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1. Εισαγωγή 
Η διπλωματική αυτή έχει ως σκοπό να  παρουσιάσει το λειτουργικό σύστημα της 
Google για κινητά, Android. Η παρουσίασή του θα γίνει αναφέροντας πρώτα τις 
τεχνολογίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και έπειτα πιο 
αναλυτικά θα περιγραφεί το Android, οι δυνατότητες που έχει και τα μέσα που μας 
παρέχει στην ευκολότερη ανάπτυξη εφαρμογών. 
Για μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση, κατασκευάστηκε μια εφαρμογή με τίτλο 
Κουίζ η οποία τεκμηριώνεται πλήρως με τα διαγράμματα των λειτουργιών της και 
των δεδομένων της. Επιπλέον, περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης και 
ρύθμισης του λογισμικού που είναι απαραίτητο για την κατασκευή της εφαρμογής, 
καθώς και για τον έλεγχό του σε περιβάλλον εικονικής συσκευής. Επίσης, 
αναφέρονται τεχνικές του κώδικα που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος παρουσιάζεται η 
εφαρμογή με μια σειρά από εικόνες - screenshots. 
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2. Τεχνολογίες κινητών εφαρμογών 
Η κατασκευή της εφαρμογής που αναπτύχθηκε απαιτεί την ύπαρξη δύο πλευρών : 
Server και Client. Η Server πλευρά είναι αυτή στην οποία γίνεται η διαχείριση του 
συστήματος και έχει αναπτυχθεί σε πλατφόρμα HTML/PHP/MySQL/JavaScript. Η 
Client πλευρά είναι αυτή στην οποία γίνεται η διαδικασία των ερωτήσεων και των 
απαντήσεων και έχει αναπτυχθεί σε πλατφόρμα Android/Java. Η συγγραφή κώδικα 
έγινε και για τις δύο πλευρές στο λειτουργικό σύστημα Windows 7 και με τη χρήση 
του Eclipse IDE. 
Η επιλογή της πλατφόρμας τόσο στην πλευρά Server όσο και στην Client έγινε με 
κριτήριο το ότι και οι δύο ανήκουν στο ανοιχτό λογισμικό. Στην Server πλευρά 
επιλέχθηκε το πακέτο XAMPP 1.6.4 που περιλαμβάνει τον Apache HTTP Server 
2.2.6, την PHP 5.2.4 και την MySQL 5.0.45. Στην Client πλευρά επιλέχθηκε το 
Android 2.1 που είναι το ανερχόμενο λειτουργικό σύστημα για κινητά και αποτελεί 
πρόκληση για την χρήση μιας καινούριας τεχνολογίας. 
Το περιβάλλον στο οποίο γράφτηκε η εφαρμογή ήταν το γνωστό IDE Eclipse Classic 
3.5 για Windows, με την εγκατάσταση του plug-in Android Development Tools 
(ADT 0.9.6) και με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java. 
Η επιλογή του περιβάλλοντος αυτού είναι η προτεινόμενη χωρίς να αποκλείεται 
άλλος συνδυασμός μιας και το Android SDK μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows, 
Linux και Mac. Επίσης η χρήση άλλου IDE εκτός του Eclipse είναι δυνατή, απλώς το 
Eclipse επιλέχθηκε λόγω της ύπαρξης εξοικείωσης με αυτό. 

2.1 Android SDK 

 
Εικόνα 1 Λογότυπο Android 
 
Το Android είναι ένα πακέτο λογισμικού για κινητά τηλέφωνα που περιλαμβάνει 
λειτουργικό σύστημα, έτοιμες βιβλιοθήκες και έτοιμες εφαρμογές. Το Android SDK 
παρέχει τα εργαλεία και το API που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει να 
αναπτύσσει εφαρμογές στην πλατφόρμα Android χρησιμοποιώντας την γλώσσα 
προγραμματισμού Java. 
Η ιστοσελίδα http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-
versions.html προσπελάστηκε δυο φορές (7 Μαΐου 2010 και 18 Ιουνίου 2010) με 
σκοπό την επιλογή της έκδοσης του Android στην οποία θα γραφτεί η εφαρμογή. Την 
πρώτη φορά βλέπουμε ότι επικρατέστερη έκδοση είναι η 1.5 και δεύτερη η 2.1. 
Εφόσον υπάρχει έκδοση 2.xx αν και σε μικρότερο ποσοστό χρήσης αποφασίζουμε να 
χρησιμοποιήσουμε την 2.1 γιατί μελλοντικά θα επικρατήσει. Την δεύτερη φορά 
βλέπουμε ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% κυριαρχεί η 2.1 και οι εκδόσεις 1.xx 
αρχίζουν να εκλείπουν. Κάτι που επαληθεύει την αρχική επιλογή έκδοσης. 
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Εικόνα 2 Εκδόσεις Android 7 Μαΐου 2010 
 

 
Εικόνα 3 Εκδόσεις Android 18 Ιουνίου 2010 

2.2 Eclipse IDE 

 
Εικόνα 4 Λογότυπο Eclipse 
 
Το Eclispe είναι μια συλλογή από έργα ανοιχτού κώδικα βασισμένα στο Equinox 
OSGi run-time. Ξεκίνησε ως Java IDE, αλλά έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ παραπάνω. 
Πλέον καλύπτει στατικές και δυναμικές γλώσσες, server-side frameworks, 
μοντελοποίηση και επαγγελματικές αναφορές, προγραμματισμό για κινητά και άλλες 
συσκευές. 

2.3 Java 

 
Εικόνα 5 Λογότυπο Java 
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Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που ξεκίνησε από την Sun Microsystems 
το 1995. Εφαρμόζεται σε κατασκευή απλών εργαλείων αλλά και παιχνιδιών και 
επαγγελματικών εφαρμογών. Τρέχει σε εκατομμύρια υπολογιστές και συσκευές όπως 
κινητά και τηλεοράσεις.  

2.5 SQLite 

 
Εικόνα 6 Λογότυπο SQLite 
 
Η SQLite είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS) ανοιχτού κώδικα. Το κύριο 
χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν απαιτεί την ύπαρξη κάποιου service που τρέχει 
συνέχεια. Είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος (300ΚΒ περίπου) και μικρή σε απαιτήσεις 
μνήμης, αν και σε περιβάλλον με περισσότερη μνήμη λειτουργεί πιο ακόμα πιο 
γρήγορα. Παρ' όλα αυτά υποστηρίζει χαρακτηριστικά όπως : 

 Συναλλαγές 
 Μεγάλο υποσύνολο της ANSI SQL 92  
 Δεν χρειάζεται εγκατάσταση/ρύθμιση 
 Ολόκληρη η βάση αποθηκεύεται σε ένα και μοναδικό αρχείο 
 Μεταφερσιμότητα της βάσης - αρχείου σε άλλο σύστημα χωρίς μετατροπή 

Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την SQLite να χρησιμοποιείται πολύ ως 
αντικαταστάτης των συνηθισμένων αρχείων δεδομένων (txt, xml κλπ), καθώς και σε 
μικρές συσκευές όπως MP3 Players, κινητά κ.α. 

2.6 HTML 
HMTL σημαίνει HyperText Markup Language και είναι η κυρίαρχη περιγραφική 
γλώσσα στο διαδίκτυο. Επιτρέπει εικόνες και αντικείμενα να ενσωματωθούν και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία φορμών. Είναι δυνατή η κατασκευή 
δομής κειμένου με χρήση επικεφαλίδων, παραγράφων, λιστών, υπερσυνδέσμων κ.α. 
Επίσης, επιτρέπει την ενσωμάτωση γλωσσών scripting όπως η JavaScript που 
επηρεάζουν την συμπεριφορά των ιστοσελίδων. 

2.7 CSS 
CSS σημαίνει Cascading Style Sheets και είναι η γλώσσα που περιγράφει την 
εμφάνιση των ιστοσελίδων, για παράδειγμα τα χρώματα, την διάταξη, τις 
γραμματοσειρές κ.α. Επιτρέπει την διαφορετική εμφάνιση από μέσο σε μέσο, δηλαδή 
το ίδιο HTML έγγραφο μπορεί να φαίνεται διαφορετικά στην οθόνη και διαφορετικά 
στην εκτύπωση. Η CSS αποθηκεύεται σε διαφορετικό αρχείο απ' ότι η HTML. Έτσι 
πετυχαίνουμε τον διαχωρισμό της δομής του περιεχομένου από την παρουσίασή του. 
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H JavaScript είναι μια γλώσσα scripting που εκτελείται στον client και τα 
αποτελέσματά της φαίνονται απ' ευθείας σε αυτόν. 
Η script.aculo.us είναι μια βιβλιοθήκη σε JavaScript που βελτιώνει την εμφάνιση των 
ιστοσελίδων. Παρέχει μια μηχανή εμφάνισης για εφέ, μια βιβλιοθήκη drag and drop 
και διάφορα χειριστήρια όπως αυτόματη συμπλήρωση βασισμένη σε AJAX, 
επεξεργασία κειμένου in-place, sliders κ.α. 
Η AJAX είναι μια ομάδα τεχνολογιών διαδικτύου που πραγματοποιεί ασύγχρονα 
ερωτήματα στον server με σκοπό την ανάκτηση αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους 
σε ένα μέρος μιας φορτωμένης ήδη στον client ιστοσελίδας. Οι ομάδα των 
τεχνολογιών αποτελείται από :  

 HTML/CSS για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
 Document Object Model (DOM) (τα αντικείμενα απ' τα οποία αποτελείται το 

HTML έγγραφο) για την δυναμική εμφάνιση των αποτελεσμάτων 
 Extensible Markup Language (XML) (περιγραφική γλώσσα) για την 

αποστολή των ερωτημάτων 
 XMLHttpRequest που είναι το αντικείμενο που αναλαμβάνει την ασύγχρονη 

επικοινωνία μεταξύ server - client 
 JavaScript για να συνδεθούν όλες οι παραπάνω τεχνολογίες 

Η XML και η JavaScript μπορούν να αντικατασταθούν η πρώτη με HTML και απλό 
κείμενο και η δεύτερη με VBScript αν και AJAX σημαίνει Asynchronous JavaScript 
and XML. Στην υλοποίηση μας χρησιμοποιήθηκε HTML και JavaScript. 

2.11 HTTP 
Το HTTP (Hypertext Transfer Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που βρίσκεται 
στο επίπεδο εφαρμογής του μοντέλου OSI. Βασίζεται κυρίως στο πρωτόκολλο TCP 
(Transmission Control Protocol) του επιπέδου μεταφοράς, αλλά υπάρχουν και 
εφαρμογές του πάνω στο πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol). Το HTTP 
χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά των δεδομένων μεταξύ Apache και Android. 

2.12 UTF-8 
Το UTF-8 είναι μια κωδικοποίηση χαρακτήρων Unicode μεταβλητού μήκους. Σε 
σύγκριση με τα UTF-16 και UTF-32, είναι συμβατό με το ASCII και επιπλέον 
υποστηρίζει και όλους τους χαρακτήρες Unicode. Είναι η πλέον διαδεδομένη 
κωδικοποίηση σε εφαρμογές διαδικτύου αλλά και σε εφαρμογές διαχείρισης 
κειμένων γενικά. 
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3. Το Android 

3.1 Τι είναι 
Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα που κατασκευάστηκε από την Google για 
τα κινητά τηλέφωνα. Στην εικόνα παρακάτω φαίνεται η αρχιτεκτονική του. 
 

 
Εικόνα 10 Αρχιτεκτονική Android 
 
Βλέπουμε ότι βασίζεται σε πυρήνα Linux για τις κύριες λειτουργίες του, όπως η 
αναγνώριση του υλικού (κάμερα, οθόνη, πληκτρολόγιο, δίκτυο κλπ.). Ένα επίπεδο 
πιο πάνω υπάρχουν οι βιβλιοθήκες που αναλαμβάνουν βασικές επίσης λειτουργίες, 
όπως η εμφάνιση γραμματοσειρών, η κρυπτογράφηση SSL, η απεικόνιση γραφικών 
(SGL/OpenGL), η SQLite ως μια πλήρης βάση δεδομένων κλπ. Ακόμα πιο πάνω 
βρίσκεται το Framework με το οποίο κατασκευάζονται οι εφαρμογές, για παράδειγμα 
ο Activity Manager που αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα Activities μιας εφαρμογής, ο 
Resource Manager που διαχειρίζεται τους πόρους της εφαρμογής (κείμενα, χρώματα, 
εικόνες κλπ), το View System που εμφανίζει τα κουμπιά, τα πλαίσια διαλόγου, τις 
λίστες κ.α. Τέλος στο πιο πάνω επίπεδο βρίσκονται οι εφαρμογές που αναπτύσσουν 
οι χρήστες χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java.  

3.2 Τι δυνατότητες έχει 
Τα κινητά στα οποία εγκαθίσταται το Android είναι συνήθως αρκετά ισχυρά από 
άποψη υλικού (επεξεργαστή, μνήμη κλπ), κάτι που μας κάνει να περιμένουμε να έχει 
πολλές δυνατότητες. Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με αυτές τις δυνατότητες. 

 Υποστήριξη για οθόνες αφής 
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 Ενσωματωμένο Internet Browser βασισμένο στην μηχανή Webkit 
 Γραφικά 3D βασισμένα στην βιβλιοθήκη OpenGL ES με επιτάχυνση υλικού 

(hardware acceleration) 
 Σχεσιακή βάση δεδομένων SQLite 
 Υποστήριξη για τηλεφωνικά δίκτυα GSM και 3G εφόσον τα υποστηρίζει και 

η συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί 
 Επικοινωνία δεδομένων μέσω Bluetooth και WiFi εφόσον τα υποστηρίζει και 

η συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί 
 Υποστήριξη για Camera, GPS, αισθητήρα επιτάχυνσης (accelerometer) και 

μαγνητόμετρο (compass) εφόσον τα υποστηρίζει και η συσκευή στην οποία 
έχει εγκατασταθεί 

 Υποστήριξη για εικόνα (JPG, PNG, GIF), ήχο (AMR, AAC, MP3) και βίντεο 
(MPEG4, H264) 

 Αυξημένη ασφάλεια, μιας και κάθε εφαρμογή τρέχει κάτω από δικό της 
ξεχωριστό Linux UserID, έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει η μια εφαρμογή στην 
άλλη  

3.3 Τι παρέχει (Framework Εφαρμογών) 
Μετά τις δυνατότητες που έχει το Android θα δούμε και τι μας παρέχει ώστε να 
μπορούμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ευκολότερα μια 
εφαρμογή. 
Βασικότερη παροχή είναι αυτή των Layouts τα οποία μας χρειάζονται για να 
κατασκευάσουμε την διάταξη των συστατικών της εφαρμογής πχ κουμπιά, πεδία 
εισαγωγής κειμένου κλπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Absolute, Relative και Table 
Layouts. Συνεχίζουμε με τα συστατικά της εφαρμογής, ή αλλιώς Views, όπως 
Checkbox, DatePicker, EditText, TextView, ImageView, Gallery, RadioButton, 
TimePicker, VideoView, ZoomControls κ.α. 
Όσο αφορά τις πηγές (Resources) ο Resource Manager διαχειρίζεται καταχωρήσεις 
χρωμάτων, μορφοποιημένα κείμενα, εικόνες, εφέ κίνησης(διαφάνεια, περιστροφή, 
κλιμάκωση κ.α), μενού, θέματα (Themes) και διεθνοποίηση (Localization). Εδώ 
πρέπει να τονίσουμε ότι οι εικόνες δεν είναι αυτές που θα φορτωθούν κατά το 
Runtime, αλλά αφορούν το γραφιστικό κομμάτι της εφαρμογής. 
Σχετικά με την αποθήκευση/ανάκτηση δεδομένων προσφέρονται μηχανισμός 
αποθήκευσης προτιμήσεων (Preferences), αποθήκευση στην μνήμη του κινητού ή 
στην κάρτα μνήμης ως αρχεία, σχεσιακή βάση δεδομένων SQLite, αλλά και 
αποθήκευση στο δίκτυο. 
Στον τομέα της ασφάλειας το Android παρέχει ξεχωριστό UserID σε κάθε εφαρμογή 
για να μην παρεμβαίνει η μια στην άλλη, καθώς επίσης και την δυνατότητα ύπαρξης 
πιστοποιητικού σε κάθε εφαρμογή. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας είναι διάφορα και 
μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τα παρακάτω : 

 ACCESS_NETWORK_STATE, πρόσβαση στην κατάσταση δικτύου 
 ACCESS_WIFI_STATE, πρόσβαση στην κατάσταση ασύρματου δικτύου 
 BLUETOOTH, πρόσβαση στο Bluetooth 
 CAMERA, πρόσβαση στην κάμερα 
 CALL_PHONE, δυνατότητα κλήσης 
 CHANGE_NETWORK_STATE, τροποποίηση κατάστασης δικτύου 
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 CHANGE_WIFI_STATE, τροποποίηση κατάστασης ασύρματου δικτύου 
 INSTALL_PACKAGES, εγκατάσταση εφαρμογών 
 MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS, format στην κάρτα μνήμης 
 MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS, σύνδεση/αποσύνδεση της κάρτας 

μνήμης 
 READ_LOGS, πρόσβαση για ανάγνωση των logs του συστήματος 
 REBOOT, δυνατότητα για επανεκκίνηση 
 SET_WALLPAPER, δυνατότητα για αλλαγή εικόνας φόντου 
 SEND_SMS, δυνατότητα για αποστολή sms 

Όσο αφορά τα πολυμέσα, μας παρέχει την δυνατότητα αναπαραγωγής και εγγραφής 
βίντεο και ήχου με έτοιμο Media Player. 

3.4 Δομή μιας εφαρμογής 
Μια εφαρμογή στο Android έχει διαφορετική φιλοσοφία στη δομή της από την 
κλασική δομή που ξέρουμε. Συνήθως υπάρχει ένα εκτελέσιμο αρχείο που περιέχει την 
λογική του προγράμματος χρησιμοποιώντας εξωτερικούς πόρους, δηλαδή είτε τοπικά 
αρχεία εικόνων, είτε κείμενο που θα ανακτηθεί από το δίκτυο κλπ. Στο Android δεν 
υπάρχει ένα εκτελέσιμο αρχείο, αλλά ως εφαρμογή εννοούμε μία ομάδα αρχείων τα 
οποία αντιπροσωπεύουν τα Activities της εφαρμογής. Αυτά μπορεί να είναι 
προσπελάσιμα και από άλλες εφαρμογές τις οποίες δεν έχουμε γράψει εμείς. 
Για να ξεκινήσει ένα Activity θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως startup αλλιώς θα πρέπει 
να περιμένει κάποιο Intent. Τα Intents είναι αντικείμενα που περιέχουν είτε κείμενο 
είτε άλλου τύπου δεδομένα όπως εικόνα, ήχος κλπ. Έτσι μπορεί να έχουμε φτιάξει 
μια εφαρμογή που να χρησιμοποιεί σε κάποιο σημείο τον Phone Dialer και περνώντας 
του το κατάλληλο Intent, το Android ξεκινάει τoν Phone Dialer. 
Η λογική αυτή μας βοηθάει στο ότι κομμάτια εφαρμογών έτοιμα δεν χρειάζεται να τα 
ξανακατασκευάσουμε από την αρχή, απλώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς 
ο χρήστης του κινητού τηλεφώνου να καταλάβει την εναλλαγή από την μία εφαρμογή 
στην άλλη. 
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Εικόνα 11 Κύκλος ζωής μιας εφαρμογής στο Android 

3.5 Σύγκριση συσκευών Android 
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει με πίνακες τις συσκευές που υποστηρίζουν το Android 
καθώς και αυτές που θα το υποστηρίξουν μελλοντικά. 
 
Manufacturer Name Release Date Version Display 
Acer Inc beTouch E110 February 15, 

2010 
1.5 2.8", 240x320 

(QVGA, 
portrait mode) 
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Acer Inc Liquid A1 
(S100) 

November 
28, 2009 

1.6  

Acer Inc Liquid E Jun 2010 2.1  
Acer Inc Liquid E Ferrari Jun 2010 2.1  
Acer Inc Liquid Stream 

S110 
Aug 2010 2.1 with 

update to 2.2 
3.7 inch 
AMOLED 
WVGA 

Bluelans 
Communication 

Sciphone N19  November 
2009 

1.5 2.8", 240x320 
(QVGA, 
portrait mode) 

Bluelans 
Communication 

SciPhone N21  November 
2009 

1.6 3", 240x400 
(WQVGA, 
portrait mode) 

CSL CSL Spice August 2010 1.6 3.2", 240x640 
(HVGA, 
portrait mode), 
capacitive 

Dell Dell Mini3i November 
2009 

1.5 3.5", 360x640 
(nHD, portrait 
mode) 

Garmin Garminfone  June 9, 2010 1.6 3.5", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode) 

Geeks'Phone Geeks'Phone 
One 

 February 
2010 

  

General Mobile General Mobile 
DSTL1 
Imaginary 

August 2009 1.6  

Highscreen PP5420 July 11, 2009 
in Russia 

  

HKC HKC Pearl    
HKC HKC Imobile 

v413 
   

HTC 
Corporation 

HTC Aria June 20, 
2010 

2.1 with 
HTC Sense 
UI 

3.2", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode) 

HTC 
Corporation 

HTC Desire March 26, 
2010 

2.1/2.2 with 
HTC Sense 
UI 

3.7", 480x800 
(WGA, 
portrait mode) 

HTC 
Corporation 

HTC Dream, 
T-Mobile G1, 
Era G1 in 
Poland 

October 22, 
2008 

1.0 through 
2.1 

3.2", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode) 

HTC 
Corporation 

HTC Hero, 
HTC Droid 
Eris, 

July 2009 
(Europe, 
Asia, 

1.5, 2.1 with 
HTC Sense 
UI 

3.2", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode) 
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T-Mobile G2 
Touch in 
Ireland, the UK, 
Hungary, The 
Netherlands and 
Germany 

Canada) 
October 2009 
(US) 

HTC 
Corporation 

Droid Incredible April 29, 
2010 

2.1-2.2 with 
HTC Sense 
UI 

3.7", 480x800 
(WGA, 
portrait mode), 
AMOLED 

HTC 
Corporation 

HTC Legend March 16, 
2010 

2.1 with 
HTC Sense 
UI 

3.2", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode), 
AMOLED 

HTC 
Corporation 

HTC Magic, 
HTC Sapphire,
T-Mobile 
myTouch 3G, 
docomo HT-
03A in Japan 

April 27, 
2009-July 28, 
2009 
(depending 
on country) 

1.5-1.6 3.2", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode) 

HTC 
Corporation 

HTC Tattoo 
(formerly HTC 
Click) 

October 19, 
2009 

1.6 2.8", 240x320 
(QVGA, 
portrait mode) 

HTC 
Corporation 

HTC Evo 4G 
(formerly HTC 
Supersonic) 

June 4, 2010 2.2 with 
HTC Sense 
UI 

4.3", 480x800 
(WGA, 
portrait mode), 
217ppi 

HTC 
Corporation 

Google Nexus 
One, 
Codenamed 
HTC Dragon, 
HTC Passion

January 5, 
2010 

2.1-2.2 3.7", 480x800 
(WGA, 
portrait mode), 
252ppi 

HTC 
Corporation 

myTouch 3G 
Slide 

June 2, 2010 2.1 with 
HTC 
Espresso 
Sense UI 

3.4", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode) 

HTC 
Corporation 

HTC Wildfire June 14, 
2010 

2.1 with 
HTC Sense 
UI 

3.2", 240x320 
(QVGA, 
portrait mode) 

Huawei T-Mobile Pulse, 
Huawei U8220 
CHT8000 in 
Taiwan 

October 2009 1.5 (2.1 beta)  

Huawei U8230 December 
2009 

1.5  

i-Mobile i-Mobile 6010   3.0", 240x400 
(WQVGA, 
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portrait mode), 
TFT 

Kogan 
Technologies 

Agora 
standard/Pro 

15 December 
2008 but 
delayed to 
inifinity 

1.0 2.5", 240x320 
(QVGA, 
portrait mode), 
160ppi 

Lenovo Lenovo OPhone    
LG Group GW620 Eve 

dubbed GW620 
Linkme (for the 
Italian market) 

November 5, 
2009 

1.5  

LG Group GT540 Optimus
Also known as 
the GT540 Swift 

May 31, 
2010 

1.6, 2.0, 2.1 
or 2.2 
depending on 
the region 

 

LG Group KH5200 Andro-
1 

March 1, 
2010 

1.6 3.0", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode), 
LCD 

LG Group LU2300 
Optimus Q 

June 5, 2010 1.6 3.5", 480x800 
(WVGA, 
portrait mode), 
LCD 

LG Group VS740 Ally (aka 
Aloha) 

May 20, 
2010 

2.1 3.2", 480x800 
(WVGA, 
portrait mode), 
LCD 

LG Group KU9500 
Optimus Z 

Q3 2010 2.1 3.5", 480x800 
(WVGA, 
portrait mode), 
AMOLED, 
touchscreen 

Motorola Charm  2.1 Eclair 2.8", 240x320 
(QVGA, 
portrait mode) 

Motorola Quench, 
CLIQ XT, 
Motorola 
MB501 

March 17, 
2010  

1.5 
(upgradable 
to 2.1) 

 

Motorola, Milestone  November 6, 
2009 

2.0-2.2 

Motorola Droid X July 15, 2010 2.1 (2.2 
updated 
expected in 
September) 

4.3", 480x854 
(FWVGA, 
portrait mode), 
240ppi 

Motorola Droid 2, 
Milestone 2  

August 12, 
2010 

2.2 3.7", 480x854 
(FWVGA, 
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November, 
2010 (Droid 
Pro)  

portrait mode) 

Motorola Motorola i1  2010 1.5 3.1", 240x320 
(QVGA, 
portrait mode) 

Motorola Backflip, 
Motorola 
MB300 

March 7, 
2010  

1.5 
(upgradable 
to 2.1 in the 
US) 

 

Motorola Backflip, 
Motorola 
ME600 

 March 2010 
in China, 
 June 22, 
2010 in 
Taiwan 

1.5 with 
Motoblur 

 

Motorola Devour  March 25, 
2010 

1.6 with 
Motoblur 

 

Motorola Milestone 
XT701 

 May 11, 
2010 in 
Taiwan 

2.1  

Motorola MOTO MT710  OPhone OS 
1.5 

 

Motorola XT720, 
Motoroi, 

 February 
2010  July 
2010 

2.1  

Motorola XT800  2.0  
Motorola CLIQ, 

Motorola 
DEXT 
worldwide 

October 7, 
2009 (UK), 
November 2, 
2009 (US) 

1.5  

Motorola Motorola Defy Sep, 2010 2.1 3,7" 480 x 854 
Motorola Motorola 

Flipout 
Sep, 2010 2.1 2,8" 320 x 240 

Pantech Sirius Sky May 1, 2010 2.1 3.7", 480x800 
(WVGA, 
portrait mode) 

Pantech Sirius Izar July, 2010 2.1 3.7", 480x800 
(WVGA, 
portrait mode) 

Pantech Sirius Vega July, 2010 2.1 3.7", 480x800 
(WVGA, 
portrait mode) 

Qigi i6 2009   
Samsung Group Behold II November 

18, 2009 
1.6 with 
Touchwiz 

 

Samsung Group i7500 Galaxy, June 2009 1.6  
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Samsung Group M900 Moment November 1, 
2009 

1.5, 2.1  

Samsung Group i5700 Spica  November 
2009 

1.6, 2.1  

Samsung Group Galaxy A April 29, 
2010 

2.1 3.2", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode) 

Samsung Group i9000 Galaxy S, 
AT&T 
Captivate, 
T-Mobile 
Vibrant, 
Verizon 
Fascinate, 
Sprint Epic 4G 

June 15, 
2010 
June 24, 
2010 
(S.Korea) 
July 1, 2010 
(Australia), 
July 18 (US) 

2.1 with 
Touchwiz 3.0 

4.0", 480x800 
(WVGA, 
portrait mode), 
Super 
AMOLED 

Samsung Group M910 Intercept, 
Samsung 
Moment II 

July 11, 2010 
(USA) 

2.1 3.0" TFT 

Sony Ericsson XPERIA X10 
Mini 

February 
2010 

1.6 with 
Timescape 
UI 

 

Sony Ericsson Xperia X10  March 22, 
2010 (UK) 

1.6 with 
Timescape 
UI 

4.0", 480x854 
(FWVGA, 
portrait mode), 
TFT 

Tiger Tiger G3 September 
2009 

1.5 3.2", 240x400 
(WQVGA, 
portrait mode) 

ZTE Link Q2 2010 1.6 2.8", 240x320 
(QVGA, 
portrait mode) 

Nexian A980 (Journey) July 2010  3.2", 320x480 
(HVGA, 
portrait mode) 

Πίνακας 1 Κινητά που λειτουργούν με Android 
 
Manufacturer Name Release 

Date 
Version Notes 

Acer Inc beTouch 
E400 

 2.1 SIM-free smartphone with a 
600 MHz CPU, 3.2 inch 
resistive touch screen, and a 
3.1MP camera. 

Acer Inc beTouch 
E110 

 1.5 SIM-free smartphone with 
2.8MP camera. 

Acer Inc Liquid 
Metal 

Aug 
2010 

2.2 800 MHz SnapDragon 
CPU, 3.6 inch WVGA 
capacitive touch screen, 



 

Παράσχος Βασίλης, «Ανάπτυξη ασφαλών κινητών εφαρμογών - Google Android SDK»

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         16 

5MP camera, Bluetooth 3.0. 
Dell Aero Q2 2010 1.5 (expected 

to change to 
2.1 shortly 
after launch) 

3.5-inch multitouch screen 
with nHD resolution, a 5MP 
camera, WiFi, GPS, and a 
624 MHz Marvell 
processor. 

Dell Thunder Q4 2010 2.1 4.1-inch WVGA OLED 
screen, and an 8MP camera. 

Dell Flash Q1 2011 2.2 (Froyo) 3.5-inch WVGA LCD 
screen, 5MP autofocus cam, 
512MB of RAM and ROM 
with microSD expansion up 
to 64GB, WiFi, TV-out, a 
800 MHz Qualcomm 
MSM7230 processor. 

Lumigon T1 October 
2010 

2.2 (Froyo) 3.5-inch TFT capacitive 
touchscreen, WiFi, 
Bluetooth, A-GPS, 720P 
HDMI out, accelerometer, 
5MP autofocus cam with 
flash, Freescale 1 GHz 
i.MX51 3D processor and 
3.5 mm jack for audio, FM 
receiver and FM 
transmitter. 

Dell Smoke Q2 2011 2.2 (Froyo) 2.8-inch QVGA 
touchscreen, 5MP autofocus 
cam, microSD expansion to 
32GB, WiFi, Bluetooth, and 
a 800 MHz Qualcomm 
MSM7230 processor. 

HTC 
Corporation 

Vision Q3 2010 2.1 3.7" SuperLCD, keyboard 

HTC 
Corporation 

Desire 
HD 

Q3 2010 2.2 4.3" SuperLCD, 1 GHz 
Qualcomm Snapdragon, 8 
MPix camera 

HTC 
Corporation 

Scorpion Q4 2010 2.2 4.3" SuperLCD, 1.5 GHz 
Qualcomm Snapdragon, 8 
MPix camera 

INQ  Q4 2010  INQ announced it is 
developing phones on the 
Android platform with a 
release date in 2010. 

Kyocera Zio 
M6000 

Q2 2010 1.6 (user-
upgradeable 
to 2.1 *) 

Low-priced smartphone 
with 3.5" 800x480 
capacitive touchscreen, 
600 MHz Qualcomm 
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MSM7227 processor, 
3.2MP camera, stereo 
Bluetooth, Wi-Fi, and 512 
MB RAM. 

LG Optimus 
One 

Oct 2010 2.2 3.2" HVGA, 3 MP Camera, 
600Mhz CPU, micro SD 

LG Optimus 
Chic 

Oct 2010 2.2 3,2" HVGA, 5 MP Camera, 
600Mhz CPU, micro SD 

Samsung 
Group 

i8520 
Beam 

Q3 2010 2.1 3.7" AMOLED, 8MP 
Camera, 800Mhz 
Snapdragon, Touchwiz 3, 
projector wvga 

Samsung 
Group 

i9100 
Galaxy S 
Pro 

Q3 2010 2.1 4.0" SuperAMOLED, 
keyboard 

Samsung 
Group 

i9200 
Galaxy 
S2 

Q1 2011 3.0 4.3" Super AMOLED 2, 
1280 x 720, 2 GHz CPU, 1 
GB RAM, 4 GB ROM, 32 
GB flash, microSD, 8MP 
primary camera + 2.0 
secondary camera 

Sony Ericsson XPERIA 
X8 

Q3 2010 1.6  

T-Mobile Pulse 
Mini 

Released 
in UK. 

2.1 Smartphone with 2.8-inch 
QVGA resistive touch 
screen, 3.2MP camera, 
GPS, WIFI, stereo 
Bluetooth, FM radio, 
3.5mm headphone jack, 
HSDPA and MicroSD card 
(2GB included). Sub £100 
price point is arguably a 
feature. Announced by T-
Mobile on 16 February 
2010. 

Vodafone Vodafone 
845 

 May 
2010 

2.1 Has a 2.8-inch (240 x 320) 
touchscreen, 3.2MP camera, 
128MB RAM, and 512MB 
of storage. 

ZTE Smooth Q3 2010 1.6 Low-end smartphone with 
2.8-inch 240×320 QVGA 
display, WI-FI, Bluetooth, 
GPS, and support for 
UMTS and GMS radios. 
Retail price expected to be 
under 1000 Yuan. 

Πίνακας 2 Κινητά που θα λειτουργούν με Android 
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4. Σχεδίαση 

4.1 Περιγραφή 
Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε είναι κατά βάση μια πλατφόρμα εξέτασης μαθητών με 
χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. Οι καθηγητές ετοιμάζουν τα Κουίζ στα οποία θα 
εξεταστούν οι μαθητές μέσα από ένα σύστημα το οποίο τρέχει σε web server. Έτσι ο 
καθηγητής ανοίγει τον browser και συμπληρώνει μέσα από κατάλληλες φόρμες τις 
ερωτήσεις και τις σωστές απαντήσεις των κουίζ. Στη συνέχεια οι μαθητές απαντάνε 
στις ερωτήσεις μέσω του κινητού και μόλις τελειώσει η εξέταση η εφαρμογή στέλνει 
τις απαντήσεις των μαθητών στον web server. Στο σημείο αυτό, μετά την 
ολοκλήρωση τις εξέτασης, δεν γίνονται δεκτές μεταγενέστερες απαντήσεις. Πλέον, οι 
καθηγητές μπορούν να δουν τις απαντήσεις ανοίγοντας πάλι τον browser και 
επιλέγοντας το  Κουίζ που θέλουν. 
Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι λειτουργίες της εφαρμογής και η δομή των 
βάσεων δεδομένων τα διαγράμματα των οποίων έγιναν με την βοήθεια της 
εφαρμογής Visual Paradigm for UML Community Edition. 

4.2 Λειτουργίες 

 
Εικόνα 12 Διάγραμμα UML της εφαρμογής 
 
Στο UML διάγραμμα παρατηρούμε τρεις Actors : τον Διαχειριστή, τον Καθηγητή και 
τον Μαθητή και δυο Συστήματα : της Διαχείρισης και του Κουίζ. Η ανάλυση των Use 
Cases που ακολουθεί θα γίνει με βάση την χρονολογική σειρά των γεγονότων :  

 Διαχείριση/Manage Teachers : ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τους Καθηγητές 
 Διαχείριση/Manage Lessons : ο Καθηγητής επεξεργάζεται τα μαθήματα 
 Διαχείριση/Manage Chapters (απαιτεί το Manage Lessons) : ο Καθηγητής 

επεξεργάζεται τα κεφάλαια των μαθημάτων 
 Διαχείριση/Manage Questions (απαιτεί το Manage Chapters) : ο Καθηγητής 

επεξεργάζεται τις ερωτήσεις 
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 Διαχείριση/Manage Quiz (απαιτεί τα Manage Questions, Manage Teachers) : 
ο Καθηγητής επεξεργάζεται τα κουίζ 

 Διαχείριση/Export Questions : διαδικασία της Διαχείρισης που όταν ερωτηθεί 
κατάλληλα εξάγει σε μια λίστα τα κουίζ ή τις ερωτήσεις 

 Κουίζ/Do Quiz (απαιτεί το Export Questions) : ο Μαθητής απαντάει στις 
ερωτήσεις 

 Διαχείριση/Store Answers : διαδικασία της Διαχείρισης που όταν ερωτηθεί 
κατάλληλα δέχεται και αποθηκεύει τις απαντήσεις 

 Κουίζ/Export Answers (απαιτεί το Store Answers) : διαδικασία του Κουίζ που 
στέλνονται οι απαντήσεις στην Διαχείριση 

 Διαχείριση/View Answers : ο Καθηγητής βλέπει τις απαντήσεις 

4.3 Δεδομένα 
Πριν την περιγραφή των βάσεων δεδομένων πρέπει να σημειωθεί ότι στην Visual 
Paradigm δεν υποστηρίζεται ο τύπος TEXT, και γι' αυτό αντικαταστάθηκε με τον 
τύπο BLOB. Οι δυο αυτοί τύποι της MySQL είναι ίδιοι όσο αφορά τα δεδομένα που 
περιέχουν, απλώς ξεχωρίζουν στην διαχείρισή τους, για παράδειγμα κατά την 
εμφάνιση των αποτελεσμάτων ενός SELECT ερωτήματος με ORDER BY η 
ταξινόμηση γίνεται διαφορετικά. Επίσης, όλα τα πεδία με τίτλο id έχουν την ιδιότητα 
auto_increment.. 
 

 
Εικόνα 13 Διάγραμμα ER της εφαρμογής (πλευρά Server) 
 

answers 
Field Type Default

id int(11)  
student_am varchar(200)  
quiz_id int(11)  
question_id int(11)  
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answer varchar(200)  
 
Στον πίνακα answers αποθηκεύονται οι απαντήσεις των ερωτήσεων. Έχει UNIQUE 
τον συνδυασμό πεδίων student_am, quiz_id, question_id έτσι ώστε να μην μπορεί να 
εισαχθεί ξανά απάντηση του ίδιου μαθητή, για το ίδιο κουίζ και για την ίδια ερώτηση. 

 id : ο κωδικός της απάντησης 
 student_am : ο αριθμός μητρώου του μαθητή 
 quiz_id : ο κωδικός του κουίζ 
 question_id : ο κωδικός της ερώτησης 
 answer : η απάντηση του μαθητή 

 
chapters 

Field Type Default

id int(11)  
chapter varchar(200)  
lesson_id int(11)  
status int(11) 0 

 
Στον πίνακα chapters αποθηκεύονται τα κεφάλαια των μαθημάτων. Το κάθε 
κεφάλαιο ανήκει σε ένα ακριβώς μάθημα και ένα μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει 
πολλά κεφάλαια. 

 id : ο κωδικός του κεφαλαίου 
 chapter : ο τίτλος του κεφαλαίου 
 lesson_id : ο κωδικός του μαθήματος στο οποίο ανήκει το κεφάλαιο 
 status : η κατάσταση του κεφαλαίου (-1 = διαγραμμένο) 

 
lessons 

Field Type Default

id int(11)  
lesson varchar(200)  
status int(11) 0 

 
Στον πίνακα lessons αποθηκεύονται τα μαθήματα. 

 id : ο κωδικός του μαθήματος 
 lesson : ο τίτλος του μαθήματος 
 status : η κατάσταση του μαθήματος (-1 = διαγραμμένο) 

 
questions 

Field Type Default 

id int(11)  
question text  
question_type enum('MULTIPLE_CHOICE', 

'MATCHING', 'CLASSIFICATION') 
MULTIPLE_CHOICE

answers varchar(200)  
correct_answer varchar(200)  
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status int(11) 0 
 
Στον πίνακα questions αποθηκεύονται οι ερωτήσεις. 

 id : ο κωδικός της ερώτησης 
 question : η περιγραφή της ερώτησης 
 question_type : ο τύπος της ερώτησης με δυνατές επιλογές 

'MULTIPLE_CHOICE', 'MATCHING', 'CLASSIFICATION', αντίστοιχα για 
ερωτήσεις απλής/πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης και ταξινόμησης 

 answers : οι απαντήσεις κωδικοποιημένες 
 correct_answer : οι σωστές απαντήσεις κωδικοποιημένες 
 status : η κατάσταση της ερώτησης (-1 = διαγραμμένη) 

 
Περισσότερες πληροφορίες για την κωδικοποίηση των απαντήσεων βρίσκονται στο 
κεφάλαιο της παρουσίασης της εφαρμογής. 
 

questions_to_chapters 
Field Type Default

question_id int(11)  
chapter_id int(11)  

 
Στον πίνακα questions_to_chapters αποθηκεύονται οι αντιστοιχίσεις των ερωτήσεων 
στα κεφάλαια που ανήκουν. Μια ερώτηση μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά κεφάλαια 
καθώς και ένα κεφάλαιο μπορεί να περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις. 

 question_id : ο κωδικός της ερώτησης 
 chapter_id : ο κωδικός του κεφαλαίου 

 
questions_to_quiz 

Field Type Default

question_id int(11)  
quiz_id int(11)  

 
Στον πίνακα questions_to_quiz αποθηκεύονται οι συσχετίσεις των ερωτήσεων στα 
κουίζ που ανήκουν. Μια ερώτηση μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά κουίζ καθώς και 
ένα κουίζ μπορεί να περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις. 

 question_id : ο κωδικός της ερώτησης 
 quiz_id : ο κωδικός του κουίζ 

 
quiz 

Field Type Default

id int(11)  
quiz text  
title varchar(200)  
available_from varchar(200)  
available_to varchar(200)  
teacher_id int(11)  
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status int(11) 0 
 
Στον πίνακα quiz αποθηκεύονται τα κουίζ. Το κάθε κουίζ ανήκει σε έναν ακριβώς 
καθηγητή και ένας καθηγητής μπορεί να φτιάξει πολλά κουίζ. 

 id : ο κωδικός του κουίζ 
 quiz : η περιγραφή του κουίζ 
 title : ο τίτλος του κουίζ 
 available_from : timestamp από πότε είναι διαθέσιμο το κουίζ 
 available_to : timestamp από πότε είναι διαθέσιμο το κουίζ 
 teacher_id : ο κωδικός του καθηγητή 
 status : η κατάσταση του κουίζ (-1 = διαγραμμένο) 

 
teachers 

Field Type Default

id int(11)  
teacher varchar(200)  
status int(11) 0 

 
Στον πίνακα teachers αποθηκεύονται οι καθηγητές. 

 id : ο κωδικός του καθηγητή 
 teacher : το ονοματεπώνυμο του καθηγητή (αν και μπορεί να συμπεριλάβει 

οποιαδήποτε πληροφορία χωράει σε 200 χαρακτήρες) 
 status : η κατάσταση του καθηγητή (-1 = διαγραμμένος) 

 

 
Εικόνα 14 Διάγραμμα ER της εφαρμογής (πλευρά Client) 
 

quiz_info 
Field Type Default

id int(11) NULL 
quiz text NULL 
title varchar(200) NULL 
available_from varchar(200) NULL 
available_to varchar(200) NULL 
teacher varchar(200) NULL 

 
Στον πίνακα quiz_info αποθηκεύονται τα διαθέσιμα κουίζ τα οποία στάλθηκαν ως 
απάντηση από τον server στο κινητό. 

 id : ο κωδικός του κουίζ 
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 quiz : η περιγραφή του κουίζ 
 title : ο τίτλος του κουίζ 
 available_from : timestamp από πότε είναι διαθέσιμο το κουίζ 
 available_to : timestamp από πότε είναι διαθέσιμο το κουίζ 
 teacher : το ονοματεπώνυμο του καθηγητή 

 
questions_answers 

Field Type Default

id int(11) NULL 
question_text text NULL 
question_type varchar(200) NULL 
answers varchar(200) NULL 
student_answer varchar(200) NULL 

 
Στον πίνακα questions_answers αποθηκεύονται οι ερωτήσεις που στάλθηκαν ως 
απάντηση από τον server στο κινητό, καθώς και οι απαντήσεις του μαθητή που θα 
σταλθούν στο τέλος του κουίζ στον server. 

 id : ο κωδικός της ερώτησης 
 question_text : η περιγραφή της ερώτησης 
 question_type : ο τύπος της ερώτησης 
 answers : οι απαντήσεις κωδικοποιημένες 
 student_answer : οι απαντήσεις του μαθητή κωδικοποιημένες 
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5. Υλοποίηση 

5.1 Εγκατάσταση λογισμικού 
Έχοντας δει το απαραίτητο λογισμικό για την υλοποίηση της εφαρμογής, θα 
περιγραφεί παρακάτω η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού αυτού καθώς και η 
ρύθμιση ορισμένων παραμέτρων. Πρώτα εγκαθιστούμε το Java SE Development Kit 
6 update 20 (jdk-6u20-windows-i586.exe). 
 

 
Εικόνα 15 Εγκατάσταση Java SDK 1/3 
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Εικόνα 16 Εγκατάσταση Java SDK 2/3 
 

 
Εικόνα 17 Εγκατάσταση Java SDK 3/3 
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Έπειτα κάνουμε αποσυμπίεση το Eclipse IDE (eclipse-SDK-3.5.2-win32.zip) στον 
φάκελο Program Files. 
 

 
Εικόνα 18 Αποσυμπίεση του Eclipse IDE 
 
Δημιουργούμε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας για το Eclipse IDE. 
 

 
Εικόνα 19 Δημιουργία συντόμευσης του Eclipse IDE 
 
Αποσυμπιέζουμε το Google Android SDK (android-sdk_r05-windows.zip) στον 
δίσκο C: 
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Εικόνα 20 Αποσυμπίεση του Google Android SDK 
 
Μετά τρέχουμε το SDK Setup.exe που βρίσκεται στον φάκελο android-sdk-windows 
και στις ρυθμίσεις ενεργοποιούμε την ρύθμιση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 21 Ρύθμιση παραμέτρου στο Google Android SDK 
 
Στα διαθέσιμα πακέτα επιλέγουμε αυτά που φαίνονται στην εικόνα και πατάμε Install 
Selected για να ξεκινήσει η ενημέρωση από το Internet. Τα πακέτα είναι το SDK 
Platform, η τεκμηρίωση και δείγματα κώδικα που μας βοηθούν στην υλοποίηση της 
εφαρμογής. 
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Εικόνα 22 Επιλογή πακέτων για ενημέρωση του Google Android SDK 
 

 
Εικόνα 23 Το Eclipse IDE 
 
Επόμενο βήμα είναι να εγκαταστήσουμε το ADT plug-in στο Eclipse IDE, 
ανοίγοντας πρώτα το Eclipse και επιλέγοντας το μενού Help > Install New Software...  
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Εικόνα 24 Εγκατάσταση ADT Plugin 1/10 
 
Πατάμε στον γαλάζιο σύνδεσμο Available Software Sites και μετά Add. 
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Εικόνα 25 Εγκατάσταση ADT Plugin 2/10 
 
Συμπληρώνουμε στο Name : Eclipse 1 και στο Location : 
http://download.eclipse.org/releases/galileo όπως φαίνεται παρακάτω. 
 

 
Εικόνα 26 Εγκατάσταση ADT Plugin 3/10 
 
Πατάμε OK και μετά ξανά OK και επιστρέφουμε στο παράθυρο Available Software. 
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Εικόνα 27 Εγκατάσταση ADT Plugin 4/10 
 
Αφού έχει ενημερωθεί το Eclipse, πατάμε στον γαλάζιο σύνδεσμο Available Software 
Sites και μετά Add.. 
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Εικόνα 28 Εγκατάσταση ADT Plugin 5/10 
 
Και μετά στο Archive. 
 

 
Εικόνα 29 Εγκατάσταση ADT Plugin 6/10 
 
Επιλέγουμε το αρχείο ADT-0.9.6.zip που έχουμε στον υπολογιστή μας και δίνουμε το 
όνομα Android Plugin. 
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Εικόνα 30 Εγκατάσταση ADT Plugin 7/10 
 
Τσεκάρουμε τα υπομέρη του Developer Tools και πατάμε το κουμπί Next 2 φορές. 
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Εικόνα 31 Εγκατάσταση ADT Plugin 8/10 
 
Αποδεχόμαστε τις άδειες και πατάμε Finish. 
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Εικόνα 32 Εγκατάσταση ADT Plugin 9/10 
 
Τέλος στην ερώτηση που θα μας γίνει για επανεκκίνηση του Eclipse, επιλέγουμε ναι.  
 

 
Εικόνα 33 Εγκατάσταση ADT Plugin 10/10 
 
Μετά την εγκατάσταση του ADT Plugin, ακολουθούν οι ρυθμίσεις του. Στο Eclipse 
πηγαίνουμε στο μενού Window > Preferences. 
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Εικόνα 34 Ρυθμίσεις ADT Plugin 1/4 
 
Επιλέγουμε από την λίστα αριστερά Android. 
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Εικόνα 35 Ρυθμίσεις ADT Plugin 2/4 
 
Πατάμε στο Browse, επιλέγουμε τον φάκελο που έχουμε εγκαταστήσει το Android 
SDK και πατάμε OΚ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση C:\android-sdk-windows\ 
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Εικόνα 36 Ρυθμίσεις ADT Plugin 3/4 
 
Μετά πατάμε Apply.  
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Εικόνα 37 Ρυθμίσεις ADT Plugin 4/4 
 
Και μετά OΚ για να φύγουμε από τις ρυθμίσεις. Τελευταία εγκατάσταση είναι αυτή 
του XAMPP. Αποσυμπιέζουμε το XAMPP (xampp-win32-1.6.4.exe) στον δίσκο C:.  
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Εικόνα 38 Αποσυμπίεση του XAMPP 
 
Μετά τρέχουμε το αρχείο C:\xampp\setup_xampp.bat.  
 

 
Εικόνα 39 Εγκατάσταση του XAMPP 
 
Τέλος ανοίγουμε το αρχείο C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf και αλλάζουμε 
τη γραμμή Listen 443 σε Listen 4433. Η ρύθμιση αυτή γίνεται γιατί σε περιβάλλον 
Windows 7 η πόρτα 443 χρησιμοποιείται ήδη και προκαλεί διένεξη με τον Apache. 
Οπότε απλώς αλλάζουμε την SSL πόρτα που ακούει ο Apache στο XAMPP. 
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Εικόνα 40 Ρύθμιση SSL πόρτας στο XAMPP 

5.2 Δημιουργία εικονικής συσκευής Android 
Έχοντας εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό, για να γίνει σωστός έλεγχος της 
εφαρμογής που θα αναπτυχθεί, χρειάζεται να κατασκευάσουμε μια εικονική συσκευή 
Android. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συνδυασμοί ανάλυσης οθόνης και 
πυκνότητας οθόνης. 
 
 Low density (120), 

ldpi 
Medium density 

(160), mdpi 
High density (240), hdpi 

Small 
screen  

QVGA (240x320), 2.6"-
3.0" diagonal 

  

Normal 
screen  

WQVGA (240x400), 3.2"-
3.5" diagonal 
FWQVGA (240x432), 
3.5"-3.8" diagonal 

HVGA (320x480), 
3.0"-3.5" diagonal 

WVGA (480x800), 3.3"-4.0" 
diagonal 
FWVGA (480x854), 3.5"-4.0" 
diagonal 

Large 
screen  

 WVGA (480x800), 
4.8"-5.5" diagonal 
FWVGA (480x854), 
5.0"-5.8" diagonal 

 

Πίνακας 3 Συνδυασμοί ανάλυσης - πυκνότητας οθόνης 
 
Βάσει στατιστικών από το http://developer.android.com παρατηρούμε ότι οι 
πυκνότητες που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι οι Medium και High. 
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Εικόνα 41 Ποσοστά χρήσης πυκνότητας οθόνης 
 
Σε συνδυασμό με τα στοιχεία από τον προηγούμενο πίνακα, κρίνουμε ως καλύτερο 
περιβάλλον για τον έλεγχο της εφαρμογής την οθόνη με ανάλυση HVGA (320x480) 
και πυκνότητα Medium. Μικρότερες αναλύσεις και πυκνότητες χρησιμοποιούνται 
ελάχιστα και μεγαλύτερες υποστηρίζονται χωρίς πρόβλημα εφ' όσον ο έλεγχος 
γίνεται σε μικρότερες από αυτές. 
Για να δημιουργήσουμε μια εικονική συσκευή Android, ανοίγουμε το Eclipse IDE 
και πατάμε στο εικονίδιο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 42 Δημιουργία εικονικής συσκευής Android 1/5 
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Εικόνα 43 Δημιουργία εικονικής συσκευής Android 2/5 
 
Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάμε στο New... 
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Εικόνα 44 Δημιουργία εικονικής συσκευής Android 3/5 
 
Εισάγουμε ως όνομα της συσκευής το TestAVD, στην πλατφόρμα στόχο επιλέγουμε 
το Android 2.1 - API Level 7, στην κάρτα μνήμης εισάγουμε το 16, στην διάσταση 
οθόνης το αφήνουμε όπως έχει, HVGA, και το υλικό το αφήνουμε και αυτό όπως έχει 
με πυκνότητα οθόνης το 160. 
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Εικόνα 45 Δημιουργία εικονικής συσκευής Android 4/5 
 
Παρακάτω φαίνεται η λίστα με τις εικονικές συσκευές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
δεν υπάρχει περιορισμός σε μια εικονική συσκευή ανά σύστημα, αλλά στην παρούσα 
εφαρμογή δεν χρειαζόμαστε παραπάνω από μια. 
 

 
Εικόνα 46 Δημιουργία εικονικής συσκευής Android 5/5 

5.3 Τεχνικές 
Στις τεχνικές της υλοποίησης θα αναφερθούμε σε αξιοσημείωτες τεχνικές στον 
κώδικα τόσο στην PHP, όσο και στην Java. 

5.3.1 Σύνδεση PHP με MySQL και UTF-8 (/admin/config.inc.php) 

Συνδεόμαστε πρώτα με τους κωδικούς που έχουμε στον online server 
 
$db['host'] = 'localhost'; 
$db['user'] = 'dummy'; 
$db['pass'] = 'dummy'; 
$db['name'] = 'dummy'; 
$connect =
 @mysql_connect($db['host'],$db['user'],$db['pass']); 
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Αν αποτύχει η σύνδεση χρησιμοποιούμε τους κωδικούς για τον τοπικό server 
 
if (!$connect) { 
    $db['host'] = 'localhost'; 
    $db['user'] = 'root'; 
    $db['pass'] = ''; 
    $db['name'] = 'android_quiz'; 
    $connect =
 @mysql_connect($db['host'],$db['user'],$db['pass']); 
 
Αν αποτύχει και η τοπική σύνδεση τότε εμφάνισε λάθος 
 
    if (!$connect) die("Πρόβλημα κατά την σύνδεση με τη βάση"); 
} 
 
Με τον τρόπο αυτό εισάγουμε μια φορά τους κωδικούς και δεν χρειάζεται να 
εναλλασσόμαστε (ανέβασμα, μετονομασία) μεταξύ δυο αρχείων κατά την ανάπτυξη 
της εφαρμογής. Μετά επιλέγουμε την βάση 
 
$dbselect = @mysql_select_db($db['name'],$connect) or 
die("Πρόβλημα κατά την επιλογή βάσης"); 
 
Αφού γίνει η σύνδεση εκτελούμε τα παρακάτω για να γίνεται η επικοινωνία PHP - 
MySQL σε κωδικοποίηση UTF-8 
 
mysql_query("SET character_set_results='utf8'"); 
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); 
mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 

5.3.2 UTF-8 (/*.php) 

Πρώτη εντολή σε κάθε αρχείο PHP βάζουμε την :  
 
@header('Content-type: text/html; charset=utf-8'); 
 
και μετά στο HEAD της HTML τον παρακάτω κώδικα :  
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
 
ώστε να εμφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες σε UTF-8 στον browser. 

5.3.3 Χρήση AJAX (/admin/questions_form.php) 

Ο παρακάτω κώδικας JavaScript φορτώνει ένα κινούμενο γραφικό στον χώρο που θα 
εμφανιστούν οι απαντήσεις της ερώτησης για να δείξει ότι ο χρήστης θα πρέπει να 
περιμένει κάτι στον χώρο αυτό. Περνάει στην μέθοδο ajax_request() το URL της 
σελίδας που θα φέρει τα αποτελέσματα και το id του DIV στο οποίο θα εμφανιστούν. 
Έτσι δεν ξαναφορτώνει η σελίδα questions_form.php και ο χρήστης βλέπει δυναμικά 
τις απαντήσεις. 
 
function previewAnswers() { 
 var p = document.getElementById("preview"); 
 p.innerHTML = "<img src='ajax-loading.gif' width='0' 
id='img_loading'>"; 
 var i = document.getElementById("img_loading"); 
 i.width = '130'; 
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 var qt = document.getElementById("question_type"); 
 var a = document.getElementById("answers"); 
 var ca = document.getElementById("correct_answer"); 
 var url = "ajax_preview_answers.php?answers=" + a.value + 
"&correct_answer=" + ca.value + "&question_type=" + qt.value; 
 url = url.replace(/#/g,"@@@"); 
 ajax_request(url,"preview"); 
}  

5.3.4 Χρήση AJAX (/admin/ajax_preview_answers.php) 

Σε συνέχεια του προηγούμενου, το PHP αρχείο που θα κατασκευάσει τα 
αποτελέσματα είναι το παρακάτω. Βλέπουμε ότι δεν είναι ολοκληρωμένη HMTL με 
BODY, HEAD κλπ αλλά εμφανίζει κατευθείαν κομμάτι της. 
 
<? 
session_start(); 
require_once("lib.inc.php"); 
 
$a = str_replace("@@@", "#", $_GET['answers']); 
$ca = str_replace("@@@", "#", $_GET['correct_answer']); 
 
?> 
<u>Απαντήσεις</u><BR><BR> 
<?=formatAnswers($a,$_GET['question_type'])?> 
<BR> 
<u>Σωστή απάντηση</u><BR><BR> 
<?=formatAnswers($ca,$_GET['question_type'])?>  

5.3.5 Χρήση script.acoulo.us (/admin/answers_list.php) 

Εδώ φαίνονται τα αρχεία που δηλώνουμε στο HEAD και μετά πως ενεργοποιούμε το 
εφέ blind πατώντας μια γραμμή πίνακα. 
 
<script src="scriptaculous/prototype.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script src="scriptaculous/scriptaculous.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script src="scriptaculous/scriptaculous.js?load=effects,dragdrop" 
type="text/javascript"></script>  
 
<tr onclick="Effect.toggle('tr<?=$row['id']?>', 'blind'); return 
false;" class='quiz_info'>  

5.3.6 Ανάγνωση HTTP POST / Κωδικοποίηση Δεδομένων (/android.php) 

Στο αρχείο αυτό γίνεται η επικοινωνία μεταξύ server - client. H PHP με τις παρακάτω 
εντολές δέχεται δεδομένα που στάλθηκαν με HTTP POST. 
 
$cmd = $_POST['cmd']; 
$param = $_POST['param']; 
 
Παρακάτω φαίνεται πως γίνεται η κωδικοποίηση των διαθέσιμων κουίζ η οποία δεν 
είναι άλλη παρά ο διαχωρισμός των πεδίων της οντότητας κουίζ με @@@ και η 
εκτύπωση των πεδίων αυτών σε συγκεκριμένη σειρά. 
 
if ($cmd == "list_quiz") { 
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 $result = mysql_query("SELECT 
Q.id,Q.quiz,Q.title,Q.available_from,Q.available_to,T.teacher FROM 
quiz Q, teachers T WHERE Q.teacher_id=T.id AND 
Q.available_from<=".$param." AND Q.available_to>=".$param); 
 if (mysql_num_rows($result) == 0) { 
  echo "-1@@@ @@@Δεν υπάρχει διαθέσιμο κουιζ@@@0@@@0@@@ 
\n"; 
 } 
 else { 
  while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 
   $row['quiz'] = str_replace("\r","",$row['quiz']); 
   $row['quiz'] = 
str_replace("\n","<br>",$row['quiz']); 
   echo 
$row['id']."@@@".$row['quiz']."@@@".$row['title']."@@@".$row['availab
le_from']."@@@".$row['available_to']."@@@".$row['teacher']."\n"; 
  } 
 } 
}  

5.3.7 Δήλωση δομής εφαρμογής Android (AndroidManifest.xml) 

Το XML αυτό έχει συγκεκριμένο όνομα και περιέχει πληροφορίες για την Android 
εφαρμογή. Συγκεκριμένα το package της εφαρμογής, το κυρίως εικονίδιο της, το 
Activity που θα ξεκινήσει πρώτο, τα υπόλοιπα Activities, την ελάχιστη έκδοση 
πλατφόρμας που χρειάζεται για να τρέξει και τα δικαιώματα που πρέπει να δοθούν. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
 package="bill.quiz" android:versionCode="1" 
android:versionName="1.0"> 
<application android:icon="@drawable/icon" 
android:label="@string/txt_app_name"> 
 <activity android:name=".Quiz" 
android:label="@string/txt_app_name"> 
  <intent-filter> 
   <action android:name="android.intent.action.MAIN" 
/> 
   <category 
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
  </intent-filter> 
 </activity> 
 <activity android:name=".DumpDatabase"></activity> 
 <activity android:name=".FetchQuiz"></activity> 
 <activity android:name=".GetQuizSelection"></activity> 
 <activity android:name=".About"></activity> 
 <activity android:name=".FetchQuestions"></activity> 
 <activity android:name=".Question"></activity> 
 <activity android:name=".SendAnswers"></activity> 
</application> 
 
<uses-sdk android:targetSdkVersion="7" 
android:minSdkVersion="7"></uses-sdk> 
 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-
permission> 
</manifest>  
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5.3.8 Δήλωση πόρων εφαρμογής Android (resources.xml) 

Το XML αυτό έχει επίσης συγκεκριμένο όνομα και περιέχει πληροφορίες για τις 
πηγές που θα χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή, όπως κείμενα και χρώματα. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
<string name="filter_digits">0123456789</string> 
<string name="txt_give_am">Δώσε ΑΜ : </string> 
<color name="col_yellow">#FFFF00</color> 
<color name="col_blue">#0099ff</color> 
</resources> 
 

5.3.9 Δήλωση διάταξης ενός Activity (get_quiz_selection.xml) 

Παρακάτω βλέπουμε πως δηλώνουμε την διάταξη ενός Activity την οποία μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε σε ένα ή περισσότερα Activities. Πρώτα υπάρχει ένα 
LinearLayout - Γραμμική Διάταξη με κάθετο προσανατολισμό. Εμφανίζουμε ένα 
Spinner - drop-down μενού και μετά από κάτω πάλι ένα LinearLayout αλλά με 
οριζόντιο προσανατολισμό. Μέσα σε αυτό εμφανίζεται ένα TextView - κείμενο και 
δίπλα του ένα EditText - κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας. Κάτω από το 
οριζόντιο LinearLayout εμφανίζουμε και ένα Button - κουμπί και τέλος κλείνουμε το 
πρώτο LinearLayout. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout01" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical"> 
 
<Spinner android:id="@+id/Spinner01" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_width="fill_parent"></Spinner> 
 
<LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout02" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_width="fill_parent" android:orientation="horizontal" 
android:padding="10dip"> 
 
<TextView android:id="@+id/TextView01" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/txt_give_am" 
android:textStyle="bold"></TextView> 
 
<EditText android:id="@+id/EditText01" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:digits="@string/filter_digits"></EditText> 
 
</LinearLayout> 
 
<Button android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_width="fill_parent" android:id="@+id/btn_next" 
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android:text="@string/btn_next" 
android:drawableRight="@drawable/arrow_right"></Button> 
  
</LinearLayout> 

5.3.10 Διάφορες τεχνικές Java στο Android (GetQuizSelection.java) 

Δηλώνουμε την κλάση GetQuizSelection κληρονομώντας την κλάση Activity. 
 
public class GetQuizSelection extends Activity { 
 
Της δίνουμε τις ιδιότητες που θα χρησιμοποιήσουμε 
 
 protected String quiz_id; 
 private DatabaseHelper dh; 
 private Bundle bundle; 
 private Intent mIntent; 
 
μια υποκλάση που θα μας χρειαστεί στο drop-down μενού 
 
 private class MyData { 
  public String id; 
  public String value; 
  public MyData(String i,String v) {id = i; value = v;} 
  public String toString() {return value;} 
 } 
 
και μια υποκλάση που υλοποιεί το interface OnItemSelectedListener. Σε αυτήν 
υλοποιούμε τις μεθόδους onItemSelected και onNothingSelected για να χειριστούμε 
τα γεγονότα όταν ο χρήστης επιλέξει κάτι από το drop-down μενού και όταν δεν γίνει 
κάποια επιλογή. 
 
 private class Spinner1OnItemSelectedListener implements 
OnItemSelectedListener { 
  public void onItemSelected(AdapterView<?> parent,View 
view, int pos, long id) { 
   MyData m = (MyData) parent.getItemAtPosition(pos); 
   quiz_id = m.id; 
     } 
 
     public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
      quiz_id = "-1"; 
     } 
 } 
 
Δηλώνουμε την μέθοδο onCreate η οποία καλείται όταν ξεκινάει το Activity. Επίσης 
δηλώνουμε ποιο Layout θα χρησιμοποιήσουμε και αρχικοποιούμε τις ιδιότητες της 
κλάσης. 
 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.get_quiz_selection); 
         
        this.dh = new DatabaseHelper(this); 
        bundle = new Bundle(); 
        mIntent = new Intent(); 
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Παρακάτω φαίνεται ο κώδικας που τρέχει όταν πατηθεί το κουμπί Επόμενο, ο οποίος 
ελέγχει το ΑΜ που έδωσε ο χρήστης και αν είναι κενό εμφανίζει μήνυμα (Toast) ή 
περνάει με τα αντικείμενα bundle και mIntent πληροφορίες στο Activity που κάλεσε 
το τρέχον Activity και τερματίζει το Activity αυτό. 
 
        final Button button = (Button) findViewById(R.id.btn_next); 
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
             String s_am = ((EditText) 
findViewById(R.id.EditText01)).getText().toString(); 
             if (s_am.length() == 0) { 
                 Toast toast = 
Toast.makeText(getApplicationContext(), (String) 
getResources().getText(R.string.msg_empty_student_am), 
Toast.LENGTH_SHORT); 
                 toast.show(); 
                 return; 
             } 
          bundle.putString("quiz_id",quiz_id); 
          bundle.putString("student_am",s_am); 
          mIntent.putExtras(bundle); 
          setResult(RESULT_OK, mIntent); 
                finish(); 
            } 
        }); 
         
Εδώ γεμίζουμε το Spinner με δεδομένα τα οποία διαβάζουμε από την βάση SQLite 
του Android. Πρώτα γεμίζουμε έναν ArrayAdapter και μετά τον συνδέουμε με το 
Spinner. Επίσης συνδέουμε το Spinner με την υποκλάση 
Spinner1OnItemSelectedListener που υλοποίησε το interface 
OnItemSelectedListener. 
 
        Spinner spinner1 = (Spinner) findViewById(R.id.Spinner01); 
         
        ArrayAdapter<MyData> adapter1 = new 
ArrayAdapter<MyData>(this,android.R.layout.simple_spinner_item); 
        
adapter1.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_drop
down_item); 
  Cursor cursor1 = dh.db.rawQuery("SELECT * FROM quiz_info 
ORDER BY title ASC", null); 
  if (cursor1.moveToFirst()) { 
   do { 
          adapter1.add(new MyData(
 cursor1.getString(cursor1.getColumnIndex("id")),
 cursor1.getString(cursor1.getColumnIndex("title")) + " [" +
 cursor1.getString(cursor1.getColumnIndex("teacher")) + "]" 
            )); 
   } while (cursor1.moveToNext()); 
  } 
  if (cursor1 != null && !cursor1.isClosed()) 
cursor1.close(); 
        spinner1.setAdapter(adapter1); 
        spinner1.setOnItemSelectedListener(new 
Spinner1OnItemSelectedListener()); 
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    } 
} 

5.3.11 Ανάθεση τιμής σε TextView (DumpDatabase.java) 

Για να χρησιμοποιήσουμε ένα View θα πρέπει πρώτα να το ψάξουμε στο Layout με 
την παρακάτω εντολή :  
 
TextView text1 = (TextView) findViewById(R.id.TextView01); 
 
Μετά κάνουμε ανάθεση τιμής ή καλούμε μια οποιαδήποτε μέθοδο του όπως 
παρακάτω 
 
text1.setText(s); 

5.3.12 Αποστολή και ανάγνωση HTTP POST / Threads / Ανάγνωση παραμέτρων 
Activity (SendAnswers.java) 
public class SendAnswers extends Activity { 
 private DatabaseHelper dh; 
 private ProgressDialog myProgressDialog; 
 private String student_am; 
 private String quiz_id; 
 private String result; 
 private Bundle bundle; 
 private Intent mIntent; 
  
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.send_answers); 
 
        this.dh = new DatabaseHelper(this); 
        bundle = new Bundle(); 
        mIntent = new Intent(); 
        result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_failed); 
 
Στις επόμενες δύο γραμμές διαβάζουμε τα δεδομένα που περάστηκαν από το Activity 
που κάλεσε το SendAnswers. 
 
        quiz_id = getIntent().getExtras().getString("quiz_id"); 
        student_am = getIntent().getExtras().getString("student_am"); 
         
Στο κομμάτι κώδικα που ακολουθεί βλέπουμε πως γίνεται να υλοποιήσουμε ένα 
καινούριο Thread. Συγκεκριμένα εμφανίζουμε ένα ProgressDialog ενώ ταυτόχρονα 
γίνεται η αποστολή των απαντήσεων στον server με την μέθοδο performUpdate(). 
 
  myProgressDialog = 
ProgressDialog.show(SendAnswers.this,getResources().getText(R.string.
msg_update_dialog_title), 
getResources().getText(R.string.msg_update_dialog_msg), true);  
  Thread t = new Thread() { 
   public void run() {  
    try {performUpdate();} 
    catch (Exception e) {}  
    myProgressDialog.dismiss(); 
       bundle.putString("result",result); 
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       mIntent.putExtras(bundle); 
       setResult(RESULT_OK, mIntent); 
       finish(); 
   }  
  }; 
  t.start(); 
    } 
 
 private void performUpdate() { 
        //check for connectivity first 
     if (!Utilities.connectivityCheck()) {result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_failed); return;} 
 
        String data = send_data(); 
        if (data.equals("ERROR")) {result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_failed); return;} 
        if (data.contains("DUPLICATE_ANSWERS")) { 
         result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_failed2); 
        } 
        else if (data.contains("SUBMISSION_OUT_OF_TIME")) { 
         result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_failed3); 
        } 
        else { 
         result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_success); 
        } 
    } 
     
Η μέθοδος send_data() δημιουργεί μια HTTP σύνδεση και περνάει σε αυτή τα 
κωδικοποιημένα δεδομένα με την εντολή wr.write(data). Πιο μετά από την ίδια 
σύνδεση διαβάζει την απάντηση με την εντολή rd.readLine(). 
 
    private String send_data() { 
        String text = ""; 
     try { 
            String data = URLEncoder.encode("cmd", "UTF-8") + "=" + 
URLEncoder.encode("accept_answers", "UTF-8"); 
            String question_id[] = get_question_ids(); 
            String answer[] = get_answers(); 
            String question_ids = Utilities.implode(question_id, 
"@@@"); 
            String answers = Utilities.implode(answer, "@@@"); 
            data += "&" + URLEncoder.encode("student_am", "UTF-8") + 
"=" + URLEncoder.encode(student_am, "UTF-8"); 
            data += "&" + URLEncoder.encode("quiz_id", "UTF-8") + "=" 
+ URLEncoder.encode(quiz_id, "UTF-8"); 
            data += "&" + URLEncoder.encode("question_id", "UTF-8") + 
"=" + URLEncoder.encode(question_ids, "UTF-8"); 
            data += "&" + URLEncoder.encode("answer", "UTF-8") + "=" 
+ URLEncoder.encode(answers, "UTF-8"); 
            URL url = new 
URL(Messages.getString("Settings.server_url")); 
            URLConnection conn = url.openConnection(); 
            conn.setDoOutput(true); 
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            OutputStreamWriter wr = new 
OutputStreamWriter(conn.getOutputStream()); 
            wr.write(data); 
            wr.flush(); 
            BufferedReader rd = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(conn.getInputStream())); 
            String line; 
            while ((line = rd.readLine()) != null) { 
                text = text + line + "\n"; 
            } 
            wr.close(); 
            rd.close(); 
            if (text.contains("Server problem")) return "ERROR"; 
        } 
     catch (Exception e) { 
         return "ERROR"; 
        } 
     return text; 
    } 
} 

5.3.13 SQLite Transaction (FetchQuiz.java) 

Παρακάτω φαίνεται η υλοποίηση ενός Transaction σε SQLite. Ξεκινάμε με την 
εντολή beginTransaction() και τελειώνουμε με την endTransaction(). Ανάμεσα 
εκτελούμε όσες SQL εντολές θέλουμε και πριν καλέσουμε την endTransaction() 
καλούμε την setTransactionSuccessful() για να γίνουν commit τα ερωτήματα. 
 
private void performUpdate() { 
        //check for connectivity first 
     if (!Utilities.connectivityCheck()) {result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_failed); return;} 
   
     String ms = 
String.valueOf(Utilities.getCurrentTimestamp().getTime()); 
        String data = fetch_data(ms.substring(0, ms.length() - 3)); 
        if (data.equals("ERROR")) {result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_failed); return;} 
      
        dh.db.beginTransaction(); 
        try { 
         String[] data2 = data.split("\n"); 
         for (int i = 0; i < data2.length; i++) { 
          if (data2[i].equals("")) continue; 
       String[] row_data = data2[i].split("@@@"); 
    dh.db.execSQL("INSERT INTO 
quiz_info(id,quiz,title,available_from,available_to,teacher) VALUES 
('" + row_data[0] + "','" + row_data[1] + "','" + row_data[2] + "','" 
+ row_data[3] + "','" + row_data[4] + "','" + row_data[5] + "')"); 
   } 
         dh.db.setTransactionSuccessful(); 
         result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_success); 
        } 
        catch (Exception e) { 
         result = (String) 
getResources().getText(R.string.msg_result_failed); 
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        } 
        finally { 
         dh.db.endTransaction(); 
        } 
    } 
 

5.3.14 Δυναμική προσθήκη checkbox (Question.java) 

Εδώ βλέπουμε ότι για να προσθέσουμε δυναμικά ένα checkbox σε μια φόρμα, 
χρησιμοποιούμε τον τελεστή new και μετά στο Layout καλούμε την addView(). 
Παρόμοια χειριζόμαστε και τα Buttons, TextView, EditView κλπ. 
 
private CheckBox[] chk; 
 
LinearLayout ll = (LinearLayout) findViewById(R.id.LinearLayout02); 
chk = new CheckBox[possible_answers_count]; 
         for (int i = 0; i < possible_answers_count; i++) { 
    chk[i] = new CheckBox(this); 
    chk[i].setText(possible_answers[i]); 
          ll.addView(chk[i]); 
   } 

5.3.15 Τρόποι εκκίνησης ενός Activity (Quiz.java) 

Οι τρόποι για να ξεκινήσουμε ένα Activity είναι δύο. Ο πρώτος που ακολουθεί είναι 
όταν δεν θέλουμε να μας επιστραφούν τιμές από μεταβλητές, ενώ ο δεύτερος όταν 
θέλουμε. Στην δεύτερη περίπτωση η τελευταία παράμετρος είναι ένας μοναδικός 
κωδικός για το Activity για την κλάση που βρισκόμαστε. 
 
startActivity(new Intent(Quiz.this, About.class)); 
 
startActivityForResult(new Intent(Quiz.this, FetchQuiz.class), 
ACTIVITY_QUESTION); 
 
...... 
 
Υλοποιούμε την μέθοδο onActivityResult()η οποία διαχειρίζεται τις επιστροφές από 
τα Activities που ξεκίνησαν από την τρέχουσα κλάση. Εδώ χρησιμοποιούμε τον 
μοναδικό κωδικό που είπαμε πριν και επιπλέον έναν ακόμα κωδικό που δείχνει αν 
επιστρέψαμε με finish() ή με την χρήση του κουμπιού Επιστροφή που βρίσκεται στο 
κινητό. 
 
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 
Intent data) { 
 
        if (requestCode == ACTIVITY_QUESTION) { 
            if (resultCode == RESULT_OK) { 
          quiz_current_question++; 
          if (quiz_current_question < 
quiz_count_of_questions) { 
           nextQuestion(); 
          } 
          else { 
              Intent nIntent = new Intent(Quiz.this, 
SendAnswers.class); 
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              nIntent.putExtra("quiz_id", quiz_id); 
              nIntent.putExtra("student_am", student_am); 
              startActivityForResult(nIntent, 
ACTIVITY_SEND_ANSWERS); 
          } 
            } 
        } 
 
    } 
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6. Παρουσίαση της εφαρμογής 
Μετά την ανάπτυξη το επόμενο μέρος είναι η παρουσίαση της εφαρμογής η οποία θα 
γίνει με βάση την χρονολογική σειρά των γεγονότων, όπως ακριβώς και στην 
επεξήγηση του διαγράμματος UML. 
Υποθέτουμε ότι η παρουσίαση γίνεται σε τοπικό υπολογιστή, στον οποίο τα αρχεία 
του συστήματος βρίσκονται στον φάκελο C:\xampp-1-6-4\htdocs\android. Ανοίγουμε 
έναν browser και πληκτρολογούμε την διεύθυνση http://localhost/android/admin/. 
Πατώντας στο μενού αριστερά τον σύνδεσμο Καθηγητές βλέπουμε την λίστα με τους 
Καθηγητές. Επιλέγουμε Προσθήκη για να εισάγουμε νέο Καθηγητή, Επεξεργασία για 
ενημέρωση ήδη υπάρχοντος ή Διαγραφή για να διαγράψουμε κάποιον Καθηγητή. 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε κανένα μενού δεν γίνεται πραγματικά διαγραφή, 
απλώς μαρκάρεται η εγγραφή ως διαγραμμένη. 
 

 
Εικόνα 47 Διαχείριση :  λίστα καθηγητών 
 
Επιλέγοντας την Επεξεργασία, εμφανίζεται η φόρμα ενημέρωσης του Καθηγητή η 
οποία έχει ένα πεδίο μόνο, αυτό του ονόματος. Τα πεδία των Κωδικών σε όλες τις 
φόρμες είναι κλειδωμένα και συγκεκριμένα σε περίπτωση προσθήκης  χωρίς 
νούμερο. Μετά πατάμε στο κουμπί Ενημέρωση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. 
 

 
Εικόνα 48 Διαχείριση :  επεξεργασία καθηγητών 
 
Έχοντας καταχωρίσει τους Καθηγητές ο διαχειριστής, εισέρχεται πλέον ο κάθε 
Καθηγητής στο σύστημα για να καταχωρίσει τα Μαθήματα. Πατώντας στο μενού 
βλέπουμε την λίστα με τα Μαθήματα. 
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Εικόνα 49 Διαχείριση :  λίστα μαθημάτων 
 
Η φόρμα ενημέρωσης των Μαθημάτων αποτελείται και αυτή από ένα μόνο πεδίο, το 
όνομα του Μαθήματος. 
 

 
Εικόνα 50 Διαχείριση :  επεξεργασία μαθημάτων 
 
Μετά τα Μαθήματα καταχωρούμε τα Κεφάλαιά τους από το μενού Κεφάλαια. 
Παρατηρούμε ότι έχουμε ένα διαγραμμένο Κεφάλαιο που εμφανίζεται με κόκκινο 
φόντο και το κουμπί Διαγραφή έχει αντικατασταθεί με Αναίρεση. 
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Εικόνα 51 Διαχείριση :  λίστα κεφαλαίων 
  
 
Στην ενημέρωση των Κεφαλαίων έχουμε τα πεδία με τον τίτλο του Κεφαλαίου και το 
Μάθημα στο οποίο ανήκει το Κεφάλαιο, εμφανιζόμενο με μια λίστα επιλογής. 
 

 
Εικόνα 52 Διαχείριση :  επεξεργασία κεφαλαίων 
 
Πλέον μπορεί ο Καθηγητής να καταχωρίσει τις Ερωτήσεις που θα έχουν τα Κουίζ. Η 
λίστα των Ερωτήσεων μας δίνει τις εξής πληροφορίες : 

 Κεφάλαιο και μέσα σε παρένθεση το Μάθημα στο οποίο ανήκει η Ερώτηση 
 την περιγραφή της Ερώτησης 
 τον τύπο της Ερώτησης 
 τις πιθανές απαντήσεις της 
 τις σωστές απαντήσεις της 
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Εικόνα 53 Διαχείριση :  λίστα ερωτήσεων 
 
Στην λίστα στην πάνω δεξιά γωνία παρατηρούμε ότι υπάρχει φίλτρο για την 
διευκόλυνση στην εύρεση των Ερωτήσεων. Το πρώτο φίλτρο είναι για το Κεφάλαιο 
της Ερώτησης. 
 

 
Εικόνα 54 Διαχείριση :  φίλτρο ερωτήσεων : κεφάλαια 
 
Το δεύτερο φίλτρο αφορά τον τύπο της Ερώτησης. 
 

 
Εικόνα 55 Διαχείριση :  φίλτρο ερωτήσεων : τύποι 
 
Στην φόρμα καταχώρησης των Ερωτήσεων εισάγουμε τα ίδια πεδία με αυτά που 
είδαμε στην λίστα. Το πεδίο Μαθήματα είναι πολλαπλής επιλογής μιας και κάποια 
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Ερώτηση μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από ένα μαθήματα, αλλά και σε δύο 
διαφορετικά Κεφάλαια ίδιου Μαθήματος. Η περιγραφή είναι απλό κείμενο και ο 
τύπος πεδίο επιλογής. Πατώντας το κουμπί Εισαγωγή δείγματος, εισάγεται ένα 
δείγμα Απάντησης και ένα δείγμα Σωστής απάντησης, ανάλογα με τον τύπο που θα 
επιλέξουμε. 
Στον τύπο αντιστοίχισης η εισαγωγή γίνεται με τη μορφή 
ΑριστερήΣτήλη1#ΔεξιάΣτήλη1_ΑριστερήΣτήλη2#ΔεξιάΣτήλη2_ΑριστερήΣτήλη3#Δ
εξιάΣτήλη3. Στο πεδίο απαντήσεις φροντίζουμε να ανακατέψουμε την αντιστοίχιση, 
ενώ στο πεδίο σωστή απάντηση να έχουμε την ίδια σειρά απαντήσεων στην αριστερή 
στήλη με το πεδίο απάντηση. Για παράδειγμα με πιθανές απαντήσεις τις 
Βόλβη#Πελοπόννησος_Στυμφαλία#Κρήτη_Κουρνά#Μακεδονία, η σωστή απάντηση 
είναι Βόλβη#Μακεδονία_Στυμφαλία#Πελοπόννησος_Κουρνά#Κρήτη και όχι 
Στυμφαλία#Πελοπόννησος_Κουρνά#Κρήτη_Βόλβη#Μακεδονία. Πατώντας στο 
κουμπί Προεπισκόπηση απαντήσεων βλέπουμε αν καταχωρήσαμε σωστά τις 
απαντήσεις. 
 

 
Εικόνα 56 Διαχείριση :  επεξεργασία ερωτήσεων αντιστοίχισης 
 
Στον τύπο ταξινόμησης η εισαγωγή γίνεται με τη μορφή 
Απάντηση1_Απάντηση2_Απάντηση3 κλπ. 
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Εικόνα 57 Διαχείριση :  επεξεργασία ερωτήσεων ταξινόμησης 
 
Στον τύπο πολλαπλής επιλογής η εισαγωγή γίνεται με τη μορφή 
Απάντηση1_Απάντηση2_Απάντηση3 κλπ. Στο πεδίο σωστή απάντηση μπορούμε να 
συμπληρώσουμε μία ή παραπάνω ερωτήσεις, αλλά θα πρέπει να ακολουθείται η 
σειρά. Για παράδειγμα με πιθανές απαντήσεις τις 1_-2_-1_2, η σωστή απάντηση είναι 
-2_2 και όχι 2_-2. 
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Εικόνα 58 Διαχείριση :  επεξεργασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 
 
Τέλος, καταχωρούμε τα Κουίζ. Παρακάτω βλέπουμε την λίστα με τα Κουίζ, η οποία 
μας δίνει τις εξής πληροφορίες : 

 τον τίτλο του Κουίζ 
 την περιγραφή του 
 τον Καθηγητή που το δημιούργησε 
 από πότε και μέχρι πότε θα είναι ενεργό 

 

 
Εικόνα 59 Διαχείριση :  λίστα κουίζ 
 
Πάνω δεξιά παρατηρούμε το φίλτρο των Καθηγητών για να βρίσκει ο Καθηγητής πιο 
γρήγορα τα Κουίζ του. 
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Εικόνα 60 Διαχείριση :  φίλτρο κουίζ : καθηγητές 
 
Στην φόρμα των Κουίζ αποθηκεύουμε τις ίδιες πληροφορίες με αυτές στην λίστα. Το 
πεδίο ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής λόγω του ότι υπάρχουν πολλές Ερωτήσεις 
σε κάθε Κουίζ. Στα πεδία ενεργό από και ενεργό έως καταχωρούμε την ημερομηνία 
με συγκεκριμένη μορφή η οποία μας εμφανίζεται πατώντας στο κουμπί Εισαγωγή 
δείγματος και είναι η ακόλουθη : για τις 20 Σεπτεμβρίου 2010 στις 4.30 το μεσημέρι, 
γράφουμε 20/09/2010 16.30. 
 

 
Εικόνα 61 Διαχείριση :  επεξεργασία κουίζ 
 
Έχουμε δημιουργήσει τα Κουίζ και προχωράμε πλέον στην διαδικασία των 
απαντήσεων του Κουίζ μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Στην παρακάτω εικόνα 
βλέπουμε την αρχική οθόνη του κινητού. 
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Εικόνα 62 Κουίζ : κινητό 
 
Πατάμε ώστε να ανοίξει το μενού με τις εφαρμογές. 
 

 
Εικόνα 63 Κουίζ : λίστα εφαρμογών 
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Επιλέγουμε την εφαρμογή Quiz. Μόλις ανοίξει, βλέπουμε το κεντρικό μενού με τις 
τρείς επιλογές : Έναρξη, Σχετικά με το Quiz και Έξοδος. 
 

 
Εικόνα 64 Κουίζ : κεντρικό μενού 
 
Επιλέγοντας το Σχετικά με το Quiz εμφανίζονται κάποιες πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή. 
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Εικόνα 65 Κουίζ : Σχετικά με την εφαρμογή 
 
Πατάμε Επιστροφή και μετά στο μενού πατάμε Έναρξη. Η εφαρμογή συνδέεται με 
τον server και ρωτάει το σύστημα διαχείρισης για τα διαθέσιμα κουίζ. 
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Εικόνα 66 Κουίζ : Ενημέρωση από τον server μέσω internet 
 
Στην φόρμα που θα εμφανιστεί διαλέγουμε το κουίζ που θέλουμε και 
συμπληρώνουμε τον αριθμό μητρώου μας. 
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Εικόνα 67 Κουίζ : επιλογή κουίζ 
 
Πατώντας Επόμενο η εφαρμογή ξαναρωτάει τον server για τις ερωτήσεις του κουίζ 
που επιλέξαμε και εμφανίζει την πρώτη ερώτηση. Στο κουίζ Γενική Εξέταση, η 
πρώτη ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής. Παρατηρούμε ότι πάνω αριστερά με μπλε 
γράμματα φαίνεται σε ποιά ερώτηση βρισκόμαστε και πόσες ερωτήσεις έχει σύνολο 
το κουίζ. Δεξιά πάνω με κίτρινα γράμματα φαίνεται η ημερομηνία που λήγει το κουίζ 
και πρέπει μέχρι τότε να έχουμε στείλει τις απαντήσεις. Επιλέγουμε Ποδόσφαιρο και 
πατάμε Επόμενο. 
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Εικόνα 68 Κουίζ : ερώτηση πολλαπλής επιλογής με μια απάντηση 
 
Η επόμενη ερώτηση είναι αντιστοίχισης. Πατώντας σε κάθε drop-down μενού 
βλέπουμε τις πιθανές απαντήσεις που έχουμε. Αν η απάντηση που θέλουμε να 
δώσουμε είναι επιλεγμένη ήδη, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. 
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Εικόνα 69 Κουίζ : επιλογή απάντησης από λίστα 
 

 
Εικόνα 70 Κουίζ : ερώτηση αντιστοίχισης 
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Πατάμε πάλι Επόμενο για να στείλουμε τις απαντήσεις. Βλέπουμε το παρακάτω 
μήνυμα ότι οι απαντήσεις στάλθηκαν. Εδώ τελειώνει το κουίζ. 
 

 
Εικόνα 71 Κουίζ : επιτυχημένη αποστολή απαντήσεων 
 
Σε περίπτωση που είχαμε ξανακάνει το κουίζ, η απάντηση που θα παίρναμε από τον 
server θα ήταν ότι οι απαντήσεις υπάρχουν ήδη, μιας και δεν είναι δυνατή η 
αποθήκευση απαντήσεων ενός κουίζ με τον ίδιο αριθμό μητρώου για δεύτερη φορά. 
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Εικόνα 72 Κουίζ : αποτυχημένη αποστολή απαντήσεων 
 
Πατάμε ξανά έναρξη για να κάνουμε το δεύτερο κουίζ με τίτλο Εξέταση 
Μαθηματικών. Συμπληρώνουμε διαφορετικό αριθμό μητρώου απ' ότι πριν και 
πατάμε Επόμενο. 
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Εικόνα 73 Κουίζ : δεύτερο κουίζ 
 
Η πρώτη ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής. Εδώ οι απαντήσεις είναι δύο : -2 και 2 
γιατί χ2 = 4 => |χ| = 2 => χ = 2 ή χ = -2. Άρα επιλέγουμε και τις δύο απαντήσεις, 
αλλιώς θα είναι λάθος. 
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Εικόνα 74 Κουίζ : ερώτηση πολλαπλής επιλογής με δύο απαντήσεις 
 
Η επόμενη ερώτηση είναι ταξινόμησης. Πατάμε σε κάθε ένα drop-down και 
επιλέγουμε τις κατάλληλες απαντήσεις. 
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Εικόνα 75 Κουίζ : επιλογή απάντησης από λίστα 
 
Πατώντας Επόμενο στέλνουμε ξανά τις απαντήσεις και τελειώνει το κουίζ. 
 

 
Εικόνα 76 Κουίζ : ερώτηση ταξινόμησης 
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Τέλος πατάμε Έξοδος για να επιστρέψουμε στην αρχική οθόνη του κινητού. 
 

 
Εικόνα 77 Κουίζ : έξοδος από την εφαρμογή 
 
Μετά την διαδικασία απαντήσεων των κουίζ, επιστρέφουμε πάλι στην διαχείριση 
όπου και επιλέγουμε από το μενού το Απαντήσεις. Βλέπουμε την λίστα με τα κουίζ 
κατά σειρά από το νεότερο στο παλιότερο βάσει του πεδίου Ενεργό Έως. 
Ακουμπώντας σε κάποιο κουίζ, αυτό γίνεται γκρι. 
 

 
Εικόνα 78 Διαχείριση : λίστα κουίζ - απαντήσεων 
 
Πατώντας στο γκρι κουίζ ανοίγει η λίστα με τους μαθητές και τις απαντήσεις τους. 
Βλέπουμε ότι ο μαθητής με αριθμό μητρώου 1111 απάντησε σωστά και έχει 100% 
επιτυχία, ενώ ο μαθητής 2222 δεν έχει στείλει ακόμα τις απαντήσεις του. Άρα 0% 
επιτυχία. 
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Εικόνα 79 Διαχείριση : επιτυχημένο κουίζ και μη απαντημένο 
 
Αν κάποια απάντηση είναι λάθος φαίνεται με κόκκινα γράμματα, έτσι και ο 2222 στο 
δεύτερο κουίζ έχει 50% επιτυχία. 
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Εικόνα 80 Διαχείριση : αποτυχημένο κουίζ 
 
Για την έξοδο από το σύστημα διαχείρισης δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια παρά μόνο 
το κλείσιμο του browser. 
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7. Συμπεράσματα 
Όπως είδαμε μέσα από την εφαρμογή, το Android είναι μια πλατφόρμα που 
προσφέρει πολλά εργαλεία και αρκετές δυνατότητες. Οι δυνατότητες αυτές όμως 
αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνόλου το οποίο δεν θα ήταν δυνατόν να το 
εξαντλήσουμε με μια εφαρμογή. 
Το Android ανά τακτά διαστήματα εξελίσσεται και βελτιώνεται. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι όσο και θετικό είναι κάτι τέτοιο, ταυτόχρονα είναι και αρνητικό. Η συνεχής 
εξέλιξη και την ίδια στιγμή η απαρχαίωση μεθόδων των αντικειμένων καθιστούν 
αρνητικό παράγοντα στην ανάπτυξη του λογισμικού, με την έννοια ότι πρέπει να 
υποστηριχθούν αρκετές προηγούμενες εκδόσεις Android. Ελπίζουμε ότι το πρόβλημα 
αυτό θα ξεπεραστεί με αναβαθμίσεις των κινητών ώστε να υποστηρίζουν 
μεταγενέστερες εκδόσεις Android.  
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