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Περίληψη 
 
Η διπλωματική εργασία αφορά την υπολογιστική πλατφόρμα Android. Ένα από τα 
καλύτερα λειτουργικά συστήματα στο χώρο των κινητών συσκευών.  
Στα πλαίσια της εργασίας τίθενται γενικά ζητήματα που αφορούν την κινητή 
υπολογιστική όπως η ασύρματη επικοινωνία, η φορητότητα, η κινητικότητα και οι 
διεπιφάνειες χρήστη των κινητών συσκευών. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η 
υπολογιστική πλατφόρμα Android, εστιάζουμε στην αρχιτεκτονική της και σε 
χαρακτηριστικά της τα οποία υλοποιούν τα ζητήματα κινητής υπολογιστικής. 

Τέλος παρουσιάζεται η εφαρμογή «Doctor Greco» την οποία δημιουργήσαμε με 
σκοπό την ανάδειξη της πλατφόρμας Android μέσα από τις διεπιφάνειες χρήστη και 
τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση της. 
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1. Εισαγωγή 
 
Η ραγδαία εξέλιξη των ενσωματωμένων συστημάτων και των ασύρματων δικτύων τα 
τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην αυξημένη χρήση των συστημάτων κινητής 
υπολογιστικής μιας και τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η ευελιξία και η 
φορητότητα. 
Τα συστήματα κινητής υπολογιστικής έχουν φέρει τεράστιες αλλαγές στην ζωή μας. 
Οι συσκευές αυτές χαρακτηρίζονται ως σύγχρονες υπολογιστικές πλατφόρμες και 
εξαιτίας της ευρείας διάδοσης των ασύρματων δικτύων χρησιμοποιούνται όλο και 
περισσότερο. Αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην σύγχρονη κοινωνία καθώς 
παρέχουν άφθονες λειτουργίες που αφορούν την επικοινωνία, την διασκέδαση, την 
διαδικτυακή επικοινωνία αλλά και άλλους τομείς. Σκοπός τους είναι τα επόμενα 
χρόνια να έχουν νέες και πιο ισχυρές λειτουργίες με απώτερο σκοπό να 
αντικαταστήσουν τους σταθερούς και φορητούς υπολογιστές. 

 

Γράφημα 1 – Συγκριτικό γράφημα του αριθμού χρηστών κινητών τηλεφώνων και σταθερών 
υπολογιστών 

Πηγή: http://code.google.com/p/androidteam/downloads/detail?name=Google-IO-
IntroductionToAndroid.pdf 

 

1.1  Τύποι κινητών συσκευών 
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι κινητών συσκευών. Κάποιες από αυτές είναι τα κινητά 
τηλέφωνα (Cellular or Mobile phones), οι συσκευές PDA (Portable Digital/Data 
Assistants) και τα smartphones («έξυπνα» τηλέφωνα).  

 

 
Εικόνα 1 - Κινητές συσκευές 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και αρχές εκείνης του ’80 διάφορα επιτεύγματα της 
τεχνολογίας των μικροεπεξεργαστών καθώς και βελτιώσεις στις υποδομές των 
κυψελωδών δικτύων, οδήγησαν στην δημιουργία αξιόπιστων ασύρματων 
τηλεπικοινωνιών. Τότε άρχισαν να εμφανίζονται τα κινητά τηλέφωνα τα οποία στην 
συνέχεια έγιναν απαραίτητα στην καθημερινή μας ζωή. Οι συσκευές PDA 
δημιουργήθηκαν το 1986 και πρόκειται για κινητές συσκευές οι οποίες παρέχουν 
στον χρήστη δυνατότητα διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών και έχουν την 
ικανότητα να συνδέονται στο Διαδίκτυο. Τα smartphones αποτελούν το συνδυασμό 
αυτών των δύο συσκευών. Τα επονομαζόμενα και αλλιώς «έξυπνα» τηλέφωνα 
ενισχύουν και συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των κινητών τηλεφώνων καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών PDA. Δίνουν την δυνατότητα των τηλεφωνικών 
κλήσεων αλλά δίνουν επίσης την δυνατότητα, διαχείρισης προσωπικών 
πληροφοριών, της πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό, της ανταλλαγής μηνυμάτων 
κειμένου (SMS), μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), του ελέγχου του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, την αποθήκευση και την διαχείριση αρχείων βίντεο κ.α. 
 

1.2  Δυνατότητες κινητών συσκευών 
Σε γενικές γραμμές αντιλαμβανόμαστε ότι μία κινητή συσκευή μπορεί να κάνει όσα 
ένας υπολογιστής, σταθερός ή φορητός, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Αυτό οφείλεται 
στο επονομαζόμενο «fifth wave of computing” (πέμπτο κύμα υπολογιστών) το οποίο 
είναι η άνθηση των κινητών συσκευών λόγω της αύξησης της υπολογιστικής ισχύς 
τους και του χαμηλού κόστους των ασύρματων συνδέσεων. 
Με άλλα λόγια υπάρχει η ανάγκη για προσωπικούς υπολογιστές και η δυνατότητα της 
επικοινωνίας σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκεται κάποιος. Επομένως, οι κινητές 
συσκευές πέρα από το ότι μεταφέρονται οπουδήποτε, δηλαδή τους χαρακτηρίζει το 
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στοιχείο της φορητότητας (portability) πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται και 
οπουδήποτε, δηλαδή να ικανοποιούν και το στοιχείο της κινητικότητας (mobility). 
Φυσικά υπάρχουν περιορισμοί στις κινητές συσκευές. Όσο αναφορά την 
κινητικότητα οι περιορισμοί αφορούν την τεχνολογία και μπορούν να χωριστούν σε 
αυτούς της επικοινωνίας και σε αυτούς που σχετίζονται με την συσκευή. Οι 
περισσότεροι περιορισμοί επικοινωνίας είναι οι υψηλοί ρυθμοί λαθών, πολλά 
προβλήματα στις κλήσεις και υψηλά επίπεδα θορύβου στην επικοινωνία. Οι 
περιορισμοί που σχετίζονται με την συσκευή έχουν να κάνουν με τους 
περιορισμένους πόρους που έχει μια κινητή συσκευή όπως επεξεργαστική ισχύ, 
διαθέσιμη μνήμη, μέγεθος οθόνης, λιγότερα κουμπιά και λιγότερη ενεργειακή 
αυτονομία. Παρόλο την τεχνολογική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η ανάγκη των 
κινητών συσκευών να είναι μικρές και ελαφριές διατηρούν τους περιορισμούς που 
σχετίζονται με την συσκευή.  

Επίσης γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι περιορισμοί της συσκευής επηρεάζουν και τις 
γραφικές διεπιφάνειες που αναπτύσσονται στις κινητές συσκευές. Οι διεπιφάνειες 
χρήστη στις κινητές συσκευές αποσκοπούν στην διευκόλυνση και την αυξημένη 
χρήση του περιεχομένου των κινητών συσκευών. Οι κλασικές προσεγγίσεις στην 
σχεδίαση διεπιφανειών χρήστη δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή στις κινητές 
συσκευές καθώς είναι ανεπαρκής και ακατάλληλες. Γενικά, οι διεπιφάνειες χρήστη 
πρέπει να είναι πρωτότυπες και εύκολες στην χρήση καθώς αυτό πολλές φορές 
βοηθάει και στην καλύτερη διαχείριση της ενεργειακής αυτονομίας των συσκευών. 

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας αν όχι ο σημαντικότερος σε ένα σύστημα 
κινητής υπολογιστικής είναι το λογισμικό. Το λογισμικό συμπεριλαμβανομένου και 
του λειτουργικού συστήματος που πρέπει να περιλαμβάνεται σε τέτοιες συσκευές θα 
πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης, με χρήση όσο το δυνατόν λιγότερης μνήμης και να 
προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατές βελτιστοποιήσεις. Επομένως τα λειτουργικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για φορητές υπολογιστικές πλατφόρμες παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην συνολική λειτουργία τους. 
 

1.3  Η υπολογιστική πλατφόρμα Google Android 
Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα για κινητές συσκευές όπως τα 
smartphones και τα tablets. Αρχικά η Google αγόρασε το λογισμικό από την ομώνυμη 
εταιρία, Android Inc, το 2005. Η εταιρία αυτή ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2003 στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από μία ομάδα ανθρώπων που είχαν ως στόχο την 
δημιουργία έξυπνων κινητών συσκευών οι οποίες δεν θα εξαρτώνται από την 
τοποθεσία και τις προτιμήσεις του χρήστη.  

Η παρουσίαση και η γνωριμία του Android με το ευρύ κοινό έγινε τον Οκτώβριο του 
2007 με την δημιουργία ενός κονσόρτσιουμ από 84 εταιρίες οι οποίες είχαν ως σκοπό 
την δημιουργία ανοιχτών προτύπων για κινητές συσκευές. Μεταξύ αυτών των 
εταιριών ήταν η Google, η HTC, η Sony, η Dell, η Intel, η Samsung Electronics, η LG 
Electronics, η Wind River Systems κ.α. To κονσόρτσιουμ αυτό είναι γνωστό ως Open 
Handset Alliance. 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  4         Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 
Εικόνα 2 - Open Handset Alliance 

Πηγή: http://code.google.com/p/androidteam/downloads/detail?name=Google-IO-
IntroductionToAndroid.pdf 

 

Η υπολογιστική πλατφόρμα κινητής υπολογιστικής Google Android είναι ένα 
ανοιχτού κώδικα λειτουργικό σύστημα το οποίο συνδέεται με το περιβάλλον 
λογισμικού (software framework) και στοχεύει σε κινητές συσκευές επικοινωνίας. 
Πέρα από το λειτουργικό σύστημα, το Android περιλαμβάνει ενδιάμεσο λογισμικό 
και βασικές εφαρμογές για την λειτουργία του. 
Η Google με την πρώτη συσκευή Android που κυκλοφόρησε το 2008 απελευθέρωσε 
και τoν κώδικα του λειτουργικού συστήματος καθώς είχε ως στόχο να προσφέρει μια 
ευέλικτη πλατφόρμα ανάπτυξης για να προσελκύσει προγραμματιστές να 
δημιουργήσουν εφαρμογές για κινητές συσκευές Android. Στην συνέχεια μέσω αυτών 
των εφαρμογών θα προσέλκυε καταναλωτές για να αγοράσουν κινητές συσκευές 
τέτοιου τύπου. 
 

 
Εικόνα 3 - Πρώτη κινητή συσκευή πλατφόρμας Google Android 
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Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history 

 

Το Android  αυτή τη στιγμή κερδίζει έδαφος τόσο στην βιομηχανία κινητής 
τηλεφωνίας όσο και σε άλλες βιομηχανίες με διαφορετικές αρχιτεκτονικές υλικού. Το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον από την βιομηχανία προκύπτει κυρίως για δύο λόγους : για 
το ότι είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα όπως προαναφέραμε αλλά και λόγω του 
αρχιτεκτονικού του μοντέλου καθώς μπορεί εύκολα να κατανοηθεί και να αναλυθεί 
ώστε να γίνουν αντιληπτές οι λειτουργίες του, να διορθωθούν τυχόν σφάλματα και να 
δημιουργηθούν νέα χαρακτηριστικά. 

Τέλος, το Android ως λογισμικό κινητής υπολογιστικής στοχεύει στην εξυπηρέτηση 
των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει μια κινητή συσκευή. Με την εξέλιξη του 
παρέχει την κατάλληλη λογισμική υποστήριξη, σχετικά με τις ασύρματες 
επικοινωνίες, τις γραφικές διεπιφάνειες καθώς και άλλα λειτουργικά ζητήματα που 
αφορούν τις κινητές συσκευές στις οποίες χρησιμοποιείται. 
 

1.4  Εκδόσεις Google Android 
Όπως προαναφέραμε το Google Android κυκλοφόρησε σε συσκευή πρώτη φορά το 
2008. Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση του λειτουργικού συστήματος, η Android 1.0. 
Έκτοτε δημιουργήθηκαν αρκετές εκδόσεις με σκοπό την εξέλιξη του και την 
δημιουργία του σε μια σύγχρονη πλατφόρμα κινητής υπολογιστικής. Κάθε σημαντική 
έκδοση του Android έχει ένα χαρακτηριστικό όνομα ενός επιδορπίου. Παρακάτω θα 
αναφερθούμε επιγραμματικά στις διάφορες εκδόσεις του Android. 

 
Android 1.5 – Cupcake  

Η έκδοση Android Cupcake ήταν η πρώτη σημαντική αναθεώρηση της πρώτης 
έκδοσης του Android. Το Android 1.5 SDK κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2009 και 
έφερε αλλαγές που αφορούσαν τις διεπιφάνειες χρήστη.  
Υπήρξαν όμως και άλλες αλλαγές. Το Cupcake έφερε 
χαρακτηριστικά όπως η βελτιωμένη υποστήριξη της 
τεχνολογίας Bluetooth, των λειτουργιών της 
βιντεοκάμερας και δημοφιλών υπηρεσιών βίντεο και 
εικόνας όπως το YouTube και το Picasa. 

To Android 1.5 συνοδεύτηκε με την έκρηξη της 
σύγχρονης κινητής τηλεφωνίας και την δημιουργία 
κινητών συσκευών όπως το HTC Hero/Eris, το Samsung Moment και το Motorola 
Cliq. 

 
Android 1.6 – Donut 

Η έκδοση Donut κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2009 
στηρίχθηκε πάνω στα χαρακτηριστικά του Android 1.5 
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και επέκτεινε κάποια από αυτά. Παρόλο που δεν έγιναν σημαντικές αλλαγές οι οποίες 
ήταν ορατές στο χρήστη, οι αλλαγές στην βάση του λειτουργικού συστήματος 
προετοίμασαν το έδαφος για μελλοντικές εντυπωσιακές αλλαγές. Για τον τελικό 
χρήστη, οι δύο μεγαλύτερες αλλαγές αφορούσαν την δυνατότητα αναζήτησης καθώς 
και την υπηρεσία εύρεσης και εγκατάστασης εφαρμογών Android (Android Market).  

Επίσης, το Android 1.6 έφερε υποστήριξη για οθόνες αφής υψηλότερης ανάλυσης 
από αυτές που χρησιμοποιούταν μέχρι τότε, βελτίωνε την κάμερα και παρείχε την 
δυνατότητα σύνδεσης των κινητών τηλεφώνων μέσω δορυφόρου. Χωρίς αυτή την 
έκδοση δεν θα είχαν δημιουργηθεί συσκευές όπως το Motorola Droid ή HTC Evo 4G. 

 
Android 2.0/2.0.1/2.1 – Éclair 

H έκδοση Éclair ήταν ένα αρκετά σημαντικό βήμα για την εξέλιξη του λειτουργικού 
συστήματος σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 
2009 και η πρώτη συσκευή που το ενσωμάτωνε ήταν το Motorola Droid 
βελτιώνοντας χαρακτηριστικά όπως την πλοήγηση, την υπηρεσία Google Maps και 
τις διεπιφάνειες χρήστη. Επίσης δημιουργήθηκε η υπηρεσία Google Maps Navigation 
η οποία έδινε την δυνατότητα στις κινητές 
συσκευές να συγκριθούν με συσκευές 
πλοήγησης GPS.  

Η έκδοση 2.0 γρήγορα αντικαταστάθηκε από 
την 2.0.1 η οποία βγήκε λίγους μήνες 
αργότερα και σκοπός της ήταν να διορθώσει 
προβλήματα της έκδοσης 2.0. Στην συνέχεια 
δημοσιοποιήθηκε η έκδοση 2.1 και πιο 
συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2010 και 
προσέφερε καλύτερες διεπιφάνειες χρήστη με 
καλύτερα γραφικά. Η έκδοση αυτή άργησε να εγκατασταθεί στις κινητές συσκευές 
λόγω των προσαρμογών που έπρεπε να γίνουν σε αυτές. 
 

Android 2.2 - Froyo 
Το Android 2.2 ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2010 
από την Google στο Σαν Φρανσίσκο. Η 
μεγαλύτερη αλλαγή που εισήγαγε το Froyo, όπως 
αλλιώς ονομαζόταν η έκδοση 2.2, ήταν η 
σημαντική αύξηση της επεξεργαστικής ισχύς της 
κινητής συσκευής που το είχε εγκατεστημένο. 
Επίσης, παρείχε υποστήριξη για το Adobe Flash 
και έδινε την δυνατότητα στις κινητές συσκευές να παρέχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο 
σε όποια συσκευή το επιθυμούσαν (Wi-Fi spot). 

 
Android 2.3–2.4 - Gingerbread 
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Το Android 2.3 με την κωδική ονομασία Gingerbread 
δημοσιοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2010. Έφερε βελτιώσεις 
στις διεπιφάνειες χρήστη δίνοντας καλύτερη αίσθηση στον 
χειρισμό τους. Παρόλο αυτά το Android δεν άλλαξε 
ουσιαστικά από την προηγούμενη έκδοση του.  

Το Gingerbread  παρέχει υποστήριξη για NFC (Near Field Communication) 
τεχνολογία. Πρόκειται για μια τεχνολογία ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα σε 
κινητές συσκευές φέρνοντας την μία δίπλα στην άλλη. Επίσης παρείχε και τεχνολογία 
SIP δηλαδή τηλεφωνία μέσω του Διαδικτύου. 

 
Android 3.X – Honeycomb 

To Android 3.0 κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2011. Ήταν η πρώτη έκδοση του 
λειτουργικού συστήματος που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για κινητές συσκευές 
τύπου tablet και επέφερε σημαντικές αλλαγές στις διεπιφάνειες χρήστη. Επίσης 
αναβαθμίστηκαν εφαρμογές που παρέχει η Google όπως το Gmail και το Google 
Talk. Σημαντική ήταν και η βελτίωση του υλικού 
των συσκευών μέσω των χαρακτηριστικών του 
Honeycomb.  
Αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η Google 
εφάρμοσε ένα διαφορετικό τρόπο στην διανομή 
του κώδικα του λειτουργικού της στους 
κατασκευαστές κινητών συσκευών. Προκειμένου 
οι κατασκευαστές να πάρουν και να 
χρησιμοποιήσουν το λειτουργικό έπρεπε η Google 
να εγκρίνει τις επιλογές του υλικού που θα έκαναν 
για τις κινητές συσκευές τους. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να περιοριστεί η ελευθερία του λογισμικού το οποίο θεωρείται ανοιχτό 
και χρησιμοποιούμενο από όλους. 
Βελτιώσεις στο Android 3.0, η Android 3.1 και Android 3.2 ανακοινώθηκαν τον 
Μάιο του 2011. 
 

Android 4.0 – Ice Cream Sandwich 
Η συνέχεια στις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Android ανακοινώθηκε από 
την Google τον Μάιο του 2011 και κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. Το 
Ice Cream Sandwich ή αλλιώς το Android 4.0 έφερε τα χαρακτηριστικά του Android 
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3.0 που όπως προαναφέραμε ήταν αποκλειστικά για tablets, στα smartphones. 

 
Η πρώτη συσκευή που χρησιμοποίησε την έκδοση 4.0 ήταν το Samsung Galaxy 
Nexus. Παρόλο που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα ήδη υπάρχουν νέες βελτιωμένες 
εκδόσεις όπως η 4.0.2, η 4.0.3 και η 4.0.4 που κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου του 
2012. 

 

1.5  Στόχος της εργασίας 
Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη θεμάτων κινητής υπολογιστικής, όπως η 
φορητότητα (portability), η κινητικότητα (mobility) και η ασύρματη επικοινωνία 
(wireless communication) των κινητών συσκευών ενώ θα δοθεί και έμφαση σε 
θέματα που αφορούν την γραφική διεπιφάνεια. Τα θέματα αυτά θα εξεταστούν τόσο 
γενικά για τις κινητές συσκευές όσο και για τις κινητές συσκευές της πλατφόρμας 
Google Android. 
Πιο αναλυτικά θα αναφερθούμε, αρχικά για τις κινητές συσκευές και πιο 
συγκεκριμένα για ζητήματα ασύρματης επικοινωνίας, ζητήματα φορητότητας 
(portability) και ζητήματα κινητικότητας (mobility) των κινητών συσκευών. Επίσης 
θα μελετήσουμε τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με τις γραφικές διεπιφάνειες στις 
κινητές συσκευές.  

Στο κεφάλαιο 3 θα μιλήσουμε για το λειτουργικό σύστημα κινητών συσκευών (Smart 
Phones - Tablets) Google Android. Θα αναφερθούμε στην αρχιτεκτονική του και στο 
πως εξυπηρετούνται τα στοιχεία της φορητότητας, της κινητικότητας και της 
ασύρματης επικοινωνίας με την βοήθεια του Android SDK. Έπειτα θα 
παρουσιαστούν κάποιοι από τους μηχανισμούς παρουσίασης γραφικών διεπιφανειών 
που προσφέρει το Google Android και κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα 
παρουσιαστούν παραδείγματα εύχρηστων διεπιφανειών χρήστη από το Android 
Market. 

Στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 4)  θα παρουσιαστούν τα εργαλεία καθώς και οι 
τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της ιατρική εφαρμογής 
Doctor Greco. Επίσης προβάλλονται οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί καθώς και οι 
δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν.  

Τέλος, αναφέρονται συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν σχετικά με την σχεδίαση 
γραφικών διεπιφανειών καθώς και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του Google 
Android και κατά πόσο εξυπηρετεί τους στόχους που έχει η λειτουργία μια κινητής 
συσκευής. 
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2. Λειτουργικά ζητήματα κινητών συσκευών 
 

2.1 Γενιές ασύρματης επικοινωνίας κινητών συσκευών 
 
2.1.1  Πρώτη γενιά συστημάτων -  1G (Αναλογικά) 
Το 1980 άρχισε η εποχή της κινητής τηλεφωνίας, έκτοτε οι κινητές επικοινωνίες 
έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές και τεράστια ανάπτυξη. Ο παρακάτω πίνακας 
δείχνει την εξέλιξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 

 
Πίνακας 1 - Η ιστορία των τεχνολογιών κινητών συσκευών 

Πηγή: Mohsin Jamil, Shahan Parwaiz Shaikh, Mohsin Shahzad, Qasim Awais, 4G: The Future Mobile 
Technology, University of Sheffield, United  Kingdom 

 

Η πρώτη γενιά κινητών συστημάτων χρησιμοποιούσε αναλογική μετάδοση για τις 
υπηρεσίες ομιλίας. Το 1979, το πρώτο κυψελοειδές σύστημα στον κόσμο άρχισε να 
λειτουργεί από τη Nippon Telephone Telegraph (NTT) στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Δύο 
χρόνια αργότερα η πρώτη γενιά κινητών συστημάτων έφτασε στην Ευρώπη. Τα δύο 
πιο δημοφιλή αναλογικά συστήματα ήταν το Nordic Mobile Telephones (NMT) και 
το Total Access Communication Systems (TACS). Εκτός από αυτά τα δύο συστήματα 
και άλλα αναλογικά συστήματα εισήχθησαν την δεκαετία του 80 σε όλη την Ευρώπη. 
Όλα τα συστήματα αυτά προσέφεραν μεταφορά φωνής και δυνατότητες περιαγωγής 
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αλλά τα κυψελοειδή δίκτυα δεν ήταν σε θέση να παρέχουν διαλειτουργικότητα 
μεταξύ των χωρών. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της πρώτης γενιάς 
συστημάτων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

Τα 1G συστήματα κινητής τηλεφωνίας προσέφεραν την μετάδοση φωνής καθώς και 
την μεταφορά δεδομένων σε χαμηλή ταχύτητα χρησιμοποιώντας κύκλωμα 
μεταγωγής. Αυτά τα συστήματα λειτουργούσαν σε εύρος συχνοτήτων από 450MHz 
ως 800MHz.  

 
2.1.2 Δεύτερη γενιά συστημάτων - 2G (Ψηφιακά) 

Οι ανεπάρκειες οι οποίες υπήρχαν στα συστήματα 1G προσπάθησαν να λυθούν με τα 
συστήματα ασύρματης επικοινωνίας δεύτερης γενιάς (2G). Χρησιμοποιώντας 
ψηφιακή τεχνολογία αντί της αναλογικής, τα συστήματα 2G όπως το GSM (Global 
System for Mobile Communications) το CDMA (Code Division Multiple Access) και 
το TDMA (Time Division Multiple Access) αύξησαν τον αριθμό των 
υποστηριζόμενων χρηστών σε μία κυψέλη και ενίσχυσαν την ποιότητα των 
τηλεφωνικών κλήσεων σημαντικά. 
 

GSM (Global System for Mobile Communications) 
Το σύστημα GSM είναι ένα ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας το οποίο 
χρησιμοποιείτε ακόμα και τώρα ευρέως τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλα μέρη του 
κόσμου. Το GSM χρησιμοποιεί μια παραλλαγή του TDMA και είναι η πιο γνωστή 
από τις τρείς τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας (TDMA, GSM, CDMA). 
Λειτουργεί είτε σε ζώνη των 900Mhz ή των 1800Μhz. Σκοπός του ήταν και είναι η 
παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών φωνής και η μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας 
ψηφιακή διαμόρφωση. 

Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που βασίζονται στην τεχνολογία GSM 
αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στη Φιλανδία το 1991. Σήμερα, περισσότερα από 690 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρέχουν υπηρεσίες GSM σε 213 χώρες και 
αντιπροσωπεύει το 82.4% του συνόλου των παγκόσμιων συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας. Το σύστημα GSM μαζί με άλλες τεχνολογίες αποτελεί την εξέλιξη της 
ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ κινητών συσκευών.  

Οι κινητές συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία GSM έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 International Mobile Equipment Identifier (ΙΜΕΙ) – πρόκειται για έναν 
μοναδικό δέκα πενταψήφιο κωδικό ο οποίος χρησιμοποιείται για την 
αναγνώριση ενός τηλεφώνου τεχνολογίας GSM από το δίκτυο. Αυτός ο 
κωδικός αναγνωρίζει τον κατασκευαστή, το μοντέλο και το τύπο της κινητής 
συσκευής καθώς και τη τοποθεσία από την οποία είναι συνδεδεμένος ο 
χρήστης. Στις περισσότερες συσκευές GSM πληκτρολογώντας «*#06#» 
μπορεί ο χρήστης να δει τον αριθμό IMEI της συσκευής του. 
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 Subscriber Identity Module (SIM) – πρόκειται για μια κάρτα για την οποία 
υπάρχει πάντα μια υποδοχή κάτω από την μπαταρία μιας κινητής συσκευής. Η 
κάρτα αυτή επίσης μπορεί να περιέχει το όνομα του δικτύου στο οποίο η 
κάρτα είναι εγγεγραμμένη. 

 Integrated Circuit Card Identification (ICCID) - πρόκειται για έναν αριθμό 18 
– 20 ψηφίων (10 bytes) ο οποίος είναι γραμμένος πάνω στην SIM. Αυτός ο 
αριθμός προσδιορίζει μοναδικά την κάθε SIM και συσχετίζει το IMSI με το 
IMEI όταν μια συσκευή καταχωρείται σε ένα δίκτυο GSM. 

 International Mobile Subscriber Identity (IMSI) – πρόκειται για δέκα 
πενταψήφιο αριθμό ο οποίος αποτελείται από τρία μέρη που αποθηκεύονται 
ηλεκτρονικά στην SIM: 

 Κωδικό χώρας - Mobile Country Code (MCC) 
 Κωδικό δικτύου - Mobile Network Code (MNC) 

 Κωδικό σταθμού - Mobile Station Identification Number 
(MSIN) 

 Ο αριθμός IMSI μπορεί να ανακτηθεί είτε μέσα από επεξεργασία της κάρτας 
 SIM είτε από τον πάροχο του δικτύου (Network Service Provider). 
 

 Διπλή κάρτα SIM (Dual Sims)  - τα νέα κινητά τηλέφωνα έχουν την 
δυνατότητα να περιέχουν δύο κάρτες SIM. Αυτό επιτρέπει δύο τηλεφωνικούς 
αριθμούς να είναι συνδεδεμένοι με μια συσκευή και να είναι και οι δύο 
ενεργοί ταυτόχρονα. 
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Εικόνα 4 – GSM 

Πηγή: Ιωάννης Κ. Μαυρίδης, Συστήματα κινητή υπολογιστικής, Διάλεξη 1η, Εισαγωγή: Ορισμοί και 
πλαίσιο 

 

CDMA (Code Division Multiple Access) 
Η τεχνολογία CDMA είναι σε ανταγωνισμό με την τεχνολογία GSM για το ποιά θα 
επικρατήσει στο χώρο των κυψελοειδών δικτύων. Αναπτύχθηκε αρχικά από την 
Qualcomm και στην συνέχεια εξελίχθηκε από την Ericsson. Χρησιμοποιεί τεχνολογία 
ευρύ φάσματος και ένα ειδικό σύστημα κωδικοποίησης επιτρέποντας πολλαπλά 
ψηφιακά σήματα στο ίδιο κανάλι. Είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή 
στην εφαρμογή της και θεωρείται πιο ασφαλή με άλλες ανταγωστικές τεχνολογίες. 
Μια από αυτές είναι και η τεχνολογία GSM. 

Η τεχνολογία CDMA είναι γνωστή και ως IS-95 και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά 
συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης όπως το σύστημα εντοπισμού θέσης Global 
Positioning System (GPS) και στο δορυφορικό σύστημα OmniTRACS.  
Οι κινητές συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία CDMA έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Ηλεκτρονικό Σειριακό Αριθμό (Electronic Serial Number, ESN) – ο αριθμός 
αυτός βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιφανείας που βρίσκεται η μπαταρία και 
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μπορεί να εμφανίζεται ως ESN DEC, ESN HEX, ESN or D. Είναι ένας 32 bit 
μοναδικός αριθμός που ανατίθεται σε κάθε κινητό τηλέφωνο στο δίκτυο. 

 Mobile Equipment ID (MEID) – αυτός ο αριθμός είναι μήκους 56 bit και 
αντικαθιστά τον ESN λόγω της περιορισμένης δυνατότητας διάθεσης του 
(λόγω μεγέθους). 

 Ενώ τα κινητά τηλέφωνα τεχνολογίας CDMA δεν χρησιμοποιούν συνήθως 
κάρτα SIM παρόλα αυτά υπάρχουν τηλέφωνα που μπορούν να λειτουργήσουν 
και ως CDMA και ως GSM. Περιέχουν θέση για SIM και έναν αριθμό IMEI 
πέρα από τον αριθμό ESN. 

 

TDMA (Time Division Multiple Access) 
To IS-136 είναι σύστημα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς που είναι η βάση της 
τεχνολογίας TDMA. Επιτρέπει στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να προσφέρουν 
προηγμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες στους συνδρομητές τους ενώ παράλληλα 
διατηρείται η συμβατότητα με τους υφιστάμενους πελάτες. Μαζί με το σύστημα IS-
54 που αποτελεί την βάση του IS-136 αποκαλούνται συστήματα Digital AMPS και 
δημιουργήθηκαν με σκοπό να ανταγωνιστούν την δεκαετία του 1990 τις τεχνολογίες 
GSM και CDMA. Παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε και η τεχνολογία αυτή έχει σχεδόν 
εξαλειφθεί. 
 

2.1.3 Τρίτη γενιά συστημάτων - 3G 
Η επιτυχία των συστημάτων 2G έδωσε το έναυσμα  για την ανάπτυξη των 
συστημάτων 2.5G και 3G. Κατά την διάρκεια αυτής της μετάβασης δημιουργήθηκαν 
διάφορα ασύρματα συστήματα επικοινωνίας όπως το GPRS, το IMT-2000,  το 
Bluetooth, το WLAN και το HiperLAN. Όλα αυτά τα συστήματα σχεδιάστηκαν 
ανεξάρτητα μεταξύ τους στοχεύοντας διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών, 
διαφορετικούς ρυθμούς δεδομένων και διαφορετικούς χρήστες. Παρόλο τις ελλείψεις 
τις οποίες έχουν δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα που να είναι αρκετά καλό για να 
αντικαταστήσει όλες τις άλλες τεχνολογίες. Επίσης αναπτύχθηκε το πρότυπο UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System) για να παρέχει μεγαλύτερο εύρος 
φωνής και μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν 
ευρυζωνικό μεταφορέα. Η εισαγωγή του UMTS το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία 
Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA) ήταν ένα περαιτέρω βήμα 
προς την αυξανόμενη ζήτηση των υψηλών ρυθμών δεδομένων. 
Η τεχνολογία 3G στοχεύει στην παροχή μιας ευρείας γκάμας υπηρεσιών όπως 
μεταφορά πολυμεσικών δεδομένων, μετάδοση βίντεο, βιντεοκλήσεις και υψηλές 
ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Υποστηρίζει ταχύτητες τάξης 2 Mbps, περιέχει 
εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και κρυπτογράφησης και βοηθάει στην συνεχή 
σμίκρυνση των κινητών τηλεφώνων και των άλλων κινητών συσκευών με 
ταυτόχρονες βελτιώσεις στη χωρητικότητα αποθήκευσης. 
Παρόλα αυτά τα συστήματα 3G έχουν και κάποιους περιορισμούς : 
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 Τα συστήματα 3G παρέχουν ρυθμό αποστολής δεδομένων μέχρι 384 kb/s και 
λήψης μέχρι και 2Mb/s σε περιορισμένες περιοχές. 

 Για να εξασφαλιστεί η συνοχή της σύνδεσης η αρχιτεκτονική του δικτύου 
πρέπει να είναι ετερογενής και όχι ομοιογενής. 

 Είναι δύσκολο να παρέχει μια πλήρη γκάμα από υπηρεσίες διαφορετικού 
ρυθμού με διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας και απόδοσης λόγω των 
περιορισμών που επιβάλλονται από το ίδιο το δίκτυο. 

 Το εύρος συχνοτήτων το οποίο είναι διαθέσιμο στα 3G συστήματα είναι 
περιορισμένο λόγο της συχνότητας και του τρόπου αμφίδρομης διαίρεσης του 
χρόνου. 

 Η ύπαρξη διαφορετικών συσκευών κάνει επιτακτική την ανάγκη να 
αναπτυχθεί λογισμικό με βάση την αρχιτεκτονική του υλικού. 

 Περιορισμοί του ραδιοφάσματος και της κατανομής του 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα δύο βασικά πρότυπα της τρίτης γενιάς (3G) 
συστημάτων. 

 
W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) 

To πρότυπο W-CDMA είναι επίσημα διαδεδομένο ως IMT-2000. Πρόκειται για 
ασύρματη τεχνολογία τρίτης γενιάς η οποία παρέχει μεγαλύτερες ταχύτητες στην 
μεταφορά δεδομένων σε φορητές και κινητές συσκευές που υπάρχουν σήμερα στην 
αγορά. Ο όρος W-CDMA πολλές φορές χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο 
UMTS. 
H σημαντικότερη χρήση του W-CDMA είναι στην Ιαπωνία όπου ο μεγαλύτερος 
πάροχος κινητής τηλεφωνίας της χώρας, η NTT DoCoMo το χρησιμοποιεί. Η εταιρία 
αρχικά ανέπτυξε το W-CDMA και στην συνέχεια άσκησε επιτυχημένα όπως 
αποδείχτηκε πίεση για να γίνει δεκτό ως διεθνές πρότυπο. 
Το W-CDMA χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο σε διάφορες χώρες. Κυρίως όμως 
στην Ασία και στην Ευρώπη. Συνδυάζει δύο βασικές τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων 
την τεχνολογία GSM και CDMA. Υποστηρίζει επικοινωνία φωνής, εικόνων, 
δεδομένων και βίντεο ως 2Mbps σε τοπικές περιοχές και ως 384Kbps σε ευρεία 
περιοχή. Τα εισερχόμενα σήματα ψηφιοποιούνται και μεταδίδονται κωδικοποιημένα 
σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων σε σύγκριση με το CDMA. 
 

CDMA 2000 (Code Division Multiple Access) 
To CDMA 2000 χρησιμοποιείται στα συστήματα τρίτης γενιάς για την αποστολή 
φωνής και δεδομένων μεταξύ κινητών τηλεφώνων. Το όνομα CDMA 2000 εκφράζει 
μια οικογένεια προτύπων που δείχνει την εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας. 
Επιγραμματικά παρακάτω αναφέρονται αυτά τα πρότυπα: 

 CDMA2000 1xRTT 
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 CDMA2000 1xEV-DO: Release 0, Revision A, Revision B 

 CDMA2000 1xEV-DO Revision C or Ultra Mobile Broadband (UMB) 

 CDMA2000 1xEVDV 
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι το CDMA2000 διατηρεί συμβατότητα με το συγγενές 
πρότυπο δεύτερης γενιάς το IS-95 (CDMA). 
 

2.1.4 Τέταρτη γενιά συστημάτων - 4G 
Όταν πρωτοεμφανίστηκε η τεχνολογία 3G υπήρχε η πίστη ότι θα γίνει πολύ 
δημοφιλής μεταξύ των χρηστών, όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε. Γι αυτό το λόγο τα 
δίκτυα τηλεπικοινωνίας που το χρησιμοποιούσαν αναγκάστηκαν να μειώσουν τις 
προσδοκίες τους. Όπως προαναφέραμε δεν υπήρχε μια μοναδική τεχνολογία η οποία 
ήταν ικανή να αντικαταστήσει όλες τις τεχνολογίες των συστημάτων τρίτης γενιάς. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι έρευνες για μια νέα γενιά συστημάτων 
την τέταρτη (4th Generation – 4G). Αυτή τη στιγμή η τέταρτη γενιά συστημάτων έχει 
εμφανιστεί σε διάφορες χώρες. Παρακάτω βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της. 
 

Φιλικότητα προς τον χρήστη και εξατομίκευση των αναγκών του 
Ο συνδυασμός της φιλικότητας προς τον χρήστη και της εξατομίκευσης των αναγκών 
του φαίνεται ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό όταν προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε 
ανθρώπους να κινηθούν προς μια νέα τεχνολογία η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο 
και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από τη πλευρά του χρήστη. Σχετικά με την 
φιλικότητα προς τον χρήστη εξυπηρετείται με απλούστευση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των εφαρμογών και του χρήστη. Σε αντίθεση, η εξατομίκευση των αναγκών 
του χρήστη εκφράζεται με τις ρυθμίσεις της συσκευής του και των υπηρεσιών που 
παρέχει αυτή σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
 

Ετερογενές τερματικό και ετερογενές δίκτυο 
Τα συστήματα 4ης γενιάς δεν παρέχουν μόνο υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων αλλά 
και ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων με τον 
συνδυασμό ετερογενή τερματικών συσκευών και ετερογενή δικτύων. Με τον όρο 
ετερογενής τερματικές συσκευές εννοούμε τους διαφορετικούς τύπους συσκευών όσο 
αναφορά το μέγεθος της οθόνης, το βάρος (φορητότητα), την  ενεργειακή 
κατανάλωση κ.α. Ετερογενή δίκτυα είναι τα δίκτυα που σχετίζονται με διαφορετικά 
ασύρματα δίκτυα λόγω των πολλαπλών τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες (πχ. 
UMTS, WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth) 
 

Άλλα χαρακτηριστικά 

 Υποστήριξη υπηρεσιών αλληλεπίδρασης όπως φωνής, βίντεο, ασύρματου 
δικτύου και άλλες ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
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 Μεγάλες ταχύτητες, μεγάλη χωρητικότητα και χαμηλό κόστος ανά bit. 

 Παγκόσμια περιαγωγή και διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών 
τεχνολογιών 

 Καλύτερες τεχνικές δρομολόγησης κλήσεων 

 Κοινή πλατφόρμα σύνδεσης βασισμένο στο δίκτυο IP 

 Χειρισμό παλιών συστημάτων 3ης γενιάς σε συνδυασμό με ασύρματες 
τεχνολογίες. 

 

 
Πίνακας 2 – Πιθανοί παράμετροι 4G 

Πηγή: Mohsin Jamil, Shahan Parwaiz Shaikh, Mohsin Shahzad, Qasim Awais, 4G: The Future Mobile 
Technology, University of Sheffield, United  Kingdom 

 

2.2  Ασύρματη επικοινωνία κινητών συσκευών (wireless 
communication) 

Οι συσκευές κινητής υπολογιστικής απαιτούν ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο 
παρόλο που μερικές φορές αν είναι σταθερές για αρκετό χρονικό διάστημα σε 
συγκεκριμένο μέρος μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν φθηνότερο τρόπο σύνδεσης 
στο δίκτυο. 
Τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνούν με ραδιοκύματα ή παλμικό υπέρυθρο φώς. Η 
ασύρματη επικοινωνία συνδέεται με την ενσύρματη υποδομή του δικτύου 
χρησιμοποιώντας πομποδέκτες. Η περιοχή που καλύπτεται από ένα ξεχωριστό 
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πομποδέκτη είναι γνωστό και ως κελί ή κυψέλη. Το μέγεθος μια κυψέλης ποικίλει, 
για παράδειγμα ένας πομποδέκτης υπέρυθρων ακτίνων μπορεί να καλύψει μία μικρή 
αίθουσα συσκέψεων, ένας πομποδέκτης κινητής τηλεφωνίας καλύπτει μερικά 
χιλιόμετρα ενώ ένας δορυφορικός πομποδέκτης μπορεί να καλύψει έκταση πάνω από 
400 χιλιόμετρα διάμετρο. 

Η ασύρματη επικοινωνία αντιμετωπίζει περισσότερα εμπόδια από την ενσύρματη 
επικοινωνία επειδή το περιβάλλον αλληλεπιδρά με το σήμα, μπλοκάροντας και 
εισάγοντας θόρυβο και ηχώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ασύρματη επικοινωνία να 
χαρακτηρίζεται από χαμηλό εύρος ζώνης, υψηλό ρυθμό λαθών και πιο συχνές 
αποσυνδέσεις. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της 
επικοινωνίας ως αποτέλεσμα αναμεταδόσεων, λάθη στο πρωτόκολλο ελέγχου 
επεξεργασίας καθώς και σύντομες διακοπές σύνδεσης. 
Η κινητικότητα (mobility) μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στις ασύρματες 
επικοινωνίες καθώς μπορεί αυτές να χαθούν ή να μειωθεί η απόδοση τους. Οι 
χρήστες μια κινητής συσκευής μπορεί να μετακινούνται πέρα από την κάλυψη του 
δικτύου ή σε περιοχές όπου οι παρεμβολές είναι σε υψηλό επίπεδο. Σε αντίθεση με τα 
τυπικά ενσύρματα δίκτυα ο αριθμός των συσκευών σε ένα δίκτυο αλλάζει δυναμικά 
επομένως η συσσωρευμένη συγκέντρωση χρηστών κινητών συσκευών σε ένα μέρος, 
για παράδειγμα σε μια συναυλία ή μια διαδήλωση μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερφόρτωση του δικτύου. 
Η ανάγκη για ασύρματη επικοινωνία οδηγεί σε προκλήσεις σχεδιασμού σε διάφορους 
τομείς. 
 

2.2.1 Αποσύνδεση 
Τα σημερινά υπολογιστικά συστήματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
σύνδεση τους με ένα δίκτυο και τυχόν αστοχίες και προβλήματα στο εκάστοτε δίκτυο 
μπορεί να οδηγήσουν στην παύση λειτουργίας τέτοιων συστημάτων. Για παράδειγμα, 
διανεμημένα αρχεία συστημάτων μπορεί να «κλειδώσουν» αναμένοντας πληροφορίες 
από άλλους διακομιστές εάν η σύνδεση στο δίκτυο αποτύχει. 

Η βλάβη ενός δικτύου είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για συστήματα κινητής 
υπολογιστικής και αυτό οφείλεται στο ότι η ασύρματη επικοινωνία είναι ευαίσθητη 
στην απώλεια σύνδεσης. Οι σχεδιαστές δικτύων καλούνται να αποφασίσουν αν θα 
διαθέσουν τους πόρους του δικτύου προσπαθώντας να μειώσουν τις αποσυνδέσεις οι 
οποίες συμβαίνουν ή εάν τους διαθέσουν δίνοντας στα συστήματα την δυνατότητα να 
αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά αυτές τις αποσυνδέσεις. Όσο πιο αυτόνομη είναι 
μια κινητή συσκευή τόσο πιο εύκολα μπορεί να διαχειριστεί την διακοπή σύνδεσης με 
ένα δίκτυο. 

 
2.2.2 Χαμηλό εύρος ζώνης 

Η κινητή υπολογιστική ασχολείται περισσότερο από τους παραδοσιακούς 
υπολογιστές με την κατανάλωση τους εύρους ζώνης και τους περιορισμούς που 
υπάρχουν σχετικά με αυτό. Τα ασύρματα δίκτυα προσφέρουν γενικά χαμηλότερο 
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εύρος ζώνης σε σχέση με τα ενσύρματα. Το εύρος ζώνης ενός δικτύου μοιράζεται 
ανάμεσα στους χρήστες μιας κυψέλης. Το εύρος ζώνης που καταλαμβάνει ο κάθε 
χρήστης είναι ένα σημαντικό στοιχείο μέτρησης της χωρητικότητας του δικτύου. 
Επειδή όμως η μέτρηση αυτή εξαρτάται από το μέγεθος και τον αριθμό των χρηστών 
η μέτρηση τους εύρους ζώνης ενός ασύρματου δικτύου γίνεται ανά κυβικό μέτρο. 

Η βελτίωση της ικανότητας ενός δικτύου πραγματοποιείται με την δημιουργία 
περισσότερων κυψελών για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Υπάρχουν δύο τρόποι για 
να επιτευχθεί αυτό, ο ένας τρόπος είναι με την αλληλοεπικάλυψη των κελιών για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και ο άλλος με την μείωση του εύρους 
μετάδοσης της κάθε κυψέλης έτσι ώστε περισσότερα κελιά να χωράνε σε μία 
δεδομένη περιοχή. 

Ο πρώτος τρόπος περιορίζεται όσο αναφορά το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα καθώς 
είναι περιορισμένο για την δημόσια κατανάλωση. Παρόλα αυτά η τεχνική αυτή 
επιτρέπει στο λογισμικό να διαθέτει μεγαλύτερο εύρος ζώνης μεταξύ των χρηστών. Ο 
δεύτερος τρόπος είναι γενικά προτιμότερος καθώς είναι πιο απλός, μειώνει τις 
ενεργειακές απαιτήσεις και μειώνει την διακοπή σήματος αφού υπάρχουν λιγότερα 
αντικείμενα που αλληλεπιδρούν στο περιβάλλον. Επίσης το πιο σημαντικό είναι ότι οι 
πομποδέκτες που καλύπτουν λιγότερο χώρο μπορεί να επιτύχουν υψηλότερο εύρος 
ζώνης. 

 
2.2.3 Υψηλή μεταβλητότητα εύρους ζώνης 

Στον τομέα της κινητής υπολογιστικής υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διακύμανση στο 
εύρος ζώνης ενός δικτύου από ότι στην σταθερή υπολογιστική. Το εύρος ζώνης 
μπορεί να μεταβληθεί από μια έως τέσσερις φορές αν το σύστημα χρησιμοποιεί 
ασύρματη πρόσβαση. 

Μια εφαρμογή μπορεί να προσεγγίσει αυτή την μεταβλητότητα στο εύρος ζώνης με 
τρείς τρόπους. Πρώτον θεωρώντας ότι υπάρχουν υψηλού εύρους συνδέσεις και να 
λειτουργεί όταν είναι συνδεδεμένη με κάποια από αυτές, δεύτερον να υποθέσει ότι 
υπάρχουν χαμηλού εύρους συνδέσεις και να μην εκμεταλλευτεί πλήρως το εύρος 
ζώνης όταν αυτό είναι διαθέσιμο και τέλος να προσαρμοστεί στους τρέχοντες 
διαθέσιμους πόρους παρέχοντας στον χρήστη μεταβλητή ποιότητα σύνδεσης. Για 
παράδειγμα σε μια τηλεδιάσκεψη η εφαρμογή θα μπορούσε να εμφανίσει στον 
ομιλητή είτε όλους τους συμμετέχοντες είτε να αποκλείσει κάποιους εάν δεν είναι 
αρκετό το εύρος ζώνης το οποίο είναι διαθέσιμο. 
 

2.2.4 Ετερογενές δίκτυο 
Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς υπολογιστές οι οποίοι παραμένουν συνδεδεμένοι 
με ένα και μόνο δίκτυο, οι κινητές υπολογιστικές συσκευές καλούνται να 
αντιμετωπίσουν συνδέσεις με ετερογενή δίκτυα. Αρχικά, καθώς μια κινητή συσκευή 
αλλάζει τοποθεσία και επομένως δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο μπορεί να 
χρειαστεί να αλλάξει ταχύτητες μετάδοσης και πρωτόκολλα. Επίσης σε ορισμένες 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         19 

περιπτώσεις μια κινητή συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση σε παραπάνω από ένα 
δίκτυο για παράδειγμα όταν γειτονικές κυψέλες αλληλεπικαλύπτονται. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι μπορεί μια κινητή συσκευή να εναλλάσσει τις 
διεπαφές για παράδειγμα όταν ένας χρήστης μετακινείται μεταξύ εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων. Υπέρυθρες διεπαφές δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 
εξωτερικούς χώρους επειδή το φώς του ήλιου επηρεάζει το σήμα. Ακόμα και σε 
μεταδόσεις ραδιοσυχνοτήτων, η διεπαφή μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τα 
πρωτόκολλα πρόσβασης για διαφορετικά δίκτυα. Για παράδειγμα όταν μια κινητή 
συσκευή εναλλάσσεται μεταξύ της τοπικής κάλυψης κελιού σε μια πόλη και της 
δορυφορικής κάλυψη σε μια χώρα. Η ανομοιογένεια αυτή κάνει την κινητή δικτύωση 
πιο πολύπλοκη από την παραδοσιακή δικτύωση. 

 
2.2.5 Κίνδυνοι ασφαλείας 

Για το λόγο ότι μια κινητή συσκευή είναι εύκολο στο να συνδεθεί ασύρματα σε ένα 
δίκτυο η ασφάλεια μιας ασύρματης σύνδεσης είναι πιο ευάλωτη από ότι της 
ενσύρματης ειδικά όταν η ασύρματη σύνδεση εκτείνεται σε μεγάλη έκταση. Η 
ραγδαία εξάπλωση των κινητών συσκευών έχει οδηγήσει τους σχεδιαστές τους να 
λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας. 
Τα θέματα ασφαλείας γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα αν οι κινητές συσκευές έχουν 
την δυνατότητα να χρησιμοποιούν κοινόχρηστες συσκευές. Για παράδειγμα ένα 
νοσοκομείο όπου οι ασθενείς διαθέτουν κινητές συσκευές μπορεί να επιτρέπει να 
χρησιμοποιούν τους κοντινούς εκτυπωτές αλλά να απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση 
σε απομακρυσμένους εκτυπωτές και αρχεία που προορίζονται μόνο για το προσωπικό 
του νοσοκομείου. 
Η ασφαλή επικοινωνία σε ανασφαλή κανάλια επικοινωνίας επιτυγχάνεται με την 
κρυπτογράφηση, η οποία μπορεί να γίνεται είτε με την χρήση του κατάλληλου 
λογισμικού είτε σε επίπεδο υλικού. Η ασφάλεια βασίζεται σε ένα μυστικό κλειδί 
κρυπτογράφησης που είναι γνωστό μόνο στα εξουσιοδοτημένα μέρη. Η διαχείριση 
αυτών των κλειδιών είναι δύσκολη και γι αυτό αυτοματοποιείται με την βοήθεια 
κατάλληλων λογισμικών. 

 

2.3  Φορητότητα κινητών συσκευών (portability) 
Οι σημερινοί σταθεροί υπολογιστές δεν προορίζονται για να μεταφέρονται. Αντίθετα 
οι συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα ανήκουν στην κατηγορία των φορητών 
συσκευών. Οι σχεδιαστές τέτοιων συσκευών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
προδιαγραφές ενός ρολόι χειρός. Δηλαδή για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο 
πρέπει να είναι μικρό, ελαφρύ, ανθεκτικό, λειτουργικό υπό όλες τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες, να απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και κατεπέκταση η μπαταρία 
του να διαθέτει μεγάλη διάρκεια ζωής. Κάποιες υποχωρήσεις μπορούν να γίνουν σε 
κάποιους από αυτούς τους περιορισμούς που υπάρχουν αλλά δεν θα πρέπει ποτέ ο 
χρήστης να χάσει την δυνατότητα να μεταφέρει εύκολα το κινητό του τηλέφωνο. Το 
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ίδιο ακριβώς ισχύει και για την υπολογιστική ισχύ της κινητής συσκευής η οποία θα 
πρέπει να μην είναι εις βάρος της ενεργειακής αυτονομίας της κινητής συσκευής. 
Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά στους περιορισμούς σχεδιασμού που 
υπάρχουν για την διατήρηση του χαρακτηριστικού της φορητότητας (portability) μίας  
κινητής συσκευής. 

 
2.3.1 Χαμηλή ενεργειακή δύναμη 

Οι μπαταρίες συνήθως είναι αυτές που βαραίνουν αρκετά μια φορητή συσκευή όπως 
το κινητό τηλέφωνο. Παρότι η μείωση του βάρους της μπαταρίας είναι σημαντική 
αυτό ίσως οδηγήσει στην υπονόμευση της φορητότητας της κινητής συσκευής 
αναγκάζοντας του χρήστες να φορτίζουν συχνά την συσκευή τους, να έχουν μαζί τους 
εφεδρικές μπαταρίες ή να μειώνουν τον χρόνο που χρησιμοποιούν το κινητό τους 
τηλέφωνο. Η ελαχιστοποίηση της ενεργειακής ανάγκης μια τέτοιας συσκευής μπορεί 
να βελτιώσει την φορητότητα της με την μείωση του βάρους της μπαταρίας και την 
επιμήκυνση του χρόνου επαναφόρτισής της. 

Η διατήρηση μιας μπαταρίας μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Μεγάλο 
ρόλο παίζει όχι μόνο ο σχεδιασμός μίας κινητής συσκευής αλλά και το λογισμικό το 
οποίο διαχειρίζεται τα επιμέρους συστατικά της συσκευής αυτής. Για παράδειγμα η 
απενεργοποίηση του φωτισμού της οθόνης ή άσκοπων εφαρμογών μετά από ένα 
χρονικό διάστημα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό οφείλεται στο ότι οι 
εφαρμογές χρειάζονται υπολογιστική ισχύ, μνήμη και επομένως ενέργεια. 

 
2.3.2 Ασφάλεια δεδομένων 

Η φορητότητα μίας κινητής συσκευής αυξάνει την έκθεση σε κινδύνους όπως η ζημιά 
μια συσκευής λόγω πτώσης ή περιβαλλοντολογικών συνθηκών, η απώλεια της και η 
κλοπή. Επίσης γίνεται πιο πιθανός ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων. Μια 
αντιμετώπιση είναι η ελαχιστοποίηση των δεδομένων που διατηρούνται σε μια κινητή 
συσκευή. Η κρυπτογράφηση των δεδομένων μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια τους. 
Οι χρήστες θα πρέπει να προστατεύουν συνδέσεις οι οποίες έχουν γίνει με κάποιο 
κωδικό και όνομα χρήστη έτσι ώστε να μην είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις. 
Η δημιουργία ενός αντιγράφου των δεδομένων σε μέρος εκτός της κινητής συσκευής 
μπορεί να διασφαλίσει τον χρήστη. Ωστόσο οι χρήστες αρκετές φορές παραμελούν 
την δημιουργία αντιγράφου αλλά και όταν το κάνουν οι τροποποιήσεις στα δεδομένα 
μεταξύ των αντιγράφων δεν προστατεύονται. Πλέον με τα ασύρματα δίκτυα που 
υπάρχουν στις κινητές συσκευές νέα ή τροποποιημένα δεδομένα μπορούν να 
αντιγραφούν άμεσα και με ασφάλεια. 
 

2.3.3 Μικρές διεπιφάνειες χρήστη 
Οι περιορισμοί στο μέγεθος μίας κινητής συσκευής απαιτούν και την δημιουργία 
μικρών διεπιφανειών χρήστη. Το παραθυρικό περιβάλλον ενός σταθερού υπολογιστή 
μπορεί να είναι αρκετό για έναν φορητό υπολογιστή αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για 
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τις κινητές συσκευές όπου αυτή η τεχνολογία είναι ανεπαρκής. Στις μικρές οθόνες 
είναι πρακτικά δύσκολο να υπάρχουν πολλά παράθυρα ανοιχτά σε μία στιγμή 
ανεξάρτητα της ανάλυσης της οθόνης. Ακόμα πιο δύσκολο είναι ο εντοπισμός αυτών 
των ανοιχτών παραθύρων και η αλληλεπίδραση του χρήστη με την διεπαφή που 
εμπεριέχεται σε αυτά. Παρακάτω θα αναλύσουμε σε ξεχωριστή ενότητα τις 
διεπιφάνειες χρήστη στις κινητές συσκευές. 
 

2.3.4 Μικρή χωρητικότητα αποθήκευσης 
Η χωρητικότητα αποθήκευσης σε ένα κινητό τηλέφωνο περιορίζεται τόσο από το 
φυσικό μέγεθος της συσκευής όσο και από τις ενεργειακές απαιτήσεις που υπάρχουν. 
Όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα έχει ένα κινητό τηλέφωνο τόση περισσότερη ενέργεια 
χρειάζεται. 
Η περιορισμένη αποθήκευση σε ένα κινητό τηλέφωνο δεν είναι καινούριο πρόβλημα. 
Οι λύσεις σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να είναι η αυτόματη συμπίεση αρχείων, η 
πρόσβαση σε απομακρυσμένους χώρους αποθήκευσης (cloud computing), η κοινή 
χρήση βιβλιοθηκών κώδικα και η συμπίεση αρχείων σε εικονικές σελίδες μνήμης. 
Παρόλο που οι συνδεδεμένοι υπολογιστές με το Διαδίκτυο έχουν την δυνατότητα σε 
τέτοιες λύσεις, κινητές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα λόγω της μη συνεχούς 
σύνδεσης τους με το Διαδίκτυο δεν απολαμβάνουν πλήρως αυτές τις λύσεις. Πλέον 
με τις νέες γενιές ασύρματων συστημάτων 3ης και 4ης γενιάς τα κινητά τηλέφωνα 
φιλοδοξούν να διαθέτουν σύνδεση με το Διαδίκτυο οπουδήποτε και οποιαδήποτε 
στιγμή. 
Μια επιπλέον λύση για την χωρητικότητα αποθήκευσης των κινητών συσκευών είναι 
η δυνατότητα που παρέχουν για την προσθήκη καρτών μνήμης. Στις κάρτες αυτές 
μπορούν να αποθηκεύονται δεδομένα και να αποσπούνται από την κινητή συσκευή 
με αποτέλεσμα τα δεδομένα να φυλάσσονται ξεχωριστά. 
 

2.4  Κινητικότητα κινητών συσκευών (mobility) 
Η ικανότητα μια συσκευής να αλλάζει θέσεις ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο 
αυξάνει τα επίπεδα μεταβλητότητας των πληροφοριών. Ορισμένα δεδομένα – 
πληροφορίες που για τους σταθερούς υπολογιστές θεωρούνται στατικά για τα κινητά 
τηλέφωνα είναι δυναμικά. Για παράδειγμα ένας σταθερός υπολογιστής μπορεί να 
ρυθμιστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο διακομιστή (server) αλλά ένα 
κινητό τηλέφωνο χρειάζεται έναν μηχανισμό για να αποφασίζει ποιον διακομιστή θα 
χρησιμοποιεί κάθε φορά. 
Η κινητικότητα των κινητών συσκευών εισάγει αρκετά προβλήματα στο χώρο της 
κινητής υπολογιστικής. Ένα κινητό τηλέφωνο χρειάζεται να αλλάζει την διεύθυνση 
του δικτύου δυναμικά βασιζόμενο στην τοποθεσία την οποία βρίσκεται. Επίσης όπως 
προαναφέραμε καθώς ένα κινητό τηλέφωνο μετακινείται πρέπει να αναζητά τον 
κοντινότερο διακομιστή έτσι ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικό. Παρακάτω θα 
δούμε θέματα κινητικότητας τα οποία προκύπτουν. 
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2.4.1 Μεταβολή διεύθυνσης (address migration) 

Καθώς ένας χρήστης κινητής συσκευής μετακινείται, η συσκευή του χρησιμοποιεί 
διαφορετικά σημεία πρόσβασης στο δίκτυο και «διευθύνσεις». Στο παρελθόν τα 
δίκτυα δεν είχαν σχεδιαστεί με την δυνατότητα να αλλάζουν δυναμικά τις διευθύνσεις 
τους. Ενεργές δικτυακές συνδέσεις δεν μπορούσαν να αλλάξουν διευθύνσεις. Για 
παράδειγμα στο γνωστό πρωτόκολλο Διαδικτύου IP (Internet Protocol) όταν μια 
συσκευή συντονιζόταν με μια διεύθυνση σε περίπτωση μετακίνησης της συσκευής σε 
διαφορετική τοποθεσία χρειαζόταν ανθρώπινη παρέμβαση προκειμένου να 
συντονιστεί ξανά με μια διεύθυνση IP. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί μηχανισμοί που προσδιορίζουν την τρέχουσα διεύθυνση 
μιας κινητής συσκευής: η επιλεκτική εκπομπή, οι κεντρικές υπηρεσίες, οι δείκτες 
προώθησης και η μέθοδος της έδρας. 
 

Επιλεγμένη εκπομπή 
Με την μέθοδο της επιλεγμένης εκπομπής, ένα μήνυμα αποστέλλεται σε όλο το 
κυψελοειδές δίκτυο ζητώντας από την κινητή συσκευή να απαντήσει με την τρέχουσα 
διεύθυνση του. Αυτό έχει υψηλό κόστος για συχνή χρήση σε μεγάλο δίκτυο αν όμως 
η κινητή συσκευή είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή 
κυψελών η επιλεγμένη εκπομπή του μηνύματος σε αυτή τη περιοχή είναι πιο 
λειτουργική. Ως εκ τούτου, η προηγούμενη διαδικασία της επιλεγμένης εκπομπής που 
μόλις περιγράψαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η θέση της συσκευής είναι 
γνωστή (κατά προσέγγιση). 
 

Κεντρικές υπηρεσίες 
Με την μέθοδο της κεντρική υπηρεσίας, η τρέχουσα διεύθυνση μια κινητής συσκευής 
διατηρείται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Κάθε φορά που μία κινητή συσκευή 
αλλάζει διεύθυνση, η συσκευή στέλνει μήνυμα ανανεώνοντας την διεύθυνσή της στην 
βάση δεδομένων. Ακόμα και με την κεντρική βάση, οι συνηθισμένες τεχνικές της 
κατανομής, της αναπαραγωγής και της προσωρινής αποθήκευσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της διαθεσιμότητας μιας κινητής συσκευής. 
 

Δείκτες προώθησης 
Με την μέθοδο του δείκτη προώθησης, κάθε φορά που μια κινητή συσκευή αλλάζει 
διεύθυνση ένα αντίγραφο της νέας διεύθυνσης τοποθετείται στην παλιά τοποθεσία. 
Κάθε μήνυμα προωθείται κατά μήκους της αλυσίδας των δεικτών μέχρι να φτάσει 
στην κινητή συσκευή. Για να αποφευχθεί η αναποτελεσματική δρομολόγηση που 
μπορεί να προκύψει από τις μεγάλου μήκους αλυσίδες οι δείκτες μπορούν να 
ενημερώνονται σταδιακά ώστε να δείχνουν στις πιο πρόσφατες διευθύνσεις. 
Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος του δείκτη προώθησης είναι μια από τις ταχύτερες 
είναι επιρρεπής σε αποτυχίες κατά μήκος της αλυσίδας των δεικτών και στην 
απλούστερη μορφή της δεν επιτρέπει στους δείκτες να διαγραφούν εκτός και αν όλοι 
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οι πιθανοί παραλήπτες των διευθύνσεων έχουν ενημερωθεί. Ως εκ τούτου η μέθοδος 
αυτή χρησιμοποιείται για να επιταχυνθεί η διαδικασία των νέων διευθύνσεων και μια 
άλλη μέθοδος για την αντιμετώπιση των αστοχιών και την ανάκτηση παλαιών 
δεικτών. 
Η μέθοδος δεικτών προώθησης απαιτεί μια ενεργή οντότητα στην παλιά διεύθυνση να 
λαμβάνει και να προωθεί μηνύματα. Αυτό όμως δεν ταιριάζει στα πρότυπα των 
δικτύων όπου μια διεύθυνση δικτύου είναι μια ανενεργή οντότητα ή είναι 
προσαρμοσμένη για μια κινητή συσκευή και δεν μπορεί να διαβιβάσει το δικό της 
μήνυμα. Η ασυμφωνία αυτή εισάγει δυσκολίες στην αποτελεσματική προώθηση. 

 
Μέθοδος έδρας 

Η μέθοδος έδρας είναι ουσιαστικά η περιορισμένη περίπτωση της μεθόδου διανομής 
της κεντρικής υπηρεσίας. Δηλαδή η τοποθεσία μια κινητής συσκευής είναι γνωστή 
από έναν και μόνο διακομιστή. Αυτή η επιθετική διανομή χωρίς αναπαραγωγή μπορεί 
να οδηγήσει σε χαμηλή διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Εάν ο διακομιστής έδρα 
είναι πεσμένος ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση, η κινητή συσκευή δεν μπορεί να 
επικοινωνήσει. Εάν ο χρήστης αλλάξει αρκετές φορές διακομιστή έδρα το πρόβλημα 
αλλαγής διεύθυνσης θα εμφανιστεί ξανά. 
 

2.4.2 Πληροφορία ως προς τη θέση (location - dependent) 
Επειδή οι παραδοσιακοί υπολογιστές δεν κινούνται, οι πληροφορίες που εξαρτώνται 
από την τοποθεσία όπως το τοπικό όνομα του διακομιστή, οι διαθέσιμοι εκτυπωτές 
καθώς και η ζώνη ώρας ρυθμίζονται στατικά. Αντίθετα οι κινητές συσκευές είναι 
υποχρεωμένες να συνυπολογίσουν αυτές τις πληροφορίες έξυπνα και να παρέχουν 
μηχανισμούς λήψης αυτών των πληροφοριών για την κάθε θέση στην οποία 
βρίσκεται η συσκευή. 
Πέρα από αυτό το πρόβλημα της δυναμικής ρύθμισης, οι κινητές συσκευές 
χρειάζονται πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες τοποθεσίας από ότι μια στατική 
υπολογιστική συσκευή. Μια κινητή συσκευή πιθανόν να κληθεί από ένα χρήστη να 
απαντήσει σε ερωτήσεις όπως «που είναι ο βορράς;», «ποιο είναι το κοντινότερο 
νοσοκομείο;». Τέτοιου είδους ερωτήματα απαιτούν πληροφορίες σχετικά με όλο τον 
κόσμο. Επίσης τα ερωτήματα μπορούν να αφορούν και άλλα κινητά αντικείμενα 
όπως «που βρίσκεται το πλησιέστερο ταξί;». 

Η δυνατότητα απάντησης σε ερωτήματα σχετικά με την τοποθεσία απαιτεί πολλές 
φορές να είναι γνωστή η τοποθεσία και του άλλου χρήστη κινητής συσκευής ή 
αντικειμένου. Σε μερικές περιπτώσεις αυτές οι πληροφορίες είναι ευαίσθητες και 
πρέπει να προστατεύονται από κακή χρήση. Για παράδειγμα δεν θέλουμε να γνωρίζει 
ένας κλέφτης αν βρίσκονται οι κάτοικοι ενός σπιτιού κοντά η μακριά από αυτό. 
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να διασφαλιστεί εάν ο χρήστης 
αποκρύπτει τις πληροφορίες θέσης του από τους άλλους χρήστες του δικτύου. Η 
πρόκληση των κινητών συσκευών είναι το πώς θα παρέχουν πληροφορίες θέσης ενός 
χρήστη χωρίς όμως να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα του (privacy). 
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2.4.3 Μεταβολή τοποθεσίας (migrating locality) 
Η κινητή υπολογιστική δημιουργεί ένα νέο είδος τοπικότητας όταν οι χρήστες 
κινητών συσκευών μετακινούνται. Ακόμα και εάν μια κινητή συσκευή είναι 
εξοπλισμένη με μηχανισμό για να βρίσκει τον κοντινότερο διακομιστή η 
επαναλαμβανόμενη μεταβολή της τοποθεσίας της συσκευής μπορεί να μεταβάλει 
αυτή την κατάσταση. Επειδή η φυσική απόσταση μεταξύ δύο σημείων δεν 
ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματική απόσταση του δικτύου, το κανάλι 
επικοινωνίας μπορεί να αυξάνεται δυσανάλογα με την πραγματική κίνηση.  Για την 
αποφυγή τέτοιων μειονεκτημάτων, οι υπηρεσίες σύνδεσης μπορούν να μεταφέρονται 
στους διακομιστές που είναι πιο κοντά δυναμικά. 

 

2.5  Γραφικές διεπιφάνειες κινητών συσκευών 
Γενικά οι διεπιφάνειες χρήστη (User Interfaces - UI) στις κινητές συσκευές θα πρέπει 
να αποσκοπούν στην διευκόλυνση και στην ευρεία και αυξημένη χρήση του 
περιεχομένου των κινητών συσκευών. Οι προσεγγίσεις σχετικά με τις διεπιφάνειες 
χρήστη στον τομέα της πληροφορικής μέχρι τώρα περιείχαν παράθυρα, εικονίδια, 
μενού επιλογών κ.α. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι ανεπαρκής και ακατάλληλες για τις 
εφαρμογές κινητών συσκευών. 
Οι περιορισμοί των κινητών συσκευών δημιουργούν προκλήσεις όσο αναφορά τις 
διεπιφάνειες χρήστη. Οι διεπιφάνειες χρήστη στις κινητές συσκευές αποτελούνται 
από συνδυασμό υλικού και λογισμικού όπως : 

 Επιπλέον κουμπιά για την εισαγωγή κειμένου και ειδικά λειτουργικά πλήκτρα 

 Οθόνες αφής 

 Διεπαφές ήχου και εικόνας 

 Διεπιφάνειες αφής για την παροχή εμπειριών εικονικής πραγματικότητας 
Οι διεπιφάνειες χρήστη πρέπει να είναι διαισθητικές και εύκολες στη χρήση τους 
καθώς πέρα από την ευκολία που προσφέρεται έτσι στον χρήστη διατηρείται και 
πολύτιμη μπαταρία στις κινητές συσκευές. 

Για διάφορες κινητές υπηρεσίες, η πρόσβαση σε αυτές επιτυγχάνεται με ένα όνομα 
χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) και ενδεχομένως το 
όνομα του χρήστη, τη διεύθυνση αποστολής καθώς και πληροφορίες πιστωτικής 
κάρτας. Για μια τυπική εφαρμογή, η οποία παρέχει πλοήγηση στα διάφορα μενού και 
απαιτεί πληροφορίες σε ένα κινητό τηλέφωνο απαιτούνται στο πληκτρολόγιο 60 με 
80 πατήματα του πληκτρολογίου. Πληροφορίες του χρήστη για εξατομικευμένες 
υπηρεσίες ζητάνε ακόμη περισσότερη εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Η 
βελτιστοποίηση των μενού πλοήγησης του χρήστη και η επινόηση νέων μεθόδων 
εισαγωγής δεδομένων οδηγεί σε σημαντική μείωση του αριθμού των κινήσεων που 
κάνει ένας χρήστης και κατ’ επέκταση στο ποσό της ενέργειας της κινητής συσκευής 
που καταναλώνεται. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το 
σχεδιασμό των διεπιφανειών χρήστη. 
 

2.5.1 Το μέγεθος της οθόνης 
Γίνεται αντιληπτό ότι στις κινητές συσκευές το μέγεθος της οθόνης είναι 
περιορισμένο σε σχέση με τους σταθερούς υπολογιστές. Επομένως ένα κυρίαρχο 
ζήτημα κατά την σχεδίαση διεπιφανειών χρήστη έχει να κάνει με τα προβλήματα τα 
οποία συνδέονται με τους περιορισμούς που επιβάλει το μέγεθος μιας οθόνης κινητής 
συσκευής. 

 
Γενικά 

Ζητήματα τοποθέτησης στοιχείων που συνδέονται με τις διαφορετικές διατάξεις 
(layouts) σε μικρές οθόνες. 

 Αναπαράσταση στοιχείων σε λίστες 

 Αρχές για την ομαδοποίηση των πληροφοριών 

 Μηχανισμοί για την ομαδοποίηση πληροφοριών 

 Μηχανισμοί για την δημιουργία πακέτων από πληροφορίες 

 Οριζόντια κύλιση 

 Κατακόρυφη κύλιση 
 

Ευέλικτες διεπιφάνειες χρήστη 
Ζητήματα τοποθέτησης στοιχείων που συνδέονται με την δυναμική αλλαγή της 
διάταξης της οθόνης κατά το χρόνο εκτέλεσης μίας εφαρμογής που προκαλεί αλλαγές 
τόσο στον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών όσο και στο περιβάλλον όπου 
εμπεριέχονται. 

 Παρουσίαση πληροφοριών που βασίζονται σε μοντέλα ή δεδομένα 

 Χειρισμός παραθύρων διαλόγου όταν το πληκτρολόγιο λογισμικού 
εμφανίζεται και κρύβεται 

 Εκδόσεις και παραλλαγές της διεπιφάνειας χρήστη – δυναμική και 
διαμορφώσιμη διεπαφή χρήστη σε μικρές οθόνες 

 Δημιουργία διεπιφανειών χρήστη που διευκολύνουν την εναλλαγή μεταξύ 
οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού 

 Δημιουργία διεπιφανειών χρήστη που είναι σε θέση να τρέξουν σε συσκευές 
με διαφορετικό μέγεθος οθόνης 

 
2.5.2 Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης 
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Στην ενότητα αυτή αναφερόμαστε στα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τους 
περιορισμούς των μηχανισμών αλληλεπίδρασης σε φορητές συσκευές. 
 

Χειρισμός δεδομένων εισόδου 
Τα ζητήματα σε αυτή την περίπτωση έχουν να κάνουν με την αποτελεσματική 
εισαγωγή των πληροφοριών καθώς και με την ελαχιστοποίηση του λάθους κατά την 
εισαγωγή τους. Παρακάτω αναφέρουμε ζητήματα τα οποία προκύπτουν: 

 Μηχανισμοί για τον έλεγχο κατά την εισαγωγή κειμένου 

 Μηχανισμοί για την εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων 

 Διαχείριση του δρομέα εισόδου από μία εφαρμογή 
 

Μη χρήση γραφίδας 
Ζητήματα που συνδέονται με την εισαγωγή πληροφοριών σε κατάσταση όπου δεν 
είναι δυνατή ή βολική για τον χρήστη η χρήση γραφίδας. 

 Αλληλεπίδραση με εφαρμογές χωρίς τη χρήση γραφίδας 

 Ανάκτηση δεδομένων από μια βάση δεδομένων χωρίς την χρήση του 
πληκτρολογίου 

 
2.5.3 Γραφικές διεπιφάνειες σε συσκευές 3G 

Οι συσκευές τρίτης γενιάς υποστηρίζουν πολλές πολυμεσικές εφαρμογές δεδομένων 
και ενισχύουν λειτουργίες φωνής. Γι αυτό και οι διεπιφάνειες χρήστη που 
σχεδιάζονται πρέπει να έχουν ως στόχο να βελτιστοποιούν την απόδοση που 
σχετίζεται με τα δεδομένα και την φωνή. Οι τυπικές εφαρμογές περιέχουν μεταδόσεις 
τηλεόρασης, μετάδοση βίντεο, αναπαραγωγή μουσικής, μηνύματα ήχου και εικόνας, 
ανταλλαγή μηνυμάτων, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, 
κινητό εμπόριο (m-commerce) και άλλες υπηρεσίες με βάση την θέση της συσκευής. 
Οι εφαρμογές που σχετίζονται με την φωνή περιλαμβάνουν ενεργοποίηση κλήσεων 
μέσω φωνής, κλήσεις όπου απεικονίζεται ο χρήστης στην οθόνη και λειτουργίες που 
αναγνωρίζουν την φωνή ενός χρήστη. Οι διεπιφάνειες χρήστη για εφαρμογές σαν 
αυτές περιέχουν δυσκολίες ως προς τον σχεδιασμό. 
Οι διεπαφές χρήστη σε σχέση με το υλικό απαιτούν ενισχυμένα πληκτρολόγια, ειδικά 
πλήκτρα και χειριστήρια για παιχνίδια και διασυνδέσεις για ενσωματωμένες συσκευές 
καθώς και για εξειδικευμένες εξωτερικές συσκευές όπως για παράδειγμα αισθητήρες, 
οθόνες ιατρικής κ.α. Δεδομένου ότι στο εγγύς μέλλον, οι χρήστες κινητών συσκευών 
θα χειρίζονται όλο και περισσότερο περιεχόμενο στις κινητές τους συσκευές, ο 
σχεδιασμός των διεπιφανειών χρήστη πρέπει να στοχεύει στην ικανοποίηση δύο 
σκοπών, την προσφορά μέσω των διεπιφανειών όλο και περισσότερου περιεχομένου 
καθώς και την σωστή διαχείριση του. 
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Σχεδιασμός διεπιφανειών χρήστη για την εκμετάλλευση περιεχομένου 
Εργαλεία παραγωγής περιεχομένου θα πρέπει να διευκολύνουν την δημιουργία 
περιεχομένου υψηλής ποιότητας στις κινητές συσκευές καθώς και την μεταφορά 
αυτού του περιεχομένου μεταξύ κινητών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. 
Τεχνολογίες που βοηθούν προς αυτή τη μεταφορά περιεχομένου είναι η τεχνολογία 
Bluetooth και Wi-Fi. 

Επίσης πρέπει να σχεδιαστούν εργαλεία για την επεξεργασία και το χειρισμό του 
περιεχομένου που παραλαμβάνει μια κινητή συσκευή. Αυτά τα εργαλεία πρέπει να 
έχουν απλές διεπιφάνειες χρήστη οι οποίες θα επιτρέπουν στους χρήστες να 
χειραγωγούν αποτελεσματικά τους πόρους υλικού και λογισμικού μια κινητής 
συσκευής. 
Για παράδειγμα, τα εργαλεία πρέπει να επιτρέπουν την ολοκληρωμένη χρήση 
δυνατοτήτων που παρέχει μια κινητή συσκευή όπως η κάμερα, η δυνατότητα 
εγγραφής φωνής, η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, τα γραφικά κ.α. Επιπλέον, οι 
διεπαφές χρήστη πρέπει να είναι διαλειτουργικές μεταξύ διαφορετικών πόρων και 
εφαρμογών. Για παράδειγμα θα πρέπει εύκολα ο χρήστης μέσω της διεπιφάνειας να 
εισάγει ένα σκαναρισμένο αντίγραφο μια κάρτας στις τηλεφωνικές επαφές του. 
Επίσης η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα θα πρέπει εύκολα και γρήγορα να 
εξάγετε ή να εισάγετε σε μια εφαρμογή διαχείρισης φωτογραφιών. 
 

Σχεδιασμός διεπιφανειών χρήστη για την χρήση περιεχομένου 
Οι διεπιφάνειες χρήστη πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που υπάρχουν λόγω 
της κινητικότητας των χρηστών. Για παράδειγμα, λόγω της περιορισμένης προσοχής 
των χρηστών κινητών συσκευών, η διεπιφάνεια χρήστη θα πρέπει να έχει έντονα 
ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα ειδικά για λειτουργίες που δεν απαιτούν 
αλληλεπίδραση χειροκίνητα. 

Οι ανάγκες των χρηστών όσο αναφορά στο τύπο του περιεχομένου και στους τρόπους 
παρουσίασης του αλλάζουν συχνά κατά την διάρκεια των λειτουργιών μια κινητής 
συσκευής. Οι χρήστες προτιμούν να έχουν τον έλεγχο πάνω σε παραμέτρους που 
αφορούν το περιεχόμενο και βασίζονται στον χρόνο, στον τόπο, την κατάσταση και 
στο επίπεδο ενδιαφέροντος. Οι παράμετροι αυτοί περιλαμβάνουν : 

 το επίπεδο λεπτομέρειας του περιεχομένου 

 την ποιότητα παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένου της ανάλυσης 

 τον τρόπο παρουσίασης στοιχείων, όπως ηχητικά εφέ, τρόπο διάταξης οθόνης 
και οπτικά εφέ 

Οι χρήστες κινητών συσκευών θέλουν να έχουν τον έλεγχο σε θέματα ήχου, βίντεο, 
γραφικών, κειμένου με βάση την προσωπική τους διάθεση, το προσωπικό τους 
γούστο, το κόστος και την κατάσταση κινητικότητας στην οποία βρίσκονται. Το ίδιο 
περιεχόμενο πρέπει να παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές 
τοποθεσίες που βρίσκεται μια συσκευή. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο μπορεί να 
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χρειαστεί να προβληθεί στον χρήστη μόνο ακουστικά όταν ο χρήστης οδηγεί, σε 
μορφή ήχου και εικόνας όταν περπατάει και σε περίπτωση που βρίσκεται σταθερός σε 
ένα σημείο να προστεθεί και κείμενο στο περιεχόμενο. Έτσι οι διεπιφάνειες χρήστη 
καθώς και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν σε διαφορετικές καταστάσεις σε σχέση με 
το χαρακτηριστικό της κινητικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 

 
2.5.4 Διαδραστικός σχεδιασμός 

Σε αντίθεση με το περιεχόμενο εκπομπών, οι κινητές συσκευές θα πρέπει να 
λαμβάνουν το περιεχόμενο που επιθυμούν κατ’ απαίτηση (on demand) με υψηλή 
διαδραστικότητα. Οι χρήστες θα έχουν συχνές και σημαντικές αλληλεπιδράσεις με το 
περιεχόμενο μιας διεπαφής για μια πληθώρα λόγων όπως : 

 αναζήτηση και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο και υπηρεσίες καταλόγου 

 αναζήτηση περιεχομένου που ενδιαφέρει τον χρήστη 

 ζήτηση περιεχομένου σε ορισμένες χρονικές περιόδους σε διάφορες 
τοποθεσίες και σε συγκεκριμένες συσκευές 

 αποστολή μηνυμάτων ελέγχου για την πρόκληση εντολών όπως αναζήτηση, 
αναπαραγωγή, παύση κ.α. 

 παροχή ανταπόκρισης σε προγράμματα 

 καθορισμός ή ανανέωση των προτιμήσεων του χρήστη 

 παρακολούθηση των διαφημίσεων 
Για τους χρήστες κινητών συσκευών, οι αλληλεπιδράσεις αυτές πρέπει να γίνονται 
γρηγορότερα, με όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα και σε αρκετές περιπτώσεις με 
ηχητικές εντολές. 

 
2.5.5 Μοναδική σχεδίαση 

Η διαθεσιμότητα ισχυρών επεξεργαστών γραφικών, επεξεργαστών ψηφιακού 
συστήματος και 3D οθονών διευκολύνουν την δημιουργία 3D οπτικών εφέ. Επίσης, 
αισθητήρες επιτάχυνσης, διεπιφάνειες χρήστη αφής και διεπιφάνειες αλληλεπίδρασης 
θα ενίσχυαν την μοναδικότητα των διεπιφανειών χρήστη. Οι διεπιφάνειες χρήστη 
πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις για να μπορούν να 
υποστηρίξουν τις υπηρεσίες επικοινωνίας, τις εφαρμογές παιχνιδιών και εικονικής 
πραγματικότητας. 
 

2.5.6 Άλλα θέματα σχεδιασμού 
Η ποικιλομορφία του περιεχομένου του Διαδικτύου, η ανάγκη πρόσβασης σε αυτό 
μέσω των κινητών συσκευών καθώς και η τοποθεσία των κινητών συσκευών που 
συνεχώς αλλάζει έχει δημιουργήσει την ανάγκη για αποτελεσματικές και ευρηματικές 
διασυνδέσεις στο Web προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κινητές συσκευές. Τα 
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κινητά τηλέφωνα αποτελούν προσωπικές συσκευές, δηλαδή σε κάθε μια ο χρήστης 
καθορίζει τον ήχο κλήσης, τις εικόνες που θα προβάλλονται στην οθόνη (wallpaper) 
κ.α. Επομένως οι διεπαφές χρήστη πρέπει να προσαρμόζονται σε μεμονωμένες 
προτιμήσεις και απαιτήσεις. 
Ο σχεδιασμός μενού σε διάφορες εφαρμογές επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από 
τους προγραμματιστές καθώς πρέπει να διασφαλίζεται η ομοιομορφία και η βέλτιστη 
πλοήγηση. Έτσι οι προγραμματιστές πρέπει να αντιμετωπίζουν την πρόκληση του 
καθορισμού των στοιχείων των γραφικών διεπιφανειών και τα χαρακτηριστικά τους 
προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των διαφόρων χρηστών. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι ο σχεδιασμός διεπιφανειών χρήστη δημιουργεί αρκετές 
προκλήσεις και επομένως θα πρέπει οι υπολογιστικές πλατφόρμες κινητής 
υπολογιστικής όπως το Google Android να λαμβάνουν αυτά τα ζητήματα σοβαρά 
υπόψη τους για την δημιουργία εύχρηστων διεπιφανειών χρήστη. 
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3. Η υπολογιστική πλατφόρμα Google Android 
 

3.1 Αρχιτεκτονική Google Android 
Τα επίπεδα αρχιτεκτονικής από τα οποία αποτελείται το Android είναι αυτό των 
εφαρμογών(applications), το περιβάλλον των εφαρμογών (application framework), οι 
βιβλιοθήκες (libraries), ο κώδικας του Android (Android Runtime) και στο τελευταίο 
επίπεδο είναι ο πυρήνας του Linux.  
Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε διαγραμματικά τα επίπεδα του λειτουργικού 
συστήματος Android και τι αυτά περιλαμβάνουν. 
 

 
Εικόνα 5 - Η αρχιτεκτονική Google Android 

Πηγή: http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html 

 

3.2  Τα επίπεδα και το περιεχόμενο της αρχιτεκτονικής Android 
 

3.2.1 Εφαρμογές (Applications) 
Περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές εφαρμογές όπως εξυπηρετητή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, εφαρμογή για την αποστολή SMS, εφαρμογή ημερολογίου, εφαρμογή 
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πλοήγησης διαδικτύου, εφαρμογή επαφών κ.α. Όλες οι εφαρμογές είναι γραμμένες 
στην γλώσσα προγραμματισμού JAVA. 
 

3.2.2 Περιβάλλον εφαρμογών (Application Framework) 
Είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται όλες οι εφαρμογές Android, οι 
προγραμματιστές ξοδεύουν τις περισσότερες ώρες δουλεύοντας με αυτό το επίπεδο. 
Τα κυριότερα μέρη του περιβάλλοντος εφαρμογών είναι :  

 
Διαχειριστής Δραστηριοτήτων (Activity Manager) 

Αλληλεπιδρά με το σύνολο των δραστηριοτήτων που εκτελούνται  στο σύστημα. 
Δίνει πληροφορίες σχετικά, με την διαθέσιμη μνήμη του 
συστήματος(ActivityManager.MemoryInfo), με διεργασίες οι οποίες είναι σε λάθος 
κατάσταση(ActivityManager.ProcessErrorStateInfo), με εργασίες που ο χρήστης έχει 
πρόσφατα ξεκινήσει ή επισκεφθεί (ActivityManager.RecentTaskInfo), με τρέχουσες 
διεργασίες (ActivityManager.RunningAppProcessInfo), με μία συγκεκριμένη 
υπηρεσία που εκτελείται αυτή τη στιγμή στο σύστημα 
(ActivityManager.RunningServiceInfo) και με μια συγκεκριμένη εργασία που αυτή 
την στιγμή τρέχει στο σύστημα (ActivityManager.RunningTaskInfo). 
 

Διαχειριστής Παραθύρων (Window Manager) 
Η διεπαφή που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές για να «μιλήσουν» με τον διαχειριστή 
παραθύρων.  
 

Πάροχος Περιεχομένου (Content Provider) 
Οι πάροχοι περιεχομένου αποθηκεύουν και ανακτούν δεδομένα έτσι ώστε να τα 
κάνουν προσβάσιμα σε όλες τις εφαρμογές. Είναι ο μόνος τρόπος για τον 
διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών. Δεν υπάρχει κοινός χώρος 
αποθήκευσης όπου όλα τα πακέτα Android μπορούν να έχουν πρόσβαση. 
Το Android περιέχει έναν μεγάλο αριθμό από παρόχους περιεχομένου για διάφορους 
τύπους δεδομένων όπως για ήχο, μουσική, εικόνες, προσωπικές πληροφορίες επαφής 
κ.α. Όλοι οι διαθέσιμοι πάροχοι περιεχομένου βρίσκονται στο android.provider 
πακέτο της Java. 
 

Προβολή Συστήματος (View System) 
Αυτή η κλάση αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο για την δημιουργία μιας διεπαφής 
χρήστη. Η δημιουργία μιας κλάσης View καταλαμβάνει μια ορθογώνια περιοχή στην 
οθόνη και είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την διαχείριση συμβάντων. Η κλάση 
View είναι η βασική κλάση η οποία περιέχει τα εργαλεία διάδρασης (widgets) τα 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         33 

οποία χρησιμοποιούνται για την δημιουργία διαδραστικών στοιχείων διεπιφάνειας 
χρήστη (κουμπιά, πεδία κειμένου, πεδία επιλογής κ.τ.λ.). 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η κλάση View εμπεριέχει την υποκλάση ViewGroup η οποία 
περιέχει τα διάφορα είδη εμφάνισης των δεδομένων στην διεπαφή χρήστη (layouts).  
 

Διαχειριστής Κοινοποιήσεων (Notification Manager) 
Η κλάση αυτή μέσω κοινοποιήσεων ενημερώνει τον χρήστη για τα γεγονότα τα οποία 
συμβαίνουν στο σύστημα. Με άλλα λόγια ο χρήστης αντιλαμβάνεται γεγονότα τα 
οποία γίνονται στο παρασκήνιο του λειτουργικού συστήματος. 

Οι κοινοποιήσεις μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές όπως για παράδειγμα να 
αναπαριστούνται με ένα εικονίδιο που εμφανίζεται στην γραμμή κατάστασης της 
κινητής συσκευής και να είναι προσβάσιμες μέσω του μενού. Άλλοι τρόποι 
εμφάνισης κοινοποιήσεων είναι είτε ενεργοποιώντας τα LED στοιχεία της συσκευής 
είτε με την αναπαραγωγή ενός ήχου ή μέσω της δόνησης. 
 

Διαχειριστής Πακέτων (Package Manager) 
Κλάση η οποία ανακτά πληροφορίες οι οποίες συνδέονται με τα πακέτα εφαρμογών 
που υπάρχουν εγκατεστημένα στην κινητή συσκευή. 
 

Διαχειριστής Τηλεφώνου (Telephony Manager) 
Παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας στη συσκευή. Οι εφαρμογές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για τον προσδιορισμό  των 
υπηρεσιών και των καταστάσεων του τηλεφώνου καθώς και για την πρόσβαση  σε 
ορισμένες τύπου πληροφορίες συνδρομητή. Οι εφαρμογές έχουν επίσης την 
δυνατότητα να λαμβάνουν ειδοποιήσεις  για τις αλλαγές τηλεφωνικής κατάστασης 
μιας συσκευής.  
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις πληροφορίες του 
τηλεφώνου οι οποίες είναι διαθέσιμες. Όταν αναπτύσσουμε μία εφαρμογή πρέπει να 
καθορίζονται οι επιτρεπόμενες ενέργειες κατά την δημιουργία της.  

 
Διαχειριστής Πόρων (Resource Manager) 

Παρέχει πρόσβαση σε πόρους, που δεν έχουν σχέση με τον κώδικα του λειτουργικού, 
όπως συμβολοσειρές, γραφικά, αρχεία διάταξης κ.α.  

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εφαρμογών οι πόροι (εικόνες, συμβολοσειρές κ.α.) οι 
οποίοι θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να αποθηκεύονται έξω από την εφαρμογή έτσι 
ώστε να μπορούν να συντηρηθούν ανεξάρτητα από αυτήν. Εξωτερικεύοντας τους 
πόρους  δίδεται η δυνατότητα της παροχής διαφορετικών πόρων σε συσκευές 
υποστηρίζοντας έτσι εφαρμογές που λειτουργούν σε συσκευές με διαφορετικές 
γλώσσες ή διαφορετικά μεγέθη εικόνας. 
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Για κάθε είδος πόρου μπορούμε να καθορίσουμε τον εξορισμού (default) τύπο ή τον 
εναλλακτικό (alternative).  O εξορισμού τύπος χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από την 
διαμόρφωση της συσκευής ή όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικοί πόροι που να 
ταιριάζουν στην τρέχουσα διαμόρφωση. Ο εναλλακτικός τύπος χρησιμοποιείται όταν 
υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαμόρφωση της συσκευής. Παρακάτω βλέπουμε ένα 
παράδειγμα διαχείρισης πόρων: 
 

 
 
 

 
 

Εικόνα 6 - Διαχείριση Πόρων στο Google Android 

Πηγή: http://developer.android.com/guide/topics/resources/index.html 

 

Διαχειριστής Τοποθεσίας (Location Manager) 
Παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας του συστήματος. Οι 
υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν τις εφαρμογές να αποκτούν ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα ενημερώσεις όπως για παράδειγμα η γεωγραφική θέση της συσκευής ή 
να προκαλούν την εκκίνηση μια εφαρμογής όταν η συσκευή μπαίνει σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική τοποθεσία. 

 
3.2.3 Βιβλιοθήκες (Libraries) – Android Runtime 
 

Βιβλιοθήκες (Libraries) 
Το Android περιλαμβάνει βιβλιοθήκες της C και C++ που χρησιμοποιούνται από 
διάφορα συστατικά του λειτουργικού συστήματος. Αυτές οι βιβλιοθήκες γίνονται 
διαθέσιμες μέσω του περιβάλλοντος εφαρμογών. Οι βασικές βιβλιοθήκες είναι: 
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 Βιβλιοθήκη της C – πρόκειται για τροποποιημένη βιβλιοθήκη σε σχέση με την 
στάνταρ βιβλιοθήκη της C (libc) η οποία είναι προσαρμοσμένη για να 
λειτουργεί σε ενσωματωμένα συστήματα τα οποία βασίζονται σε Linux. 
 

 Βιβλιοθήκες  Μέσων (Media Libraries) – βιβλιοθήκες οι οποίες υποστηρίζουν 
την αναπαραγωγή και την καταγραφή πολλών γνωστών προτύπων εικόνας, 
βίντεο και ήχου (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG). 
 

 Βιβλιοθήκη Διαχείρισης Επιφανειών (Surface Manager) – διαχειρίζεται την 
εμφάνιση στην οθόνη απεικονίσεων 2D και 3D για τις εφαρμογές. 

 

 Βιβλιοθήκη LibWebCore – βιβλιοθήκη η οποία παρέχει την δυνατότητα 
δημιουργίας ενός στοιχείου προβολής Web(WebView) ή επεκτείνει την 
εξορισμού εφαρμογή πλοήγησης του Android.  
 

 Βιβλιοθήκη SGL – παρέχει μηχανή για την αναπαράσταση γραφικών 2D 

 

 Βιβλιοθήκες 3D – η χρήση τους βασίζεται στο OpenGL ES 1.0 API, οι 
βιβλιοθήκες αυτές χρησιμοποιούν είτε επιταχυντή υλικού 3D (όπου είναι 
αυτός διαθέσιμος) είτε επιταχυντή λογισμικού 3D.  
 

 Βιβλιοθήκη FreeType – βιβλιοθήκη που κάνει διαθέσιμα αρχεία 
εικονοστοιχείων (bitmap) και διανύσματα απόδοσης γραμματοσειρών(fonts).  
 

 Βιβλιοθήκη SQLite – μέσω της βιβλιοθήκης αυτής γίνεται διαθέσιμο ένα 
σχεσιακό σχήμα βάσης δεδομένων σε όλες τις εφαρμογές που την 
χρησιμοποιούν. Το σχεσιακό σχήμα βάσης δεδομένων έχει όλες τις 
λειτουργίες μια βάσης δεδομένων αλλά είναι πιο ελαφριά στην λειτουργία της.  

 

 
 

 
 

 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  36         Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Android Runtime 

 

 
Εικόνα 7 - Εκτελεστικό κομμάτι Android 

Πηγή: http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html 

 

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η Google διάλεξε την γλώσσα προγραμματισμού Java για 
την ανάπτυξη Android εφαρμογών. Παρόλα αυτά επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει την 
κλασική εικονική μηχανή της Java(JVM – Java Virtual Machine) αλλά να στηριχθεί 
σε μία νέα εικονική μηχανή κατάλληλη για φορητές υπολογιστικές πλατφόρμες, την 
Dalvik.  

Κάθε εφαρμογή Android τρέχει σε ξεχωριστή διεργασία η οποία διεργασία αποτελεί 
μια αναφορά στην εικονική μηχανή Dalvik που χρησιμοποιεί το Android. Η εικονική 
μηχανή Dalvik έχει γραφτεί έτσι ώστε μια συσκευή να μπορεί να τρέχει πολλαπλές 
εικονικές μηχανές αποτελεσματικά.  

Σε κλασικά περιβάλλοντα Java, ο πηγαίος κώδικας μεταγλωττίζεται σε Java bytecode 
και αποθηκεύεται σε αρχείο με κατάληξη .class. Τα αρχεία αυτά διαβάζονται από την 
εικονική μηχανή της Java κατά την εκτέλεση. Στην πλατφόρμα του Android ο πηγαίος 
κώδικας μεταγλωττίζεται και προκύπτει αρχείο .class αλλά μέσω του εργαλείου «dx» 
μετατρέπεται σε αρχείο της μορφής .dex και στην συνέχεια σε εκτελέσιμο αρχείο. Ενώ 
ένα αρχείο με κατάληξη .class περιέχει μόνο μια κλάση ένα αρχείο με κατάληξη .dex 
μπορεί να περιέχει πολλές κλάσεις. Τα αρχεία με κατάληξη .dex εκτελούνται από την 
εικονική μηχανή Dalvik. 
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Εικόνα 8 - Απεικόνιση αρχείων .class και .dex 

Πηγή: http://www.kiddai.com/NCTU/ebl/dex/The_Dalvik_Virtual_Machine.pdf 
Η εικονική μηχανή Dalvik βασίζεται στον πυρήνα του Linux παρέχοντας ισχυρή 
λειτουργικότητα στον χειρισμό νημάτων και χαμηλή κατανάλωση μνήμης. 

Πέρα όμως από την χρήση μίας διαφορετικής εικονικής μηχανής η Google αποφάσισε 
να στηριχθεί και σε μια διαφορετική και σε κάποιες περιπτώσεις πιο εξειδικευμένη 
υλοποίηση των κλασικών βιβλιοθηκών της Java. Παρακάτω αναφέρουμε τις 
βιβλιοθήκες που εμπεριέχονται στην αρχιτεκτονική δομή του Android. 

 

android android.animation android.preference 

android.accessibilityservice android.app android.provider 

android.accounts android.app.admin android.renderscript 

android.app.backup android.graphics android.sax 

android.appwidget android.graphics.drawable android.security 

android.bluetooth android.graphics.drawable.sh
apes 

android.service.textservice 

android.content android.hardware android.service.wallpaper 

android.content.pm android.hardware.usb android.speech 

android.content.res android.inputmethodservice android.speech.tts 

android.database android.location android.telephony 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  38         Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

android.database.sqlite android.media android.telephony.cdma 

android.drm android.media.audiofx android.telephony.gsm 

android.gesture android.media.effect android.test 

android.mtp android.net android.test.mock 

android.net.http android.net.rtp android.test.suitebuilder 

android.net.sip android.net.wifi android.text 

android.net.wifi.p2p android.nfc android.text.format 

android.nfc.tech android.opengl android.text.method 

android.os android.os.storage android.text.style 

android.text.util android.util android.view 

android.view.accessibility android.view.animation android.view.inputmethod 

android.view.textservice android.webkit android.widget 

dalvik.bytecode dalvik.system java.awt.font 

java.beans java.io java.lang 

java.lang.annotation java.lang.ref java.lang.reflect 

java.math java.net java.nio 

java.nio.channels java.nio.channels.spi java.nio.charset 

java.nio.charset.spi java.security java.security.acl 

java.security.cert java.security.interfaces java.security.spec 

java.sql java.text java.util 

java.util.concurrent java.util.concurrent.atomic java.util.concurrent.locks 

java.util.jar java.util.logging java.util.prefs 

java.util.regex java.util.zip javax.crypto 

javax.crypto.interfaces javax.crypto.spec javax.microedition.khronos.egl 

javax.microedition.khronos.o
pengles 

javax.net javax.net.ssl 

javax.security.auth javax.security.auth.callback javax.security.auth.login 

javax.security.auth.x500 javax.security.cert javax.sql 

javax.xml javax.xml.datatype javax.xml.namespace 

javax.xml.parsers javax.xml.transform javax.xml.transform.dom 

javax.xml.transform.sax javax.xml.transform.stream javax.xml.validation 

javax.xml.xpath junit.framework junit.runner 

org.apache.http org.apache.http.auth org.apache.http.auth.params 

org.apache.http.client org.apache.http.client.entity org.apache.http.client.methods 
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org.apache.http.client.params org.apache.http.client.protoco
l 

org.apache.http.client.utils 

org.apache.http.conn org.apache.http.conn.params org.apache.http.conn.routing 

org.apache.http.conn.scheme org.apache.http.conn.ssl org.apache.http.conn.util 

org.apache.http.cookie org.apache.http.cookie.param
s 

org.apache.http.entity 

org.apache.http.impl org.apache.http.impl.auth org.apache.http.impl.client 

org.apache.http.impl.conn org.apache.http.impl.conn.tsc
cm 

org.apache.http.impl.cookie 

org.apache.http.impl.entity org.apache.http.impl.io org.apache.http.io 

org.apache.http.message org.apache.http.params org.apache.http.protocol 

org.apache.http.util org.json org.w3c.dom 

org.w3c.dom.ls org.xml.sax org.xml.sax.ext 

org.xml.sax.helpers org.xmlpull.v1 org.xmlpull.v1.sax2 

Πίνακας 3 - Βιβλιοθήκες Android 

 

3.2.4 Πυρήνας Linux (Linux Kernel) 

Το λειτουργικό σύστημα Android στηρίζεται στην έκδοση 2.6 του Linux το οποίο 
διακρίνεται για υπηρεσίες όπως η ασφάλεια, η διαχείριση μνήμης, η διαχείριση 
διαδικασιών, η λειτουργία του δικτύου και το καλύτερο μοντέλο  διαχείρισης οδηγών. 
Ο πυρήνας λειτουργεί ως ένα επίπεδο αφαίρεσης μεταξύ του υλικού μια συσκευής και 
της στοίβας λογισμικού. 
Το Android αποκτά τεράστια δύναμη και δυνατότητες χρησιμοποιώντας τον πυρήνα 
του Linux. Χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα παρέχει την 
δυνατότητα τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε μεγάλους οργανισμούς να 
προωθήσουν αυτήν την πλατφόρμα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μία 
αγορά όπως αυτή των κινητών συσκευών η οποία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. 

Συν τοις άλλοις είναι μια δοκιμασμένη πλατφόρμα. Παρέχει αξιοπιστία η οποία είναι 
πιο σημαντική από την ποιότητα ειδικά όταν πρόκειται για κινητές συσκευές όπως τα 
κινητά τηλέφωνα όπου η μετάδοση φωνής είναι ο πρωταρχικός στόχος. Τελευταίο και 
ίσως πιο σημαντικό είναι ότι δίδεται η δυνατότητα να δημιουργούνται οδηγοί 
(drivers) στο επίπεδο Linux και να χρησιμοποιούνται όπως σε οποιαδήποτε άλλη 
πλατφόρμα Linux. 

 

3.3  Λειτουργικά ζητήματα συσκευών Android 
Οι κινητές συσκευές Android προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον σκοπό των κινητών 
συσκευών που περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο (ασύρματη επικοινωνία, 
φορητότητα και κινητικότητα) κατασκευάζονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν πρέπει να υπάρχει και το 
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κατάλληλο λογισμικό προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να εκμεταλλευτεί αυτά τα 
χαρακτηριστικά. 
Στην ενότητα αυτή, αρχικά θα δούμε τις προδιαγραφές μια κινητής συσκευής 
πλατφόρμας Android καθώς και πώς η αρχιτεκτονική του Google Android που 
περιγράψαμε εξυπηρετεί σε επίπεδο λογισμικού το υλικό της συσκευής. 

 
3.3.1 Προδιαγραφές κινητών συσκευών Android 

Οι σύγχρονες κινητές συσκευές Android διαθέτουν διάφορα χαρακτηριστικά ως προς 
το υλικό τους. Χρησιμοποιούν τεχνολογίες με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του χρήστη χωρίς να ξεχνάνε τις ιδιότητες που πρέπει να έχει μια κινητή συσκευή. 
Μια τυπική συσκευή Android η οποία κυκλοφορεί στην Ευρώπη έχει την δυνατότητα 
σύνδεσης τόσο σε δίκτυα δεύτερης γενιάς (2G) όσο και σε δίκτυα τρίτης γενιάς (3G). 
Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα τέταρτης γενιάς (4G) αυτή τη στιγμή υπάρχει αλλά 
εκτός Ευρώπης. Το βάρος μιας συσκευής ποικίλει ανάλογα τον κατασκευαστή και τα 
χαρακτηριστικά που ενσωματώνει σε αυτή όπως μέγεθος οθόνης, μέγεθος μπαταρίας 
κ.α. Συνήθως είναι ανάμεσα στα 110g έως 500g. Το μέγεθος της οθόνης κυμαίνεται 
από 2 έως 10 ίντσες και χρησιμοποιείται ειδικό γυαλί προκειμένου να είναι ανθεκτική 
σε πτώσεις. 
Σχετικά με την χωρητικότητα αποθήκευσης τους κάποιες συσκευές διαθέτουν μόνο 
ενσωματωμένη μνήμη ενώ άλλες έχουν επιπλέον και την δυνατότητα αποθήκευσης σε 
αποσπώμενες κάρτες μνήμης. Υπάρχουν συσκευές με ενσωματωμένη μνήμη 156 Mb 
όπως το Samsung Galaxy Ace αλλά και με 32GB όπως το Samsung Galaxy SII. Όσο 
αναφορά τα δεδομένα οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι κινητές συσκευές 
Android είναι η τεχνολογία Bluetooth, Wi-Fi, GPRS καθώς και κάποιες πιο 
εξελιγμένες όπως η νέα τεχνολογία NFC. Πέρα από την ασύρματη μεταφορά 
δεδομένων υποστηρίζεται και η μεταφορά δεδομένων με την χρήση USB. 
Οι επεξεργαστές σε κινητές συσκευές Android επίσης ποικίλουν. Υπάρχουν απλοί 
επεξεργαστές χρονισμένοι περίπου στα 800 Mhz, διπύρηνοι επεξεργαστές 
χρονισμένοι από  1,2 έως 1,4 Ghz και πλέον άρχισαν να εμφανίζονται και 
τετραπύρηνοι (HTC One X). Επιπλέον χαρακτηριστικά που συναντάμε είναι η 
δυνατότητα λειτουργίας της κινητής συσκευής ως πυξίδας, ως επιταχυντόμετρου 
καθώς και ως συστήματος πλοήγησης. 
Τέλος το κυριότερο μειονέκτημα των κινητών συσκευών τύπου Android το οποίο 
πηγάζει από τα αυξημένα χαρακτηριστικά του υλικού που ενσωματώνονται σε αυτές 
είναι η χαμηλή ενεργειακή αυτονομία που έχουν. Σπάνια θα συναντήσουμε στην 
αγορά κινητών συσκευών Android συσκευή της οποίας η μπαταρία κρατάει πάνω από 
δύο μέρες. Ο χρόνος αυτός είναι σχετικά μικρός αν αναλογιστούμε ότι ένα συμβατικό 
κινητό τηλέφωνο έχει αυτονομία σε χρήση τέσσερις με πέντε μέρες. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την συσκευή HTC EVO 3D η οποία έχει ενεργειακή αυτονομία σε 
κατάσταση αδράνειας 420 ώρες ενώ μια συμβατική συσκευή όπως το Nokia C1-01 
έχει 504 ώρες. 
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3.3.2 Google Android & Ασύρματες τεχνολογίες 

Προηγουμένως αναφέραμε τις ασύρματες τεχνολογίες τις οποίες υποστηρίζει μια 
συσκευή Android. Στην συνέχεια θα μελετήσουμε πως η υπολογιστική πλατφόρμα 
Google Android υποστηρίζει αυτές τις τεχνολογίες. 
 

Bluetooth 
Η πλατφόρμα Google Android περιλαμβάνει υποστήριξη για την τεχνολογία 
Bluetooth, η οποία επιτρέπει σε μία συσκευή να ανταλλάσει δεδομένα ασύρματα με 
άλλες συσκευές Bluetooth. Το περιβάλλον εφαρμογής (application framework) 
παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες Bluetooth μέσω των Android Bluetooth APIs. 
Αυτά τα APIs επιτρέπουν στις εφαρμογές να συνδέονται ασύρματα με άλλες 
συσκευές Bluetooth ενεργοποιώντας ασύρματα χαρακτηριστικά πολλαπλών σημείων 
(multipoint) καθώς και από σημείο σε σημείο (point-to-point). 

Χρησιμοποιώντας τα Bluetooth ΑPIs μια εφαρμογή Android μπορεί να εκτελέσει τα 
παρακάτω: 

 Σάρωση για την εύρεση άλλων Bluetooth συσκευών 

 Ερώτηση στον τοπικό προσαρμογέα Bluetooth για τις ταξινομημένες κατά 
ζεύγος Bluetooth συσκευές 

 Καθιέρωση RFCOMM καναλιών 

 Μεταφορά δεδομένων από και προς άλλες συσκευές 

 Διαχείριση πολλαπλών συνδέσεων 
 
Wi-Fi - GPRS 

To Google Android μέσω της κλάσης ConnectivityManager απαντάει σε ερωτήσεις 
που αφορούν την κατάσταση σύνδεσης ενός δικτύου. Επίσης ενημερώνει τις 
εφαρμογές όταν η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου αλλάξει. 
Οι κυριότερες αρμοδιότητες αυτής της κλάσης είναι: 

 Παρακολούθηση συνδέσεων δικτύου (Wi-Fi, GPRS, UMTS) 

 Αποστολή ειδοποίησης όταν αλλάζει η συνδεσιμότητα με το δίκτυο 

 Προσπάθεια εύρεσης άλλου δικτύου όταν η σύνδεση με ένα δίκτυο χαθεί 

 Παρέχει ένα API το οποίο επιτρέπει τις εφαρμογές να ρωτήσουν για την 
κατάσταση των διαθέσιμων δικτύων 

Πέρα όμως από την κλάση που ενημερώνει γενικά για την συνδεσιμότητα δικτύου 
υπάρχει στο Google Android και μια άλλη κλάση η οποία παρέχει το κυρίως API για 
την διαχείριση όλων των εκδοχών μιας Wi-Fi σύνδεσης. Η κλάση αυτή ονομάζεται 
WiFiManager και ασχολείται με διάφορες κατηγορίες: 
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 Την λίστα με τα ρυθμισμένα δίκτυα. Η λίστα μπορεί να προβληθεί, να 
ενημερωθεί και οι ιδιότητες των επιμέρους δικτύων να τροποποιηθούν 

 Το τρέχον ενεργό δίκτυο Wi-Fi εάν υπάρχει. Η συνδεσιμότητα μπορεί να 
δημιουργηθεί ή να σταματήσει καθώς μπορεί και να ζητηθούν δυναμικά 
πληροφορίες για την κατάσταση του δικτύου 

 Αποτελέσματα σαρώσεων για σημεία πρόσβασης τα οποία περιέχουν αρκετές 
πληροφορίες για ποιο σημείο πρόσβασης είναι καταλληλότερο για σύνδεση 

 Καθορίζει τα ονόματα διαφόρων ενεργειών οι οποίες μεταδίδονται από κάθε 
είδους αλλαγή σε μια Wi-Fi κατάσταση 

 

NFC 
Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication) είναι μια ασύρματη τεχνολογία 
κοντινής απόστασης. Για την δημιουργία μια σύνδεσης η τυπική απόσταση είναι 
μέχρι και 4cm. Η NFC τεχνολογία επιτρέπει τον διαμοιρασμό μικρών δεδομένων 
μεταξύ μιας ετικέτας NFC και μια συσκευής Android ή μεταξύ δύο κινητών 
συσκευών Android. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι επειδή πρόκειται για νέα τεχνολογία η NFC δεν 
παρέχεται από όλες τις κινητές συσκευές Android. Κερδίζει όμως συνεχώς έδαφος. Η 
πλατφόρμα Android παρέχει τις κατάλληλες κλάσεις οι οποίες επιτρέπουν την χρήση 
της τεχνολογίας αυτής. Επιτρέπουν στις εφαρμογές να διαβάζουν ένα μήνυμα από μια 
ετικέτα NFC. Λέγοντας ετικέτα NFC μπορεί να εννοούμε μια άλλη συσκευή που 
εμφανίζεται ως ετικέτα. Παρακάτω αναφέρουμε τις κλάσεις αυτές. 

 NFCManager – πρόκειται για την βασική κλάση η οποία χρησιμοποιείται 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο NFC προσαρμογέας της συσκευής 

 ΝFCAdapter – περιγράφει την κλάση η οποία αποτελεί σημείο εισόδου για 
την διενέργεια NFC λειτουργιών 

 ΝdefMessage – περιγράφει ένα μήνυμα δεδομένων το οποίο είναι το 
καθορισμένο πρότυπο στο οποίο οι εγγραφές μεταφέρουν δεδομένα 
διαβιβάζονται μεταξύ των συσκευών και των ετικετών 

 NdefRecord – περιγράφει μια εγγραφή η οποία δίδεται σε ένα μήνυμα και 
περιγράφει τον τύπο των δεδομένων που θα διαμοιραστούν 

 
3.3.3 Google Android & Φορητότητα 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο στην ενότητα φορητότητα κινητών συσκευών 
περιγράψαμε τα λειτουργικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Στην συνέχεια θα 
αναφερθούμε το πως η πλατφόρμα Google Android διαχειρίζεται θέματα 
αποθήκευσης δεδομένων καθώς και πως διαχειρίζεται την ενέργεια της κινητής 
συσκευής προκειμένου να παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία. 

 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         43 

Αποθήκευση δεδομένων 

Το Android παρέχει πολλούς τρόπους για την αποθήκευση δεδομένων από μια 
εφαρμογή. Η λύση η οποία προτιμάτε εξαρτάται από τις ανάγκες του χρήστη και αν 
τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται κρυφά ή να είναι προσπελάσιμα και από άλλες 
εφαρμογές. Παρακάτω βλέπουμε τις επιλογές που έχει ένας χρήστης στις εφαρμογές 
Android: 

 Κοινές προτιμήσεις – αποθήκευση πρωτογενών δεδομένων σε ζευγάρια 

 Εσωτερική αποθήκευση – αποθήκευση προσωπικών δεδομένων στην μνήμη 
της συσκευής 

 Εξωτερική αποθήκευση – αποθήκευση δεδομένων σε διαμοιραζόμενο μέσο 
αποθήκευσης 

 Βάση SQL – αποθήκευση δομημένων δεδομένων σε μια προσωπική βάση 
δεδομένων 

 Αποθήκευση στο δίκτυο – αποθήκευση δεδομένων στο Web μέσω του 
διακομιστή του 

 
Διαχείριση ενέργειας 

Όπως προαναφέραμε οι κινητές συσκευές παρά την εξέλιξη τους δεν έχουν καταφέρει 
να πετύχουν την ενεργειακή αυτονομία που επιθυμούν. Έτσι η πλατφόρμα Android 
φροντίζει να διαχειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα τις εφαρμογές της έτσι ώστε να 
μην καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας. Βασίζεται στο γεγονός ότι η CPU μιας 
συσκευής δεν θα πρέπει να καταναλώνει ενέργεια εάν μια εφαρμογή ή υπηρεσία δεν 
χρειάζεται επεξεργαστική ισχύ. 

Το Android παρέχει από την πρώτη του έκδοση την κλάση PowerManager 
προκειμένου μια εφαρμογή να καταναλώνει σωστά την ενέργεια μιας συσκευής. 
Στηρίζεται στα «wake locks» δηλαδή εντολές ενεργοποίησης της CPU από 
εφαρμογές ή υπηρεσίες μόνο όταν αυτές είναι ενεργές. Όταν δεν υπάρχουν τέτοιες 
εντολές η CPU παραμένει αδρανής. 
 

3.3.4 Google Android & Κινητικότητα 
Έχουμε αναφερθεί ήδη στο πώς οι κινητές συσκευές Android αποκτούν την 
διεύθυνση τους με την βοήθεια του GPRS. Σε αυτό το κομμάτι θα αναφερθούμε στο 
πώς το Android βοηθάει έτσι ώστε ο χρήστης να γνωρίζει πληροφορίες που 
σχετίζονται με την τοποθεσία του. 
 

Πληροφορία ως προς τη θέση 
Η πλατφόρμα Android χρησιμοποιεί την κλάση LocationManager προκειμένου να 
παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής. Αυτές οι 
υπηρεσίες επιτρέπουν στις εφαρμογές να ενημερώνονται περιοδικά για την 
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γεωγραφική θέση της συσκευής ή να προκαλούν ένα γεγονός όταν η συσκευή 
εισέρχεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία. 
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την κλάση 
LocationManager έχει την δυνατότητα να κάνει τρία πράγματα: 

 αναζήτηση λίστας με τις προηγούμενες γνωστές τοποθεσίες του χρήστη 

 εγγραφή/απεγγραφή περιοδικών ενημερώσεων για την τρέχουσα θέση του 
χρήστη από έναν πάροχο θέσης 

 εγγραφή/απεγγραφή για ένα δεδομένο γεγονός εάν η συσκευή εισέρχεται μέσα 
σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή 

 
Χάρτες (Google Maps) 

H Google πρωταγωνιστεί στην παρουσία χαρτών γενικά στο διαδίκτυο. Έτσι μέσω 
της πλατφόρμα Google Android παρέχει αυτούς τους χάρτες προκειμένου ο χρήστης 
να μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που επιθυμεί. Η Google παρέχει μια εξωτερική 
βιβλιοθήκη προκειμένου να ενσωματώσει μια εφαρμογή τους χάρτες της. Αυτή η 
βιβλιοθήκη δεν αποτελεί μέρος της βιβλιοθήκης Android όποτε μπορεί να μην είναι 
διαθέσιμη σε κάποιες συσκευές Android. 

 

3.4  Μηχανισμοί παρουσίασης γραφικών διεπιφανειών 
Σε μία εφαρμογή Android, η διεπιφάνεια χρήστη κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας 
αντικείμενα View και ViewGroup. Υπάρχουν πολλοί τύποι αντικειμένων View και 
ViewGroup όπου ο κάθε τύπος κληρονομεί από την κλάση View. 

Τα αντικείμενα View είναι η βασική μονάδα έκφρασης μιας διεπιφάνειας χρήστη στη 
πλατφόρμα Android. Η κλάση View αποτελεί βασική κλάση για υποκλάσεις που 
ονομάζονται «widgets», οι οποίες προσφέρουν αντικείμενα διεπαφής χρήστη όπως 
πεδία κειμένου (text fields) και κουμπιά (buttons). Η κλάση ViewGroup αποτελεί 
βασική κλάση για υποκλάσεις που ονομάζονται «layouts», οι οποίες προσφέρουν 
διαφορετικούς τρόπους διάταξης του περιεχομένου μιας διεπαφής χρήστη. 

Ένα αντικείμενο View είναι μια δομή δεδομένων όπου οι ιδιότητες της αποθηκεύουν 
τις παραμέτρους και το περιεχόμενο της διάταξης για συγκεκριμένη ορθογώνια 
περιοχή της οθόνης. Με άλλα λόγια, το αντικείμενο View είναι το σημείο 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και δέκτης των γεγονότων αλληλεπίδρασης.  

Παρακάτω, βλέπουμε την ιεραρχία από κόμβους View και ViewGroup η οποία ισχύει 
στις διεπαφές χρήστη της πλατφόρμας Android. Αυτή η ιεραρχία μπορεί να είναι 
απλούστερη ή πιο σύνθετη ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν και μπορεί να 
δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τα προκαθορισμένα από το Android εργαλεία 
διάδρασης (widgets), τους μεθόδους διάταξης (layouts)  καθώς και προσαρμοσμένα 
αντικείμενα View που δημιουργούνται από τους σχεδιαστές των γραφικών 
διεπιφανειών. 
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Εικόνα 9 - Ιεραρχία κόμβων γραφικής διεπιφάνειας 

Πηγή: http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html 

 

Για να συνδεθεί αυτή η ιεραρχία από κόμβους με την διεπιφάνεια μιας κινητής 
συσκευής Android, η εφαρμογή πρέπει να καλέσει την μέθοδο setContentView() και 
να περάσει μια αναφορά στο αντικείμενο ρίζα του κόμβου. Το σύστημα Android 
λαμβάνει αυτή την αναφορά και την χρησιμοποιεί για να διαμορφώσει την ιεραρχία. 

 
3.4.1 Διατάξεις οθόνης (Layouts) 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για τον καθορισμό μιας διάταξης οθόνης η οποία θα 
εκφράζει μια ιεραρχία κόμβων που περιγράψαμε παραπάνω είναι με την δημιουργία 
ενός αρχείου XML (XML Layout). H XML προσφέρει μια δομή που είναι πιο εύκολα 
κατανοητή από τον άνθρωπο όπως η HTML. Κάθε στοιχείο σε ένα αρχείο XML είναι 
ένα αντικείμενο View ή ViewGroup. Το όνομα ενός XML στοιχείου είναι αντίστοιχο 
με την κλάση Java που αντιπροσωπεύει. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ένα XML Layout είναι η αρχιτεκτονική μιας 
διεπιφάνειας χρήστη σε μια εφαρμογή Android. Καθορίζει την δομή και τα στοιχεία 
που βλέπει ένας χρήστης στην οθόνη του. Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα layout  μπορεί 
να καθοριστεί πέρα από το XML και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του κώδικα. 

Παρακάτω περιγράφονται οι πιο συχνοί τύποι layouts που εμφανίζονται σε 
εφαρμογές Android και αποτελούν υποκλάσεις της κλάσης ViewGroup. 

 
Frame Layout 

To FrameLayout είναι το απλούστερο layout της πλατφόρμας Android. Πρόκειται για 
ένα κενό χώρο στην οθόνη ο οποίος γεμίζει με ένα μοναδικό αντικείμενο. Όλα τα 
στοιχεία ενός FrameLayout τοποθετούνται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. 
Δεν μπορεί να τοποθετηθούν στοιχεία σε διαφορετικά σημεία. 
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Εικόνα 10 - Frame Layout 

Πηγή: http://www.itgalary.com/forum_posts.asp?TID=1016 

 

Linear Layout 
Το Linear Layout στοιχίζει όλα τα στοιχεία του προς μια μόνο κατεύθυνση, οριζόντια 
ή κάθετα βασιζόμενο στο τι τιμή έχει η ιδιότητα orientation (προσανατολισμός). Όλα 
τα στοιχεία τοποθετούνται το ένα μετά το άλλο, έτσι ένα layout κάθετο θα έχει μόνο 
ένα στοιχείο ανα γραμμή άσχετα με το πλάτος το οποίο καταλαμβάνει ενώ σε ένα 
οριζόντιο layout ένα στοιχείο θα έχει ύψος μόνο μίας γραμμής. Ένα Linear Layout 
λαμβάνει υπόψην του τα περιθώρια (margins) μεταξύ των στοιχείων του καθώς και 
την στοίχιση (gravity) τους. 

To Linear Layout επίσης υποστηρίζει την ιδιότητα weight σε κάθε στοιχείο του. Η 
ιδιότητα αυτή καθορίζει την «σημαντικότητα» σε ένα στοιχείο και του επιτρέπει να 
γεμίσει οποιοδήποτε εναπομείναντα χώρο στo layout. Το στοιχείο – παιδί καθορίζει 
έναν ακέραιο αριθμό και ο ελεύθερος χώρος μέσα στο layout δεσμεύεται ανάλογα του 
ποσοστού που δηλώθηκε στην ιδιότητα weight. Η εξορισμού τιμή της ιδιότητας αυτής 
είναι 0. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν τρία πεδία κειμένου και δύο από αυτά 
καθορίζουν την ιδιότητα weight στο 1 ενώ το άλλο στο 0, το τρίτο πεδίο κειμένου με 
την τιμή 0 δεν θα μεγαλώσει και θα καταλαμβάνει περιοχή που ισοδυναμεί με το 
περιεχόμενο του. Τα άλλα δύο θα επεκταθούν ισόποσα έως ότου γεμίσουν το κενό 
που παραμένει μετά τη μέτρηση και των τριών πεδίων κειμένου. Εάν στο τρίτο πεδίο 
κειμένου καθοριστεί η ιδιότητα weight στο 2 τότε ο μηχανισμός του Android το 
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αναγνωρίζει ως πιο σημαντικό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταλάβει τον μισό 
από τον εναπομείναντα ελεύθερο χώρο ενώ τα άλλα δύο πεδία θα μοιραστούν 
ισόποσα τον υπόλοιπο μισό. 

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο φόρμες που αναπαριστούν ένα Linear Layout με 
στοιχεία : ένα κουμπί (button), μερικές ετικέτες (labels) και πεδία κειμένου (text 
boxes). Τα πεδία κειμένου έχουν καθορισμένο το πλάτος (width) τους στην τιμή 
fill_parent και τα υπόλοιπα στοιχεία στην τιμή wrap_content. H στοίχιση (gravity) 
έχει την τιμή left. Η διαφορά μεταξύ των δύο φορμών είναι ότι στην πρώτη φόρμα οι 
τιμές weight των στοιχείων είναι 0 ενώ στην δεύτερη το πεδίο κειμένου κάτω από την 
ετικέτα “comments” έχει τιμή weight 1. Εάν στο πεδίο κειμένου κάτω από την 
ετικέτα «Name» η τιμή weight γίνει 1 τότε τα 2 πεδία κειμένου της φόρμας θα έχουν 
το ίδιο ύψος. 

 
Εικόνα 11 – Φόρμες με Linear Layout 

Πηγή: http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout-objects.html 

 

Παρακάτω βλέπου το περιεχόμενο ενός αρχείου XML που αναπαριστά το Linear 
Layout καθώς και το αντίστοιχο οπτικό αποτέλεσμα στην συσκευή του χρήστη. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent"> 
  <LinearLayout 
      android:orientation="horizontal" 
      android:layout_width="fill_parent" 
      android:layout_height="fill_parent" 
      android:layout_weight="1"> 
      <TextView 
          android:text="red" 
          android:gravity="center_horizontal" 
          android:background="#aa0000" 
          android:layout_width="wrap_content" 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  48         Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

          android:layout_height="fill_parent" 
          android:layout_weight="1"/> 
      <TextView 
          android:text="green" 
          android:gravity="center_horizontal" 
          android:background="#00aa00" 
          android:layout_width="wrap_content" 
          android:layout_height="fill_parent" 
          android:layout_weight="1"/> 
      <TextView 
          android:text="blue" 
          android:gravity="center_horizontal" 
          android:background="#0000aa" 
          android:layout_width="wrap_content" 
          android:layout_height="fill_parent" 
          android:layout_weight="1"/> 
      <TextView 
          android:text="yellow" 
          android:gravity="center_horizontal" 
          android:background="#aaaa00" 
          android:layout_width="wrap_content" 
          android:layout_height="fill_parent" 
          android:layout_weight="1"/> 
  </LinearLayout> 
         
  <LinearLayout 
    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:layout_weight="1"> 
    <TextView 
        android:text="row one" 
        android:textSize="15pt" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_weight="1"/> 
    <TextView 
        android:text="row two" 
        android:textSize="15pt" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_weight="1"/> 
    <TextView 
        android:text="row three" 
        android:textSize="15pt" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_weight="1"/> 
    <TextView 
        android:text="row four" 
        android:textSize="15pt" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_weight="1"/> 
  </LinearLayout> 
</LinearLayout> 
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Εικόνα 12 - Linear Layout 

Πηγή: http://developer.android.com/resources/tutorials/views/index.html 

 
Relative Layout 
To Relative Layout επιτρέπει στα στοιχεία – παιδιά να καθορίζουν την θέση τους σε 
σχέση με το χώρο – διάταξη στον οποίο βρίσκονται ή σε σχέση με τα άλλα στοιχεία 
(βασιζόμενο στο ID του κάθε στοιχείου) που βρίσκονται μέσα στον ίδιο χώρο – 
διάταξη. Επομένως, ο δημιουργός μιας διεπιφάνειας χρήστη μπορεί να στοιχίσει δύο 
στοιχεία σε σχέση με το δεξί περιθώριο, να τα τοποθετήσει το ένα κάτω από το άλλο, 
να τα κεντράρει στην οθόνη, να τα τοποθετήσει στο κέντρο και στα αριστερά και 
ούτω καθεξής. Τα στοιχεία αποδίδονται κατά σειρά έτσι ώστε αν το πρώτο στοιχείο 
βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης τα υπόλοιπα στοιχεία που θέλουν να τοποθετηθούν 
ως προς αυτό το στοιχείο θα πρέπει να είναι στοιχισμένα με το κέντρο της οθόνης. 
Επειδή υπάρχει αυτή η σειρά στα στοιχεία, τα στοιχεία τα οποία καθορίζονται σε ένα 
XML αρχείο πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτά χρησιμοποιώντας το μοναδικό τους 
ID. 
Το παράδειγμα παρακάτω δείχνει ένα αρχείο XML όπου χρησιμοποιείται το Relative 
Layout και το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην διεπιφάνεια χρήστη μιας συσκευής 
Android. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
                android:layout_width="fill_parent"  
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:background="@drawable/blue" 
                android:padding="10px" > 
 
    <TextView android:id="@+id/label"  
              android:layout_width="fill_parent"  
              android:layout_height="wrap_content"  
              android:text="Type here:" /> 
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    <EditText android:id="@+id/entry"  
              android:layout_width="fill_parent"  
              android:layout_height="wrap_content"  
              android:background="@android:drawable/editbox_background" 
              android:layout_below="@id/label" /> 
   
    <Button android:id="@+id/ok"  
            android:layout_width="wrap_content"  
            android:layout_height="wrap_content"  
            android:layout_below="@id/entry" 
            android:layout_alignParentRight="true" 
            android:layout_marginLeft="10px" 
            android:text="OK" /> 
 
    <Button android:layout_width="wrap_content"  
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_toLeftOf="@id/ok" 
            android:layout_alignTop="@id/ok" 
            android:text="Cancel" /> 
</RelativeLayout> 

 

 

 

Εικόνα 13 - Relative Layout 

Πηγή: http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout-objects.html 
 

Table  Layout 
To Table Layout τοποθετεί τα στοιχεία του σε γραμμές και στήλες. Στις γραμμές, στις 
στήλες καθώς και στα κελιά δεν εμφανίζονται γραμμές (borders). Ο πίνακας έχει 
τόσες στήλες όσες έχει η γραμμή με τα περισσότερα κελιά. Ένας πίνακας μπορεί να 
έχει άδεια κάποια κελιά αλλά τα κελιά δεν μπορούν να εκτείνονται σε στήλες όπως 
γίνεται στην HTML. 

Τα αντικείμενα TableRow αποτελούν παιδιά του Table Layout (κάθε αντικείμενο 
TableRow απεικονίζει μια γραμμή στον πίνακα). Κάθε γραμμή του πίνακα έχει 0 ή 
περισσότερα κελιά καθένα από τα οποία μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε 
αντικείμενο View (πχ button). Επίσης μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε αντικείμενο 
ViewGroup (πχ ένα ενσωματωμένο Table Layout ). 
Στο παρακάτω παράδειγμα υπάρχουν δύο γραμμές όπου στην κάθε γραμμή υπάρχουν 
δύο κελιά. Η εικόνα δείχνει το αποτέλεσμα και τις εικονικές γραμμές του πίνακα 
(στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν). 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:stretchColumns="1"> 
    <TableRow> 
        <TextView 
            android:text="@string/table_layout_4_open" 
            android:padding="3dip" /> 
        <TextView  
            android:text="@string/table_layout_4_open_shortcut" 
            android:gravity="right" 
            android:padding="3dip" /> 
    </TableRow> 
 
    <TableRow> 
        <TextView 
            android:text="@string/table_layout_4_save" 
            android:padding="3dip" /> 
        <TextView 
            android:text="@string/table_layout_4_save_shortcut" 
            android:gravity="right" 
            android:padding="3dip" /> 
    </TableRow> 
</TableLayout> 

 

 
Εικόνα 14 - Table Layout 

Πηγή: http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout-objects.html 
 

Tab Layout 

Για την δημιουργία μιας διεπιφάνειας χρήστη με καρτέλες (tabs) στην πλατφόρμα 
Android χρησιμοποιούνται οι κλάσεις TabHost και TabWidget. Το TabHost πρέπει να 
είναι ο κόμβος ρίζα του layout, το οποίο περιέχει το αντικείμενο TabWidget για την 
προβολή των καρτελών (tabs) και ένα FrameLayout για την προβολή του 
περιεχομένου των καρτελών. 
Παρακάτω βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα TabLayout καθώς και την 
αντίστοιχη διεπιφάνεια χρήστη που προκύπτει. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:id="@android:id/tabhost" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent"> 
    <LinearLayout 
        android:orientation="vertical" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:padding="5dp"> 
        <TabWidget 
            android:id="@android:id/tabs" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" /> 
        <FrameLayout 
            android:id="@android:id/tabcontent" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="fill_parent" 
            android:padding="5dp" /> 
    </LinearLayout> 
</TabHost> 

 
Εικόνα 15 - Tab Layout 

Πηγή: http://developer.android.com/resources/tutorials/views/index.html 

 

List View 
Η προβολή των στοιχείων σε μία λίστα είναι μια συχνή πρακτική στην δημιουργία 
εφαρμογών κινητών συσκευών. Ο χρήστης έχει στην οθόνη του μία λίστα από 
αντικείμενα και μπορεί να περιηγηθεί σε αυτά. Εάν επιλέξει ένα αντικείμενο τότε 
εμφανίζεται μια οθόνη ανάλογα με το αντικείμενο της λίστας που επέλεξε. 
Η πλατφόρμα Android παρέχει την κλάση ListView η οποία είναι ικανή για την 
προβολή μιας λίστας στοιχείων κύλισης. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι 
οποιουδήποτε τύπου. 

Παρακάτω βλέπουμε ένα αρχείο το οποίο περιλαμβάνει ένα αντικείμενο ListView. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

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

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

 

    <ListView 

        android:id="@+id/mylist" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

</ListView> 

 
Ένα αντικείμενο ListView  λαμβάνει τα δεδομένα του μέσω ενός προσαρμογέα 
(adapter). Ο προσαρμογέας καθορίζει πώς θα εμφανίζεται κάθε γραμμή σε μια λίστα 
και ανατίθεται σε μία λίστα μέσω της μεθόδου setAdapter του αντικειμένου 
ListView. 
To αντικείμενο ListView καλεί την μέθοδο getView() στον προσαρμογέα για κάθε 
στοιχείο της λίστας. Σε αυτή τη μέθοδο ο προσαρμογέας αποφασίζει τον τρόπο 
προβολής των δεδομένων σε  μια γραμμή. Σε μία γραμμή μπορούν να τοποθετηθούν 
εικόνες, κείμενο κ.α.   
 

 
Εικόνα 16 - List View 

Πηγή: http://www.vogella.com/articles/AndroidListView/article.html 

 

Άλλα Layout 
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Παρακάτω αναφέρουμε άλλους τύπους layout που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές 
πλατφόρμας Android. 
 

Class Περιγραφή 
Gallery Μια οριζόντια οθόνη κύλισης 

εικόνων από μια λίστα 

GridView Εμφανίζει ένα πλέγμα με m στήλες 
και n γραμμές 

ScrollView Μια κάθετη στήλη κύλισης 
στοιχείων 

Spinner Εμφανίζει ένα στοιχείο κάθε φορά 
από μία λίστα μέσα σε ένα πλαίσιο 

μια γραμμής 

SurfaceView Παρέχει άμεση πρόσβαση σε μια 
ειδική επιφάνεια σχεδίασης. 

Μπορεί να τοποθετηθούν στοιχεία 
στην επιφάνεια αυτή αλλά 

προορίζεται για εφαρμογές που 
απαιτούν κάποιου είδους σχεδίασης 

ViewFlipper Μια λίστα η οποία προβάλει ένα 
στοιχείο την φορά μέσα σε ένα 
πλαίσιο κειμένου μιας γραμμής. 

Μπορεί να ρυθμιστεί η 
αντιμετάθεση στοιχείων ανά 
χρονικά διαστήματα, όπως η 

προβολή διαφανειών. 

ViewSwitcher Ίδιο με το ViewFlipper 

Πίνακας 4 - Άλλα Layout 

 

3.4.2 Εργαλεία διάδρασης (Basic widgets) 
Κάθε διεπιφάνεια χρήστη χρησιμοποιεί κάποια βασικά εργαλεία διάδρασης όπως 
ετικέτες, πεδία κειμένου, κουμπιά κ.α. Έτσι και οι διεπιφάνειες χρήστη του Android 
δεν διαφοροποιούνται. Παρακάτω θα δούμε πως λειτουργούν τα βασικά εργαλεία 
διάδρασης στις Android εφαρμογές. 
 

Ετικέτες (Labels) 
Το απλούστερο εργαλείο διάδρασης είναι η ετικέτα. Στην πλατφόρμα Android το 
εργαλείο αυτό ονομάζεται TextView. Όπως και σε άλλες πλατφόρμες, στις 
περισσότερες διεπιφάνειες χρήστη οι ετικέτες είναι κομμάτια κειμένου τα οποία δεν 
μπορούν να τροποποιηθούν από τους χρήστες. Συνήθως οι ετικέτες χρησιμοποιούνται 
για να προσδιορίσουν άλλα εργαλεία διάδρασης (πχ μια ετικέτα «Όνομα» βρίσκεται 
δίπλα σε ένα πεδίο κειμένου όπου ο χρήστης πληκτρολογεί). 
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Για την δημιουργία μια ετικέτας στην Java δημιουργείται μια αναφορά TextView. 
Στην πλατφόρμα Android πιο συχνά δημιουργούνται ετικέτες μέσω του XML layout 
που παρουσιάσαμε παραπάνω προσθέτοντας ένα στοιχείο TextView και 
καθορίζοντας την ιδιότητα text του ανάλογα με το κείμενο που πρέπει να εμφανίζεται 
στην οθόνη του χρήστη. 

Το TextView έχει αρκετές ιδιότητες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όπως οι 
ακόλουθες: 

 typeface: καθορίζει τη μορφή των γραμμάτων που θα εφαρμοστεί στην 
ετικέτα (πχ monospace) 

 textStyle: υποδεικνύει εάν η μορφή των γραμμάτων πρέπει να είναι έντονη 
(bold), πλάγια (italic) ή έντονη και πλάγια (bold_italic) 

 textColor: καθορίζει το χρώμα του κειμένου μιας ετικέτας σε δεκαεξαδική 
μορφή (πχ #FF0000 για το κόκκινο) 

Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

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

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="You were expecting something profound?" 

/> 

 

 
Εικόνα 17 – TextView 

Πηγή: Mark Murphy, Beginning Android 3, Apress 
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Κουμπιά (Buttons) 

Το Button είναι ένα εργαλείο διάδρασης που αντιπροσωπεύει ένα κουμπί. Το κουμπί 
αυτό μπορεί να πιεστεί από τον χρήστη προκειμένου να εκτελεστεί μια ενέργεια. Το 
Button αποτελεί υποκλάση της TextView επομένως ότι αναφέραμε στο προηγούμενο 
κομμάτι ισχύει και για το Button. 

Μια τυπική χρήση ενός κουμπιού σε μια εφαρμογή παρουσιάζεται στο παρακάτω 
παράδειγμα Java: 
public class MyActivity extends Activity { 
     protected void onCreate(Bundle icicle) { 
         super.onCreate(icicle); 
 
         setContentView(R.layout.content_layout_id); 
 
         final Button button = (Button) findViewById(R.id.button_id); 
         button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
             public void onClick(View v) { 
                 // Perform action on click 
             } 
         }); 
     } 
} 

Μια εφαρμογή στην πλατφόρμα Android αναπαριστάτε από τουλάχιστον μια κλάση 
Activity. Επομένως παραπάνω βλέπουμε μια κλάση MyActivity η οποία κληρονομεί 
την κλάση Activity. Η onCreate() μέθοδο είναι η πρώτη μέθοδος που εκτελείται σε 
μια κλάση Activity. H μέθοδος setContentView() καθορίζει το layout της εφαρμογής 
και στην συνέχεια καθορίζεται το εργαλείο διάδρασης Button και η ανάλογη μέθοδος 
χειρισμού του γεγονότος όταν επιλεχθεί το κουμπί αυτό. 

Κάθε Button ορίζει το στυλ του χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες επιλογές του 
συστήματος οι οποίες συχνά είναι διαφορετικές από τη μία συσκευή στην άλλη 
καθώς και ανάμεσα στις διαφορετικές εκδόσεις της πλατφόρμας Android. Κατά την 
ανάπτυξη μιας εφαρμογής εάν θέλει κάποιος να προσαρμόσει τις επιλογές φόντου 
τότε μπορεί να αντικαταστήσει το φόντο του κουμπιού με οποιαδήποτε εικόνα 
επιθυμεί. 

 
Εικόνες (Images) 

To Android έχει δύο εργαλεία διάδρασης τα οποία βοηθάνε στην ενσωμάτωση 
εικόνων σε μια εφαρμογή. Το ImageView και το ImageButton. Όπως προδίδεται και 
από την ονομασία τους είναι αντίστοιχα του TextView και Button. Το ImageButton 
είναι υποκλάση του ImageView. 
Κάθε εργαλείο από τα δύο που προαναφέραμε (ImageView - ImageButton) έχει μια 
ιδιότητα src (σε ένα XML layout) με την οποία καθορίζει ποια εικόνα χρησιμοποιεί. 
Συνήθως αυτή η εικόνα αναφέρεται σε μια εξωτερική πηγή εικόνων.  

Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ImageView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
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 android:id="@+id/icon" 

 android:layout_width="fill_parent" 

 android:layout_height="fill_parent" 

 android:adjustViewBounds="true" 

 android:src="@drawable/molecule" 

/> 

 

 
Εικόνα 18 – ImageButton 

Πηγή: Mark Murphy, Beginning Android 3, Apress 

 

Πεδία (Fields) 
Μαζί με τα κουμπιά και τις ετικέτες, τα πεδία είναι τα επόμενα πιο βασικά στοιχεία 
μιας διεπιφάνειας χρήστη. Στο Android υλοποιούνται μέσω του εργαλείου διάδρασης 
EditText το οποίο είναι μια υποκλάση της TextView που χρησιμοποιείται για τις 
ετικέτες. 
Μαζί με τις στάνταρ ιδιότητες του TextView, το EditText έχει και άλλες ιδιότητες οι 
οποίες είναι χρήσιμες για την δημιουργία πεδίων συμπεριλαμβανομένου των 
παρακάτω: 

 autoText: ελέγχει αν το πεδίο πρέπει να παρέχει αυτόματη βοήθεια 
ορθογραφίας 

 capitalize: ελέγχει αν το πεδίο κειμένου θα πρέπει αυτόματα να μετατρέπει το 
πρώτο γράμμα σε κεφαλαίο (πχ σε ονόματα και ονόματα πόλεων) 

 digits: καθορίζει το πτυχίο να παίρνει μόνο ψηφία 

 singleLine: ελέγχει αν το πεδίο είναι μιας γραμμής ή περισσοτέρων 
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Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα: 

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

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

 android:id="@+id/field" 

 android:layout_width="fill_parent" 

 android:layout_height="fill_parent" 

 android:singleLine="false" 

/> 

 

Παρατηρούμε ότι η ιδιότητα singleLine έχει την τιμή «false» και επομένως οι 
χρήστες μπορεί να εισάγουν αρκετές γραμμές κειμένου. 

 
package com.commonsware.android.field; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.EditText; 

 

public class FieldDemo extends Activity { 

@Override 

 public void onCreate(Bundle icicle) { 

  super.onCreate(icicle); 

  setContentView(R.layout.main); 

 

  EditText fld=(EditText)findViewById(R.id.field); 

  fld.setText("Licensed under the Apache License, Version 
2.0 " + 

  "(the \"License\"); you may not use this file " + 

  "except in compliance with the License. You may " + 

  "obtain a copy of the License at " + 

  "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0"); 

 } 

} 

 

Από τον κώδικα Java που χρησιμοποιεί το EditText που ορίσαμε παραπάνω βλέπουμε 
ότι η μεταβλητή fld με την μέθοδο setText() καθορίζει το κείμενο που θα υπάρχει στο 
πεδίο κειμένου. Κάτω φαίνεται το αποτέλεσμα που βλέπει ο χρήστης. 
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Εικόνα 19 – EditText 

Πηγή: Mark Murphy, Beginning Android 3, Apress 

 
Πλαίσιο ελέγχου (check box) 

Το κλασικά πλαίσια ελέγχου έχουν δύο καταστάσεις : επιλεγμένο (checked) και μη 
επιλεγμένο (unchecked). Επιλέγοντας ένα πλαίσιο ελέγχου επιλέγονται μια από αυτές 
τις δύο καταστάσεις. 

Στο Android, υπάρχει το εργαλείο διάδρασης Checkbox το οποίο εξυπηρετεί αυτές τις 
ανάγκες. Έχει το TextView ως πρόγονο και επομένως μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 
ιδιότητες του TextView όπως την ιδιότητα textColor για να καθορίσει το χρώμα του. 

Στην Java για το checkbox υπάρχουν οι μέθοδοι : 

 isChecked(): Καθορίζει αν το πλαίσιο ελέγχου έχει επιλεχθεί 

 setChecked(): Αναγκάζει το πλαίσιο ελέγχου να είναι σε δύο από τις πιθανές 
καταστάσεις (checked/unchecked) 

 toggle(): εναλλάσσετε το πλαίσιο ελέγχου ανάμεσα στις πιθανές καταστάσεις 
αν ο χρήστης το επιλέξει 

Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα XML layout που αναπαριστά ένα πλαίσιο 
ελέγχου: 

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

 android:id="@+id/check" 

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

 android:text="This checkbox is: unchecked" /> 

 

 
Εικόνα 20 – Checkbox 

Πηγή: Mark Murphy, Beginning Android 3, Apress 

 

Κουμπιά επιλογής (radio buttons) 
Όπως και σε άλλα γραφικά περιβάλλοντα έτσι και στο Android τα κουμπιά επιλογής 
είναι δύο καταστάσεων σαν τα πλαίσια ελέγχου αλλά μπορούν να ομαδοποιηθούν 
έτσι ώστε μόνο ένα κουμπί επιλογής από μια ομάδα να είναι επιλεγμένο ανά πάσα 
στιγμή. 
Η κλάση που αναπαριστά τα κουμπιά επιλογής στο Android ονομάζεται RadioButton. 
Η RadioButton κληρονομεί από την CompoundButton η οποία με την σειρά της 
κληρονομεί από το TextView. Επομένως όλες οι ιδιότητες ενός TextView για την 
γραμματοσειρά, την μορφοποίηση και άλλα είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο κουμπιών 
επιλογής. 

Τις περισσότερες φορές σε μια διεπιφάνεια χρήστη ίσως χρειαστεί να τοποθετηθεί 
ένα εργαλείο διάδρασης RadioButton μέσα σε ένα RadioGroup. Το RadioGroup 
υποδεικνύει ότι ένα σύνολο από κουμπιά επιλογής παραμένουν συνδεδεμένα μεταξύ 
τους. Δηλαδή μόνο ένα κουμπί σε ένα γκρουπ μπορεί να επιλεγεί κάθε στιγμή. Εάν 
καθοριστεί ένα id σε ένα RadioGroup σε ένα XML αρχείο τότε μπορεί να υπάρχει 
πρόσβαση σε αυτό μέσω της γλώσσα Java από τις παρακάτω μεθόδους: 

 check(): ελέγχει ένα συγκεκριμένο κουμπί επιλογής μέσω του ID του 

 clearCheck(): αποεπιλέγει τα κουμπιά επιλογής έτσι ώστε κανένα στην ομάδα 
να μην είναι επιλεγμένο 
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 getCheckedRadioButtonId(): παίρνει το ID από τρέχων επιλεγμένο κουμπί 
επιλογής 

Παρακάτω βλέπουμε ένα αρχείο XML καθώς και το αντίστοιχο αποτέλεσμα που 
αναπαριστά ένα RadioGroup που αποτελείται από τρία RadioButton. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RadioGroup 

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

 android:orientation="vertical" 

 android:layout_width="fill_parent" 

 android:layout_height="fill_parent" 

 > 

 <RadioButton android:id="@+id/radio1" 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Rock" /> 

 <RadioButton android:id="@+id/radio2" 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Scissors" /> 

 <RadioButton android:id="@+id/radio3" 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Paper" /> 

 </RadioGroup> 
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Εικόνα 21 – RadioGroup 

Πηγή: Mark Murphy, Beginning Android 3, Apress 
 

Επιλογή ημέρας και ώρας (DatePicker & TimePicker) 

Συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες εισόδου όπως τα κινητά τηλέφωνα, 
περιέχουν εργαλεία διάδρασης και πλαίσια διαλόγου τα οποία δεν ενδιαφέρονται γι 
αυτά που πληκτρολογεί ο χρήστης. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι πληκτρολογήσεις και 
μειώνονται οι πιθανότητες στον χρήστη να κάνει λάθος (πχ όταν σε ένα πεδίο πρέπει 
να μπούνε αριθμοί και εισάγεται γράμμα). 
Όπως προαναφέραμε, το EditText έχει μηχανισμούς για τον έλεγχο του κειμένου που 
εισάγεται. Το Android όμως πέρα από αυτό διαθέτει στους σχεδιαστές διεπιφανειών 
χρήστη εργαλεία διάδρασης για την εισαγωγή ημερομηνιών και ωρών. Το DatePicker 
και το TimePicker είναι τα εργαλεία διάδρασης και το DatePickerDialog και 
TimePickerDialog είναι τα αντίστοιχα πλαίσια διαλόγου με τα οποία ο χρήστης 
αλληλεπιδρά για να καθορίσει την ημερομηνία και την ώρα. 

 

  
Εικόνα 22 - DatePicker & TimePicker widgets 

Πηγή: Mark Murphy, Beginning Android 3, Apress 

 

3.5  Παραδείγματα εύχρηστων διεπιφανειών χρήστη 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τρείς εφαρμογές της πλατφόρμας Android οι 
οποίες χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς παρουσίασης γραφικών διεπιφανειών τους 
οποίους περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η 
εφαρμογή Skype που προσφέρει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών τόσο 
σε κινητές συσκευές όσο και στους παραδοσιακούς υπολογιστές. Έπειτα θα δούμε  
την εφαρμογή για την χρήση του δημοφιλούς εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης 
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Twitter και τέλος την εφαρμογή Path η οποία θεωρείται ότι έχει μία από τις 
καλύτερες διεπαφές χρήστη στις πλατφόρμες κινητής υπολογιστικής. Γενικά δεν θα 
μας απασχολήσουν τόσο οι λειτουργίες που επιτελούν αυτές καθ’ αυτές οι εφαρμογές 
όσο ο τρόπος διάταξης των στοιχείων των διεπιφανειών τους καθώς και άλλες 
λεπτομέρειες που κάνουν την αλληλεπίδραση του χρήστη πιο αποτελεσματική. 

 
3.5.1 Skype 

Η εφαρμογή έχεις ως σκοπό να παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να 
πραγματοποιούν κλήσεις μέσω της κινητής τους συσκευής. Οι κλήσεις μπορεί να 
είναι απλές τηλεφωνικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις και να συμμετέχουν πάνω από δύο 
χρήστες. Επίσης δίνει την δυνατότητα για ανταλλαγή μηνυμάτων (instant messaging). 

Η διεπιφάνεια χρήστη της εφαρμογής όπως θα δούμε στην συνέχεια χαρακτηρίζεται 
από ευκολία στην χρήση της και από μεγάλο βαθμό εικασίας των πιθανών επιλογών. 
Δηλαδή βλέποντας κάποια στοιχεία της μπορούμε να αντιληφθούμε τις λειτουργίες 
που επιτελεί το κάθε στοιχείο. 

Αρχικά υπάρχει η οθόνη στην οποία ο χρήστης εισάγεται στην εφαρμογή. Παρακάτω 
βλέπουμε την αντίστοιχη εικόνα. 

 

 

 

Εικόνα 23 - Εισαγωγική οθόνη Skype 

 
Παρατηρούμε στην εικόνα αριστερά την ύπαρξη δύο αντικειμένων EditText με τα 
αντίστοιχα TextView ως ετικέτες. Οι ετικέτες προϊδεάζουν τον χρήστη για το είδος 
των πληροφοριών που πρέπει να εισαχθούν στα πεδία κειμένου (EditText). Από κάτω 
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υπάρχουν δύο κουμπιά (Buttons) όπου στην αρχή βλέπουμε ότι το πρώτο είναι 
ανενεργό δίνοντας έτσι στο χρήστη με ευκολία να καταλάβει ότι θα πρέπει να 
δημιουργήσει έναν λογαριασμό μέσω του κουμπιού «Create an account» προκειμένου 
να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες της εφαρμογής. Το κουμπί «Sign in» 
ενεργοποιείται μόνο εάν ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει τουλάχιστον ένα χαρακτήρα 
και στα δύο πεδία κειμένου (δεξιά εικόνα) αλλιώς παραμένει ανενεργό όπως 
βλέπουμε στην μεσαία εικόνα. Με αυτό τον τρόπο ο σχεδιαστής της διεπιφάνειας 
χρήστη γλυτώνει επιπλέον μηνύματα και ειδοποιήσεις που θα έπρεπε να εμφανίζονται 
αν ο χρήστης πατούσε το κουμπί ενώ δεν είχε συμπληρώσει τα στοιχεία που 
απαιτούνται. 
Κατά την προσπάθεια εισαγωγής στην εφαρμογή, η διεπαφή ενημερώνει οπτικά τον 
χρήστη ότι επεξεργάζεται τα στοιχεία που του έδωσε ο χρήστης. Σε περίπτωση 
λάθους των στοιχείων τον ενημερώνει με ένα παράθυρο διαλόγου. 

Μετά την εισαγωγή του χρήστη στην εφαρμογή, δηλαδή μετά τη σωστή καταχώρηση 
των στοιχείων του υπάρχουν οι βασικές επιλογές των λειτουργιών της εφαρμογής 
όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Παρουσιάζονται τέσσερις βασικές 
επιλογές οι οποίες είναι διακριτές μεταξύ τους και αυτό βοηθάει στον χρήστη να τις 
επιλέξει καθώς αν οι αποστάσεις μεταξύ των επιλογών ήταν κοντινότερες θα 
δυσκολευόταν ο χρήστης να επιλέξει αυτό που θέλει. Επίσης οι ετικέτες των 
λειτουργιών («contacts», «recent», «call phones», «profile») που έχουν επιλεχθεί 
δίνουν την δυνατότητα σε έμπειρους χρήστες να εικάσουν την ακριβή λειτουργία που 
θα επιτελέσουν αν επιλέξουν το αντίστοιχο κουμπί. 
 

 
Εικόνα 24 - Κύριο μενού Skype 
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Ο χρήστης επιλέγοντας την επιλογή «Contacts» μπορεί άμεσα και γρήγορα να 
περιηγηθεί στις επαφές του. Επομένως ο χρόνος απόκρισης στις απαιτήσεις του 
χρήστη με αυτή τη διεπαφή είναι ο επιθυμητός για μια κινητή συσκευή όπου πρέπει 
οι λειτουργίες μιας εφαρμογής να είναι προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή χωρίς μεγάλη 
προσπάθεια εκ μέρους του χρήστη. 

 

 
Εικόνα 25 - Λίστα επαφών (αριστερά) & εισερχόμενη κλήση (δεξιά)  

Πηγή:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&feature=search_result#?t=W25
1bGwsMSwxLDEsImNvbS5za3lwZS5yYWlkZXIiXQ.. 

 

Στην διεπαφή των επαφών, χρησιμοποιείται ο συνήθης τρόπος παρουσίασης αρκετών 
πληροφοριών σε μια κινητή συσκευή, αυτός της λίστας (ListView) όπως φαίνεται 
στην παραπάνω εικόνα. Η διεπαφή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το όνομα του 
χρήστη που χρησιμοποιεί την εφαρμογή, την εικόνα του, την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο χρήστης (εάν είναι διαθέσιμος, απασχολημένος ή εκτός σύνδεσης) και 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Επομένως, βλέπουμε ότι παρουσιάζεται μεγάλο 
μέγεθος πληροφοριών σε μικρό χώρο οθόνης χωρίς να προκαλεί σύγχυση στον 
χρήστη. Σε άλλο σημείο της εφαρμογής βλέπουμε την διεπιφάνεια χρήστη όταν ο 
χρήστης δέχεται μια κλήση από κάποιον άλλον. Η διεπαφή αποτελείται από τρία 
κουμπιά (Button) τα οποία εύστοχα έχουν και τον ανάλογο χρωματισμό βοηθώντας 
τον χρήστη να εικάσει τις λειτουργίες που επιτελούν. Είναι συνήθης πρακτική το 
πράσινο χρώμα να συμβολίζει την απάντηση σε μια τηλεφωνική κλήση ενώ το 
κόκκινο να συμβολίζει την απόρριψη αυτής της κλήσης. Φυσικά για την ειδοποίηση 
στον χρήστη ότι υπάρχει εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση η εφαρμογή παράγει και 
κατάλληλο ήχο βοηθώντας έτσι τον χρήστη να ειδοποιηθεί ακόμα και αν δεν έχει 
οπτική επαφή με την οθόνη της συσκευής του. 
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Αντιλαμβανόμαστε ότι η εφαρμογή Skype για την πλατφόρμα Android ακολουθεί 
σχεδιαστικές πρακτικές οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες μιας κινητής συσκευής. 
Μεγάλο ρόλο στην ευχρηστία της εφαρμογής παίζει και η προΰπαρξη της εφαρμογής 
σε άλλες πλατφόρμες όπως αυτή των Windows όπου η εφαρμογή έγινε δημοφιλής.  
 

3.5.2 Twitter 
Το Twitter είναι ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης. Όπως κάθε άλλο εργαλείο 
κοινωνικής δικτύωσης σκοπό έχει την επικοινωνία ανθρώπων μεταξύ τους και την 
ανταλλαγή πληροφοριών κάθε είδους. Μέσω του εργαλείου αυτού μπορεί ο χρήστης 
να μαθαίνει νέα από τους φίλους του, ειδήσεις σχετικά με θέματα που τον αφορούν 
καθώς και να ενημερώνει τους χρήστες με τους οποίους είναι συνδεδεμένος για τις 
συνήθειες του.  
Αρχικά το Twitter εμφανίστηκε στο Web αλλά λόγω της ανάπτυξης των συστημάτων 
κινητής υπολογιστικής δημιουργήθηκε η ανάγκη δημιουργίας της έκδοσης του και για 
κινητές συσκευές. Έτσι δημιουργήθηκε και η εφαρμογή για την πλατφόρμα Android. 

Η εφαρμογή διαφέρει από την έκδοση της στο Web καθώς ο χώρος σε μια κινητή 
συσκευή είναι περιορισμένος.  Ως βασικό layout χρησιμοποιεί το TabLayout όπως 
βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 26 - Κύριο μενού Twitter 

Πηγή:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&feature=search_result#?t=W
251bGwsMSwxLDEsImNvbS50d2l0dGVyLmFuZHJvaWQiXQ.. 

 

Υπάρχουν τέσσερις (4) καρτέλες (tabs), η «Home», η «Connect», η «Discover» και η 
«Me». Η κάθε μια ξεχωριστά οδηγεί σε διαφορετικές λειτουργίες της εφαρμογής. Η 
πρώτη εμφανίζει με ένα ListView τα νέα και γενικά τις πληροφορίες που υπάρχουν 
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διαθέσιμες για τον χρήστη. Έτσι ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί αποτελεσματικά και 
να ψάξει αυτά που τον ενδιαφέρουν. Η καρτέλα «Connect» δείχνει του χρήστες που 
είναι συνδεδεμένοι με το προφίλ του χρήστη και πως έχουν αλληλεπιδράσει μεταξύ 
τους και η καρτέλα «Discover» το τι έχει κάνει ο κάθε χρήστης ξεχωριστά. Τέλος 
μπορεί ο χρήστης να περιηγηθεί στο προφίλ του. Σημαντικό είναι ότι ο σχεδιαστής 
της διεπαφής χρησιμοποιώντας το TabLayout δίνει την δυνατότητα προσαρμογής 
στον χρήστη καθώς παρότι η εφαρμογή είναι σε μικρότερο χώρο από ότι στο Web 
διατηρεί κοινές ετικέτες και δυνατότητες με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί εύκολα 
να βρει αυτό που ψάχνει αν έχει περιηγηθεί τουλάχιστον μια φορά στην ανάλογη 
εφαρμογή μέσω ενός παραδοσιακού υπολογιστή.  
 Ο σχεδιαστής της διεπαφής χρησιμοποιεί κάποιες κοινές πρακτικές οι οποίες 
ακολουθούνται στις κινητές συσκευές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην καρτέλα 
«Connect» χρησιμοποιείται πάλι το αντικείμενο ListView αλλά πριν από αυτό 
βρίσκεται ένα EditText το οποίο δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να 
πραγματοποιήσει μια αναζήτηση για την εύρεση κάποιου χρήστη που τον 
«ακολουθεί» και έχουν ανταλλάξει πληροφορίες. Επομένως η διεπαφή ακολουθεί την 
αρχή της συνέπειας με την έννοια ότι ο χρήστης από την ομοιότητα της διεπαφής με 
άλλες εφαρμογές καταλαβαίνει πως θα πραγματοποιήσει την αναζήτηση που θέλει. 
Δηλαδή προκύπτει ομοιότητα στην συμπεριφορά από παρόμοιες περιπτώσεις.  

Παρακάτω βλέπουμε το περιεχόμενο της καρτέλας «Connect» καθώς και το 
αντίστοιχο περιεχόμενο αναζήτησης επαφών σε κινητό τηλέφωνο της πλατφόρμας 
Android. Η ομοιότητα στον τρόπο αναζήτησης είναι προφανής. 
 

  
Εικόνα 27 - Περιεχόμενο καρτέλας «Connect» vs. αναζήτηση επαφών τηλεφώνου 
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3.5.3 Path 

Η εφαρμογή Path είναι ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης. Η διαφορά του με το 
Twitter και με ανάλογες εφαρμογές, όπως το Facebook, είναι ότι δεν υπάρχει έκδοση 
της εφαρμογής για το Web. Αρχικά δημιουργήθηκε για την υπολογιστική πλατφόρμα 
iOS και στην συνέχεια για την πλατφόρμα Android. 

Η Path δίνει την δυνατότητα στον χρήστη, να προβάλει τι σκέφτεται, το που 
βρίσκεται, να ανεβάζει φωτογραφίες, να προβάλει με ποιους βρίσκεται μαζί, να 
ανεβάζει μουσική καθώς και να δηλώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η 
διεπαφή την οποία χρησιμοποιεί θεωρείται μια από τις καλύτερες διεπαφές στο χώρο 
της κινητής υπολογιστικής. Όπως θα δούμε παρακάτω ο σχεδιαστής της χρησιμοποιεί 
τους μηχανισμούς σχεδίασης της πλατφόρμας Android με πολύ έξυπνο τρόπο έχοντας 
σχεδόν όλες τις λειτουργίες ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες στον χρήστη. 
Αρχικά βλέπουμε τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν με τους φίλους μας στο 
συνηθισμένο ListView (εικόνα 28) καθώς και τα ανάλογα σχόλια. Εύλογα 
δημιουργείτε η απορία πως ακριβώς μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει κάποιες 
από τις λειτουργίες τις οποίες περιγράψαμε προηγουμένως και κάνει η εφαρμογή. Ο 
σχεδιαστής της διεπαφής έχει τοποθετήσει ένα στοιχείο Button κάτω αριστερά το 
οποίο μόλις πατηθεί εμφανίζονται όλες οι πιθανές επιλογές όπως βλέπουμε στην 
εικόνα 28. Επομένως βλέπουμε ότι ο χρήστης με ένα κλικ μπορεί να εκμεταλλευτεί 
πλήρως τις λειτουργίες της εφαρμογής και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εικονίδια 
τα οποία είναι αρκετά περιγραφικά προϊδεάζοντας τον χρήστη για το τι επιτελούν να 
αλληλεπιδράσει με τους άλλους χρήστες. Επίσης το ίδιο κουμπί το οποίο εμφανίζει 
τις επιλογές αν ξαναπατηθεί οι επιλογές εξαφανίζονται. Αυτό το χαρακτηριστικό της 
ανάκαμψης (recoverability) δίνει στον χρήστη την δυνατότητα αν μετανιώσει για την 
κίνηση την οποία έκανε να επανέλθει εύκολα στο προηγούμενο σημείο. 

 

  
Εικόνα 28 - Προβολή σε λίστα & μενού επιλογής λειτουργιών 
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Στην κορυφή της εφαρμογής μπορούμε να δούμε μια οριζόντια μπάρα όπου στην 
μέση υπάρχει ο τίτλος της εφαρμογής, αριστερά υπάρχει μια επιλογή που οδηγεί σε 
ρυθμίσεις της εφαρμογής και δεξιά μια επιλογή για την πρόσκληση φίλων, την 
προβολή των ήδη υπαρχόντων καθώς και την διαγραφή τους. Ειδικά στην τελευταία 
επιλογή, η διεπαφή της οποίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, αξίζει να σταθούμε 
στο πόσο γρήγορα και εύκολα μπορεί να διαγράψει ένας χρήστης κάποιον από φίλο. 
Πατώντας το πλήκτρο «Edit» άμεσα εμφανίζεται η επιλογή διαγραφής κάποιου φίλου 
κάτι το οποίο γλυτώνει τον χρήστη από επιπλέον προσπάθεια προκειμένου να βρει 
τον τρόπο το πώς θα γίνει αυτό που επιθυμεί. Σημαντικό επίσης είναι το 
χαρακτηριστικό ότι δεν διαγράφει αμέσως την σύνδεση με τον φίλο του χρήστη αλλά 
βγάζει προειδοποιητικό μήνυμα καθώς πρόκειται για μια επιλογή η οποία στην 
συνέχεια δεν θα μπορεί να αναιρεθεί. 

 
Εικόνα 29 - Διαδικασία διαγραφής φίλων στο Path 

 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η εξαρχής σχεδίαση της εφαρμογής για πλατφόρμες 
κινητής υπολογιστικής έπαιξε σημαντικό ρόλο στην σχεδίαση της. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα ο σχεδιαστής της διεπιφάνειας χρήστη να επικεντρωθεί εξολοκλήρου στο 
πως θα παρέχει αποτελεσματικά τις λειτουργίες που θέλει στους χρήστες ελεύθερα 
χωρίς να περιορίζεται από σχεδιαστικές κατευθύνσεις που θα υπήρχαν από τυχόν 
έκδοση της εφαρμογής στους παραδοσιακούς υπολογιστές. 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  70         Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         71 

4. Ιατρική εφαρμογή Doctor Greco 
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αναπτύξαμε την ιατρική εφαρμογή Doctor 
Greco στην υπολογιστική πλατφόρμα Google Android. Σκοπός της εφαρμογής είναι 
να παρέχει λειτουργίες τόσο στον ασθενή όσο και στον γιατρό. Ο γιατρός θα έχει  
μεταξύ άλλων την δυνατότητα να προσθέτει ασθενείς στο τηλέφωνο του, να αναζητεί 
τους ασθενείς που έχει καταχωρήσει, να προβάλει το ιστορικό τους και να καθορίζει 
προσωπικές πληροφορίες οι οποίες θα είναι ορατές στους ασθενείς οι οποίοι θα 
χρησιμοποιούν την εφαρμογή Doctor Greco. Ο ασθενής από την μεριά του θα μπορεί, 
να αναζητεί τον γιατρό που επιθυμεί, να τον επιλέξει και να προβάλει στην οθόνη του 
τις πληροφορίες επικοινωνίας του γιατρού όσο και το ωράριο του. Τέλος, το τρίτο 
κομμάτι της εφαρμογής το οποίο θα λειτουργεί ως διακομιστής (server) θα δίνει την 
δυνατότητα στον ασθενή να κλείνει ραντεβού με τον γιατρό που επιθυμεί και ο 
οποίος έχει καταχωρηθεί στο σύστημα. 
 

 
Σχήμα 1 – Αρχιτεκτονική συστήματος 

 
4.1 Ανάπτυξη εφαρμογής Android 
Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε στο Eclipse IDE (Integrated 
Development Environment) χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java. 
Τo Eclipse είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης το οποίο παρέχει στον 
προγραμματιστή ότι χρειάζεται προκειμένου να αναπτύξει μια εφαρμογή. Η Google 
προσφέρει συγκεκριμένο πρόσθετο (plug-in) του Eclipse με το οποίο μπορεί όποιος 
θέλει, χωρίς να πληρώσει κάποιο αντίτιμο να αναπτύξει εφαρμογή για την πλατφόρμα 
κινητής υπολογιστικής Android. 

Η Google μέσω του Eclipse δίνει την δυνατότητα στον δημιουργό εφαρμογών να 
δημιουργεί διεπιφάνειες χρήστη όσο και να βλέπει τα αποτελέσματα της δουλειάς του 
με την βοήθεια του εξομοιωτή (emulator). Για την εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε 
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την έκδοση Eclipse Helios και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android στην 
οποία στοχεύει η εφαρμογή είναι η 2.3.3 Gingerbread. 
Το πρότυπο σχεδίασης το οποίο χρησιμοποιήσαμε για τον σχεδιασμό της εφαρμογής 
Doctor Greco είναι το πρότυπο MVC (Model-View-Controller). Παρακάτω θα δούμε 
αναλυτικά την αρχιτεκτονική της εφαρμογής την οποία αναπτύξαμε. 

 
4.1.1 Μοντέλο 

Στο μοντέλο της εφαρμογής μας χρησιμοποιούνται οι κλάσεις Patient και Doctor οι 
οποίες αναπαριστούν τις δύο οντότητες που αλληλεπιδρούν με τα κομμάτια της 
εφαρμογής μας. Πέρα από αυτές τις κλάσεις υπάρχουν ακόμα δύο κλάσεις η 
Appointment και η DayPick. Η μεν πρώτη αναπαριστά τις απαραίτητες ιδιότητες που 
περιγράφουν ένα ραντεβού ενώ η δεύτερη αναπαριστά τις ιδιότητες που περιγράφουν 
την ημέρα και το αντίστοιχο ωράριο αυτής. 

Πέρα από τις κλάσεις στο μοντέλο μας για την σχεδίαση των σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόσθετο (plug-in) του Mozilla Firefox, το SQLite 
Manager το οποίο μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας βάσεων δεδομένων SQLite. 
Στην κινητή συσκευή ανάλογα τον χρήστη (γιατρός ή ασθενής) δημιουργούνται δύο 
βάσεις δεδομένων. Η βάση του γιατρού βρίσκεται στο αρχείο drGreco.db και περιέχει 
τους ακόλουθους πίνακες: 

 
Πεδία Τύπος πεδίου 

_id VARCHAR(20) 
name VARCHAR(200) 

surname VARCHAR(300) 
phone VARCHAR(10) 

mob_phone VARCHAR(10) 
father_name VARCHAR(200) 
mother_name VARCHAR(200) 
street_name VARCHAR(200) 
sostal_code VARCHAR(5) 

city VARCHAR(100) 
date_of_birth DATETIME 

Πίνακας 5 – Πίνακας patient 
 

Πεδία Τύπος πεδίου 
_id INTEGER 

patient_id INTEGER 
history VARCHAR(300) 

Πίνακας 6 – Πίνακας patient_history 
 

Πεδία Τύπος πεδίου 
_id INTEGER 
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patient_id VARCHAR(20) 
symptoms TEXT 
treatment TEXT 
visit_day DATETIME 

Πίνακας 7 – Πίνακας patient symptoms 
 

Πεδία Τύπος πεδίου 
_id INTEGER 
day TEXT 
time TEXT 
state TEXT 

moment TEXT 
Πίνακας 8 – Πίνακας rantevou στον γιατρό 

 
Οι πίνακες αυτοί μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε τι αποθηκεύουν. Οι τρείς 
πρώτοι (patient, patient_history, patient_symptoms) αποθηκεύουν πληροφορίες 
σχετικά με τον ασθενή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον πίνακα patient πρωτεύον 
κλειδί είναι το πεδίο _id και στους πίνακες patient_symptoms και patient_history το 
πεδίο patient_id αποτελεί ξένο κλειδί με αναφορά στο κλειδί _id του πίνακα patient. 
Τέλος ο πίνακας rantevou αποθηκεύει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τα 
ραντεβού του γιατρού. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα από τον διακομιστή τον οποίο θα παρουσιάσουμε παρακάτω. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι για τον γιατρό κρίνεται αναγκαία και η αποθήκευση των προσωπικών 
του πληροφοριών σε ένα αρχείο XML το οποίο αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης της 
συσκευής. Το XML αυτό αρχείο αποτελεί και αυτό μέρος του μοντέλου. Παρόλα 
αυτά οι προσωπικές αυτές πληροφορίες προκειμένου να ανακτηθούν από τον χρήστη 
ασθενή αποστέλλονται και στον διακομιστή. 

Κατά την αλληλεπίδραση ενός ασθενή με την εφαρμογή επιλέξαμε να δημιουργείται 
μια άλλη βάση δεδομένων και αυτό προκειμένου να μην δημιουργούνται άσκοπα 
πίνακες σε μια βάση δεδομένων χωρίς να υπάρχει λόγος. Η βάση δεδομένων του 
ασθενή βρίσκεται στο αρχείο drGrecoPatient.db και περιέχει τον παρακάτω πίνακα: 

 
Πεδία Τύπος πεδίου 

_id INTEGER 
doctor_id TEXT 

day TEXT 
time TEXT 
state TEXT 

moment TEXT 
Πίνακας 9 – Πίνακας rantevou στον ασθενή 

 
Ο πίνακας ραντεβού διαφοροποιείται στον ασθενή καθώς υπάρχει και το πεδίο 
doctor_id και αυτό γιατί ο ασθενής μπορεί να αλληλεπιδράσει με πολλούς γιατρούς 
επομένως πρέπει η εφαρμογή να γνωρίζει και τον κωδικό του γιατρού προκειμένου να 
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εμφανίζει ανάλογα τις πληροφορίες που απαιτούνται σχετικά με τις ώρες που είναι 
διαθέσιμες για το κλείσιμο ενός ραντεβού. 
Ο πίνακας «rantevou» τόσο στον ασθενή όσο και στον γιατρό παίρνουν τις 
πληροφορίες τους από αντίστοιχο πίνακα που βρίσκεται στον διακομιστή. 
Τέλος στο μοντέλο μας ανήκει και η κλάση ChatClientThread η οποία δίνει τον 
απαραίτητο μηχανισμό στην εφαρμογή μας προκειμένου να δημιουργεί νέα νήματα 
(threads) της εφαρμογής τα οποία συνδέονται με τον διακομιστή. 

 
4.1.2 Προβολές 
 
Η αρχική οθόνη της εφαρμογής αποτελείται από μία βασική Προβολή η οποία 
αναπαριστάται σε ένα αρχείο xml που ονομάζεται login. Η Προβολή αυτή παρέχει το 
φόντο της εφαρμογής, δύο Προβολές πεδίων κειμένου (EditText), τρείς Προβολές 
ετικέτας (TextView) και μια Προβολή κουμπιού (Button). Η αρχική οθόνη συνδέεται 
με τον Ελεγκτή της βασικής προβολής και δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να 
συνδεθεί στο σύστημα. 
Πέρα από την βασική προβολή στην αρχική οθόνη υπάρχει μια υποπροβολή η οποία 
αναπαριστάται στο αρχείο register.xml και παρέχει πέντε Προβολές πεδίων κειμένου 
(EditText), οχτώ Προβολές ετικέτας (TextView), μία προβολή κουμπιού (Button) και 
δύο Προβολές κουμπιών επιλογής (RadioButton). Η υποπροβολή αυτή ενεργοποιείται 
μόλις πατηθεί μια ετικέτα από την αρχική οθόνη και μέσω του Ελεγκτή της αρχικής 
οθόνης καλείται ο Ελεγκτής της υποπροβολής έτσι ώστε να φορτωθεί το αρχείο 
register.xml. 

 

Γιατρός 
Στην περίπτωση που συνδεθεί στο σύστημα ένας γιατρός τότε φορτώνεται η Προβολή 
doctor_main.xml από τον κατάλληλο Ελεγκτή. Η Προβολή αυτή αποτελείται από 
οχτώ ετικέτες από τις οποίες οι εφτά οδηγούν στις λειτουργίες της εφαρμογής και 
στην εμφάνιση των αντίστοιχων υποπροβολών.  

Παρακάτω βλέπουμε τις Προβολές που εμπεριέχονται στο κομμάτι της εφαρμογής 
από την μεριά του γιατρού. 

 

Προβολή Τύπος 
doctor_main LinearLayout 

doctor_addpatient LinearLayout 
doctor_searchpatient LinearLayout 
doctor_appointments LinearLayout 

doctor_profile LinearLayout 
doctor_day_schedule RelativeLayout 

help_doctor ScrollView 
hidden RelativeLayout 
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Πίνακας 10 – Προβολές της εφαρμογής για τον χρήστη – γιατρό 

 

Η Προβολή doctor_addpatient είναι υπεύθυνη για την οθόνη η οποία εμφανίζεται 
προκειμένου ο γιατρός να εισάγει έναν ασθενή. Παρότι ο τύπος του είναι 
LinearLayout αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενσωματωμένοι στην προβολή 
άλλοι τρόποι διάταξης. Κυρίαρχος τρόπος διάταξης σε αυτήν την προβολή είναι το 
TabLayout το οποίο φορτώνεται από τον κατάλληλο Ελεγκτή. 
Η Προβολή doctor_searchpatient προβάλει στους χρήστες το πώς εμφανίζονται οι 
καταχωρημένοι ασθενείς στον γιατρό. Κυρίαρχος τρόπος διάταξης είναι αυτός της 
Προβολής λίστας (ListView). Η οθόνη των ραντεβού αποτελείται από την Προβολή 
doctor_appointments η οποία προβάλει δυναμικά σύμφωνα με το ωράριο του γιατρού 
τα αντίστοιχα κουμπιά και ετικέτες. Η Προβολή που φορτώνεται δυναμικά αποτελεί 
υποπροβολή της Προβολής των ραντεβού και χρησιμοποιείται και από τα δύο μέρη 
της εφαρμογής μας. Στην συνέχεια της ενότητας θα παρουσιαστούν οι κοινές 
προβολές και των δύο κομματιών της εφαρμογής μας. 
Η Προβολή doctor_profile είναι η οθόνη που βλέπει ο χρήστης γιατρός προκειμένου 
να εισάγει τα στοιχεία του και να καθορίσει το ωράριο του. Συγκεκριμένα για το 
ωράριο του γιατρού εμφανίζεται μια υποπροβολή της Προβολής doctor_profile η 
doctor_day_schedule τύπου RelativeLayout που εμπεριέχει Προβολή λίστας 
(ListView). 

Τέλος η Προβολή help_doctor είναι υπεύθυνη για την προβολή κειμένου στον γιατρό 
δίνοντας του οδηγίες για την εφαρμογή. Αποτελείται εξολοκλήρου από ετικέτες 
(TextView) και ο τύπος της είναι ScrollView προκειμένου να είναι δυνατή η κάθετη 
κύλιση. 

 

Ασθενής 
Στην περίπτωση που συνδεθεί στο σύστημα ένας ασθενής τότε φορτώνεται η 
Προβολή patient_main.xml από τον κατάλληλο Ελεγκτή. Η Προβολή αυτή 
αποτελείται από τέσσερις ετικέτες (TextView), η μία είναι καλωσορίσματος και οι 
υπόλοιπες τρείς οδηγούν στις Προβολές των οθονών των αντίστοιχων λειτουργιών. 
 
Παρακάτω βλέπουμε τις Προβολές που εμπεριέχονται στο κομμάτι της εφαρμογής 
από την μεριά του ασθενή. 
 

Προβολή Τύπος 
patient_main LinearLayout 

patient_searchdoctor LinearLayout 
patient_doctor_profile LinearLayout 

help_patient ScrollView 
Πίνακας 11 – Προβολές της εφαρμογής για τον χρήστη – ασθενή 

 



 

Ευάγγελος Βάρναλης, «Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας 
Google Android» 

 

  76         Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Η Προβολή patient_searchdoctor δείχνει την οθόνη με τους γιατρούς που έχουν 
καταχωρηθεί στο σύστημα. Είναι τύπου LinearLayout αλλά ο κυρίως τρόπος 
Προβολής που χρησιμοποιείται είναι η Προβολή λίστας (ListView). Στην συνέχεια 
μέσω της Προβολής αυτής ανοίγει η υποπροβολή patient_doctor_profile η οποία είναι 
τύπου LinearLayout και χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο την Προβολή καρτελών 
(TabLayout) για την εμφάνιση στην οθόνη κουμπιών και ετικετών. Μέσω αυτής της 
Προβολής ανοίγει η Προβολή των ραντεβού (doctor_appointments) η οποία είναι 
κοινή μεταξύ των δύο κομματιών της εφαρμογής. 
 
Κοινές Προβολές 
 

Προβολή Τύπος 
about LinearLayout 

hidden_morning_label LinearLayout 
hidden_afternoon_label LinearLayout 

doctor_appointments ScrollView 
Πίνακας 12 – Κοινές Προβολές της εφαρμογής για τον ασθενή και τον γιατρό 

 
 
Η Προβολή about εμφανίζει την οθόνη των πληροφοριών που αφορούν τον 
δημιουργό της εφαρμογής, είναι τύπου LinearLayout και αποτελείται από μια 
Προβολή εικόνας (ImageView) και από Προβολές ετικέτας (TextView). Οι υπόλοιπες 
κοινές  Προβολές αφορούν την οθόνη του ραντεβού και χρησιμοποιούνται και από τα 
δύο μέρη της εφαρμογής. Η hidden_morning_label και hidden_afternoon_label 
αποτελούν υποπροβολές της Προβολής doctor_appointments και χρησιμοποιούν 
Προβολές ετικέτας και ανάλογα το ωράριο του γιατρού εμφανίζονται. Οι 
υποπροβολές αυτές δημιουργούνται δυναμικά κατά την εκτέλεση του Ελεγκτή που τις 
χειρίζεται. 
 
4.1.3 Ελεγκτές 

Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε αρκετούς ελεγκτές προκειμένου να 
προβάλουμε τις οθόνες που επιθυμούσαμε και να δημιουργήσουμε τις λειτουργίες 
που απαιτούνταν. Αρχικά ο Ελεγκτής DrGrecoActivity φορτώνει την κατάλληλη 
Προβολή προκειμένου να εμφανίσει την φόρμα εισαγωγής στην εφαρμογή μας. Ο 
Ελεγκτής RegisterActivity είναι υπεύθυνος για την εμφάνιση της Προβολής register. 
Φορτώνει το αρχείο xml και δείχνει στον χρήστη τη φόρμα εγγραφής στην εφαρμογή 
μας. Στην συνέχεια αφού ο Ελεγκτής χειριστεί τα δεδομένα που δίνει ο χρήστης και 
εισαχθεί στο μέρος της εφαρμογής που επιθυμεί έχουμε τους ακόλουθους ελεγκτές. 

 

Γιατρός 

Ελεγκτής 
DoctorActivity.java 

ΑddPatientActivity.java 
DoctorAppointmentsActivity.java 
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DoctorDaySchedule.java 
DoctorProfileActivity.java 
SearchPatientActivity.java 
UpdatePatientActivity.java 

Πίνακας 13 – Ελεγκτές της εφαρμογής για τον χρήστη – γιατρό 
 

O Ελεγκτής DoctorActivity είναι ο κύριος Ελεγκτής της εφαρμογής από τη μεριά του 
γιατρού. Φορτώνει το xml αρχείο doctor_main και έτσι εμφανίζεται η κεντρική οθόνη 
με τις λειτουργίες της εφαρμογής. Οι υπόλοιποι Ελεγκτές φορτώνουν τα αντίστοιχα 
αρχεία xml τα οποία περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα και χειρίζονται τις 
λειτουργίες που επιτελούν αυτές οι οθόνες. Ο Ελεγκτής AddPatientActivity φορτώνει 
το αρχείο doctor_addpatient για να προβάλει την οθόνη προσθήκης ασθενή, ο 
Ελεγκτής DoctorAppointmentsActivity φορτώνει το αρχείο doctor_appointments για 
την εμφάνιση της οθόνης των ραντεβού στον γιατρό και ο Ελεγκτής 
DoctorDaySchedule την Προβολή doctor_day_schedule προκειμένου ο γιατρός να 
καθορίσει το ωράριο του. Επίσης ο Ελεγκτής DoctorProfileActivity φορτώνει την 
αντίστοιχη προβολή προκειμένου να εμφανίσει την οθόνη της δημιουργίας προφίλ εκ 
μέρους του γιατρού ενώ ο Ελεγκτής SearchPatientActivity χειρίζεται την Προβολή 
doctor_searchpatient για την αναζήτηση ασθενών. Τέλος η κλάση 
UpdatePatientActivity φορτώνει την ίδια προβολή με τον Ελεγκτή AddPatientActivity 
καθώς οι δύο οθόνες θέλουμε να είναι ίδιες παρόλα αυτά έχουν διαφορετική 
λειτουργία. 
 
Ασθενής 
 

Ελεγκτής 
PatientActivity.java 

SearchDoctorActivity.java 
ShowDoctorActivity.java 

AppointmentDoctorActivity.java 
Πίνακας 14 – Ελεγκτές της εφαρμογής για τον χρήστη – ασθενή 

 
Ο Ελεγκτής PatientActivity είναι ο κύριος Ελεγκτής της εφαρμογής από την μεριά 
του ασθενή. Φορτώνει την Προβολή patient_main και χειρίζεται τις λειτουργίες που 
υπάρχουν για την συγκεκριμένη οθόνη. Η κλάση SearchDoctorActivity ελέγχει την 
οθόνη αναζήτησης του γιατρού ενώ η ShowDoctorActivity προβάλει στην οθόνη τις 
πληροφορίες του γιατρού τις οποίες ανακτά από τον διακομιστή. Τέλος ο Ελεγκτής 
AppointmentDoctorActivity φορτώνει την οθόνη που προβάλει τα ραντεβού που έχει 
αποθηκεύσει τοπικά από τον διακομιστή στην τοπική βάση και είναι υπεύθυνη για 
την αποστολή των ραντεβού στον διακομιστή. 

 
Κοινοί Ελεγκτές 

Ελεγκτής 
AboutActivity.java 
HelpActivity.java 

Πίνακας 15 – Κοινοί Ελεγκτές της εφαρμογής για τον ασθενή και τον γιατρό 
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Στην εφαρμογή μας υπάρχουν και κάποιοι κοινοί ελεγκτές οι οποίοι χειρίζονται με 
τον ίδιο τρόπο συγκεκριμένες οθόνες τις εφαρμογής μας. Ο ελεγκτής AboutActivity 
είναι υπεύθυνος προκειμένου να φορτώσει μόνο την αντίστοιχη Προβολή about ενώ η 
κλάση HelpActivity λαμβάνοντας υπόψη σε ποιο κομμάτι της εφαρμογής τρέχει 
εμφανίζει την αντίστοιχη οθόνη (help_patient ή help_doctor). 
 
4.1.4 Μοναδιαίο 
Για την εφαρμογή μας επίσης αναπτύξαμε τρείς κλάσεις μοναδιαίου (singleton), την 
DatabaseManagerDoctor, την DatabaseManagerPatient και την SocketManager. Οι 
δύο πρώτες είναι υπεύθυνες προκειμένου ο γιατρός και ο ασθενής αντίστοιχα να 
συνδεθούν με τις τοπικές βάσεις που βρίσκονται στις κινητές τους συσκευές και να 
αποθηκεύσουν ή να ζητήσουν δεδομένα που απαιτούνται κατά την διάρκεια 
αλληλεπίδρασης του με την εφαρμογή. Η μοναδιαία κλάση SocketManager είναι 
υπεύθυνη προκειμένου η εφαρμογή μας να συνδεθεί με τον διακομιστή και να 
ανταλλάσει πληροφορίες. 
 

4.2  Ανάπτυξη & λειτουργία εφαρμογής διακομιστή 
Η εφαρμογή του διακομιστή αναπτύχθηκε από εμάς στην γλώσσα προγραμματισμού 
Java. Όπως και η εφαρμογή Android, η εφαρμογή του διακομιστή αναπτύχθηκε με 
την βοήθεια του εργαλείου Eclipse και για την δημιουργία της βάσης δεδομένων 
τύπου SQLite την οποία χρησιμοποιεί ο διακομιστής χρησιμοποιήθηκε το πρόσθετο 
(plug-in) SQLiteManager του Mozilla Firefox. 
Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί η εφαρμογή διακομιστή βρίσκεται στο αρχείο 
drGrecoServer.db και αποτελείται από τους παρακάτω πίνακες. 
 

Πεδία Τύπος πεδίου 
id INTEGER 

name TEXT 
surname TEXT 
identity TEXT 
email TEXT 

username TEXT 
password TEXT 

Πίνακας 16 – Πίνακας Users 

 

Πεδία Τύπος πεδίου 
_id INTEGER 

name TEXT 
surname TEXT 
user_id TEXT 
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phone TEXT 
mob_phone TEXT 

address TEXT 
postal_code TEXT 

town TEXT 
email TEXT 

speciality TEXT 
date_of_birth TEXT 

Πίνακας 17 – Πίνακας Doctors 

 

Πεδία Τύπος πεδίου 
doctor_id INTEGER 
user_id TEXT 

day TEXT 
morning TEXT 

mor_start_hour TEXT 
mor_close_hour TEXT 

afternoon TEXT 
after_start_hour TEXT 
after_close_hour TEXT 

Πίνακας 18 – Πίνακας Schedule 

 

Πεδία Τύπος πεδίου 
doctor_id INTEGER 
user_id TEXT 

day TEXT 
time TEXT 
state TEXT 

moment TEXT 
Πίνακας 19 – Πίνακας Appointments 

 

Στον πίνακα Users αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών της εφαρμογής Android, 
Doctor Greco. Ο πίνακας Doctors με σύνθετο κλειδί το ζευγάρι _id,user_id 
αποθηκεύει τα στοιχεία των γιατρών οι οποίοι εγγράφονται στο σύστημα ενώ ο 
πίνακας Schedule αποθηκεύει το εβδομαδιαίο ωράριο τους. Τέλος ο πίνακας 
Appointments φροντίζει για την αποθήκευση της ημέρας  και της ώρας που ένας 
γιατρός έχει ραντεβού. 

Η κύρια κλάση της εφαρμογής του διακομιστή είναι η DrGrecoServer.java η οποία 
είναι υπεύθυνη για να επιτελέσει την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του γιατρού. 
Ανοίγει την πόρτα επικοινωνίας του υπολογιστή στον οποίο τρέχει προκειμένου ο 
χρήστης (είτε γιατρός είτε ασθενής) να συνδεθεί μαζί του και να αποστείλει και να 
ζητήσει πληροφορίες. Μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 50 χρήστες ταυτόχρονα και 
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αυτό οφείλεται στην βοηθητική κλάση DrGrecoServerThread.java η οποία δημιουργεί 
νέα νήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έναν νέο χρήστη. 
Τα αντικείμενα τα οποία δημιουργούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 
διακομιστή προκειμένου να αποθηκεύσει και να χειριστεί δεδομένα βασίζονται στις 
κλάσεις Appointment, CustomAppointment, DayPick και Doctor. 

Τέλος με την χρήση του μοναδιαίου προτύπου (singleton pattern) δημιουργήσαμε την 
κλάση DatabaseManagerServer η οποία είναι υπεύθυνη για την σύνδεση της 
εφαρμογής του διακομιστή με την βάση δεδομένων και την εκτέλεση ενεργειών στην 
βάση. 

 

Κλάσεις 
DrGrecoServer.java 

DrGrecoServerThread.java 
Appointment.java 

CustomAppointment.java 
DayPick.java 
Doctor.java 

DatabaseManagerServer.java 
Πίνακας 20 – Συνοπτική παρουσίαση κλάσεων εφαρμογής διακομιστή 

 
Ο ρόλος της εφαρμογής του διακομιστή γίνεται εύκολα αντιληπτός. Ο διακομιστής 
αναλαμβάνει τον ρόλο να μεταφέρει πληροφορίες μεταξύ του γιατρού και του ασθενή 
αλλά και να αποθηκεύει πληροφορίες οι οποίες θα ζητηθούν από κάποιο μέρος της 
εφαρμογής.  
Πιο αναλυτικά, στον διακομιστή αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών όπως 
όνομα χρήστη, κωδικός χρήστη, ταυτότητα (γιατρός ή ασθενής) κ.α. προκειμένου 
όταν ένας χρήστης συνδεθεί στον διακομιστή μέσω της εφαρμογής Doctor Greco να 
μπορέσει να συνδεθεί και να χρησιμοποιήσει το κομμάτι της εφαρμογής που τον 
ενδιαφέρει. Επίσης ο διακομιστής αποθηκεύει τα στοιχεία του γιατρού όπως το 
όνομα, το επίθετο, η ειδικότητα, η διεύθυνσή του κ.α. και αποστέλλονται στην μεριά 
του ασθενή όταν αυτός επιλέξει μέσω της εφαρμογής Doctor Greco τον αντίστοιχο 
γιατρό. Πέρα από αυτές τις λειτουργίες όταν ο γιατρός επιλέξει να αποθηκεύσει το 
ωράριο του τότε οι πληροφορίες του ωραρίου αποθηκεύονται στον διακομιστή 
(πίνακας Schedule) και κατόπιν αιτήσεως από τον ασθενή στον διακομιστή 
αποστέλλονται στον ασθενή. Τέλος ο διακομιστής είναι υπεύθυνος να ενημερώνει τον 
γιατρό και τον ασθενή για νέα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί καθώς και να 
δημιουργεί νέα. Όταν ο ασθενής κλείσει ένα ραντεβού αυτό αποστέλλεται στον 
διακομιστή, το αποθηκεύει και όταν ο γιατρός ανοίξει την εφαρμογή του ο 
διακομιστής ενημερώνει την τοπική βάση του γιατρού με τα ραντεβού. Επίσης ο 
διακομιστής ενημερώνει και τις τοπικές βάσεις των υπόλοιπων χρηστών πέραν αυτού 
που έκλεισε το ραντεβού προκειμένου να γνωρίζουν ποιες ώρες είναι διαθέσιμες. 
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Σχήμα 2 – Ρόλος διακομιστή στο κλείσιμο των ραντεβού 

 

4.3  Λειτουργία εφαρμογής Android 
 
4.3.1 Αρχική οθόνη 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εισαχθεί στο 
σύστημα (εικόνα 30). Αποτελείται από ετικέτες (TextView), πεδία κειμένου 
(EditText) και ένα κουμπί (Button). 
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Εικόνα 30 - Αρχική οθόνη Doctor Greco 

 

Οι ετικέτες «Username» και «Password» περιγράφουν το είδος των δεδομένων τα 
οποία περιμένει το σύστημα να εισάγει ο χρήστης στα πεδία κειμένου. Το κουμπί 
«Login» εισάγει τον χρήστη στο σύστημα και ανάλογα την ιδιότητα του, την οποία 
έχει καθορίσει στην φόρμα καταχώρησης ανοίγουν και οι αντίστοιχες επιλογές. Σε 
περίπτωση εισαγωγής λάθος στοιχείων από τον χρήστη εμφανίζεται στιγμιαίο μήνυμα 
ότι δεν υπάρχει ο χρήστης με αυτά τα στοιχεία (εικόνα 31). Επιλέξαμε να 
αποφύγουμε κάποιο παράθυρο το οποίο θα χρειαζόταν επιπλέον αλληλεπίδραση με 
τον χρήστη προκειμένου αυτός να ξαναπροσπαθήσει να συνδεθεί στο σύστημα. 
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Εικόνα 31 - Μήνυμα λάθους στοιχείων 

 

Η φόρμα καταχώρησης (εικόνα 32)  προβάλετε όταν ο χρήστης επιλέξει την ετικέτα 
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Εκεί πληκτρολογεί τα στοιχεία 
του, όπως όνομα, επίθετο, ιδιότητα, το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 
όνομα χρήστη καθώς και τον κωδικό προκειμένου να εγγραφεί στο σύστημα. Αξίζει 
να σημειώσουμε ότι όλα τα πεδία δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν παρά μόνο 
αυτά τα οποία οι ετικέτες τους περιέχουν το σύμβολο «(*)». Ανάλογη πρακτική 
υιοθετήσαμε και σε άλλα σημεία της εφαρμογής μας. 
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Εικόνα 32 - Φόρμα καταχώρησης 

 

4.3.2 Γιατρός 
Ο χρήστης γιατρός ύστερα από την επιτυχημένη εγγραφή του και την εισαγωγή του 
στο σύστημα βλέπει την κυρίως οθόνη με τις λειτουργίες τις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ο γιατρός (εικόνα 33). Έχουμε χρησιμοποιήσει ως τρόπο διάταξης 
ένα RelativeLayout προκειμένου να υπάρχει μια ετικέτα καλωσορίσματος στον 
χρήστη και ένα LinearLayout όπου δίνεται η ψευδαίσθηση μιας κλασικής προβολής 
στοιχείων σε λίστα. Οι βασικές λειτουργίες οι οποίες δίνονται στον χρήστη - γιατρό 
είναι η αναζήτηση ασθενή, η προσθήκη ασθενή, τα ραντεβού του και το προφίλ του. 
Επιπλέον υπάρχουν οι επιλογές της βοήθειας καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας 
μαζί μας για τυχόν προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Παρακάτω θα περιγράψουμε 
ξεχωριστά τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής από την πλευρά του γιατρού.  
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Εικόνα 33 - Οθόνη γιατρού 

 
 

Προσθήκη ασθενή (Add a patient) 
O γιατρός επιλέγοντας την επιλογή «Add a patient» οδηγείται σε μια νέα οθόνη που 
αποτελείται ως προς τον τρόπο διάταξης των στοιχείων της από ένα TabLayout και 
ένα LinearLayout. Στο TabLayout εμπεριέχονται τρεις καρτέλες (Tabs) η «Profile», η 
«Clinical Findings» και η «History».Στο LinearLayout υπάρχει ένα κουμπί «Save 
Patient» το οποίο είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση των στοιχείων και από τις τρείς 
καρτέλες τις οποίες προαναφέραμε. Τα στοιχεία αποθηκεύονται τοπικά σε βάση 
δεδομένων η οποία βρίσκεται στην συσκευή του χρήστη. 
 
Καρτέλα «Profile» 
Στην καρτέλα αυτή ο γιατρός μπορεί να καταχωρήσει τις πληροφορίες του ασθενή. 
Υπάρχουν τρία βασικά πεδία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν, ο αριθμός 
ασφάλισης, το όνομα και το επίθετο του ασθενή. Σε περίπτωση παράλειψης 
συμπλήρωσης αυτών των πεδίων ο γιατρός ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα και ο 
ασθενής δεν αποθηκεύεται. 
 
Καρτέλα «Clinical Findings» 

Στην καρτέλα αυτή ο γιατρός συναντά δύο ετικέτες και δύο πεδία κειμένου στα οποία 
ο γιατρός καταχωρεί την ασθένεια του ασθενή καθώς και την φαρμακευτική αγωγή 
που προτείνει ο ίδιος. 
 
Καρτέλα «History» 
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Ο γιατρός μέσω της καρτέλας «History» μπορεί να αποθηκεύει το ιστορικό του 
ασθενή μέχρι την στιγμή που επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον γιατρό. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι το πεδίο κειμένου (EditText) έχει καθορισμένη την ιδιότητα 
singleLine ψευδή με σκοπό ο γιατρός να μπορεί να πληκτρολογήσει όσο κείμενο 
επιθυμεί. 

 
Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε με την σειρά το περιεχόμενο των τριών καρτελών 
που περιγράψαμε παραπάνω. 
 

   
Εικόνα 34 - Καρτέλες «Profile» - «Clinical Findings» - «History» 

 

Αναζήτηση ασθενή (Search a patient) 
Ο γιατρός επιλέγοντας από την κεντρική οθόνη την επιλογή «Search a patient» 
προβάλει στην οθόνη της κινητής του συσκευής όλους τους ασθενείς τους οποίους 
έχει αποθηκεύσει. Η οθόνη περιέχει ένα πεδίο κειμένου (EditText) στο οποίο ο 
γιατρός μπορεί να αναζητήσει έναν ασθενή σύμφωνα με το επίθετο του. Κάτω από 
αυτό το πεδίο κειμένου βρίσκεται μια λίστα (ListView) με τα ονόματα όλων των 
ασθενών. Πληκτρολογώντας ο γιατρός κάποιους χαρακτήρες στο πεδίο κειμένου 
πραγματοποιείται αναζήτηση στα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην τοπική 
βάση δεδομένων και στην λίστα μένουν αυτά τα οποία ταιριάζουν με τους 
χαρακτήρες που πληκτρολόγησε ο γιατρός. 

Παρακάτω βλέπουμε την αρχική οθόνη της λειτουργίας αναζήτησης ασθενή καθώς 
και πως διαμορφώνεται η διεπαφή μετά από την πραγματοποίηση αναζήτησης. 
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Εικόνα 35 - Οθόνη αναζήτησης 

 
Στην συνέχεια ο γιατρός επιλέγει τον ασθενή που επιθυμεί και προβάλει τα στοιχεία 
του στην οθόνη. Εκεί ο γιατρός μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του ασθενή, να 
ενημερωθεί για προηγούμενες επισκέψεις του καθώς και να διαβάσει το ιστορικό του. 
Η διεπαφή που προβάλλονται αυτές οι πληροφορίες είναι η ίδια διεπαφή με αυτήν 
που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα με μια βασική διαφορά. Στην καρτέλα 
«Clinical Findings» χρησιμοποιώντας ένα RelativeLayout δημιουργούνται δυναμικά 
οι προηγούμενες επισκέψεις του ασθενή στον γιατρό. Έτσι ο γιατρός μπορεί να 
γνωρίζει πότε τον επισκέφθηκε ο ασθενής, τι συμπτώματα είχε καθώς και την 
φαρμακευτική αγωγή την οποία του παρείχε. Παρακάτω βλέπουμε την αντίστοιχη 
εικόνα. 
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Εικόνα 36 - Εμφάνιση προηγούμενων επισκέψεων 

 
Τέλος, πέρα από τις λειτουργίες που περιγράψαμε παραπάνω, η εφαρμογή δίδει την 
δυνατότητα στον γιατρό με παρατεταμένο κλικ στο όνομα ενός ασθενή από την λίστα 
στην οθόνη αναζήτησης να διαγράψει τα στοιχεία του ασθενή. 

 

Προφίλ χρήστη (Profile) 
Η λειτουργία αυτή προσφέρεται προκειμένου ο γιατρός να καθορίσει τα προσωπικά 
του στοιχεία καθώς και το ωράριο του. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν 
από το κομμάτι της εφαρμογής που αφορά τον ασθενή προκειμένου ο ασθενής να 
γνωρίζει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον γιατρό που επιθυμεί να κλείσει 
ραντεβού. Η οθόνη που αναπαριστά αυτή τη λειτουργία περιέχει ένα TabLayout με 
δύο καρτέλες. Στην πρώτη καρτέλα («Profile») ο γιατρός αποθηκεύει πληροφορίες 
όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο ειδικότητα κ.α. ενώ στην καρτέλα «Schedule» 
υπάρχει ένα ListView με τις ημέρες της εβδομάδας όπου o γιατρός καθορίζει το 
ωράριο του για την κάθε ημέρα.  
Παρακάτω βλέπουμε αρχικά την οθόνη με το TabLayout καθώς και την οθόνη η 
οποία εμφανίζεται μετά από την επιλογή μιας ημέρας. 
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Εικόνα 37  - Οθόνη επιλογής «Profile» 

 
Αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση της 
λειτουργίας αξίζει να πούμε ότι πέρα από τα EditText και TextView που 
χρησιμοποιήθηκαν στο σημείο αυτό της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν το εργαλείο 
διάδρασης TimePicker (εικόνα 38) για να καθορίζει ο γιατρός τις ώρες εργασίας τους, 
το πλαίσιο ελέγχου CheckBox (εικόνα 37) για να καθορίζει ο γιατρός αν λειτουργεί 
το πρωί ή απόγευμα καθώς και το αντικείμενο Spinner (εικόνα 38) το οποίο δίνει την 
δυνατότητα στον γιατρό να επιλέξει την ειδικότητα του. 
 

  
Εικόνα 38 - TimePicker & Spinner 
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Τα στοιχεία τα οποία δίνει ο χρήστης αποθηκεύονται και τοπικά στην βάση 
δεδομένων που βρίσκεται στην συσκευή αλλά και στον διακομιστή ο οποίος θα τα 
δώσει στον χρήστη - ασθενή όταν αυτός τα ζητήσει. 
 
Ραντεβού γιατρού (Appointments) 
Επιλέγοντας ο γιατρός την επιλογή «Appointments» οδηγείτε στην παρακάτω οθόνη. 
Τα κύρια συστατικά της οθόνης αυτής ως προς τους τρόπους διάταξης της 
πλατφόρμας Android που χρησιμοποιήθηκαν είναι το RelativeLayout. Ανεξάρτητα αν 
ο γιατρός λειτουργεί μια μέρα στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει ένα 
RelativeLayout το οποίο βοηθά τον γιατρό να περιηγηθεί ανάμεσα στις ημέρες του 
χρόνου. Η εφαρμογή διαβάζοντας τις ρυθμίσεις του ωραρίου που έχει αποθηκεύσει ο 
γιατρός ανάλογα με την ημέρα δημιουργεί δυναμικά τις ανάλογες ετικέτες 
(«Morning» ή «Afternoon») όπως και επίσης τον ανάλογο αριθμό κουμπιών που 
αναπαριστούν τις ώρες που δέχεται ραντεβού ανά τέταρτο. Αυτή η δυναμική 
δημιουργία των στοιχείων που προαναφέραμε τοποθετούνται επίσης σε δύο 
ξεχωριστά RelativeLayout. Παρόλα αυτά καθώς υπάρχει ο κίνδυνος το πλήθος των 
κουμπιών να ξεπεράσει το μέγεθος της οθόνης του χρήστη χρησιμοποιήσαμε ένα 
αντικείμενο ScrollView το οποίο δίνει την δυνατότητα της κατακόρυφης κύλισης και 
έτσι ο γιατρός μπορεί να βλέπει όλο το περιεχόμενο. 

 

 
Εικόνα 39 - Οθόνη επιλογή «Appointments» 

 
Αν ο γιατρός δει στο πρόγραμμα του κάποια από τα κουμπιά να είναι πράσινα τότε 
σημαίνει ότι κάποιος ασθενής έχει κλείσει ραντεβού μαζί του εκείνη την ώρα. Ο 
γιατρός δεν μπορεί να παρέμβει και να ακυρώσει κάποιο ραντεβού. 

 

Λοιπές επιλογές 
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Οι υπόλοιπες επιλογές οι οποίες δίνονται στον γιατρό είναι η «Help» και η «About». 
Στη μεν πρώτη επιλογή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαβάσει μια σύντομη 
περιγραφή για κάθε λειτουργία της εφαρμογής και να βοηθηθεί για το πώς να τις 
χειριστεί ενώ στη δεύτερη επιλογή δίνονται στοιχεία επικοινωνίας δικά μας 
προκειμένου ο χρήστης να γνωρίζει ποιος δημιούργησε την εφαρμογή και σε 
περίπτωση αποριών ή προβλημάτων τα οποία προκύψουν να επικοινωνήσει μαζί μας 
για την αντιμετώπιση τους. 

 
4.3.3 Ασθενής 

Ο χρήστης ο οποίος έχει εγγραφεί ως ασθενής ύστερα από την πετυχημένη εισαγωγή 
του στο σύστημα οδηγείτε στην οθόνη με τις εξής επιλογές: «Search a doctor», 
«Help», «About». Η διεπαφή της βασικής οθόνης του ασθενή βασίζεται στην διεπαφή 
του γιατρού. Όπως εκεί έτσι και εδώ έχει χρησιμοποιηθεί ένα RelativeLayout 
προκειμένου να υπάρχει μια ετικέτα καλωσορίσματος και ένα LinearLayout με τις 
επιλογές που έχει ο ασθενής. Παρακάτω βλέπουμε την αντίστοιχη εικόνα. 

 

 
Εικόνα 40 - Οθόνη ασθενή 

 
Αναζήτηση γιατρού (Search a doctor) 
Ο χρήστης γιατρός πατώντας την επιλογή «Search a doctor» προβάλει στην οθόνη 
του όλες τους γιατρούς οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα και έχουν 
δημιουργήσει προφίλ. Οι πληροφορίες αυτές δίδονται από τον διακομιστή στον οποίο 
είναι αποθηκευμένες. Κάθε γραμμή του ListView που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται 
από το ονοματεπώνυμο του γιατρού καθώς και από την ειδικότητα του (εικόνα 41). 
Έτσι ο χρήστης μπορεί να διαλέξει τον γιατρό που επιθυμεί βλέποντας όμως 
παράλληλα και την ειδικότητα του. Πέρα από την προβολή όλων των γιατρών ο 
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ασθενής μπορεί να πραγματοποιήσει και ταυτόχρονη αναζήτηση με βάση το επίθετο 
του γιατρού πληκτρολογώντας χαρακτήρες στο EditText με την προτροπή «Type your 
doctor surname». 

 

 
Εικόνα 41 - Αναζήτηση γιατρού 

 
Ο χρήστης αφού επιλέξει το όνομα ενός γιατρού μεταφέρεται σε μια οθόνη 
TabLayout η οποία αποτελείται από δύο καρτέλες την καρτέλα «Details» και την 
καρτέλα «Schedule». 
 
Καρτέλα «Details» 
Σκοπός της καρτέλας αυτής είναι να παρουσιάσει στον χρήστη τις πληροφορίες που 
τον ενδιαφέρουν σχετικά με τον γιατρό όπως στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία 
τοποθεσίας του ιατρείου του. Οι πληροφορίες φυσικά δεν είναι τροποποιήσιμες από 
μεριάς του ασθενή και γι αυτό το λόγο προβάλλονται με TextView. Επίσης 
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί χρωματισμοί έτσι ώστε να είναι πιο ευχάριστο οπτικά 
το αποτέλεσμα. 
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Εικόνα 42 - Καρτέλα «Details» 

 
Καρτέλα «Schedule» 
Η καρτέλα αυτή προβάλει το ωράριο του γιατρού και δίνει την δυνατότητα στον 
ασθενή να κλείσει ραντεβού μαζί του. Το ωράριο προβάλλεται με την βοήθεια ενός 
TableLayout όπου κάθε κελί του πίνακα περιέχει ένα TextView. Ενώ η δυνατότητα 
του κλεισίματος ραντεβού δίδεται με το πάτημα του κουμπιού «Make an 
appointment». 
 

 
Εικόνα 43 - Καρτέλα «Schedule» 
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Στην συνέχεια ο χρήστης ασθενής συναντά την παρακάτω οθόνη η οποία βασίζεται 
στο πρόγραμμα του γιατρού που έχει επιλέξει προκειμένου να επιλέξει την ώρα που 
επιθυμεί να κλείσει ραντεβού. Τα κουμπιά τα οποία συναντάμε στην οθόνη αυτή 
δημιουργούνται δυναμικά. Όταν ο ασθενής επιλέξει για παράδειγμα από την 
παρακάτω οθόνη το κουμπί «20:15» τότε θα δημιουργηθεί ένα μήνυμα προκειμένου 
να επιβεβαιώσει την επιθυμία του για κλείσιμο του ραντεβού. Όταν ο χρήστης 
απαντήσει θετικά το ραντεβού θα αποσταλεί στον διακομιστή. Ο γιατρός όταν ανοίξει 
την εφαρμογή και συνδεθεί με τον διακομιστή θα εγγράψει στην τοπική του βάση την 
ώρα του ραντεβού και την αντίστοιχη ημερομηνία. 
 

 
Εικόνα 44 – Οθόνη ραντεβού 

 
Σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι ήδη ανοιχτή στην ημέρα που έκλεισε ραντεβού ο 
ασθενής ο γιατρός έχοντας στην διάθεση του μέσω του δικού του μέρους της 
εφαρμογής την ίδια οθόνη μπορεί μέσω ενός κουμπιού «ανανέωση» να ενημερωθεί 
για το ποιες ώρες έχει ραντεβού.  
Αξίζει να επαναλάβουμε ότι τα κομμάτια της εφαρμογής επικοινωνούν μέσω του 
διακομιστή και όχι απευθείας. Επομένως προκειμένου ο γιατρός να ενημερωθεί για 
κάποιο νέο ραντεβού πρέπει να απευθυνθεί στον διακομιστή. Αυτό το αίτημα 
πραγματοποιείται μέσω του κουμπιού «ανανέωση». 

 

Λοιπές επιλογές 
Οι επιλογές «Help» και «Αbout» έχουν το ίδιο νόημα με τις επιλογές στο κομμάτι του 
γιατρού. Στην ουσία διαφοροποιείται μόνο το περιεχόμενο στην επιλογή «Help» 
καθώς διαφέρουν οι οδηγίες προς τον ασθενή ενώ το περιεχόμενο της επιλογής 
«About» είναι ακριβώς το ίδιο. 
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5. Συμπεράσματα 
Η εργασία αυτή μας βοήθησε να αντιληφθούμε ότι σταδιακά εγκαταλείπονται οι 
σταθερές συσκευές και ότι η κινητή υπολογιστική γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Οι 
κινητές συσκευές και κυρίως η εδραίωση των smartphones στην ζωή μας 
δημιουργούν νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Ανάγκες και απαιτήσεις οι οποίες πρέπει 
να καλυφθούν προκειμένου η κινητή υπολογιστική να συνεχίσει να εξελίσσεται. 
Αρχικά παρατηρήσαμε μέσα από την εξέλιξη των τεχνολογιών ασύρματης 
επικοινωνίας πως η κινητή υπολογιστική άρχισε να μπαίνει στην ζωή μας. Τα πρώτα 
συστήματα έκανα την αρχή λύνοντας θέματα μεταφοράς φωνής χρησιμοποιώντας 
αναλογική μετάδοση. Βλέποντας τους περιορισμούς και τα προβλήματα τα οποία 
προέκυψαν δημιουργήθηκαν τα συστήματα δεύτερης γενιάς τα οποία ήρθαν να 
βελτιώσουν την μεταφορά φωνής και να ενσωματώσουν την δυνατότητα αποστολής 
μηνυμάτων. Στην συνέχεια οι νέες ανάγκες οι οποίες προέκυψαν όπως η ανάγκη 
μεταφοράς δεδομένων οδήγησαν στην δημιουργία νέων συστημάτων. Επομένως οι 
κινητές συσκευές οι οποίες εξελίχθηκαν δημιούργησαν και εξέλιξαν τεχνολογίες 
ασύρματης επικοινωνίας. Πέρα όμως από την εξέλιξη των συστημάτων αυτών 
δημιουργήθηκαν ζητήματα τα οποία έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τα 
χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών. Εκτός από ζητήματα επικοινωνίας έπρεπε να 
λυθούν και ζητήματα γραφικών διεπιφανειών καθώς και φορητότητας και 
κινητικότητας των συσκευών προκειμένου αυτές να είναι πλήρως λειτουργικές. 

Έπειτα ασχοληθήκαμε με την υπολογιστική πλατφόρμα Android. Παρατηρήσαμε ότι 
πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα το οποίο στοχεύει στην 
εκμετάλλευση των κινητών συσκευών. Μέσω της αρχιτεκτονικής του προσπαθεί να 
υπηρετήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας κινητής συσκευής με σκοπό να δώσει 
στον χρήστη μια μοναδική εμπειρία. Φροντίζει για κάθε είδους ανάγκη του χρήστη 
όπως γνώση της τοποθεσίας του, μεταφορά δεδομένων σε άλλες συσκευές, καλύτερη 
διαχείριση της ενεργειακής αυτονομίας της συσκευής του, εμφάνιση του 
περιεχομένου των διεπαφών με διαδραστικό και εύχρηστο τρόπο κ.α. Για την 
καλύτερη αφομοίωση τον χαρακτηριστικών του αλληλεπιδράσαμε με εφαρμογές της 
πλατφόρμας και είδαμε ότι το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. 

Τέλος αναπτύξαμε μια ιατρική εφαρμογή στην οποία κάναμε πράξη τους 
μηχανισμούς γραφικών διεπιφανειών που μελετήσαμε. Είδαμε το πόσο εύκολη είναι 
η χρήση τους καθώς και δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν. Χρησιμοποιήσαμε 
χαρακτηριστικά της κινητής συσκευής όπως η δυνατότητα της ασύρματης σύνδεσης 
στο Διαδίκτυο και είδαμε στην πράξη πώς λύνονται τα θέματα της κινητικότητας και 
της φορητότητας. Αξίζει να σταθούμε και στα εργαλεία τα οποία μας παρείχε η 
Google για την ανάπτυξη της εφαρμογής τα οποία κρίνονται ικανοποιητικά αν και θα 
ήταν προτιμότερο να υπάρχει κάποιο εργαλείο σχεδίασης γραφικών διεπιφανειών. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το υλικό σε μια κινητή συσκευή Android 
δηλαδή τα τεχνικά της χαρακτηριστικά είναι στενά συνδεδεμένο με το λογισμικό που 
το υποστηρίζει. Η πλατφόρμα Android η οποία σχεδιάστηκε εξαρχής για κινητές 
συσκευές διαχειρίζεται σε μεγάλο βαθμό σωστά τα χαρακτηριστικά αυτά παρόλα 
αυτά όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 
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