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Περίληψη 

Η ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές αποτελεί σήμερα 

εξελισσόμενο πεδίο με μεγάλο οικονομικό αλλά και επιστημονικό ενδιαφέρον. Το 

σύνολο των εφαρμογών για κινητές συσκευές, γνωστές και ως apps, προσεγγίζει 

σήμερα τις 700.000 και το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών για όλες τις αγορές 

διάθεσης των εφαρμογών σύμφωνα με την εταιρία Gartner εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

από $6.2 δις το 2010 σε $29.5 δις το 2013. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει 

στις σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των σημαντικότερων εταιριών υλικού και λογισμικού που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο. Επίσης, αναλύονται οι περιορισμοί καθώς και τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των διαθέσιμων επιλογών ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνες κινητές 

συσκευές. Διαπιστώνεται η ανάγκη προσέγγισης εναλλακτικών τρόπων ανάπτυξης 

εφαρμογών ανεξαρτήτου πλατφόρμας προορισμού και αναπτύσσεται μια πρότυπη 

εφαρμογή βασισμένη στο λογισμικό Appcelerator Titanium.  

 

Abstract  

Nowadays, the development of applications for smart mobile devices is an 

evolving field with a large economic interest and scientific research. The total number 

of mobile applications is currently estimated to be 700.000, and the total financial 

transaction is estimated from the company Gartner to increase from $6.2 billion in 

2010 to $29.5 billion in 2013. This thesis focuses on investigating the current 

technologies and the special characteristics of the major hardware and software 

companies operating in the area. There is an analysis of the limitations and the 

advantages and disadvantages of the available deployment options. Finally, there is an 

attempt to investigate alternative ways to approach developing cross-platform 

applications and a prototype application is developed based on Appcelerator 

Titanium.  
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1 Εισαγωγή  

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους κατά την ανάπτυξη εφαρμογών 

λογισμικού για έξυπνες κινητές συσκευές είναι η προσέγγιση του μεγαλύτερου 

δυνατού πλήθους τελικών χρηστών. Η μέγιστη διείσδυση στην αγορά των εφαρμογών 

για κινητές συσκευές όμως πρέπει να συνδυαστεί με χαμηλό κόστος ανάπτυξης κάτι 

εξαιρετικά δύσκολο γιατί δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη ενός κοινού πηγαίου κώδικα 

για όλες τις πλατφόρμες των έξυπνων κινητών συσκευών (write once, run anywhere). 

Η δυνατότητα προσέγγισης όλων των χρηστών κινητών συσκευών απαιτεί την 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κάθε πλατφόρμα προορισμού.  

Σήμερα υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες που προσπαθούν να επιβληθούν όπως οι 

iOS, Android, Symbian OS, BlackBerry OS, Windows Phone 7, MeeGo, HP webOS 

και Bada όπου κάθε μια απαιτεί συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και 

μοντέλο ανάπτυξης εφαρμογών. Οι πλατφόρμες όμως που μονοπωλούν την αγορά 

των έξυπνων κινητών συσκευών είναι το λειτουργικό σύστημα Android της εταιρίας 

Google με ποσοστό εγκαταστάσεων 64.1% και το λειτουργικό σύστημα iOS της 

εταιρίας Apple με ποσοστό εγκαταστάσεων 18.8% (Gartner (2012)). Ειδικότερα, η 

πλατφόρμα Android απαιτεί ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού Java, ενώ η πλατφόρμα iOS απαιτεί ανάπτυξη εφαρμογών με 

χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Objective-C (αντικειμενοστρεφής γλώσσα 

προγραμματισμού που βασίζεται στη C με επιπλέον λειτουργικότητα επηρεασμένη από 

άλλες γλώσσες όπως το σύστημα μηνυμάτων της Smalltalk). Όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό, για την ανάπτυξη μιας εγγενούς εφαρμογής (ανεπτυγμένη δηλαδή με χρήση 

της γλώσσας ανάπτυξης που απαιτεί η πλατφόρμα προορισμού) απαιτείται η υλοποίηση 

δύο εκδόσεων: μια έκδοση υλοποιημένη με χρήση της Java για την πλατφόρμα 

Android και μια δεύτερη έκδοση υλοποιημένη με χρήση της Objective-C για την 

πλατφόρμα iOS. Η έννοια της ύπαρξης διαφορετικών πλατφορμών που υποχρεώνουν 

διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης εφαρμογών είναι γνωστή και ως 

κατακερματισμός (fragmentation) (Gavalas and Economou (2011)). 
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Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της ανάπτυξης εφαρμογών για 

έξυπνες κινητές συσκευές, εστιάζοντας στο πρόβλημα του κατακερματισμού και 

παραθέτοντας τρόπους επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος. Γενικότερα, η 

ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές ανεξαρτήτου πλατφόρμας 

αποτελεί χώρο ακαδημαϊκής επιστημονικής έρευνας αλλά και χώρο στον οποίο 

αναζητούνται πρακτικές λύσεις (Allen et al. (2010)).  Η μελέτη βασίστηκε στην 

ανάλυση σχετικών ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων καθώς και σε δημοσιευμένες 

πληροφορίες των εταιριών και κοινοτήτων ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Παρατίθενται πληροφορίες για όλες τις σύγχρονες 

τεχνολογικές πλατφόρμες, με ιδιαίτερη ανάλυση των πλατφορμών Android και iOS. 

Επισημαίνεται ότι έως σήμερα, έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις, από τις οποίες 

καμία δεν θεωρείται επικρατέστερη αλλά ούτε και η καλύτερη λύση στο πρόβλημα 

της ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές ανεξαρτήτου πλατφόρμας 

(Allen et al. (2010)).  

Η εργασία δομείται στα εξής μέρη:  

Το εισαγωγικό μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1 και 2. Στο κεφάλαιο 1 

παρουσιάζεται το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία και αναλύεται η 

γενικότερη δομή της εργασίας, ενώ στο κεφάλαιο 0 παρουσιάζεται η μεθοδολογική 

προσέγγιση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε.  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση περιλαμβάνει τα κεφάλαια 3 και 4. Στο κεφάλαιο 3 

παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έξυπνων κινητών συσκευών και 

των εφαρμογών λογισμικού για έξυπνες κινητές συσκευές. Παρατίθενται στοιχεία για 

τις μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης συσκευών και λειτουργικών συστημάτων, 

πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές αγορές διάθεσης των εφαρμογών καθώς και 

στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις συσκευών και λειτουργικών 

συστημάτων από το 2007 έως και σήμερα. Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται οι τύποι των 

λογισμικών ανάπτυξης εφαρμογών (βιβλιοθήκες, πλαίσια και πλατφόρμες), καθώς και 

οι κατηγορίες εφαρμογών για κινητές συσκευές (εφαρμογές διαδικτύου, υβριδικές, 

διερμηνευόμενες και παραγόμενες). Για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται στοιχεία για 

τα πιο διαδεδομένα λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών ανοιχτού κώδικα σήμερα. 
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Τέλος, πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση των λογισμικών ανάπτυξης ανοιχτού 

κώδικα και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διάφορων 

επιλογών.  

Το προγραμματιστικό μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο 5. Αρχικά παρουσιάζεται η 

αρχιτεκτονική των λειτουργικών συστημάτων Android και iOS και στη συνέχεια 

αναπτύσσεται μια πρότυπη εφαρμογή που καλύπτει τα δύο λειτουργικά συστήματα.  

  

Εικόνα 1-1 Πρότυπη εφαρμογή πληροφόρησης για τους φοιτητές του ΔΠMΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήματα 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή που αναπτύσσεται στα πλαίσια της διπλωματικής 

εργασίας επιτρέπει στους χρήστες να επιτελούν μια σειρά ενεργειών όπως να 

αναζητούν το τηλέφωνο ή το email ενός μέλους ΔΕΠ ή γραμματείας, να 

ενημερώνονται σχετικά με τα τελευταία νέα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 
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ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, να αναζητούν 

ευκαιρίες απασχόλησης και σταδιοδρομίας, να εντοπίζουν το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας σε οδικό χάρτη κα.  

Ειδικότερα η πρότυπη εφαρμογή υποστηρίζει τις εξής επιλογές: 

 

Ανεύρεση προσωπικού: δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης 

των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, γραφείο, κτήριο 

κα) των εργαζομένων, μελών ΔΕΠ, εργαστηρίων κα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

  

Νέα ΠαΜακ: εμφανίζονται τα τελευταία νέα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπως αναρτώνται από το Κέντρο 

Λειτουργίας Δικτύου (μέσω ροών δεδομένων – rss feeds) με 

δυνατότητα αναλυτικής πληροφόρησης για κάθε νέο. Δίνεται 

επίσης η δυνατότητα μετάβασης στη δικτυακή τοποθεσία 

ανάρτησης του κάθε νέου. 

 

Νέα MIS: εμφανίζονται τα τελευταία νέα του ΔΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

όπως αναρτώνται από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (μέσω 

ροών δεδομένων – rss feeds) με δυνατότητα αναλυτικής 

πληροφόρησης για κάθε νέο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα 

μετάβασης στη δικτυακή τοποθεσία ανάρτησης του κάθε νέου. 

 

Αναζήτηση εργασίας: εμφανίζονται τα τελευταία νέα που 

αφορούν στην απασχόληση και σταδιοδρομία όπως 

αναρτώνται από το ΔΑΣΤΑ: Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δίνεται επίσης η 

δυνατότητα μετάβασης στη δικτυακή τοποθεσία ανάρτησης 

του κάθε νέου. 
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Χάρτης: εμφανίζεται χάρτης με πληροφορίες τοποθεσίας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Υπάρχει δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην κεντρική 

διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

www.uom.gr. 

 

Ανεύρεση βιβλίων: υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης 

βιβλίων στη κεντρική  βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας βάσει του τίτλου ή μέρος του τίτλου. 

 

Facebook  MIS: υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μετάβασης 

στην ιστοσελίδα Facebook που συντηρείται για τις ανάγκες 

του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Twitter MIS: υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην 

ιστοσελίδα Twitter που συντηρείται για τις ανάγκες του 

ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

Εικόνα 1-2 Οι διαθέσιμες επιλογές της πρότυπης εφαρμογής  

Τέλος τα συμπεράσματα και οι προτάσεις περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 6. 

Παρατίθεται σύνοψη των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας, μελλοντικές 

προοπτικές για σχετική έρευνα με την υφιστάμενη μελέτη καθώς και προτάσεις 

βελτίωσης της πρότυπης εφαρμογής.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί έναυσμα βελτίωσης των υποδομών του ΔΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήματα αλλά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προς την 

http://www.uom.gr/


 

 

Επισκόπηση προσεγγίσεων ανάπτυξης για έξυπνες κινητές συσκευές και 

ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 6 - 
 

κατεύθυνση της πληρέστερης επικοινωνίας μεταξύ ιδρύματος και φοιτητών 

εκμεταλλευόμενοι τις νέες δυνατότητες των έξυπνων κινητών συσκευών.  

Επίσης, είναι εφικτή η δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας προγραμματιστών στα 

πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μαθημάτων που έχουν τη διάθεση να 

συμβάλουν ενεργά στην ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών του ιδρύματος και 

γενικότερα της ελληνικής εκπαίδευσης.  
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2 Μεθοδολογία 

Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση των εξής προσεγγίσεων όσο αφορά τη 

μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος.  

(1) Πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα των σχετικών εργασιών και δημοσιεύσεων με 

αναφορές σε θέματα που άπτονται της παρούσας εργασίας. 

 

(2) Συγκεντρώθηκαν έγκυρα δημοσιευμένα στοιχεία από τις ίδιες τις εταιρίες και 

κοινότητες ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

παραγωγής και ανάπτυξης υλικού και λογισμικού για κινητές συσκευές. 

Αναζητήθηκαν δημοσιευμένα στοιχεία από εταιρίες και τον τύπο που  

παρακολουθούν και αναλύουν τις συγκεκριμένες αγορές, στατιστικά στοιχεία, 

τάσεις και εξελίξεις.  

 

(3) Για τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές αγορές διάθεσης εφαρμογών για έξυπνες 

κινητές συσκευές Google Play και iTunes Apple, αξιοποιήθηκε η υπάρχουσα 

εγγραφή του γράφοντος ως προγραμματιστής εφαρμογών, ώστε να διαπιστωθούν 

και να ελεγχθούν πολλές από τις διαδικασίες συναλλαγών και διάθεσης 

εφαρμογών λογισμικού στην πράξη.  

 

Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή προσέγγιση μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας  

δημοσιευμένων εργασιών και αναφορών με την επισκόπηση των πλέον έγκυρων 

στοιχείων και αναλύσεων εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

πραγματοποιείται μια πληρέστερη προσέγγιση σε θεωρητικά αλλά και τεχνικά 

θέματα.  
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3 Η αγορά των εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές 

Η τελευταία γενιά των κινητών συσκευών χαρακτηρίζεται ως γενιά «έξυπνων 

κινητών συσκευών» (smart mobile devices) γιατί θεωρούνται περισσότερο ως 

εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα παρά ως απλές κινητές συσκευές κυρίως λόγω 

της αυξημένης υπολογιστικής ισχύος και της ύπαρξης λειτουργικών συστημάτων που 

καθιστούν εφικτή την ανάπτυξη εφαρμογών. Στην κατηγορία των έξυπνων κινητών 

συσκευών σήμερα περιλαμβάνονται διάφορες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας 

καθώς και υπολογιστές χειρός (tablets) όπως για παράδειγμα οι σειρές iPhone 

(Apple), iPad (Apple), Galaxy (Samsung) και Galaxy Tab (Samsung). 

Ο όρος «έξυπνη συσκευή» εμφανίστηκε το 1997 όταν η εταιρία Ericsson 

περιέγραψε με αυτόν τον τρόπο το μοντέλο GS 88 «Penelope» (Eri-no-moto 

«Ericsson GS88 Preview» (2006); Stockholm Smartphone "History" (2010)). Αξίζει 

να αναφερθεί επίσης ότι πρωτοπόρος στην εισαγωγή εννοιών και λειτουργιών κινητής 

τηλεφωνίας, ήδη από το 1973, αρκετά έτη πριν την πώληση της πρώτης «έξυπνης 

κινητής συσκευής», υπήρξε ο μηχανικός και εφευρέτης Θεόδωρος Παρασκευάκος 

(American Chronicle «Caller ID History» (2008); Academic Dictionaries and 

Encyclopedias «Caller ID» (2010)). Ανάμεσα στις παγκόσμια κατοχυρωμένες 

πατέντες του συγκαταλέγονται ιδέες όπως η ταυτοποίηση χρήστη, οι συναλλαγές 

μέσω τηλεφώνου καθώς και η δυνατότητα ψηφιακής μετάδοσης, μετρήσεων και 

επεξεργασίας δεδομένων (Greek Patent #40176/5-28-1969; U.S. Patent #3; 

812,296/5-21-1974; U.S. Patent #3,727,003/4-10-1973; U.S. Patent #3,842,208/10-

15-1974). 

Οι έξυπνες κινητές συσκευές ήρθαν στο προσκήνιο σχετικά πρόσφατα, παρότι οι 

συσκευές κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούνται ήδη εδώ και αρκετές δεκαετίες. 

Προσφέρουν προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας και επικοινωνίας, όπως για 

παράδειγμα πρόσβαση στο διαδίκτυο, εντοπισμό των συντεταγμένων της συσκευής, 

μεγάλη ευκρίνεια και ευρεία οθόνη καθώς και ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής 

εικόνας υψηλής ανάλυσης.  



 

 

Επισκόπηση προσεγγίσεων ανάπτυξης για έξυπνες κινητές συσκευές και 

ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 9 - 
 

Δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι στοιχειοθετεί μια έξυπνη 

κινητή συσκευή. Mια καλή προσέγγιση ειδικά για τις έξυπνες συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας θα μπορούσε να αποτελέσει η εκτίμηση του περιοδικού PC Magazine 

(PCMAG.COM, «Definition of: Smartphone»):  

«ψηφιακή συσκευή κινητής τηλεφωνίας με ενσωματωμένες εφαρμογές και 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον της ύπαρξης ψηφιακών υπηρεσιών 

τηλεφωνίας απαιτείται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων κειμένου 

και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλοήγηση στο διαδίκτυο, δυνατότητα εγγραφής 

ακίνητης και κινούμενης εικόνας και αναπαραγωγής αρχείων (mp3, video,…). 

Επιπρόσθετα, απαιτείται η δυνατότητα εγκατάστασης και εκτέλεσης νέων 

εφαρμογών που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα της συσκευής.».   

Ειδικά για τις έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας υπάρχει γενική σύγκληση  

ότι αποτελούν είδος τηλεφώνου που διαθέτουν ισχυρό επεξεργαστή με σύγχρονο 

λειτουργικό σύστημα, πρόσβαση στο διαδίκτυο και εφαρμογές που ενισχύουν την 

παραγωγικότητα και λειτουργικότητα της συσκευής. Ειδικότερα οι Yung Fu Chang et 

al. (2009) οριοθετούν την έξυπνη συσκευή κινητής τηλεφωνίας μέσω 19 

χαρακτηριστικών επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:  

«Η έξυπνη συσκευή κινητής τηλεφωνίας αποτελεί προϊόν συνδυασμού απλού 

τηλεφώνου και υπολογιστή χειρός (Personal Digital Assistant, PDA) που είναι 

σε θέση να αποθηκεύει κρίσιμη πληροφορία. Ενώ η φωνητική κλήση αποτελεί 

τον κοινό παρονομαστή των κινητών τηλεφώνων, οι έξυπνες συσκευές έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, αποστολής-λήψης e-mails καθώς και 

πρόσβαση σε εταιρικές βάσεις δεδομένων. Επίσης, δυνατότητα  αποστολής-

λήψης SMS (Short Messaging Service), MMS (Multi-media Messaging Service) 

και IM (Instant Messaging) και εγκατάστασης εφαρμογών που ενισχύουν την 

παραγωγικότητα και λειτουργικότητα της συσκευής.»  

Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο στοιχείο που διαφοροποιεί μια «έξυπνη 

συσκευή» από τις άλλες κατηγορίες κινητών συσκευών είναι η ύπαρξη εξελιγμένων 

Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920548908001153
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APIs) που επιτρέπουν την εκτέλεση προγραμμάτων τρίτων κατασκευαστών και έχουν 

τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα της συσκευής μέσω της άμεσης 

πρόσβασης σε στοιχεία του λειτουργικού συστήματος.  

Οι πρώτες έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας 

συνδύαζαν τη λειτουργικότητα ενός υπολογιστή 

χειρός (Personal Digital Assistant, PDA) με τη 

λειτουργικότητα ενός κινητού τηλεφώνου. Η πρώτη 

ψηφιακή κινητή συσκευή που ενσωμάτωσε 

χαρακτηριστικά υπολογιστή χειρός υλοποιήθηκε ως 

πρωτότυπο από την εταιρία IBM (International 

Business Machines Corporation) το 1992 και 

διατέθηκε ως προϊόν με την επωνυμία Simon 

Personal Communicator για κατανάλωση στις 

Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 σε συνεργασία με την 

εταιρία BellSouth. Διέθετε οθόνη αφής και μια σειρά 

εξελιγμένων λειτουργιών όπως αποστολή και λήψη 

μηνυμάτων, αποστολή φαξ, βιβλίο διευθύνσεων, 

προγραμματισμό συναντήσεων και ημερολόγιο.  

 

Εικόνα 3-1 ΙΒΜ Simon 

(PCWORLD, 2012) 
 

Στις πρώτες συσκευές κινητής τηλεφωνίας που θεωρείται ότι διέθεταν 

χαρακτηριστικά έξυπνων συσκευών συγκαταλέγονται η συσκευή Kyocera 6053 της 

εταιρίας Palm Inc (2001) και η συσκευή BlackBerry 5810 (RIM Press Releases 

«Rogers AT&T Wireless First To Introduce New BlackBerry 5810 With Wireless 

Data And Voice Services In Canada» (2002)), επειδή διέθεταν την ισχύ ενός 

υπολογιστή χειρός και τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και  πλοήγησης στο διαδίκτυο.  

Σήμερα υπάρχει πλέον η δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής, χρήσης ψηφιακών 

καμερών και μονάδων GPS. Οι σύγχρονες συσκευές κινητής τηλεφωνίας διαθέτουν 

επίσης οθόνες αφής υψηλής ευκρίνειας με ενσωματωμένους φυλλομετρητές για την 

εύχρηστη πλοήγηση στο διαδίκτυο. Τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται σε έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνουν το 
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λειτουργικό σύστημα Google Android, Apple iOS, Nokia Symbian, RIM BlackBerry 

OS, Samsung Bada, Microsoft Windows Phone, Hewlett-Packard webOS και τις 

εκδόσεις Linux Maemo και MeeGo.  

3.1 Εφαρμογές κινητών συσκευών 

Οι εφαρμογές κινητών συσκευών, γνωστές και ως mobile apps, αποτελούν 

εφαρμογές λογισμικού ειδικά σχεδιασμένες και υλοποιημένες ώστε να μπορούν να 

εγκαθίστανται και να εκτελούνται σε διαφόρους τύπους κινητών συσκευών όπως 

συσκευές κινητής τηλεφωνίας και υπολογιστές χειρός (tablets). Ειδικότερα, ο όρος 

«app» έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα δημοφιλής και το 2010 συμπεριλήφθηκε στη λίστα  

«Word Of The Year» από την ένωση American Dialect Society (American Dialect 

Society (2012)). 

Η διάθεση των εφαρμογών για κινητές συσκευές πραγματοποιείται μέσω ειδικών 

ηλεκτρονικών καταστημάτων διανομής που στη γενική περίπτωση βρίσκεται στην 

ιδιοκτησία της εταιρίας που κατασκευάζει το λειτουργικό σύστημα, όπως η Apple 

App Store, η Google Play, η Windows Phone Store και η BlackBerry App World. 

Κάθε εφαρμογή μπορεί να διατίθεται χωρίς ή με κάποια χρέωση. Όταν πρόκειται για 

έξυπνη κινητή συσκευή η εγκατάσταση της εφαρμογής πραγματοποιείται με 

απευθείας λήψη από την αντίστοιχη ηλεκτρονική αγορά. Για τις εφαρμογές για τις 

οποίες υπάρχει χρέωση, συνήθως ένα ποσοστό 20-30% παρακρατείται από τον 

πάροχο, με το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται στο δημιουργό της εφαρμογής.  

3.2 Πλατφόρμες κινητών συσκευών  

Η έννοια της «πλατφόρμας» στη γενική της μορφή περιλαμβάνει ένα σύνολο 

στοιχείων υλικού ή λογισμικού που καθιστούν εφικτή την ανάπτυξη 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και επεκτάσεων (K. Boudreau (2010); M. L. Katz and 

C. Shapiro (1994)). Ειδικότερα οι πλατφόρμες των έξυπνων κινητών συσκευών 

επιτρέπουν την επέκταση της λειτουργικότητας της συσκευής στην οποία βρίσκονται 

εγκατεστημένες μέσω της εκτέλεσης εφαρμογών (apps) που μπορούν για παράδειγμα 
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να συνδεθούν στο διαδίκτυο, να παρουσιάσουν ιστοσελίδες (συνήθως ειδικά 

προσαρμοσμένες για κινητές συσκευές), να αξιοποιήσουν το υλικό της συσκευής όπως 

η ενσωματωμένη κάμερα κα.  

Στη γενική περίπτωση μια πλατφόρμα περιλαμβάνει εκτός από τον πυρήνα του 

λειτουργικού συστήματος ένα σύνολο επιπέδων με ιεραρχική δομή: το επίπεδο 

εφαρμογών (όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι προ-εγκατεστημένες εφαρμογές αλλά 

και εφαρμογές τρίτων που εγκαθίστανται με σκοπό την επέκταση της λειτουργικότητας 

της συσκευής), το επίπεδο υποστήριξης εφαρμογών (περιλαμβάνει λογισμικό άμεσα 

προσβάσιμο από τις εφαρμογές, απαραίτητο για να εκτελέσουν τη λειτουργικότητά 

τους), το επίπεδο βιβλιοθηκών (παρέχει στο επίπεδο υποστήριξης την απαραίτητη 

λειτουργικότητα σχετικά με θέματα όπως η ασφάλεια και η αποθήκευση δεδομένων) και 

τέλος το επίπεδο λειτουργικού συστήματος (στο οποίο περιλαμβάνεται ο πυρήνας 

του λειτουργικού συστήματος και οι διάφοροι οδηγοί συσκευών). Ενδεικτική δομή 

πλατφόρμας παρατίθεται στην εικόνα 3-2 όπου εμφανίζονται τα επίπεδα 

αρχιτεκτονικής για την πλατφόρμα Android.  

 
Εικόνα 3-2 Η δομή της πλατφόρμας Android

1
 

                                                           
1
 Πηγή: http://www.android.com/ 

http://www.android.com/
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Στην εικόνα 3-3 παρατίθενται οι εκτιμήσεις της εταιρίας Gartner σε σχέση με τις 

πωλήσεις έξυπνων κινητών συσκευών για τις πλατφόρμες Android, iOS, Symbian, 

RIM, Bada, Windows Phone και Windows Mobile από το 2007 έως και το δεύτερο 

τρίμηνο του 2012. Όπως φαίνεται από το γράφημα των πωλήσεων την μεγαλύτερη 

ανοδική πορεία παρουσιάζουν οι πλατφόρμες Android και iOS. Ανάλογο 

συμπέρασμα εξάγεται και από τα στοιχεία της εικόνας 3-4 όπου παρατίθενται οι 

εκτιμήσεις της εταιρίας Gartner σε σχέση με τις ποσοστιαίες πωλήσεις έξυπνων 

κινητών συσκευών για τις πλατφόρμες Android, iOS, Symbian, RIM, Bada, Windows 

Phone και Windows Mobile από το 2007 έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2012. 

 

Εικόνα 3-3 Ποσοτική μεταβολή πωλήσεων έξυπνων κινητών συσκευών 

παγκοσμίως (Gartner (2012)) 
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Εικόνα 3-4 Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων έξυπνων κινητών συσκευών 

παγκοσμίως (Gartner (2012)) 

Στον πίνακα 3-1 παρατίθενται αναλυτικά οι εκτιμήσεις της εταιρίας Gartner σε 

σχέση με τα ποσοστά των πωλήσεων έξυπνων κινητών συσκευών από το 2007 έως 

και το δεύτερο τρίμηνο του 2012. 

 
Windows 

Mobile 
RIM Symbian iOS Android Bada 

Windows 

Phone 

Other 

2012 Q2 - 5.2% 5.9% 18.8% 64.1% 2.7% 2.7% 0.6% 

2012 Q1 - 6.9% 8.6% 22.9% 56.1% 2.7% 1.9% 0.9% 

2011 0.2% 10.9% 18.7% 18.9% 46.5% 2.0% 1.7% 1.0% 

2010 4.1% 16.6% 37.3% 15.6% 22.5% 1.2% 0.0% 2.6% 

2009 8.7% 19.9% 46.9% 14.4% 3.9%   6.1% 

2008 11.8% 16.6% 52.4% 8.2% 0.0%   11.0% 

2007 12.0% 9.6% 63.5% 2.7%    12.2% 

Πίνακας 3-1 Ποσοστιαίες πωλήσεις έξυπνων κινητών συσκευών παγκοσμίως (Gartner  

(2012))  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας Gartner οι πωλήσεις το τελευταίο 

τετράμηνο του 2012 μονοπωλούνται από τις πλατφόρμες Android (64.1%) και iOS 
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(18.8%) με συνολικό ποσοστό 82.9%, με σταθερή ανοδική πορεία και για τις δύο 

πλατφόρμες. Οι πωλήσεις που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα Symbian 

(5.9%) παρουσιάζουν μεγάλη πτωτική πορεία τα τελευταία έτη, ενώ μικρότερη 

πτώση με σταθεροποιητική τάση παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα RIM (5.2%). 

Τα μικρότερα ποσοστά κατέχουν τα λειτουργικά συστήματα Bada (2.7%) και 

Windows Phone (2.7%). Καθοριστικός παράγοντας για την πτωτική πορεία του 

λειτουργικού συστήματος Symbian αποτέλεσε το γεγονός ότι το Φεβρουάριο του 

2011 η εταιρία Nokia ανακοίνωσε ευρεία συνεργασία της με την εταιρία Microsoft, 

και την υιοθέτηση του λειτουργικού συστήματος Windows Mobile στη θέση του 

Symbian για τις έξυπνες κινητές συσκευές της (Microsoft «Press Release» (2011)).   

3.2.1 Apple Inc. 

Η αμερικανική εταιρία τεχνολογίας υπολογιστών 

Apple Inc. έκανε την είσοδό της στο χώρο των 

έξυπνων κινητών συσκευών το 2007 με τη συσκευή 

iPhone με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη χρήση ευρείας 

οθόνης αφής. Η εταιρία έχει έδρα την Καλιφόρνια, με 

εξάπλωση σε πάνω από 20 χώρες. Το 2008 η εταιρία 

ανακοίνωσε τη δεύτερη έκδοση της συσκευής με 

αρκετά μειωμένη τιμή και υποστήριξη 3G.  

Ταυτόχρονα, δημιούργησε την ηλεκτρονική αγορά 

iTunes (http://www.apple.com/itunes) μέσω της οποίας 

έγινε δυνατή η απευθείας εγκατάσταση εφαρμογών 

εγγενούς κώδικα από τρίτους κατασκευαστές.  

 

Εικόνα 3-5 iPhone 4S 

(APPLE (2012)) 
 

Το 2010 η Apple εισήγαγε το λειτουργικό σύστημα iOS4 που περιλάμβανε 

εξελιγμένες Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming 

Interface, APIs) καθώς και τη συσκευή iPhone 4 με εξελιγμένα χαρακτηριστικά όπως 

ύπαρξη διπλής κάμερας για δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Το 2011 η εταιρία 

ανακοίνωσε τη συσκευή iPhone 4S με χρήση του επεξεργαστή διπλού πυρήνα A5 με 

λειτουργικό σύστημα iOS5. Μερικές από τις βελτιώσεις ήταν η χρήση 8-megapixel 
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κάμερας, δυνατότητα χρήσης δικτύων GSM και CDMA, χρήση του αυτοματισμού 

φωνής Siri κα. Οι τελευταίες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος iOS 

υποστηρίζουν το πρότυπο HTML5 μέσω του συστήματος WebKit (μηχανή πλοήγησης 

στο διαδίκτυο ανοιχτού κώδικα (web browser engine)) (WebKit (2012)).  

Η αγορά iTunes ήδη από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της πραγματοποίησε 

1.5 δις λήψεις εφαρμογών (65.000 συνολικά εφαρμογές και 100.000 εγγεγραμμένοι 

προγραμματιστές) (Apple «Press Info» (2009)) για να φτάσει τις 15 δις λήψεις το 2011 

(Apple «Press Info» (2011)).  

3.2.2 Research in Motion Limited (RIM) 

H καναδική εταιρία Research in Motion Limited (RIM) ξεκίνησε τη 

δραστηριότητά της το 1996 κατασκευάζοντας συσκευές ασύρματης μετάδοσης 

δεδομένων. 

Η πρώτη έκδοση του λειτουργικού συστήματος 

BlackBerry OS που κατασκεύασε η εταιρία 

ολοκληρώθηκε το 1999 (φτάνοντας στην τρέχουσα 

έκδοση OS 7.x το 2011) και η πρώτη έξυπνη κινητή 

συσκευή BlackBerry τέθηκε στην κυκλοφορία το 

2002. Οι συσκευές BlackBerry πωλούνται με 

επιπλέον χρεώσεις δικτύου που αφορούν σε 

υπηρεσίες όπως η εξασφάλιση επικοινωνίας μέσω 

ασφαλούς καναλιού δεδομένων καθώς και η 

βελτιωμένη πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω 

συμπίεσης των δεδομένων.   

 
Εικόνα 3-6 BlackBerry 9900 

(BlackBerry (2012)) 

  

Το ηλεκτρονικό κατάστημα BlackBerry App World 

(http://appworld.blackberry.com) τέθηκε σε ισχύ το 2009, προσφέροντας παράλληλα 

με τη διανομή των εφαρμογών και τη δυνατότητα αγοράς συσκευών που 

κατασκευάζει η εταιρία. Το 2010 η Research in Motion ήταν η τρίτη μεγαλύτερη 

εταιρία παραγωγής έξυπνων κινητών συσκευών (Gartner (2011)). Η ανάπτυξη και 
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διάθεση εφαρμογών για εκτέλεση στο λειτουργικό σύστημα της εταιρίας απαιτεί τη 

χρήση πιστοποιητικού από εξουσιοδοτημένη αρχή πιστοποίησης.  

3.2.3 Nokia Corporation 

Η πολυεθνική εταιρία Nokia 

Corporation είναι σήμερα επικεφαλής της 

βιομηχανίας των κινητών συσκευών 

(Gartner (2011)). Η εταιρία έχει έδρα την 

Φινλανδία και ξεκίνησε την κατασκευή 

κινητών τηλεφώνων και υποδομής 

υποστήριξης το 1979, εστιάζοντας το 

1992 στη βιομηχανία των κινητών 

συσκευών ως το βασικό της αντικείμενο.  

 

Εικόνα 3-7 Nokia Lumia 710 (Nokia 

(2012)) 
 

Στο χώρο των έξυπνων κινητών συσκευών ξεκίνησε το 1996 με τη δημιουργία της 

σειράς Nokia Communicator. Η συγκεκριμένη σειρά διέθετε ιδιόκτητο λειτουργικό 

σύστημα, ενώ το 2001 πραγματοποιήθηκε μετάβαση στο λειτουργικό σύστημα 

Symbian OS. Το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα επήλθε στην κυριότητα της 

Nokia το 2008, και το 2009 διατέθηκε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το 

Φεβρουάριο του 2011 η εταιρία ανακοίνωσε μια ευρεία συνεργασία της με την 

εταιρία Microsoft, και την υιοθέτηση του Windows  Mobile OS για έξυπνες κινητές 

συσκευές της εταιρίας (Microsoft «Press Release» (2011)). Η ηλεκτρονική αγορά 

Nokia Ovi Store (http://store.ovi.com) ξεκίνησε το 2009.  
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3.2.4 Samsung Group 

H εταιρία Samsung Group ιδρύθηκε 

στην Νότια Κορέα το 1938 ως μια 

εταιρία εξαγωγής τροφίμων και 

μετατράπηκε σε εταιρία ηλεκτρονικών το 

1969. Μπήκε στο χώρο των έξυπνων 

κινητών συσκευών το 2003 με τη 

συσκευή D700 χρησιμοποιώντας το 

λειτουργικό σύστημα Symbian OS. 

Σήμερα η εταιρία κατασκευάζει συσκευές 

smart phone για όλα τα ανοιχτού 

λογισμικού ή licensed λειτουργικά 

συστήματα: Symbian, Windows Mobile 

και Android. 

 

Εικόνα 3-8 Galaxy S DUOS (Samsung 

(2012)) 
 

Το τρίτο τετράμηνο του 2010 η Samsung ήταν δεύτερη μετά τη Nokia σε 

πωλήσεις κινητών συσκευών παγκόσμια (Gartner (2010)). Η εταιρία ανέπτυξε το 

λειτουργικό σύστημα Bada για διάφορες κατηγορίες συσκευών που κατασκευάζει 

όπως τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής και κάμερες. Η ηλεκτρονική αγορά 

Samsung Apps (http://www.samsungapps.com) ξεκίνησε το 2009.  

Ένα σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί την εταιρία Samsung από τις άλλες 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο είναι ότι διατηρεί το δικαίωμα να παράγει 

προϊόντα που συναγωνίζονται με προϊόντα που διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής 

αγοράς Samsung Apps. Επίσης, το γεγονός ότι οι εφαρμογές πρέπει να κατατίθενται 

μαζί με τον πηγαίο κώδικα αποτελεί ένα εν δυνάμει παράγονται παραβίασης των 

πνευματικών δικαιωμάτων των κατασκευαστών των εφαρμογών.  
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3.2.5 Google Inc. 

Η συσκευή Nexus One τέθηκε σε κυκλοφορία το 2010, κατασκευάστηκε από την 

HTC, εταιρία κατασκευής κινητών συσκευών, και ήταν διαθέσιμη για άμεση αγορά 

μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος από την Google. Γενικότερα, παρότι η ίδια η 

εταιρία κατασκευάζει κάποιους τύπους, η κατασκευή τους πραγματοποιείται κυρίως 

από συνεταίρους της. Το λειτουργικό σύστημα Android βρισκόταν στην τρίτη θέση 

σε μερίδιο αγοράς παγκόσμια για έξυπνες κινητές συσκευές το 2010 (Gartner (2010)). 

Η ηλεκτρονική αγορά διάθεσης των εφαρμογών της εταιρίας ήταν η Android Market 

η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2008. Σήμερα η διάθεση των εφαρμογών γίνεται μέσω του 

ηλεκτρονικού καταστήματος Google Play (https://play.google.com) που αποτέλεσε 

σύνθεση των αγορών Android Market και Google Music. Η εταιρία προσέφερε 

επίσης ιδιαίτερα ελκυστικά χρηματικά έπαθλα μέσω της σειράς Android Developer 

Challenges (ADC). Το πρώτο ADC (ADC I) ανακοινώθηκε το 2008 και προσέφερε 

πέντε εκατομμύρια δολάρια έπαθλο προωθώντας την ανάπτυξη εφαρμογών για 

Android.  

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την ηλεκτρονική αγορά της Google από τις 

άλλες αγορές είναι η γενικότερη απουσία ποιοτικών ελέγχων των εφαρμογών. Ο 

βασικός λόγος για το γεγονός αυτό είναι ότι η Google σχεδίασε την ηλεκτρονική 

αγορά  διάθεσης των εφαρμογών της με τη φιλοσοφία ελεύθερης αγοράς όπου η ίδια 

Η αμερικανική εταιρία Google Inc. ξεκίνησε να 

δραστηριοποιείται στο χώρο των έξυπνων κινητών 

συσκευών το 2005 μέσω της εξαγοράς της εταιρίας 

Android Inc., εταιρία που κατασκεύαζε 

λειτουργικά συστήματα για κινητές συσκευές. Το 

λειτουργικό σύστημα Android μετατράπηκε σε 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα υπό την επίβλεψη της 

ένωσης Open Handset Alliance (OHA) η οποία 

ιδρύθηκε το 2007 και αποτελείται από ένα σύνολο 

κατασκευαστριών εταιριών με σκοπό το σχεδιασμό 

ανοιχτών βιομηχανικών προτύπων. 

 

Εικόνα 3-9 Android 4.1 Jelly 

Bean (Google (2012)) 
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αγορά λειτουργεί όσο το δυνατόν αυτόνομα. Από το λειτουργικό σύστημα Android 

δημιουργήθηκε τουλάχιστον  ένας  κλώνος, το λειτουργικό σύστημα OPhone, που 

αποσπάστηκε από την Google και υποστηρίζεται από την China Mobile. Η ανάπτυξη 

και διάθεση εφαρμογών για εκτέλεση στο λειτουργικό σύστημα Android απαιτεί τη 

χρήση πιστοποιητικού που εκδίδεται ειδικά για τον χρήστη από την Google. Επίσης, 

παρότι το λειτουργικό σύστημα Android είναι ανοιχτού κώδικα, η Google  

αποφασίζει πότε να δημοσιεύσει νέες εκδόσεις κώδικα ή ποιοι κατασκευαστές 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στον κώδικα νωρίτερα. Για την έκδοση Android 3.0 

(Honeycomb), η εταιρία Motorola είχε προνομιακή αποκλειστική πρόσβαση στο 

λειτουργικό σύστημα κατά την ανάπτυξη της συσκευής Motorola Xoom. Η 

συγκεκριμένη πολιτική θέτει ερωτήματα σχετικά με την έννοια της ανοιχτής 

αρχιτεκτονικής του Android και επιτρέπει στην Google να επηρεάζει την διαδικασία 

κατασκευής έξυπνων κινητών  συσκευών.   

3.2.6 Microsoft Corporation 

Η αμερικανική εταιρία Microsoft Corporation 

αρχικά ανέπτυξε ειδικό λειτουργικό σύστημα για 

τη βιομηχανία των υπολογιστών χειρός (Personal 

Digital Assistant, PDA) το 2000 αποκτώντας 

σημαντικό μερίδιο της αγοράς το οποίο στη 

συνέχεια μειώθηκε δραστικά μετά τη διάθεση του 

iPhone από την ανταγωνίστρια εταιρία Apple. Το 

μερίδιο αγοράς του λειτουργικού σύστημα 

Windows Mobile OS συρρικνώθηκε περαιτέρω 

στο 5% λόγω της επικράτησης των BlackBerry 

OS και Android το 2010 (Gartner (2010)). 

 

Εικόνα 3-10 Windows Phone 

(Microsoft (2012)) 
 

 

Για την υποστήριξη του νέου προϊόντος Windows Phone 7 η Microsoft 

δημιούργησε την ηλεκτρονική αγορά Windows Phone 7 Marketplace 

(http://www.windowsphone.com/el-GR/Store) το 2010. Η Microsoft  εκδίδει άδειες 
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για τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για τους συνεργάτες της και μέσω του δικτύου 

Bing προωθούνται διαφημίσεις για τους κατασκευαστές εφαρμογών.  

3.3 Ηλεκτρονικές αγορές διάθεσης εφαρμογών κινητών συσκευών 

Μετά την παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταστήματος αγοράς εφαρμογών 

λογισμικού για έξυπνες κινητές συσκευές Apple App Store από την Apple τον Ιούλιο 

του 2008, οι ανταγωνιστές του χώρου επιτάχυναν τις διαδικασίες εισαγωγής των 

προϊόντων τους σε αντίστοιχες ηλεκτρονικές αγορές (MULLER et al. (2011)). Σε 

σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Distimo (γερμανική εταιρία 

που πραγματοποιεί αναλύσεις σε σχέση με τις ηλεκτρονικές αγορές διάθεσης 

εφαρμογών) καταγράφηκαν τουλάχιστον 56 διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα 

αγοράς εφαρμογών λογισμικού για έξυπνες κινητές συσκευές (πίνακας 3-2). 

Ειδικότερα, η εταιρία ταξινόμησε τα καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά καταστήματα 

διάθεσης εφαρμογών με βάση την ιδιοκτήτρια εταιρία στις κατηγορίες κατασκευής 

συσκευών και στοιχείων υλικού, κατασκευής λειτουργικών συστημάτων, διαχείρισης 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας καθώς και ανεξάρτητες αγορές.  

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα αγοράς εφαρμογών λογισμικού για έξυπνες κινητές 

συσκευές έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία, και γενικότερα αποτελούν ένα 

σημαντικό παράγοντα επιρροής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρία Gartner, 

εκτιμάται ότι τα συνολικά έσοδα για το σύνολο ηλεκτρονικών καταστημάτων 

ανήλθαν στα $6.2 δις το 2010 και εκτιμώνται ότι θα προσεγγίσουν τα $29.5 δις το 

2013 (MULLER et al. (2011)).  

Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά καταστήματα αγοράς εφαρμογών λογισμικού παίζουν 

σημαντικό επίσης ρόλο γιατί μπορούν και επηρεάζουν το συναγωνισμό των 

πλατφορμών των κινητών συσκευών. Η γενικότερη επιτυχία και επικράτηση 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον επιτυχημένο σχεδιασμό ενός συστήματος 

διάθεσης  και διανομής των υπηρεσιών και εφαρμογών.  
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Ηλεκτρονική Αγορά  
Κατασκευή 

συσκευών 

Κατασκευή 

υλικού 

Κατασκευή 

Λ.Σ. 

Διαχείριση 

δικτύου 

Ανεξ/τη 

αγορά 

Apple App Store Χ  Χ   

RIM, Blackberry App 

World 
Χ  Χ   

Nokia Ovi Store Χ  Χ   

Palm App Catalog Χ  Χ   

Samsung Apps Store Χ  Χ
2
    

LG Application Store Χ     

Dell Mobile Applications 

Store 
Χ     

Google Android Market   X   

Windows Marketplace    X   

Windows Phone 

Marketplace 
  X   

Java Store   X X  

Verizon VCast    X  

T-Mobile Web2go    X  

Vodafone 360    X  

ATT AppCentral    X  

Sprint Digital Lounge    X  

Orange App Shop    X  

Intel AppUp  X    

Qualcomm BREW Apps 

Store 
 X X

3
   

MediaTek App Store  X    

GetJar     X 

Amazon Appstore     X 

Mobango     X 

Πίνακας 3-2 Ηλεκτρονικές αγορές εφαρμογών (Distimo (2011)) 

                                                           
2
 Μόνο για το λειτουργικό σύστημα Bada. 

3
 Μόνο για το λειτουργικό σύστημα Brews. 
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4 Προσεγγίσεις ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές 

συσκευές ανεξαρτήτου πλατφόρμας προορισμού 

4.1 Εισαγωγή 

Η χρήση του διαδικτύου στις κινητές συσκευές έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, στη Γερμανία η χρήση αυξήθηκε από 9% σε 16% 

από το 2009 στο 2010 (Alexander Zibula and Tim A. Majchrzak (2012)). 

Ταυτόχρονα, οι κινητές συσκευές εξοπλίζονται  συνεχώς με περισσότερη μνήμη και 

υπολογιστική ισχύ. Γενικότερα, υπάρχει μια διαρκής απαίτηση για την παραγωγή 

λογισμικού που να μπορεί να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις νέες δυνατότητες.  

Οι εφαρμογές λογισμικού για κινητές συσκευές, γνωστές και ως apps, 

τεχνολογικά αποτελούν «κοινά» προγράμματα υπολογιστή. Οι εφαρμογές αυτές 

παράγουν σημαντικά έσοδα, για παράδειγμα υπολογίστηκαν έσοδα USD 5.2 δις το 

2010 σύμφωνα με την εταιρία Gartner (Gartner, 2012) και η παραδοσιακή ανάπτυξή 

τους απαιτεί την ειδική ανάπτυξη για κάθε λειτουργικό σύστημα.  

Στον πίνακα 4-1 παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στο περιβάλλον ανάπτυξης 

εφαρμογών προορισμένων για τα λειτουργικά συστήματα Android, iOS, BlackBerry, 

Symbian, MeeGo/Maemo και Windows Phone 7. Ειδικότερα παρατίθεται η γλώσσα 

προγραμματισμού που απαιτείται για την ανάπτυξη εφαρμογών, το περιβάλλον 

ανάπτυξης, οι τύποι συσκευών και η κεντρική ιστοσελίδα υποστήριξης θεμάτων 

ανάπτυξης για κάθε λειτουργικό σύστημα.  

 



  

 

Επισκόπηση προσεγγίσεων ανάπτυξης για έξυπνες κινητές συσκευές και 

ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής  

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 24 - 
 

 
Γλώσσα  

Προγραμματισμού 
Περιβάλλον ανάπτυξης Τύποι συσκευών  URL 

Android Java  Eclipse IDE 

Συσκευές που υποστηρίζουν 

Android, HTC handsets, Samsung, 

LG, Motorola, Tablets 

http://www.android.com/index.html 

 

iOS 

 

Objective-C 
XCode IDE (SDK $99)   

Mac OS X  
Συσκευές iPhone και iPad 

https://developer.apple.com/devcente

r/ios/index.action 

BlackBerry Java 
Microsoft Visual Studio 

Eclipse IDE 
Συσκευές BlackBerry https://developer.blackberry.com/ 

Symbian 
Symbian C++, 

WRT Widgets, QT 

QT SDK για Microsoft 

Windows, Apple Mac OS 

X και Ubuntu Linux 

Συσκευές Nokia και άλλοι 

κατασκευαστές όπως Sony Ericsson 

και Sharp 

http://licensing.symbian.org/ 

MeeGo/Maemo QT  Maemo 5 SDK 
Συσκευές Nokia N900 και Nokia 

Tablets 

http://www.developer.nokia.com/De

vices/Maemo/ 

Windows Phone 7 C# 
Silverlight, XNA 

Framework 
Windows Phone 7 http://dev.windowsphone.com/en-us 

Πίνακας 4-1 Γλώσσες προγραμματισμού και περιβάλλοντα ανάπτυξης 

http://www.android.com/index.html
https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action
https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action
https://developer.blackberry.com/
http://licensing.symbian.org/
http://www.developer.nokia.com/Devices/Maemo/
http://www.developer.nokia.com/Devices/Maemo/
http://dev.windowsphone.com/en-us
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Από τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα προκύπτει για παράδειγμα, ότι η 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής  για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple απαιτεί τη 

χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Objective-C, η ανάπτυξη πρέπει να 

πραγματοποιηθεί με χρήση του περιβάλλοντας ανάπτυξης XCode IDE με 

αποκλειστική χρήση μηχανημάτων της εταιρίας, η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί 

στις συσκευές iPhone και iPad και η εγγραφή και υποστήριξη θεμάτων ανάπτυξης 

(όπως η λήψη των σχετικών λογισμικών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της 

εφαρμογής και παραδείγματα πρότυπου κώδικα) πραγματοποιείται μέσω της 

ιστοσελίδας https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action. 

Η αναζήτηση προσεγγίσεων ανάπτυξης οι οποίες υπόσχονται ανεξαρτησία από 

την υφιστάμενη πλατφόρμα στην οποία θα εκτελείται η εφαρμογή έχει αποκτήσει 

ιδιαίτερη σημασία (Alexander Zibula and Tim A. Majchrzak (2012)), ιδιαίτερα λόγω 

της αυξημένης παραγωγικότητας κατά τη συγγραφή του πηγαίου κώδικα. Κατά τη 

διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών ανεξαρτήτου πλατφόρμας προορισμού η 

ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα μιας εφαρμογής πραγματοποιείται σε κάποια 

συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού (που δεν ταυτίζεται απαραίτητα με κάποια 

από τις γλώσσες ανάπτυξης του πηγαίου κώδικα του πίνακα 4-1). Ο πηγαίος κώδικας 

αναπτύσσεται με τελικό σκοπό  η εκτελέσιμη εφαρμογή να είναι δυνατό να 

εκτελεστεί στις επιθυμητές πλατφόρμες προορισμού. Οι δυνατότητες των διαφόρων 

λογισμικών ανάπτυξης καθώς και λειτουργικά συστήματα προορισμού που 

υποστηρίζονται ποικίλουν. Η κατηγοριοποίηση των λογισμικών ανάπτυξης 

εφαρμογών για κινητές συσκευές ανεξαρτήτου πλατφόρμας προορισμού είναι δυνατή 

είτε με βάση το βαθμό ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάπτυξης, είτε με την 

κατηγορία της εφαρμογής που δημιουργείται. Αναλυτική προσέγγιση των τύπων 

λογισμικού και των κατηγοριών εφαρμογών καθώς και των πιο σημαντικών 

λογισμικών ανοιχτού κώδικα πραγματοποιείται στις επόμενες παραγράφους.   

https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action
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4.2 Τύποι λογισμικών ανάπτυξης εφαρμογών  

Οι τύποι λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών ανεξαρτήτου πλατφόρμας 

προορισμού που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα βασίζονται στην 

κατηγοριοποίηση που προτείνεται από τους Gustavo Hartmann et al. (2011) και 

γίνεται αναφορικά με το βαθμό ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάπτυξης των 

εφαρμογών, ξεκινώντας από τη διαδικασία ανάπτυξης του πηγαίου κώδικα και 

ολοκληρώνοντας έως και την τελική διάθεση της εφαρμογής στην ηλεκτρονική αγορά 

διανομής.  

Ειδικότερα, τον πιο απλό τύπο αποτελούν οι βιβλιοθήκες (Libraries), οι οποίες 

αποτελούν συλλογές εργαλείων που πρέπει να συνδυαστούν με άλλα λογισμικά για 

την ολοκλήρωση και διάθεση της εφαρμογής, ενώ την πιο ολοκληρωμένη μορφή 

αποτελούν οι πλατφόρμες ανάπτυξης (Platforms) όπου υπάρχει η δυνατότητα τελικής 

διάθεσης της υπό ανάπτυξη εφαρμογής στην ηλεκτρονική αγορά διανομής.  

Ειδικότερα, τα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών ανεξαρτήτου πλατφόρμας 

προορισμού είναι δυνατό να ταξινομηθούν στους εξής τύπους: 

4.2.1 Βιβλιοθήκη (Library)  

Η βιβλιοθήκη (library) αποτελεί μικρή σχετικά συλλογή εργαλείων που 

προσφέρουν συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με άλλες βιβλιοθήκες και εργαλεία που τελικά συνθέτουν την πλήρη 

εφαρμογή. Παραδείγματα βιβλιοθηκών είναι οι βιβλιοθήκες στοιχείων διεπαφών 

χρήστη (UI widgets) καθώς και οι βιβλιοθήκες 3D γραφικών. 

4.2.2 Πλαίσιο ανάπτυξης (Framework) 

Το πλαίσιο ανάπτυξης (framework) αποτελεί  ένα σύνολο βιβλιοθηκών και 

στοιχείων λογισμικού με συγκεκριμένη δομή που προσφέρει ένα πακέτο εργαλείων 

για τη δημιουργία μιας πλήρους εφαρμογής. Πρόκειται για πιο πολύπλοκα συστήματα 

σε σχέση με μια απλή βιβλιοθήκη. 
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4.2.3 Πλατφόρμα ανάπτυξης (Platform)  

Η πλατφόρμα ανάπτυξης (platform) αποτελεί ένα σύνολο πλαισίων, εργαλείων και 

υπηρεσιών που επιτρέπουν την υλοποίηση μιας πλήρους εφαρμογής, αλλά και την 

παραμετροποίηση και διανομή της σε ηλεκτρονικές αγορές διάθεσης εφαρμογών.  

Στον πίνακα 4-2 παρουσιάζονται οι τύποι και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

ενδεικτικών σημαντικών εμπορικών λογισμικών ανάπτυξης εφαρμογών ανεξαρτήτου 

πλατφόρμας προορισμού (Gustavo Hartmann et al. (2011)).  

Λογισμικό Ηλεκτρονική διεύθυνση Τύπος  

Bedrock http://www.metismo.com Πλατφόρμα 

CouchOne http://www.couchone.com/products Πλατφόρμα 

FeedHenry http://developer.feedhenry.com Πλατφόρμα 

Grapple http://www.grapplemobile.com Πλαίσιο 

MobileIron http://mobileiron.com Πλατφόρμα 

MotherApp http://www.motherapp.com Πλαίσιο 

Resco http://www.resco.net Πλατφόρμα 

Πίνακας 4-2 Εμπορικά λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών 

Στον πίνακα 4-3 παρουσιάζονται οι τύποι και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

σημαντικών λογισμικών ανάπτυξης εφαρμογών ανοιχτού κώδικα ανεξαρτήτου 

πλατφόρμας προορισμού (Gustavo Hartmann et al. (2011)). 

Λογισμικό Ηλεκτρονική διεύθυνση Τύπος 

AML http://www.amlcode.com Πλατφόρμα 

Applause https://github.com/applause/applause Πλαίσιο 

JQuery Mobile http://jquerymobile.com Βιβλιοθήκη 

JQTouch http://jqtouch.com Βιβλιοθήκη 

MoSync http://www.mosync.com Πλατφόρμα 

Phonegap http://www.phonegap.com Πλαίσιο 

http://www.metismo.com/
http://www.couchone.com/products
http://developer.feedhenry.com/
http://www.grapplemobile.com/
http://mobileiron.com/
http://www.motherapp.com/
http://www.resco.net/
http://www.amlcode.com/
https://github.com/applause/applause
http://jquerymobile.com/
http://jqtouch.com/
http://www.mosync.com/
http://www.phonegap.com/
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QT 
http://qt.nokia.com/products/qt-formobile-

platforms 
Πλαίσιο 

QuickConnect 

Family 
http://www.quickconnectfamily.org Πλαίσιο 

Rhodes http://rhomobile.com/products/rhodes Πλατφόρμα 

Sencha Touch http://www.sencha.com/products/touch Βιβλιοθήκη 

Titanium http://www.appcelerator.com Πλατφόρμα 

WebApp.net http://webapp-net.com Πλαίσιο  

WidgetPad http://widgetpad.com Πλατφόρμα 

Xui  http://xuijs.com Βιβλιοθήκη 

Πίνακας 4-3 Λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών ανοιχτού κώδικα  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες εφαρμογών που παράγονται 

από τα λογισμικά του πίνακα 4-3. Για κάθε κατηγορία αναλύονται τα πληρέστερα 

λογισμικά ανάπτυξης, η επιλογή των οποίων βασίστηκε στα εξής χαρακτηριστικά: 

αποτελούν γενικά περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές, 

παρέχουν ένα πλήρες σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για ανάπτυξη των 

εφαρμογών,  διαθέτουν μια σχετικά ώριμη βάση κώδικα και μεγάλη κοινότητα και 

τέλος παρέχουν καλή τεκμηρίωση και υποστήριξη. 

4.3 Κατηγορίες εφαρμογών  

Από τις αρχές του 2009 παρατηρήθηκε μεγάλη ανάπτυξη νέων λογισμικών και 

εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές. Γενικότερα, έγινε 

αισθητός ο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς των κινητών συσκευών οπότε 

πολλές εταιρίες προσπάθησαν να υλοποιήσουν λογισμικά που θα καθιστούσαν την 

ανάπτυξη των εφαρμογών ευκολότερη και αποδοτικότερη. Οι βασικές κατηγορίες 

εφαρμογών που παράγονται από τα λογισμικά αυτά είναι οι εφαρμογές διαδικτύου 

(webapps), οι υβριδικές εφαρμογές (hybrid apps), οι διερμηνευόμενες εφαρμογές 

(interpreted apps) και οι παραγόμενες εφαρμογές (generated apps). 

http://qt.nokia.com/products/qt-formobile-platforms
http://qt.nokia.com/products/qt-formobile-platforms
http://www.quickconnectfamily.org/
http://rhomobile.com/products/rhodes
http://www.sencha.com/products/touch
http://www.appcelerator.com/
http://webapp-net.com/
http://widgetpad.com/
http://xuijs.com/
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Καμία από όλες τις προσεγγίσεις δεν θεωρείται επικρατέστερη αλλά ούτε και η 

καλύτερη λύση στο πρόβλημα της ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές 

ανεξαρτήτου πλατφόρμας. Υπάρχουν πληθώρα άλλων περιβαλλόντων ανάπτυξης οι 

εφαρμογές των οποίων μπορούν να ταξινομηθούν σε ενδιάμεσες κατηγορίες. Για 

παράδειγμα, το εμπορικό λογισμικό Worklight  της εταιρίας IBM υποδιαιρεί την 

κατηγορία των υβριδικών εφαρμογών σε δύο υποκατηγορίες: τις υβριδικές εφαρμογές 

διαδικτύου (Hybrid Apps - Web) και τις μικτές υβριδικές εφαρμογές (Hybrid Apps - 

Mix). Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας IBM (IBM Mobile Foundation, «IBM 

Worklight»), στις υβριδικές εφαρμογές διαδικτύου ο πηγαίος κώδικας αποτελείται 

αποκλειστικά από HTML5, CSS και Javascript και εκτελείται μέσω φυλλομετρητή, 

ενώ στις μικτές υβριδικές εφαρμογές υπάρχει δυνατότητα συγγραφής εγγενούς 

κώδικα και κλήσεων των εγγενών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών 

(Application Programming Interface, APIs). 

Γενικότερα, η ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές ανεξαρτήτου 

πλατφόρμας αποτελεί χώρο ακαδημαϊκής επιστημονικής έρευνας αλλά και χώρο στον 

οποίο αναζητούνται πρακτικές λύσεις (Allen et al. (2010)). 

4.3.1 Εφαρμογές διαδικτύου (Web Apps) 

Οι εφαρμογές διαδικτύου (webapps) βασίζονται αποκλειστικά στη χρήση 

ευρέως διαδεδομένων τεχνολογιών διαδικτύου όπως η χρήση Javascript, HTML και 

CSS και για την εκτέλεσή τους απαιτείται φυλλομετρητής διαδικτύου (browser). Το 

βασικότερο μειονέκτημα των εφαρμογών διαδικτύου για κινητές συσκευές σήμερα 

είναι η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία της υποκείμενης 

πλατφόρμας (πχ πρόσβαση στην κάμερα της συσκευής) και οι καθυστερήσεις αλλά και 

το κόστος που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου για τη λήψη και 

παρουσίαση της ιστοσελίδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη και υιοθέτηση του 

προτύπου HTML5 (HTML5 (2012)) υπόσχεται τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφών 

χρήστη σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης της ειδικής λειτουργικότητας υλικού 

και λογισμικού της εκάστοτε κινητής συσκευής στην οποία εκτελείται η εφαρμογή. 

Οι εφαρμογές διαδικτύου δεν απαιτούν εγκατάσταση και διαρκή αναβάθμιση.  
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Σήμερα υπάρχει πληθώρα λογισμικών που υπόσχεται την ανάπτυξη εφαρμογών 

διαδικτύου που προσομοιάζουν τη λειτουργικότητα των εγγενών εφαρμογών για 

κινητές συσκευές με πληρέστερες τις βιβλιοθήκες JQuery Mobile και Sencha Touch. 

Στην κατηγορία ανήκουν ακόμη τα λογισμικά JQTouch, WebApp.net, Xui και πλήθος 

άλλα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο HTML5, 

καθώς και οι βιβλιοθήκες JQuery Mobile και Sencha Touch.   

4.3.1.1 Το πρότυπο HTML5 

Το πρότυπο HTML5 αποτελεί την πέμπτη έκδοση της HTML. Η υλοποίηση του 

προτύπου HTML5 εστιάζεται σε θέματα προτυποποίησης, έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming 

Interface, APIs) για την υποστήριξη εξειδικευμένης λειτουργικότητας, ενώ αρκετά 

χαρακτηριστικά υλοποιηθήκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την 

αποφυγή κατανάλωσης ενέργειας στις κινητές συσκευές.     

Οι διαφορές μεταξύ των HTML4 και HTML5 υπάρχουν καταγεγραμμένες σε 

σχετική τεχνική αναφορά (HTML5 Differences (2012)). Ειδικότερα, το πρότυπο 

HTML5 περιλαμβάνει πιο συνοπτικές δηλώσεις και νέα στοιχεία ομαδοποίησης 

κειμένου (όπως header, footer, section, article, nav και figure) ενώ διάφορα 

παλιότερα στοιχεία και ιδιότητες έχουν αλλάξει ή αφαιρεθεί εντελώς. Έχει 

υλοποιηθεί επίσης προηγμένη λειτουργικότητα φορμών συμπεριλαμβανομένου και 

δυνατότητα ελέγχων (validations) καθώς και διάφοροι νέοι τύποι δεδομένων που 

καλύπτουν ευρύ φάσμα απαιτήσεων (πχ. tel, search, url, email, number, range, color, 

date, time) (HTML5 Differences (2012)).  

Το πρότυπο HTML5 δεν αποτελεί ένα απλό σύνολο ετικετών μορφοποίησης 

διαδικτυακού περιεχομένου. Παρέχει νέους μηχανισμούς για την ανταλλαγή και 

αποθήκευση δεδομένων, παρουσίασης βίντεο, ήχου καθώς και πολύπλοκης 

μορφοποίησης των ιστοσελίδων. Οι κλασικές εφαρμογές διαδικτύου στερούνταν 

λειτουργικότητας μόνιμης αποθήκευσης για μεγάλο μέγεθος δεδομένων καθώς και 

προτυποποίησης στη διαδικασία αποθήκευσης. Παραδείγματα εταιρειών που 
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παρείχαν αποσπασματικά λύσεις αποτελούν οι εταιρίες Microsoft, Adobe και Google. 

Ειδικότερα, η Microsoft πρόσθεσε τη λειτουργικότητα userData στο φυλλομετρητή 

Internet Explorer στην έκδοση 5.5, τo πρόσθετο Adobe Flash Player 6 (plug-in) 

εισήγαγε τη δομή Local Shared Object ενώ η Google εισήγαγε το λογισμικό Google 

Gears για την τοπική αποθήκευση των δεδομένων (Steve Mansfield-Devine (2010)).   

Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί διαφόρων λύσεων (όπως η χρήση των Cookies 

που δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων της τάξης των μερικών Kilobytes) και 

να γίνει προτυποποίηση στη διαδικασία αποθήκευσης δεδομένων, στο πρότυπο 

HTML5 δημιουργήθηκαν ειδικές Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών 

(Application Programming Interface, APIs) για την υποστήριξη των εξής τρόπων 

αποθήκευσης: Web Storage, Indexed Database API, File API, Web SQL Database και 

Offline Web, παρέχοντας έτσι δυνατότητα αποθήκευσης στον πελάτη (client-side) της 

τάξης των Megabytes (W3C «HTML 5 Client-Side Storage Object, in W3C HTML 5 

Working Draft», 2008). Δίνεται επίσης η δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένα 

στοιχεία της συσκευής πχ. μέσω του Geolocation API (Device APIs WG (2012)).  

Θέματα ασφάλειας που εγείρονται σε σχέση με το πρότυπο HTML5 αφορούν την 

εκτέλεση κώδικα που μπορεί προέρχεται από διαφορετικές τοποθεσίες της αρχικής 

ιστοσελίδας (cross-site scripting, XSS), τοποθεσίες που δεν είναι έμπιστες για τον 

χρήστη. Ειδικότερα, οι ανησυχίες αφορούν την επικοινωνία μεταξύ στοιχείων που δεν 

ανήκουν στην ίδια τοποθεσία διαδικτύου (‘cross-origin’ communication). Για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων απαιτούνται ιδιαίτερα προσεχτικές ρυθμίσεις και 

υλοποιήσεις, ενώ η πληρότητα λύσεων όπως οι περιορισμοί πεδίου (domain 

restrictions, sandboxing) αμφισβητείται (Steve Mansfield-Devine (2010)). Επίσης, εν 

δυνάμει αντικείμενο επιθέσεων αποτελεί η αποθήκευσης δεδομένων σε SQL βάσεις 

δεδομένων όπως για παράδειγμα η επίθεση SQL-Injection.   

4.3.1.2 Η βιβλιοθήκη JQuery Mobile 

Το λογισμικό JQuery Mobile αποτελεί βελτιστοποιημένη έκδοση ειδικά για 

κινητές συσκευές της βιβλιοθήκης JQuery που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 

γενικών διαδικτυακών εφαρμογών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η βιβλιοθήκη JQuery 
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χρησιμοποιείται από το 55% των 10.000 δικτυακών τόπων με τη μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα. Η υλοποίηση και των δύο βιβλιοθηκών JQuery και JQuery Mobile  

πραγματοποιείται με χρήση της JavaScript από την ίδια ομάδα ανάπτυξης JQuery 

Team (JQuery Project (2012)). Η υλοποίηση εστιάζεται στη συμβατότητα με τις πιο 

ευρέως διαδεδομένες κινητές συσκευές συμπεριλαμβανομένου των iOS, Android, 

BlackBerry, WebOS, Symbian, Windows Phone 7. To μέγεθος της βιβλιοθήκης 

JQuery Mobile είναι της τάξης των 28KB και παρέχεται με τις άδειες GNU General 

Public License ή MIT License.  

Σε σχέση με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα JQuery αξίζει επίσης να σημειωθεί και 

η ύπαρξη του πρόσθετου JQToutch (plugin) το οποίο παρέχει προσαρμοσμένη 

λειτουργικότητα πλοήγησης για κινητές συσκευές μέσω φυλλομετρητών που 

υποστηρίζουν το σύστημα WebKit (WebKit (2012)) όπως οι συσκευές iPhone, G1 

(Android) και Palm Pre. Η υλοποίηση βασίζεται στη γλώσσα Javascript, HTML και 

CSS, ενώ εστιάζει στη συμβατότητα μέσω προσομοιωμένων διεπαφών χρήστη, με τις 

πιο ευρέως διαδεδομένες πλατφόρμες κινητών συσκευών, iOS, Android, BlackBerry, 

WebOS, Symbian και Windows Phone 7.  

4.3.1.3 Η βιβλιοθήκη Sencha Toutch 

Η βιβλιοθήκη Sencha Toutch υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα iOS, 

Android και BlackBerry. Για τη χρήση της βιβλιοθήκης απαιτείται η χρήση 

φυλλομετρητών που υποστηρίζουν το σύστημα WebKit. Η υλοποίηση βασίζεται στη 

χρήση JavaScript, HTML5 και CSS3, και ακολουθεί το μοντέλο MVC (Model-View-

Controller). Η βιβλιοθήκη Sencha Toutch παρέχεται με άδεια GPL v3 License ενώ 

υπάρχει και δυνατότητα εμπορικής άδειας. 

4.3.2 Υβριδικές εφαρμογές (Hybrid Apps) 

Στη κατηγορία των υβριδικών εφαρμογών (hybrid apps) γίνεται προσπάθεια να 

συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών διαδικτύου σε συνδυασμό με τα 

χαρακτηριστικά ανάπτυξης εφαρμογών εγγενούς κώδικα (Barney (2009)) όπως η 
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πλήρης πρόσβαση στο υλικό και τα δεδομένα της συσκευής, καθώς και η δυνατότητα 

διάθεσης σε μια ηλεκτρονική αγορά. Γενικά, σε αυτήν την κατηγορία δεν απαιτείται η 

λεπτομερής γνώση της πλατφόρμας προορισμού, αλλά γνώση μόνο των τεχνολογιών 

διαδικτύου.  

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών που 

ανήκει σε αυτήν την κατηγορία είναι το λογισμικό PhoneGap (PhoneGap (2012)) 

όπου ο πηγαίος κώδικας εκτελείται με χρήση ενός εσωτερικού φυλλομετρητή 

(wrapper) ενσωματωμένου στην τελική εφαρμογή. Η υβριδική εφαρμογή έχει τη 

δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης σε δεδομένα και τους αισθητήρες της 

συσκευής και ενεργοποίησης κάποιας ενέργειας (πχ δόνηση) με τυποποιημένο τρόπο 

για διάφορες πλατφόρμες μέσω ειδικής γέφυρας (JavaScript Bridge).  

 

Εικόνα 4-1 Η αρχιτεκτονική των υβριδικών εφαρμογών (Hybrid App 

Architecture)
4
 

Η απόδοση των υβριδικών εφαρμογών είναι ίδια με την απόδοση των εφαρμογών 

διαδικτύου γιατί και οι δύο εκτελούνται από φυλλομετρητή. Για την υλοποίηση του  

                                                           
4
 Πηγή: Peter Friese, «Overview - Cross-Platform Mobile Development» 
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κώδικα που εκτελείται στη συσκευή μπορεί να γίνει χρήση διαφόρων τεχνολογιών και 

πλατφορμών ανάπτυξης. Οι διεπαφές χρήστη (UI) δεν έχουν εγγενή μορφή εκτός και 

εάν γίνει χρήση ειδικών πλατφορμών ανάπτυξης που προσομοιώνουν τις διεπαφές 

χρήστη (όπως το λογισμικό JQuery). 

4.3.2.1 Το πλαίσιο ανάπτυξης Phonegap 

Το λογισμικό Phonegap δημιουργήθηκε από την εταιρία Nitobi το 2008 και 

υποστηρίζει τα συστήματα iOS, Android, Blackberry, Windows Mobile 6.5, Symbian 

και Palm, και ακολουθεί το μοντέλο των υβριδικών εφαρμογών. Η ανάπτυξη της 

εφαρμογής πραγματοποιείται με χρήση HTML, JavaScript και CSS. Το σύστημα 

Phonegap έγινε δημοφιλές κυρίως εξαιτίας της ευελιξίας και της ευκολίας στη χρήση 

του. Η άδεια χρήσης του λογισμικού είναι τύπου MIT, η οποία επιτρέπει τη χρήση σε 

ιδιόκτητο λογισμικό υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια διανέμεται μαζί με την 

εφαρμογή. 

Το σύστημα Phonegap παρέχει έναν φυλλομετρητή (γνωστό και ως WebView)  

μέσω του οποίου γίνεται η παρουσίαση των διεπαφών χρήστη. Το βασικό 

χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η ύπαρξη Διεπαφών Προγραμματισμού 

Εφαρμογών JavaScript (Application Programming Interfaces, APIs) οι οποίες είναι 

ανεξάρτητες της πλατφόρμας προορισμού. Έτσι, το σύστημα Phonegap αποτελεί 

πιθανόν καλή λύση σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η δημιουργία εφαρμογών για 

υπάρχοντες ιστοσελίδες, επειδή ο κώδικας είναι διαθέσιμος και 

επαναχρησιμοποιήσιμος στο μεγαλύτερο μέρος.  

Στα θετικά σημεία του συστήματος Phonegap συγκαταλέγεται η ευκολία στη 

διαδικασία της υλοποίησης, το μεγάλο πλήθος των υποστηριζόμενων πλατφορμών 

προορισμού, καθώς και η δυνατότητα υλοποίησης των εφαρμογών μέσω HTML, 

JavaScript και CSS. Στα μειονεκτήματα του συστήματος συγκαταλέγονται η 

αδυναμία υποστήριξης εγγενών διεπαφών χρήστη και προτύπων σχεδιασμού.  Στον 

πίνακα 4-4 παρουσιάζονται ορισμένα από τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά του 
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συστήματος Phonegap για τα λειτουργικά συστήματα iPhone, Windows M, 

BlackBerry, Symbian και Android (Gustavo Hartmann et al. (2011)).  

Χαρακτηριστικό   iPhone 
Windows 

M 
BlackBerry Symbian Android 

Γεω-τοποθεσία √ √ √ √ √ 

Επαφές  √ √ BB OS 5/6 √ - 

Κάμερα   √ - BB OS 5/6 √ - 

Barcode   - - - - - 

Ήχος/Βίντεο εγγραφή Μερικώς Μερικώς - √ - 

Bluetooth   - - - - - 

Push/SMS   - - - - - 

Ημερολόγιο   - - - - - 

Περιστροφή οθόνης √ √ BB OS 5/6 √ √ 

Χάρτες - - - - - 

Αποθήκευση  √ - BB OS 5/6 - √ 

Πίνακας 4-4 Χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται από το λογισμικό Phonegap 

4.3.3 Διερμηνευόμενες εφαρμογές (Interpreted Apps)  

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι διερμηνευόμενες εφαρμογές (interpreted apps) 

όπου αντί της ανάπτυξης εγγενούς κώδικα γίνεται χρήση μιας γλώσσας 

προγραμματισμού η οποία τελικά διερμηνεύεται και παράγεται αυτόματα εγγενής 

κώδικας ειδικός για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα προς στην οποία προορίζεται η 

εφαρμογή. Οι διερμηνευόμενες εφαρμογές κάνουν χρήση εγγενών στοιχείων που 

εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα προορισμού για τις διεπαφές χρήστη 

ενώ η λογική της εφαρμογής μπορεί να υλοποιηθεί με τρόπο ανεξάρτητο όπως η 

χρήση XML αρχείων ή κάποιας περιγραφικής γλώσσας (ipfaces, JMango, ramp).  

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα περιβάλλοντος ανάπτυξης που ανήκει σε 

αυτήν την κατηγορία είναι το λογισμικό Titanium από την εταιρία Appcelerator Inc. 

(Appcelerator (2012)). Από τα βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης 
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προσέγγισης είναι η αποδοτικότητα της εφαρμογής δεδομένου ότι τελικά παράγονται 

εγγενείς διεπαφές χρήστη, αλλά το μειονέκτημα είναι η πλήρης εξάρτηση από το 

χρησιμοποιούμενο λογισμικό ανάπτυξης. Έτσι, για παράδειγμα ένα νέο 

χαρακτηριστικό της πλατφόρμας προορισμού (πχ κάποιο νέο χαρακτηριστικό για τη 

συσκευή iPhone) θα πρέπει πρώτα να υποστηριχθεί από το συγκεκριμένο περιβάλλον 

ανάπτυξης ώστε να γίνει τελικά διαθέσιμο στην εφαρμογή.   

 

Εικόνα 4-2 Η αρχιτεκτονική των διερμηνευόμενων εφαρμογών (Interpreted Apps 

Architecture)
5
 

4.3.3.1 Η πλατφόρμα ανάπτυξης AML  

Το περιβάλλον ανάπτυξης AML βασίζεται στην γλώσσα Application Markup 

Language AML, η οποία είναι βασισμένη σε XML. Η βιβλιοθήκη AML είναι 

ανοιχτού λογισμικού και δεν απαιτεί την εγκατάσταση ειδικών πρόσθετων (plug-ins) 

στην συσκευή για την υλοποίηση των εφαρμογών. Στην παρούσα έκδοση το σύστημα 

AML υποστηρίζει υλοποίηση εφαρμογών μόνο για την πλατφόρμα Android, ενώ στα 

                                                           
5
 Πηγή: Peter Friese, «Overview - Cross-Platform Mobile Development» 
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άμεσα μελλοντικά σχέδια υπάρχει η  υποστήριξη των πλατφορμών iPhone και 

Windows 7 Phone.  

Το σύστημα AML δεν είναι κατάλληλο για δημιουργία εφαρμογών με μεγάλες 

απαιτήσεις σε γραφικά (όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια), είναι όμως κατάλληλο για 

την υλοποίηση εκδόσεων εφαρμογών διαδικτύου για κινητές συσκευές. Οι τελικές 

διεπαφές χρήστη παράγονται με εγγενή κώδικα. Γενικότερα, οι διεπαφές χρήστη, τα 

δεδομένα αλλά και η ίδια η λειτουργικότητα της εφαρμογής περιγράφονται από 

κατάλληλα AML αρχεία που βρίσκονται είτε στατικά αποθηκευμένα κατά την 

εγκατάσταση της εφαρμογής, είτε παρέχονται δυναμικά στην εφαρμογή μέσω μιας 

διαδικτυακής υπηρεσίας (web service). Αυτή η δυνατότητα καθιστά εφικτή την άμεση 

προσαρμογή  της εφαρμογής σε σχεδιαστικές αλλαγές, όπως επίσης και τη ελάττωση 

του φόρτου επεξεργασίας (thin-client) χρησιμοποιώντας πάντα εγγενή κώδικα για τις 

διεπαφές χρήστη.  

4.3.3.2 Η πλατφόρμα ανάπτυξης Rhodes  

Το περιβάλλον ανάπτυξης Rhodes αναπτύχθηκε από την εταιρία Rhomobile το 

2008 και υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα iOS, Android, Blackberry, Windows 

Mobile 6.5, Symbian. Η ανάπτυξη πραγματοποιείται στην γλώσσα προγραμματισμού 

Ruby ενώ η εκτέλεση της εφαρμογής στην κινητή συσκευή γίνεται μέσω ενός 

διερμηνευτή. Το απαιτούμενο περιβάλλον εκτέλεσης, που περιλαμβάνει τον 

διερμηνευτή, ενσωματώνεται μέσα σε μια εφαρμογή εγγενούς κώδικα παρέχοντας 

έτσι τη δυνατότητα εκτέλεσης σε διαφορετικές συσκευές. Στις περιπτώσεις 

λειτουργικών συστημάτων όπου η υλοποίηση εφαρμογών γίνεται μέσω της γλώσσας 

προγραμματισμού Java, όπως για παράδειγμα το BlackBerry, οι εφαρμογές που 

παράγονται μπορούν και εκτελούνται απευθείας από το διερμηνευτή της Java, ενώ για 

τις άλλες περιπτώσεις λειτουργικών συστημάτων iPhone, Android, Windows Mobile 

και Symbian, οι εφαρμογές εκτελούνται από το διερμηνευτή της Ruby.  
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Η άδεια χρήσης του λογισμικού είναι τύπου MIT (Motorola Solutions, «MIT 

License», Copyright (c) 2010), η οποία επιτρέπει τη χρήση σε ιδιόκτητο λογισμικό 

υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια διανέμεται μαζί με την εφαρμογή. 

Στα θετικά σημεία του συστήματος Rhodes συγκαταλέγεται η δυνατότητα 

δόμησης του κώδικα με χρήση των μεθοδολογιών MVC (Model-View-Controller) και 

ORM (Object Relational Mapper). Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα λογισμικά 

ανάπτυξης εφαρμογών στηρίζονται σε τεχνολογίες HTML και Javascript, όπου ο 

τρόπος ανάπτυξης των εφαρμογών δεν επιτρέπει το σαφή διαχωρισμό των επιπέδων 

μοντελοποίησης των δεδομένων (Model), του επιπέδου επιχειρησιακής λογικής 

(Controller) και του επιπέδου προβολής των δεδομένων και των διεπαφών χρήστη 

(View). Η γλώσσα προγραμματισμού Ruby υποστηρίζει την ανάπτυξη λογισμικού με 

τρόπο ώστε τα τρία επίπεδα να λειτουργούν σαφώς ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις 

αρχές της μεθοδολογίας MVC, ώστε ο κώδικας που προκύπτει να έχει δομημένη και 

επεκτάσιμη μορφή. Όσο αφορά επίσης στην υποδομή ORM Rhom που υπάρχει 

ενσωματωμένη στο λογισμικό Rhodes, εξασφαλίζεται ανεξαρτησία από την 

υποκείμενη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, η συγγραφή των ερωτημάτων 

(queries)  πραγματοποιείται με τυποποιημένο τρόπο ανεξάρτητα από την υποκείμενη 

βάση δεδομένων.  

Στα αρνητικά στοιχεία του συστήματος Rhodes συγκαταλέγεται η απαίτηση 

χρήσης της γλώσσας Ruby η οποία δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο η JavaScript ή η 

Java. Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής του πηγαίου εγγενή κώδικα 

γεγονός που ενισχύει την πλήρη εξάρτηση από το λογισμικό ανάπτυξης Rhodes. Για 

παράδειγμα, δεν υπάρχει τρόπος χρήσης νέων χαρακτηριστικών που παρέχονται από 

τις πλατφόρμες προορισμού μέχρι (και εφόσον) τα νέα αυτά χαρακτηριστικά 

υποστηριχτούν από το λογισμικό Rhodes. Στον πίνακα 4-5 παρουσιάζονται κάποια 

από τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά του συστήματος Rhodes
6
 για τα λειτουργικά 

συστήματα iPhone, Windows M, BlackBerry, Symbian και Android (Gustavo 

Hartmann et al. (2011)). 

                                                           
6
 Πηγή: http://docs.rhomobile.com/rhodes/device-caps#nfc 
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Χαρακτηριστικό   iOS 
Windows 

Mobile 
BlackBerry Symbian Android 

Γεω-τοποθεσία √ √ √ √ √ 

Επαφές √ √ √ √ √ 

Κάμερα   √ √ √ √ √ 

Barcode   √ √ √ √ √ 

Ήχος/Βίντεο 

εγγραφή 
√ √ √ √ √ 

Bluetooth   √ √ √ √ √ 

Push/SMS   √ √ √ √ √ 

Ημερολόγιο   √ √ √ √ √ 

Περιστροφή οθόνης √ √ √ √ √ 

Χάρτες  √ √ √ √ √ 

Ringtones   √ √ √ - √ 

Αποθήκευση √ √ √ √ √ 

Πίνακας 4-5 Χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται από το λογισμικό Rhodes 

Από την έκδοση 3.3.3 και έπειτα η λειτουργικότητα σχετικά με τη χρήση Barcode, 

NFC (Near Field Communication), Inline Signature Capture και η κρυπτογράφηση 

δεδομένων αφαιρέθηκαν από το σύστημα Rhodes. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

υποστηρίζονται πλέον μόνο από το περιβάλλον Motorola RhoMobile Suite με χρήση 

ειδικής εμπορικής άδειας (RhoElements license). 

4.3.3.3 Η πλατφόρμα ανάπτυξης Appcelerator Titanium  

Η πλατφόρμα ανάπτυξης Appcelerator Titanium δημιουργήθηκε από την εταιρία 

Appcelerator Inc. το 2008. Παρέχει ένα πλούσιο σύνολο εργαλείων όχι μόνο για 

ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές ανεξαρτήτου πλατφόρμας, αλλά και για 

ανάπτυξη εφαρμογών για προσωπικούς υπολογιστές. Τα λειτουργικά συστήματα που 

υποστηρίζονται είναι το iOS, Android και BlackBerry (έκδοση beta). Η χρήση του 

λογισμικού γίνεται μέσω της άδειας Apache License 2.0 που επιτρέπει τη χρήση για 

http://docs.rhomobile.com/rhodes/device-caps#barcode
http://docs.rhomobile.com/rhodes/device-caps#nfc
http://docs.rhomobile.com/rhodes/device-caps#signature-capture
http://docs.rhomobile.com/rhodes/rhom#database-encryption
http://docs.rhomobile.com/rhoelements/licensing
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ιδιόκτητο κώδικα αλλά επιβάλλει τη διατήρηση της δήλωσης πνευματικής 

ιδιοκτησίας και της συμφωνίας αποποίησης ευθύνης. Επίσης, είναι δυνατή η αγορά 

εμπορικών αδειών με δυνατότητα προνομιακής υποστήριξης και επιπλέον υπηρεσιών. 

Η ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα πραγματοποιείται με χρήση Διεπαφών 

Προγραμματισμού Εφαρμογών JavaScript (Application Programming Interfaces, 

APIs) οι οποίες είναι ανεξάρτητες της πλατφόρμας προορισμού, και ο κώδικας 

μεταγλωττίζεται για κάθε διαφορετική απαιτούμενη πλατφόρμα προορισμού.  

Στα πλεονεκτήματα του συστήματος Titanium συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία 

εγγενούς κώδικα, η εύκολη εγκατάσταση και εκκίνηση του συστήματος, η πλήρης 

τεκμηρίωση και πληρότητα διάθεσης παραδειγμάτων πηγαίου κώδικα. Επίσης, το 

σύστημα υποστηρίζεται από μεγάλη και ενεργή κοινότητα. Στα μειονεκτήματα του 

συστήματος συγκαταλέγεται η μικρή σχετικά υποστήριξη πλατφορμών προορισμού.  

Στον πίνακα 4-6 παρουσιάζονται κάποια από τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά του 

συστήματος για τα λειτουργικά συστήματα iPhone και Android (Gustavo Hartmann et 

al. (2011)). Η υποστήριξη των χαρακτηριστικών για Blackberry βρίσκεται σε έκδοση 

beta. 

Χαρακτηριστικό   iPhone Android Blackberry 

Γεω-τοποθεσία √ √ έκδοση beta  

Επαφές √ Μερικώς έκδοση beta  

Κάμερα   √ √ έκδοση beta  

Barcode   - - -  

Ήχος/Βίντεο 

εγγραφή 
√ √ έκδοση beta  

Bluetooth   - - -  

Push/SMS   Μερικώς Μερικώς έκδοση beta  

Ημερολόγιο   - √ έκδοση beta  

Περιστροφή οθόνης √ √ έκδοση beta  

Χάρτες √ √ έκδοση beta  

Αποθήκευση √ √ έκδοση beta  

Πίνακας 4-6 Χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται από το λογισμικό Titanium 
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4.3.4 Παραγόμενες εφαρμογές (Generated Apps)  

Στην κατηγορία των παραγόμενων εφαρμογών (generated apps) ο κώδικας 

αναπτύσσεται μια φορά μόνο και στη συνέχεια μεταγλωττίζεται δημιουργώντας 

εκδόσεις της ίδιας εφαρμογής για κάθε πλατφόρμα προορισμού. Το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία είναι το λογισμικό 

Applause (Applause (2012)).  

Οι παραγόμενες εφαρμογές πετυχαίνουν πολύ καλή απόδοση εκτέλεσης 

δεδομένου ότι δημιουργείται εγγενής κώδικας, και θεωρητικά είναι δυνατή η αλλαγή 

και προσαρμογή του κώδικα που παράγεται. Στα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης 

προσέγγισης συγκαταλέγεται το γεγονός ότι ουσιαστική αξιοποίηση του 

παραγόμενου εγγενούς κώδικα δεν είναι δυνατή λόγω της αυτοματοποιημένης 

δυσανάγνωστης δομής του, ενώ οι εκδόσεις των λογισμικών που διατίθενται χωρίς 

χρέωση δεν προσφέρουν παραγωγικό περιβάλλον ανάπτυξης.  

 
Εικόνα 4-3 Η αρχιτεκτονική των παραγόμενων εφαρμογών (Generated Apps 

Architecture)
7
 

                                                           
7
 Πηγή: Peter Friese, «Overview - Cross-Platform Mobile Development» 
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4.3.4.1 Το πλαίσιο ανάπτυξης Applause 

Το λογισμικό Applause αναπτύχθηκε από την εταιρία Itemis AG 

(www.itemis.com) και ο κώδικας είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://code.google.com/applause (GitHub «Applause» (2012)). Υποστηρίζει την 

ανάπτυξη εφαρμογών για τις πλατφόρμες iOS, Android και Windows Phone και 

αποτελείται από τα επιμέρους λογισμικά Xtext και XPand. Το λογισμικό Xtext 

αποτελεί γλώσσα τύπου DSL (Domain Specific Language) και δίνει τη δυνατότητα 

ορισμού της μορφής των δεδομένων και των διεπαφών χρήστη, ενώ μέσω του 

λογισμικού XPand πραγματοποιείται η παραγωγή των εγγενών εφαρμογών για τις 

πλατφόρμες προορισμού. Υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης με το λογισμικό 

Eclipse και παρέχεται με άδεια χρήσης EPL (Eclipse Public License). 

Το λογισμικό Applause δεν αποτελεί διερμηνευτή ή μεταγλωττιστή για τις 

διάφορες πλατφόρμες προορισμού. Σκοπός του λογισμικού είναι να μετασχηματίσει 

τον πηγαίο κώδικα ανεπτυγμένου με χρήση της Xtext DSL γλώσσας, σε πηγαίο 

κώδικα Objective-C, Java, C# ή Python. Η έκδοση του λογισμικού που διατίθεται ως 

ανοιχτού κώδικα αναφέρεται σε απλές εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα (data-

driven).   

4.4 Συγκριτική ανάλυση προσεγγίσεων 

Στον πίνακα 4-7 παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για το σύνολο των 

λογισμικών ανοιχτού κώδικα υλοποίησης εφαρμογών ανεξαρτήτου πλατφόρμας 

προορισμού, τα οποία παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία.  

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εγγενών εφαρμογών (native apps) είναι 

ότι παρέχουν την πλουσιότερη εμπειρία χρήστη (user experience), ο πηγαίος κώδικας 

είναι ο αποδοτικότερος και σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά 

της συσκευής (platform specific), καθώς επίσης και το γεγονός ότι η εγγενής 

εφαρμογή αποτελεί τυπικά τον ενδεδειγμένο τρόπο ανάπτυξης εφαρμογών. 

Γενικότερα, με τον όρο «εμπειρία χρήστη» εδώ, γίνεται αναφορά στην εμπειρία που 

έχει ήδη ένας χρήστης όσον αφορά στο χειρισμό της συσκευής του, και είναι 

http://code.google.com/applause
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σημαντικός παράγοντας γιατί ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί την 

εφαρμογή αμέσως μετά την εγκατάστασή της εκμεταλλευόμενος την εμπειρία που 

ήδη έχει. Ειδικότερα, ειδικές ρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης (όπως η 

επιθυμητή γλώσσα κα) θα πρέπει και αυτές να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση 

της εφαρμογής. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των εγγενών εφαρμογών, δηλαδή ότι 

είναι οι αποδοτικότερες και εκμεταλλεύονται πλήρως τη λειτουργικότητα της 

υφιστάμενης πλατφόρμας αποτελεί ταυτόχρονα κα το μεγάλο μειονέκτημα. Ο λόγος 

είναι ότι ο πηγαίος κώδικας αναφέρεται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη πλατφόρμα 

χωρίς να είναι δυνατή η άμεση εκτέλεσή του σε διαφορετική πλατφόρμα. Η έλλειψη 

προτυποποίησης στην  ανάπτυξη εφαρμογών υποχρεώνει την υλοποίηση της ίδιας 

εφαρμογής για κάθε πλατφόρμα προορισμού.  

Οι υβριδικές εφαρμογές (hybrid apps) παρέχουν προσομοιωμένη εμπειρία 

χρήστη (app-like experience), προσομοιώνουν δηλαδή τον τρόπο εμφάνισης και τη 

λειτουργικότητα μιας εγγενούς εφαρμογής. Το βασικότερο πλεονέκτημα των 

υβριδικών εφαρμογών είναι η δυνατότητα εκτέλεσης του πηγαίου κώδικα σε ευρεία 

γκάμα πλατφορμών προορισμού και το γεγονός ότι η ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα 

πραγματοποιείται με χρήση των πιο διαδεδομένων τεχνολογιών ανάπτυξης 

εφαρμογών διαδικτύου και ειδικότερα με χρήση JavaScript, HTML και CSS. Στα 

βασικά μειονεκτήματα συγκαταλέγεται το γεγονός η τελική εφαρμογή υστερεί 

αρκετά σε απόδοση και ότι η πρόσβαση στην υφιστάμενη λειτουργικότητα της 

πλατφόρμας είναι περιορισμένη.  

Σημαντικό επίσης αρνητικό δεδομένο που αφορά τη διάθεση των υβριδικών 

εφαρμογών σε ηλεκτρονικές αγορές αποτελεί το γεγονός ότι ειδικά η ηλεκτρονική 

αγορά διάθεσης εφαρμογών iTunes της εταιρίας Apple φαίνεται να απορρίπτει 

υβριδικές εφαρμογές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτόνομες ιστοσελίδες. Σε 

σχετικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, η Apple απέρριψε υβριδική εφαρμογή 

υλοποιημένη με χρήση Phonegap και JQuery Mobile με το σκεπτικό ότι ουσιαστικά 

αποτελεί εφαρμογή διαδικτύου και τέτοιου τύπου εφαρμογές δεν προάγουν ούτε 

αξιοποιούν τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες των συσκευών της (παράρτημα 

9.1), ενώ η ίδια εφαρμογή με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά έγινε αποδεκτή από 
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την Apple με χρήση του λογισμικού Appcelerator Titanium. Η εφαρμογή που 

αναπτύχθηκε με χρήση Phonegap και JQuery Mobile έγινε αποδεκτή χωρίς πρόβλημα 

από την ηλεκτρονική αγορά διάθεσης εφαρμογών της εταιρίας Google, Google Play. 

Σχετικές αποφάσεις απόρριψης της εταιρίας Apple προκύπτουν έπειτα από 

διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων της εταιρίας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυστηρές και 

σχετίζονται άμεσα (στη συγκεκριμένη περίπτωση) με τα μειονεκτήματα που 

συνδέονται με την ανάπτυξη υβριδικών εφαρμογών (παράγραφος 4.3.2). Η ειδοποιός 

διαφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι μέσω του λογισμικού Appcelerator 

Titanium (παράγραφος 4.3.3.3) παράγονται εγγενείς διεπαφές χρήστη (πχ διαχείριση 

στοίβας παραθύρων, κουμπιών κα) που καθιστούν την εφαρμογή αποδοτικότερη στις 

συσκευές της συγκεκριμένης εταιρίας.  
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Χαρακτηριστικό AML Applause 
Appcelerator 

Titanium 
JQuery Mobile  PhoneGap Rhodes Sencha Touch 

Ιστοτόπος  amlcode.com 
github.com/ 

applause 
appcelerator.com jquerymobile.com phonegap.com rhomobile.com sencha.com 

Άδεια  MIT License 
EPL (Eclipse 

Public License) 

Apache PL v2 

License 
MIT License 

Apache PL v2 

License 
MIT License 

GPL v3 

(+commercial edition) 

Γλώσσα 

ανάπτυξης 
AML Xtext (DSL) 

Javascript, 

HTML, CSS  

Javascript,  

HTML, CSS 

Javascript,  

HTML, CSS 

Javascript,  

HTML, CSS, Ruby 

Javascript,  

HTML, CSS 

Τύπος 

εφαρμογής  

Διερμηνευόμενη    

(interpreted app) 

Παραγόμενη 

(generated app) 

Διερμηνευόμενη    

(interpreted app) 

Διαδικτύου  

(web app) 

Υβριδική 

(hybrid app) 

Διερμηνευόμενη    

(interpreted app) 

Διαδικτύου  

(web app) 

Πλατφόρμα    

iOs Μελλοντικά Εγγενής Εγγενής  Προσομοίωση   Προσομοίωση   Προσομοίωση   Προσομοίωση   

Android Εγγενής Εγγενής Εγγενής  Προσομοίωση   Προσομοίωση   Προσομοίωση   Προσομοίωση   

Windows Phone Μελλοντικά Εγγενής - Προσομοίωση   Προσομοίωση   Μελλοντικά - 

BlackBerry - - Εγγενής  Προσομοίωση   Προσομοίωση   Προσομοίωση   Προσομοίωση   

Palm WebOS - - - Προσομοίωση   Προσομοίωση   Προσομοίωση   - 

Symbian - - - Προσομοίωση   Προσομοίωση   - - 

Άλλες 

πλατφόρμες 
- - 

Windows, 

Linux, Mac 
-  - 

Tablets, Windows 

(Win32) 

Webkit desktop 

browsers  

Πίνακας 4-7 Συγκριτικός πίνακας λογισμικών ανοιχτού κώδικα 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sencha_Touch
http://en.wikipedia.org/wiki/Appcelerator_Titanium
http://en.wikipedia.org/wiki/Appcelerator_Titanium
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Sencha_Touch
http://appcelerator.com/
http://phonegap.com/
http://rhomobile.com/
http://www.sencha.com/products/touch/
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License
http://en.wikipedia.org/wiki/GPL_v3#Version_3
http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/CSS
http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/CSS
http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Webkit
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Οι παραγόμενες εφαρμογές (generated apps) πετυχαίνουν εξαιρετική 

απόδοση δεδομένου ότι δημιουργείται εγγενής πηγαίος κώδικας και θεωρητικά 

είναι δυνατή η εκμετάλλευση του κώδικα που παράγεται. Το λογισμικό 

Applause υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών για τις πλατφόρμες iOS, 

Android και Windows Phone και μπορεί να δημιουργήσει πηγαίο κώδικα 

Objective-C, Java, C# ή Python αλλά η έκδοση του λογισμικού που διατίθεται 

ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα δεν προσφέρει παραγωγικό περιβάλλον 

ανάπτυξης, αναφέρεται σε απλές εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα (data-

driven) και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει το σύνολο των 

εφαρμογών σε πραγματικές παραγωγικές συνθήκες. Επίσης, στην πράξη 

ουσιαστική αξιοποίηση του παραγόμενου εγγενούς πηγαίου κώδικα δεν είναι 

δυνατή λόγω της αυτοματοποιημένης και δυσανάγνωστης δομής του. 

Οι διερμηνευόμενες εφαρμογές (interpreted apps) κάνουν χρήση εγγενών 

στοιχείων που εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα προορισμού για τις 

διεπαφές χρήστη, ενώ η λογική της εφαρμογής μπορεί να υλοποιηθεί με τρόπο 

ανεξάρτητο. Βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η 

αποδοτικότητα της εφαρμογής δεδομένου ότι τελικά παράγονται εγγενείς 

διεπαφές χρήστη, αλλά το μειονέκτημα είναι η πλήρης εξάρτηση από το 

χρησιμοποιούμενο λογισμικό ανάπτυξης. Έτσι, για παράδειγμα ένα νέο 

χαρακτηριστικό της πλατφόρμας προορισμού θα πρέπει πρώτα να υποστηριχθεί 

από το συγκεκριμένο περιβάλλον ανάπτυξης ώστε να γίνει τελικά διαθέσιμο 

στην εφαρμογή.   

Στον πίνακα 4-8 παρατίθενται επιγραμματικά τα μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα όλων των κατηγοριών εφαρμογών. 
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Κατηγορία Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Εφαρμογές 

διαδικτύου 

(Web Apps) 

 Βασίζονται στην χρήση 
ευρέως διαδεδομένων 
τεχνολογιών διαδικτύου. 

 Η ανάπτυξη και 
συντήρηση απαιτεί 
λιγότερο χρόνο και 
κόστος αφού δεν 
απαιτείται ειδική 
ανάπτυξη για κάθε 
πλατφόρμα προορισμού 
ούτε διάθεση σε 
ηλεκτρονικές αγορές. 

 Για την εκτέλεσή τους 
απαιτείται μόνο ο ήδη 
εγκατεστημένος 
φυλλομετρητής (browser) 
της συσκευής.  

 Δεν απαιτείται 
εγκατάσταση και διαρκής 
αναβάθμιση. 

 Το πρότυπο HTML5 
υποστηρίζεται από τις 
μεγαλύτερες πλατφόρμες 
(iOS, Android, 
Blackberry) 

 Υπάρχει περιορισμένη 
δυνατότητα πρόσβασης σε 
στοιχεία υλικού της 
συσκευής (GPS, Push 
Notifications κα).  

 Προκαλούνται επιπλέον 
καθυστερήσεις και κόστος 
που προκύπτουν από τη 
χρήση του διαδικτύου για 
τη λήψη και παρουσίαση 
της ιστοσελίδας.  

 Δεν είναι δυνατή η διάθεση 
των υβριδικών εφαρμογών 
σε ηλεκτρονικές αγορές. 

 Οι εφαρμογές απαιτούν 
επιπλέον χρόνο για την 
εκτέλεσή τους που 
προκύπτει από τη 
διαδικασία εκτέλεσης μέσω 
του φυλλομετρητή 
(browser) της συσκευής. 

 Για την εκτέλεση των 
εφαρμογών απαιτείται 
σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 Η αξιοπιστία των 
εφαρμογών είναι 
περιορισμένη (προβλήματα 
σύνδεσης κα)  

Εγγενείς 

εφαρμογές 

(Native Apps) 

 Αποτελούν τον 
ενδεδειγμένο τρόπο 
ανάπτυξης εφαρμογών 
για έξυπνες κινητές 
συσκευές. 

 Παρέχουν την 
πληρέστερη εμπειρία 
χρήστη (user experience).  

 Παρέχουν την καλύτερη 
απόδοση σε χρόνο 
εκτέλεσης και απόκρισης 
διεπαφών χρήστη. 

 Παρέχουν πλήρη 
πρόσβαση σε όλα τα 
χαρακτηριστικά της 
συσκευής (κάμερα, GPS, 
Push Notifications κα). 

 Παρέχουν τη μέγιστη 
δυνατή αξιοπιστία. 

 Ο πηγαίος κώδικας 
αναφέρεται αποκλειστικά 
στη συγκεκριμένη 
πλατφόρμα προορισμού 
χωρίς να είναι δυνατή η 
εκτέλεσή του σε 
διαφορετική πλατφόρμα.  

 Απαιτείται πολλαπλάσιος 
χρόνος και κόστος ανάπτυξης 
και συντήρησης των 
εφαρμογών. 

 Απαιτείται η εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία για κάθε 
πλατφόρμα προορισμού 
(γλώσσα προγραμματισμού, 
προγραμματιστικές διεπαφές 
κα). 

 

Υβριδικές 

εφαρμογές 

 Η εκτέλεση του πηγαίου 
κώδικα σε ευρεία γκάμα 
πλατφορμών προορισμού. 

 Η ανάπτυξη του πηγαίου 

 Η εφαρμογή υστερεί σε 
χρόνο εκτέλεσης και 
απόκρισης διεπαφών 
χρήστη. 
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(Hybrid Apps) κώδικα πραγματοποιείται 
με χρήση διαδεδομένων 
τεχνολογιών ανάπτυξης 
εφαρμογών διαδικτύου 
(JavaScript, κα). 

 Η πρόσβαση στην 
υφιστάμενη 
λειτουργικότητα της 
πλατφόρμας είναι 
περιορισμένη.  

 Η διάθεση των υβριδικών 
εφαρμογών σε 
ηλεκτρονικές αγορές δεν 
είναι εγγυημένη.  

 Υπάρχει εξάρτηση από το 
χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό ανάπτυξης. 

Παραγόμενες 

εφαρμογές 

(Generated 

Apps) 

 Καλή απόδοση σε χρόνο 
εκτέλεσης και απόκρισης 
διεπαφών χρήστη. 

 Η ανάπτυξη του πηγαίου 
κώδικα πραγματοποιείται 
με χρήση διαδεδομένων 
τεχνολογιών ανάπτυξης 
εφαρμογών διαδικτύου 
(JavaScript, HTML και 
CSS). 

 Οι υπάρχουσες εκδόσεις 
λογισμικών αναφέρονται 
σε εφαρμογές βασισμένες 
σε δεδομένα (data-driven). 

 Η αξιοποίηση του 
παραγόμενου εγγενούς 
πηγαίου κώδικα είναι 
δύσκολη λόγω της 
αυτοματοποιημένης και 
δυσανάγνωστης δομής του. 

 Οι εκδόσεις του 
λογισμικού που διατίθενται 
ως ανοιχτού κώδικα δεν 
προσφέρουν παραγωγικό 
περιβάλλον ανάπτυξης. 

Διερμηνευόμε

νες εφαρμογές 

(Interpreted 

Apps) 

 Καλή απόδοση της 
εφαρμογής δεδομένου ότι 
τελικά παράγονται 
εγγενείς διεπαφές χρήστη. 

 Η ανάπτυξη του πηγαίου 
κώδικα πραγματοποιείται 
με χρήση διαδεδομένων 
τεχνολογιών ανάπτυξης 
εφαρμογών διαδικτύου 
(JavaScript, HTML και 
CSS). 

 Πλήρης εξάρτηση από το 
χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό ανάπτυξης (πχ 
ένα νέο χαρακτηριστικό της 
πλατφόρμας προορισμού θα 
πρέπει πρώτα να 
υποστηριχθεί από το 
συγκεκριμένο περιβάλλον 
ανάπτυξης ώστε να γίνει 
τελικά διαθέσιμο στην 
εφαρμογή).   

Πίνακας 4-8 Συγκριτικός πίνακας πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των 

κατηγοριών εφαρμογών  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συγκριτικού πίνακα 4-8, η κατηγορία των 

διερμηνευόμενων εφαρμογών φαίνεται να συνδυάζει σήμερα πληρέστερα τα 

πλεονεκτήματα των εγγενών εφαρμογών με τη δυνατότητα χρήσης του ίδιου 

πηγαίου κώδικα για διάφορες πλατφόρμες.  

Οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών που εξετάστηκαν και ανήκουν στη 

συγκεκριμένη κατηγορία είναι οι AML, Rhodes και Appcelerator Titanium 
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(πίνακας 4-7). Στο πίνακα 4-9 ανακεφαλαιώνονται τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των λογισμικών που ανήκουν στην κατηγορία των 

διερμηνευόμενων εφαρμογών σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε 

στην ενότητα 4.3.3: 

Λογισμικό Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

AML  Δυνατότητα δυναμικής 
παραμετροποίησης και 
διαμόρφωσης των 
διεπαφών χρήστη. 

 Δεν υποστηρίζεται το 
λειτουργικό σύστημα iOS 
της Apple. 

Rhodes  Δυνατότητα δόμησης του 
κώδικα με χρήση των 
μεθοδολογιών MVC 
(Mode View Controller) 
και ORM (Object 
Relational Mapper) 

 Υποστηρίζεται μεγάλο 
πλήθος πλατφορμών 
κινητών συσκευών (iOS, 
Android, Blackberry, 
Windows Mobile, 
Symbian) 

 Η ανάπτυξη των 
εφαρμογών με χρήση της 
γλώσσας Ruby. 

 Δεν υπάρχει δυνατότητα 
παραγωγής του πηγαίου 
εγγενή κώδικα για την 
πλατφόρμα προορισμού. 

 Η αξιόπιστη υποστήριξη 
του λειτουργικού 
συστήματος Symbian 
απαιτεί μεγάλη 
προγραμματιστική 
προσπάθεια λόγω της 
πληθώρας των 
διαφορετικών εκδόσεων.  

Appcelerator 

Titanium 

 Καλύπτεται σε ποσοστό 
88%  
η αγορά των έξυπνων 
κινητών συσκευών (iOS, 
Android, Blackberry). 

 Παράγεται πηγαίος 
εγγενής κώδικας για την 
πλατφόρμα προορισμού. 

 Η ανάπτυξη 
πραγματοποιείται με την 
ευρέως διαδεδομένη 
γλώσσα Javascript 

 Διαθέτει μεγάλη βάση 
πηγαίου κώδικα που 
καθιστά την ανάπτυξη 
κώδικα εύκολη και 
παραγωγική και 
υποστηρίζεται από 
μεγάλη και ενεργή 
κοινότητα 

 Δεν υποστηρίζονται 
λειτουργικά συστήματα με 
μικρότερη διείσδυση στην 
αγορά των έξυπνων 
κινητών συσκευών όπως τα 
λειτουργικά συστήματα 
Symbian και Windows 
Mobile. 

 Δεν υπάρχει δυνατότητα 
μορφοποίησης μέσω 
αρχείων CSS. Η 
μορφοποίηση 
πραγματοποιείται μέσω 
των ιδιοτήτων των 
αντικειμένων Javascript. 

Πίνακας 4-9 Συγκριτικός πίνακας πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των 

λογισμικών ανάπτυξης της κατηγορίας των διερμηνευόμενων εφαρμογών  
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Συμπερασματικά λοιπόν, τις πληρέστερες λύσεις όσο αφορά στην ανάπτυξη 

εφαρμογών ανεξαρτήτου πλατφόρμας προορισμού αποτελεί η κατασκευή 

διερμηνευόμενων εφαρμογών με χρήση των λογισμικών ανάπτυξης  Rhodes και 

Appcelerator Titanium.  

Για τις ανάγκες υλοποίησης της πρότυπης εφαρμογής γίνεται χρήση του 

λογισμικού Appcelerator Titanium δεδομένου ότι καλύπτει τις βασικές 

πλατφόρμες iOS, Android και BlackBerry στοχεύοντας σε μελλοντική 

υποστήριξη και άλλων, κάνει χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Javascript, 

και παρέχει ένα ιδιαίτερα παραγωγικό περιβάλλον ανάπτυξης.   

Πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω πλατφόρμες επιτρέπουν την ανάπτυξη 

ενός ενιαίου πηγαίου κώδικα από τον οποίο παράγονται εκδόσεις της εφαρμογής 

για κάθε λειτουργικό σύστημα, αλλά κάθε λειτουργικό σύστημα μπορεί να 

παρέχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν υποστηρίζονται σε κάποιο άλλο 

λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα σύμφωνα με την Appcelerator Titanium 

(Appcelerator, «Appcelerator and RIM Join Forces to Reward Mobile 

Developers») κατά τη διαδικασία επέκτασης του κώδικα μιας εφαρμογής 

δημιουργημένη για το λειτουργικό σύστημα iOS ή Android ώστε να υποστηρίξει 

το λειτουργικό σύστημα Blackberry 10 η αξιοποίηση του κώδικα αγγίζει το 65-

90%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει συμβατότητα των χαρακτηριστικών 

κατά 65-90% αλλά απαιτούνται προσαρμογές για το υπόλοιπο ποσοστό 35-10%.  

Τέλος, είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι σήμερα τα λογισμικά 

δημιουργίας εφαρμογών ανεξαρτήτου πλατφόρμας προορισμού ανοιχτού κώδικα 

φαίνεται να εστιάζουν στην επιμέρους κάλυψη των υπαρχόντων 

χαρακτηριστικών κάθε πλατφόρμας και όχι σε μια γενικότερη υποδομή που θα 

παρέχει πλήρη ανεξαρτησία από την υφιστάμενη πλατφόρμα και θα περιέχει για 

παράδειγμα το υπερσύνολο όλων των διαθέσιμων χαρακτηριστικών των 

λειτουργικών συστημάτων. Για παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα iOS 

παρέχει επιπλέον υποδομές δόμησης των μενού που δεν υποστηρίζονται στο 

λειτουργικό σύστημα Android. Έτσι, η χρήση των συγκεκριμένων 
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χαρακτηριστικών απαιτεί επιπλέον προγραμματισμό για το λειτουργικό σύστημα 

Android. 

5 Ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής με χρήση του 

λογισμικού Appcelerator Titanium 

Παρότι το λογισμικό ανάπτυξης Titanium παρέχει ένα πλούσιο σύνολο 

προγραμματιστικών διεπαφών (Application Programming Interfaces, APIs) που 

προσφέρουν τα κατάλληλα επίπεδα αφαίρεσης για τα υποστηριζόμενα 

λειτουργικά συστήματα προορισμού, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 

δημιουργία ποιοτικών εφαρμογών απαιτεί την κατανόηση της δόμησης αυτών 

των λειτουργικών συστημάτων. Για το λόγο αυτό, πριν την παρουσίαση της 

διαδικασίας ανάπτυξης της πρότυπης εφαρμογής με το λογισμικό Titanium, 

παρουσιάζονται τα λειτουργικά στοιχείων των συστημάτων Android και iOS. 

5.1 Το λειτουργικό σύστημα Android 

5.1.1 Αρχιτεκτονική 

Το λειτουργικό σύστημα Android βασίστηκε στο λογισμικό Linux (2.6 

Kernel) και αναπτύχθηκε αρχικά από την εταιρία Google, για να τεθεί στη 

συνέχεια υπό την επίβλεψη της ένωσης Open Handset Alliance (OHA) η οποία 

ιδρύθηκε το 2007 και αποτελείται από ένα σύνολο κατασκευαστριών εταιριών 

με σκοπό το σχεδιασμό ανοιχτών βιομηχανικών προτύπων. Η πλατφόρμα 

Android επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού Java.  

Στην εικόνα 5-1 παρατίθενται τα βασικά συνθετικά στοιχεία της 

αρχιτεκτονικής του λειτουργικού συστήματος Android. Το σύστημα αποτελείται 

από ένα ιεραρχικό σύνολο επιπέδων, κάθε ένα από τα οποία παρέχει υπηρεσίες 

στο επίπεδο που προηγείται στην ιεραρχία.  
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Στη βάση της ιεραρχίας υπάρχει το χαμηλότερο επίπεδο Linux Kernel, το 

οποίο έχει άμεση πρόσβαση στο υλικό της συσκευής και παρέχει υπηρεσίες 

πυρήνα όπως διαχείριση μνήμης, υπηρεσίες ασφάλειας και δικτύου και τους 

οδηγούς συσκευών (drives). Το αμέσως επόμενο επίπεδο Libraries περιλαμβάνει 

ένα σύνολο βιβλιοθηκών που παρέχουν ένα σύνολο υπηρεσιών όπως 

αποθήκευση δεδομένων (SQLite), δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά 

(OpenGL), πολυμεσικά δεδομένα (Media Framework), εσωτερικό φυλλομετρητή 

(WebKit) κα. Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές μέσω του 

επόμενου επιπέδου Application Framework που παρέχει στις εφαρμογές 

υπηρεσίες ανωτέρου επιπέδου όπως η διαχείριση πόρων (Resource Manager), η 

διαχείριση κλήσεων (Telephony Manager), η διαχείριση των διεργασιών 

(Activity Manager) κα. 

 

Εικόνα 5-1 Η αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος Android8
 

Κάθε εφαρμογή στο λειτουργικό σύστημα Android ενεργοποιείται ως 

αυτόνομη διαδικασία με χρήση της ιδεατής μηχανής Dalvik VM (Virtual 

                                                           
8
 Πηγή: http://developer.android.com/about/versions/index.html 
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Machine). H Dalvik VM είναι σε θέση να εκτελεί αρχεία που βρίσκονται σε 

Dalvik Executable Format (.dex) τα οποία έχουν μια βελτιστοποιημένη δομή 

ώστε να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό χώρο στη μνήμη.  

5.1.2 Συστατικά στοιχεία διεπαφών χρήστη  

Κάθε εφαρμογή στο λειτουργικό σύστημα Android αποτελείται από μια ή 

περισσότερες «ενέργειες» (activities) όπου μια «ενέργεια» αναπαριστά μια 

οθόνη διεπαφής χρήστη. Για παράδειγμα, μια οθόνη που εμφανίζει σε μορφή 

λίστας τα θέματα των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί μια 

«ενέργεια», ενώ η οθόνη στην οποία εμφανίζεται το κείμενο ενός συγκεκριμένου 

μηνύματος αποτελεί μια διαφορετική «ενέργεια». Το σύνολο των «ενεργειών» 

μιας εφαρμογής απαρτίζουν τη λειτουργικότητα της εφαρμογής (Appcelerator 

Wiki «Android Platform Overview» (2011)). 

Στην εικόνα 5-2 παρατίθενται τα βασικά συστατικά μέρη των διεπαφών 

χρήστη του λειτουργικού συστήματος Android.  



 

 

Επισκόπηση προσεγγίσεων ανάπτυξης για έξυπνες κινητές συσκευές και 

ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 54 - 
 

 
Εικόνα 5-2 Τα συστατικά στοιχεία των διεπαφών χρήστη του Android (user 

interface components)
9
 

Οι συσκευές με εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Android διαθέτουν 

τέσσερα ειδικής χρήστης πλήκτρα: «πίσω» (back), «μενού» (menu), «αρχή» 

(home) και «αναζήτηση» (search). Ανάλογα με τη συσκευή τα πλήκτρα αυτά 

μπορεί να είναι είτε φυσικά πλήκτρα που διαθέτει η συσκευή είτε πλήκτρα αφής. 

Η θέση και η σειρά των πλήκτρων δεν είναι τυποποιημένη και εξαρτάται από την 

κατασκευάστρια εταιρία.  

Ειδικότερα:  

 Το πλήκτρο «πίσω» (back) ενεργοποιεί την αμέσως προηγούμενη 

ενέργεια (activity). Αν δεν υπάρχει εμφανίζεται η αρχική οθόνη. 

 Το πλήκτρο «αρχή» (home) ενεργοποιεί την αρχική οθόνη διακόπτοντας 

κάθε ενεργή ενέργεια (activity).  

 Το πλήκτρο «μενού» (menu) ενεργοποιεί μενού με ειδικές επιλογές που 

αφορούν την τρέχουσα ενέργεια (activity) που εκτελείται.  

                                                           
9
 Πηγή: 

https://wiki.appcelerator.org/display/guides/Android+Platform+Overview 
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 Το πλήκτρο «αναζήτηση» (search) ενεργοποιεί λειτουργικότητα 

αναζήτησης σε επίπεδο εφαρμογής ή συστήματος. 

5.1.3 Διαστάσεις οθόνης 

Οι συσκευές με εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Android διαθέτουν 

ευρύ φάσμα διαστάσεων και ανάλυση οθόνης. Το μέγεθος της οθόνης 

αντιπροσωπεύει τη φυσική επιφάνεια προβολής και μετράται διαγώνια με 

διαστάσεις που κυμαίνονται για κινητά τηλέφωνα από 2,8 ίντσες (71mm) – 4,3 

ίντσες (110mm) και 10,1 ίντσες (256mm) για υπολογιστές χειρός (tablets).  

Το λειτουργικό σύστημα Android κατηγοριοποιεί σε τέσσερις γενικές 

κατηγορίες τις διάφορες διαστάσεις οθονών: 

 small: τουλάχιστον 426dp x 320dp 

 normal: τουλάχιστον 470dp x 320dp 

 large: τουλάχιστον 640dp x 480dp 

 xlarge: τουλάχιστον 960dp x 720dp 

Η ανάλυση της οθόνης αντιπροσωπεύει το πλήθος εικονοστοιχείων (pixels) 

ανά τετραγωνική ίντσα και κυμαίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 ldpi: 120 dpi 

 mdpi:  160 dpi  

 tvdpi: 213 dpi 

 hdpi: 240 dpi 

 xhdpi: 320 dpi 

Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας διαστάσεων και ανάλυσης οθόνης μια 

εφαρμογή θα πρέπει να δοκιμάζεται σε πληθώρα συσκευών ώστε να 

διαπιστώνεται ότι αποδίδει σωστά τα γραφικά στοιχεία σε διάφορες διαστάσεις 

και αναλύσεις οθόνης. Το Titanium προσφέρει διάφορες δυνατότητες που 

διευκολύνουν τη διαδικασία απεικόνισης των γραφικών στοιχείων όπως η 

διάθεση πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά της οθόνης και η 
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δυνατότητα προσαρμογής της κλίμακας εμφάνισης των γραφικών στοιχείων της 

εφαρμογής ώστε να προσαρμόζονται στο μέγεθος της οθόνης. 

5.2 Το λειτουργικό σύστημα iOS 

5.2.1 Αρχιτεκτονική 

Το λειτουργικό σύστημα iOS χρησιμοποιείται στις συσκευές της Apple 

iPhone, iPod Toutch και συσκευές iPad (Apple Inc. «iOS Technology Overview» 

(2012)). Η επικοινωνία των εφαρμογών με το υλικό της συσκευής 

πραγματοποιείται μέσω ενός συνόλου επιπέδων (εικόνα 5-3) που αναλαμβάνουν 

την υποστήριξη της απαιτούμενης λειτουργικότητας καθώς και την προστασία 

των εφαρμογών από μελλοντικές αναβαθμίσεις της συσκευής.   

 
Εικόνα 5-3 Τα επίπεδα αρχιτεκτονικής του λειτουργικού συστήματος iOS10 

Τα χαμηλότερα επίπεδα προσφέρουν στοιχειώδεις υπηρεσίες και τεχνολογίες 

που σχετίζονται με την άμεση πρόσβαση και χρήση του υλικού της συσκευής. 

Τα υψηλοτέρα επίπεδα προσφέρουν περισσότερο δομημένες υπηρεσίες και 

τεχνολογίες και όπου είναι δυνατό προσφέρουν αντικειμενοστρεφείς αφαιρέσεις 

δομών των χαμηλότερων επιπέδων. Η χρήση των υψηλοτέρων επιπέδων καθιστά 

ευκολότερη και αποδοτικότερη τη συγγραφή του κώδικα της εφαρμογής και 

                                                           
10

 Πηγή: 

http://developer.apple.com/library/ios/documentation/Miscellaneous/Conceptual/

iPhoneOSTechOverview/iPhoneOSTechOverview.pdf 
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πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατό σε σχέση με τα χαμηλότερα 

επίπεδα. 

Το επίπεδο Cocoa Touch παρέχει την υποδομή δόμησης και εκτέλεσης της 

εφαρμογής, καθώς και υποστήριξη υποδομών όπως εισαγωγή στοιχείων μέσω 

της οθόνη αφής (touch-based input), πολυεπεξεργασία (multitasking), ωθήσεις 

κοινοποιήσεων (push notifications) και άλλες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η 

εφαρμογή θα πρέπει να επικοινωνεί άμεσα με το επίπεδο Cocoa Touch.  Το 

επίπεδο Media παρέχει υποστήριξη πολυμεσικών δεδομένων όπως γραφικών, 

ήχου και βίντεο. Το επίπεδο Core Services παρέχει βασικές υπηρεσίες που 

παρέχονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στην εφαρμογή όπως η αποθήκευση 

δεδομένων (SQLite), κρυπτογράφηση (data protection), διαχείριση αρχείων (file-

sharing support), υποστήριξη XML αρχείων (XML Support) κα. Τέλος το 

επίπεδο Core OS περιέχει όλα τα χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά όπου 

στηρίζονται όλες οι υπηρεσίες όπως Bluetooth (Core Bluetooth Framework), 

υπηρεσίες ασφάλειας (Security Framework), οδηγοί συσκευών (System) κα. 

Η συγγραφή των εγγενών iOS εφαρμογών πραγματοποιείται με χρήση της 

γλώσσας Objective-C, υπερσύνολο της ANSI-C με στοιχεία 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού της γλώσσας SmallTalk. Το επίπεδο 

Cocoa Touch παρέχει ένα πλούσιο σύνολο δομών που απλοποιούν τη χρήση της 

μνήμης και δεικτών, αλλά γενικότερα η διαχείριση της μνήμης είναι ευθύνη του 

προγραμματιστή δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτόματη διαδικασία αποδέσμευσης 

μνήμης (garbage collection) διαθέσιμη σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού 

όπως η Java ή η C#. 

5.2.2 Συστατικά στοιχεία διεπαφών χρήστη 

Το λειτουργικό σύστημα iOS παρέχει ένα σύνολο υποδομών και συστατικών 

στοιχείων (user interface components) όσο αφορά στις διεπαφές χρήστη το οποίο 

είναι κοινό σε όλες τους τύπους έξυπνων κινητών συσκευών της Apple iPhone, 
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iPod Toutch και iPad, γεγονός που καθιστά παραγωγική τη διαδικασία 

ανάπτυξης εφαρμογών για τους  παραπάνω τύπους συσκευών.  

Στην εικόνα 5-4 παρατίθενται τα συστατικά στοιχεία διεπαφών χρήστη (user 

interface components) τα οποία είναι κοινά σε όλους τους τύπους έξυπνων 

κινητών συσκευών της Apple. Οι δύο γενικές κατευθύνσεις όσο αφορά στην 

διαδικασία δημιουργίας των διεπαφών χρήστη των εφαρμογών είναι είτε 

υιοθέτηση των παραπάνω τυποποιημένων και συμβατικών στοιχείων, είτε 

ανάπτυξη νέων. Η πρώτη προσέγγιση χρησιμοποιείται για επιχειρηματικές 

εφαρμογές ή εφαρμογές προσανατολισμένες στη διαχείριση πληροφορίας, ενώ η 

δεύτερη προσέγγιση χρησιμοποιείται κατά κόρον στη δημιουργία παιχνιδιών. 

(Appcelerator Wiki «iOS Platform Overview» (2011)).  

 
Εικόνα 5-4 Τα συστατικά μέρη των διεπαφών χρήστη του iOS (user 

interface components)
11

 

 

                                                           
11

 Πηγή: https://wiki.appcelerator.org/display/guides/iOS+Platform+Overview 
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Η κατεύθυνση προβολής της οθόνη είναι μεταβλητή. 

 

Οι εφαρμογές αντιδρούν σε «χειρονομίες» και «κινήσεις» του 

χρήστη (gestures).  

 
Οι χρήστης αλληλεπιδρά κάθε στιγμή μόνο με μια εφαρμογή. 

 

Οι ρυθμίσεις προτιμήσεων του χρήστη είναι διαθέσιμες πάντα 

στην επιλογή «Ρυθμίσεις» (Settings). 

 
Κάθε εφαρμογή διαθέτει ένα και μοναδικό παράθυρο. 

 
Οι συσκευές δεν διαθέτουν πλήκτρα (menu, back, keyboard). 

Πίνακας 5-1 Οι βασικές κατευθύνεις που τηρεί η Apple σε σχέση με την 

αλληλεπίδραση με το χρήστη
12

  

Το λογισμικό Titanium υποστηρίζει και τις δύο προσεγγίσεις όσο αφορά 

στην δημιουργία των διεπαφών χρήστη, και στην παρούσα εργασία θα γίνει 

χρήση των τυποποιημένων και συμβατικών στοιχείων. Στον πίνακα 5-1 

παρατίθενται οι βασικές κατευθύνεις που τηρεί η Apple σε σχέση με την 

αλληλεπίδραση με το χρήστη.  

5.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Titanium 

Το περιβάλλον ανάπτυξης Titanium δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 

από την εταιρία Appcelerator Inc. και διατίθεται με άδεια Apache 2.0. Παρέχει 

ένα πλούσιο σύνολο εργαλείων όχι μόνο για ανάπτυξη εφαρμογών για τις 

πλατφόρμες iOs, Android, Mobile Web και BlackBerry αλλά και υπολογιστές 

χειρός και για προσωπικούς υπολογιστές. Το λογισμικό Titanium για την 

ανάπτυξη των εφαρμογών παρέχει ειδικές Διεπαφές Προγραμματισμού 

Εφαρμογών (Application Programming Interfaces, APIs) με χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού JavaScript μέσω των οποίων δημιουργείται πηγαίος εγγενής 

                                                           
12

 Πηγή: https://wiki.appcelerator.org/display/guides/iOS+Platform+Overview 
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κώδικας για τις διεπαφές χρήστη (User Interface) για την κάθε πλατφόρμα 

προορισμού.   

Η διαδικασία της μεταγλώττισης περιλαμβάνει τρία βήματα:  

(1) προ-μεταγλώττιση (pre-compilation) 

(2) μεταγλώττιση διεπαφών χρήστη (front-end compilation) 

(3) μεταγλώττιση επιπέδου πλατφόρμας προορισμού (platform and 

package compilation) 

Κατά τη διαδικασία της προ-μεταγλώττισης πραγματοποιείται 

βελτιστοποίηση του πηγαίου κώδικα όπως η απομάκρυνση των κενών, η 

ελάττωση του μεγέθους των συμβόλων κα. και δημιουργείται η κατάλληλη 

ιεραρχία των απαιτούμενων Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών.  

Κατά τη δεύτερη φάση της μεταγλώττισης διεπαφών χρήστη 

πραγματοποιείται η δημιουργία του εγγενούς κώδικα. Τέλος, κατά τη διαδικασία 

της μεταγλώττισης σε επίπεδο πλατφόρμας πραγματοποιείται η μεταγλώττιση 

του κώδικα σε εκτελέσιμο αρχείο ανάλογα με την πλατφόρμα προορισμού. Στη 

φάση αυτή της μεταγλώττισης γίνεται χρήση των απαιτούμενων εργαλείων και 

βιβλιοθηκών ανάλογα με την πλατφόρμα προορισμού και η εφαρμογή είναι 

πλέον διαθέσιμη για εκτέλεση είτε σε προσομοιωτή είτε στη συσκευή, καθώς και 

έτοιμη για διανομή στις ηλεκτρονικές αγορές διάθεσης των εφαρμογών. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η βασική διαφορά του λογισμικού Titanium 

σε σχέση με τις υπόλοιπες πλατφόρμες ανάπτυξης είναι ότι παρότι κάνει χρήση 

της JavaScript ως βασική γλώσσα ανάπτυξης (όπως διάφορες άλλες πλατφόρμες 

ανάπτυξης σύμφωνα με τον συγκριτικό πίνακα 4-7), η τελική εφαρμογή δεν 

απαιτεί για την εκτέλεσή της την ύπαρξη ενός φυλλομετρητή για την 

παρουσίαση των διεπαφών χρήστη (παρότι αυτό συμβαίνει στις εκδόσεις της 

εφαρμογής για εκτέλεση σε υπολογιστή). Μέσω της χρήσης των Διεπαφών 

Προγραμματισμού Εφαρμογών του Titanium, όταν παράγεται το τελικό 

εκτελέσιμο αρχείο οι διεπαφές χρήστη υλοποιούνται με χρήση εγγενούς κώδικα. 

Το γεγονός αυτό καθιστά τις εφαρμογές αποτελεσματικότερες και 
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αποδοτικότερες σε σχέση με τις τεχνικές που βασίζονται στη χρήση 

φυλλομετρητών. Στην εικόνα 5-5 το επίπεδο Διεπαφών Προγραμματισμού 

Εφαρμογών αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο «UI API, Phone API, Optional 

Modules». 

 
Εικόνα 5-5 Οι πλατφόρμες προορισμού Android και iOS14

 

5.4 Εγκατάσταση των Βιβλιοθηκών Ανάπτυξης Λογισμικού 

(SDK) για το λειτουργικό σύστημα iOS 

 Για την ανάπτυξη εφαρμογών για τις συσκευές της Apple όπως οι συσκευές 

iPhone και iPad, απαιτείται η απόκτηση λογαριασμού ανάπτυξης λογισμικού 

iOS Developer Program από την Apple. Η εγγραφή κοστολογείται 99$ US ανά 

έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους όρους χρήσης του λογαριασμού 

απαγορεύεται ρητά η ανάπτυξη εφαρμογών για τις κινητές συσκευές της Apple 

με χρήση υπολογιστή εκτός των υπολογιστών που κατασκευάζει η ίδια η εταιρία 

Apple.  

Η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών με το λογισμικό Titanium προαπαιτεί 

την ύπαρξη εγκατεστημένης έκδοσης των εξής λογισμικών: 

                                                           
14

 Πηγή: https://wiki.appcelerator.org 
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 XCode  (Developer Tools by Apple) 

 iOS SDK  (iOS Software Development Kit by Appcelerator) 

Το λογισμικό XCode αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα ανάπτυξης 

εφαρμογών της Apple και η εγκατάστασή του είναι διαθέσιμη μέσω της 

ιστοσελίδας Apple Developer – iOS Dev Center 

(https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action#downloads) μέσω της 

οποίας η Apple παρέχει υποστήριξη στους εγγεγραμμένους προγραμματιστές.  

Το λογισμικό iOS SDK αποτελεί τις Βιβλιοθήκες Ανάπτυξης Λογισμικού 

(Software Development Kit, SDK) που έχουν αναπτυχθεί και υποστηρίζονται 

(όπως και το λογισμικό Titanium) από την εταιρία Appcelerator. Το λογισμικό 

iOS SDK είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα χωρίς 

χρέωση με ρητές οδηγίες που εφιστούν τη προσοχή στους περιορισμούς της 

Apple για εγκατάσταση του λογισμικού αποκλειστικά σε υπολογιστές της 

εταιρίας.  

5.5 Το περιβάλλον ανάπτυξης του λογισμικού Titanium 

Το λογισμικό Appcelerator Titanium αποτελείται από την ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα ανάπτυξης Titanium Studio – IDE (Integrated Development 

Environment, IDE). Εάν πρόκειται για εγκατάσταση σε μηχανήματα Apple η 

εγκατάσταση του λογισμικού Titanium πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την 

εγκατάσταση των λογισμικών ανάπτυξης εφαρμογών XCode και iOS SDK.  

Η κατάλληλη έκδοση ανάλογα με τον τύπο (πχ. Apple)  είναι διαθέσιμη από 

την Appcelerator στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://my.appcelerator.com.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γενικότερη πολιτική της εταιρίας Apple 

απαγορεύει την ανάπτυξη εφαρμογών για τις κινητές συσκευές της με χρήση 

υλικού άλλων κατασκευαστών.  Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η ανάπτυξη 

εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα iOS της συσκευής iPhone μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω μηχανημάτων ανάπτυξης της 

http://my.appcelerator.com/
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Apple (πχ. χρήση Mac Pro Quad-Code Intel Xeon με λειτουργικό σύστημα OS X 

Mountain Lion) και όχι με χρήση μη Apple υπολογιστών.  

 

 

Εικόνα 5-6 Εγκατάσταση των Βιβλιοθηκών Ανάπτυξης Λογισμικού 

(Software Development Kit, SDK) για τις πλατφόρμες Android και iOS 

5.6 Δημιουργία εφαρμογής για κινητές συσκευές 

Η δημιουργία ενός νέου Titanium Mobile Project πραγματοποιείται μέσω της 

επιλογής: TitaniumNewNew ProjectTitanium Mobile Project. Οι 

διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται στην εικόνα 5-7. 
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Εικόνα 5-7 Δημιουργία νέου Titanium Mobile Project 

Τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν κατά τη δημιουργία μιας 

εφαρμογής είναι: 

 Το όνομα της εφαρμογής (Project name), είναι το κωδικό όνομα της 

εφαρμογής. Για τις ανάγκες της παρούσας εφαρμογής δόθηκε το όνομα 

mismobile. 

 Ο κωδικός της εφαρμογής (App ID), είναι ο κωδικός έκδοσης της εφαρμογής. 

Η μορφή του κωδικού πρέπει να είναι σε αντίστροφη σημειολογία πεδίου 

(Reverse Domain Name Format, Reverse-DNS).  Για τις ανάγκες της 

παρούσας εφαρμογής δόθηκε το όνομα edu.uom.mis.mobile.  

 Οργανισμός/Προσωπική ιστοσελίδα (Company/Personal URL), η ιστοσελίδα 

του οργανισμού που σχετίζεται με την εφαρμογή. Για τις ανάγκες της 

παρούσας εφαρμογής δόθηκε το URL http://mis.uom.gr. 

http://mis.uom.gr/


 

 

Επισκόπηση προσεγγίσεων ανάπτυξης για έξυπνες κινητές συσκευές και 

ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 65 - 
 

   
Εικόνα 5-8 Δημιουργία της εφαρμογής mismobile στο Titanium 

Οι  βασικοί φάκελοι και αρχεία ενός Titanium project φαίνονται στον πίνακα 

5-2. 

Αρχείο/Directory  Λειτουργικότητα 

resources  
Ο βασικός φάκελος που περιέχει τον πηγαίο κώδικα 

καθώς και τα γραφικά της εφαρμογής. 

app.js Το αρχείο εκκίνησης της εφαρμογής. 

tiapp.xml 

 

Το XML αρχείο με τις παραμέτρους της εφαρμογής 

Αρχείο στο οποίο δηλώνεται η λειτουργικότητα και τα 

χαρακτηριστικά της εφαρμογής που θα διατίθενται 

προς το εξωτερικό λειτουργικό σύστημα. 

Πίνακας 5-2 Η δομή του Titanium project  

Στην εικόνα 5-9 παρατίθεται η δομή των φακέλων της πρότυπης εφαρμογής 

mismobile.  
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Στο φάκελο resources περιέχεται ο κώδικας της εφαρμογής καθώς και όλα 

τα γραφικά στοιχεία. Ειδικότερα, στον φάκελο resources/common περιέχεται το 

αρχείο παραμετροποίησης umConfig.js όπου ορίζονται οι διευθύνσεις URLs, οι 

γενικές σταθερές του συστήματος κα, και το αρχείο υποστήριξης umSystem.js 

όπου υλοποιείται λειτουργικότητα και καλείται σε διάφορα σημεία της 

εφαρμογής. Στον φάκελο resources/ui περιέχονται όλα τα αρχεία κώδικα που 

αφορούν διεπαφές χρήστη.    

Στο φάκελο i18n περιέχονται οι μεταφράσεις όλων των λεκτικών της 

εφαρμογής για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες. Είναι σημαντικό να τονιστεί 

ότι είναι αναγκαία προγραμματιστική πρακτική να μην υπάρχουν ελληνικά 

λεκτικά μέσα στον κώδικα (hard-coded strings) αλλά δυναμικά λεκτικά που 

ερμηνεύονται κατά την εκτέλεση της εφαρμογής ανάλογα με τις ρυθμίσεις 

γλώσσας της κινητής συσκευής (localized strings). Έτσι, για κάθε 

υποστηριζόμενη γλώσσα θα πρέπει να δημιουργείται ο κατάλληλος φάκελος 

στον οποίο θα πρέπει να ορίζεται κατάλληλα το αρχείο strings.xml το οποίο 

περιέχει τα λεκτικά της εφαρμογής. Η ονοματολογία των φακέλων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO-639-1. Για παράδειγμα, 

δεδομένου ότι ο κωδικός για την αγγλική γλώσσα είναι en θα πρέπει να 

δημιουργηθεί το αρχείο λεκτικών i18n/en/strings.xml, ενώ δεδομένου ότι ο 

κωδικός για την ελληνική γλώσσα είναι el θα πρέπει να δημιουργηθεί το αρχείο 

i18n/el/strings.xml.  

Το αρχείο strings.xml έχει XML μορφή. Η ιδιότητα name αντιστοιχεί στο 

κλειδί ανεύρεσης του λεκτικού, ενώ η τιμή εντός του κόμβου αντιστοιχεί στην 

τιμή του λεκτικού, για παράδειγμα <string name="umApp_title">ΔΠΜΣ Στα 

Πληροφοριακά Συστήματα</string>. Η χρήση του λεκτικού εντός του κώδικα 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με χρήση της μακροεντολής L(), για 

παράδειγμα L(‘umApp_title’), είτε με χρήση της μεθόδου Ti.Locale.getString(), 

για παράδειγμα Ti.Locale.getString(‘umApp_title’). 

  

http://developer.appcelerator.com/apidoc/mobile/latest/Titanium.Locale.getString-method.html
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(1) Η δομή των φακέλων της 
πρότυπης εφαρμογής mismobile 

 

 

 (2) Τα αρχεία λεκτικών strings.xml για τις 
γλώσσες ελληνικά (el) και αγγλικά (en) 

  

(3) Ο φάκελος παραμετροποίησης 
και συστήματος resources/common 

 

 

(4) Ο φάκελος των αρχείων διεπαφών 
χρήστη resources/ui 

Εικόνα 5-9 Η δομή των φακέλων της πρότυπης εφαρμογής mismobile 
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Στην εικόνα 5-10 παρατίθεται ενδεικτικό απόσπασμα του αρχείου 

i18n/el/strings.xml για την υποστήριξη ελληνικών. 

Εικόνα 5-10 Ενδεικτικό απόσπασμα αρχείου λεκτικών strings.xml 

 

  



 

 

Επισκόπηση προσεγγίσεων ανάπτυξης για έξυπνες κινητές συσκευές και 

ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 69 - 
 

5.6.1 Το πρώτο παράθυρο της εφαρμογής 

Εξ ορισμού, η εκτέλεση της εφαρμογής πραγματοποιείται μέσω του αρχείου 

app.js (εικόνα 5-9 (1)), όπου και δημιουργείται το αρχικό «παράθυρο» της 

εφαρμογής μέσω της κλάσης Window (Titanium.UI package). Στην εικόνα 5-11 

παρατίθεται το πρώτο παράθυρο της εφαρμογής σε λειτουργικό σύστημα 

Android 2.2 και ανάλυση οθόνης 480x854.  

  
Εικόνα 5-11 To  πρώτο παράθυρο της πρότυπης εφαρμογής  

  

Class: Window 
Package: 

Titanium.UI 
Class: View 
Package: 
Titanium.UI 

Class: View 
Package: 
Titanium.UI 
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Στο πρώτο παράθυρο της εφαρμογής εμφανίζονται οι εξής επιλογές: 

 

Ανεύρεση προσωπικού: δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης των 

στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, γραφείο, κτήριο κα) των 

εργαζομένων, μελών ΔΕΠ, εργαστηρίων κα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.  

 

Νέα ΠαΜακ: εμφανίζονται τα τελευταία νέα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας όπως αναρτώνται από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου 

(μέσω ροών δεδομένων) με δυνατότητα αναλυτικής πληροφόρησης για 

κάθε νέο.  

 

Νέα MIS: εμφανίζονται τα τελευταία νέα του ΔΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπως 

αναρτώνται από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (μέσω ροών 

δεδομένων) με δυνατότητα αναλυτικής πληροφόρησης για κάθε νέο.  

 

Αναζήτηση εργασίας: εμφανίζονται τα τελευταία νέα που αφορούν 

στην απασχόληση και σταδιοδρομία όπως αναρτώνται από το ΔΑΣΤΑ: 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 

Χάρτης: εμφανίζεται χάρτης με πληροφορίες τοποθεσίας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ενδεικτικά τοποθετούνται στο χάρτη ως 

ενεργά στοιχεία η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και  το 

ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα. 

 

Υπάρχει δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην κεντρική διαδικτυακή 

πύλη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr. Η μετάβαση 

πραγματοποιείται με χρήση φυλλομετρητή.  

 

Ανεύρεση βιβλίων: υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης βιβλίων στη 

κεντρική  βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βάσει του 

τίτλου ή μέρος του τίτλου. 

http://www.uom.gr/
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Facebook  MIS: υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην 

ιστοσελίδα Facebook που συντηρείται για τις ανάγκες του ΔΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Twitter MIS: υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην 

ιστοσελίδα Twitter που συντηρείται για τις ανάγκες του ΔΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Εικόνα 5-12 Οι διαθέσιμες επιλογές της πρότυπης εφαρμογής  

Η κλάση Window
15

 χρησιμοποιείται για να εμφανίσει περιεχόμενο σε όλη 

την επιφάνεια της οθόνης της συσκευής και συνήθως εμπεριέχει επιμέρους 

αντικείμενα τύπου View (Titanium.UI package) τα οποία περιέχουν επιμέρους 

περιεχόμενο με προκαθορισμένο και δομημένο τρόπο που εξαρτάται από το 

σχεδιασμό της εφαρμογής. Ειδικότερα, το πρώτο παράθυρο της εφαρμογής 

mismobile της εικόνας 5-11 περιέχει δύο αντικείμενα τύπου View, το πρώτο 

χρησιμοποιείται για να εμφανίσει την επικεφαλίδα «ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά 

Συστήματα» και το δεύτερο για να στοιχίσει τα εικονίδια των δυνατών επιλογών 

(«Ανεύρεση προσωπικού», «Νέα ΠαΜακ», «Νέα MIS» κτλ).  

Οι βασικές ενέργειες που επιδέχεται ένα αντικείμενο τύπου Window είναι 

άνοιγμα (method open) και κλείσιμο (method close). Κατά το άνοιγμα, το 

παράθυρο προστίθεται στην κορυφή της στοίβας των ανοιχτών παραθύρων της 

εφαρμογής (render stack), ενώ κατά το κλείσιμο το παράθυρο απομακρύνεται 

από τη στοίβα.  

Εξ ορισμού, το παράθυρο καταλαμβάνει όλη την οθόνη εκτός της μπάρας 

πλοήγησης (navigation bar), της μπάρας κατάστασης (status bar),  και της 

μπάρας καρτελών (tab bar) αν υπάρχει. Για να καταλάβει το παράθυρο όλη την 

οθόνη θα πρέπει να δηλωθεί κατάλληλα η ιδιότητα fullscreen:true κατά τη 

                                                           
15

 Πηγή: 

http://developer.appcelerator.com/apidoc/mobile/1.8.2/Titanium.UI.Window-

object 
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δημιουργία του παραθύρου. Σε οποιοδήποτε σημείο του κώδικα, το αντικείμενο 

Titanium.UI.currentWindow
16  αντιστοιχεί στο ενεργό παράθυρο της εφαρμογής. 

Αντικείμενα παραθύρων τύπου Window μπορούν επίσης να δημιουργηθούν 

κάνοντας χρήση της ιδιότητας URL που ορίζει τη διεύθυνση όπου βρίσκεται 

αποθηκευμένο το αρχείο Javascript που περιέχει τον κώδικα του παραθύρου. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Titanium για λόγους ασφάλειας αρνείται να 

εκτελέσει κώδικα που βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία. Όταν το 

παράθυρο δημιουργείται από διαφορετικό αρχείο Javascript, ο κώδικας 

εκτελείται σε διαφορετικό νήμα (thread) καθώς και περιβάλλον (context) σε 

σχέση με τον κώδικα που εκτελείται μέσω του app.js. Στην εικόνα 5-13 

εμφανίζεται η δήλωση του πρώτου παραθύρου της εφαρμογής εντός του app.js 

αρχείου εκκίνησης της εφαρμογής. Η δημιουργία του παραθύρου 

πραγματοποιείται μέσω του αρχείου umAppManager.js (εικόνα 5-9 (4)) το οποίο 

διατάσει τα αρχικά εικονίδια των διαθέσιμων επιλογών. 

 
Εικόνα 5-13 Δήλωση του βασικού παραθύρου της εφαρμογής 

Το κυρίως παράθυρο της εφαρμογής windowMain θα πρέπει να τερματίζει 

την εφαρμογή όταν ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο επιστροφής (back button). Η 

ιδιότητα exitOnClose:true προκαλεί τον τερματισμό της εφαρμογής. (Για τις 

συσκευές iPad και iPhone SDK 3.2 στην έκδοση Titanium 1.2 υποστηρίζονται οι 

νέοι τύποι παραθύρων  «Page sheet» και «Form sheet»). 

 

                                                           
16

 Πηγή: 

http://developer.appcelerator.com/apidoc/mobile/1.8.2/Titanium.UI.currentWind

ow-property.html 

http://developer.appcelerator.com/apidoc/mobile/1.8.2/Titanium.UI.currentWindow-property.html
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5.6.2 Ενημέρωση μέσω ροών δεδομένων (Rss Feeds) 

Οι επιλογές της εφαρμογής «Νέα ΠαΜακ», «Νέα MIS» και «Αναζήτηση 

εργασίας» αφορούν στην πληροφόρηση του χρήση σχετικά με τελευταία νέα και 

ανακοινώνεις μέσω ειδικών κατηγοριών ροών δεδομένων (rss feeds). 

 Ειδικότερα,  

 η επιλογή «Νέα ΠαΜακ» εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με δράσεις, 

εκδηλώσεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γενικότερα νέα 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,   

 η επιλογή «Νέα MIS» εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήματα όπως προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, 

εκδηλώσεις κα,  

 η επιλογή «Αναζήτηση εργασίας» εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με 

εργασιακά θέματα όπως προσλήψεις, συνεργασίες, ένθετα εργασίας κα, 

καθώς και γενικότερα νέα του γραφείου Δ.Α.Σ.Τ.Α. (Δομή Απασχόλησης 

και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας) .  

Στην εικόνα 5-14 εμφανίζεται η αντίστοιχη διεπαφή χρήστη. Αρχικά ο 

χρήστης επιλέγει μια κατηγορία νέων («Νέα ΠαΜακ», «Νέα MIS» ή 

«Αναζήτηση εργασίας») και στη συνέχεια το σύστημα εμφανίζει μια λίστα με 

όλα τα τελευταία νέα της κατηγορίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

περιορίσει το μέγεθος της λίστας και να φιλτράρει συγκεκριμένα νέα που τον 

ενδιαφέρουν πληκτρολογώντας σχετικό κείμενο ανεύρεσης. Οι πληροφορίες που 

εμφανίζονται για κάθε νέο είναι: σύντομη περιγραφή, η ημερομηνία ανάρτησης 

και το πλήρες κείμενο του νέου (αφού επιλεχθεί από το χρήστη), ενώ  υπάρχει 

δυνατότητα μετάβασης στην τοποθεσία ανάρτησης.  
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Βήμα 1: Ο χρήστης επιλέγει από το 

αρχικό παράθυρο «Νέα MIS» 

 

Βήμα 2:  Η εφαρμογή εμφανίζει λίστα με 

τα νέα του MIS 

 

Βήμα 3: Ο χρήστης επιλέγει 
ανακοινώσεις που περιέχουν τη λέξη 

«business» 

 

 

Βήμα 4: Ο χρήστης διαγράφει τα φίλτρα 
αναζήτησης 

Εικόνα 5-14 Πληροφόρηση μέσω ροών δεδομένων (rss feeds) 
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Εικόνα 5-15 Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με ένα δεδομένο (νέο) της 

ροής δεδομένων 

Μια ροή δεδομένων (rss feed) αποτελεί ουσιαστικά έναν εξειδικευμένο 

τρόπο επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων με χρήση XML δομής. Στην 

εικόνα 5-16 παρουσιάζεται ενδεικτικά η ροή δεδομένων «Νέα MIS» του ΔΠΜΣ 

στα Πληροφοριακά Συστήματα, η οποία διατίθεται και συντηρείται από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://argo.uom.gr/exportmobile/feed/uomnews-last-10-front.php?t=103 και 

παρουσιάζει τα τελευταία 10 νέα.  

Η δομή των πληροφοριών που μεταφέρονται μέσω ροών δεδομένων είναι 

τυποποιημένη (εικόνα 5-16), οπότε όλες οι κατηγορίες πληροφόρησης («Νέα 

ΠαΜακ», «Νέα MIS» ή «Αναζήτηση εργασίας») έχουν την ίδια ακριβώς μορφή. 

Το γεγονός αυτό καθιστά το χειρισμό τους παραγωγικότερο και επεκτάσιμο, 

αφού νέες ροές δεδομένων μπορούν να προστεθούν με χρήση του υπάρχοντος 

κώδικα.  

http://argo.uom.gr/exportmobile/feed/uomnews-last-10-front.php?t=103
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Εικόνα 5-16 Ενδεικτική δομή ροής δεδομένων (rss feed) 

Ενδεικτικό παράδειγμα πληροφοριών που περιγράφουν ένα νέο της ροής 

δεδομένων εμφανίζονται στην εικόνα 5-17. Για κάθε νέο (<item>) είναι 

διαθέσιμη μια σύντομη περιγραφή (<title>), ο δικτυακός τόπος ανάρτησης 

(<link>), η πλήρης περιγραφή του νέου (<description>) και η ημερομηνία 

ανάρτησης (<pubDate>).  

 
Εικόνα 5-17 Η δομή μιας ροής πληροφορίας (rss feed) για ένα 

συγκεκριμένο νέο (item) 
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Η απεικόνιση των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω της ροής δεδομένων 

πραγματοποιείται με χρήση της κλάσης TableView (Titanium.UI package) που 

χρησιμοποιείται γενικότερα για την εμφάνιση αποτελεσμάτων με 

πινακοποιημένη μορφή. Για κάθε νέο δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης 

TableRow που προστίθεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων, ενώ για τη 

δημιουργία της μπάρας ανεύρεσης γίνεται χρήση της κλάσης SearchBar 

(Titanium.UI package). Στην εικόνα 5-18 παρατίθεται μια εποπτική εικόνα των 

χρησιμοποιούμενων κλάσεων. 

 
Εικόνα 5-18 Οι κλάσεις απεικόνισης των πληροφοριών μιας ροής δεδομένων 

Η επικοινωνία της εφαρμογής με την δικτυακή τοποθεσία για τη λήψη των 

δεδομένων πραγματοποιείται με χρήση του πρωτοκόλλου HTTP μέσω της 

κλάσης HTTPClient (Titanium.Network package). H σύνδεση πραγματοποιείται 

μέσω της μεθόδου open, παράμετροι της οποίας αποτελούν η μέθοδος κλήσης 

(‘GET’) και η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα παράσχει τα δεδομένα. Όταν τα 

δεδομένα επιστραφούν στην εφαρμογή έχουν τη μορφή XML. Στο επόμενο 

Class: SearchBar 
Package: 

Titanium.UI 

Class: TableView 
Package: 

Titanium.UI 
Class: TableRow 
Package: 

Titanium.UI 
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απόσπασμα κώδικα παρατίθεται η διαδικασία λήψης των δεδομένων της ροής 

«Νέα MIS». 

var hTTPClient=  
 Ti.Network.createHTTPClient(); 
hTTPClient.open('GET', 'http://argo.uom.gr/exportmobile/feed/uomnews-
last-10-front.php?t=103', false); 
hTTPClient.setRequestHeader( 
 "Content-Type", "text/xml; charset=\"utf-8\"") ;  
hTTPClient.onload = function(e) { 
 var xml=this.responseXML; 
    
       // …   
   
  
} 

Μετά τη λήψη των δεδομένων XML της ροής, δημιουργείται αντικείμενο 

τύπου Document (Titanium.XML package) που επιτρέπει το χειρισμό και την 

ανάγνωση των δεδομένων. Στο επόμενο απόσπασμα κώδικα παρατίθεται ο 

τρόπος ανάγνωσης των δεδομένων της ροής. 

var doc=Titanium.XML.parseString(sXml); 
var items=doc.documentElement.getElementsByTagName("item"); 
for (var i=0;i<items.length;i++){ 
 var item=items.item(i); 
 var title=getRssText(item,'title'); 
 var link=getRssText(item,'link'); 
 var pubDate=getRssText(item,'pubDate'); 
 var description=getRssText(item,'description'); 
   
 // … 
} 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη σειρά εκτέλεσης των 

εντολών παρατίθενται στα αρχεία κώδικα umRssFeedItem.js, umRssFeedList.js, 

umRssFeedListJob.js, umRssFeedListMIS.js, umRssFeedListUOM.js 

(Παράρτημα Β). 

http://argo.uom.gr/exportmobile/feed/uomnews-last-10-front.php?t=103
http://argo.uom.gr/exportmobile/feed/uomnews-last-10-front.php?t=103
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5.6.3 Facebook MIS 

Η επιλογή «Facebook MIS» δίνει τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση Facebook http://www.facebook.com/misuom που 

συντηρείται για τις ανάγκες του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 
Βήμα 1: Ο χρήστης επιλέγει από το 

αρχικό παράθυρο «Facebook MIS» 
 

 
Βήμα 2: Η εφαρμογή εμανίζει την 

ιστοσελίλδα Facebook του MIS 

 

Εικόνα 5-19 Facebook MIS 

Στην εικόνα 5-19 εμφανίζεται η σχετική ιστοσελίδα όπως εμφανίζεται στην 

κινητή συσκευή. Η άμεση μετάβαση σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση 

πραγματοποιείται με χρήση της μεθόδου openURL της κλάσης 

Titanium.Platform.  

http://www.facebook.com/misuom
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Η συγκεκριμένη μέθοδος δέχεται ως παράμετρο την ηλεκτρονική διεύθυνση 

μετάβασης http://www.facebook.com/misuom. Το λειτουργικό σύστημα 

αναλαμβάνει να ενεργοποιήσει τον εγκατεστημένο φυλλομετρητή της συσκευής 

ώστε να εμφανιστεί η ιστοσελίδα. Στο επόμενο απόσπασμα παρατίθεται η 

σχετική κλήση. 

 
Titanium.Platform.openURL( 'http:// www.facebook.com/misuom'); 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη σειρά εκτέλεσης των 

εντολών Javascript παρατίθενται στο αρχείο κώδικα umAppManager.js 

(Παράρτημα Β).   

5.6.4 Twitter MIS 

Η επιλογή «Twitter MIS» δίνει τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση Twitter http://www.twitter.com/mis_uom που 

συντηρείται για τις ανάγκες του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στην εικόνα 5-20 εμφανίζεται η σχετική ιστοσελίδα 

όπως εμφανίζεται στην κινητή συσκευή.  

Η άμεση μετάβαση σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση πραγματοποιείται (όπως 

και στην περίπτωση της μετάβασης της ιστοσελίδας Facebook) με χρήση της 

μεθόδου openURL της κλάσης Titanium.Platform. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος δέχεται ως παράμετρο την ηλεκτρονική διεύθυνση 

μετάβασης http://www.twitter.com/mis_uom.  

Το λειτουργικό σύστημα αναλαμβάνει να ενεργοποιήσει τον εγκατεστημένο 

φυλλομετρητή της συσκευής ώστε να εμφανιστεί η ιστοσελίδα. Περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη σειρά εκτέλεσης των εντολών Javascript 

παρατίθενται στο αρχείο κώδικα umAppManager.js (Παράρτημα Β). 

http://www.facebook.com/misuom
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Βήμα 1: Ο χρήστης επιλέγει από το 

αρχικό παράθυρο «Twitter MIS» 
 

 
Βήμα 2: Η εφαρμογή εμανίζει την 

ιστοσελίλδα Facebook του MIS 

 

Εικόνα 5-20 Twitter MIS 

5.6.5 Χάρτης Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Η επιλογή «Χάρτης» αφορά στην πληροφόρηση του χρήση για γεωγραφικά 

δεδομένα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στην εικόνα 5-21 

εμφανίζεται η αντίστοιχη διεπαφή χρήστη.  

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί σύροντας το χάρτη προς 

οποιαδήποτε κατεύθυνση καθώς και να μεγαλώσει (zoom in) ή να μικρύνει 

(zoom out) την έκταση του χάρτη που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.  
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Αρχικά ο χρήστης επιλέγει την επιλογή «Χάρτης» (εικόνα 5-21, βήμα 1) από 

το αρχικό παράθυρο της εφαρμογής. Στη συνέχεια, η εφαρμογή εμφανίζει 

ενδεικτικά δύο κτίρια με τη μορφή κουκίδων: την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (μπλε κουκίδα) και το εργαστήριο του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά 

Συστήματα (κόκκινη κουκίδα). Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα κτίριο (εικόνα 5-21, 

βήμα 3 και 4) εμφανίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες για κάθε κτίριο.  

Στην τελική ενότητα των συμπερασμάτων και προτάσεων προτείνεται η 

περεταίρω λειτουργικότητα όπου για παράδειγμα ο χρήστης να έχει τη 

δυνατότητα να επιλέγει ένα κτίριο και να εμφανίζονται τα σχετικά στοιχεία 

επικοινωνίας (στοιχεία γραμματείας, ώρες λειτουργίας, τηλέφωνα επικοινωνίας 

κα). Στην παρούσα έκδοση της εφαρμογής εμφανίζεται η διεύθυνση και το 

τηλέφωνο επικοινωνίας της γραμματείας για το ΔΠΜΣ Στα Πληροφοριακά 

Συστήματα με δυνατότητα άμεσης κλήσης (μέσω του εικονιδίου ). Η επέκταση 

της συγκεκριμένης λειτουργικότητας προϋποθέτει την υλοποίηση κεντρικών 

υποδομών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (όπως η προτυποποίηση και 

διάθεση πληροφοριών) που κατά τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας εργασίας 

δεν είναι εφικτή. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας εργασίας δεν υπάρχουν 

έγκυρα διαθέσιμα γεωγραφικά δεδομένα για τα τμήματα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, οπότε η ενδεικτική τοποθέτηση των δύο κτιρίων 

πραγματοποιήθηκε κατά προσέγγιση με βάσει πληροφορίες της ιστοσελίδας 

Google Maps (https://maps.google.com/). Τα κατά προσέγγιση δεδομένα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5-3. 

 

https://maps.google.com/
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Βήμα 1: Ο χρήστης επιλέγει από το 
αρχικό παράθυρο «Χάρτης» 

 

 

 

Βήμα 2:  Η εφαρμογή εμφανίζει χάρτη με 
ενεργά στοιχεία (κουκίδες) 

 

Βήμα 3: Η τοποθεσία του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

 

Βήμα 4: Η τοποθεσία του ΔΠΜΣ στα 
Πληροφοριακά Συστήματα 

Εικόνα 5-21 Χάρτης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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Τοποθεσία   
Γεωγραφικό 

μήκος 

Γεωγραφικό 

πλάτος 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 40.625468 22.959792 

ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά 

Συστήματα 
40.624963 22.960028 

Πίνακας 5-3 Γεωγραφικές συντεταγμένες με βάση την ιστοσελίδα Google 

Maps (https://maps.google.com/)  

Η απεικόνιση των δεδομένων του χάρτη πραγματοποιείται με χρήση της 

κλάσης View (Titanium.Map package) που δημιουργείται μέσω της μεθόδου 

createView (Titanium.Map package). Η συγκεκριμένη μέθοδος δέχεται ένα 

σύνολο παραμέτρων όπως η αρχική τοποθεσία του χάρτη και o τύπος 

απεικόνισης (πχ οδική ή δορυφορική). Στο επόμενο απόσπασμα κώδικα 

παρατίθεται η δημιουργία του χάρτη που αποθηκεύεται στην τοπική μεταβλητή 

viewMap.  

var viewMap =  
 Titanium.Map.createView({ 
  top : ( ( osname=="iphone" ) ? '0dp' : '40dp' ), 
  mapType : Titanium.Map.STANDARD_TYPE, 
  region : { 
   latitude : 40.630370, 
   longitude : 22.960889, 
   latitudeDelta : 0.008, 
   longitudeDelta : 0.008 
  }, 
  animate : true, 
  regionFit : true, 
  userLocation : true, 
  annotations:createAnnotations(), 
 }); 

 

Ο χάρτης viewMap δημιουργείται ώστε να εστιάζει στην Πρυτανεία του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του 

πίνακα 5-3. Τα δεδομένα των κτιρίων αποθηκεύονται σε λίστα που 

https://maps.google.com/
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δημιουργείται μέσω της μεθόδου createAnnotation, και για κάθε κτίριο 

δημιουργείται ένα αντικείμενο τύπου Annotation (Titanium.Map package). Στο 

παρακάτω απόσπασμα κώδικα δημιουργείται το σχετικό αντικείμενο Annotation 

που αφορά το κτίριο του ΔΠΜΣ Στα Πληροφοριακά Συστήματα όπου ο τίτλος 

δημιουργείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις γλώσσας της συσκευής βάσει του 

λεκτικού umMap_MIS και το γεωγραφικό πλάτος και μήκος είναι 40.624963  

και 22.960028 αντίστοιχα. 

Ti.Map.createAnnotation({ 
 latitude : 40.624963,  
 longitude : 22.960028,  
 title : L('umMap_MIS'), 
 //… 
 animate : true, 
 pincolor : Ti.Map.ANNOTATION_RED 
}) 

Στην εικόνα 5-22 παρουσιάζεται εποπτική εικόνα των απαραίτητων κλάσεων 

για τη δημιουργία του χάρτη.  

 
Εικόνα 5-22 Οι κλάσεις του «Χάρτη» 

Class: View 
Package: 

Titanium.Map 

Class: Annotation 
Package:  

Titanium.Map 
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Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη σειρά εκτέλεσης των 

εντολών Javascript παρατίθενται στο αρχείο κώδικα umMap.js (Παράρτημα Β). 

5.6.6 Ανεύρεση προσωπικού 

Η επιλογή «Ανεύρεση προσωπικού» αφορά στη δυνατότητα αναζήτησης 

στοιχείων επικοινωνίας για εργαζομένους, εργαστήρια και γραμματείες 

τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι 

η ιδιότητα του εργαζομένου, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ο ιδρυματικός 

λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το γραφείο και το κτίριο. Ειδικότερα, 

τα στοιχεία που εμφανίζονται αντλούνται από τις κεντρικές υποδομές του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (τα ίδια στοιχεία είναι διαθέσιμα και μέσω της 

κεντρικής πύλης www.uom.gr). 

Στην εικόνα 5-23 εμφανίζεται η σχετική διεπαφή χρήστη.  

Αρχικά ο χρήστης πληκτρολογεί το πλήρες επώνυμο ή μέρος του επωνύμου 

του εργαζομένου ή σε περίπτωση που αναζητούνται στοιχεία για ένα τμήμα ή 

εργαστήριο τότε πληκτρολογείται μέρος του ονόματος του τμήματος ή του 

εργαστηρίου.  

Η εφαρμογή επικοινωνεί με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αιτείται τα σχετικά δεδομένα τα οποία 

επιστρέφονται στην εφαρμογή με μορφή JSON. Στη συνέχεια τα δεδομένα 

παρουσιάζονται στο χρήστη υπό μορφή λίστας.  

Στην εικόνα 5-23 ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει αρχικά τη λέξη «mis», και 

στη συνέχεια το σύστημα έχει παρουσιάσει τα στοιχεία της αίθουσας Η/Υ του 

ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα. 
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Βήμα 1: Ο χρήστης επιλέγει από το 
αρχικό παράθυρο «Ανεύρεση 

προσωπικού» 
 

 

 

Βήμα 2:  Ο χρήστης πληκτρολογεί όλο ή 
μέρος του ονόματος και επιλέγει «Done» 

(το λεκτικό «Done» εξαρτάται από τη 
συσκευή) 

 

Βήμα 3:  Η εφαρμογή εμφανίζει τα 
στοιχεία επικοινωνίας στο χρήστη 

 

 

 

Βήμα 4:  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
άμεσης κλήσης  

Εικόνα 5-23 Αναζήτηση στοιχείων προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 
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Για την πληκτρολόγηση του ονόματος γίνεται χρήση αντικειμένου της 

κλάσης SearchBar που δημιουργείται μέσω της μεθόδου createSearchBar 

(Titanium.UI package). Στο επόμενο απόσπασμα κώδικα δημιουργείται ένα 

αντικείμενο τύπου SearchBar που αποθηκεύεται στην τοπική μεταβλητή 

searchBar. 

var searchBar =  
 Titanium.UI.createSearchBar({ 
  backgroundColor : '#00A9EC', 
  height : '38dp', 
  showCancel : false, 
  hintText : L('umStaffSearch_hint')  
 }); 

 

Ο χειρισμός της μπάρας ανεύρεσης πραγματοποιείται μέσω της τεχνικής της 

παρακολούθησης συμβάντων (event listeners). Έτσι, για να πραγματοποιηθεί η 

ανεύρεση των στοιχείων του εργαζομένου θα πρέπει να συνδεθεί ο κώδικας 

ανεύρεσης με το συμβάν που ενεργοποιείται όταν ο χρήστης θέλει να ξεκινήσει 

την ανεύρεση και επιλέγει «Done» (εικόνα 5-23, βήμα 2). Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση πρόκειται για το συμβάν ‘return’, και ο κώδικας που πρέπει να 

ενεργοποιηθεί υλοποιείται στην συνάρτηση searchBarEventListener. Στο 

επόμενο απόσπασμα κώδικα δηλώνεται ότι όταν το αντικείμενο searchBar λάβει 

το συμβάν ‘return’ τότε θα κληθεί η συνάρτηση searchBarEventListener. 

 
searchBar.addEventListener('return', searchBarEventListener); 

 

 

Η μπάρα ανεύρεσης searchBar προστίθεται στο τρέχων παράθυρο που 

αντιστοιχεί στο αντικείμενο currentWindow (Titanium.UI package). Στο τρέχων 

παράθυρο προστίθεται επίσης και το πλαίσιο των αποτελεσμάτων της ανεύρεσης 

(σύμφωνα με το κείμενο που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης στη μπάρα 

ανεύρεσης). Η καταλληλότερη δομή για την εμφάνιση των δεδομένων είναι με 

μορφή πίνακα όπου κάθε εγγραφή των αποτελεσμάτων αναπαρίσταται ως μια 
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γραμμή του πίνακα. Στην εικόνα 5-24 η δομή του πίνακα αντιστοιχεί στην κλάση 

TableView (Titanium.UI package), ενώ για την εμφάνιση κάθε εγγραφής 

αποτελέσματος δημιουργείται ένα αντικείμενο γραμμής TableRow (Titanium.UI 

package) το οποίο προστίθεται στον πίνακα.  

 
Εικόνα 5-24 Οι κλάσεις του παραθύρου ανεύρεσης προσωπικού 

Η δόμηση της κάθε γραμμής αποτελέσματος πραγματοποιείται μέσω ενός 

αντικειμένου Button (Titanium.UI package) το οποίο ενεργοποιεί την 

τηλεφωνική κλήση, και ενός αντικειμένου TextArea στο οποίο εμφανίζονται τα 

εξής στοιχεία: 

 Η ιδιότητα, που έχει ο εργαζόμενος (πχ. Καθηγητής) 

 Το τμήμα στο οποίο ανήκει ή διδάσκει. 

 Το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το γραφείο του εργαζομένου. 

 Ο ιδρυματικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

 Το τηλέφωνο του εργαζομένου.  

Class: SearchBar 
Package: 

Titanium.UI 

Class: Button 
Package: 
Titanium.UI Class: TableView 

Package: 

Titanium.UI 

Class: TableRow 
Package: 

Titanium.UI 
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Στο επόμενο απόσπασμα κώδικα παρατίθεται η δημιουργία του αντικειμένου 

τύπου Button το οποίο αποθηκεύεται στην τοπική μεταβλητή button και 

χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει την τηλεφωνική κλήση. 

var button =  
 Titanium.UI.createButton({  
  title: L('umStaffSearch_call') + ' ' +  
    user['lastname'] + ' ' + user['firstname'], 
   top : '7dp', 
   left : '7dp', 
   width: '90%', 
   height: '38dp', 
   font : { 
   fontWeight: 'bold', 
   fontSize : '16sp', 
   minFontSize : '14sp' 
  }, 
 });  
button.addEventListener('click',function(e) { 

Titanium.Platform.openURL('tel:'+this.phone);  
}); 
row.add(button); 

Το αντικείμενο button που χρησιμοποιείται για την τηλεφωνική κλήση 

εμφανίζει την περιγραφή «Κλήση: όνομα» (πχ. ) και ο 

χειρισμός του πραγματοποιείται και εδώ μέσω της τεχνικής της παρακολούθησης 

συμβάντων (event listeners). Έτσι, κατά την εμφάνιση του συμβάντος ‘click’, το 

οποίο ενεργοποιείται όταν ο χρήστης πατήσει πάνω του, θα ενεργοποιηθεί η 

μέθοδος openURL() που σε συνδυασμό με το πρόθεμα 'tel:' εμφανίζει το 

πληκτρολόγιο κλήσης της εικόνας 5-23 (βήμα 4).  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χρήση ελληνικών εντός του κώδικα δεν 

είναι ενδεδειγμένος τρόπος για την εμφάνιση λεκτικών στο χρήστη. Θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται κατάλληλα αρχεία λεκτικών (strings.xml) τα οποία να 

δημιουργούνται και αποθηκεύονται για κάθε απαιτούμενη γλώσσα (en, el, es 

κτλ). Στο παραπάνω απόσπασμα κώδικα γίνεται χρήση της σταθεράς 

umStaffSearch_call για την οποία έχει οριστεί ότι έχει ελληνική μετάφραση 

«Κλήση». Δεδομένου ότι ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει στην κινητή συσκευή ως 

επιθυμητή γλώσσα την ελληνική θα εμφανιστεί η ελληνική μετάφραση, 
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διαφορετικά η εφαρμογή αυτόματα θα προσπαθήσει να εντοπίσει την αντίστοιχη 

μετάφραση (αγγλικά, ισπανικά κτλ) στο αντίστοιχο αρχείο.   

Η επικοινωνία της εφαρμογής με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποιείται με χρήση του πρωτοκόλλου 

HTTP μέσω της κλάσης HTTPClient (Titanium.Network package). H σύνδεση 

πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου open, παράμετροι της οποίας αποτελούν η 

μέθοδος κλήσης (‘GET’) και η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα παράσχει τα 

δεδομένα (‘http://argo.uom.gr/exportmobile/uomstaff.json’). Όταν τα δεδομένα 

επιστραφούν στην εφαρμογή έχουν τη μορφή ενός πίνακα αντικειμένων 

Javascript (JSON).  

var hTTPClient= 
Ti.Network.createHTTPClient(); 

hTTPClient.open('GET',UM_SEARCH_PEOPLE); 
hTTPClient.onload = function(e) { 

// … 
     
} 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη σειρά εκτέλεσης των 

εντολών Javascript παρατίθενται στο αρχείο κώδικα umStaffSearch.js 

(Παράρτημα Β). 
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5.6.7 Αναζήτηση βιβλίων της κεντρικής βιβλιοθήκης 

Η επιλογή «Ανεύρεση βιβλίων» αφορά στην αναζήτηση βιβλίων της 

κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στην εικόνα 5-25 

εμφανίζονται οι σχετικές διεπαφές χρήστη. 

Ο χρήστης αρχικά πληκτρολογεί ολόκληρο ή μέρος του τίτλου του βιβλίου 

που επιθυμεί να εντοπίσει (εικόνα 5-25, βήμα 2). Στη συνέχεια, η εφαρμογή 

επικοινωνεί με το δικτυακό τόπο αναζήτησης της κεντρικής βιβλιοθήκης 

χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης για το 

φιλτράρισμα των δεδομένων (εικόνα 5-25, βήμα 3). Η ιστοσελίδα των 

αποτελεσμάτων που δημιουργεί ο δικτυακός τόπος της κεντρικής βιβλιοθήκης 

εμφανίζεται στο χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί 

και να αναζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες για ένα συγκεκριμένο βιβλίο 

(εικόνα 5-25, βήμα 4). 

Πρέπει να τονιστεί ότι κατά το διάστημα συγγραφής της παρούσας εργασίας 

δεν υπάρχει εγκατεστημένη υποδομή δομημένης παροχής πληροφοριών στην 

κεντρική βιβλιοθήκη όπως για παράδειγμα μέσω XML ή JSON δεδομένων, 

οπότε η εμφάνιση των αποτελεσμάτων στο χρήστη στην παρούσα φάση είναι 

εφικτή μόνο μέσω της ιστοσελίδας των αποτελεσμάτων που δημιουργεί ο 

δικτυακός τόπος της κεντρικής βιβλιοθήκης.  

Για την αναζήτηση των βιβλίων έγινε χρήση της διαδικτυακής υποδομής της 

κεντρικής βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση διάθεσης πληροφοριών 

http://opac.uom.gr/. 

  

http://mail.itc.auth.gr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1354015T6D2V6.17187%26menu=search%26aspect=subtab23%26npp=10%26ipp=20%26spp=20%26profile=bib%26ri=%26index=.GW%26x=13%26y=13%26aspect=subtab23%26term=%27;


 

 

Επισκόπηση προσεγγίσεων ανάπτυξης για έξυπνες κινητές συσκευές και 

ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 93 - 
 

Βήμα 1: Ο χρήστης επιλέγει από το 

αρχικό παράθυρο «Ανεύρεση βιβλίων» 

Βήμα 2:  Ο χρήστης αναζητά 

βιβλιογραφία Javascript 

 

Βήμα 3: Η εφαρμογή εμφανίζει τα 
σχετικά αποτελέσματα 

 

Βήμα 4: Μετάβαση στην τοποθεσία με 
τις πληροφορίες για το βιβλίο 

Εικόνα 5-25 Αναζήτηση βιβλίων της κεντρικής βιβλιοθήκης  
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 Η απεικόνιση της ιστοσελίδας των αποτελεσμάτων που δημιουργεί ο 

δικτυακός τόπος της κεντρικής βιβλιοθήκης πραγματοποιείται με χρήση της 

κλάσης WebView (Titanium.UI package), ενώ για τη δημιουργία της μπάρας 

ανεύρεσης γίνεται χρήση της κλάσης SearchBar (Titanium.UI package). Στην 

εικόνα 5-26 παρατίθεται μια εποπτική εικόνα των χρησιμοποιούμενων κλάσεων. 

 
Εικόνα 5-26 Οι κλάσεις απεικόνισης της ανεύρεσης βιβλίων 

Ο χειρισμός της μπάρας ανεύρεσης πραγματοποιείται μέσω της τεχνικής της 

παρακολούθησης συμβάντων (event listeners). Στο επόμενο απόσπασμα κώδικα 

δηλώνεται ότι όταν το αντικείμενο searchBar λάβει το συμβάν ‘return’ τότε 

αρχικά το κείμενο «javascript» που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης (e.value) θα 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί η δικτυακή διεύθυνση 

http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1354015T6D2V6.17187&menu=sear

ch&aspect=subtab23&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=&index=.GW

&x=13&y=13&aspect=subtab23&term=javascipt και στη συνέχεια θα κληθεί η 

μέθοδος setURL του αντικειμένου webView ώστε να εμφανιστούν τα 

αποτελέσματα της ανεύρεσης στην οθόνη της συσκευής. 

Class: SearchBar 
Package: 

Titanium.UI 

Class: WebView 
Package: 

Titanium.UI 

http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1354015T6D2V6.17187&menu=search&aspect=subtab23&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=&index=.GW&x=13&y=13&aspect=subtab23&term=javascipt
http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1354015T6D2V6.17187&menu=search&aspect=subtab23&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=&index=.GW&x=13&y=13&aspect=subtab23&term=javascipt
http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1354015T6D2V6.17187&menu=search&aspect=subtab23&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=&index=.GW&x=13&y=13&aspect=subtab23&term=javascipt
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searchBar.addEventListener('return', function(e) { 
       // …    
 webView.setUrl('http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=13540
15T6D2V6.17187&menu=search&aspect=subtab23&npp=10&ipp=20&spp=20&profile
=bib&ri=&index=.GW&x=13&y=13&aspect=subtab23&term=' + e.value); 
 // … 
}); 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη σειρά εκτέλεσης των 

εντολών Javascript παρατίθενται στα αρχεία κώδικα  umConfig.js,  

umLibrarySearch.js (Παράρτημα Β). 
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6 Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές αποτελεί σήμερα 

εξελισσόμενο πεδίο με μεγάλο οικονομικό αλλά και επιστημονικό ενδιαφέρον 

δεδομένου ότι το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών για όλες τις αγορές 

διάθεσης των εφαρμογών σύμφωνα με την εταιρία Gartner εκτιμάται ότι θα 

ανέλθει από $6.2 δις το 2010 σε $29.5 δις το 2013.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι εξελίξεις στην αγορά των έξυπνων 

κινητών συσκευών πραγματοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Νέες συσκευές 

μπαίνουν στο προσκήνιο, οι εταιρίες προσαρμόζουν την πολιτική τους και τις 

στρατηγικές τους συνεργασίες, τα λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών 

εξελίσσονται και βελτιώνονται παρέχοντας νέες δυνατότητες και πληρέστερες 

υπηρεσίες. Έτσι, πολλές από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην 

παρούσα εργασία θα πρέπει να αναθεωρηθούν σε διάστημα λίγων μηνών. Για 

παράδειγμα, έγινε γνωστό στα τέλη του 2012 ότι η εταιρία Google Inc. μετά την 

εξαγορά του τμήματος ανάπτυξης έξυπνων κινητών συσκευών Motorola Mobile 

($12,5 δις) αναπτύσσει τη συσκευή «X Phone» βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής 

για να συναγωνιστεί εταιρίες όπως η Apple και Samsung, γεγονός που θα 

προκαλέσει μια σειρά αλλαγών στο χώρο των έξυπνων κινητών συσκευών 

(EFRATI, Α., «Google Designing 'X Phone' to Rival Apple, Samsung»).  

Σήμερα υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες που προσπαθούν να επιβληθούν στην 

αγορά των έξυπνων κινητών συσκευών, αλλά οι πλατφόρμες που μονοπωλούν 

είναι το λειτουργικό σύστημα Android της εταιρίας Google με ποσοστό 

εγκαταστάσεων 64.1% και το λειτουργικό σύστημα iOS της εταιρίας Apple με 

ποσοστό εγκαταστάσεων 18.8% (Gartner (2012)). Κάθε πλατφόρμα απαιτεί 

συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και μοντέλο ανάπτυξης για την 

ανάπτυξη εγγενών εφαρμογών (native apps) οι οποίες διατίθενται στις 

αντίστοιχες ηλεκτρονικές αγορές διάθεσης εφαρμογών. Η έννοια της ύπαρξης 

διαφορετικών πλατφορμών που υποχρεώνουν στην υλοποίηση της ίδιας 

εφαρμογής για κάθε διαφορετική πλατφόρμα προορισμού είναι γνωστή ως 
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κατακερματισμός (fragmentation) (Gavalas and Economou (2011)). Ο 

κατακερματισμός δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων όσο αφορά στην ανάπτυξη 

εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές που οδηγούν τελικά σε αυξημένο 

κόστος και χρόνο υλοποίησης των εφαρμογών. Ενδεικτικοί παράγοντες που 

δυσχεραίνουν και επιβαρύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών είναι 

το γεγονός ότι η ίδια εφαρμογή θα πρέπει να αναπτύσσεται και να συντηρείται 

για κάθε διαφορετική πλατφόρμα, απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία για 

κάθε πλατφόρμα καθώς και παρακολούθηση των αλλαγών και των νέων 

εκδόσεων.  

Η ανάπτυξη εφαρμογών ανεξαρτήτου πλατφόρμας αποτελεί χώρο 

ακαδημαϊκής επιστημονικής έρευνας αλλά και χώρο στον οποίο αναζητούνται 

πρακτικές λύσεις. Έως σήμερα, έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις, από τις 

οποίες καμία δεν θεωρείται επικρατέστερη αλλά ούτε και η καλύτερη λύση στο 

πρόβλημα της ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές ανεξαρτήτου 

πλατφόρμας. Η επιλογή της όποιας προσέγγισης θα πρέπει να πραγματοποιείται 

βάσει διαφόρων παραγόντων όπως οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες (γλώσσα 

προγραμματισμού, λογισμικό ανάπτυξης κα), οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της 

εφαρμογής (απόδοση, γραφικά, διεπαφές χρήστη κα), η στρατηγική υποστήριξης 

των διαφόρων λειτουργικών συστημάτων κα. 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της ανάπτυξης εφαρμογών για 

έξυπνες κινητές συσκευές εστιάζοντας στην ανάπτυξη εφαρμογών ανεξαρτήτου 

πλατφόρμας προορισμού με στόχο τη δημιουργία μιας πρότυπης εφαρμογής 

δίνοντας έμφαση στα λειτουργικά συστήματα Android και iOS. Παρατίθενται 

στοιχεία για τις μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης συσκευών και λειτουργικών 

συστημάτων, πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές αγορές διάθεσης των 

εφαρμογών, αναλύονται οι τύποι των λογισμικών ανάπτυξης καθώς και οι 

κατηγορίες εφαρμογών (εφαρμογές διαδικτύου, υβριδικές, διερμηνευόμενες και 

παραγόμενες). Για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται στοιχεία για τα πιο 

διαδεδομένα λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών ανοιχτού κώδικα σήμερα. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική ανάλυση των λογισμικών ανάπτυξης 
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ανοιχτού κώδικα και παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 

διάφορων επιλογών.  

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε βάσει της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας και έγκυρων δημοσιευμένων στοιχείων από τις εταιρίες και 

κοινότητες ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής και 

ανάπτυξης υλικού και λογισμικού για έξυπνες κινητές συσκευές, προέκυψε ότι 

με τα σημερινά δεδομένα τις πληρέστερες λύσεις για τις ανάγκες υλοποίησης της 

πρότυπης εφαρμογής αποτελούν τα λογισμικά ανάπτυξης Rhodes και 

Appcelerator Titanium.  

Η πρότυπη εφαρμογή (mismobile) υλοποιήθηκε με το λογισμικό ανάπτυξης 

Appcelerator Titanium και μπορεί να διατεθεί στις ηλεκτρονικές αγορές iTunes 

της εταιρίας Apple για το λειτουργικό σύστημα iOS, Google Play της εταιρίας 

Google για το λειτουργικό σύστημα Android και Blackberry App World της 

εταιρίας Blackberry για το λειτουργικό σύστημα Blackberry OS. Ορισμένα από 

τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του λογισμικού Appcelerator Titanium που 

λήφθηκαν υπόψη και συνέβαλαν στην επιλογή του, είναι ότι καλύπτεται σε 

ποσοστό 88% η αγορά των έξυπνων κινητών συσκευών (iOS, Android, 

Blackberry), παράγεται πηγαίος εγγενής κώδικας για την πλατφόρμα 

προορισμού γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση ή παρεμβολή στον 

παραγόμενο κώδικα, η πλατφόρμα προσφέρει ιδιαίτερα παραγωγικό περιβάλλον 

ανάπτυξης και τέλος η ανάπτυξη πραγματοποιείται με την ευρέως διαδεδομένη 

γλώσσα Javascript. Επίσης, διαθέτει μεγάλη βάση πηγαίου κώδικα που καθιστά 

την ανάπτυξη κώδικα εύκολη και παραγωγική ενώ υποστηρίζεται από μεγάλη 

και ενεργή κοινότητα. 

Τα πλεονεκτήματα που καταγράφηκαν κατά την ανάλυση σχετικά με το 

λογισμικό ανάπτυξης Appcelerator Titanium, ελέχθησαν και επαληθεύτηκαν 

στην πράξη κατά το στάδιο υλοποίησης της εφαρμογής. Διαπιστώθηκε ότι 

παρέχεται ένα ιδιαίτερα παραγωγικό και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης 

(βασισμένο στο καταξιωμένο λογισμικό ανάπτυξης Eclipse) που καλύπτει όλα τα 

στάδια ανάπτυξης και διάθεσης των εφαρμογών, διατίθεται μεγάλη και 
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ενημερωμένη βάση πηγαίου κώδικα, και γενικότερα ενισχύεται η ανάπτυξη του 

κώδικα με δομημένη μορφή (σαφώς ορισμένες προγραμματιστικές διεπαφές 

(APIs), υποστήριξη πολυγλωσσικότητας σε αρχεία xml κα).  

Στην πράξη επιβεβαιώθηκε επίσης και η δυνατότητα υποστήριξης διαφόρων 

διαστάσεων οθονών. Στην εικόνα 6-1 παρατίθεται η εκτέλεση της πρότυπης 

εφαρμογής με χρήση εξομοιωτή σε διάφορες διαστάσεις οθόνης (από 

240x320pixels έως 480x854pixels) για το λειτουργικό σύστημα Android. Το 

Titanium προσφέρει δυνατότητες που διευκολύνουν τη διαδικασία απεικόνισης 

των γραφικών στοιχείων και την προσαρμογή τους στο μέγεθος της οθόνης. 

     
240px320p 

(Android) 

240px400p 

(Android) 

320px480p 

(Android) 

480px800p          

(Android) 

480px854p          

(Android) 

  

 

 

  4-inch (iOS-iPhone)  

Εικόνα 6-1 Δοκιμή της πρότυπης εφαρμογής σε διάφορες αναλύσεις οθόνης  
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Όσο αφορά στα μειονεκτήματα του λογισμικού ανάπτυξης Appcelerator 

Titanium, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο λογισμικό εστιάζει στην επιμέρους 

κάλυψη των χαρακτηριστικών κάθε πλατφόρμας και όχι σε μια γενικότερη 

υποδομή που παρέχει πλήρη ανεξαρτησία από την υφιστάμενη πλατφόρμα. Για 

παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα iOS παρέχει επιπλέον υποδομές δόμησης 

των μενού που δεν υποστηρίζονται στο λειτουργικό σύστημα Android. Έτσι, η 

χρήση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών απαιτεί επιπλέον προγραμματισμό 

για το λειτουργικό σύστημα Android. Θα ήταν δόκιμο, μελλοντικές εκδόσεις του 

λογισμικού Titanium να υποστηρίζουν το υπερσύνολο (όπου είναι δυνατό) όλων 

των διαθέσιμων χαρακτηριστικών των πλατφορμών προορισμού.  

Μειονέκτημα επίσης αποτελεί το γεγονός ότι το μέγεθος του εκτελέσιμου 

αρχείου της εφαρμογής είναι σημαντικά αυξημένο. Η αύξηση του μεγέθους 

οφείλεται στο γεγονός ότι αναπόφευκτα το λογισμικό Titanium συμπεριλαμβάνει 

βιβλιοθήκες εκτέλεσης εντός του εκτελέσιμου αρχείου.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην παρούσα έκδοση του λογισμικού 

Titanium (3.0.1) διατίθενται δύο βασικές βιβλιοθήκες εκτέλεσης, Rhino 

(Mozilla) και V8 (Google) (εικόνα 6-2).  

 
Εικόνα 6-2 Επιλογή βιβλιοθήκης εκτέλεσης (Android Runtime) 

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για τη διάθεση της πρότυπης εφαρμογής 

στην ηλεκτρονική αγορά Android Google Play είχαν μικρότερο μέγεθος 

εκτελέσιμου αρχείου με χρήση της βιβλιοθήκης εκτέλεσης Rhino (1.8MB) 

(εικόνα 6-3).    
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Εικόνα 6-3 Διάθεση της πρότυπης εφαρμογής mismobile στην ηλεκτρονική αγορά 

Android Google Play  

Η πρότυπη εφαρμογή (mismobile) είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.edu.uom.mis.mobile 

και απαιτεί έκδοση Android 2.2 και άνω. Ενδεικτικό λογότυπο της εφαρμογής 

παρατίθεται στην εικόνα 6-4.  

 
Εικόνα 6-4 Το λογότυπο της πρότυπης εφαρμογής (mismobile) 

Η πρότυπη εφαρμογή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας μπορεί να επεκταθεί ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο όσο 

αφορά στην ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που άπτονται 

του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα και γενικότερα του Πανεπιστημίου 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.edu.uom.mis.mobile
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Μακεδονίας. Ορισμένες από τις επεκτάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 

με χρήση των υφιστάμενων υποδομών είναι: 

 Η ενημέρωση μέσω των ροών δεδομένων (RSS) μπορεί να επεκταθεί και να 

ομαδοποιηθεί με τρόπο ώστε να δημιουργηθούν συγκεκριμένα αντικείμενα 

ενδιαφέροντος όπως εκδηλώσεις, απασχόληση, σεμινάρια κα. Στην τρέχουσα 

έκδοση της εφαρμογής υποστηρίζονται ενδεικτικά τρεις γενικές κατηγορίες, 

τα γενικά νέα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα νέα του ΔΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήματα και νέα σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης και 

σταδιοδρομίας. Η υλοποίηση της υπάρχουσας εφαρμογής επιτρέπει την 

εύκολη και δομημένη επέκταση κατηγοριών ενημέρωσης. 

 Η εφαρμογή μπορεί να επεκταθεί ώστε να ενημερώνει το χρήστη για νέες 

ανακοινώσεις εμφανίζοντας σχετικά μηνύματα (μέσω του μηχανισμού 

ωθήσεων κοινοποιήσεων (push notifications)) καθώς και ηχητικές 

ειδοποιήσεις. Επίσης, θα μπορούσε να εμφανίζει στην πρώτη σελίδα δίπλα 

σε κάθε κατηγορία το πλήθος των νέων ανακοινώσεων για τα οποία ο 

χρήστης δεν έχει ακόμη ενημερωθεί.  

Στο ενδεικτικό παράδειγμα της εικόνας 6-5 υπάρχουν δύο νέες ανακοινώσεις 

για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί ακόμη ο χρήστης οπότε προσαρμόζεται 

ανάλογα το εικονίδιο της πρότυπης εφαρμογής στην αρχική σελίδα, καθώς 

και το σχετικό εικονίδιο που παρουσιάζει τα νέα του ΔΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήματα.  
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       Εικόνα 6-5 Προσαρμογή του εικονιδίου της πρότυπης εφαρμογής στην 

αρχική σελίδα 

 Ο χάρτης της εφαρμογής μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει όλα τα 

τμήματα και εργαστήρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και 

σύνδεση με στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικό κα. Θα πρέπει να γίνει 

ακριβείς καταγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων των δεδομένων 

χώρων και να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα υλοποίηση. Οι πληροφορίες 

τοπολογίας θα μπορούσαν να εμφανίζονται με δομημένο τρόπο στους 

τελικούς χρήστες ώστε να μπορούν να εντοπίζουν στο χάρτη ένα 

συγκεκριμένο κτήριο, τμήμα ή εργαστήριο και να εμπλουτίζονται με 

πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, email κα).  

 Η ανεύρεση βιβλίων στην κεντρική βιβλιοθήκη θα μπορούσε να επεκταθεί 

ώστε η παροχή των πληροφοριών ανεύρεσης από τη μεριά της κεντρικής 

βιβλιοθήκης να γίνεται με δομημένη μορφή (για παράδειγμα XML ή JSON 

δεδομένα). Επίσης, σε συνεργασία με την κεντρική βιβλιοθήκη να 
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αναπτυχθούν κατάλληλες υποδομές υποστήριξης προσωποποιημένων 

υπηρεσιών όπως η δυνατότητα επέκτασης κράτησης κα.  

 Δημιουργία κατάλληλης υποδομής επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων ή email 

μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.  

 Δημιουργία προσωποποιημένων διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ 

γραμματείας και φοιτητών. Για παράδειγμα υποβολή αιτήσεων (ο φοιτητής 

αιτείται βεβαίωση φοίτησης και ενημερώνεται σχετικά με τη διεκπεραίωση της 

αίτησης ώστε να πάει να το παραλάβει κα), άμεση ενημέρωση των 

βαθμολογιών κα.  

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί έναυσμα βελτίωσης των υποδομών του ΔΠΜΣ 

στα Πληροφοριακά Συστήματα αλλά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προς 

την κατεύθυνση της πληρέστερης επικοινωνίας μεταξύ ιδρύματος και φοιτητών 

εκμεταλλευόμενοι τις νέες δυνατότητες των έξυπνων κινητών συσκευών.  

Τέλος, είναι εφικτή η δημιουργίας μιας ενεργής κοινότητας 

προγραμματιστών σε πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μαθημάτων που 

έχουν τη διάθεση να συμβάλουν ενεργά στην ποιοτική αναβάθμιση των 

υποδομών του ιδρύματος και γενικότερα της ελληνικής εκπαίδευσης.   
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Παράρτημα Α 

Α.1 Αιτιολόγηση της Apple για την απόρριψη υβριδικής 

εφαρμογής 

Apps that are simply web clippings, content aggregators, or a collection of 

links, may be rejected.  

We found that the experience your app provides is not sufficiently different 

from browsing a content aggregator web site, as required by the App Store 

Review Guidelines.  

While your app may facilitate access to content from a range of web sites, 

even when including features such as Push Notifications, the experience it 

provides is not significantly different from using Safari. Such apps do not include 

enough native iOS functionality to be appropriate for the App Store. We 

encourage you to review your app concept and evaluate whether you can 

incorporate additional features to enhance the user experience. 

If you cannot - or choose not to - revise your app to be in compliance with the 

App Store Review Guidelines, you may wish to build an HTML5 web app 

instead. You can distribute web apps directly on your web site; the App Store 

does not accept or distribute web apps. 

HTML5 is the major new version of HTML and enables audio and video to 

play natively in the browser without requiring proprietary plug-ins. Using 

HTML5, web apps can look and behave like native iPhone and iPad apps, and 

using HTML5's Offline Application Cache, a web app can work even when the 

device is offline. With web apps, you have flexibility to deliver as much or as 

little functionality as you desire. To get started with iPhone or iPad web apps, 

please review Getting Started with iPhone Web Apps. For a description of the 

HTML elements and attributes you can use in Safari on iPhone, check out Safari 

HTML Reference: Introduction.  

http://mail.itc.auth.gr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://developer.apple.com/appstore/resources/approval/guidelines.html
http://mail.itc.auth.gr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://developer.apple.com/appstore/resources/approval/guidelines.html
http://mail.itc.auth.gr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://developer.apple.com/safari/library/referencelibrary/GettingStarted/GS_iPhoneWebApp/index.html%23//apple_ref/doc/uid/TP40008134
http://mail.itc.auth.gr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://developer.apple.com/safari/library/documentation/AppleApplications/Reference/SafariHTMLRef/Introduction.html%23//apple_ref/doc/uid/TP40002049
http://mail.itc.auth.gr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://developer.apple.com/safari/library/documentation/AppleApplications/Reference/SafariHTMLRef/Introduction.html%23//apple_ref/doc/uid/TP40002049
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Παράρτημα Β 

B.1 App.js 

Ti.include('/common/umSystem.js'); 

Ti.include('/common/umConfig.js'); 

 

var windowMain = Titanium.UI.createWindow({ 

 title : umLang('umApp_title'), 

 backgroundColor : '#00A9EC', 

 font : {fontWeight: 'bold',fontSize:'15dp'}, 

 barColor : '#00A9EC', 

 url : "/ui/umAppManager.js", 

 exitOnClose : true 

}); 

 

var ui = {}; 

ui.createNavigatorGroup = function() { 

  this.open = function(win) { 

  var navView= 

   Ti.UI.createView({ 

          text : umLang('umApp_title'), 

             top: '0dp', 

             height: '35dp', 

             backgroundColor: '#D8E5E8',  

     }); 

        navView.add(Ti.UI.createLabel({ 

            text : umLang('umApp_title') + '', 

            color : '#00A9EC',  

            top : '5dp', 

            backgroundColor: 'transparent',  

            font : {fontWeight: 'bold',fontSize : '15dp' }, 

        })); 

        navView.win = win; 

        win.add(navView); 

        win.navBarHidden = true; 

        win.open(); 

    }; 

    return this; 

} 

 

if (osname=="iphone"){ 

 var navView= 

   Ti.UI.createView({ 

          text : umLang('umApp_title'), 

             top: '0dp', 

             height: '35dp', 

             color: '#D8E5E8',  

             backgroundColor: '#FFFFFF',  

     }); 

     navView.add(Ti.UI.createLabel({ 

        text : umLang('umApp_title') + '', 

        color : '#00A9EC',  
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        top : '5dp', 

        backgroundColor: 'transparent',  

        font : {fontWeight: 'bold',fontSize : '15dp' }, 

    })); 

 windowMain.add(navView); 

 var tabGroup = Titanium.UI.createTabGroup(); 

 var modWin = Ti.UI.createWindow({ 

  navBarHidden : true, 

  tabBarHidden : true, 

 }); 

 var tabMain = Titanium.UI.createTab({ 

  title : umLang('umApp_title'), 

  window : modWin, 

 }); 

 var navGroup = Ti.UI.iPhone.createNavigationGroup({ 

  window : windowMain, 

  backgroundColor: '#D8E5E8',  

 }); 

 windowMain.navGroup = navGroup; 

 windowMain.tabGroup = tabMain; 

 //windowMain.setNavBarHidden(true); 

 modWin.add(navGroup); 

 tabGroup.addTab(tabMain); 

 tabGroup.setActiveTab(0); 

 tabGroup.open({ 

  transition : 

Titanium.UI.iPhone.AnimationStyle.FLIP_FROM_LEFT 

 }); 

 windowMain.open({ 

  transition : 

Titanium.UI.iPhone.AnimationStyle.FLIP_FROM_LEFT 

 }); 

} else {  

 var nav =  

  ui.createNavigatorGroup(); 

    windowMain.nav = nav; 

  nav.open(windowMain); 

} 

 

 

B.2 umConfig.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 

 *  

 * Comments: Configuration file  

 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

var UM_BAR_COLOR =  

 '#194387'; 

var UM_UOM_URL =  

 'http://www.uom.gr/index.php'; 
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var UM_UOM_RSS_GEN_URL =  

 'http://195.251.213.86/exportmobile/feed/uomnews-last-10-

front.php'; 

var UM_UOM_RSS_MIS_URL =  

 'http://argo.uom.gr/exportmobile/feed/uomnews-last-10-

front.php?t=103'; 

var UM_UOM_RSS_JOB_URL = 

 'http://dasta.uom.gr/dasta-news-frontpage-general/feed';  

var UM_LIB_SEARCH =  

 'http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1354015T6D2V6.1

7187&menu=search&aspect=subtab23&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=bib

&ri=&index=.GW&x=13&y=13&aspect=subtab23&term='; 

var UM_SEARCH_PEOPLE =  

 'http://argo.uom.gr/exportmobile/uomstaff.json'; 

var UM_FACEBOOK =  

 'http://www.facebook.com/misuom';  

var UM_TWITTER =  

 'http://www.twitter.com/mis_uom'; 

B.3 umSystem.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 

 *  

 * Comments: System support file  

 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

var osname= 

 Ti.Platform.osname; 

var height= 

 Ti.Platform.displayCaps.platformHeight; 

var width= 

 Ti.Platform.displayCaps.platformWidth; 

 

function umLogSystemData(){ 

 var platformWidth= 

  Titanium.Platform.displayCaps.platformWidth; 

 Ti.API.log('platformWidth:'+platformWidth); 

 var platformHeight= 

  Titanium.Platform.displayCaps.platformHeight; 

 Ti.API.log('platformHeight:'+platformHeight); 

} 

 

function umLang(key){ 

 var sMsg=L(key); 

 if (sMsg==null) { 

  sMsg=key; 

 } 

 return sMsg;  

} 

 

function umFormatRssDate(date){ 

 var sDate=''; 
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 if (!isEmpty(date)){ 

  sDate=date.substr(5,2)+'-'+ 

   umLang(date.substr(8,3))+'-'+ 

   date.substr(12,4); 

 } 

 return sDate; 

} 

 

function umObjectProps(obj){ 

 var out=''; 

 for (var p in obj){ 

  out+=p+': '+obj[p]+'\n'; 

 } 

   Ti.API.log(out); 

} 

    

function isEmpty(value) { 

 return ( typeof value === "undefined" || value === null); 

} 

B.4 umAppManager.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 

 *  

 * File: ui/umAppManager.js 

 * Comments: Application manager  

 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

Ti.include('/common/umSystem.js'); 

Ti.include('/common/umConfig.js'); 

 

var currentWindow =  

 Titanium.UI.currentWindow; 

 

var dashboardData = []; 

var sDashboardItemLabelList =  

 [ L('umRssFeedListMIS_title') 

 , L('umFacebookMIS_title') 

 , L('umTwitterMIS_title') 

 , L('umRssFeedListUOM_title') 

 , L('umMap_title') 

 , L('umWebUOM_title') 

 , L('umStaffSearch_title') 

 , L('umLibrarySearch_title') 

 , L('umRssFeedListJob_title') 

 ]; 

var sDashboardItemFileList =  

 [ 'umRssFeedListMIS.js' 

 , 'umFacebookMIS.lnk' 

 , 'umTwitterMIS.lnk'  

 , 'umRssFeedListUOM.js' 

 , 'umMap.js' 
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 , 'umWebUOM.lnk' 

 , 'umStaffSearch.js' 

 , 'umLibrarySearch.js' 

 , 'umRssFeedListJob.js' 

 ]; 

var sDashboardItemFileImgList =  

 [ 'umRssFeedListMIS.png' 

 , 'umFacebookMIS.png' 

 , 'umTwitterMIS.png'  

 , 'umRssFeedListUOM.png' 

 , 'umMap.png' 

 , 'umWebUOM.png' 

 , 'umStaffSearch.png' 

 , 'umLibrarySearch.png' 

 , 'umRssFeedListJob.png' 

 ]; 

   

if (osname=="iphone"){ 

 for (var iDashboardItem = 0;  

  iDashboardItem < sDashboardItemLabelList.length; 

iDashboardItem ++) { 

  var dashboardItem =  

   Titanium.UI.createDashboardItem({ 

    image : '/images/umAppManager/' + 

sDashboardItemFileImgList[iDashboardItem], 

    selectedImage : 

'/images/umAppManager/selected/' + 

sDashboardItemFileImgList[iDashboardItem], 

    label : 

sDashboardItemLabelList[iDashboardItem], 

    file : 

sDashboardItemFileList[iDashboardItem] 

   }); 

  dashboardData.push( 

   dashboardItem); 

 } 

 var dashboardView =  

  Titanium.UI.createDashboardView({ 

   editable : false, 

   top : '35dp', 

   data : dashboardData, 

  }); 

 dashboardView.addEventListener('click',function(e) { 

  if (typeof e.item.file == 'undefined') { 

   return; 

  } 

  if  (e.item.file == 'uom') { 

   Titanium.Platform.openURL( 

    UM_UOM_URL); 

  } else { 

   currentWindow.setNavBarHidden(false); 

   var windowView =  

    Titanium.UI.createWindow({ 

     title : e.item.label, 

      

     url : '/ui/' + e.item.file, 
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     barColor : UM_BAR_COLOR, 

     navGroup : currentWindow.navGroup 

    }); 

   currentWindow.navGroup.open( 

    windowView); 

  } 

 }); 

 currentWindow.add( 

  dashboardView); 

} else { 

    var dashboard = Titanium.UI.createView({ 

     top : '0dp' 

    }); 

    var iImageWidth =  

     Math.floor(width / 3) - 3; 

    var iImageHeight = 

     iImageWidth +  Math.floor(0.2*iImageWidth);  /*22*/ 

    for (var iDashboardItem = 0;  

  iDashboardItem < sDashboardItemLabelList.length; 

iDashboardItem ++) { 

  try { 

      var left = ( ( iDashboardItem % 3 ) * 

iImageWidth ) + 1; 

      var top = ( Math.floor( iDashboardItem / 3 ) * 

iImageHeight ) + 0; 

      Ti.API.log('/images/umAppManager/selected/' + 

sDashboardItemFileImgList[iDashboardItem]); 

    var item = Titanium.UI.createButton({ 

     backgroundImage : '/images/umAppManager/' 

+ sDashboardItemFileImgList[iDashboardItem], 

     backgroundFocusedImage : 

'/images/umAppManager/selected/' + 

sDashboardItemFileImgList[iDashboardItem], 

     backgroundSelectedImage : 

'/images/umAppManager/selected/' + 

sDashboardItemFileImgList[iDashboardItem], 

          width : iImageWidth, 

          height : iImageHeight, 

          top : top, 

          left : left, 

          color : '#FFFFFF', 

          font : { fontWeight: 'bold',fontSize:16}, 

          titleid : 

sDashboardItemFileList[iDashboardItem], 

      });  

      item.addEventListener('click',function(e) { 

       if  (this.titleid == 'umWebUOM.lnk') { 

     Titanium.Platform.openURL( 

      UM_UOM_URL); 

    }  else  

    if  (this.titleid == 'umFacebookMIS.lnk') 

{ 

     Titanium.Platform.openURL( 

      UM_FACEBOOK); 

    } else 
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    if  (this.titleid == 'umTwitterMIS.lnk') 

{ 

     Titanium.Platform.openURL( 

      UM_TWITTER); 

    } else { 

     var windowView =  

      Titanium.UI.createWindow({ 

       title : this.title, 

       url : '/ui/' + 

this.titleid, 

       barColor : 

UM_BAR_COLOR, 

       navGroup : 

currentWindow.navGroup, 

       backgroundColor : 

'#FFFFFF' 

      }); 

     windowView.nav=currentWindow.nav; 

      currentWindow.nav.open(windowView); 

    } 

   }); 

      dashboard.add(item);   

   }  catch (e){ 

     Ti.API.log(e); 

   } 

 } 

 currentWindow.add( 

  dashboard); 

} 

 

B.5 umLibrarySearch.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 

 *  

 * File: ui/umLibrarySearch.js 

 * Comments: Library search manager  

 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

Ti.include('/common/umSystem.js'); 

Ti.include('/common/umConfig.js'); 

 

var currentWindow= 

 Titanium.UI.currentWindow; 

if (osname=="iphone"){ 

 currentWindow.setBackButtonTitle(umLang('umApp_back')); 

} 

var toolActInd =  

 Titanium.UI.createActivityIndicator({ 

  font: {fontSize:'15dp',fontWeight:'bold'}, 

  color: 'white', 

  message: umLang('umLibrarySearch_searching') 



 

 

Επισκόπηση προσεγγίσεων ανάπτυξης για έξυπνες κινητές συσκευές και 

ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 121 - 
 

 }); 

if (osname=="android"){ 

 currentWindow.add(Ti.UI.createLabel({ 

  top: '35dp', 

  height: '20dp', 

  width: '100%', 

     text: umLang('umLibrarySearch_title'), 

     textAlign: Titanium.UI.TEXT_ALIGNMENT_CENTER, 

     backgroundColor : '#00A9EC', 

     color: '#FFFFFF',            

     font : {fontSize: '15dp',fontWeight: 'normal'} 

 })); 

} 

var searchBar= 

 Titanium.UI.createSearchBar({ 

  top : ((osname=="iphone")?'0dp':'55dp'), 

  backgroundColor : '#00A9EC', 

  height : '35dp', 

  showCancel : true, 

  hintText : umLang('umLibrarySearch_term'), 

  font : {fontSize:'15dp',fontWeight:'normal'} 

 }); 

searchBar.addEventListener('cancel', function(e) { 

 searchBar.setValue(''); 

 searchBar.blur(); 

}); 

searchBar.addEventListener('return', function(e) { 

 searchBar.blur(); 

 toolActInd.hide(); 

 toolActInd.setMessage( 

  umLang('umLibrarySearch_searching')); 

 if (osname=="iphone"){ 

  currentWindow.setToolbar([toolActInd], { 

   animated : true 

  }); 

 } 

 toolActInd.show(); 

 if (Titanium.Network.online) { 

  webView.setUrl(UM_LIB_SEARCH + e.value); 

 } else { 

  toolActInd.hide(); 

  toolActInd.setMessage( 

   umLang('umLibrarySearch_noconnection')); 

  toolActInd.show(); 

  setTimeout(function() { 

   currentWindow.setToolbar(null, { 

    animated : true 

   }); 

   searchBar.focus(); 

  }, 5000); 

 } 

 toolActInd.hide(); 

}); 

 

var webView= 

 Titanium.UI.createWebView({ 
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  top : ( ( osname=="iphone" ) ? '38dp' : '90dp' ), 

  scalesPageToFit : true, 

  backgroundColor : 'transparent', 

  width : '100%' 

 }); 

if (osname=="iphone"){ 

 webView.addEventListener("load", function(e) { 

  win.setToolbar(null, { 

   animated : true 

  }); 

 }); 

} 

webView.addEventListener("error", function(e) { 

 toolActInd.hide(); 

 toolActInd.setMessage( 

  umLang('umLibrarySearch_error')); 

 toolActInd.show(); 

 setTimeout(function() { 

  currentWindow.setToolbar(null, { 

   animated : true 

  }); 

  searchBar.focus(); 

 }, 5000); 

}); 

currentWindow.add(searchBar); 

currentWindow.add(webView); 

searchBar.focus(); 

 

 

B.6 umMap.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 

 *  

 * File: ui/umMap.js 

 * Comments: Map manager  

 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

Ti.include('/common/umSystem.js'); 

Ti.include('/common/umConfig.js'); 

 

var currentWindow =  

 Titanium.UI.currentWindow; 

var activityIndicator =  

 Titanium.UI.createActivityIndicator({ 

  style : 

Titanium.UI.iPhone.ActivityIndicatorStyle.PLAIN, 

  font : {fontSize : '15dp',fontWeight : 'bold'}, 

  color : 'white', 

  message : umLang('umMap_updating'), 

 }); 

var mapAnnotations= 
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 createAnnotations(); 

var viewMap =  

 Titanium.Map.createView({ 

  top : ( ( osname=="iphone" ) ? '0dp' : '35dp' ), 

  mapType : Titanium.Map.STANDARD_TYPE, 

  region : { 

   latitude : 40.625468,  

   longitude : 22.959792,  

   latitudeDelta : 0.004, 

   longitudeDelta : 0.004 

  }, 

  animate : true, 

  regionFit : true, 

  userLocation : true, 

  backgroundColor: '#D8E5E8',  

  backgroundFocusedColor: '#D8E5E8', 

  backgroundSelectedColor: '#D8E5E8', 

  borderColor: '#D8E5E8', 

  annotations: mapAnnotations 

 }); 

currentWindow.add( 

 viewMap); 

viewMap.addEventListener('click', function(evt){ 

    var annotation = evt.source; //get the Myid from annotation 

    var clicksource = evt.clicksource; 

    if (clicksource=='title'||clicksource=='leftPane'){  

         viewMap.deselectAnnotation(annotation); 

         for (i = 0; i < mapAnnotations.length; i++) { 

      viewMap.deselectAnnotation(mapAnnotations[i]); 

  } 

    } else  

    if (clicksource=='rightPane'){ 

     Titanium.Platform.openURL('tel:'+'2310891514'); 

    }             

}); 

if (osname=="iphone"){ 

 var buttonRefresh =  

  Titanium.UI.createButton({ 

   systemButton : 

Titanium.UI.iPhone.SystemButton.REFRESH 

  }); 

 buttonRefresh.addEventListener('click',  

  function() { 

   updateMap(); 

  }); 

 currentWindow.setBackButtonTitle( 

  umLang('umApp_back')); 

 currentWindow.setRightNavButton( 

  buttonRefresh); 

 currentWindow.setToolbar(null, { 

  animated : true 

 }); 

} 

function createAnnotations (){ 

    var annoatationData = []; 

 annoatationData.push( 
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  Ti.Map.createAnnotation({ 

   latitude : 40.625468,  

   longitude : 22.959792,  

   animate : true, 

   title : umLang('umMap_UOM') , 

   pincolor : Ti.Map.ANNOTATION_DRAG_STATE_START, 

   umText : 'uom', 

   leftButton: '/images/logo.png', 

  })); 

 annoatationData.push( 

  Ti.Map.createAnnotation({ 

   latitude : 40.624963,  

   longitude : 22.960028,  

   title : umLang('umMap_MIS'), 

   subtitle: umLang('umMap_MISSubtitle'), 

   animate : true, 

   pincolor : Ti.Map.ANNOTATION_RED, 

   umText : 'mis', 

   leftButton: '/images/mis.png', 

   rightButton: '/images/phone.png', 

  })); 

    return annoatationData; 

} 

B.7 umRssFeedListUOM.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 

 *  

 * File: ui/umRssFeedListUOM.js 

 * Comments: UOM rss feed list manager  

 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

Ti.include('/common/umSystem.js'); 

Ti.include('/common/umConfig.js'); 

Ti.include('/ui/umRssFeedList.js'); 

 

var win =  

 Titanium.UI.currentWindow; 

 

win.uom_rssurl = UM_UOM_RSS_GEN_URL; 

win.uom_title = umLang('umRssFeedListUOM_title'); 

 

setuprss(); 

 

 

B.8 umRssFeedListMIS.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 
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 *  

 * File: ui/umRssFeedListMIS.js 

 * Comments: MIS rss feed list manager  

 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

Ti.include('/common/umSystem.js'); 

Ti.include('/common/umConfig.js'); 

Ti.include('/ui/umRssFeedList.js'); 

 

var win =  

 Titanium.UI.currentWindow; 

 

win.uom_rssurl = UM_UOM_RSS_MIS_URL; 

win.uom_title = umLang('umRssFeedListMIS_title'); 

 

setuprss(); 

 

 

B.9 umRssFeedListJob.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 

 *  

 * File: ui/umRssFeedListJOB.js 

 * Comments: Job rss feed list manager  

 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

Ti.include('/common/umSystem.js'); 

Ti.include('/common/umConfig.js'); 

Ti.include('/ui/umRssFeedList.js'); 

 

var win =  

 Titanium.UI.currentWindow; 

 

win.uom_rssurl = UM_UOM_RSS_JOB_URL; 

win.uom_title = umLang('umRssFeedListJob_title'); 

 

setuprss(); 

 

 

 B.10 umRssFeedList.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 

 *  

 * File: ui/umRssFeedList.js 

 * Comments: Rss feed list manager  
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 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

Ti.include('/common/umSystem.js'); 

Ti.include('/common/umConfig.js'); 

 

var win =  

 Titanium.UI.currentWindow; 

win.setBackgroundColor('#FFFFFF'); 

 

 

function setuprss() { 

 if (osname=="iphone"){ 

  var navBtn_refresh = Titanium.UI.createButton({ 

   systemButton : 

Titanium.UI.iPhone.SystemButton.REFRESH 

  }); 

  navBtn_refresh.addEventListener('click', function() { 

   getData(); 

  }); 

  win.setBackButtonTitle(umLang('umApp_back')) 

  win.setRightNavButton(navBtn_refresh); 

  win.setTitle(umLang('umApp_title')); 

  var navView= 

   Ti.UI.createView({ 

          text : umLang('umApp_title'), 

             top: '0dp', 

             height: '35dp', 

             backgroundColor: '#D8E5E8',  

             font : {fontSize: '15dp',fontWeight: 'normal'} 

     }); 

     navView.add(Ti.UI.createLabel({ 

            text : win.uom_title, 

            color : '#00A9EC',  

            top : '5dp', 

            backgroundColor: 'transparent',  

            font : {fontWeight: 'bold',fontSize : '15dp' }, 

        })); 

  win.add(navView); 

 } 

 if (osname=="android"){ 

  win.add(Ti.UI.createLabel({ 

   top: '35dp', 

   height: '20dp', 

   width: '100%', 

      text: win.uom_title, 

      textAlign: Titanium.UI.TEXT_ALIGNMENT_CENTER, 

      backgroundColor : '#00A9EC', 

      color: '#FFFFFF',            

      font : {fontSize: '15dp',fontWeight: 'normal'} 

  })); 

 } 

 var searchBar =  

  Titanium.UI.createSearchBar({ 
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   top : ( ( osname=="iphone" ) ? '35dp' : '55dp' 

), 

   backgroundColor : '#00A9EC', 

   height : '35dp', 

   borderColor : '#00A9EC', 

   borderWidth : '0', 

   showCancel : true, 

   focusable : false, 

   font : {fontSize : '15dp',fontWeight : 

'normal'} 

  }); 

 searchBar.hide(); 

 setTimeout(function(e) { 

     searchBar.show(); 

     searchBar.blur(); 

 }, 500); 

 searchBar.addEventListener( 

  'return', searchEventListener); 

 searchBar.addEventListener('cancel', function(e) { 

  searchBar.setValue(''); 

  getData(null); 

 }); 

 win.add(searchBar); 

 // 

 var toolActInd = Titanium.UI.createActivityIndicator({ 

  font : {fontSize : '15dp',fontWeight : 'bold'}, 

  color : 'white', 

  message : L('umRssFeedList_updating') + ' test ' 

 }); 

 win.toolActInd = toolActInd; 

 var tableview = Titanium.UI.createTableView({ 

  top : ( ( osname=="iphone" ) ? '70dp' : '90dp' ), 

  width : '100%', 

  separatorColor : '#5C9FB4', 

  backgroundColor : 'transparent' 

 }); 

 win.tableview = tableview; 

 win.add(tableview); 

 tableview.addEventListener('click', function(e) { 

  var winView = Titanium.UI.createWindow({ 

   title : win.uom_rssurl, 

   backgroundImage : '/images/back.jpg', 

   url : "/ui/umRssFeedItem.js", 

   barColor : UM_BAR_COLOR, 

   navGroup : win.navGroup, 

   _nid : e.row._nid, 

   _title : e.row._title, 

   _text : e.row._text, 

   _link : e.row._link, 

   nav : win.nav, 

  }); 

  if (osname=="iphone"){ 

   win.navGroup.open(winView); 

  } else { 

   win.nav.open(winView); 

  } 
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 }); 

 getData(); 

} 

 

var getRssText = function(item, key){ 

 var osname = Ti.Platform.osname; 

 var sResult = null; 

 try { 

  if (osname === 'mobileweb'){ 

   sResult = 

item.getElementsByTagName(key).item(0).textContent; 

  } else { 

   sResult = 

item.getElementsByTagName(key).item(0).text; 

  } 

 } catch(e){ 

  Ti.API.log(e); 

 } 

 return sResult; 

} 

 

function searchEventListener(e){ 

 getData(e.value); 

} 

 

function getData(sFilter) { 

 var toolActInd = win.toolActInd; 

 toolActInd.hide(); 

 toolActInd.setMessage(L('umRssFeedList_updating')); 

 if (osname=="iphone"){ 

  win.setToolbar([toolActInd], { 

   animated : true 

  }); 

 } 

 toolActInd.show(); 

 if (Titanium.Network.online) { 

  var tbdata=[]; 

  var hTTPClient=  

   Ti.Network.createHTTPClient(); 

  hTTPClient.open( 

   'GET', win.uom_rssurl, false); 

  hTTPClient.setRequestHeader( 

   "Content-Type", "text/xml; charset=\"utf-8\"") 

;  

  hTTPClient.onload = function(e) { 

   var xml= 

    this.responseXML; 

   try { 

    var sXml =  

     this.responseText.replace("ISO-

8859-7","utf-8"); 

    var doc =  

     Titanium.XML.parseString(sXml); 

    var items= 

    

 doc.documentElement.getElementsByTagName("item"); 
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    var data=[]; 

    for (var i=0;i<items.length;i++){ 

     var item= 

      items.item(i); 

     var title= 

      getRssText(item,'title'); 

     // 

     if (sFilter!=null){ 

      var text= 

      

 title.toLocaleUpperCase(); 

      Titanium.API.log(text);  

      var filter= 

      

 sFilter.toLocaleUpperCase(); 

      var iIndeOfFirstOccurance= 

       text.indexOf(filter); 

      if (iIndeOfFirstOccurance<0){ 

       continue; 

      } 

     } 

     // 

     var link= 

      getRssText(item,'link'); 

     var pubDate= 

      getRssText(item,'pubDate'); 

     var description= 

     

 getRssText(item,'description'); 

     //  

     var tablerow = 

Ti.UI.createTableViewRow({ 

      height : '75dp', 

      _title: title, 

      _text: description, 

      _link: link, 

      backgroundColor : '#FFFFFF' 

     }); 

     var imageview = 

Ti.UI.createImageView({ 

      image : '/images/logo.png', 

      height : '60dp', 

      width : '60dp', 

      left : '3dp', 

      top : '3dp', 

     }); 

     var titleview = Ti.UI.createLabel({ 

      text : title, 

      color : '#000', 

      height : '55dp', 

      font : {fontSize : '15dp'}, 

      bottom : '2dp', 

      left : '90dp', 

      right : '1dp', 

      backgroundColor : '#FFFFFF' 

     }); 
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     var dateview = Ti.UI.createLabel({ 

      text : 

umFormatRssDate(pubDate), 

      textAlign : 'center', 

      color : '#00A9EC', 

      font : 

{fontSize:'12dp',fontWeight:'bold'}, 

      height : 'auto', 

      left : '90dp', 

      top : '3dp', 

      backgroundColor : '#FFFFFF' 

     }); 

     tablerow.add(imageview); 

     tablerow.add(dateview); 

     tablerow.add(titleview); 

     // 

     tbdata.push(tablerow); 

    } 

   } catch (e){ 

    Titanium.API.log(e); 

   } 

   win.tableview.setData(tbdata, {}); 

   toolActInd.hide(); 

   if (osname=="iphone"){ 

    win.setToolbar(null, { 

     animated : true 

    }); 

   } 

  }; 

  hTTPClient.onerror = function(e) { 

   toolActInd.hide(); 

  

 toolActInd.setMessage(L('umRssFeedList_error')); 

   toolActInd.show(); 

  }; 

  hTTPClient.send(); 

 }  else { 

  toolActInd.hide(); 

 

 toolActInd.setMessage(L('umRssFeedList_noconnection')); 

  toolActInd.show(); 

 } 

} 

 

 

 

B.11 umStaffSearch.js 

/** 

 * Created by Xanthopoylos Spyros 

 *  

 * File: ui/umStaffSearch.js 

 * Comments: Staff search manager  
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 * Date: 10/2/2013   

 * Version: 1.0.10   

 */ 

 

Ti.include('/common/umSystem.js'); 

Ti.include('/common/umConfig.js'); 

 

var currentWindow= 

 Titanium.UI.currentWindow; 

if (osname=="iphone"){ 

 currentWindow.setBackButtonTitle(umLang('umApp_back')); 

} 

var toolActInd= 

 Titanium.UI.createActivityIndicator({ 

  font : { 

   fontSize : '15sp', 

   fontWeight : 'bold' 

  }, 

  color : 'white', 

  message : umLang('umStaffSearch_searching'), 

 }); 

if (osname=="android"){ 

 currentWindow.add(Ti.UI.createLabel({ 

  top: '35dp', 

  height: '20dp', 

  width: '100%', 

     text: umLang('umStaffSearch_title'), 

     textAlign: Titanium.UI.TEXT_ALIGNMENT_CENTER, 

     backgroundColor : '#00A9EC', 

     color: '#FFFFFF',            

     font : {fontSize : '15dp',fontWeight : 'normal'} 

 })); 

} 

var searchBar =  

 Titanium.UI.createSearchBar({ 

  top : ( ( osname=="iphone" ) ? '0dp' : '55dp' ), 

  backgroundColor : '#00A9EC', 

  height : '35dp', 

  showCancel : false, 

  font : {fontSize:'15dp',fontWeight:'normal'}  

 }); 

searchBar.addEventListener( 

 'return', searchBarReturnEventListener); 

currentWindow.add(searchBar); 

searchBar.focus(); 

var tableview =  

 Titanium.UI.createTableView({ 

  top : ( ( osname=="iphone" ) ? '0dp' : '90dp' ), 

  width : '100%', 

  separatorColor : '#00A9EC', 

  backgroundColor : '#FFFFFF'         

 }); 

currentWindow.add(tableview); 

 

function searchBarReturnEventListener(e){ 

 searchBar.blur(); 
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 toolActInd.hide(); 

 toolActInd.setMessage(umLang('umStaffSearch_searching')); 

 if (osname=="iphone"){ 

  currentWindow.setToolbar([toolActInd], { 

   animated : true 

  }); 

 } 

 toolActInd.show(); 

 if (Titanium.Network.online) { 

  var tbdata=[]; 

  var hTTPClient= 

   Ti.Network.createHTTPClient(); 

  hTTPClient.open('GET',UM_SEARCH_PEOPLE); 

  var bFound=false; 

  hTTPClient.onload = function(e) { 

   var users= 

    eval('(' + this.responseText + ')'); 

   for (var i in users) { 

    var user= 

     users[i]; 

    var lastname= 

    

 (user['lastname']).toLocaleUpperCase();  

    var iIndeOfFirstOccurance= 

    

 lastname.indexOf(searchBar.value.toLocaleUpperCase()); 

    if (iIndeOfFirstOccurance<0){ 

     continue; 

    } 

    if(!bFound){ 

     bFound=true; 

    } 

    // Create a new row to hold the user 

data.  

    var tableViewRow= 

     Ti.UI.createTableViewRow(); 

    tableViewRow.height = 'auto'; 

    // Create phone button. 

    var sPhone =  

     user['phone']; 

    if (sPhone!=null){ 

     var button =  

      Titanium.UI.createButton({  

       title: 

umLang('umStaffSearch_call') + ' ' 

        + 

user['lastname'] + ' '  

        + 

user['firstname'],  

        top : '10dp', 

        left : '5dp', 

        width: '90%', 

        height: '40dp', 

        font : {fontSize : 

'15dp', fontWeight: 'normal'}, 
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       phone: 

sPhone.replace("-","") 

      });  

    

 button.addEventListener('click',function(e) { 

     

 Titanium.Platform.openURL('tel:'+this.phone);  

     }); 

     tableViewRow.add(button); 

    } 

    // Create text area user info. 

    var sInfo= 

     user['lastname'] + ' ' + 

user['firstname']  

    

 +'\n'+umLang('umStaffSearch_idiotita')+": 

"+user['idiotita'] 

    

 +'\n'+umLang('umStaffSearch_department')+": 

"+user['department'] 

    

 +'\n'+umLang('umStaffSearch_building')+": 

"+user['building'] 

    

 +'\n'+umLang('umStaffSearch_office')+": "+user['office'] 

    

 +'\n'+umLang('umStaffSearch_email')+": "+user['email'] 

    

 +'\n'+umLang('umStaffSearch_phone')+": "+user['phone'] 

     ; 

    var textAreaInfo= 

     Ti.UI.createTextArea({ 

      color : '#000', 

      backgroundColor : 

'transparent', 

      top : '40dp', 

      left : 0, 

      right : 0, 

      height : 'auto', 

      editable : false, 

      scrollable : false, 

      value : sInfo, 

      font : {fontSize : '15dp'}, 

     }); 

    tableViewRow.add(textAreaInfo); 

    // Add row to the final table data 

    tbdata.push(tableViewRow); 

   } 

   if(!bFound){ 

    var taNoData= 

     Ti.UI.createTextArea({ 

      color : '#000', 

      backgroundColor : 

'transparent', 

      top : '10dp', 

      left : 0, 
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      right : 0, 

      editable : false, 

      scrollable : false, 

      value : 

umLang('umStaffSearch_notfound'), 

      height : '70dp', 

      font : {fontSize : 

'15dp',fontWeight : 'bold'} 

     }); 

    var row= 

     Ti.UI.createTableViewRow(); 

    row.height = '55dp'; 

    row.add(taNoData); 

    tbdata.push(row); 

   } 

   tableview.setData(tbdata, { 

   }); 

   if (osname=="iphone"){ 

    currentWindow.setToolbar(null, { 

     animated : true 

    }); 

   } 

   toolActInd.hide(); 

  }; 

  hTTPClient.onerror = function(e) { 

   toolActInd.hide(); 

  

 toolActInd.setMessage(umLang('umStaffSearch_error')); 

   toolActInd.show(); 

   setTimeout(function() { 

    currentWindow.setToolbar(null, { 

     animated : true 

    }); 

    searchBar.focus(); 

   }, 5000); 

  }; 

  hTTPClient.send(); 

 } else { 

  toolActInd.hide(); 

 

 toolActInd.setMessage(umLang('umStaffSearch_noconnection'))

; 

  toolActInd.show(); 

  setTimeout(function() { 

   currentWindow.setToolbar(null, { 

    animated : true 

   }); 

   searchBar.focus(); 

  }, 5000); 

 } 

} 

B.12 Strings.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<resources> 

 

<string name="umApp_title">ΔΠMΣ Στα Πληροφοριακά 

Συστήματα</string> 

<string name="umApp_back">Πίσω</string>  

 

<string name="umStaffSearch_title">Ανεύρεση προσωπικού</string> 

<string name="umRssFeedListUOM_title">Νέα ΠαΜακ</string> 

 

<string name="umRssFeedListMIS_title">Νέα MIS</string> 

<string name="umRssFeedListJob_title">Αναζήτηση εργασίας</string> 

<string name="umMap_title">Χάρτης</string> 

<string name="umWebUOM_title">WWW ΠαΜακ</string> 

<string name="umLibrarySearch_title">Ανεύρεση βιβλίων</string> 

<string name="umFacebookMIS_title">Facebook MIS</string> 

<string name="umTwitterMIS_title">Twitter MIS</string> 

 

<string name="umLibrarySearch_searching">Αναζήτηση...</string> 

<string name="umLibrarySearch_term">Όρος Αναζήτησης</string> 

<string name="umLibrarySearch_noconnection">Δεν υπάρχει σύνδεση 

δεδομένων</string> 

<string name="umLibrarySearch_error">Παρουσιάστηκε 

Σφάλμα...</string> 

 

<string name="umStaffSearch_hint">Eπώνυμο ή μέρος του 

επωνύμου</string> 

<string name="umStaffSearch_searching">Αναζήτηση...</string> 

<string name="umStaffSearch_lastname">Επίθετο</string>  

<string name="umStaffSearch_firstname">Όνομα</string>  

<string name="umStaffSearch_email">Email</string>  

<string name="umStaffSearch_department">Τμήμα</string>  

<string name="umStaffSearch_phone">Τηλέφωνο</string>  

<string name="umStaffSearch_idiotita">Ιδιότητα</string>  

<string name="umStaffSearch_office">Γραφείο</string>  

<string name="umStaffSearch_building">Κτίριο</string> 

<string name="umStaffSearch_call">Κλήση</string> 

<string name="umStaffSearch_notfound">Δε βρέθηκαν 

εγγραφές.</string> 

<string name="umStaffSearch_error">Παρουσιάστηκε 

Σφάλμα...</string> 

<string name="umStaffSearch_noconnection">Δεν υπάρχει σύνδεση 

δεδομένων</string> 

 

<string name="umMap_updating">Γίνεται ενημέρωση...</string> 

<string name="umMap_UOM">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</string> 

<string name="umMap_MIS">ΔΠΜΣ Στα Πληροφοριακά Συστήματα</string> 

<string name="umMap_MISSubtitle">Εγνατία 156, 2310-

891514</string> 

  

<string name="umRssFeedItem_lnk">Μετάβαση στην 

τοποθεσία.</string> 

  

<string name="umRssFeedList_updating">Γίνεται 

ενημέρωση...</string> 

<string name="umRssFeedList_noconnection">Δεν υπάρχει σύνδεση 

δεδομένων</string> 
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<string name="umRssFeedList_error">Παρουσιάστηκε 

Σφάλμα...</string> 

 

<string name="Jan">01</string> 

<string name="Feb">02</string> 

<string name="Mar">03</string> 

<string name="Apr">04</string> 

<string name="May">05</string> 

<string name="Jun">06</string> 

<string name="Jul">07</string> 

<string name="Aug">08</string> 

<string name="Sep">09</string> 

<string name="Oct">10</string> 

<string name="Nov">11</string> 

<string name="Dec">12</string> 

  

</resources> 


