του Motorola Droid) είναι ένας ακόμη εκπρόσωπος της έκδοσης 2.0
(Éclair), με επεξεργαστή Arm Cortex A8 550MHz. Ο σχεδιασμός του είναι slide με πλήρες
qwerty πληκτρολόγιο και οθόνη αφής 3,7”, ανάλυσης 480*854p. Το Samsung Galaxy S, με
οθόνη αφής 4.0" Super AMOLED «τρέχει» Android 2.1 (Éclair). Mε επεξεργαστή 1GHz,
εσωτερική μνήμη 8GB, Wi-Fi και bluetooth 3.0, δίνει την ταχύτητα, το χώρο και τις
απαιτούμενες δυνατότητες σύνδεσης. Επίσης, το HTC Wildfire με οθόνη αφής 3,2" QVGA,
το οποίο υποστηρίζει Adobe flash για άνετη πλοήγηση στο ίντερνετ και online βίντεο και
παιχνίδια. Διαθέτει κάμερα 5ΜΡ με αυτόματη εστίαση και LED φλας.

2.5 Λογότυπο Έκδοσης Eclair
H έκδοση 2.2 (FroYo-Frozen Yogurt) αναβάθμισε αισθητά την ταχύτητα του OS, αλλά και τη
γενικότερη απόδοση. Διαθέτει Market με δυνατότητα αυτόματων updates, επιλογή
εγκατάστασης εφαρμογών στην κάρτα μνήμης, υποστήριξη Adobe flash 10.1 ενώ
ενσωματώνει τον Chrome V8 JavaScript στα browsers applications. Στη FroYo βρίσκουμε και
τη δυνατότητα χρήσης της συσκευής για διαμοιρασμό ίντερνετ μέσω Wi-Fi σε άλλες
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συσκευές (tethering). Το LG Optimus 2x διαθέτει οθόνη αφής 4", λειτουργικό Android Froyo
και διπύρηνο επεξεργαστή Nvidia Tegra 2, με ισχυρή κάμερα 8MP, δυνατότητα εγγραφής και
αναπαραγωγής βίντεο full HD και συνδεσιμότητα HDMI και DLNA. Το HTC Desire Z
διαθέτει Android Froyo και οθόνη αφής 3,7"ανάλυσης WVGA (480x800p), συρόμενο Qwerty
πληκτρολόγιο για γρήγορα e-mail, 5MP κάμερα και δέκτη GPS. Χάρη στον ενσωματωμένο
Adobe Flash Player, προβάλλει κάθε ιστοσελίδα.
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2.6 Λογότυπο Έκδοσης Froyo
Η GingerBread (2.3), που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2010, υποστηρίζει πλέον πολύ
μεγάλα μεγέθη οθονών και αναλύσεων, διαθέτει προεγκατεστημένη υποστήριξη για
τηλεφωνικές κλήσεις μέσω ίντερνετ (VoIP), επανασχεδιασμένο multi-touch πληκτρολόγιο,

2.7 Λογότυπο Εκδοσης
Gingerbread
λειτουργίες copy-paste σε όλο το λειτουργικό, download manager για κατέβασμα μεγάλων
αρχείων, καθώς και προ-εγκατεστημένη υποστήριξη για πολλαπλές κάμερες.
Το Sony Xperia Play, συσκευή προσανατολισμένη στο gaming, «τρέχει» GingerBread (2.3)
με επεξεργαστή Scorpion ARM7 και ταχύτητα στα 1GHz. Η οθόνη του είναι 4 ιντσών με
ανάλυση 480x854p και η εσωτερική του μνήμη 400MB. Ακόμη, τα HTC Cha Cha και HTC
Salsa με GingerBread (2.3) ενσωματώνουν ένα εξειδικευμένο Facebook πλήκτρο για
πρόσβαση με ένα άγγιγμα, στην υπηρεσία του Facebook μέσα από την εμπειρία HTC Sense.
Και φτάνουμε στην έκδοση Honeycomb (3.0), μόνο για tablets. Διαθέτει ανανεωμένο γραφικό
περιβάλλον με αρκετά 3D στοιχεία, καλύτερο web browser με tabs και ανανεωμένο εικονικό
πληκτρολόγιο. Επιπλέον, διαθέτει βελτιωμένη εφαρμογή για ανάγνωση Google e-books,
ειδική έκδοση του Gmail για tablets, δυνατότητα βιντεοκλήσεων μέσω εφαρμογής Google
Talk και ανανεωμένη έκδοση Google Maps.
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Η έκδοση Honeycomb (3.1) προσέθεσε την επιλογή να μεταφέρεται περιεχόμενο απευθείας
από συσκευές USB, ενώ τέλος η έκδοση 3.2 προσέθεσε διάφορες δυνατότητες και ευκολίες
για χρήστες και developers όπως τη μεταφορά αρχείων από κάρτες SD και δυνατότητα Zoom
to Fill. Αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν αρκετές ταμπλέτες που τρέχουν Android
Honeycomb, όπως το Motorola Xoom, το Samsung Galaxy Tab 10.1, το επερχόμενο tablet
της Sony, Sony Tablet S, το Asus Eee Pad Trasformer και το Toshiba AT200 το οποίο μάλιστα
είναι εξοπλισμένο με την τελευταία έκδοση του Android Honeycomb 3.2.

Honeycomb
2.8 Λογότυπο Έκδοσης
Honeycomb

Η έκδοση Ice scream Sandwitch (4.0) ήταν ένας μεγάλος σταθμός για την εξέλιξη του
λειτουργικού συστήματος. Η έκδοση είχε πρωτοποριακά χαρακτηριστικά. Δυο από αυτά ήταν
η αναγνώριση προσώπου με χρήση κάμερας και η τεχνολογία NFC για διαμοιρασμό
δεδομένων με το άγγιγμα δύο συσκευών.

Ice Cream Sandwich
2.19 Λογότυπο Έκδοσης Ice Cream
Sandwich
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Οι εκδόσεις Jelly Bean δεν είχαν κάποια σημαντική αλλαγή. Περιέχουν κυρίως γενικές
βελτιώσεις προγραμμάτων και λειτουργιών.
Τέλος, η σημερινή έκδοση KitKat (4.4) ξεκίνησε πριν λίγους μήνες. Η έκδοση αυτή είναι
γρηγορότερη απ'όλες τις άλλες και έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση της
εφαρμογής του προσωπικού βοηθού (Google Now).

Jelly Bean

KitKat

2.10 Λογότυπο
Έκδοσης Jelly Bean

2.11 Λογότυπο Έκδοσης KitKat

2.3 Αρχιτεκτονική Android
Το Android είναι χωρισμένο σε 4 επίπεδα και 5 ομάδες (Linux kernel, Libraries, Android
runtime, Applications, Framework).
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2.12 Αρχιτεκτονική Android
Linux Kernel: Το Android είναι βασισμένο στα γερά θεμέλια του Linux. Ο πυρήνας
Linux είναι δοκιμασμένος, σταθερός και πετυχημένος και μπορεί να βρεθεί παντού,
από ρολόγια χειρός

μέχρι υπερυπολογιστές.

Το Linux παρέχει στο Android το

αφαιρετικό επίπεδο υλικού, επιτρέποντάς του να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη
ποικιλία πλατφόρμων στο μέλλον. Ειδικότερα, το Android χρησιμοποιεί τον πυρήνα
Linux για την διαχείριση μνήμης, την διαχείριση διεργασιών, την δικτύωση και άλλες
υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος. Αυτός είναι ο Kernel στον οποίο βασίζεται το
Android και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο. Παρέχει τους Drivers τους οποίους
χρειάζεται για να τρέξει το σύστημα, όπως της οθόνης, της κάμερας κ.α. Μια παρομοίωση για
να γίνει ποιο κατανοητό, αν το Android είναι ένα Robot, τότε ο Kernel είναι ο σκελετός του.

Libraries: Στο αμέσως ψηλότερο επίπεδο βρίσκουμε τις Native Libraries - Εγγενής
Βιβλιοθήκες. Όλες αυτές είναι γραμμένες στην γλώσσα προγραμματισμού C και C++ και
μεταγλωττίστηκαν για την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική υλικού που χρησιμοποιείται από το
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τηλέφωνο. Οι βιβλιοθήκες αυτές δεν είναι εφαρμογές που μπορούν να σταθούν από μόνες
τους. Υπάρχουν για να μπορούν να κληθούν από προγράμματα υψηλότερου επιπέδου. Από
την έκδοση Donut και μετά, οι κατασκευαστές μπορούν να γράφουν τις δικές τους τέτοιες
βιβλιοθήκες με την χρήση της Εργαλειοθήκης NDK (Native Development Kit). Οι
βιβλιοθήκες (Libraries) όλο τον κώδικα που περιέχει το Android OS. Παραδείγματος χάριν, η
SQLite βιβλιοθήκη παρέχει υποστήριξη έτσι ώστε μια εφαρμογή να χρησιμοποιήσει την
αποθήκευση δεδομένων, η Webkit βιβλιοθήκη παρέχει λειτουργίες για την διαδικτυακή
πλοήγηση.
Application Framework: Πάνω από τις εγγενής βιβλιοθήκες και το χρόνο εκτέλεσης
Android, είναι το πλαίσιο εφαρμογής. Αυτό το επίπεδο μας παρέχει υψηλού επιπέδου
δομικές μονάδες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των
εφαρμογών μας.

Αυτό το πλαίσιο είναι προ-εγκατεστημένο στο Android, αλλά είναι

επεκτάσιμο, αφού ο κάθε κατασκευαστής μπορεί να το συμπληρώσει με δικά του
κομμάτια. Εκθέτει διάφορες δυνατότητες του Android στους προγραμματιστές των
εφαρμογών ώστε να τις χρησιμοποιήσουν στις εφαρμογές τους.
Τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του πλαισίου αυτού είναι:
•

Διαχειριστής Δραστηριοτήτων - Activity Manager: Υπεύθυνο για τον έλεγχο του
χρόνου ζωής των εφαρμογών και για την διατήρηση μιας στοίβας που επιτρέπει την

πλοήγηση του χρήστη σε προηγούμενες οθόνες.
•

Παροχέας Περιεχομένου - Content Providers: Αυτά τα αντικείμενα περιέχουν

δεδομένα που μπορούν να διαμοιραστούν μεταξύ εφαρμογών.
•

Διαχειριστής Πόρων - Resource Manager: Οι πόροι, είναι οτιδήποτε υπάρχει σε ένα

πρόγραμμα και δεν είναι κώδικας. Για παράδειγμα μπορεί να είναι κωδικοί
χρωμάτων, αλφαριθμητικοί χαρακτήρες ή ακόμα και έτοιμα σχεδιαγράμματα
οθονών φτιαγμένα σε XML, τα οποία μπορεί το πρόγραμμα να καλεί.

•

Διαχειριστής Τοποθεσίας - Location Manager: Χρησιμοποιείται για να μπορεί να

ξέρει το τηλέφωνο που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή.
•

Διαχειριστής Κοινοποιήσεων - Notification Manager: Ιδανικός τρόπος για να
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ενημερώνεις τον χρήστη για γεγονότα που συμβαίνουν, διακριτικά χωρίς να διακόπτεις
την εργασία του.
Android Runtime: Στο ίδιο επίπεδο με τις βιβλιοθήκες, το Android Runtime παρέχει ένα
σύνολο βασικών βιβλιοθηκών που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να γράψουν
εφαρμογές χρησιμοποιώντας JAVA. Επίσης περιλαμβάνει την Dalvik virtual machine,
που επιτρέπει κάθε εφαρμογή να τρέξει την δικιά της εργασία, μαζί με την δικιά της
ξεχωριστή Dalvik virtual machine. Η Dalvik είναι μια εξειδικευμένη virtual machine, ειδικά
διαμορφωμένη για κινητές συσκευές που έχουν περιορισμένη μνήμη και ισχύ. Το Android
περιλαμβάνει ένα σύνολο βασικών βιβλιοθηκών που παρέχουν τις περισσότερες από τις
διαθέσιμες λειτουργίες των βασικών βιβλιοθηκών της Java. Κάποια πακέτα και κλάσεις
υπάρχουν και στο Android κάποια άλλα δεν υποστηρίζονται καθόλου, ενώ ταυτόχρονα το
Android παρέχει και επιπρόσθετα προσαρμοσμένα στις δικές του ανάγκες.
Applications: Στο υψηλότερο επίπεδο βρίσκουμε εφαρμογές που έρχονται μαζί με την
Android συσκευή (όπως τηλέφωνο, επαφές, μουσική κ.α.), όπως επίσης εφαρμογές που
εγκαθιστά ο χρήστης. Οποιαδήποτε, δηλαδή, εφαρμογή που έχει εγκατεστημένη είναι σε αυτό
το επίπεδο.
Οι εφαρμογές είναι προγράμματα που καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη και
αλληλεπιδρούν με το χρήστη. Από την άλλη τα widget λειτουργούν σε μικρά
τετράγωνα μέσα στην αρχική οθόνη - εφαρμογή.

2.4 Εγκατάσταση Περιβάλλοντος Υλοποίησης
Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (integrated development environment, IDE) είναι
μία σουίτα λογισμικού που βοηθάει στην ανάπτυξη προγραμμάτων του υπολογιστή. Συνήθως
ένα IDE περιλαμβάνει κάποιον επεξεργαστή πηγαίου κώδικα, έναν μεταγλωττιστή, εργαλεία
αυτόματης παραγωγής κώδικα, αποσφαλματωτή, συνδέτη, σύστημα ελέγχου εκδόσεων και
εργαλεία κατασκευής γραφικών διασυνδέσεων χρήστη για τις υπό ανάπτυξη εφαρμογές.

2.4.1 Eclipse
Ένα από τα πιο διαδεδομένα IDE είναι το Eclipse, το οποίο είναι ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα
λογισμικό, γραμμένο κυρίως σε Java. Η εγκατάσταση του Eclipse είναι απλή, όπως των
συνηθισμένων προγραμμάτων. Αφού εγκατασταθεί τα μόνα πρόσθετα που πρέπει να
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προσθέσουμε είναι το SDK και το ADT του Android.
To Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development Kit - SDK ή devkit) είναι ένα σύνολο
εργαλείων ανάπτυξης που επιτρέπουν σε έναν προγραμματιστή να δημιουργήσει λογισμικό
εφαρμογών για ένα συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού, πλατφόρμα, παιχνιδομηχανή,
λειτουργικά συστήματα κτλ. Μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως μια διεπαφή προγραμματισμού
εφαρμογών. Το SDK μπορεί να είναι στη μορφή κάποιων αρχείων που παρέχουν τη
διασύνδεση σε μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού προς μια πλατφόρμα ή ένα
κομμάτι υλικού που μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε με ένα ενσωματωμένο σύστημα. Στην
περίπτωση αυτή το SDK αναλαμβάνει την διασύνδεση του Eclipse με το Android.
To ADT (Android Development Tool ) είναι ένα πρόσθετο για το Eclipse το οποίο δίνει
στους προγραμματιστές ένα ισχυρό και ενοποιημένο περιβάλλον για την ανάπτυξη
εφαρμογών για Android. Το ADT επεκτείνει τις δυνατότητες του Eclipse και μας δίνει την
δυνατότητα να δημιουργούμε νέα Android projects γρήγορα, να φτιάχνουμε το User Interface
της εφαρμογής, να προσθέτουμε νέα συστατικά (components) βασισμένα στο Android
Framework API και να αποσφαλματώνουμε τις εφαρμογές μας χρησιμοποιώντας τα Android
SDK tools.

2.13 Εγκατάσταση AD Τ
^e
(nttp://aeveloper.anaroia.com/sdK/inaex.ntml) στον υπολογιστή μας και στη συνέχεια η
υπόδειξη της τοποθεσίας του στις ρυθμίσεις του Eclipse. Όσον αφορά το ADT αυτό
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εγκαθίσταται μέσα από τους διαλόγους του Eclipse (Help ^ Install New Software... επιλέξτε
Add...)

προσθέτοντας

στο

πεδίο

Location

τη

διεύθυνση

http://dl-ssl.google.com/android/edipse όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. (εικ. 2.13)

2.4.2. Ο εξομοιωτής
Προκειμένου να γίνει ευκολότερη η διαδικασία της ανάπτυξης και αποσφαλμάτωσης μιας
εφαρμογής, το Android SDK περιλαμβάνει έναν εξομοιωτή μιας εικονικής κινητής συσκευής
η οποία τρέχει το λειτουργικό του Android. Έτσι, δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη πραγματικής
κινητής συσκευής για την εκτέλεση και δοκιμή των εφαρμογών.
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2.14 Εξομοιωτής

Ο εξομοιωτής προσομοιώνει ένα μεγάλο πλήθος λειτουργιών μιας τυπικής συσκευής η οποία
τρέχει το Android: Παρέχει μια ποικιλία πλήκτρων πλοήγησης και ελέγχου. Παρέχει μια
οθόνη για την προβολή των εφαρμογών που τρέχουν στον εξομοιωτή. Επιτρέπει στις
εφαρμογές την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα του Android, δηλαδή την
κλήση άλλων εφαρμογών,την πρόσβαση στο δίκτυο, την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο, την
αποθήκευση και επαναφορά δεδομένων, την ειδοποίηση χρήστη, το γραφικό περιβάλλον του
Android. Επίσης, παρέχει ένα πλήθος λειτουργιών για την ευκολότερη αποσφαλμάτωση:
Κονσόλα για την καταγραφή της εξόδου του πυρήνα, προσομοίωση διακοπών (όπως η άφιξη
SMS μηνύματος ή τηλεφωνικής κλήσης), προσομοίωση καθυστέρησης και απώλειας στο
κανάλι δεδομένων, προσομοίωση λήψης δεδομένων θέσης από την συσκευή GPS.

2.4.3 Άλλα εργαλεία του Android
Το Android SDK περιλαμβάνει μερικά ακόμη εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρμογών. 'Ενα
από αυτά είναι το Dalvik Debug Monitor Service (DDMS), το οποίο επιτρέπει την διαχείριση
των διεργασιών στον εξομοιωτή ή στην συσκευή. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα
port-forwarding υπηρεσιών, λήψη screenshots, εμφάνιση πληροφοριών για τον σωρό και τα
23

νήματα, logcat, εμφάνιση πληροφοριών ράδιο και πληροφοριών διεργασιών, προσομοίωση
εισερχόμενων κλήσεων και μηνυμάτων, προσομοίωση δεδομένων θέσης κ.α. Η Android
Debug Bridge (adb)

επιτρέπει την διαχείριση της κατάστασης του εξομοιωτή ή της

συσκευής. Μέσω του adb είναι δυνατή η εκτέλεση εντολών φλοιού, η διαχείριση της
προώθησης θυρών και η αντιγραφή από και προς την συσκευή ή τον εξομοιωτή. Το Android
Asset Packaging Tool (aapt) δίνει την δυνατότητα δημιουργίας .apk αρχείων τα οποία
περιέχουν τα εκτελέσιμα και τους πόρους μιας εφαρμογής. Η Android Interface Description
Language (aidl) επιτρέπει την δημιουργία κώδικα που με τη σειρά του επιτρέπει σε δύο
διεργασίες

μιας συσκευής βασισμένης στο Android να συνομιλούν χρησιμοποιώντας

διαδιεργασιακή επικοινωνία. ^

sqlite3 επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της SQLite

που δημιουργούνται από τις διάφορες εφαρμογές. Το Traceview επιτρέπει την γραφική
προβολή της ανάλυσης των trace log data που δημιουργούν οι διάφορες εφαρμογές.
Το mksdcard βοηθά στην δημιουργία εικονικού δίσκου ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τον εξομοιωτή για την προσομοίωση της παρουσίας εξωτερικής αποθηκευτικής κάρτας
(όπως η SD card). Το dx tool μετατρέπει τα αρχεία .class από java bytecode σε Android
bytecode. To UI/Application Exerciser Monkey είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει στον
εξομοιωτή και παράγει ψευδό-τυχαίες σειρές από συμβάντα χρήστη, όπως clicks, touches,
gestures καθώς επίσης και έναν αριθμό από συμβάντα συστήματος. Τέλος,το activity creator
είναι ένα script που δημιουργεί Ant build αρχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την μεταγλώττιση των εφαρμογών.
2.3 Πλατφόρμα Java
Η πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition (Java SE, παλαιότερα γνωστή ως J2SE)
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών και την ανάπτυξη
σε desktops και servers. Η Java SE είναι επίσης ενσωματωμένα Συστήματα και
Real-Time περιβάλλοντα. H Java SE περιλαμβάνει τις τάξεις που υποστηρίζουν την
ανάπτυξη της Java Web Services και θα παρέχει τα θεμέλια για την πλατφόρμα Java Platform,
Enterprise Edition (Java EE). Η πλατφόρμα της Java αποτελείται από δύο μέρη:
Java Virtual Machine
Java APIs

2.5.1. Java Virtual Machine (JVM)
«Εκτελεί» μεταγλωττισμένα Java προγράμματα που ονομάζονται bytecode αρχεία.
Τα bytecode αρχεία είναι ανεξάρτητα πλατφόρμας και μπορούν να εκτελεστούν
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από οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει μία JVM. Η JVM φορτώνει τις κλάσεις που
χρειάζονται για να εκτελεστεί το Java πρόγραμμα (class loader). Η JVM «επικυρώνει»
(verifies) την εγκυρότητα των bytecode αρχείων πριν τα εκτελέσει (bytecode verifier). Τα
java APIs είναι βιβλιοθήκες που παρέχουν βασικές συναρτήσεις έτοιμες για χρήση και
υπάρχουν σε τρεις εκδόσεις:
Java 2 Standard Edition (J2SE): desktop και δικτυακές εφαρμογές
Java 2 Enterprise Edition (J2EE): εταιρικές εφαρμογές
Java 2 Micro Edition (J2ME): χρήση σε κινητές συσκευές

2.5.2 Java Development Kit (JDK)
Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών στη γλώσσα Java
Περιέχει JVM και Java βιβλιοθήκες
Εργαλεία, όπως jar και javadoc

2.5.3. Java Runtime Environment(JRE)
Υποσύνολο του JDK . Ουσιαστικά περιέχει μία υλοποίηση της JVM με σκοπό τη
δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων Java.

2.6 Συστατικά & Κύκλος ζωής ANDROID εφαρμογών
Οι εφαρμογές στο Android αποτελούνται από χαλαρά συνδεδεμένα (loosely coupled)
συστατικά που συνδέονται μεταξύ τους από το manifest της εφαρμογής το οποίο περιγράφει
καθένα συστατικό αλλά και πώς όλα τα συστατικά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το
manifest επίσης χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα μεταδεδομένα της εφαρμογής, τις
απαιτήσεις του σε υλικό και σε χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, εξωτερικές βιβλιοθήκες
και δικαιώματα. Επειδή τα συστατικά αυτά είναι συνδεδεμένα χαλαρά, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και ανεξάρτητα ή να διαμοιραστούν μεταξύ των εφαρμογών.
Activities: Ένα Activity αποτελεί τον θεμέλιο λίθο ενός User Interface. Κατ' αναλογία, ένα
Activity είναι για μια Android εφαρμογή ό,τι ένα παράθυρο ή ένας διάλογος για μία desktop
παραθυρική εφαρμογή. Κάθε εφαρμογή λοιπόν αποτελείται από τουλάχιστον ένα Activity ή
και περισσότερα, αν η εφαρμογή χρησιμοποιεί περισσότερες της μίας οθόνες διάδρασης.
Τα activities χρησιμοποιούν views και fragments για να τοποθετηθούν στο επίπεδο και να
εμφανίσουν πληροφορία, αλλά και να αποκριθούν σε ενέργειες του χρήστη.
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Intents: Τα Intents είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά της πλατφόρμας και
περιγράφουν ένα μήνυμα συστήματος. Τα μηνύματα αυτά παράγονται και 'κυκλοφορούν'
στο σύστημα καθ' όλη τη χρονική περίοδο κατά την οποία η συσκευή είναι σε λειτουργία
και ενημερώνουν τις εφαρμογές για κάθε είδους συμβάν που λαμβάνει χώρα ανά πάσα
χρονική στιγμή. Ένα τέτοιο συμβάν μπορεί να είναι μια αλλαγή στην κατάσταση μιας
hardware συσκευής π.χ. ο χρήστης ενεργοποίησε το Bluetooth, η εισροή δεδομένων (π.χ.
μόλις παραλήφθηκε ένα SMS), ή ένα συμβάν που προκλήθηκε από μία εφαρμογή μετά από
χειρισμό του χρήστη (π.χ. ο χρήστης έκανε κλικ σε ένα link και πρέπει να ανοίξει ο web
browser και να προβληθεί η αντίστοιχη ιστοσελίδα).Ως προγραμματιστές, όχι μόνο
μπορούμε να εκτελέσουμε μια ενέργεια ανταποκρινόμενοι σε ένα τέτοιο συμβάν, αλλά
έχουμε και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τα δικά μας ούτως ώστε να λανσάρουμε
κάποιο Activity ή για να ενημερωθούμε για μία συνθήκη που επαληθεύεται (π.χ. πυροδότησε
ένα Intent όταν η ταχύτητα κίνησης του χρήστη υπερβεί τα 5Km/h).
Content Providers: Οι Content Providers αποτελούν ένα μέσο μόνιμης αποθήκευσης και
συνήθως αλληλεπιδρούν με SQL βάσεις δεδομένων. Αποτελούν επίσης και τον προτιμώμενο
τρόπο διαμοιρασμού δεδομένων πέραν των ορίων μιας εφαρμογής. Μπορούμε να
ρυθμίσουμε τον content provider της εφαρμογής μας να επιτρέπει την πρόσβαση στα
δεδομένα του από άλλες εφαρμογές και όμοια η εφαρμογή μας, μπορεί να χρησιμοποιεί
τους content providers που παρέχουν οι άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, μία εφαρμογή
που θέλει να έχει πρόσβαση στις επαφές του τηλεφώνου π.χ. για να πραγματοποιήσει μία
κλήση, θα πρέπει να κάνει χρήση του αντίστοιχου Content Provider. Οι συσκευές Android
περιλαμβάνουν πολλαπλούς native content providers που κοινοποιούν χρήσιμες βάσεις
δεδομένων όπως το media store και οι επαφές. Εκτός από τους ήδη υπάρχοντες, μπορούμε
να δημιουργήσουμε και τους δικούς μας Content Providers ώστε να δίνουμε πρόσβαση με
ελεγχόμενο τρόπο σε δεδομένα που θέλουμε να θέσουμε ως κοινόχρηστα σε άλλες
εφαρμογές.
Services: Τα Activities, οι Content Providers και τα Intents έχουν τυπικά μικρή διάρκεια
ζωής και μπορούν να τερματιστούν από το λειτουργικό σύστημα ανά πάσα χρονική στιγμή.
Τα services τρέχουν χωρίς κάποιο γραφικό περιβάλλον στο παρασκήνιο και επιτελούν
εργασίες όπως να ενημερώνουν τις πηγές δεδομένων και τα Activities, προκαλούν
ειδοποιήσεις και μεταδίδουν intents. Χρησιμοποιούνται για να υλοποιούν εφαρμογές που
χρειάζεται να τρέχουν συνεχώς ή εφαρμογές που δεν χρειάζονται αλληλεπίδραση με το
χρήστη. Θα μπορούσαμε δηλαδή να γράψουμε κάποιο Service το οποίο παίζει διαρκώς
μουσική, ακόμη κι αν το Activity που το ελέγχει έχει τερματίσει. Τα Android Services
δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο των Windows Services του λειτουργικού των Windows ή των
daemons του Linux. Κάθε εφαρμογή απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα από τα
προαναφερθέντα συστατικά, τα οποία αρχικοποιούνται από το Android όταν χρειαστεί. Οι
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υπόλοιπες εφαρμογές που εκτελούνται μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τα
καθορισμένα δικαιώματα πρόσβασης. Καθώς διάφορες λειτουργίες λαμβάνουν χώρα κατά
τη χρήση της συσκευής (οι οποίες μάλιστα δε συσχετίζονται μεταξύ τους, όπως π.χ. μια
εισερχόμενη κλήση), κάθε συστατικό περνάει από διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του
όπως να δημιουργηθεί, να βρεθεί στο προσκήνιο, να μεταβεί στο παρασκήνιο και τέλος να
καταστραφεί. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του Android είναι ότι κάθε εφαρμογή μπορεί
να ξεκινήσει κάποιο συστατικό μιας άλλης εφαρμογής. Για παράδειγμα για τη λήψη μιας
φωτογραφίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έτοιμη εφαρμογή που έχει η συσκευή
αντί να φτιάξουμε μια από την αρχή. Δεν χρειάζεται να ενσωματώσουμε τον κώδικα τις
εφαρμογής για φωτογράφηση ούτε καν να τη συνδέσουμε με την εφαρμογή μας. Αντίθετα,
μπορούμε απλώς να ξεκινήσουμε ένα activity στην εφαρμογή που λαμβάνει φωτογραφίες.
Όταν ολοκληρώνεται η φωτογραφία επιστρέφει στην εφαρμογή για να μπορέσουμε να τη
χρησιμοποιήσουμε. Στο χρήστη θα φαίνεται ότι η κάμερα είναι κομμάτι της εφαρμογής ενώ
στην πραγματικότητα είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή.
Όταν το σύστημα ξεκινά ένα συστατικό, ξεκινά τη διεργασία για αυτή την εφαρμογή (αν
δεν τρέχει ήδη) και αρχικοποιεί τις κλάσεις που χρειάζονται για το συστατικό. Για
παράδειγμα αν η εφαρμογή ξεκινά ένα activity της εφαρμογής λήψεων φωτογραφιών, το
activity αυτό τρέχει στη διεργασία που τρέχει η εφαρμογή της κάμερας, όχι στη διεργασία
της εφαρμογής μας. Συνεπώς, αντίθετα με τις εφαρμογές στα περισσότερα συστήματα, οι
εφαρμογές στο Android δεν έχουν ένα μοναδικό σημείο εκκίνησης (δεν υπάρχει μέθοδος
main όπως σε ένα Java πρόγραμμα).Επειδή το σύστημα τρέχει κάθε εφαρμογή σε
διαφορετική διεργασία με τα κατάλληλα δικαιώματα που περιορίζουν την πρόσβαση σε
άλλες εφαρμογές, η εφαρμογή μας δεν μπορεί να ενεργοποιήσει άμεσα ένα συστατικό μιας
άλλης εφαρμογής. Ωστόσο, το σύστημα μπορεί. Οπότε για να ενεργοποιήσουμε ένα
συστατικό μιας άλλης εφαρμογής θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στο σύστημα που
ορίζει την πρόθεση (in te n t^ ξεκινήσουμε ένα συγκεκριμένο συστατικό. Το σύστημα τότε
ενεργοποιεί το συστατικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάθε εφαρμογή Android τρέχει
στην δική της ξεχωριστή διεργασία. Η διεργασία αυτή δημιουργείται όταν χρειάζεται να
εκτελεστεί κάποιο μέρος του κώδικα της εφαρμογής, συνεχίζει να υπάρχει μέχρι ωσότου
δεν είναι χρήσιμη πλέον και το σύστημα χρειάζεται να ελευθερώσει την μνήμη που
καταλαμβάνει για χρησιμοποίηση από άλλες εφαρμογές. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του
Android είναι ότι μια εφαρμογή δεν ελέγχει άμεσα τον κύκλο ζωής της. Αντιθέτως, το
σύστημα αποφασίζει για τον κύκλο ζωής μιας εφαρμογής αναλόγως με το ποια μέρη της
εφαρμογής τρέχουν, πόσο σημαντικά είναι αυτά για τον χρήστη και πόση είναι η διαθέσιμη
μνήμη του συστήματος. Η απόφαση του συστήματος για το ποια διεργασία πρέπει να
τερματιστεί σε περίπτωση έλλειψης μνήμης βασίζεται σε μια ιεράρχηση των διεργασιών.
Τα επίπεδα αυτής της ιεράρχησης είναι τα εξής:
1. Διεργασία Προσκηνίου (foreground process). Μια διεργασία θεωρείται
διεργασία προσκηνίου όταν ισχύει κάποια από τις εξής συνθήκες:
• Εκτελεί μία δραστηριότητα (Activity) με την οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά (έχει
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•

καλεστεί η μέθοδος onResume()).
Εκτελεί κάποια υπηρεσία (Service) που συνδέεται με την δραστηριότητα (Activity)
με την οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά.

•

Περιέχει

μία

υπηρεσία

(Service)

που

καλεί

συναρτήσεις

δημιουργίας,

εκκίνησης,καταστροφής (έχει καλεσθεί μία από τις μεθόδους: onCreate(), onStart(),
onDestroy()).
• Περιέχει ένα Δέκτη εκπομπών που καλεί συναρτήσεις λήψης (έχει καλεστεί η
μέθοδος onReceive())
2. Ορατή Διεργασία (visible process). Μια διεργασία που περιέχει μια Δραστηριότητα
(Activity) που είναι ορατή στην οθόνη αλλά δεν βρίσκεται στο προσκήνιο (έχει καλεσθεί η
μέθοδος onPause()).
3. Διεργασία Υπηρεσίας (service process). Μια διεργασία που περιέχει μια Υπηρεσία
(Service) η οποία έχει ξεκινήσει (έχει εκτελέσει την μέθοδο startService()).
4. Διεργασία Παρασκηνίου (background p rocess) . Μια διεργασία που περιέχει μια
δραστηριότητα (Activity) η οποία δεν είναι ορατή στον χρήστη (έχει καλεσθεί η μέθοδος
onStop()).
5. Άδεια Διεργασία (empty process). Μια διεργασία που δεν περιέχει κανένα ενεργό
στοιχείο (διατήρηση κοινής μνήμης για βελτίωση του χρόνου εκκίνησης όταν
ξαναχρησιμοποιηθεί).
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2.7 Φιλοσοφία σχεδίασης εφαρμογών Android
Η φιλοσοφία της σχεδίασης μιας εφαρμογής Android είναι η διατήρηση τριών βασικών
στοιχείων: της ταχύτητας, της αποκρισιμότητας και της συνοχής. Μια εφαρμογή Android
πρέπει να είναι γρήγορη. Ο όρος γρήγορη χρησιμοποιείται με την έννοια της αποδοτικότητας.
Υπάρχει η τάση στην επιστήμη των υπολογιστών να θεωρείται ότι τελικά ο νόμος του Moore
θα λύσει όλα τα προβλήματα. Όσον αφορά όμως τα ενσωματωμένα συστήματα είναι πιο
πολύπλοκος στην εφαρμογή του. Δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο στις κινητές συσκευές
όπως στους υπολογιστές γραφείου ή στους διακομιστές. Ο νόμος του Moore αφορά την
πυκνότητα των τρανζίστορ που σημαίνει ότι μπορούν να πακεταριστούν περισσότερα
κυκλώματα στο ίδιου μεγέθους chip με το πέρασμα του χρόνου. Για τους υπολογιστές
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γραφείου ή για τους διακομιστές αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πακεταριστεί περισσότερη
«ταχύτητα» σε ένα chip του ίδιου μεγέθους με αποτέλεσμα την αύξηση της επίδοσης. Στην
περίπτωση των κινητών συσκευών ο νόμος του Moore χρησιμοποιείται για την κατασκευή
μικρότερων chip. Με την χρήση μικρότερων chip μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας με
αποτέλεσμα την μείωση του μεγέθους της κινητής συσκευής και την αύξηση της διάρκειας
της μπαταρίας. Άρα, οι επιδόσεις των ενσωματωμένων συστημάτων, όπως οι κινητές
συσκευές, αυξάνονται με πολύ πιο αργό ρυθμό από τους υπολογιστές γραφείου. Για αυτόν
τον λόγο είναι σημαντικό ο κώδικας μιας εφαρμογής android να είναι αποδοτικός. Αυτό
σημαίνει την όσο το δυνατόν μικρότερη δέσμευση μνήμης και την αποφυγή ορισμένων
προγραμματιστικών ιδιωμάτων τα οποία μπορούν να καταστρέψουν την απόδοση. Μια
εφαρμογή android πρέπει να έχει αποκρισιμότητα. Μπορεί μια εφαρμογή να είναι αποδοτική
και παρόλα αυτά να μην είναι φιλική προς τον χρήστη. Υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες δεν
ανταποκρίνονται αρκετά, δηλαδή φαίνεται πως λειτουργούν αργά ή παγώνουν για σημαντικά
χρονικά διαστήματα ή κάνουν πολύ χρόνο να επεξεργαστούν την είσοδο από τον χρήστη.
Μια εφαρμογή android η οποία δεν έχει επαρκή αποκρισιμότητα θα προκαλεί συχνά την
εμφάνιση του μηνύματος “Application Not Responding” από το σύστημα. Αυτό γενικά
συμβαίνει όταν μια εφαρμογή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποια είσοδο χρήστη. Για
παράδειγμα, η εφαρμογή σταματάει σε κάποια Ι/Ο διεργασία (συχνά μια πρόσβαση στο
δίκτυο). Τότε, το κύριο νήμα της εφαρμογής δεν θα μπορεί να χειριστεί τα όποια συμβάντα
προκαλεί ο χρήστης. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το σύστημα θα θεωρήσει ότι η
εφαρμογή έχει κολλήσει και δίνει την δυνατότητα του τερματισμού της. Παρομοίως, αν μια
εφαρμογή χρειάζεται πολύ χρόνο για την εκτέλεση υπολογισμών τότε πάλι το σύστημα θα
θεωρήσει ότι η εφαρμογή έχει κολλήσει. Για τον λόγο αυτόν τέτοιοι υπολογισμοί πρέπει να
γίνονται όσο το δυνατόν αποδοτικότερα. Αλλά ακόμα και ο πιο αποδοτικός υπολογισμός
ορισμένες φορές χρειάζεται χρόνο για να εκτελεστεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως
προτιμάται η δημιουργία ενός νήματος - παιδιού το οποίο εκτελεί την χρονοβόρα
διεργασία-υπολογισμό. Με αυτόν τον τρόπο το κύριο νήμα το οποίο διαχειρίζεται τα
συμβάντα χρήστη συνεχίζει να τρέχει και αποτρέπει το σύστημα από το να θεωρήσει ότι η
εφαρμογή έχει κολλήσει.
Τέλος, ακόμα και αν μια εφαρμογή είναι γρήγορη και έχει αποκρισιμότητα μπορεί να μην
είναι φιλική προς τους χρήστες. Μια εφαρμογή πρέπει να συνεργάζεται ομαλά με το σύστημα
και με τις υπόλοιπες εφαρμογές και να ολοκληρώνεται πλήρως στο σύστημα.
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2.8 Μοντέλο εφαρμογών

Στα περισσότερα συστήματα υπάρχει μια στενή συσχέτιση μεταξύ του εκτελέσιμου αρχείου
στο οποίο υπάρχει μια εφαρμογή, της διεργασίας στην οποία τρέχει και του περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά με αυτήν. Στο Android αυτή η συσχέτιση είναι πιο
χαλαρή λόγω της ευέλικτης φύσης των εφαρμογών οι οποίες είναι γραμμένες για αυτό. Για
μια εφαρμογή Android γίνεται ο εξής διαχωρισμός:
Ένα android package (.apk) είναι το αρχείο το οποίο περιέχει τον εκτελέσιμο κώδικα και τους
πόρους μιας εφαρμογής. Είναι το αρχείο που διαμοιράζονται και χρησιμοποιούν οι χρήστες
προκειμένου να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στην συσκευή τους. Ένα task είναι αυτό που
αντιλαμβάνεται ο χρήστης σαν μια εφαρμογή η οποία μπορεί να εκκινήσει. Συνήθως ένα task
έχει το δικό του εικονίδιο μέσω του οποίου ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτό και είναι
προσβάσιμο ως αντικείμενο του πιο υψηλού επιπέδου που μπορεί να έρθει στο προσκήνιο
μπροστά από άλλα tasks. Μια process είναι μια χαμηλού επιπέδου διεργασία του πυρήνα
στην οποία τρέχει ο κώδικας της εφαρμογής. Συνήθως, όλος ο κώδικας που περιέχεται σε
ένα .apk εκτελείται μέσα σε μια διεργασία, αφιερωμένη για το συγκεκριμένο .apk. Παρόλα
αυτά, η ετικέτα διεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροποποιηθεί το που θα
εκτελεστεί ο κώδικας, είτε για ολόκληρο το .apk είτε για ένα μόνο στοιχείο του package.

2.9 Δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής
Τα βασικά δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής Android:
1. Δραστηριότητα (Activity)
2. Δέκτης Εκπεμπόμενων Προθέσεων (Broadcast Intent Receiver)
3. Υπηρεσία (Service)
4. Πάροχος Περιεχομένου (Content Provider)
5. Πρόθεση και Φίλτρο Προθέσεως (Intent και Intent Filter)
6. Ειδοποίηση (Notification)
7. Όψη (View)
8. AndroidManifest.xml
Δεν είναι απαραίτητο κάθε εφαρμογή να περιέχει όλα αυτά στοιχεία, αλλά μια
εφαρμογή είναι ένας συνδυασμός μερικών από αυτά.
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Υπηρεσία
Μια Υπηρεσία (Service) είναι ο κώδικας ο οποίος τρέχει χωρίς user interface. Άλλα στοιχεία
μιας εφαρμογής μπορούν να συνδεθούν με μια Υπηρεσία και να επικοινωνήσουν μαζί του
διαμέσου μιας διαπροσωπείας που παρέχεται από την Υπηρεσία.

Πάροχος Περιεχομένου
Οι εφαρμογές μπορούν να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε αρχεία, βάσεις δεδομένων
SQLite ή με κάποιον άλλον μηχανισμό. Ένας Πάροχος Περιεχομένου (Content Provider)
όμως είναι χρήσιμος όταν χρειάζεται μια εφαρμογή να μοιράζεται τα δεδομένα της με άλλες
εφαρμογές. Ο Πάροχος Περιεχομένου είναι μια κλάση που υλοποιεί ένα αριθμό από
μεθόδους που επιτρέπουν στις εφαρμογές να αποθηκεύουν και να επαναφέρουν δεδομένα του
συγκεκριμένου τύπου που χειρίζεται ο Πάροχος Περιεχομένου.

Πρόθεση και Φίλτρο Προθέσεως
Ένα αντικείμενο Πρόθεσης (Intent) είναι ένα αντικείμενο το οποίο περιγράφει τι θέλει να
κάνει μια εφαρμογή. Τα βασικά στοιχεία μιας Πρόθεσης είναι ποια ενέργεια θέλει η
εφαρμογή να εκτελεστεί και τα δεδομένα πάνω στα οποία θα εκτελεστεί η συγκεκριμένη
ενέργεια. Ενώ ένα αντικείμενο Πρόθεσης αποτελεί μια πρόθεση να γίνει κάτι, ένα
αντικείμενο Φίλτρο Προθέσεως (Intent Filter) αποτελεί μια περιγραφή του τι είδους
Προθέσεις είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν.

Ειδοποίηση
Μια Ειδοποίηση (Νotification) αποτελεί ένα μικρό εικονίδιο που εμφανίζεται στην μπάρα
καταστάσεων. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με το εικονίδιο αυτό για να λάβει
περισσότερες πληροφορίες.

Όψη
Η Όψη (View) είναι ένα αντικείμενο το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη. Το user interface
δημιουργείται με χρήση Όψεων.
AndroidManifest.xml
Το AndroidManifest.xml αρχείο είναι το αρχείο ελέγχου το οποίο υπάρχει στον κεντρικό
φάκελο κάθε εφαρμογής και μέσα στο οποίο περιγράφονται οι καθολικές ιδιότητες της
εφαρμογής.
32

3. H εφαρμογή
3.1 Περιγραφή της εφαρμογής

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με στόχο την γρήγορη και άμεση επικοινωνία του χρήστη με την
ιστοσελίδα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας. Ο χρήστης μπορεί να
μεταφορτώσει τις απαραίτητες για αυτόν πληροφορίες χωρίς να χρειαστεί να φορτώσει
ολόκληρη την ιστοσελίδα του τμήματος, κάτι που είναι χρονοβόρο και πολλές φορές
ασύμφορο. Βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής είναι η συσκευή να
είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή αποτελείται από τρεις οθόνες. Στην αρχική
οθόνη ο χρήστης έχει τέσσερεις επιλογές: να μεταφερθεί στην οθόνη των ανακοινώσεων, να
μεταφερθεί στην οθόνη της επικοινωνίας, να διαβάσει απευθείας το πρόγραμμα εξεταστικής ή
να διαβάσει το καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας αφού πρώτα επιλέξει εξάμηνο.
Η οθόνη ανακοινώσεων αποτελείται από μια δυναμική λίστα η οποία συμπληρώνεται
αυτόματα και περιέχει με σειρά ημερομηνίας όλους τους τίτλους των ανακοινώσεων του
τμήματος. Ο χρήστης επιλέγοντας μια ανακοίνωση μεταβιβάζεται στην ιστοσελίδα του
τμήματος όπου αναγράφεται αναλυτικά η ανακοίνωση.
Η οθόνη της επικοινωνίας εκτός από τις άμεσες πληροφορίες επικοινωνίας περιέχει και μια
φόρμα αποστολής e-mail. Συμπληρώνοντας το θέμα και το κείμενο, η εφαρμογή στέλνει με
την βοήθεια κάποιας άλλης εφαρμογής το μήνυμα ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
του τμήματος.

3.2 Τρόπος Λειτουργίας
Ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής είναι απλός. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη
σύνδεσης στο διαδίκτυο. Για τις επιλογές των ανακοινώσεων και των προγραμμάτων η
εφαρμογή

φορτώνει

προσωρινά

όλο

(http://abd.teikav.edu.gr/announcements.php)

τον
ή

ιστότοπο

των

των

ανακοινώσεων
προγραμμάτων

(http://abd.teikav.edu.gr/schedules.php) της σχολής σε μορφή html. Στην συνέχεια αναλόγως
με την δραστηριότητα που θα επιλέγει, η εφαρμογή μετατρέπει τον ιστότοπο από html σε
απλούς χαρακτήρες και έπειτα (με τρόπο που θα δούμε στην ενότητα “Επεξήγηση Κώδικα”)
γίνεται συγκεκριμένη διαλογή χαρακτήρων για την εμφάνιση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα
κριτήρια της δραστηριότητας. Όσον αφορά την επιλογή της επικοινωνίας, η εφαρμογή
μεταφέρει το θέμα και το κείμενο του μηνύματος σε κάποια προεπιλεγμένη εφαρμογή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της συσκευής έτσι ώστε να αποσταλεί το μήνυμα.
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Στις δραστηριότητες των προγραμμάτων λόγο της μορφής των αρχείων (.doc , .pdf), για την
αποφυγή μη συμβατότητας ή μη ύπαρξης κάποιας εφαρμογής στην συσκευή, η εφαρμογή
εμφανίζει τα αποτελέσματα μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή της google, την google
docs, στην οποία ο χρήστης έχει την δυνατότητα είτε να διαβάσει απευθείας το αρχείο
κειμένου είτε να το μεταφορτώσει στην συσκευή του.

3.3 Συστατικά στοιχεία της εφαρμογής
Anakoinosis Activity
Όταν η χρήστης επιλέγει την επιλογή “Ανακοινώσεις” γίνεται εκκίνηση μίας δραστηριότητας
που επιτρέπει στον χρήστη να δει σε μια λίστα όλες τις ανακοινώσεις του τμήματος όπως
βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. Με την επιλογή “Ανανέωση” η λίστα ανανεώνεται εκ νέου
ενώ με την επιλογή “πίσω” ο χρήστης επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

3.1 Activity "Ανακοινώσεις"
Main Activity
Ο στόχος της δραστηριότητας “Main Activity” είναι να παραθέσει στον χρήστη όλες τις
λειτουργίες του “Abd” και να του δώσει την δυνατότητα να επιλέξει με ευκολία μία από
αυτές τις λειτουργίες. Συχνά, οι εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το ένα χέρι
είναι οι πιο εύχρηστες εφαρμογές για το κινητό. Ο χρήστης μέσα από την δραστηριότητα
“Main Activity” έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στις παρακάτω λειτουργίες που
βλέπουμε στην εικόνα (Εικ.3.2). Επιλέγοντας την επιλογή “Πρόγραμμα Μαθημάτων” ο
χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει το εξάμηνο που επιθυμεί.(Εικ. 3.3)
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Τ Ε Ι Κ Α ΒΑ Λ Α Σ
Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ω Ν

Α ν α κ ο ιν ώ σ ε ις

Π ρ ό γρ α μ μ α Μ α θ ημά τω ν

Ε π ικ ο ιν ω ν ία

Π ρ ό γ ρ α μ μ α ε ξ ε τ α σ τ ικ ή ς

3.2 Αρχική οθόνη

3.3 Επιλογή Εξαμήνου

Email Activity
Η δραστηριότητα “Email” εκτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής μας. Όποτε ο
χρήστης επιλέξει αυτή τη λειτουργία, μεταφέρεται σε μια οθόνη όπου μπορεί να βρει άμεσα
τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος αλλά έχει και την δυνατότητα να συμπληρώσει μια
φόρμα επικοινωνίας με δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην γραμματεία.

3.4 Αποστολή Μηνύματος
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3.4 Σύντομη εισαγωγή στις κανονικές εκφράσεις.
Μια κανονική έκφραση (regular expression) είναι ένας συμβολισμός κατάλληλος για την
περιγραφή μιας κανονικής γλώσσας. Πολλά εργαλεία προγραμματισμού βασίζονται σε
κανονικές εκφράσεις για την περιγραφή και την αναγνώριση συμβολοσειρών. Μια κανονική
έκφραση ή ένα regular expression, όπως λέμε συνήθως, αποτελεί μια αλληλουχία
χαρακτήρων με την οποία περιγράφουμε τη γενική μορφή μιας άλλης αλληλουχίας
χαρακτήρων. Με το κατάλληλο regular expression μπορούμε να περιγράψουμε τη μορφή μιας
διεύθυνσης email, τη μορφή μιας ημερομηνίας ή κάτι αρκετά πιο γενικό κι ενδεχομένως πιο
περίπλοκο. Παράδειγμα: μια γραμμή που περιλαμβάνει τις λέξεις "Failed" και "user", ενώ
μετά από αυτές (κι όχι νωρίτερα) περιλαμβάνει μια διεύθυνση IP, η οποία όμως διαφέρει από
τη διεύθυνση του δικού μας μηχανήματος.
Με τη βοήθεια των regular expressions μπορούμε να πραγματοποιούμε οποιεσδήποτε
αφηρημένες αναζητήσεις. Με άλλα λόγια, έχουμε τη δυνατότητα να αναζητούμε character
strings για τα οποία γνωρίζουμε μόνο τη γενική μορφή κι όχι το ακριβές περιεχόμενο. Στην
παρακάτω εικόνα βλέπουμε όλους τους τελεστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια
κανονική έκφραση.

'
A

Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός του new line

a . *b

Αρχή γρ α μ μ ή ς

"abc

$

Τέλος γρ α μ μ ή ς

abc $

[Ξ]

'Οποιοσδήποτε χαρακτήρας στο s

[abc

Ο ποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός s

[ "abc]

r*

Μηδέν ή παραπάνω από r

a*

r+

Έ να ή παραπάνω από r

a+

r?

Μηδέν ή ένα από r

a?

r { m, n }

Από m εώς π εμφανίσεις του r

a { l , 5}

Γ

ξ]

j

ι ακολουθώντας το ν 2

ab

ι ή r2

a\b

(r)

r

(a\b)

Tl / r 2

Γχ ακολουθούμενο από το r 2

abc/123

Τ 1f~2

r

r

nka

3.5 Τελεστές Κ α νονικώ ν εκφράσεων
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3.5 Επεξήγηση Κώδικα

Για να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής θα πρέπει να εξηγηθούν
κάποια σύνθετα κομμάτια του κώδικα.

Ξεκινώντας η δραστηριότητα ανακοινώσεις, αφού δηλωθούν κάποιες μεταβλητές, η πρώτη
εργασία που γίνεται είναι να φορτωθεί η ιστοσελίδα των ανακοινώσεων του τμήματος
προσωρινά στην μνήμη της συσκευής και στην συνέχεια να μετατραπεί σε χαρακτήρες έτσι
ώστε να μπορεί να είναι συγκρίσιμη. Αυτό πραγματοποιείται με τον παρακάτω κώδικα:
try {
DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpGet httpGet = new
HttpGet("http://abd.teikav.edu.gr/announcements.php" );
HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
result = EntityUtils.toString(response.getEntity(),"UTF-8");
}

catch (Exception e) {
error[i] = e.getMessage();
Toast.makeText(Anakinosis.t h i s , error[i], Toast.LENGTH_LONG) .show();
}

Όπως βλέπουμε παραπάνω η όλη διαδικασία εκτελείτε σε μια εντολή “try”. Αυτό σημαίνει
ότι η εφαρμογή θα προσπαθήσει να διεκπεραιώσει την διαδικασία που όμως αν δεν
ολοκληρωθεί θα επιστρέψει κάποιο λάθος. Αυτό το λάθος αναλαμβάνει να το “πιάσει” η
εντολή “catch” και να το προβάλει στην οθόνη έτσι ώστε να ενημερωθεί ο χρήστης.

Επόμενη εργασία και σημαντικότερη είναι αυτή όπου η εφαρμογή φιλτράρει τους τίτλους των
ανακοινώσεων από τον υπόλοιπο κώδικα της σελίδας. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τον
συνδυασμό μιας κανονικής έκφρασης, μιας επανάληψης καθώς και δυο κλάσεων την Pattern
και την Matcher. Ορίζοντας στην pattern μια κανονική έκφραση δημιουργούμε ένα μοτίβο το
οποίο είναι σε θέση το πρόγραμμα να συγκρίνει με οποιοδήποτε κείμενο. Αυτή είναι και η
εργασία που εκτελεί η κλάση matcher. Συγκρίνει το περιεχόμενο που θα της οριστεί με το
μοτίβο που έχουμε δημιουργήσει επιστρέφοντας το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Ακολουθεί ένα
κομμάτι κώδικα του προγράμματος όπου γίνεται η διαδικασία σύγκρισης του μοτίβου με τον
κώδικα της σελίδας.
37

final Pattern motivo = Pattern.compile
(" (?i)id=(.+?)\" title(.+?)>(.+?)</a></I>");
Matcher matcher = motivo.matcher(result.toString());
while (matcher.find())
{
stringArrayList.add(matcher.group(3));
stringArrayList2.add(matcher.group(1));
}

Εφόσον γίνει η σύγκριση και για κάθε φορά που το μοτίβο είναι ίδιο με κάποιο κομμάτι του
κώδικα της σελίδας, η εντολή while προσθέτει σε μια λίστα το αποτέλεσμα. Έτσι έχουμε σαν
συνολικό αποτέλεσμα μια λίστα με τις επικεφαλίδες τον ανακοινώσεων. Όπως βλέπουμε στον
παραπάνω κώδικα, μέσα στην εντολή while υπάρχουν δυο λίστες που συμπληρώνονται. Αυτό
γίνεται για να μπορέσουμε να συλλέξουμε δυο διαφορετικά δεδομένα από το ίδιο μοτίβο το
οποίο είναι χωρισμένο σε τρία κομμάτια (groups). Συγκεκριμένα, το πρώτο κομμάτι συλλέγει
το ID της ανακοίνωσης ενώ το τρίτο το τίτλο της. Καθώς οι δυο λίστες συμπληρώνονται
ταυτόχρονα, υπάρχει και η κατάλληλη αντιστοιχία μεταξύ του τίτλου και του ID της
ανακοίνωσης.

Μόλις τελειώσει η σύγκριση του κώδικα της σελίδας με το μοτίβο και έχουν συμπληρωθεί οι
λίστες, ο χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει την ανακοίνωση που επιθυμεί. Αφού επιλεγεί η
ανακοίνωση το πρόγραμμα μεταφέρει τον χρήστη με την βοήθεια κάποιου εγκατεστημένου
περιηγητή στην αντίστοιχη ανακοίνωσή στην ιστοσελίδα του τμήματος. Αυτό γίνεται με τον
παρακάτω κώδικα.
listView1.setOnItemClickListener (new OnItemClickListener()
{
public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2,
long arg3) {
String s = stringArrayList2.get(arg2);
Intent browserIntent = new
Intent(Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse ("http://abd.teikav.edu.gr/view_announcement.php?id="+s));
startActivity(browserIntent);
Toast.makeText(Anakinosis.this, "Προώθηση στην
ανακοίνωση...", Toast.LENGTH_LONG) .show();
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Όπως βλέπουμε στον παραπάνω κώδικα επιλέγοντας κάποια ανακοίνωση, δηλαδή κάποιο
κελί από την λίστα “listView1”, η συνάρτηση “onItemClick” επιστρέφει την θέση της
ανακοίνωσης

στην λίστα με την μεταβλητή “arg2”. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να

πάρουμε τα δεδομένα της δεύτερης λίστας εφόσον ξέρουμε ότι είναι παράλληλα
συμπληρωμένη με την πρώτη. Έτσι, η μεταβλητή “S” παίρνει το id της αντίστοιχης
ανακοίνωσης και το ορίζει στην κατάλληλη συνάρτηση ώστε να συμπληρωθεί σωστά η
διεύθυνση στον περιηγητή και να μεταβεί σε αυτή. Αυτό γίνεται με την βοήθεια των Intents.
Τα Intents είναι κάποιες λειτουργίες που προσφέρει το android για να καλούμε άλλες
διεργασίες ή ακόμα και άλλες εφαρμογές μέσα από την εφαρμογή μας. Παράλληλα,
εμφανίζεται και ένα μήνυμα στην οθόνη της συσκευής που ενημερώνει ότι ο χρήστης
προωθείται στην ανακοίνωση.
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3.6 Μεταγλώττιση (Compile) της εφαρμογής.

Το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης μιας εφαρμογής είναι η μεταγλώττιση. Μεταγλωττιστής
ονομάζεται

ένα πρόγραμμα που

μετατρέπει κείμενο γραμμένο

σε

μια γλώσσα

προγραμματισμού (πηγαία γλώσσα) σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού (τη γλώσσα
στόχο). Το κείμενο της εισόδου ονομάζεται πηγαίος κώδικας και η έξοδος του προγράμματος
αντικειμενικός κώδικας. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν o πυγαίος κώδικας μεταγλωττίζεται και
συμπιέζεται σε ένα αρχείο με κατάληξη .apk. Αυτή την κατάληξη χρησιμοποιούν όλα τα
αρχεία εγκατάστασης του Android.
Για να γίνει αυτή η διαδικασία από το περιβάλλον του eclipse, πηγαίνουμε στο Package
explorer και με δεξί κλικ επάνω στην εφαρμογή μας επιλέγουμε Export. Στο παράθυρο που
εμφανίζεται επιλέγουμε τον φάκελο Android και στην συνέχεια Export Android Application
και πατάμε next. (εικόνα 3.6)

3.6 Εξαγωγή Εφαρμογής

Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να επιλέξουμε την εφαρμογή που θέλουμε να κάνουμε
εξαγωγή. Επιλέγουμε next, μιας και η εφαρμογή μας είναι προεπιλεγμένη.
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Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα keystore. Το keystore είναι ένα
πιστοποιητικό. Δηλαδή, είναι ένα αρχείο που αποθηκεύει πληροφορίες του προγραμματιστή
και πιστοποιεί ότι η εφαρμογή είναι δική του. Μπορούμε να έχουμε το ίδιο πιστοποιητικό σε
πολλές εφαρμογές. Το πιστοποιητικό αυτό κλειδώνει με κάποιο κωδικό που πρέπει να
εισαχθεί. (εικόνα 3.7 )

3.7 Δημιουργία Πιστοποιητικού
Στην επόμενη καρτέλα θα πρέπει να συμπληρωθούν κάποια προσωπικά στοιχειά ώστε να

3.8 Υπογραφή της Εφαρμογής
υπογραφεί η εφαρμογή. Θα πρέπει και εδώ να εισαχθεί κάποιος κωδικός ο οποίος μπορεί να
είναι διαφορετικός από της προηγούμενης καρτέλας καθώς ο ένας είναι για το πιστοποιητικό
και ο άλλος για την ψηφιακή υπογραφή της εφαρμογής. (εικόνα 3.8)
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Στην τελευταία καρτέλα θα πρέπει να επιλεγεί η τοποθεσία που θα εξαχθεί το τελικό αρχείο
της εφαρμογής. Εφόσον επιλεγεί, πατάμε Finish και το αρχείο μας είναι έτοιμο. (εικόνα 3.9)

3.9 Αποθήκευση Αρχείου Εφαρμογής

3.7 Δημοσίευση της εφαρμογής στο Google Play.

Αφού φτιάξαμε μία Android εφαρμογή, πρέπει να την κάνουμε διαθέσιμη στο Google Play
για να είναι προσβάσιμη από όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Παρακάτω θα δούμε ποια
είναι τα βήματα για την δημοσίευση της εφαρμογής.

Βήμα πρώτο : Δημιουργία Developer λογαριασμού
Κάνουμε

εγγραφή

στο

https://play.google.com/apps/publish/signup/,

συμπληρώνουμε

στοιχεία όπως όνομα, e-mail, διεύθυνση, διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους και στην
συνέχεια πληρώνουμε 25$ (~20 ευρώ) μέσω του Google Wallet.
Βήμα δέυτερο: Όνομα και Γλώσσα εφαρμογής
Επιλέγουμε "Add new application" και στην συνέχεια την Default Γλώσσα της εφαρμογής
μας, όπως και το όνομά της, και στην συνέχεια "Prepare Store Listing". (εικόνες 3.10 - 3.11 )
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3.10 Πρόσθεση εφαρμογής

3.11 Προετοιμασία Επιλογών

Βήμα τρίτο: Περιγραφή εφαρμογής, Promo Text, μεταφράσεις
Η περιγραφή πρέπει να είναι αναλυτική και να παραθέτει τις λειτουργίες της εφαρμογής. Το
Promo Text είναι ένα σύντομο κείμενο "διαφήμισης" της εφαρμογής μας. Στο Recent
Changes θα γράψουμε τις αλλαγές που κάνουμε στην εφαρμογή σε μελλοντικά updates.
Ακόμα, επιλέγοντας το "Add Translations" έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε τα παραπάνω
(περιγραφή, promo text κτλ) σε άλλες γλώσσες. Αν κάποιος χρήστης έχει επιλέξει την
"Αγγλική" Γλώσσα ως προεπιλεγμένη στην συσκευή του, θα του εμφανιστεί η περιγραφή που
έχουμε γράψει στα Αγγλικά. Αν δεν έχουμε προσθέσει μεταφράσεις, εμφανίζεται πάντα η
"default" γλώσσα. (εικόνα 3.12)

3.12 Περιγραφή Εφαρμογής

Βήμα τέταρτο: Γραφικά (εικονίδια-βίντεο)
43

Χρειάζονται τουλάχιστον 2 screenshots από την εφαρμογή μας, είτε σε .png είτε σε .jpg, σε
κάποια από αυτές τις αναλύσεις: 320x480, 480x800, 480x854, 1280x720, 1280x800. Επίσης,
χρειάζεται το εικονίδιο της εφαρμογής σε 512x512. Προτείνεται επίσης μία εικόνα
προώθησης σε 1024x500, και μία σε 180x120. Τέλος, έχουμε την δυνατότητα να ανεβάσουμε
βίντεο με την χρήση της εφαρμογής από το YouTube. (εικόνα 3.13)

Βήμα πέμπτο: Κατηγορία εφαρμογής, στοιχεία επικοινωνίας
Επιλέγουμε, αν πρόκειται για εφαρμογή ή για παιχνίδι, την κατηγορία στην οποία ανήκει (π.χ.
διασκέδαση), καθώς και για ποιους είναι κατάλληλη. (εικόνα 3.14)
CATEGORIZATION

E

Application typo

A p p lic a t io n s

Category ■

E n te rta in m e n t

□

Content rating

E ve ryo n e

B

Learn more about content rating.

CONTACT DETAILS
Please provide either a website or an email address
W ebsite

http://greeceandroid.gr

Em a il

greeceandroid@gm ail com

Phone

PRIVACY POLICY *
If you wish to provide a privacy policy U R L for this application, please enter it below.
Link to policy

http://...
Irl Not submitting a privacy policy U R L at this time

-

-

3.14 Εισαγωγή Κατηγοριών
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Βήμα έκτο:Ανεβάζουμε το .apk
Αφού επιλέξουμε SAVE σε ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, επιλέγουμε από την αριστερή στήλη
το "APK" και στην συνέχεια ανεβάζουμε την εφαρμογή μας. Έπειτα, βάσει των παραμέτρων
που έχουμε ορίσει, στο AndroidManifest.xml εμφανίζεται ο αριθμός διαφορετικών συσκευών
που υποστηρίζει η εφαρμογή μας. Αν εμείς το κρίνουμε απαραίτητο, μπορούμε να
"εξαιρέσουμε" μία ή περισσότερες συσκευές. Για παράδειγμα, αν η εφαρμογή μας δεν
δουλεύει στην Χ-Ψ συσκευή, μπορούμε να την εξαιρέσουμε από εδώ, ώστε να αποφύγουμε
τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις. (εικόνες 3.15 - 3.16)

5.15 Ανέβασμα Εφαρμογής

3·16

Βήμα έβδομο: Επιλέγουμε πού να διατεθεί η εφαρμογή μας
Επιλέγουμε SAVE σε ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, και από τα αριστερά διαλέγουμε Pricing
And Distribution. Εκεί διαλέγουμε αν η εφαρμογή μας θέλουμε να είναι δωρεάν ή επί
πληρωμή, (από Ελλάδα μόνο δωρεάν εφαρμογές μπορούμε να ανεβάσουμε), καθώς και τις
χώρες που θέλουμε η εφαρμογή μας να είναι διαθέσιμη. (εικόνα)

3.17 Επιλογή Χώρας
Πλέον η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε οποίον διαθέτει λογαριασμό στην υπηρεσία Google
Play.
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Συμπεράσματα - Προτάσεις
Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζουμε σύντομα κάποια χρήσιμα συμπεράσματα της εφαρμογής που
αναπτύχθηκε καθώς και κάποιες κατευθύνσεις για μελλοντικές επεκτάσεις της. Πλέον, το
Android έχει καταφέρει να εισβάλλει για τα καλά στην παγκόσμια αγορά. Κυριαρχεί
σχεδόν σε όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, που το
επιλέγουν ως κύριο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές τους. Υπάρχουν χιλιάδες
δωρεάν και επί πληρωμή εφαρμογές διαθέσιμες για όλους τους χρήστες του Android.
Όπως είδαμε, ο σχεδιασμός μίας Android εφαρμογής είναι μια σχετικά εύκολη και
ευχάριστη διαδικασία. Σ’ αυτό έχουν συνεισφέρει πολύ τα έτοιμα εργαλεία ανάπτυξης
Android λογισμικού που προσφέρει η Google και μπορεί να τα βρει κανείς εντελώς δωρεάν
στο Διαδίκτυο. Σε συνεργασία με το προγραμματιστικό περιβάλλον Eclipse, το οποίο είναι
ένα εύχρηστο πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, αποτελούν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για
όλους τους προγραμματιστές. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής μας χρησιμοποιήσαμε
τη Java,

η

οποία είναι

μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού,

που

χρησιμοποιείται κατά κόρον στην ανάπτυξη εφαρμογών.

Γενικά,

η

φιλοσοφία

αυτής

της

πτυχιακής εργασίας στηρίζεται

στην

ιδέα

του

λογισμικού ανοιχτού κώδικα, το οποίο βρίσκει όλο και πιο πολλούς φανατικούς
θαυμαστές τελευταία. Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι ένα λογισμικό του οποίου ο
πηγαίος

κώδικας

διατίθεται ελεύθερα σε αυτούς που θέλουν να τον εξετάσουν,

τροποποιήσουν ή χρησιμοποιήσουν σε άλλες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι για προγράμματα
ανοιχτού λογισμικού όπως είναι οι Android εφαρμογές υπάρχουν άπειρα παραδείγματα
στο Διαδίκτυο. Σ’ αυτό ακριβώς στηριχθήκαμε και μας βοήθησε στην υλοποίηση της
εφαρμογής μας.
Η εφαρμογή μας παρόλο που έχει ολοκληρωθεί, έχει ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξης.
Μερικές κατευθύνσεις για μελλοντική επέκτασή της είναι:
Πρώτον, να είχε την δυνατότητα ο χρήστης να ειδοποιείται αυτόματα όταν κάποια νέα
ανακοίνωση προστίθεται.
Εν συνεχεία, θα μπορούσε να προστεθεί κάποιος χάρτης εξωτερικού ή και εσωτερικού χώρου
για την διευκόλυνσή των φοιτητών στην εύρεση των αιθουσών.
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