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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 η ανθρωπότητα έχει μπει σε μια νέα 

εποχή με χαρακτηριστικά που μπορεί να είχαν οραματιστεί επιστήμονες και 

λογοτέχνες χρόνια πριν, αλλά πήραν για πρώτη φορά υπόσταση λόγω των 

ιστορικών συνθηκών που έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο και την ολοκλήρωση της 

μετάλλαξης αυτής βιώνουμε σήμερα. Ο κόσμος του Γκίπσον με την 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που όλα ελέγχονται από συστήματα πολύπλοκων 

υπολογιστικών συστημάτων που επικοινωνούν σε υπερυψηλές ταχύτητες, συσκευές 

που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα μας και αποτελούν μέρος των πιο 

απλών όσο και πιο σύνθετων στιγμών μας. Ένας κόσμος επιστημονικής φαντασίας 

κάποια χρόνια πριν, ο οποίος είναι μια πραγματικότητα στις μέρες μας, ένας νέος 

μαγικός μεταβαλλόμενος κόσμος  που την εξέλιξή του πια είναι δύσκολο να 

προβλέψουμε. 

 Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας πια κατοχυρώσει την απρόσκοπτη επικοινωνία 

και την πρώτη εποχή της πληροφόρησης και του Διαδικτύου, με τους 

περισσότερους ανθρώπους του αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου 

συνδεδεμένους σε αυτό, βιώνουμε αυτή την στιγμή την ωρίμανση της φάσης του 

mobility και της πληροφόρησης σε κίνηση. Η επανάσταση που επιτελέστηκε στα 

τέλη της δεκαετίας του ‘90 με την εκτεταμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου 

ολοκληρώνεται στις μέρες μας με την σύνδεση αυτής της επανάστασης με την 

αντίστοιχη του διαδικτύου που έλαβε χώρα την περασμένη δεκαετία.  

 Διασύνδεση και κίνηση λοιπόν έρχονται και συνδέονται με το βασικό 

υποκείμενο της πληροφορικής τα δεδομένα και κλείνουν με αυτό τον τρόπο το 

τρίπτυχο που χαρακτηρίζει την μετάδοση πληροφορίας στις μέρες μας. Αποτέλεσμα 

και έκφανση αυτής της πραγματικότητας είναι ένας ολόκληρος κόσμος κινητών 

συσκευών με απλές διεπαφές που δίνει την δυνατότητα τόσο παθητικής 

ενημέρωσης όσο και διαδραστικής επικοινωνίας μέσω των μέσων κοινωνικής 
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δικτύωσης. Ο νέος κόσμος της διασυνδεδεμένης πληροφορίας είναι εδώ και το 

μέσο που τον παράγει είναι τα έξυπνα τηλέφωνα και οι εφαρμογές των φορητών 

συσκευών.  

 Με σαφή επιρροή όλων των παραπάνω, το κεντρικό θέμα της παρούσας 

εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μιας εφαρμογής, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε 

φορητές συσκευές και θα εκμεταλλεύεται πόρους δικτύου, επικοινωνώντας με άλλα 

σημεία και λαμβάνοντας στοιχεία μέσω γενικότερων υπηρεσιών, των οποίων δεν 

έχει καν πρωτύτερη γνώση και ο τελικός στόχος βρίσκεται πάνω στην ιδέα της 

πληροφόρησης, της παροχής δεδομένων κατ’ απαίτηση στον τελικό χρήστη. Η 

εφαρμογή που επιλέχθηκε να υλοποιηθεί αποτελείται από διάφορα τμήματα που 

συνθέτουν ένα ενιαίο σύστημα. 

  Η εφαρμογή αποτελεί ένα εργαλείο πληροφόρησης του χρήστη σχετικά με 

νέα και ανακοινώσεις που μπορεί να παρέχει ένας φορέας στους ενδιαφερόμενους. 

Το όλο σύστημα λειτουργεί με μια εφαρμογή επάνω σε μια φορητή συσκευή και μια 

διαδικτυακή υπηρεσία την οποία η εφαρμογή της φορητής συσκευής «ανακρίνει» 

για να αντλήσει την πληροφορία που θέλει.  

 Για την υλοποίηση του συστήματος επιλέχθηκαν οι πιο διαδεδομένες και 

τεχνολογικά εξελιγμένες λύσεις σε τεχνολογίες και πρότυπα. Επίσης, οι λύσεις που 

επιλέχθηκαν βασίστηκαν σε συστήματα και εργαλεία ανοιχτού λογισμικού, 

καθιστώντας μ’ αυτό τον τρόπο το σύστημα ευέλικτο, επεκτάσιμο και χωρίς κόστος.  

Για την υλοποίηση της εφαρμογής της φορητής συσκευής επιλέχθηκε η πλατφόρμα 

του λειτουργικού Android, για την υλοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας 

χρησιμοποιήθηκε η λογική REST, η μεταξύ τους επικοινωνία επιτεύχθηκε με 

ανταλλαγή μηνυμάτων σε μορφή JSON και για την ανίχνευση της υπηρεσίας 

χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο ZeroConfiguration. Στην επόμενη ενότητα  (2. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ) αναλύονται λεπτομερώς όλες οι τεχνολογικές επιλογές  

και στη συνέχεια (3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ) παρουσιάζεται η 

ανάπτυξη και η λειτουργία του συστήματος. 
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 Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο δυο αρχικά αναλύεται το λειτουργικό 

σύστημα Android (2.1. Android). Γίνεται αναφορά στα γενικά του χαρακτηριστικά 

και στις εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει και στη συνέχεια αναλύεται η 

αρχιτεκτονική του καθώς επίσης και τα βασικά στοιχεία του, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν εφαρμογές πάνω σε αυτό. Στη συνέχεια 

γίνεται αναφορά στις διαδικτυακές υπηρεσίες. Παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία 

και τα χαρακτηριστικά τους, αναφέρονται οι τρεις βασικές μορφές στις οποίες τα 

συναντάμε, αναλύονται λίγο περισσότερο σε βάθος τη μορφή REST και στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίησή τους. Έπειτα γίνεται μια σύντομη αναφορά στο πρότυπο JSON (2.3. 

JSON) και τέλος περιγράφεται το πρωτόκολλο Δικτύωσης Μηδενικής 

Παραμετροποίησης (2.4. Δικτύωση Μηδενικής Παραμετροποίησης (Zero 

Configuration Networking)). 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή και ανάλυση του συστήματος που 

αναπτύχθηκε. Αρχικά περιγράφεται η ιδέα του, η φιλοσοφία παρόμοιων 

συστημάτων που υπάρχουν διαθέσιμα και η διαφορετικότητα της συγκεκριμένης 

υλοποίησης (3.1. Ανάλυση ιδέας και υφιστάμενες εφαρμογές ανακοινώσεων για 

φορητή συσκευή).  Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι εφαρμογές του 

συστήματος και το πλαίσιο λειτουργίας του (3.2. Περιγραφή και ανάλυση 

εφαρμογής). Έπειτα παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης όλων των επιμέρους 

εφαρμογών του συστήματος, τα εργαλεία και οι βιβλιοθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν και γίνεται αναφορά σε σημεία σε επίπεδο κώδικα (3.3. 

Υλοποίηση εφαρμογής). Τέλος, παρουσιάζεται η εφαρμογή και η λειτουργία της 

από την πλευρά του χρήστη και δίνονται εικόνες που παρουσιάζουν τη λειτουργία 

της εφαρμογής επάνω στη φορητή συσκευή (3.4. Παρουσίαση εφαρμογής).  
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2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

2.1. Android  

2.1.1 Γενικά 

 Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα για συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας, το οποίο τρέχει πάνω σε πυρήνα λειτουργικού Linux. Αρχικά 

αναπτύχθηκε από την Google και αργότερα από την Open Handset Alliance. 

Επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισμικού να συνθέτουν κώδικα με την χρήση της 

γλώσσας προγραμματισμού Java, ελέγχοντας την συσκευή μέσω βιβλιοθηκών 

λογισμικού ανεπτυγμένων από την Google. 

 Τον Αύγουστο του 2005, η Google εξαγόρασε την Android Inc, μια μικρή 

εταιρεία με έδρα το Palo Alto στην California των ΗΠΑ. Οι συνιδρυτές της Android 

συνέχισαν να εργάζονται στην Google συμπεριλαμβανομένων των Andy Rubin (συν-

ιδρυτής της Danger), Rich Miner (συν-ιδρυτής της Wildfire Communications, Inc), 

Nick Sears (πρώην αντιπρόεδρος της T-Mobile), και Chris White (επικεφαλής 

σχεδιασμού και ανάπτυξης διεπαφής στο WebTV). Εκείνη την εποχή ελάχιστα ήταν 

γνωστά για τις λειτουργίες της Android Inc, εκτός του ότι ανέπτυσσαν λογισμικό για 

κινητά τηλέφωνα. Αυτή ήταν η αρχή της φημολογίας περί σχεδίων της Google για να 

διεισδύσει στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. 

 Στην Google, η ομάδα με επικεφαλή τον Rubin ανέπτυξε μια πλατφόρμα για 

φορητές συσκευές που στηρίζεται στον πυρήνα του Linux, την οποία προώθησαν με 

την παροχή ενός ευέλικτου, αναβαθμίσιμου συστήματος. Έχει αναφερθεί ότι η 

Google είχε ήδη συγκεντρώσει μια σειρά από εταίρους hardware και software και 

επισήμανε στους παρόχους ότι ήταν ανοικτή σε διάφορους βαθμούς συνεργασίας 

εκ μέρους της. Περισσότερες εικασίες ότι η Google θα εισέλθει στην αγορά κινητής 

τηλεφωνίας άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2006. Δημοσιεύσεις από το BBC και τη The 

Wall Street Journal πληροφορούσαν ότι η Google ήθελε την έρευνα και τις 
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εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα και εργαζόταν σκληρά για να τις προωθήσουν στην 

αγορά. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σύντομα ανέφεραν φήμες ότι η 

Google ανέπτυσσε μια Google-branded συσκευή. Περισσότερες φήμες 

ακολούθησαν, αναφέροντας ότι η Google καθόριζε τις τεχνικές προδιαγραφές και 

έδειχνε πρωτότυπα στους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και τους φορείς 

δικτύων. 

 Τον Σεπτέμβριο του 2007, η InformationWeek κάλυψε μια μελέτη 

αξιολόγησης αναφέροντας ότι η Google έχει καταθέσει αρκετές πατέντες στον 

τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Τελικά η Google παρουσίασε το smartphone της 

Nexus One που χρησιμοποιεί το open source λειτουργικό σύστημα Android. Η 

συσκευή κατασκευάστηκε από την HTC Corporation της Ταϊβάν, και έγινε διαθέσιμη 

στις 5 Ιανουαρίου 2010. 

 Η πρώτη παρουσίαση της πλατφόρμας Android έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2007, 

παράλληλα με την ανακοίνωση της ίδρυσης του οργανισμού Open Handset Alliance 

(ΟΗΑ), μιας κοινοπραξίας 48 τηλεπικοινωνιακών εταιριών, εταιριών λογισμικού 

καθώς και κατασκευής υλικού, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη ανοιχτών προτύπων στις συσκευές ανοιχτής τηλεφωνίας. Μεταξύ αυτών των 

εταιριών ήταν η Google, η HTC, η Sony, η Dell, η Intel, η Samsung Electronics, η LG 

Electronics κ.α.  

 Η Google το 2008 απελευθέρωσε και τον κώδικα του λειτουργικού 

συστήματος, καθώς είχε ως στόχο να προσφέρει μια ευέλικτη πλατφόρμα 

ανάπτυξης για να προσελκύσει προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές για 

κινητές συσκευές Android. Στη συνέχεια μέσω αυτών των εφαρμογών θα προσέλκυε 

καταναλωτές για να αγοράσουν κινητές συσκευές τέτοιου τύπου.  Η Google άνοιξε 

τον κώδικα του λειτουργικού υπό τους όρους της Apache License, μιας ελεύθερης 

άδειας λογισμικού. 

 To Android έχει μια μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών, οι οποίοι 

αναπτύσσουν εφαρμογές που επεκτείνουν την λειτουργικότητα των συσκευών. Τον 

Οκτώβριο του 2012 υπήρχαν περίπου 700.000 εφαρμογές διαθέσιμες για Android 
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και ο εκτιμώμενος αριθμός λήψης εφαρμογών από το Google Play, το βασικό 

κατάστημα εφαρμογών Android, ήταν 25 δισεκατομμύρια. 

 Αυτοί οι παράγοντες έχουν επιτρέψει στο Android να γίνει το πιο δημοφιλές 

χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σε έξυπνες φορητές συσκευές και η πρώτη επιλογή 

σε εταιρείες που απαιτούν μια χαμηλού κόστους, επεκτάσιμη, «ελαφριά» λύση σε 

λειτουργικό σύστημα για συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Το Android έχει 

παγκοσμίως το 75% της αγοράς σε έξυπνες φορητές συσκευές κατά το τρίτο τρίμηνο 

του 2012, με 500 εκατομμύρια συσκευές ενεργοποιημένες στο σύνολο και 1,3 

εκατομμύρια ενεργοποιήσεις κάθε μέρα. [5] 

 

Εικόνα 2.1 - Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Android.svg, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Android_robot.svg 

 

2.1.2 Εκδόσεις και χαρακτηριστικά 

 Η πρώτη εμπορική έκδοση του Android (Android 1.0) κυκλοφόρησε το 

Σεπτέμβριο του 2008 και λειτούργησε επάνω στην πρώτη συσκευή για Android, την 

HTC Dream. Τα χαρακτηριστικά της αφορούσαν κυρίως επαγγελματική χρήση. 

Ακολούθησε το Φεβρουάριο του 2009 η έκδοση 1.1, η οποία αναφερόταν αρχικά 

στη συσκευή HTC Dream και αφορούσε κυρίως διόρθωση σφαλμάτων. Η έκδοση 

ήταν γνωστή ως Petit Four, ονομασία η οποία όμως δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ 

επίσημα. Έκτοτε ακολούθησαν μέχρι σήμερα 8 εκδόσεις του λειτουργικού 
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συστήματος, κάθε μια από τις οποίες φέρει κωδική ονομασία επιδόρπιου. 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικότερα εκδόσεις του Android. 

 

2.1.2.1 Android 1.5 Cupcake 

 Η έκδοση 1.5, γνωστή ως Cupcake, ήταν η δεύτερη μεγάλη έκδοση του 

Android, αλλά ουσιαστικά η πρώτη εμπορικά διαθέσιμη έκδοση, η οποία 

κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2009 και  βασίστηκε στον πυρήνα Linux Kernel 2.6.27. 

Η έκδοση αυτή περιείχε πολλές βελτιώσεις σε προβλήματα του λειτουργικού καθώς 

και πολλά νέα χαρακτηριστικά. [6] 

 Η έκδοση αυτή περιείχε βελτιωμένη 

υποστήριξη της τεχνολογίας Bluetooth, λειτουργιών 

βιντεοκάμερας και δημοφιλών υπηρεσιών βίντεο 

και εικόνας, όπως Youtube και Picasa. Επίσης 

εισήγαγε την έννοια του Widget. Η Google άρχισε 

να επιτρέπει τρίτους κατασκευαστές να 

υλοποιήσουν widgets για χρήση σε Android. 

 Η έκδοση του Android 1.5 συνοδεύτηκε με 

την έκρηξη της σύγχρονης κινητής τηλεφωνίας 

και τη δημιουργία κινητών συσκευών όπως το HTC Hero/Eris, το Samsung Moment 

και το Motorola Cliq. [6][8]  

 

2.1.2.2 Android 1.6 Donut 

 Η έκδοση 1.6, γνωστή ως Donut, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2009, 

βασιζόμενη στον πυρήνα Linux kernel 2.6.29 και περιείχε αρκετές νέες προσθήκες. 

Είχε βελτιωμένες λειτουργίες σύνδεσης με το Android Market. [6]  

 

Εικόνα 2.2 - Πηγή 

http://www.hongkiat.com/blog/android-

evolution/ 
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 Επίσης, βελτίωνε τις αναζητήσεις, 

παρέχοντας πλέον στο χρήστη δυνατότητα 

αναζήτησης μέσω φωνής. Οι αναζητήσεις 

μπορούσαν πλέον να γίνονται με κείμενο και φωνή 

και δεν περιορίζονται μόνο για το web. Μπορούσε 

να γίνει αναζήτηση και σε σελιδοδείκτες, επαφές, 

μουσική, λεξιλόγιο.  

 Η νέα έκδοση έφερε επίσης υποστήριξη 

για οθόνη αφής υψηλότερης ανάλυσης από αυτές που χρησιμοποιούνταν έως τότε, 

βελτίωνε την κάμερα και παρείχε τη δυνατότητα σύνδεσης των κινητών τηλεφώνων 

μέσω δορυφόρου. [6][8] 

 

2.1.2.3 Android 2.0/2.1 Eclair 

 Η έκδοση 2.0, γνωστή ως Eclair, 

κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2009, 

βασιζόμενη επίσης στον πυρήνα Linux Kernel 

2.6.29, και αναβαθμίστηκε από την 2.1 τον 

Ιανουάριο του 2010. [6] 

 Περιείχε αρκετές βελτιώσεις όσον αφορά 

τη διεπιφάνεια του χρήστη καθώς και ταχύτερη 

απόκριση του υλικού. Εισήγαγε το εικονικό πληκτρολόγιο. Περιείχε βελτιωμένα 

γραφικά, υποστήριξη του προτύπου html 5 και βελτιωμένους χάρτες. 

Ενσωματώθηκε η υποστήριξη φλας για την κάμερα, η οποία έχει πλέον και ψηφιακό 

zoom. [6][8] 

 

Εικόνα 2.3 - Πηγή  

http://www.hongkiat.com/blog/android-

evolution/ 

Εικόνα 2.4 - Πηγή     

http://www.hongkiat.com/blog/android-evolution/ 
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2.1.2.4 Android 2.2 Froyo 

 Η έκδοση 2.2, γνωστή ως Froyo, κυκλοφόρησε το Μάιο του 2010, 

βασιζόμενη στον πυρήνα Linux Kernel 2.6.32. [6] Η 

βασική βελτίωση της συγκεκριμένης έκδοσης ήταν η 

ταχύτητα του λειτουργικού συστήματος, χάρη στο 

μηχανισμό Java V8 και τον JIT compiler, ο οποίος 

εκκινούσε εφαρμογές πολύ πιο γρήγορα. [6]  

 Υπάρχει πλέον Adobe Flash 10.1 και 

υποστηρίζεται καλύτερα το Microsoft Exchange. Ο 

χρήστης μπορεί να ελέγχει την κίνηση πακέτων 

δεδομένων και υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης 

εφαρμογών στην κάρτα μνήμης. 

 Επίσης, εισήγαγε χαρακτηριστικά όπως USB Tethering και Portable Wi-Fi 

Hotspot, δίνοντας τη δυνατότητα ένα τηλέφωνο να μετατραπεί σε wi-fi hotspot. 

[6][8] 

 

 

2.1.2.5 Android 2.3 Gingerbread 

 Η έκδοση 2.3, γνωστή ως Gingerbread, 

κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2010, βασιζόμενη 

στον πυρήνα Linux Kernel 2.6.35. [6]  

 Στη συγκεκριμένη έκδοση υπάρχουν 

αλλαγές στο user interface το οποίο έχει γίνει πιο 

γρήγορο και απλό και υποστηρίζονται οθόνες 

μεγάλων μεγεθών και αναλύσεων. Υπάρχει πλέον 

πρωτόκολλο SIP για κλήσεις μέσω VoIP, 

υποστηρίζεται ο τύπος  βίντεο WebM/VP8 και ο 

Εικόνα 2.5 - Πηγή  

http://www.hongkiat.com/blog/andro

id-evolution/ 

Εικόνα 2.6 - Πηγή  

http://www.hongkiat.com/blog/android-

evolution/ 
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κωδικοποιητής AAC,. Έχει βελτιωθεί ο ήχος καθώς και οι λειτουργίες απεικόνισης 

για την ανάπτυξη παιχνιδιών. Υποστηρίζεται το Near Field Communication (NFC) και 

η ύπαρξη πολλαπλών καμερών. Επίσης έχει βελτιωθεί η ενεργειακή υποστήριξη και 

έχει γίνει μετάβαση από το σύστημα αρχείων YAFFS στο ext4. [6][8] 

 

2.1.2.6 Android 3.0 Honeycomb 

 Η έκδοση 3.0, γνωστή ως Honeycomb, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 

2011, βασιζόμενη στον πυρήνα Linux 

Kernel 2.6.36. [6]  

 Η συγκεκριμένη έκδοση είχε 

σχεδιαστεί κυρίως για tablets. Περιέχει ένα 

νέο και διαφορετικό user interface, καθώς 

όλα πλέον βρίσκονται εκεί και δεν υπάρχει 

ανάγκη για φυσικά κουμπιά. 

Υποστηρίζονται διπύρηνοι και 

τετραπύρηνοι επεξεργαστές και έχει απλοποιηθεί το multitasking, έτσι ώστε ο 

χρήστης να περνάει από μια εφαρμογή σε άλλη. Υπάρχει η δυνατότητα video chat 

μέσω του Google talk καθώς και η ανάγνωση βιβλίων μέσω του Google eBooks. 

Τέλος, μπορούν να κρυπτογραφηθούν όλα τα δεδομένα χρήστη. [6][8] 

 

2.1.2.7 Android 4.0 Ice Cream 

Sandwich 

 Η έκδοση 4.0, γνωστή ως Ice Cream 

Sandwich, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 

2011 και αναβαθμίστηκε το Μάρτιο του 

Εικόνα 2.7 - Πηγή  

http://www.hongkiat.com/blog/android-evolution/ 

Εικόνα 2.8 - Πηγή  http://www.hongkiat.com/blog/android-

evolution/ 
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2012, βασιζόμενη στον πυρήνα Linux Kernel 3.0.1. [6]  

 Η απόδοση του συστήματος έχει βελτιωθεί και έχουν ενσωματωθεί σε 

φορητές συσκευές τα νέα χαρακτηριστικά, τα οποία είχαν εισαχθεί στην 

προηγούμενη έκδοση για τα tablets. Επίσης, βελτιώθηκε η ασφάλεια του 

συστήματος με την προσθήκη αναγνώρισης προσώπου για να ξεκλειδώνει η 

συσκευή. Ο browser μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα μέχρι και 16 καρτέλες. Υπάρχει η 

δυνατότητα ο χρήστης να τερματίσει εφαρμογές οι οποίες τρέχουν στο παρασκήνιο, 

ενώ μπορεί να θέσει και όρια στην κίνηση πακέτων δεδομένων. Η εφαρμογή 

Android Beam αξιοποιεί πλέον το NFC αφού επιτρέπει την αποστολή δεδομένων 

από τη συσκευή σε όσους βρίσκονται εντός μιας μικρής ακτίνας εμβέλεια. Τέλος 

εμφανίζεται και η εφαρμογή Chrome για Android, η πιο γρήγορη έκδοση του 

Chrome για οποιαδήποτε φορητή συσκευή. [6][8] 

 

2.1.2.8 Android 4.1 Jellybean 

 Η έκδοση 4.1, γνωστή ως Jellybean, 

κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2012, βασιζόμενη στον 

πυρήνα Linux Kernel 3.0.31. [6]  

 Στόχος της έκδοσης ήταν η βελτίωση της 

λειτουργικότητας και της απόδοσης του user 

interface. Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει στην 

περιοχή των ειδοποιήσεων. Επίσης έχουν προστεθεί 

νέα widget, η υπηρεσία Google Now, ως μέρος του 

ανανεωμένου Google Search, βελτιώσεις στο 

ημερολόγιο και την εφαρμογή Chrome, η οποία 

πλέον υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό καρτελών. 

 Η Google θα ανακοίνωνε την έκδοση JellyBean 4.2 στις 29 Οκτωβρίου 2012 

στη Νέα Υόρκη, αλλά η εκδήλωση ακυρώθηκε. Η Google στη συνέχεια ανακοίνωση 

Εικόνα 2.9 - Πηγή  

http://www.hongkiat.com/blog/android-

evolution/ 
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την κυκλοφορία της έκδοσης 4.2 μέσω ενός δημοσιεύματος στον τύπο στις 13 

Νοεμβρίου 2012. [6][8] 

 

2.1.3 Αρχιτεκτονική 

 Το Android είναι μια στοίβα από διάφορα επίπεδα λογισμικού. Η λογική 

πίσω από αυτήν την έκφραση και σε όλη την φιλοσοφία του Android, κρύβεται στο 

ακόλουθο διάγραμμα με τα βασικά συστατικά του. 

 

 

Εικόνα 2.10 - Πηγή: http://developer.android.com/about/versions/index.html 

 

 Το λειτουργικό του Android αποτελείται από 4 επίπεδα. Παρακάτω 

περιγράφονται τα βασικά από αυτά, χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες για τα 

περιεχόμενα κάθε επιπέδου. Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής 

βασίζεται στην αρχή ότι κάθε επίπεδο χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του 

προσφέρονται από χαμηλότερα επίπεδα. 
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2.1.3.1 Πυρήνας Linux (Linux Kernel) 

 Η βάση της στοίβας λογισμικού του Android είναι ο πυρήνας Linux. Ο 

τροποποιημένος πυρήνας του συστήματος βασίζεται στην έκδοση 2.6 (και στην 

έκδοση 3.0.1 για το Android 4.0) του Linux Kernel, η οποία υποστηρίζει όλες τις 

κύριες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν 

διαχείριση μνήμης, διαχείριση διεργασιών, λειτουργίες δικτύου, ασφάλεια του 

λειτουργικού και ένα σύνολο οδηγών υλικού. Οι οδηγοί αυτοί είναι υπεύθυνοι για 

την επικοινωνία του software με το hardware της συσκευής. Ενδεικτικά, ο πυρήνας 

του Android περιέχει οδηγό προβολής οθόνης, οδηγό για wifi και Bluetooth κλπ.  

 Ο πυρήνας του Android μπορεί να βασίζεται στον πυρήνα του Linux, αλλά 

διαφέρει αρκετά από αυτόν. Ο λόγος είναι οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική που έχει 

κάνει  η Google για να είναι ελαφρύτερος και βελτιστοποιημένος για χρήση σε 

κινητές συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι παρότι το Android είναι κατά βάση Linux, επί 

της ουσίας είναι αρκετά δύσκολο να τρέξουν εφαρμογές ή να χρησιμοποιηθούν 

βιβλιοθήκες από τη μια πλατφόρμα στην άλλη. Ο Linus Torvalds έχει αναφέρει ότι 

τελικά στο μέλλον το Android και το Linux θα μοιράζονται έναν κοινό πυρήνα, αλλά 

αυτό θα αργήσει 4-5 χρόνια ακόμα. [5] 

 

2.1.3.2 Βιβλιοθήκες (Libraries) 

 Στο δεύτερο επίπεδο της στοίβας βρίσκονται οι βιβλιοθήκες του Android. 

Αυτές ουσιαστικά αποτελούν τα APIs που είναι διαθέσιμα στους προγραμματιστές 

για την ανάπτυξη των εφαρμογών. Οι βιβλιοθήκες από μόνες τους δεν αποτελούν 

εφαρμογές αλλά ενσωματώνονται και χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές για τις 

διάφορες λειτουργίες που παρέχει η καθεμία από αυτές. Ουσιαστικά αποτελούν 

ένα από τα δομικά υλικά των εφαρμογών, και άρα είναι αναπόσπαστο τμήμα τους. 

Οι δυνατότητες των βιβλιοθηκών του Android γίνονται εμφανείς στους 

προγραμματιστές στην στοίβα του πλαισίου εφαρμογής.  
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 Το σύνολο σχεδόν των βιβλιοθηκών είναι γραμμένο σε C και C++, οι οποίες 

έχουν μεταγλωττιστεί για τη χρήση τους από το λειτουργικό. Μερικές από τις κύριες 

βιβλιοθήκες του Android είναι: [7] 

System C Library: μια ενσωμάτωση της standard βιβλιοθήκης συστήματος της C 

(libc) τροποποιημένη για κινητές συσκευές βασισμένες στο Linux. 

Βιβλιοθήκες Πολυμέσων: υποστηρίζει αναπαραγωγή και εγγραφή πολλών 

δημοφιλών μέσων ήχου και εικόνας, όπως MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, 

PNG. 

Surface Manager: διαχειρίζεται την πρόσβαση στο υποσύστημα προβολής και 

συνθέτει απρόσκοπτα δισδιάστατα και τρισδιάστατα επίπεδα γραφικών, τα οποία 

προέρχονται από πολλαπλές εφαρμογές. 

LibWebCore: μια μοντέρνα μηχανή υποστήριξης πλοήγησης στο διαδίκτυο (browser 

engine) η οποία χρησιμοποιείται και από τον ενσωματωμένο φυλλομετρητή του 

Android αλλά και από τις WebViews που ενσωματώνονται στις εφαρμογές. 

FreeType: παρέχει ευκρίνεια γραφικών στα bitmaps και τις γραμματοσειρές των 

εφαρμογών του συστήματος. 

SQLite: μια πανίσχυρη και ταυτόχρονα πολύ ελαφριά σχεσιακή βάση δεδομένων.[7] 

 

2.1.3.3 Εικονική μηχανή Dalvik (Dalvik Virtual Machine) 

 Σχεδόν το σύνολο των APIs του Android βασίζονται στη γλώσσα 

προγραμματισμού Java. Στη Java υπάρχει η Java Virtual Machine,  στην οποίο οποία 

εκτελείται ο κώδικας των εφαρμογών. Στο Android υπάρχει η εικονική μηχανή 

Dalvik, η οποία αναλαμβάνει να κάνει αυτή τη δουλειά. 

 Η Dalvik είναι η εικονική μηχανή μέσω της οποίας τρέχουν οι εφαρμογές του 

Android. Η κάθε εφαρμογή τρέχει μέσω της δικής της εικονικής μηχανής στη δικιά 

της διεργασία και για αυτό το λόγο καμία εφαρμογή δεν έχει επαφή με την άλλη, 

ενώ εκτελούνται ταυτόχρονα. Η Dalvik δεν υποστηρίζει τον κώδικα bytecode. Οι 
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κλάσεις της Java μεταγλωττίζονται σε αρχεία .dex ώστε να τρέξουν στην VM. Τα 

αρχεία dex ουσιαστικά αποτελούν συμπιεσμένα δεδομένα για εξοικονόμηση χώρου 

κατά την εκτέλεση. 

 Το Android είναι από τη φύση του multitasking λειτουργικό σύστημα και για 

αυτό επιτρέπει στις εφαρμογές του να τρέχουν σε πολλά νήματα ταυτόχρονα και να 

απασχολούν πολλές διαδικασίες εάν αυτό είναι αναγκαίο. Για να γίνει αυτό εφικτό 

η μηχανή Dalvik είναι σχεδιασμένη για να έχει ελάχιστο αντίκτυπο στη χρήση της 

μνήμης. Χάρη στον λιτό της σχεδιασμό, το σύστημα είναι σε θέση να τρέχει πολλές 

εικονικές μηχανές ταυτόχρονα.[9] 

 

2.1.3.4 Εκτέλεση Εφαρμογών (Android Runtime) 

 Στο ίδιο επίπεδο με τις βιβλιοθήκες βρίσκουμε το πλαίσιο εκτέλεσης των 

εφαρμογών του Android. Εδώ βρίσκονται οι βασικές βιβλιοθήκες της Java και η 

εικονική μηχανή Dalvik. To Android περιλαμβάνει ένα σύνολο βασικών βιβλιοθηκών 

που παρέχουν τις περισσότερες από τις διαθέσιμες λειτουργίες των βασικών 

βιβλιοθηκών της Java. Κάποια πακέτα και κλάσεις υπάρχουν και στο Android, 

κάποια άλλα δεν υποστηρίζονται καθόλου, ενώ ταυτόχρονα το Android παρέχει και 

επιπρόσθετα προσαρμοσμένα στις δικές του ανάγκες.[7] 

 

2.1.3.5 Πλαίσιο Εφαρμογής (Application Framework) 

 Το Android παρέχει στους developers μια ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα 

ανάπτυξης και τη δυνατότητα να αναπτύξουν με αυτή ιδιαίτερα καινοτόμες και 

πλούσιες σε υλικό εφαρμογές. Οι developers έχουν στη διάθεσή τους τη 

δυνατότητα ελέγχου του υλικού της συσκευής και μέσω αυτής μπορούν να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εντοπισμού, εκτέλεση διεργασιών 

παρασκηνίου και πάρα πολλές ακόμη δυνατότητες, οι οποίες βασίζονται στα APIs 

που είναι διαθέσιμα. 
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 Στο επόμενο επίπεδο της αρχιτεκτονικής του Android, συναντάμε το πλαίσιο 

των εφαρμογών. Οι developers έχουν πρόσβαση σε όλα τα APIs μεταξύ αυτών και 

στα κύρια APIs που χρησιμοποιούν οι ενσωματωμένες εφαρμογές. Η δομή των 

εφαρμογών είναι τέτοια που ευνοείται η επαναχρησιμοποίηση δομικών συστατικών 

και επίσης επιτρέπεται η χρήση των δυνατοτήτων της μιας εφαρμογής από άλλες 

εφαρμογές, βέβαια κάτω από τις προδιαγραφές ασφάλειας του Android. Τα 

σημαντικότερα δομικά στοιχεία του πλαισίου εφαρμογών είναι: 

Σύστημα προβολών (View System): Αποτελεί ένα εκτενές σύνολο από αντικείμενα 

GUI, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό μιας εφαρμογής. 

Παραδείγματα προβολών είναι οι λίστες (listView), το πλέγμα (GridView), πεδία 

εισαγωγής κειμένου, κουμπιά κλπ. 

Πάροχος Περιεχομένου (Content Provider): Δίνει τη δυνατότητα στις εφαρμογές να 

μοιράζονται ή να ανταλλάσσουν δεδομένα μιας συγκεκριμένης μορφής, η οποία 

ορίζεται από τον πάροχο. Παραδείγματα δεδομένων είναι οι επαφές χρήστη και οι 

βάσεις δεδομένων των εφαρμογών.  

Διαχειριστής Πόρων (Resource Manager): Παρέχει πρόσβαση σε υλικό το οποίο δεν 

είναι σε μορφή κώδικα όπως π.χ. εικόνες, αρχεία xml, πίνακες χαρακτήρων κλπ. 

Διαχειριστής Ειδοποιήσεων (Notification Manager): Δίνει στις εφαρμογές 

πρόσβαση στις υπηρεσίες ειδοποιήσεων χρήστη. Τέτοιες είναι οι ειδοποιήσεις στη 

μπάρα ειδοποιήσεων, τα μηνύματα toast στο κάτω μέρος της οθόνης, η δόνηση του 

κινητού και η ενεργοποίηση της οθόνης. 

Διαχειριστής Δραστηριοτήτων (Activity Manager): Διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής 

των δραστηριοτήτων και παρέχει δυνατότητα πλοήγησης από δραστηριότητα σε 

δραστηριότητα κρατώντας αποθηκευμένη στη μνήμη τη σειρά εκτέλεσης αυτών. Στο 

σχεδιάγραμμα φαίνεται λεπτομερώς ο κύκλος ζωής κάθε δραστηριότητας.[2] 
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Εικόνα 2.11 - Πηγή: http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html 

 

 

2.1.4 Βασικά στοιχεία εφαρμογών σε Android 

 Οι εφαρμογές σε Android αποτελούνται από κάποια συστατικά που 

συνδέονται χρησιμοποιώντας ένα XML αρχείο, το AndroidManifest.xml της κάθε 
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εφαρμογής, το οποίο περιγράφει κάθε συστατικό και πώς αλληλεπιδρά με τα άλλα. 

Υπάρχουν έξι συστατικά που παρέχουν τις δομικές μονάδες για τις εφαρμογές. 

 

2.1.4.1 Δραστηριότητα (Activity) 

 Η δραστηριότητα ανήκει στο επίπεδο της παρουσίασης της εφαρμογής 

(presentation layer).  Μια δραστηριότητα είναι μια απλή οθόνη της εφαρμογής. 

Κάθε δραστηριότητα υλοποιείται σαν μια κλάση και επεκτείνει την βασική κλάση 

της Δραστηριότητας. Η συγκεκριμένη προβάλλει μια διεπαφή χρήστη αποτελούμενη 

από όψεις και ανταποκρίνεται σε συμβάντα. Μια δραστηριότητα είναι ισοδύναμη 

με μια φόρμα στην ανάπτυξη κλασικών εφαρμογών.[2] 

 

2.1.4.2 Υπηρεσία (Service) 

 Μια υπηρεσία είναι κώδικας που έχει τη δυνατότητα να τρέχει για μεγάλο 

χρονικό διάστημα και χωρίς διεπαφή χρήστη, ενημερώνοντας τις πηγές δεδομένων 

και τις ορατές Δραστηριότητες, ενεργοποιώντας Ειδοποιήσεις. Αυτές τρέχουν και 

επεξεργάζονται δεδομένα ακόμα και όταν οι Δραστηριότητες της εφαρμογής δεν 

είναι ενεργές ή ορατές. Ένα καλό παράδειγμα είναι μια εφαρμογή που αναπαράγει 

μουσική από μια λίστα μουσικών κομματιών. Σε μια τέτοια εφαρμογή, θα υπήρχαν 

κατά πάσα πιθανότητα μία ή και παραπάνω Δραστηριότητες που επιτρέπουν στο 

χρήστη να επιλέξει τραγούδια και να τα αναπαράγει. Ωστόσο, η αναπαραγωγή από 

μόνη της δεν θα έπρεπε να διαχειρίζεται από την δραστηριότητα γιατί ο χρήστης θα 

περίμενε την μουσική να συνεχίζει να παίζει ακόμη και μετά την πλοήγησή του σε 

μια νέα οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση η Δραστηριότητα της αναπαραγωγής 

μουσικής θα ξεκινούσε μια Υπηρεσία για να τρέξει στο παρασκήνιο και να συνεχίσει 

η μουσική να παίζει. Το σύστημα τότε θα κρατά την Υπηρεσία αναπαραγωγής 

ενεργή μέχρι να τελειώσει το κομμάτι. Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση σε μια 

Υπηρεσία, μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με αυτή μέσω μιας διεπαφής που 

προσφέρεται από την Υπηρεσία. [2] 
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2.1.4.3 Παροχέας Περιεχομένου (Content Provider) 

 Οι εφαρμογές μπορούν να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε αρχεία, σε 

μια βάση δεδομένων SQLite ή με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό μπορούν. Ένας 

Παροχέας Περιεχομένου, ωστόσο, είναι χρήσιμος ώστε τα δεδομένα μιας 

εφαρμογής να είναι διαθέσιμα και σε άλλες εφαρμογές. Ένας Παροχέας 

Περιεχομένου είναι μια κλάση που υλοποιεί μια συγκεκριμένη ομάδα μεθόδων που 

επιτρέπουν σε άλλες εφαρμογές να αποθηκεύουν και να επανακτούν δεδομένα του 

τύπου που διαχειρίζεται ο Παροχέας Περιεχομένου. Οι συσκευές Android 

περιλαμβάνουν διάφορους εγγενείς Παροχείς Περιεχομένου (Content Providers) 

που καθιστούν διαθέσιμες τις χρήσιμες βάσεις δεδομένων του συστήματος σε 

άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα των στοιχείων των επαφών του χρήστη. [2] 

 

2.1.4.4 Προθέσεις (Intents) 

 Το Android χρησιμοποιεί μια ειδική κλάση που λέγεται Πρόθεση (Intent) για 

να κινείται από οθόνη σε οθόνη. Η Πρόθεση περιγράφει τι θέλει η εφαρμογή να 

γίνει στη συνέχεια. Τα δυο πιο σημαντικά μέρη της δομής δεδομένων της Πρόθεσης 

είναι η Δράση (Action) και τα δεδομένα βάσει των οποίων αυτή θα εκτελεστεί. 

Τυπικές τιμές για μια δράση είναι η MAIN, VIEW, PICK, EDIT κλπ. Τα δεδομένα 

εμφανίζονται ως URI (Uniform Resource Indicator).  

 Υπάρχει μια σχετική κλάση που λέγεται Φίλτρο Πρόθεσης (IntentFilter). Ενώ 

μια Πρόθεση είναι στην ουσία ένα αίτημα για να γίνει κάτι, το Φίλτρο Πρόθεσης 

είναι μια περιγραφή του τι είναι δυνατόν να διαχειριστεί ένας Δέκτης Πρόθεσης 

(Intent Receiver). Μια Δραστηριότητα που είναι σε θέση να προβάλει πληροφορίες 

επικοινωνίας για ένα άτομο, θα ανακοίνωνε με ένα Φίλτρο Πρόθεσης ότι γνωρίζει 

πώς να διαχειριστεί την VIEW_ACTION όταν τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν ένα 

άτομο. Οι Δραστηριότητες ανακοινώνουν τα Φίλτρα Πρόθεσης στο 

AndroidManifest.xml αρχείο. 
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 Η πλοήγηση από οθόνη σε οθόνη επιτυγχάνεται με Προθέσεις. Για να 

πλοηγηθεί κανείς προς τα μπρος, μια Δραστηριότητα καλεί την startActivity, 

περνώντας της ως όρισμα μια Πρόθεση. Το σύστημα τότε αναζητά  στα Φίλτρα 

Προθέσεων για όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές και διαλέγει την Δραστηριότητα 

που τα Φίλτρα Πρόθεσης ταιριάζουν καλύτερα με την παράμετρο της κλήσης. Η νέα 

Δραστηριότητα ενημερώνεται για την Πρόθεση και ξεκινά. Η διαδικασία της 

υλοποίησης των Προθέσεων συμβαίνει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής, 

όταν δηλαδή καλείται η startActivity. [2] 

 

2.1.4.5 Δέκτες Πρόθεσης (Intent Receiver) 

 Οι δέκτες πρόθεσης χρησιμοποιούνται για να εκτελεστεί μια εφαρμογή σε 

απάντηση ενός εξωτερικού συμβάντος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο χτυπά ή 

όταν το δίκτυο είναι διαθέσιμο ή όταν είναι μεσάνυχτα. Οι Δέκτες Πρόθεσης δεν 

προβάλουν μια διεπαφή χρήστη, ωστόσο μπορούν να προβάλουν Ειδοποιήσεις για 

να ειδοποιήσουν το χρήστη για κάτι σημαντικό που συνέβη. Οι Δέκτες Πρόθεσης 

είναι επίσης καταχωρημένοι στο AndroidManifest.xml αλλά μπορούν επίσης να 

καταχωρηθούν και από τον κώδικα. Η εφαρμογή δε χρειάζεται να τρέχει για να 

κληθούν οι Δέκτες Πρόθεσης που έχει. Το σύστημα θα κινήσει την εφαρμογή, αν 

χρειαστεί, όταν ένας Δέκτης Πρόθεσης ενεργοποιηθεί. Οι εφαρμογές μπορούν 

επίσης να στέλνουν τις δικές τους Ανακοινώσεις Πρόθεσης σε άλλους Δέκτες. [2] 

 

2.1.4.6 Δέκτες Μετάδοσης (Broadcast Receivers) 

 Οι δέκτες μετάδοσης είναι τα βασικά αντικείμενα που λαμβάνουν τις 

προθέσεις. Οι Δέκτες Μετάδοσης αρχίζουν αυτόματα την εφαρμογή αποκρινόμενοι 

σε μια εισερχόμενη Πρόθεση, που στην ουσία κάνει την εφαρμογή, μια εφαρμογή 

οδηγούμενη από τα γεγονότα. Υπάρχουν δυο σημαντικές κατηγορίες Μεταδόσεων 

που μπορούν να παραληφθούν: 
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 Οι Κανονικές Μεταδόσεις (Normal broadcasts), οι οποίες είναι ασύγχρονες. 

Όλοι οι Δέκτες Μετάδοσης οργανώνονται σε μια απροσδιόριστη διαταγή, συχνά 

συγχρόνως. Αυτό είναι αποδοτικότερο, αλλά σημαίνει ότι οι Δέκτες δε μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το αποτέλεσμα ή να αποβάλουν APIs που συμπεριλαμβάνονται 

εδώ. 

 Οι Μεταδόσεις Διαταγής (Ordered broadcasts), οι οποίες παραδίδονται σε 

έναν Δέκτη τη φορά. Δεδομένου ότι κάθε Δέκτης εκτελείται στη συνέχεια, μπορεί να 

διαδώσει ένα αποτέλεσμα στον επόμενο Δέκτη, ή μπορεί να αποβάλει τη 

Μετάδοση, έτσι ώστε να μη περάσει σε άλλου δέκτες. Ο χειρισμός της εκτέλεσης 

των Δεκτών διαταγής μπορεί να γίνει με την ιδιότητα του Φίλτρου Προθέσεων 

Ταιριάσματος (Matching Intent-Filter). Οι Δέκτες με την ίδια προτεραιότητα τρέχουν 

με τυχαία σειρά. [2] 

 

2.1.4.7 Ειδοποιήσεις (Notifications) 

 Οι Ειδοποιήσεις δίνουν τη δυνατότητα ειδοποίησης του χρήστη χωρίς να 

υπάρξει παρεμβολή στην τρέχουσα Δραστηριότητα και του παρέχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο εικονίδιο status  bar, να επιδείξει τις 

πρόσθετες πληροφορίες στο status bar, να ενεργοποιήσει τα φώτα LED, να δονηθεί 

το τηλέφωνο ή να ενεργοποιήσει διάφορους ήχους. 

 Οι ειδοποιήσεις είναι ο προτιμότερος τρόπος για τα αόρατα τμήματα της 

εφαρμογής (Δέκτες μετάδοσης, Υπηρεσίες και ανενεργές Δραστηριότητες) για να 

προειδοποιήσουν τους χρήστες ότι κάποια γεγονότα που έχουν εμφανιστεί 

απαιτούν την προσοχή του χρήστη. Ο Χειριστής Ειδοποιήσεων είναι μια υπηρεσία 

συστήματος που χρησιμοποιείται για να χειριστεί τις ειδοποιήσεις. Μέσω του 

Χειριστή Ειδοποιήσεων μπορούν να ενεργοποιηθούν νέες ειδοποιήσεις, να 

τροποποιηθούν οι υπάρχουσες ή να αφαιρεθούν εκείνες που δεν είναι απαραίτητες 

ή επιθυμητές. [2] 
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2.2. Διαδικτυακές Υπηρεσίες - Web Services 

2.2.1 Γενικά 

 Το Web Service είναι μια μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ δυο ηλεκτρονικών 

συσκευών μέσω του διαδικτύου. Είναι μια λειτουργία λογισμικού η οποία 

παρέχεται σε μια διεύθυνση μέσω δικτύου ή cloud. Είναι μια υπηρεσία η οποία 

είναι πάντα ενεργή.  

 Το W3C (World Wide Web Consortium) ορίζει το Web Service ως ένα 

σύστημα λογισμικού σχεδιασμένο να υποστηρίζει διαλειτουργική αλληλεπίδραση 

μηχανής-προς-μηχανή μέσω ενός δικτύου. Διαθέτει μια διεπαφή που περιγράφεται 

σε επεξεργάσιμη μηχανογραφικά μορφή (Web Services Description Language 

WSDL). Τα συστήματα αλληλεπιδρούν με τη Διαδικτυακή Υπηρεσία με τρόπο που 

προβλέπεται από την περιγραφή του, χρησιμοποιώντας μηνύματα SOAP, που 

μεταφέρονται χρησιμοποιώντας HTTP με XML σύνταξη ή προτυποποίηση, σε 

συνδυασμό με διαδικτυακά σχετιζόμενα πρότυπα.  

 Το W3C αναφέρει επίσης «Μπορούμε να προσδιορίσουμε δυο κύριες 

κατηγορίες των Web Services, τις υπηρεσίες συμβατές με REST, στις οποίες ο 

πρωταρχικός ρόλος της υπηρεσίας είναι ο χειρισμός των XML αναπαραστάσεων των 

δικτυακών πόρων χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο σύνολο «stateless» λειτουργιών, και 

αυθαίρετες υπηρεσίες διαδικτύου, όπου η υπηρεσία μπορεί να εκθέσει ένα 

αυθαίρετο σύνολο λειτουργιών”.  
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Εικόνα 2.12 - Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service 

 

 Οι κύριες υπηρεσίες διαδικτύου χρησιμοποιούν μηνύματα XML, τα οποία 

είναι συμβατά με το πρότυπο SOAP και έχουν γίνει δημοφιλείς. Σε τέτοια 

συστήματα συνήθως υπάρχει μια αναγνώσιμη από μηχάνημα περιγραφή των 

λειτουργιών που προσφέρονται από την διαδικτυακή υπηρεσία, που έχει γραφτεί 

με Web Services Description Language (WSDL). Το τελευταίο δεν είναι μια απαίτηση 

ενός τελικού σημείου SOAP, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αυτοματοποιημένη παραγωγή κώδικα υπολογιστή-πελάτη σε πολλά Java και .NET 

πλαίσια SOAP. 

 Το Web API είναι μια εξέλιξη στις υπηρεσίες διαδικτύου, όπου έχει δοθεί 

έμφαση στην απομάκρυνση από τις διαδικτυακές υπηρεσίες που βασίζονται σε 

υλοποίηση SOAP, έναντι εκείνων που βασίζονται σε επικοινωνίες Representational 

State Transfer (REST). Οι διαδικτυακές υπηρεσίες τύπου REST δεν απαιτούν XML, 

SOAP ή WSDL ορισμούς API. Τα Web API επιτρέπουν το συνδυασμό πολλαπλών 

υπηρεσιών  Web σε νέες εφαρμογές, γνωστές ως mashups. [25] 

 

2.2.2 Μορφές Διαδικτυακών Υπηρεσιών 

 Οι υπηρεσίες διαδικτύου είναι ένα σύνολο εργαλείων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Οι τρεις πιο συχνές μορφές χρήσεις είναι 

οι RPC, SOA και REST. 
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2.2.2.1 Κλήσεις απομακρυσμένης διαδικασίας - Remote Procedure Calls 

(RPC) 

 Οι RPC Web Services παρουσιάζουν μια κατανεμημένη λειτουργία κλήσης 

διεπαφής. Συνήθως η βασική μονάδα RPC της υπηρεσίας είναι η WSDL λειτουργία. 

Τα πρώτα εργαλεία ανάπτυξης τέτοιου είδους εφαρμογών επικεντρώθηκαν στο 

στυλ εφαρμογής/υλοποίησης RPC με αποτέλεσμα σήμερα η συγκεκριμένη 

εφαρμογή να είναι ευρέως διαδεδομένη. Ωστόσο, λόγω του ότι μ’ αυτή τη μορφή οι 

κλήσεις δεν είναι χαλαρά συνδεδεμένες, αφού τις περισσότερες φορές 

υλοποιήθηκαν με συγκεκριμένες λειτουργίες και μεθόδους εξειδικευμένες, πολλές 

εταιρείες πίεσαν για υλοποιήσεις RPC που θα άρουν τον περιορισμό αυτό, 

προσανατολισμένες προς το WS-I Basic Profile. 

 Άλλες υλοποιήσεις με σχεδόν ίδια λειτουργικότητα όπως των RPC είναι το 

Common Object Request Broker Architecture (COBRA) της OMG, το Distributed 

Component Object Model (DCOM) της Microsoft και η Java Remote Method 

Invocation (RMI) της Java.  

 

2.2.2.2  Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη στην Υπηρεσία – Service 

Oriented Architecture (SOA) 

 Οι υπηρεσίες διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την 

εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής σύμφωνης με την έννοια SOA, όπου η βασική 

μονάδα επικοινωνίας είναι ένα μήνυμα, κι όχι μια λειτουργία όπως πριν. Αυτό 

συνήθως αναφέρεται ως υπηρεσία μηνυματο-κεντρική (message-oriented). 

 Οι SOA διαδικτυακές υπηρεσίες υποστηρίζονται από πολλούς μεγάλους 

κατασκευαστές λογισμικού. Σε αντίθεση με τις RPC υπηρεσίες διαδικτύου, εδώ η 

χαλαρή σύζευξη είναι πιο πιθανή, διότι η εστίαση είναι στο «συμβόλαιο» που το 

WSDL παρέχει, παρά τις υποκείμενες λεπτομέρειες της εφαρμογής υλοποίησης ή 

της γλώσσας προγραμματισμού. 
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2.2.2.3 Κατάσταση Παραστατικής Μεταφοράς – Representational State 

Transfer (REST) 

 Ο Thomas Roy Fielding στο διδακτορικό του περιγράφει μια αρχιτεκτονική 

την οποία αποκαλεί REpresentational State Transfer (REST). Η αρχιτεκτονική αυτή 

βασίζεται στις ίδιες αρχές με τον παγκόσμιο ιστό. Υπάρχουν αρκετές μηχανές 

αναζήτησης, ηλεκτρονικά καταστήματα ή συστήματα κρατήσεων τα οποία είναι ήδη 

διαθέσιμα ως REST διαδικτυακές υπηρεσίες. Το REST είναι μια αρχιτεκτονική η 

οποία περιγράφει πώς θα πρέπει να λειτουργεί το δίκτυο. Το REST δεν είναι προϊόν 

ούτε κάποιο στάνταρ. 

 Το REST χρησιμοποιεί ώριμα πρότυπα όπως το HTTP ή το URL, τα οποία είναι 

ήδη διαθέσιμα εδώ και κάποια χρόνια. Εκμεταλλεύεται ευρέως γνωστές ιδέες που 

χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο όπως τα υπερκείμενα (hypertext) και το παγκόσμιο 

εύρος διευθύνσεων (global address space). Γι’ αυτό το λόγο, οι διαδικτυακές 

υπηρεσίες που βασίζονται σε REST είναι πραγματικές διαδικτυακές υπηρεσίες εν 

αντιθέσει με τις SOAP και τα WS- πρωτόκολλα. 

 Υπάρχουν ήδη διαθέσιμες δημόσιες διαδικτυακές υπηρεσίες, οι οποίες 

συνειδητά χρησιμοποιούν RESTful διεπαφές, όπως για παράδειγμα η Amazon, η 

Google ή το O’Reillys Meerkat.[24] 

 

 Πόροι 

 Διαδικτυακοί τόποι, εικόνες και άλλα, αποτελούν πόρους, οι οποίοι μπορούν 

να είναι προσβάσιμοι μέσω διευθύνσεων του διαδικτύου (URL). Μια διαδικτυακή 

εφαρμογή αποτελείται από συσσώρευση τέτοιων πόρων. Με τα HTTP μηνύματα 

μπορεί κάποιος να στείλει μηνύματα στους πόρους αυτούς, για παράδειγμα 

ανοίγοντας μια διαδικτυακή σελίδα σε ένα φυλλομετρητή. Σκοπός δεν είναι η 

απευθείας τροποποίηση ή ο χειρισμός κάποιου πόρου, αλλά κάθε προσπέλαση 
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γίνεται έμμεσα χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση η οποία έχει αποδοθεί στο 

συγκεκριμένο πόρο. 

 Το REST χρησιμοποιεί τη σημασιολογία του πρωτοκόλλου HTTP. Στο REST οι 

μέθοδοι του HTTP, GET, PUT, POST και DELETE παίζουν κεντρικό ρόλο. Είναι τα 

«ρήματα» τα οποία εφαρμόζονται στα ουσιαστικά,  τα οποία αποτελούν οι πόροι. 

Όλες οι περιπτώσεις χρήσεις πρέπει να μπορούν να καλυφθούν με αυτές τις 

τέσσερις μεθόδους. [24] 

 

 Αναπαραστάσεις 

 Η αναπαράσταση ενός πόρου μπορεί να αναφέρεται σε περαιτέρω πόρους. 

Εάν μια εφαρμογή πελάτη ακολουθήσει ένα σύνδεσμο σε μια αναπαράσταση, 

ουσιαστικά μεταβαίνει από μια κατάσταση σε μια άλλη. Με το ακόλουθο σενάριο 

γίνεται ξεκάθαρο για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το όνομα REpresentational State 

(Παραστατική Κατάσταση). Ένας φυλλομετρητής κάνει μια αίτηση σε ένα 

διαδικτυακό τόπο, ή γενικότερα κάνει αίτημα για την αναπαράσταση ενός πόρου 

χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση. Ένα HTML έγγραφο, το οποίο αναπαριστά τον 

πόρο μεταφέρεται από τον εξυπηρετητή στον πελάτη. Το έγγραφο αυτό μπορεί να 

περιέχει συνδέσμους, οι οποίοι αναφέρονται σε περαιτέρω πόρους στο δίκτυο. Εάν 

η εφαρμογή του πελάτη πλοηγηθεί σε ένα νέο δικτυακό τόπο αλλάζει την 

κατάστασή του. Γι’ αυτό, η μεταφορά από μια κατάσταση σε μια άλλη έχει συμβεί 

ακολουθώντας ένα σύνδεσμο. [24] 

 

 Μέθοδοι 

 Η διεπαφή του REST είναι γενική. Δεν υπάρχει ανάγκη για συμφωνία 

πρωτοκόλλων για την επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή. Η 

σημασία των τεσσάρων HTTP μεθόδων όπως αυτές χρησιμοποιούνται από το REST 

είναι: 
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GET: Οι κλήσεις GET ζητούν την αναπαράσταση ενός πόρου. Η εκτέλεση των 

αιτημάτων πρέπει να είναι ελεύθερη από παρενέργειες. Τα αιτήματα τύπου GET 

μπορούν να αποστέλλονται συχνά και δε μπορούν να βλάψουν την εφαρμογή του 

πελάτη. Ένα αίτημα GET μπορεί να αποσταλεί χωρίς ιδιαίτερη προσοχή και φόβο. 

POST: Με την κλήση POST μπορεί κάποιος να αλλάξει την κατάσταση ενός πόρου. 

Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να προσθέσει ένα προϊόν σε ένα καλάθι αγορών. Η 

POST δεν είναι απαλλαγμένη από παρενέργειες. Για παράδειγμα μπορεί να αλλάξει 

ένα πεδίο σε μια βάση δεδομένων ή να ξεκινήσει μια καινούρια διεργασία σε έναν 

εξυπηρετητή.  

PUT: Με την κλήση PUT μπορεί κάποιος να δημιουργήσει νέους πόρους ή να 

αντικαταστήσει το περιεχόμενο ενός υπάρχοντος. 

DELETE: Με την κλήση DELETE μπορεί κάποιος να διαγράψει έναν πόρο. 

 Οι τέσσερις αυτές μέθοδοι του HTTP είναι γενικές διεπαφές για κάθε REST  

πόρο. Οι εφαρμογές που στηρίζονται σε βάσεις δεδομένων έχουν δείξει ότι ένα 

περιορισμένο σετ εντολών που ελέγχουν τον κύκλο ζωής των δεδομένων είναι 

επαρκές. Η γλώσσα ερωτημάτων για τη βάση δεδομένων SQL καλύπτει τον κύκλο 

ζωής των δεδομένων με τις εντολές SELECT, INSERT, UPDATE και DELETE. [24] 

 

 Μηνύματα 

 Όλοι οι τύποι των εγγράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

αναπαραστάσεις πόρων. Για παράδειγμα στο διαδίκτυο χρησιμοποιούνται αρχεία 

τύπου HTML, GIF και PDF. Τα XML είναι κατάλληλα για τη μετάδοση δομημένων 

δεδομένων. Τα αρχεία XML μπορούν να χρησιμοποιήσουν XLink για αναφορές. Οι 

μορφές των δεδομένων που χρησιμοποιεί το REST είναι αυτές που χρησιμοποιεί 

ήδη το διαδίκτυο. 

 Τα μηνύματα του REST επεξηγούν από μόνα τους τη δομή τους. Σε ένα 

μήνυμα πρέπει όλα να περιέχονται, προκειμένου να μπορεί να μεταφραστεί το 

μήνυμα. Δεν υπάρχει γνώση σχετικά με προγενέστερα ή μεταγενέστερα μηνύματα 
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απαραίτητα για τη μετάφραση ενός μηνύματος. Η κατάσταση μιας εφαρμογής 

αναπαρίσταται από το περιεχόμενο ενός ή περισσότερων αρχείων υπερκειμένου. 

[24]   

 

 Κατάσταση και Συνεδρία 

 Ο εξυπηρετητής γνωρίζει την κατάστασή του. Δεν τον ενδιαφέρει η 

κατάσταση του πελάτη ούτε οι συνεδρίες που έχει με τους πελάτες. Ο πελάτης 

πρέπει να χειριστεί από μόνος του την κατάστασή του. Αυτός αποφασίζει επίσης για 

τη σειρά με την οποία καλεί μεθόδους στον εξυπηρετητή.  Συνήθως στις εφαρμογές 

REST δεν υπάρχει ιδιαίτερη λειτουργικότητα για την εισαγωγή στο σύστημα. Όλοι οι 

πόροι μπορούν να αυθεντικοποιηθούν με διαθέσιμες τεχνολογίες διαδικτύου, όπως 

το HTTP και το HTTPS. [24] 

 

 Σύγκριση των REST και SOAP 

 Η διανομή των SOAP μηνυμάτων είναι συγκρίσιμη με το εσωτερικό σύστημα 

αλληλογραφίας μιας εταιρείας. Το καλάθι με τα γράμματα των συναδέλφων δε 

μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιον απευθείας. Όλα τα γράμματα διανέμονται στο 

ταχυδρομείο του σπιτιού. Το ταχυδρομείο πρέπει να ανοίξει τα γράμματα πρώτα 

και στη συνέχεια να αποφασίσει, ανάλογα με το περιεχόμενο, σε ποιον 

απευθύνεται το μήνυμα. Σε μια REST εφαρμογή το καλάθι με τα γράμματα μπορεί 

να απευθυνθεί απευθείας σε κάποιον.  

 Τα μηνύματα SOAP έχουν πάντα προορισμό το σημείο τερματισμού 

(endpoint), το οποίο υλοποιείται από έναν SOAP δρομολογητή, ο οποίος καλείται 

αποστολέας (dispatcher). Ο δρομολογητής είναι αναγνωρίσιμος από ένα servlet ή 

από ένα CGI script. Το αίτημα παραλαμβάνεται αρχικά από τον αποστολέα. Κάθε 

μήνυμα είναι ένα HTTP POST στην ίδια διεύθυνση. 

 Το SOAP είναι ένα σετ κατασκευασμένων πρωτοκόλλων το οποίο 

χρησιμοποιείται για να γράψει τα πρωτόκολλα συγκεκριμένης εφαρμογής. Το 
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πρωτόκολλο περιγράφει τη δομή της αίτησης και της απάντησης. Η περιγραφή της 

αίτησης και της απάντησης αναπαριστά ένα αυστηρό πλαίσιο το οποίο δε μπορεί να 

αλλαχτεί εύκολα. Εάν ένας εξυπηρετητής θελήσει να παρέχει περισσότερες 

πληροφορίες, τότε δε μπορεί να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα διεπαφή. Θα 

πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία, έτσι ώστε η υπάρχουσα να 

παραμένει συμβατή με τους ήδη εγκατεστημένους πελάτες. Με τη χρήση του REST, 

ο εξυπηρετητής μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να 

αλλάξει η διεπαφή της διαδικτυακής υπηρεσίας. Στο SOAP η πιθανότητα για 

σταδιακή εξέλιξη των υπαρχόντων διαδικτυακών υπηρεσιών είναι περιορισμένη. 

 Ο χώρος διευθύνσεων μεταξύ του REST και του SOAP έχει μια βασική 

διαφορά. Το REST χρησιμοποιεί ένα παγκόσμιο χώρο διευθύνσεων με URLs, μέσω 

της οποίας μπορεί να προσπελαστεί ένας πόρος. Στο REST ο πόρος είναι στο κέντρο 

της προσοχής. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες στο REST, υπάρχουν μόνο πόροι. [24] 

 

2.2.3 Βασικές τεχνολογίες υλοποίηση Διαδικτυακών Υπηρεσιών 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες στις οποίες στηρίζονται 

οι διαδικτυακές υπηρεσίες για την υλοποίηση και λειτουργία τους.  

  

2.2.3.1 Extensible Markup Language (XML) 

 Η XML είναι μια γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο κανόνων για 

την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων. Ορίζεται κυρίως στην προδιαγραφή XML 

1.0, που δημιούργησε ο διεθνής οργανισμός προτύπων W3C, αλλά και σε διάφορες 

άλλες σχετικές προδιαγραφές ανοιχτών προτύπων. 

 Η XML σχεδιάστηκε δίνοντας έμφαση στην απλότητα, τη γενικότητα και τη 

χρησιμότητα στο διαδίκτυο. Είναι μια μορφοποίηση δεδομένων κειμένου, με ισχυρή 

υποστήριξη Unicode για όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αν και η σχεδίαση της XML 

εστιάζει στα κείμενα, χρησιμοποιείται ευρέως για την αναπαράσταση αυθαίρετων 

δομών δεδομένων, που προκύπτουν για παράδειγμα στις υπηρεσίες διαδικτύου. 
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 Υπάρχει μια ποικιλία διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, που 

μπορούν να χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές, για να προσπελάσουν δεδομένα 

XML, αλλά και διάφορα συστήματα σχημάτων XML, τα οποία είναι σχεδιασμένα για 

να βοηθούν στον ορισμό γλωσσών, που προκύπτουν από την XML. 

 Έως το 2009 είχαν αναπτυχθεί εκατοντάδες γλώσσες που βασίζονται στην 

XML, συμπεριλαμβανομένων του RSS, του SOAP και της XHTML. Προεπιλεγμένες 

κωδικοποιήσεις βασισμένες στην XML, υπάρχουν για τις περισσότερες σουίτες 

εφαρμογών γραφείου, συμπεριλαμβανομένων του Microsoft Office, του 

OpenOffice.org και του iWork της Apple.[19] 

 

2.2.3.2  Simple Object Access Protocol (SOAP) 

 Ως SOAP, έχει οριστεί μια προδιαγραφή πρωτοκόλλου που ορίζει με 

σαφήνεια την ανταλλαγή δομημένων πληροφοριών για την εφαρμογή των 

διαδικτυακών υπηρεσιών σε δίκτυα υπολογιστών. Σε XML περιγράφεται το 

περιεχόμενο των μηνυμάτων που μεταφέρει και συνήθως βασίζεται σε άλλα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως οι Κλήσεις Απομακρυσμένης Διαδικασίας (RPC) και 

το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (HTTP) για τη διαπραγμάτευση και τη 

μετάδοση αυτών. Το SOAP μπορεί να σχηματίσει το θεμέλιο στρώμα της στοίβας 

πρωτοκόλλων μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, που παρέχει ένα βασικό πλαίσιο 

ανταλλαγής μηνυμάτων. Πάνω σε αυτό η Υπηρεσία μπορεί να οικοδομηθεί. Αυτό το 

βασιζόμενο σε XML πρωτόκολλο αποτελείται από τρία μέρη: ένα φάκελο, ο οποίος 

προσδιορίζει τι είναι μέσα στο μήνυμα και πώς πρέπει να το διαχειριστεί κάποιος, 

ένα σύνολο κανόνων κωδικοποίησης για να εκφραστούν περιπτώσεις 

καθορισμένων τύπων δεδομένων καθώς και μια σύμβαση για την σωστή 

αναπαράσταση κλήσεων διαδικασίας και απαντήσεων σε αυτές. 

 Μετά τη θέσπιση του SOAP και την πάροδο κάποιου χρόνου το SOAP έγινε 

το υποκείμενο στρώμα ενός πιο σύνθετου συνόλου υπηρεσιών διαδικτύου, 

βασισμένο στην Web Services Description Language (WSDL) και στην Universal 

Description, Discovery and Integration (UDDI). Αυτές οι υπηρεσίες, ιδίως η 
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τελευταία, αποδείχθηκε ότι είναι πολύ μικρότερου ενδιαφέροντος και στην πορεία 

χάσανε την αρχική τους αίγλη σαν υποσύνολα όλου του συστήματος ανάπτυξης 

υπηρεσιών διαδικτύου. Παρόλα αυτά, μια καλή γνώση και εκτίμηση αυτών δίνει 

πληρέστερη κατανόηση του αναμενόμενου ρόλου του SOAP σε σύγκριση με το πώς 

οι υπηρεσίες διαδικτύου πραγματικά εξελίχθηκαν. [20] 

 

2.2.3.3 Web Services Description Language (WSDL) 

 Η Web Services Description Language (WSDL) είναι μια γλώσσα βασισμένη 

σε XML, η οποία παρέχει ένα πρότυπο για την περιγραφή υπηρεσιών διαδικτύου. Η 

έννοια του ακρωνυμίου έχει αλλάξει από την έκδοση 1.1 όπου το D σήμαινε 

ορισμός (Definition). Τώρα σημαίνει περιγραφή (Description). 

 Η WSDL περιγράφει τις υπηρεσίες ως συλλογές τελικών σημείων του δικτύου 

ή πόρτες. Η προδιαγραφή WSDL παρέχει μια μορφή XML για έγγραφα για το σκοπό 

αυτό. Οι αφηρημένοι ορισμοί των πορτών και των μηνυμάτων διαχωρίζεται από την 

συγκεκριμένη χρήση τους, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση αυτών των 

ορισμών. Ένας λιμένας ορίζεται συνδέοντας μια διεύθυνση δικτύου με ένα 

επαναχρησιμοποιήσιμο δεσμευτικό και μια συλλογή λιμένων ορίζει μια υπηρεσία 

διαδικτύου. Τα μηνύματα είναι αφηρημένες περιγραφές των δεδομένων που 

ανταλλάσσονται και οι τύποι των λιμένων είναι αφηρημένες συλλογές των 

υποστηριζόμενων λειτουργιών. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και οι προδιαγραφές 

μορφών δεδομένων για ένα συγκεκριμένο τύπο λιμένα αποτελεί ένα 

επαναχρησιμοποιήσιμο δεσμευτικό, όπου οι εργασίες και τα μηνύματα στη 

συνέχεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο δικτύου και 

μια σαφώς ορισμένη μορφή μηνύματος. Με τον τρόπο αυτό η WSDL περιγράφει τη 

δημόσια διεπαφή στην υπηρεσία διαδικτύου.  

 Η WSDL χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με SOAP και ένα σχήμα XML 

για την παροχή υπηρεσιών Ιστού μέσω διαδικτύου. Όταν ένα πρόγραμμα πελάτη 

συνδέεται σε μια υπηρεσία διαδικτύου μπορεί να διαβάσει το WSDL αρχείο για να 

προσδιορίσει τι είδους λειτουργίες είναι διαθέσιμες στο διακομιστή. Τυχόν ειδικές 
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μορφές τύπων δεδομένων που χρησιμοποιούνται έχουν ενσωματωθεί στο αρχείο 

WSDL, περιγραφόμενες στο XML σχήμα. Το πρόγραμμα πελάτη μπορεί στη συνέχεια 

να χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SOAP για να καλέσει μια από τις λειτουργίες που 

αναφέρονται στο αρχείο WSDL.  

 Η τρέχουσα έκδοση του WSDL είναι η 2.0. Η έκδοση 1.1 δεν είχε εγκριθεί 

από το W3C αλλά η έκδοση 2.0 είναι πλέον η προτεινόμενη έκδοση του 

οργανισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για την έκδοση 1.2 που μετονομάστηκε σε 2.0 

λόγω των ουσιαστικών διαφορών του από την WSDL 1.1. Με την αποδοχή όλων των 

μεθόδων αίτησης HTTP, η WSDL 2.0 προσφέρει καλύτερη υποστήριξη για RESTful 

Web Services, και είναι πολύ πιο απλή στην εφαρμογή της. [26] 

 

 
Εικόνα 2.13 - Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language 

 

2.2.3.4 Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 

 Το UDDI είναι ένα μητρώο ανεξάρτητο πλατφόρμας, βασισμένο σε XML, 

ανεπτυγμένο για να στεγάσει τις επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, σε λίστα στο 

Διαδίκτυο, περιέχοντας επίσης ένα μηχανισμό για την καταγραφή και τον εντοπισμό 

των εφαρμογών των διαδικτυακών υπηρεσιών. Το UDDI είναι μια ανοικτή 
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πρωτοβουλία της βιομηχανίας, υπό την αιγίδα του Οργανισμού για την Προώθηση 

Προτύπων και Δομημένων Πληροφοριών (OASIS) που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

δημοσιεύουν προγράμματα παροχής υπηρεσιών, να ανακαλύπτουν η μια την άλλη, 

επίσης καθορίζει πώς οι υπηρεσίες ή οι εφαρμογές λογισμικού αλληλεπιδρούν 

μέσω του Διαδικτύου. 

 Το UDDI είχε αρχικά προταθεί ως βασικό πρότυπο των υπηρεσιών 

διαδικτύου. Είναι σχεδιασμένο για να «ανακρίνεται» από τα μηνύματα SOAP και να 

παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα WSDL, που περιγράφουν τους δεσμούς 

πρωτοκόλλων και μορφοποίησης μηνυμάτων, που απαιτούνται για την 

αλληλεπίδραση των διαδικτυακών υπηρεσιών που απαριθμούνται στον κατάλογό 

του.  

 

2.3. JSON 

 Το JSON ή αλλιώς JavaScript Object Notation, είναι ένα ανοιχτό πρότυπο 

κειμένου, σχεδιασμένο για να είναι αναγνώσιμο. Προέρχεται από τη γλώσσα της 

JavaScript και χρησιμοποιείται για αναπαράσταση απλών δομών δεδομένων και 

σχετιζόμενων συνόλων, επονομαζόμενα Αντικείμενα. Παρά τη σχέση του με τη 

Javascript, είναι ανεξάρτητη γλώσσας προγραμματισμού. 

 Η μορφή του JSON καθορίστηκε αρχικά από τον Douglas Crockford και 

περιγράφεται στο RFC 4627. Ο επίσημος δικτυακός τύπος media για το JSON είναι 

application/json. Το όνομα ενός αρχείου JSON έχει την κατάληξη .json.  

 Η μορφή του JSON χρησιμοποιείται συχνά για σειριακή διάταξη και 

μετάδοση δομημένων δεδομένων μέσω δικτύου. Χρησιμοποιείται βασικά για τη 

μετάδοση δεδομένων μεταξύ σε έναν εξυπηρετητή και μια δικτυακή εφαρμογή, 

λειτουργώντας ως εναλλακτική για τα XML. 

 Βασικοί τύποι δεδομένων για το JSON είναι αριθμός, αλφαριθμητικό, λογικό 

(boolean), πίνακας, αντικείμενο και το κενό.  
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 Το σχήμα του JSON είναι μια προδιαγραφή για μορφοποίηση βασισμένη σε 

JSON για τον προσδιορισμό της δομής των δεδομένων του JSON. Το σχήμα του  

παρέχει μια σύμβαση σχετικά με το τι δεδομένα απαιτούνται σ' αυτό για μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή και πώς μπορεί να τροποποιηθεί. Ουσιαστικά παρέχει κάτι 

αντίστοιχο όπως το σχήμα XML για τα αρχεία XML. Το σχήμα του JSON έχει σκοπό 

να παρέχει επαλήθευση, τεκμηρίωση και έλεγχο της αλληλεπίδρασης των 

δεδομένων του JSON. Βασίζεται στις έννοιες των XMLSchema, RelaxNG και Kwalify, 

αλλά είναι φτιαγμένη να στηρίζει το JSON, έτσι ώστε τα δεδομένα του JSON σε 

μορφή σχήματος να μπορούν να επαληθεύσουν JSON δεδομένα, όπως τα εργαλεία 

serialization/deserialization μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχήμα και τα 

δεδομένα και μπορεί να περιγράφει τον εαυτό του. 

 Το σχήμα του JSON γράφτηκε ως ένα IETF προσχέδιο, το οποίο έληξε το 

2011. Ωστόσο, υπάρχουν σήμερα αρκετοί επαληθευτές διαθέσιμες για διάφορες 

γλώσσες προγραμματισμού, με τον JSV να είναι ο πιο πλήρης και γνωστός.   

 Η μορφή του JSON προάγεται ως μια ελαφριά εναλλακτική του XML καθώς 

και οι δυο αυτές μορφές έχουν ευρεία υποστήριξη για δημιουργία, ανάγνωση και 

αποκωδικοποίηση σε περιπτώσεις του πραγματικού κόσμου, όπου και κατά βάση 

χρησιμοποιούνται. Πέρα από το XML, παραδείγματα θα μπορούσαν να περιέχουν 

OGDL, YAML και CSV. Επίσης, οι Google Protocol Buffers μπορούν να παίξουν αυτό 

το ρόλο, παρόλο που δεν είναι μια γλώσσα ανταλλαγής δεδομένων.  

 Τα XML έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν δομημένα δεδομένα και 

να παρέχουν σειριακή διάταξη δεδομένων. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα XML 

για την αναπαράσταση ίδιου είδους δομών δεδομένων, όπως και το JSON για το 

ίδιο είδος ανταλλαγής δεδομένων. Όταν τα δεδομένα κωδικοποιούνται σε XML, το 

αποτέλεσμα είναι συνήθως μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κωδικοποίησης σε JSON, 

κυρίως λόγω των tags κλεισίματος του XML. Ωστόσο, εάν τα δεδομένα είναι 

συμπιεσμένα με κάποιον αλγόριθμο, υπάρχει μικρή διαφορά επειδή η συμπίεση 

γλιτώνει χώρο όταν ένα μοτίβο επαναλαμβάνεται. 



 35

 Στο XML (όπως και στο JSON) υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να 

κωδικοποιηθεί η ίδια πληροφορία, επειδή κάποιες τιμές μπορούν να 

αναπαρασταθούν είτε ως υπομονάδες είτε ως ιδιότητες. Αυτό μπορεί να κάνει την 

αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων περίπλοκη, εκτός εάν η μορφή του 

χρησιμοποιούμενου XML είναι αυστηρά καθορισμένη, καθώς τα προγράμματα 

χρειάζεται να λειτουργήσουν με πολλές διαφορετικές δομές δεδομένων. [22] 

 

2.4. Δικτύωση Μηδενικής Παραμετροποίησης (Zero Configuration 

Networking) 

 Σήμερα τα δίκτυα έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και περισσότερο δυναμικά 

όσον αφορά την παραμετροποίησή τους. Με την έλευση των ασύρματων τοπικών 

δικτύων ένα μοντέρνο δίκτυο μπορεί να περιμένει να έχει συσκευές οι οποίες 

συνδέονται και αποσυνδέονται τακτικά. Φυσικά, αυτά τα δίκτυα βασίζονται σε 

συνηθισμένα πρωτόκολλα TCP/IP, όπως DNS, DHCP, MADCAP, LDAP, τα οποία με τη 

σειρά τους απαιτούν διαχείριση. Σε μικρά όμως δίκτυα και οικιακά, συνήθως δεν 

υπάρχει κάποιος διαχειριστής ούτε κάποιος έμπειρος σε τεχνικά θέματα. Σε έναν 

κόσμο όπου τα δίκτυα αρχίζουν να συνδέονται όχι μόνο με πολλών ειδών ψηφιακές 

συσκευές οι τελικοί χρήστες συνήθως δε γνωρίζουν ή δεν έχουν το χρόνο να 

παραμετροποιήσουν το δίκτυο και τις συσκευές.  

 Από ξενοδοχεία έως αεροπλάνα, αυτοκίνητα και πανεπιστήμια οι χρήστες 

των υπολογιστών συνδέονται σε δίκτυα για τα οποία δεν έχουν γνώση των 

υπηρεσιών τους ή των βασικών διευθύνσεων των εξυπηρετητών. Σε περιπτώσεις 

όπου δεν υπάρχει κανένας διαχειριστής αυτά τα δίκτυα χρειάζονται πρωτόκολλα τα 

οποία χρειάζονται μηδενική παραμετροποίηση και διαχείριση. Το Zeroconf 

(Μηδενική Παραμετροποίηση) είναι η συλλογή τέτοιων πρωτοκόλλων. [31] 

 Το ZeroConf έχει τρεις βασικές περιοχές πρωτοκόλλων: 

1. Παραμετροποίηση διεύθυνσης IP 

2. Μετάφραση ανάμεσα στο όνομα του host και των IP διευθύνσεων 
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3. Ανίχνευση υπηρεσιών 

 

 Παραμετροποιηση Διευθύνσεων IP 

 Για την παραμετροποίηση των IP διευθύνσεων το ZeroConf καθορίζει ένα 

πρωτόκολλο ανάλογο με μια αποκεντρωμένη υπηρεσία DHCP χωρίς εξυπηρετητή. 

Με το ZeroConf, εάν δεν υπάρχει πληροφορία σχετικά με την παραμετροποίηση της 

IP η συνδεόμενη συσκευή διαλέγει τυχαία μια IP διεύθυνση στο εύρος των 

169.254.1.0 με 169.254.254.255, οι οποίες είναι κρατημένες για επικοινωνία 

τοπικής σύνδεσης. Η συσκευή τότε “προκαλεί” το δίκτυο εκπέμποντας δυο ARP 

πακέτα στο τοπικό δίκτυο τα οποία περιέχουν την IP διεύθυνση που θέλει να 

χρησιμοποιήσει. Η συσκευή στη συνέχεια περιμένει ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα (συνήθως μικρότερο των δέκα δευτερολέπτων) για να πάρει απάντηση. 

Εάν μια άλλη συσκευή στο δίκτυο έχει την ίδια διεύθυνση, τότε είναι ευθύνη της 

δεύτερης συσκευής να εκπέμψει πίσω ένα πακέτο ενημερώνοντας πως η διεύθυνση 

χρησιμοποιείται ήδη από άλλη συσκευή. Η πρώτη συσκευή τότε προσπαθεί ξανά με 

διαφορετική διεύθυνση. Εάν δε πάρει πίσω καμία απάντηση τότε η συσκευή στέλνει 

ένα άλλο ARP πακέτο ανακοινώνοντας ότι επέλεξε τη συγκεκριμένη διεύθυνση.  

 Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις στις οποίες δυο συσκευές θα μπορούσαν 

να παραμετροποιήσουν τους εαυτούς τους με την ίδια διεύθυνση. Σε καταστάσεις 

όπου μια IP διεύθυνση δεν διαπραγματεύτηκε, το ZeroConf εντοπίζει τη διένεξη των 

IP διευθύνσεων και επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του με μια νέα IP άμεσα.    

 Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι απ' τη στιγμή που το ZeroConf 

χρησιμοποιεί διευθύνσεις του τοπικού δικτύου, οι διευθύνσεις αυτές δεν είναι 

μοναδικές παγκόσμια. Αυτές οι διευθύνσεις έχουν επίδραση μόνο σε intranet 

επικοινωνίες και οι δρομολογητές είναι παραμετροποιημένοι να μην προωθούν 

πακέτα διευθύνσεων 169.* σε μεγαλύτερα δίκτυα. Δε μπορεί να ζητήσει κάποιος να 

δει μια σελίδα διαδικτύου από έναν ξένο διακομιστή χρησιμοποιώντας τέτοιου 

είδους διεύθυνση. Δρομολογητικά σχήματα όπως το NAT μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα με το ZeroConf για να καλυφθεί αυτό το κενό. [31] 
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 Επίλυση ονομάτων  

 Για τη επίλυση των ονομάτων των μηχανημάτων σε διευθύνσεις το DNS είναι 

ίσως η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία που χρησιμοποιείται στα σημερινά 

δίκτυα. Δυστυχώς, βασίζεται αυστηρά σε ένα μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή. Σε 

πολλά δίκτυα το DHCP βοηθάει με την παραμετροποίηση του DNS, αλλά όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, το ZeroConf είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε δίκτυα 

όπου δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά συστήματα, όπως το DNS. 

 Αντί να σχεδιάζουμε ένα νέο πρωτόκολλο, το ZeroConf χρησιμοποιεί μια 

παραλλαγή του DNS, το οποίο είναι γνωστό ως Multicast DNS (mDNS). Το API αυτού 

του πρωτοκόλλου λειτουργεί ακριβώς όπως το DNS, οπότε η χρήση του Zeroconf θα 

πρέπει να είναι διάφανη σε διαδικασίες επιπέδου εφαρμογών. Οι συσκευές 

μπορούν να δώσουν μόνες τους ονόματα, με την κατάληξη “.local”. 

 Όταν ζητείται από το ZeroConf να επιλύσει ένα όνομα, τότε το ZeroConf 

στέλνει ένα πακέτο που περιέχει το ζητούμενο όνομα στη διεύθυνση ευρείας 

εκπομπής (224.0.0.251). Το πακέτο τότε αποστέλλεται σε όλο το τοπικό δίκτυο και 

κάθε συνδεδεμένη συσκευή ελέγχει εάν το όνομα που υπάρχει μέσα στο πακέτο 

συμφωνεί με το δικό της. Εάν μια συσκευή βρει ένα πακέτο με το όνομά της, τότε 

απαντάει με ένα άλλο ευρείας εκπομπής πακέτο το οποίο περιέχει τη δική του IP, 

κάνοντας μ' αυτό τον τρόπο γνωστό στο δίκτυο ποια IP αντιστοιχεί στο 

συγκεκριμένο όνομα. 

 Είναι ενδιαφέρον ότι η δεύτερη συσκευή εκπέμπει προς όλους μια 

απάντηση όταν, σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει κυκλοφορία στο δίκτυο, θα 

μπορούσε απλώς να στείλει ένα πακέτο πίσω στον αρχικό αποστολέα και η 

διεύθυνση θα μπορούσε μ' αυτό τον τρόπο να γίνει γνωστή με λιγότερο “θόρυβο” 

στο δίκτυο. Ο λόγος που το mDNS χρησιμοποιεί πακέτα απάντησης ευρείας 

εκπομπής είναι για να μπορούν οι συσκευές τρίτων κατασκευαστών στο δίκτυο να 

παρακολουθούν τα αιτήματα για επίλυση ονομάτων και να αποθηκεύει προσωρινά 

τα αποτελέσματα. [31] 
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 Ανίχνευση Υπηρεσιών 

 Για την ανίχνευση υπηρεσιών το ZeroConf χρησιμοποιεί το Service Location 

Protocol (SLP). Όπως στο σύστημα mDNS, οι συσκευές που ψάχνουν για μια 

υπηρεσία στέλνουν σ' όλο το δίκτυο ένα αίτημα που περιέχει τον τύπο της 

υπηρεσίας που απαιτείται και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Η συσκευές οι 

οποίες μπορούν να ανταποκριθούν σ' αυτό το αίτημα στέλνουν τότε μια απάντηση 

σε όλο το δίκτυο. Όπως το mDNS, συσκευές τρίτων κατασκευαστών μπορούν επίσης 

να αποθηκεύσουν προσωρινά αυτή την πληροφορία για να την χρησιμοποιήσουν 

αργότερα. [31] 
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

3.1. Ανάλυση ιδέας και υφιστάμενες εφαρμογές ανακοινώσεων για 

φορητή συσκευή 

 Ο αρχικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να δημιουργηθεί μια 

εφαρμογή, η οποία θα ήταν χρήσιμη και θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο 

πανεπιστήμιο και θα έδινε κάποια αξία είτε για το εκπαιδευτικό προσωπικό είτε για 

τους φοιτητές. Η σύλληψη της ιδέας για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ξεκίνησε από 

το γεγονός ότι πολλές φορές οι φοιτητές θέλουν να πληροφορηθούν για διάφορα 

ζητήματα, όπως για παράδειγμα την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης 

κάποιου μαθήματος, το πρόγραμμα των μαθημάτων του εξαμήνου, το γεγονός ότι 

ένα μάθημα άλλαξε αίθουσα ή ότι κάποιο θα αναβληθεί για άλλη ημερομηνία. 

Συνήθως για να συλλέξει κάποιος τις παραπάνω πληροφορίες απαιτείται η 

αναζήτηση στοιχείων σε διάφορους πίνακες μέσα στο πανεπιστήμιο στο οποίο 

αναρτώνται διάφορες έντυπες ανακοινώσεις, ή η παρακολούθηση των 

ανακοινώσεων που βγαίνουν στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Το πρόβλημα με 

τις έντυπες αναρτημένες ανακοινώσεις είναι ότι θα πρέπει να αναζητά πληροφορίες 

σε διάφορους πίνακες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία, ανάλογα με τη φύση της 

ανακοίνωσης και το τμήμα στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Το 

πρόβλημα των ανακοινώσεων που αναρτώνται στο site του πανεπιστημίου είναι ότι 

μπορεί το κάθε τμήμα να αναρτά ανακοινώσεις σε διαφορετική σελίδα, με 

αποτέλεσμα να πρέπει κάποιος να ψάξει σε διάφορες σελίδες προσπαθώντας να 

βρει αυτό που αναζητά, δεν υπάρχει εύκολη διαδικασία αναζήτησης ανακοινώσεων 

και επίσης συνήθως δε μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση σε παλαιότερες 

ανακοινώσεις. 

 Η ιδέα για την εμφάνιση ανακοινώσεων σε φορητή συσκευή προφανώς δεν 

είναι κάτι νέο ή πρωτοποριακό. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που έχουν 

αναπτυχθεί σε παρόμοια φιλοσοφία. Πρόκειται για εφαρμογές που έχουν 

αναπτυχθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε από διάφορους φορείς του δημοσίου. 
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Κατά βάση στηρίζονται σε RSS τροφοδότες, όπου η εφαρμογή είναι 

παραμετροποιημένη να βλέπει συγκεκριμένες διευθύνσεις ή εφαρμογές για 

φορητές συσκευές οι οποίες προβάλλουν ιστοσελίδες σε μορφή εύκολα 

προσβάσιμη από φορητή συσκευή. 

 Η διαφορετικότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής έγκειται στο γεγονός ότι η 

υλοποίησή της βασίζεται σε ένα γενικό πρότυπο επικοινωνίας. Η εφαρμογή της 

φορητής συσκευής δε προσπαθεί να επικοινωνήσει εξ’ ορισμού με μια 

συγκεκριμένη διεύθυνση ή με ένα συγκεκριμένο τροφοδότη RSS. Απεναντίας 

αναζητά διαθέσιμες υπηρεσίες στον περιβάλλοντα χώρο, η αναζήτηση των οποίων 

της προσδιορίζουν πού βρίσκεται η υπηρεσία και τον τρόπο που θα επικοινωνήσει 

για να τις αντλήσει. Επιπλέον δε βασίζεται στην προβολή κάποιας ιστοσελίδας σε 

φορητή συσκευή αλλά στη δυνατότητα προβολής των ανακοινώσεων μέσα από 

ειδική εφαρμογή υλοποιημένη για τη φορητή συσκευή. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί 

να εμφανίσει ανακοινώσεις για διάφορους φορείς, αρκεί να είναι εγκατεστημένη 

στον φορέα διαδικτυακή υπηρεσία που θα της παρέχει τις ανακοινώσεις σε 

συγκεκριμένη μορφή JSON. 

 Σε κάποιο σενάριο χρήσης θα μπορούσε ο χρήστης, έχοντας εγκατεστημένη 

την εφαρμογή στη φορητή του συσκευή, μπαίνοντας στο χώρο του πανεπιστημίου 

να αναζητήσει για διαθέσιμη υπηρεσία ανακοινώσεων. Η εφαρμογή θα έψαχνε στο 

τοπικό δίκτυο εάν υπάρχει  διαθέσιμη υπηρεσία και η υπηρεσία θα του απαντούσε. 

Η εφαρμογή τότε θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία και ο χρήστης να 

αναζητήσει ανακοινώσεις του πανεπιστημίου. Στη συνέχεια ο χρήστης θα έφευγε 

από το πανεπιστήμιο και θα έμπαινε μέσα σε μια τράπεζα ή στο δήμο. Θα 

μπορούσε να αναζητήσει κι εκεί στον περιβάλλοντα χώρο εάν υπάρχει υπηρεσία 

ανακοινώσεων διαθέσιμη. Από το δίκτυο θα έπαιρνε απάντηση για τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες. Θα επέλεγε την υπηρεσία για την οποία θέλει να αναζητήσει 

ανακοινώσεις και θα είχε πρόσβαση στα αποτελέσματα αυτής.  
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3.2. Περιγραφή και ανάλυση εφαρμογής 

 Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας αναπτύχθηκε μια εφαρμογή, η 

οποία παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και εμφάνισης ανακοινώσεων σε φορητή 

συσκευή. Η γενική φιλοσοφία είναι ο χρήστης της φορητής συσκευής να μπορεί 

μέσω αυτής να αναζητήσει διάφορες ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις γίνονται 

διαθέσιμες σ’ αυτήν μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η εφαρμογή αναζητά 

διαθέσιμες υπηρεσίες στον περιβάλλοντα χώρο στέλνοντας αίτημα ανίχνευσης 

υπηρεσίας. Το δίκτυο απαντάει στη συσκευή με τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Ο 

χρήστης επιλέγει την υπηρεσία που θέλει να χρησιμοποιήσει και αναζητά σε αυτήν 

ανακοινώσεις. Τα αποτελέσματα επιστρέφονται από τη διαδικτυακή υπηρεσία στη 

φορητή συσκευή μέσω δικτύου και εμφανίζονται στο χρήστη, δίνοντάς του τη 

δυνατότητα συγκεκριμένων λειτουργιών. 

 Τα στοιχεία που περιλαμβάνει μια ανακοίνωση είναι το τμήμα, στο οποίο 

ανήκει η ανακοίνωση, η κατηγορία με την οποία χαρακτηρίζεται, η ημερομηνία 

ανάρτησής της, ένας τίτλος, το αναλυτικό κείμενο και ένα πιθανόν συνδεδεμένο 

αρχείο. Με αυτά τα στοιχεία μπορεί και ο χρήστης να αναζητήσει ανακοινώσεις ανά 

υπηρεσία. 

 Η υλοποίηση της εφαρμογής χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα 

είναι η υλοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας, η οποία παρέχει κατά βάση 

υπηρεσίες αναζήτησης ανακοινώσεων, τις οποίες αντλεί από μια βάση δεδομένων. 

Το δεύτερο τμήμα είναι μια εφαρμογή ακροατή που υλοποιεί το πρωτόκολλο 

ανίχνευσης, μέσω της οποίας μπορεί να γνωστοποιηθεί σε φορητές συσκευές η 

λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας. Το τρίτο τμήμα είναι η υλοποίηση μιας 

εφαρμογής για φορητή συσκευή, η οποία καταναλώνει τη διαδικτυακή υπηρεσία, 

αναζητώντας μέσω αυτής ανακοινώσεις.  

 

3.2.1 Διαδικτυακή υπηρεσία αναζήτησης ανακοινώσεων 

  Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τρεις βασικές λειτουργίες: 
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 Η πρώτη είναι η λήψη των τμημάτων, για τα οποία υπάρχουν ανακοινώσεις. 

Τα τμήματα, στην περίπτωση που η υπηρεσία λειτουργεί στα πλαίσια του 

πανεπιστημίου μπορούν να αφορούν τα διάφορα τμήματα, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο οργανόγραμμα του φορέα. 

 Η δεύτερη είναι η λήψη των κατηγοριών, για τις οποίες υπάρχουν 

ανακοινώσεις. Οι κατηγορίες αποτελούν τη βασική ομαδοποίηση την οποία 

ακολουθεί ο φορέας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανακοινώσεις 

του πανεπιστημίου, αυτές θα μπορούσαν να είναι εσωτερικά νέα, εκδηλώσεις, 

συνέδρια, ομιλίες, προκηρύξεις κλπ. 

 Η τρίτη και βασική λειτουργία είναι η αναζήτηση ανακοινώσεων με διάφορα 

κριτήρια. Τα κριτήρια με τα οποία μπορεί κάποιος να αναζητήσει ανακοινώσεις 

είναι η κατηγορία της ανακοίνωσης, το τμήμα, εύρος ημερομηνιών και κείμενο της 

αναζήτησης, είτε στον τίτλο της είτε στο σώμα κειμένου της. Τέλος, στην υπηρεσία 

παρέχονται ακόμη δυο ορίσματα. Το ένα αφορά το όριο του πλήθους των 

ανακοινώσεων που θέλει να λάβει ως απάντηση και το άλλο αφορά τον αριθμό του 

σετ των αποτελεσμάτων που θέλει να λάβει. Για παράδειγμα, η απάντηση σε ένα 

ερώτημα, οι ανακοινώσεις ενός τμήματος τον τελευταίο χρόνο, μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα ένα πλήθος εκατό ανακοινώσεων. Η λήψη και των εκατό 

ανακοινώσεων θα έχει ενδεχομένως ιδιαίτερη καθυστέρηση στη λήψη τους μέσω 

δικτύου στη φορητή συσκευή καθώς επίσης και στην εμφάνισή τους στην οθόνη. 

Από την άλλη ενδέχεται ο χρήστης να μπορεί να βρει αυτό που αναζητά χωρίς να 

πάρει στη συσκευή του και τις εκατό ανακοινώσεις. Γι’ αυτό το λόγο ο χρήστης 

μπορεί να ορίσει αρχικά ότι θέλει να λαμβάνει είκοσι-είκοσι τις ανακοινώσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι το όριο του πλήθους των ανακοινώσεων θα είναι είκοσι. Στη συνέχεια, 

αφού δει το πρώτο σετ των είκοσι ανακοινώσεων, εφόσον δε βρει αυτό που 

επιθυμεί θα θελήσει να λάβει τις επόμενες είκοσι ανακοινώσεις. Σε αυτή την 

περίπτωση θα επανεκτελέσει την αναζήτηση ορίζοντας τον αριθμό των 

αποτελεσμάτων του σετ ίσο με δυο.  
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3.2.2 Εφαρμογή ανίχνευσης υπηρεσίας 

  Η φορητή συσκευή κατ’ αρχήν, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την 

υπηρεσία για να αναζητήσει ανακοινώσεις, θα πρέπει να γνωρίζει τη διεύθυνση και 

την πόρτα της για να την καλέσει. Η συγκεκριμένη εφαρμογή βασίζεται στη 

φιλοσοφία ότι η φορητή συσκευή δε γνωρίζει εκ των προτέρων τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες και μπορεί να συνδεθεί σε μια υπηρεσία που μπορεί να βρίσκεται στον 

περιβάλλοντα χώρο. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ανιχνεύσει 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες και να μάθει για τα στοιχεία τους.  

 Η εφαρμογή της φορητής συσκευής κάνει αναζήτηση για διαθέσιμες 

υπηρεσίες στέλνοντας μια αίτηση για υπηρεσία στο δίκτυο. Ο ακροατής 

λαμβάνοντας το αίτημα απαντάει με τα στοιχεία του. Η εφαρμογή της φορητής 

συσκευής λαμβάνει τα στοιχεία της υπηρεσίας, το όνομά της και τη διεύθυνση στην 

οποία λειτουργεί και τα αποθηκεύει τοπικά στη συσκευή. Εφόσον της γίνουν 

γνωστά τα συγκεκριμένα στοιχεία, στη συνέχεια μπορεί να καταναλώσει την 

υπηρεσία και να λάβει από αυτήν ανακοινώσεις.  

 

3.2.3 Εφαρμογή φορητής συσκευής 

 Η βασική λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής είναι η αναζήτηση και η 

προβολή ανακοινώσεων στο χρήστη. 

 Αρχικά η εφαρμογή θα πρέπει να αναζητήσει στο δίκτυο για διαθέσιμες 

υπηρεσίες. Η εφαρμογή στέλνει ένα αίτημα σε όλο το δίκτυο και ο ειδικός ακροατής 

που είναι εγκατεστημένος στον περιβάλλοντα χώρο της απαντάει με τα στοιχεία της 

υπηρεσίας. Η εφαρμογή αποθηκεύει τοπικά στη συσκευή τα στοιχεία της 

υπηρεσίας, την οποία μπορεί πλέον να καλέσει για να αντλήσει στοιχεία. Οι 

υπηρεσίες, τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει ο χρήστης στο παρελθόν, είναι 

αποθηκευμένες στην τοπική βάση της φορητής συσκευής και μπορεί ο χρήστης να 

τις δει ακόμη και αν οι συγκεκριμένες δε βρίσκονται διαθέσιμες στο περιβάλλον 
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δίκτυο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να δει τυχόν αποθηκευμένες ανακοινώσεις στη 

φορητή συσκευή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 Εφόσον ο χρήστης έχει διαθέσιμες υπηρεσίες στη φορητή συσκευή τότε 

μπορεί να αναζητήσει γι’ αυτές ανακοινώσεις. Η λίστα των ανακοινώσεων, με το 

που ανοίγει, εξ’ ορισμού επιστρέφει όλες τις αποθηκευμένες ανακοινώσεις που 

βρίσκονται στην τοπική βάση της φορητής συσκευής και τις τελευταίες είκοσι 

ανακοινώσεις της συνδεδεμένης υπηρεσίας.  

 Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αναζητήσει ανακοινώσεις με συγκεκριμένα 

κριτήρια. Οι επιλογές που του δίνονται είναι η αναζήτηση βάσει κατηγορίας, βάσει 

τμήματος, εύρος ημερομηνιών καθώς και κείμενο, το οποίο λειτουργεί και στον 

τίτλο της ανακοίνωσης αλλά και στην αναλυτική περιγραφή της. Επίσης, μπορεί να 

ορίσει ανά πόσες ανακοινώσεις θέλει να βλέπει στα αποτελέσματα.  

 Η εφαρμογή εκτελεί το ερώτημα, με τα συγκεκριμένα κριτήρια που έχει 

επιλέξει ο χρήστης, στη διαδικτυακή υπηρεσία και τα αποτελέσματα που του 

επιστρέφει η υπηρεσία τα εμφανίζει στη λίστα των ανακοινώσεων. Εάν η υπηρεσία 

δεν είναι διαθέσιμη στον περιβάλλοντα χώρο, τότε στη λίστα εμφανίζονται οι 

ανακοινώσεις, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στην τοπική βάση δεδομένων της 

φορητής συσκευής. 

 Τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων εμφανίζονται σε μια λίστα, με τον 

τίτλο τους και την ημερομηνία ανάρτησης. Ο χρήστης μπορεί να δει τα αναλυτικά 

στοιχεία μιας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και να κατεβάσει στη συσκευή τυχόν 

επισυναπτόμενα αρχεία, τα οποία μπορεί να συνοδεύουν την ανακοίνωση. Επίσης, 

εάν το επιθυμεί μπορεί να αποθηκεύσει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση στην τοπική 

βάση της φορητής συσκευής, με σκοπό να έχει πρόσβαση στην ανακοίνωση και τα 

στοιχεία της και αργότερα, όταν θα απομακρυνθεί και η συγκεκριμένη υπηρεσία δε 

θα είναι πλέον διαθέσιμη στο δίκτυο.  
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3.3. Υλοποίηση εφαρμογής 

 

 Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα πιο τεχνικής φύσεως στοιχεία της 

εργασίας. Αρχικά αναλύονται τα εργαλεία, τα πλαίσια εφαρμογών και οι 

βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής και της 

διαδικτυακής υπηρεσίας. Στη συνέχεια περιγράφονται οι δυο βάσεις δεδομένων, 

μια η οποία λειτουργεί τοπικά στη φορητή συσκευή και μια στην οποία βρίσκεται η 

πρωτογενής πληροφορία των ανακοινώσεων και στην οποία έχει πρόσβαση η 

διαδικτυακή υπηρεσία. Τέλος γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της ανάπτυξης του 

κώδικα της εφαρμογής, δίνοντας έμφαση και κάποια παραδείγματα σε 

χαρακτηριστικά -αντιπροσωπευτικά σημεία καθώς και σε κάποιες ιδιαίτερες 

υλοποιήσεις. 

 

3.3.1 Εργαλεία και Βιβλιοθήκες 

  Για την ανάπτυξη της εφαρμογής για τη φορητή συσκευή, καθώς και για την 

ανάπτυξη της διαδικτυακής υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικές 

εκδόσεις του Eclipse, το οποίο είναι ένα πιστοποιημένο περιβάλλον ανάπτυξης 

ανοιχτού λογισμικού (Integrated Development Environment – IDE). Οι δυο εκδόσεις 

που χρησιμοποιήθηκαν είναι η Indigo για την υλοποίηση της διαδικτυακής 

υπηρεσίας και η Juno για την ανάπτυξη της εφαρμογής σε Android. 

 Η διαδικτυακή υπηρεσία για να λειτουργήσει θα πρέπει να εγκατασταθεί 

επάνω σε έναν application server. Ως Application Server χρησιμοποιήθηκε ο JBoss 

έκδοση 5.1, ο οποίος είναι επίσης ανοιχτού λογισμικού. Όλα τα αρχεία της 

διαδικτυακής υπηρεσίας δομούνται σε έναν κατάλογο και συσκευάζονται σε ένα 

αρχείο τύπου web archive (WAR). Το αρχείο αυτό γίνεται deploy μέσα στον 

application server και πλέον η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω δικτύου από τη 

διεύθυνση του εξυπηρετητή και κάτω από τις υπομονάδες που η ίδια η υπηρεσία 

ορίζει. 
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 Για την ανάπτυξη της εφαρμογής της φορητής συσκευής χρησιμοποιήθηκαν 

οι βιβλιοθήκες του Android έκδοση 4.0.3 (API Level 15). Εγκαταστάθηκε ο Android 

SDK Manager για τη διαχείριση των βιβλιοθηκών και των εκδόσεων του Android. 

Επίσης, εγκαταστάθηκε και χρησιμοποιήθηκε ο Android Virtual Device Manager για 

τη λειτουργία εξομοιωτών φορητών συσκευών για την εκτέλεση της υπό ανάπτυξη 

εφαρμογής στον υπολογιστή.  

 Ως βάσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν από την πλευρά της διαδικτυακής 

υπηρεσίας μια βάση MySQL, η οποία είναι ελαφριά και ανοιχτού κώδικα με 

διαθέσιμα αρκετά εργαλεία για τη διαχείρισή της. Το εργαλείο εγκαταστάθηκε στα 

πλαίσια της ανάπτυξης της εφαρμογής, για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων, απ’ 

όπου αντλεί τα στοιχεία η διαδικτυακή υπηρεσία είναι το MySQL Workbench 5.2. Ως 

βάση δεδομένων επάνω στη φορητή συσκευή χρησιμοποιήθηκε η SQLite, η οποία 

υπάρχει ενσωματωμένη μέσα στο λειτουργικό Android.  

 Για την υποστήριξη των JSON χρησιμοποιήθηκε η ανοιχτού κώδικα 

βιβλιοθήκη Gson. Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη της google με άδεια apache, 

γραμμένη σε JAVA. Κύρια λειτουργία της είναι η μετατροπή JSON αναπαραστάσεων 

σε Java αντικείμενα και αντίστροφα. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτού κώδικα projects 

που επιτρέπουν μετατροπές μεταξύ JSON αναπαραστάσεων και Java αντικειμένων. 

Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά απαιτούν την εισαγωγή ειδικών σχολίων στις 

κλάσεις, κάτι το οποίο δεν απαιτεί η gson.  

 Για την ανίχνευση των διαθέσιμων υπηρεσιών στο τοπικό δίκτυο 

χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη JmDNS. Πρόκειται για μια υλοποίηση σε Java 

εκπομπής DNS, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δήλωση υπηρεσιών και 

ανίχνευσή τους σε τοπικά δίκτυα. Με τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη και βασιζόμενοι 

στο πρωτόκολλο του ZeroConf μπορούμε να δηλώσουμε και να ανιχνεύσουμε 

υπηρεσίες στο τοπικό δίκτυο, χωρίς να πρέπει να βασιζόμαστε πάνω σε 

συγκεκριμένες υλοποιήσεις. Πρόκειται για υλοποίηση ανοιχτού κώδικα με άδεια της 

Apache. Από την πλευρά του εξυπηρετητή, η δήλωση της διαθέσιμης υπηρεσίας 

γίνεται με τη χρήση ενός αντικειμένου τύπου ServletContextListener, το οποίο έχει 

ως ιδιότητα να αρχικοποιείται με το που γίνεται deploy στον application server, 
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δηλαδή ουσιαστικά με το που ξεκινάει να λειτουργία ο application server και να 

σταματάει με τη διακοπή του.  

 Η διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργήθηκε ως REST Web Service επάνω στον 

application server. Δημιουργήθηκε με Java και οι πιο βασικές βιβλιοθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν jackson, jersey και jaxb για τη δημιουργία της REST 

υπηρεσίας καθώς και για την υποστήριξη των αναπαραστάσεων JSON.  

 

3.3.2 Σχήμα βάσεων δεδομένων 

 Για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δυο βάσεις δεδομένων. Μια 

βάση χρησιμοποιεί η διαδικτυακή υπηρεσία, απ’ όπου αναζητά και αντλεί τις 

ανακοινώσεις και μια βάση χρησιμοποιεί η φορητή συσκευή, την οποία την έχει 

τοπικά και τη χρησιμοποιεί για να κρατάει τα στοιχεία των διαδικτυακών υπηρεσιών 

που βρίσκει καθώς επίσης και να αποθηκεύει ο χρήστης τοπικά κάποιες 

ανακοινώσεις. 

 

3.3.2.1 Βάση δεδομένων διαδικτυακής υπηρεσίας 

 Στα πλαίσια της υλοποίησης της εργασίας, για τις ανάγκες της διαδικτυακής 

υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε μια σχεσιακή βάση δεδομένων MySQL, στην οποία 

βρίσκονται τα δεδομένα των ανακοινώσεων. Η βάση είναι μικρή στο σχήμα της, 

καθώς αποτελείται κατά βάση από έναν κύριο πίνακα, ο οποίος κρατάει τα 

δεδομένα των ανακοινώσεων και δυο πίνακες οι οποίοι κρατάνε πληροφορίες 

σχετικά με τα παραμετρικά τους. 

 Οι πίνακες της βάσης δεδομένων είναι οι εξής: 

Πίνακας announcements: Περιέχει τα στοιχεία των ανακοινώσεων. Υπάρχει μια 

εγγραφή για κάθε ανακοίνωση, η οποία προσδιορίζεται μοναδικά από το πεδίο id, 

το οποίο αποτελεί και πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα. 

Ονομασία πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή 
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id Int 10 Κωδικός αναφοράς – πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα 

announce_date Datetime  Ημερομηνία της ανακοίνωσης 

title  Varchar 150 Περιγραφικός τίτλος 

description  Text  Αναλυτικό κείμενο της ανακοίνωσης 

category  Varchar 100 Κατηγορία ανακοίνωσης 

department  Varchar 100 Τμήμα στο οποίο ανήκει η 

ανακοίνωση 

 

Πίνακας categories: Περιέχει τα στοιχεία των κατηγοριών των ανακοινώσεων. 

Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε κατηγορία, η οποία προσδιορίζεται μοναδικά από το 

πεδίο id, το οποίο αποτελεί και πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα. 

Ονομασία πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή 

id Int 10 Κωδικός αναφοράς – πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα 

description  Varchar 100 Περιγραφή της κατηγορίας 

 

Πίνακας departments: Περιέχει τα στοιχεία των τμημάτων στα οποία ανήκουν οι 

ανακοινώσεις. Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε τμήμα, η οποία προσδιορίζεται 

μοναδικά από το πεδίο id, το οποίο αποτελεί και πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα. 

Ονομασία πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή 

id Int 10 Κωδικός αναφοράς – πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα 

description  Varchar 100 Περιγραφή του τμήματος 
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 Όπως φαίνεται στο σχήμα της βάσης δεδομένων, ενώ η κατηγορία και το 

τμήμα προσδιορίζονται από ένα αριθμητικό πρωτεύον κλειδί, παρόλα αυτά επάνω 

στην ανακοίνωση εμφανίζεται η περιγραφή του τμήματος και της κατηγορίας, αντί 

για τον κωδικό τους. Ο λόγος που σχεδιάστηκε έτσι είναι για να μπορεί η 

διαδικτυακή υπηρεσία ουσιαστικά να λειτουργεί με τα στοιχεία που εμφανίζονται 

μόνο επάνω στο βασικό πίνακα. Οι άλλοι δυο πίνακες λειτουργούν ως βοηθητικοί 

στα πλαίσια που θέλει κάποιος να δει τι επιλογές έχει σε τμήματα και κατηγορίες 

και για μελλοντική χρήση, όπου ενδεχομένως ένας χρήστης θα χρησιμοποιεί μια 

διεπαφή για να καταχωρήσει ανακοινώσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο θα υπάρχουν από 

πριν συγκεκριμένες διαθέσιμες κατηγορίες και τμήματα για τις ανακοινώσεις.  

 Το γεγονός ότι κρατάμε μόνο έναν βασικό πίνακα απ’ τον οποίο αντλούμε τα 

στοιχεία των ανακοινώσεων μας βοηθάει για να μπορέσουμε να εξελίξουμε το 

σύστημα περαιτέρω και να ορίσουμε ότι τα στοιχεία των ανακοινώσεων μπορεί να 

τα αντλεί από οποιοδήποτε σχήμα βάσης, ή μιας πηγής δεδομένων με την οποία 

μπορεί η διαδικτυακή υπηρεσία να συνδεθεί με τη βοήθεια ενός οδηγού odbc και 

να παραμετροποιηθεί το σύστημα σχετικά με το ποιος πίνακας περιέχει τις 

ανακοινώσεις και ποιες στήλες θα χρησιμοποιήσει για να αντλήσει τα στοιχεία τους.  

 

3.3.2.2 Βάση δεδομένων εφαρμογής φορητής συσκευής 

 Για τις ανάγκες της λειτουργίας της εφαρμογής στη φορητή συσκευή 

χρησιμοποιήθηκε η ενσωματωμένη βάση δεδομένων που παρέχει το Android, η 

SQLite. Και εδώ η βάση δεδομένων είναι περιορισμένου μεγέθους, το οποίο το 

επιδιώκουμε ούτως ή άλλως έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε τους περιορισμένους 

πόρους που διαθέτει μια φορητή συσκευή.  

 Στη βάση δεδομένων της φορητής συσκευής αποθηκεύονται οι υπηρεσίες τις 

οποίες ανιχνεύει το πρωτόκολλο αναζήτησης του φορητού καθώς επίσης και τυχόν 

ανακοινώσεις, ύστερα από επιλογή του χρήστη σε συγκεκριμένη ανακοίνωση για 

αποθήκευση στη συσκευή. Αυτόματη υλοποίηση αποθήκευσης των ανακοινώσεων 

επιλέχθηκε να μη γίνει, διότι θα επιβάρυνε πάρα πολύ τη συσκευή με περιττά 
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δεδομένα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει στη φορητή συσκευή 

ανακοινώσεις, με επιλογή μια προς μια, κρατώντας έτσι μόνο αυτές οι οποίες έχουν 

κάποια ιδιαίτερη αξία για αυτόν.  

 Οι πίνακες της βάσης δεδομένων είναι οι εξής: 

Πίνακας announcements: Περιέχει τα στοιχεία των ανακοινώσεων. Υπάρχει μια 

εγγραφή για κάθε ανακοίνωση, η οποία προσδιορίζεται μοναδικά από το πεδίο _id, 

το οποίο αποτελεί και πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα. 

Ονομασία πεδίου Τύπος Περιγραφή 

_id integer  Κωδικός αναφοράς – πρωτεύον κλειδί του 

πίνακα 

main_id integer Ο κωδικός αναφοράς της ανακοίνωσης, τον 

οποίο έχει στην κεντρική βάση  

service_id integer Ο κωδικός αναφοράς της υπηρεσίας, όπως αυτή 

αποθηκεύτηκε στη βάση δεδομένων της φορητής 

συσκευής, στην οποία ανήκει η ανακοίνωση 

announce_date text  Ημερομηνία ανακοίνωσης 

title  text Περιγραφικός τίτλος 

description  text Αναλυτικό κείμενο της ανακοίνωσης 

category  text Κατηγορία ανακοίνωσης 

department  text Τμήμα στο οποίο ανήκει η ανακοίνωση 

receive_date  text Ημερομηνία στην οποία λήφθηκε η ανακοίνωση 

στη φορητή συσκευή 

 

Πίνακας abservices: Περιέχει τα στοιχεία των υπηρεσιών που έχουν ανιχνευθεί από 

την εφαρμογή. Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε υπηρεσία, η οποία προσδιορίζεται 

μοναδικά από το πεδίο _id, το οποίο αποτελεί και πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα. 
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Ονομασία πεδίου Τύπος Περιγραφή 

_id integer  Κωδικός αναφοράς – πρωτεύον κλειδί του 

πίνακα 

name text  Ονομασία υπηρεσίας 

url  text  Διεύθυνση υπηρεσίας 

 

Η SQLite υποστηρίζει συγκεκριμένους τύπους δεδομένων. Αυτοί είναι: 

• Text: υποστηρίζει τα αλφαριθμητικά 

• Integer: υποστηρίζει τα πεδία με αριθμούς 

• Real: υποστηρίζει τα μεγάλα αριθμητικά πεδία με δεκαδικά 

Τέλος, η SQLite δεν κάνει κάποιον έλεγχο ότι συμφωνεί ο τύπος της στήλης με τα 

δεδομένα που εισάγονται, δηλαδή είναι δυνατόν σε μια στήλη με τύπο αριθμού να 

καταχωρηθεί μια αλφαριθμητική τιμή.  

 

3.3.3 Ανάπτυξη κώδικα εφαρμογής 

  Το όλο σύστημα αποτελείται από τρεις χωριστές εφαρμογές. Η πρώτη είναι 

η εφαρμογή της διαδικτυακής υπηρεσίας, η οποία τρέχει επάνω σε εξυπηρετητή. Η 

δεύτερη εφαρμογή είναι η υλοποίηση του ZeroConf, η οποία χρησιμοποιείται για 

την ανίχνευση της διαθέσιμης υπηρεσίας και σύνδεσης των φορητών συσκευών σε 

αυτή. Η τρίτη εφαρμογή είναι η εφαρμογή που λειτουργεί πάνω στη φορητή 

συσκευή και καταναλώνει τη διαδικτυακή υπηρεσία. Παρακάτω αναλύεται χωριστά 

η υλοποίηση της κάθε μιας από αυτές και παρατίθενται αποσπάσματα του κώδικα 

από τα πιο χαρακτηριστικά ή ιδιαίτερα σημεία του. Χάριν συντομίας έχουν 

απαλειφτεί διάφορα κομμάτια ή γίνεται αναφορά σε μεθόδους χωρίς να είναι 

ολοκληρωμένες. Τα σημεία στα οποία απουσιάζει κώδικας χαρακτηρίζονται με ένα 

σύνολο από τελείες.  
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3.3.3.1 Εφαρμογή Διαδικτυακής Υπηρεσίας 

 Πρόκειται για μια διαδικτυακή υπηρεσία τύπου REST, η οποία έχει 

υλοποιηθεί σε τεχνολογία JAVA. Η διαδικτυακή υπηρεσία υποστηρίζει τρεις κλήσεις, 

τύπου GET. Η μια είναι η λήψη των Τμημάτων των ανακοινώσεων της υπηρεσίας, η 

δεύτερη επιστρέφει τις Υπηρεσίες των ανακοινώσεων, και η τρίτη και βασικότερη 

είναι η υπηρεσία που επιστρέφει τις ανακοινώσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια 

αναζήτησης που έχει αποστείλει η κλήση της φορητής συσκευής προς την 

υπηρεσία.  

 Οι υπογραφές των τριών συναρτήσεων της υπηρεσίας είναι οι εξής: 

 

 

Συνάρτηση λήψης κατηγοριών: 

@GET 

@Path("/Categories") 

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

public List<Category> getCategories()  

 

Συνάρτηση λήψης τμημάτων: 

@GET 

@Path("/Departments") 

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

public List<Department> getDepartments() 

 

Συνάρτηση λήψης ανακοινώσεων: 

@GET 

@Path("/Announcements") 

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

public List<Announcement> getAnnouncements( 

  @QueryParam("fromdate") String fromdate, 

  @QueryParam("todate") String todate, 

  @QueryParam("text") String text, 

  @QueryParam("category") String category, 

  @QueryParam("department") String department, 

  @QueryParam("numrecords") long numrecords, 

  @QueryParam("norecordset") long norecordset) 

 

 

 Η κεντρική υπηρεσία λειτουργεί κάτω από τη διεύθυνση /announceBoard. Οι 

τρεις κλήσεις λειτουργούν κάτω από τις διευθύνσεις /Announcements, /Categories 

και /Departments. Οι μέθοδοι που επιστρέφουν τα τμήματα και τις κατηγορίες δε 

δέχονται κανένα όρισμα. Επιστρέφουν πίσω όλες τις διαθέσιμες εγγραφές του 

συστήματος. Η κλήση των ανακοινώσεων δέχεται ορίσματα, σύμφωνα με τα οποία 

ο χρήστης θέλει να αναζητήσει ανακοινώσεις. Τα ορίσματα είναι fromdate και 
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todate τα οποία αναφέρονται στο εύρος ημερομηνιών εντός του οποίου ζητάει 

ανακοινώσεις, text το οποίο αναφέρεται σε μέρος κειμένου που μπορεί να 

βρίσκεται είτε στον τίτλο είτε στο κείμενο της ανακοίνωσης, category η κατηγορία 

της ανακοίνωσης, department το τμήμα της ανακοίνωσης, numrecords ο αριθμός 

των αποτελεσμάτων που θέλει ο χρήστης να του επιστραφούν, norecordset ο 

αριθμός του σετ των αποτελεσμάτων που πρέπει να επιστραφεί. Τα ορίσματα τα 

λαμβάνει η διαδικτυακή υπηρεσία σε τύπο @QueryParam. Όταν τα ορίσματα είναι 

κενά η διαδικτυακή υπηρεσία τα αγνοεί, δηλαδή εάν ο χρήστης δε δώσει κανένα 

όρισμα τότε η υπηρεσία επιστρέφει όλες τις ανακοινώσεις του συστήματος.  

 Τα αποτελέσματα των κλήσεων επιστρέφονται σε μορφή JSON. Οι 

διαθέσιμες κλήσεις έχουν επιστροφή τύπου  

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON). Οι επιστροφές που ορίζονται από τις 

συναρτήσεις είναι τύπου λίστας αντικειμένων. Η λειτουργία της ίδιας της 

αρχιτεκτονικής της υπηρεσίας αναλαμβάνει τη μετατροπή των αντικειμένων σε 

JSON σύμφωνα με τις ιδιότητες που ορίζονται μέσα στα ίδια τα αντικείμενα. Η 

βασική δήλωση που πρέπει να γίνει μέσα στο αντικείμενο, το οποίο πρόκειται να 

μετατραπεί σε JSON είναι η @XmlRootElement πριν από τη δήλωση της κλάσης.  

 Τα αντικείμενα με τα οποία λειτουργεί η υπηρεσία είναι τα Announcement, 

Category και Department, τα οποία αναφέρονται σε αντικείμενα ανακοίνωσης, 

κατηγορίας και τμήματος αντίστοιχα. Για κάθε ένα από αυτά έχει δημιουργηθεί ένα 

αντίστοιχο αντικείμενο το οποίο αναλαμβάνει τη λήψη των αποτελεσμάτων από τη 

βάση δεδομένων. Για τη σύνδεση στη βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 

δυνατότητα που δίνει ο Jboss μέσω του Datasource, το οποίο είναι ένα Java Naming 

and Directory Interface (JNDI) αντικειμένου. Δημιουργούμε μέσα στον Jboss στο 

φάκελο deploy ένα αρχείο με κατάληξη -ds.xml μέσα στο οποίο βάζουμε τις 

παραμέτρους για τη σύνδεση στη βάση δεδομένων. Δίνουμε ένα όνομα στη 

συγκεκριμένη σύνδεση και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε αυτό το όνομα μέσα στον 

κώδικα για να συνδεθούμε στη βάση δεδομένων.  Παρακάτω παραθέτεται το 

κομμάτι του κώδικα το οποίο χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί το αντικείμενο 
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της σύνδεσης στη βάση, μέσω του οποίου στη συνέχεια δημιουργούμε ερωτήματα 

για να λάβουμε δεδομένα από τη βάση. 

 

 

Connection connection = null; 

InitialContext context = new InitialContext(); 

DataSource dataSource =  (DataSource) context.lookup( "java:comp/env/jdbc/AnnounceBoardDS"); 

connection = dataSource.getConnection(); 

 

 

3.3.3.2 Εφαρμογή Ειδικού Ακροατή ZeroConf  

 Για τις ανάγκες ανίχνευσης των διαθέσιμων υπηρεσιών στο τοπικό δίκτυο 

και την δυνατότητα σύνδεσης των φορητών συσκευών σε αυτό χρησιμοποιήθηκε 

μια υλοποίηση του πρωτοκόλλου ZeroConf. Η υλοποίηση αποτελείται από μια μόνο 

κλάση, η οποία βρίσκεται στον κεντρικό εξυπηρετητή και κάνει register τη 

διαθέσιμη υπηρεσία, έτσι ώστε αυτή να είναι ανιχνεύσιμη από τη φορητή συσκευή. 

Για να είναι δυνατό αυτή η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη και να τρέχει η εφαρμογή 

κάθε φορά που τρέχει ο application server, χρησιμοποιήθηκε ένα αντικείμενο τύπου 

ServletContextListener. 

 Τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου αυτού είναι να αρχικοποιείται με την 

εκκίνηση του application server και να καταστρέφεται όταν ο application server 

τερματίζει, κατά τη διαδικασία των οποίων καλούνται οι μέθοδοι contextInitialized 

και contextDestroyed, παίρνοντας και οι δυο ως όρισμα ένα ServletContextEvent. 

Μέσα στη συνάρτηση της αρχικοποίησης υλοποιούμε τη δήλωση της υπηρεσίας του 

ZeroConf στο δίκτυο, έτσι ώστε να είναι ανιχνεύσιμη από τη φορητή συσκευή.  

 Για την υλοποίηση του ZeroConf χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη του jmdns. 

Κατά την αρχικοποίηση του ακροατή υλοποιείται η καταχώρηση της υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τον παρακάτω κώδικα: 

 

 

jmdns = JmDNS.create(); 

serviceInfo = ServiceInfo.create( type, name, port, text); 

jmdns.registerService( serviceInfo ); 
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Κατά την καταστροφή του ακροατή αποσύρεται η καταχώρηση της υπηρεσία 

σύμφωνα με τον παρακάτω κώδικα: 

 

 

jmdns.unregisterAllServices(); 

 

 

3.3.3.3 Εφαρμογή Φορητής συσκευής 

 Τρίτη και τελευταία είναι η εφαρμογή που αναπτύχθηκε για τη φορητή 

συσκευή και αποτελεί το βασικό κομμάτι του συστήματος. Η υλοποίησή του έγινε 

με τις βιβλιοθήκες του Android κατά βάση και τη χρήση κάποιων πρόσθετων για να 

υποστηριχθούν ιδιαίτερες υλοποιήσεις, όπως είναι η ανίχνευση των διαθέσιμων 

υπηρεσιών ή η ανάλυση των json απαντήσεων της διαδικτυακής υπηρεσίας.  

  

 Βασική δομή εφαρμογής 

 Η δομή μιας εφαρμογής android αποτελείται από τους παρακάτω βασικούς 

φακέλους. Η βασική υλοποίηση του κώδικα της εφαρμογής βρίσκεται μέσα στον 

φάκελο src. Ο φάκελος gen περιέχει βασικά java αρχεία που δημιουργούνται 

αυτόματα. Το βασικότερο είναι το αρχείο R.java το οποίο δημιουργείται αυτόματα 

από τις μεταβλητές των resources της εφαρμογής και κρατάει τις τιμές για αυτές. Ο 

φάκελος libs περιέχει όλες τις πρόσθετες βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται στην 

εφαρμογή. Τέλος ο φάκελος res περιέχει όλα τα πρόσθετα resources της 

εφαρμογής. Περιέχει φακέλους οι οποίοι περιέχουν τα γραφικά της εφαρμογής, 

εικόνες, βίντεο, αρχεία xml που καθορίζουν τη διάταξη και τα αντικείμενα που 

περιέχει μέσα της η κάθε οθόνη, τα στοιχεία των μενού των οθονών, διάφορες τιμές 

για στυλ, χρώματα, διαστάσεις, κείμενα της εφαρμογής. Πιο βασικός φάκελος είναι 

ο layout, ο οποίος περιέχει αρχεία τύπου xml, τα οποία περιγράφουν τη γραφική 

απεικόνιση με τα αντικείμενά της για κάθε οθόνη. Σε κάθε κλάση Activity στη 

συνέχεια, που είναι η κλάση που αντιπροσωπεύει την οθόνη μέσω της κλήσης της 

συνάρτησης setContentView δένουμε την κλάση της οθόνης με το xml αρχείο που 
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την περιγράφει. Τέλος, εκτός των φακέλων το πιο σημαντικό αρχείο, το οποίο 

πρέπει να αναφερθεί, είναι το AndroidManifest.xml το οποίο περιέχει διάφορες 

παραμέτρους για την εφαρμογή.  Παράμετροι που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο 

είναι η έκδοση του λειτουργικού που υποστηρίζει η εφαρμογή, το θέμα του στυλ 

που χρησιμοποιεί, ποια είναι η βασική οθόνη εκκίνησης της εφαρμογής, δηλώσεις 

για όλες τις οθόνες, καθώς και τα δικαιώματα που θέλει η εφαρμογή στη συσκευή, 

όπως για παράδειγμα τη διάθεση του δικτύου και του WiFi για τη συγκεκριμένη 

εφαρμογή.  Στη συγκεκριμένη εφαρμογή τα δικαιώματα αυτά περιγράφονται από 

τα παρακάτω κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο manifest:  

 

 

<user-permission android:name=”android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE”/> 

<user-permission android:name=”android.permission.INTERNET”/> 

 

 

 Βασικές οντότητες εφαρμογής 

 Το κύριο κομμάτι ανάπτυξης της εφαρμογής είναι ο κώδικας που 

αναπτύχθηκε και βρίσκεται κάτω από το φάκελο src. Δημιουργήθηκε ένα πακέτο με 

το όνομα gl.android.announceboard και μέσα σ' αυτό συμπεριλήφθηκαν όλες οι 

κλάσεις της εφαρμογής της φορητής συσκευής. 

 Όσον αφορά την υλοποίηση του κώδικα, σε βασικές γραμμές έχει 

δημιουργηθεί ένα γενικό αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της 

βάσης δεδομένων, ένα αντικείμενο για την κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας, ένα 

αντικείμενο για κάθε οντότητα της εφαρμογής, ένα αντικείμενο για κάθε οντότητα 

για τις ανάγκες της άντλησης στοιχείων ή αποστολής στοιχείων στη βάση 

δεδομένων και ένα αντικείμενο για κάθε οθόνη της εφαρμογής. 

 Για τις ανάγκες διαχείρισης της βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

αντικείμενο MySQLiteHelper, το οποίο κληρονομεί από το γενικό αντικείμενο 

SQLiteOpenHelper του Android. Πρόκειται για μια βοηθητική κλάση για τη 

δημιουργία και τη διαχείριση των εκδόσεων της βάσης δεδομένων. Το 

κληρονομημένο αντικείμενο υλοποιεί τις μεθόδους onCreate για τη δημιουργία της 
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βάσης δεδομένων και την onUpgrade για την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων. 

Μέσα στην κλάση έχουν δημιουργηθεί όλες οι εντολές για τη δημιουργία του 

σχήματος της βάσης, τα οποία έχουν οριστεί να εκτελούνται μέσα στην onCreate, η 

οποία εκτελείται όταν η εφαρμογή βλέπει ότι δεν υπάρχει η βάση δεδομένων της 

εφαρμογής και πάει να τη δημιουργήσει. Επίσης, η κλάση καταλαβαίνει ότι πρέπει 

να εκτελέσει αναβάθμιση της βάσης δεδομένων ανάλογα με τον αριθμό που έχει η 

μεταβλητή DATABASE_VERSION. Τη συγκρίνει κάθε φορά με τον αριθμό της 

έκδοσης της βάσης δεδομένων και αν είναι μεγαλύτερη τότε εκτελεί τον κώδικα που 

βρίσκεται στη μέθοδο onUpgrade. 

 Για την κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας δημιουργήθηκε η κλάση 

RestClient. Βασική της μέθοδος είναι η execute, η οποία δημιουργεί ένα αίτημα 

HttpGet ή ένα αίτημα HtpPost, ανάλογα με το όρισμα που έχει πάρει, και καλεί την 

executeRequest, περνώντας της το αίτημα ως όρισμα. Στη συνέχεια η μέθοδος αυτή 

δημιουργεί έναν DefaultHttpClient, κάνει κλήση με το συγκεκριμένο αίτημα και 

παίρνει την απάντηση σε ένα αντικείμενο τύπου HttpEntity. Έπειτα παίρνει το 

περιεχόμενο της απάντησης μέσω εντός αντικειμένου InputStream και με τη 

βοήθεια της συνάρτησης convertStreamToString μετατρέπει το InputStream σε 

string, παίρνοντας μ' αυτό τον τρόπο σε μεταβλητή το json κείμενο της απάντηση 

της διαδικτυακής υπηρεσίας. Παρακάτω παρατίθεται κομμάτι από τον κώδικα που 

περιγράφηκε παραπάνω. 

 

 

HttpGet request = new HttpGet(url + combinedParams); 

 

for (NameValuePair h : headers) { 

 request.addHeader(h.getName(), h.getValue()); 

} 

 

executeRequest(request, url); 

...................... 

HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

HttpResponse httpResponse; 

try { 

 httpResponse = client.execute(request); 

 responseCode = httpResponse.getStatusLine().getStatusCode(); 

 message = httpResponse.getStatusLine().getReasonPhrase(); 

 HttpEntity entity = httpResponse.getEntity(); 

 if (entity != null) { 

  InputStream instream = entity.getContent(); 

  response = convertStreamToString(instream); 

  instream.close(); 

 } 
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} 

...................... 

 

 

 Για τις οντότητες της εφαρμογής έχει δημιουργηθεί από ένα βασικό 

αντικείμενο, με τα χαρακτηριστικά του και από ένα αντικείμενο το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και την επικοινωνία με τη βάση όσον αφορά 

αντικείμενα του ιδίου τύπου. Τα αντικείμενα που αναλαμβάνουν την επικοινωνία 

και τις λειτουργίες σχετικά με τη βάση δεδομένων χρησιμοποιούν το αντικείμενο 

MySQLiteHelper για να αποκτήσουν πρόσβαση στο αντικείμενο της βάσης 

δεδομένων.  

 Πιο συγκεκριμένα για την οντότητα των ανακοινώσεων έχει κατασκευαστεί 

το αντικείμενο Announcement, το οποίο περιέχει τις ιδιότητες της ανακοίνωσης και 

μεθόδους λήψης και ορισμού τιμών για αυτές. Επίσης έχει δημιουργηθεί το 

αντικείμενο AnnouncementsDS, το οποίο περιέχει διάφορες μεθόδους που έχουν να 

κάνουν με ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις και την επικοινωνία με τη βάση. Πιο 

συγκεκριμένα περιέχει τη μέθοδο addAnouncement, η οποία δέχεται ως όρισμα ένα 

αντικείμενο ανακοίνωσης και αναλαμβάνει να αποθηκεύσει στη βάση δεδομένων 

ως νέα ανακοίνωση το συγκεκριμένο αντικείμενο. Περιέχει τη μέθοδο 

createAnnouncement η οποία δέχεται ως ορίσματα όλες τις ιδιότητες μιας 

ανακοίνωσης και αναλαμβάνει να αποθηκεύσει στη βάση δεδομένων ένα νέο 

αντικείμενο ανακοίνωσης με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Περιέχει τη μέθοδο 

deleteAnnouncement, η οποία δέχεται ως όρισμα μια ανακοίνωση και αναλαμβάνει 

να διαγράψει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση από τη βάση δεδομένων. Τέλος, 

περιέχει τη μέθοδο getAllAnouncements, η οποία δέχεται ως όρισμα το id της 

υπηρεσίας και επιστρέφει μια λίστα αντικειμένων ανακοινώσεων 

ArrayList<Announcement>. 

 Στην ίδια φιλοσοφία με τις ανακοινώσεις, για τις υπηρεσίες έχει 

δημιουργηθεί το αντικείμενο AbService και το αντικείμενο AbServiceDS. Το πρώτο 

περιέχει τις ιδιότητες μιας υπηρεσίας και μεθόδους λήψης και ορισμού τιμών για 

αυτές. Το δεύτερο περιέχει δυο μεθόδους για την αποθήκευση στη βάση 
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δεδομένων νέας εγγραφής υπηρεσίας, την addAbService που δέχεται ως όρισμα ένα 

αντικείμενο AbService και την createAbService που δέχεται ως όρισμα τις ιδιότητες 

που μπορεί να έχει ένα αντικείμενο AbService. Περιέχει τη μέθοδο deleteAbService 

η οποία δέχεται ως όρισμα ένα αντικείμενο AbService και διαγράφει την υπηρεσία 

από τη βάση δεδομένων. Περιέχει τη μέθοδο abServiceExists, η οποία δέχεται ως 

όρισμα το όνομα και τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας και ψάχνει στην τοπική βάση 

δεδομένων να δει εάν αυτή η υπηρεσία υπάρχει ήδη απθηκευμένη. Περιέχει τη 

μέθοδο getAllServices, η οποία επιστρέφει σε μορφή λίστας ArrayList<AbService> 

όλες τις υπηρεσίες που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της φορητής συσκευής.  

 Τελειώνοντας με τις βασικές οντότητες της εφαρμογής, για τα τμήματα και 

τις κατηγορίες των ανακοινώσεων έχουν δημιουργηθεί απλώς αντικείμενα με τα 

χαρακτηριστικά τους και μέθοδοι για ορισμό και λήψη των τιμών τους. Τα 

αντικείμενα είναι τα Department και Category. Δεν έχουν δημιουργηθεί αντικείμενα 

για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων για τις συγκεκριμένες οντότητες, διότι για 

αυτές δε προκύπτει η ανάγκη να αποθηκευτούν οι τιμές τους στην τοπική βάση 

δεδομένων, σε χωριστούς πίνακες. Τέλος, στην ίδια φιλοσοφία έχει δημιουργηθεί 

το αντικείμενο Param το οποίο κρατάει τις παραμέτρους της εφαρμογής και 

περιέχει συναρτήσεις για τη λήψη και τον ορισμό τιμών για τις παραμέτρους. 

 

 Οθόνες εφαρμογής 

 Όσον αφορά τώρα τις οθόνες της εφαρμογής της φορητής συσκευής, για 

κάθε οθόνη έχει δημιουργηθεί μια χωριστή κλάση τύπου Activity, η οποία δένεται 

με ένα xml αρχείο στο φάκελο res/layout που περιγράφει τη δομή της.  

 Η αρχική οθόνη της εφαρμογής είναι αυτή που παρουσιάζει τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες και υλοποιείται με την κλάση MainActivity, η οποία κληρονομεί από την 

κλάση ListActivity και περιγράφεται από το αρχείο activity_main.xml, τα οποία 

δένονται μεταξύ τους καλώντας στην onCreate τη μέθοδο 

setContentView(R.layout.activity_main). Μέσα στην ίδια μέθοδο, δηλαδή στη 

δημιουργία της οθόνης, δημιουργούμε ένα αντικείμενο τύπου AbServicesDS για να 
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αντλήσουμε από την τοπική βάση της φορητής συσκευής όλες τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες, οι οποίες φορτώνονται σε έναν ArrayAdapter, για να εμφανιστούν στην 

οθόνη μέσω της μεθόδου που μας παρέχει η γονική κλάση setListAdapter(adapter).  

 Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα κουμπί τύπου Button, το οποίο 

εκτελεί την αναζήτηση για διαθέσιμες στον περιβάλλοντα χώρο υπηρεσίες. Με το 

πάτημα του κουμπιού εκτελείται η μέθοδος onButtonClick, η οποία ελέγχει εάν η 

αναζήτηση είναι ενεργή και τη διακόπτει και εάν δεν είναι ενεργή την εκκινεί, 

καλώντας τη μέθοδο searchForServices, η οποία βρίσκεται μέσα στην ίδια κλάση, 

δημιουργεί ένα αντικείμενο τύπου SearchClient και καλεί τη μέθοδο start(). Η κλάση 

SearchClient είναι δηλωμένη μέσα στην κλάση του MainActivity και κάνει extend την 

κλάση Thread. Η υλοποίηση έγινε μ' αυτό τον τρόπο έτσι ώστε η εκτέλεση της 

αναζήτησης να τρέχει σε χωριστό thread από την υπόλοιπη εφαρμογή έτσι ώστε να 

μην εμφανίζεται στο χρήστη σα να έχει παγώσει η εφαρμογή και να μπορεί να 

διακόψει όποτε θέλει την αναζήτηση. Η κλάση του thread καλεί με τη σειρά της τη 

μέθοδο start στην κλάση InnerServicesSearch, η οποία είναι επίσης δηλωμένη μέσα 

στη MainActivity. Η κλάση αυτή υλοποιεί την αναζήτηση των υπηρεσιών μέσω των 

βιβλιοθηκών του jmdns. Όταν γίνει ανίχνευση κάποιας υπηρεσίας εκτελείται η 

συνάρτηση serviceResolved του ServiceListener. Η συνάρτηση αυτή καλεί την 

serviceFound, η οποία είναι συνάρτηση του MainActivity, για να προσθέσει την 

υπηρεσία στην τοπική βάση εφόσον αυτή δεν υπάρχει ήδη. Στη συνέχεια στέλνει 

ένα αντικείμενο τύπου Message στον ειδικό Handler που έχουμε δημιουργήσει, ο 

οποίος ασύγχρονα θα προσθέσει τη νέα υπηρεσία που ανιχνεύθηκε στη λίστα της 

οθόνης του χρήστη. Παρακάτω παραθέτονται κομμάτια από τον κώδικα που 

περιγράφηκε παραπάνω.  

 

 

 

private void searchForServices() { 

 new SearchClient().start(); 

} 

 

private class SearchClient extends Thread { 

 public void run() { 

  try { 

   while (continueSearch) { 
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    search.start(); 

   } 

  } catch (ParseException e) { 

   ...................... 

  } 

 } 

} 

...................... 

 

public class InnerServicesSearch { 

 private android.net.wifi.WifiManager.MulticastLock lock; 

 private String type = "_workstation._tcp.local."; 

 ........ 

 private void start() throws ParseException, SQLException { 

 android.net.wifi.WifiManager wifi = (android.net.wifi.WifiManager) this.context 

    .getSystemService(android.content.Context.WIFI_SERVICE); 

 lock = wifi.createMulticastLock("mylockthereturn"); 

 lock.setReferenceCounted(true); 

 lock.acquire(); 

 try { 

  jmdns = JmDNS.create(); 

  jmdns.addServiceListener(type, listener = new ServiceListener() { 

         @Override 

          public void serviceResolved(ServiceEvent ev) { 

   try { 

            AbService abService = serviceFound( ev.getInfo().getQualifiedName(),  

    ev.getInfo().getInetAddress().toString(), ev.getInfo().getPort()); 

            if(abService.getId()>0){ 

    Message msg = new Message(); 

    msg.obj = abService; 

    myHandler.sendMessage(Message.obtain( myHandler, 1, abService)); 

             } 

   ................. 

    

         @Override 

          public void serviceAdded(ServiceEvent event) { 

   jmdns.requestServiceInfo(event.getType(), event.getName(), 1); 

           } 

  }); 

 } catch (android.os.NetworkOnMainThreadException ex) { 

  ................  

 } 

 

 private AbService serviceFound(final String name, final String url, final int port)  

       throws ParseException, SQLException { 

          AbService abService = new AbService(); 

          AbServicesDS abServiceDS = new AbServicesDS(context); 

           try { 

  abServiceDS.open(); 

  abServiceDS.beginTransaction(); 

  if (!abServiceDS.abServiceExists(name, url)) { 

              abService.setName(name); 

              abService.setUrl(url); 

              long id = abServiceDS.addAbService(abService); 

              abService.setId(id); 

              abServiceDS.setTransactionSuccessful(); 

  } 

            } catch (SQLException e) { 

  ................  

            } 

 

 static Handler myHandler = new Handler() { 

            public void handleMessage(Message msg) { 

  switch (msg.what) { 

             case 1: 

   android.util.Log.d("Server response (UI thread):", msg.obj.toString()); 

   listServices.add((AbService) msg.obj); 

   adapter.notifyDataSetChanged(); 
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   break; 

  } 

 

            } 

 

 }; 

 

 

 Όταν ο χρήστης επιλέγει μια εγγραφή από τη λίστα των υπηρεσιών θέλουμε 

να τον μεταφέρουμε στην οθόνη της λίστας των ανακοινώσεων για τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία. Τη στιγμή που επιλέγει ο χρήστης την εγγραφή εκτελείται η μέθοδος 

onListItemClick, δίνοντας διάφορα ορίσματα όπως τη θέση στη λίστα. Από αυτή τη 

θέση παίρνουμε πάνω από τη λίστα των υπηρεσιών το αντικείμενο της υπηρεσίας 

που ζητήθηκε. Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη λίστα των ανακοινώσεων για τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη οθόνη ως όρισμα 

το id της υπηρεσίας που ζητήθηκε. Γι' αυτό το λόγο δημιουργούμε ένα αντικείμενο 

τύπου Intent στο οποίο δίνουμε με τη βοήθεια της συνάρτησης putExtra τον αριθμό 

του id βάζοντάς του μια ετικέτα και στη συνέχεια ανοίγουμε την οθόνη που 

θέλουμε καλώντας τη συνάρτηση startActivity και της δίνουμε ως όρισμα το 

αντικείμενο Intent που δημιουργήσαμε. Παρακάτω εμφανίζεται ο κώδικας που 

περιγράφηκε παραπάνω. 

 

 

 

public void onListItemClick(ListView parent, View v, int position, long id) { 

 AbService service = listServices.get(position); 

 Intent intentAnnouncement = new Intent(this, AnnouncementsListActivity.class); 

 intentAnnouncement.putExtra("service_id", service.getId()); 

 startActivity(intentAnnouncement); 

} 

 

 

 Στη συνέχεια έχουμε την οθόνη της λίστας των ανακοινώσεων, η οποία 

υλοποιείται με την κλάση AnnouncementsListActivity, η οποία κληρονομεί από την 

κλάση ListActivity και περιγράφεται από το αρχείο activity_announcements_list.xml.  

Κατά το άνοιγμα η οθόνη διαβάζει το αντικείμενο τύπου Intent που του έδωσε η 

οθόνη η οποία την κάλεσε και διαβάζει από πάνω του την παράμετρο του id της 

υπηρεσίας για την οποία καλέστηκε. Στη συνέχεια δημιουργεί ένα αντικείμενο 
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τύπου AnnouncementsDS, αντλεί από την τοπική βάση όλες τις διαθέσιμες 

ανακοινώσεις της υπηρεσίας, καλώντας τη μέθοδο getAllAnouncements και τις 

τοποθετεί πάνω στον adapter της οθόνης. Στη συνέχεια εκτελεί την setListAdapter 

δίνοντας το αντικείμενο του adapter, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν στην οθόνη 

όλες οι αποθηκευμένες στη βάση ανακοινώσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στο 

κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα κουμπί μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί 

να αναζητήσει ανακοινώσεις μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας. Με το πάτημα του 

κουμπιού η εφαρμογή τον μεταφέρει σε άλλη οθόνη για να ορίσει τα ορίσματα της 

αναζήτησης. Σε εκείνη την οθόνη θέλουμε ο χρήστης να ορίσει τα ορίσματα, τα 

οποία θα επιστρέψουν σ' αυτή την οθόνη για να εκτελεστεί η αναζήτηση στην 

υπηρεσία. Γι' αυτό το λόγο για το άνοιγμα της οθόνης των ορισμάτων καλούμε την 

startActivityForResult() για να μπορέσουμε στη συνέχεια μέσω της onActivityResult 

να πάρουμε αποτελέσματα που θα μας επιστρέψει εκείνη η οθόνη. 

 

Intent intent = getIntent(); 

serviceId = intent.getLongExtra("service_id", 1); 

datasource = new AnnouncementsDS(this); 

 

try { 

 datasource.open(); 

 listItems = datasource.getAllAnnouncements(serviceId); 

 adapter = new ArrayAdapter<Announcement>(this, R.layout.announce_list_layout, listItems); 

 setListAdapter(adapter); 

 ................... 

} 

 

public void startSearchAnnounceActivity() { 

 Intent intentSettings = new Intent(this, SearchAnnounceActivity.class); 

 intentSettings.putExtra("department", department); 

 intentSettings.putExtra("category", category); 

 intentSettings.putExtra("text", text); 

 intentSettings.putExtra("fromdate", fromdate); 

 intentSettings.putExtra("todate", todate); 

 intentSettings.putExtra("numrecords", numrecords); 

 intentSettings.putExtra("serviceid", serviceId); 

 startActivityForResult(intentSettings, ACTIVITY_SEARCH); 

} 

 

 

 Η οθόνη των κριτηρίων αναζήτησης υλοποιείται με την κλάση 

SearchAnnounceActivity, η οποία περιγράφεται από το αρχείο 

activity_search_announce.xml. Περιέχει δυο Spinner για τις κατηγορίες και τα 

τμήματα των ανακοινώσεων και πεδία τύπου EditText για τα υπόλοιπα ορίσματα. 
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Στο άνοιγμα της οθόνης η εφαρμογή προσπαθεί να βρει διαθέσιμες τιμές 

κατηγοριών και τμημάτων για να τις δώσει διαθέσιμες στο χρήστη μέσω των 

Spinner. Εάν η διαδικτυακή υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη τότε η εφαρμογή αναζητά 

όλες τις διακριτές τιμές αυτών των δυο στην τοπική βάση δεδομένων για τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία. Εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη τότε την καλεί για να τις 

επιστρέψει τις τιμές αυτές και να τις βάλει πάνω στα Spinner. Για να εκτελέσει αυτή 

την κλήση στο άνοιγμα της οθόνης δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης 

CallWebServiceDepartments και CallWebServiceCategories, τα οποία είναι κλάσεις 

που δηλώθηκαν μέσα στο SearchAnnounceActivity και λειτουργούν με παρόμοιο 

τρόπο. Οι κλάσεις αυτές κάνουν extend την κλάση AsyncTask. Πρόκειται για μια 

κλάση που είναι δηλωμένη να τρέχει ασύγχρονα με όλη την υπόλοιπη εφαρμογή. Ο 

λόγος που γίνεται αυτό είναι για να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις και να μην 

κολλάει η εφαρμογή στο χρήστη όταν τρέχει τέτοιες διαδικασίες. Το λειτουργικό του 

Android από μόνο του, ούτως ή άλλως, σε περιπτώσεις που γίνεται κλήση στο 

δίκτυο παράγει σφάλμα εάν η κλήση αυτή δε γίνεται ασύγχρονα με την εφαρμογή.  

Οι μέθοδοι που υλοποιούνται σ' αυτές τις κλάσεις είναι η doInBackground, η οποία 

περιέχει τον βασικό κώδικα που θέλουμε να εκτελεστεί ασύγχρονα και την 

onPostExecute, η οποία θα εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί όλη η ασύγχρονη 

διαδικασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην πρώτη γίνεται μια κλήση στο 

αντικείμενο τύπου RestClient για να επιστρέψει τις κατηγορίες ή τα τμήματα και στη 

δεύτερη καλείται μια συνάρτηση η οποία μετατρέπει τα αποτελέσματα που είναι σε 

json σε λίστες αντικειμένων τύπου Department ή Category. Δημιουργεί αντικείμενα 

τύπου ArrayAdapter, στα οποία δίνει τις λίστες των αντικειμένων και στη συνέχεια 

δένει τα αντικείμενα αυτά με τα Spinner, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν οι τιμές 

αυτές επάνω στα controls της οθόνης. Παρακάτω εμφανίζεται παράδειγμα κώδικα 

για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 

public class CallWebServiceDepartmentsTask extends AsyncTask<Object, Object, Object> { 

 protected Context applicationContext; 

 protected long serviceId; 

 

 @Override 

 protected Object doInBackground(Object... params) { 

            return SearchAnnounceActivity.getServiceDepartments( applicationContext, serviceId); 
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 } 

 

 @Override 

 protected void onPostExecute(Object result) { 

            String answer = result.toString(); 

            addJSonDepartmentsToSpinner(answer); 

 } 

} 

 

 

public static String getServiceDepartments(Context context, long serviceid) { 

 String responseString = null; 

 AbServicesDS abServiceDs = new AbServicesDS(context); 

 String baseurlString = abServiceDs.getAbServiceUrl(serviceid); 

 RestClient client = new RestClient(baseurlString); 

 

 try { 

  responseString = client.getDepartments(); 

 } catch (Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 return responseString; 

} 

 

public void addJSonDepartmentsToSpinner(String answer) { 

 Gson gson = new Gson(); 

 JsonParser parser = new JsonParser(); 

 JsonObject json = parser.parse(answer).getAsJsonObject(); 

 JsonArray jarray = json.getAsJsonArray("department"); 

 

 ArrayList<Department> departments = new ArrayList<Department>(); 

 listDepartments.add("ΟΛΑ"); 

 for (JsonElement obj : jarray) { 

  Department department = gson.fromJson(obj, Department.class); 

  departments.add(department); 

  listDepartments.add(department.getDescription()); 

 } 

 

 ArrayAdapter<String> dataAdapter = new ArrayAdapter<String>( getApplicationContext(),  

     R.layout.spinner_item, listDepartments); 

 dataAdapter.setDropDownViewResource(R.layout.spinner_dropdown_item); 

 spinDepartments.setAdapter(dataAdapter); 

 spinDepartments.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() { 

  @Override 

  public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View view, int position, long id) { 

   department = (String) listDepartments.get(position); 

  } 

 }); 

 

 if (department != null && department != "") { 

  if (listDepartments != null) { 

   int spinnerPosition = listDepartments.indexOf(department); 

   spinDepartments.setSelection(spinnerPosition); 

  } 

 } 

} 

 

 

 

 Με το πάτημα του κουμπιού της αναζήτησης στην οθόνη συλλέγονται όλες 

οι τιμές που βρίσκονται επάνω στα στοιχεία της οθόνης, μπαίνουν όλα επάνω σε 

ένα αντικείμενο κλάσης Intent, τίθεται με την setResult ότι το αποτέλεσμα είναι 

επιτυχές και εκτελείται η συνάρτηση finish του Activity. Μ' αυτό τον τρόπο 
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τερματίζουμε την οθόνη αυτή και επιστρέφουμε στην προηγούμενη, η οποία είναι η 

λίστα ανακοινώσεων, περνώντας της με όρισμα όλες τις τιμές που έδωσε ο χρήστης.  

Παρακάτω εμφανίζεται παράδειγμα κώδικα για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 

Intent returnIntent = new Intent(); 

returnIntent.putExtra("department", department); 

returnIntent.putExtra("category", category); 

returnIntent.putExtra("text", text); 

returnIntent.putExtra("fromdate", fromdate); 

returnIntent.putExtra("todate", todate); 

returnIntent.putExtra("numrecords", numrecords); 

setResult(RESULT_OK, returnIntent); 

finish(); 

 

 

 Η επιστροφή των ορισμάτων της οθόνης της αναζήτησης συλλέγεται από την 

οθόνη της λίστας των ανακοινώσεων μέσω της μεθόδου onActivityResult.  Η 

μέθοδος ελέγχει ότι ο κωδικός της επιστροφής είναι επιτυχής, διαβάζει πάνω από 

το αντικείμενο τύπου Intent που της επιστράφηκε όλες τις τιμές των ορισμάτων. Εάν 

η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη τότε η εφαρμογή αναζητά στην τοπική βάση 

δεδομένων ανακοινώσεις της επιλεγμένης υπηρεσίας, τα στοιχεία των οποίων 

συμφωνούν με τα ορίσματα που έχει δηλώσει ο χρήστης. Εάν η υπηρεσία είναι 

διαθέσιμη τότε  δημιουργεί ένα αντικείμενο κλάσης CallWebServiceTask για να 

εκτελέσει την αναζήτηση στη διαδικτυακή υπηρεσία. Η κλάση  CallWebServiceTask 

έχει οριστεί εσωτερικά στο Activity και λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως οι 

κλάσεις  CallWebServiceDepartments και CallWebServiceCategories στην οθόνη της 

αναζήτησης. Πρόκειται για κλάση που κάνει extend την κλάση AsyncTask. Στη 

μέθοδο doInBackground υλοποιείται η αναζήτηση των ανακοινώσεων στη 

διαδικτυακή υπηρεσία, μέσω ενός αντικειμένου τύπου RestClient, και στη 

συνάρτηση   onPostExecute γίνεται ανάλυση της απάντησης που έχει έρθει σε JSON 

ώστε να γίνει μετατροπή του σε λίστα αντικειμένων τύπου Announcement. Τα 

αντικείμενα των ανακοινώσεων που λαμβάνονται από την απάντηση προστίθενται 

στη λίστα των ανακοινώσεων της οθόνης και εμφανίζονται στο χρήστη. Παρακάτω 

εμφανίζεται παράδειγμα κώδικα για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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public class CallWebServiceTask extends AsyncTask<Object, Object, Object> { 

 ................ 

 @Override 

 protected Object doInBackground(Object... params) { 

  return AnnouncementsListActivity.getAnnouncements( applicationContext, serviceId); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onPreExecute() { 

  this.dialog = ProgressDialog.show(applicationContext, "Αναζήτηση ανακοινώσεων...", true); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onPostExecute(Object result) { 

  this.dialog.cancel(); 

  AnnouncementsListActivity.parseJSONResponse(result.toString()); 

 } 

} 

 

 

public static void parseJSONResponse(String jsonResponse) { 

 Gson gson = new Gson(); 

 JsonParser parser = new JsonParser(); 

 JsonObject json = parser.parse(jsonResponse).getAsJsonObject(); 

 JsonArray jarray = json.getAsJsonArray("announcement"); 

 for (JsonElement obj : jarray) { 

  Announcement announcement = gson.fromJson(obj, Announcement.class); 

  announcement.setMain_id(announcement.getId()); 

  announcement.setId(0); 

  announcement.setService_id(serviceId); 

 

  Iterator<Announcement> itr = listItems.iterator(); 

  boolean found=false; 

  while (itr.hasNext()) { 

   Announcement listAnnouncement = (Announcement) itr.next(); 

   if (listAnnouncement.getMain_id() == announcement.getMain_id()) { 

    found=true; 

   } 

  } 

   

  if(!found){ 

   listItems.add(announcement); 

  } 

 } 

 adapter.notifyDataSetChanged(); 

} 

 

 

 Η τελευταία οθόνη της εφαρμογής είναι αυτή η οποία εμφανίζει τα 

αναλυτικά στοιχεία της ανακοίνωσης. Όταν ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα μια 

συγκεκριμένη ανακοίνωση, τότε η εφαρμογή διαβάζει τα στοιχεία της επιλεγμένης 

ανακοίνωσης, τα τοποθετεί επάνω σε ένα αντικείμενο τύπου Intent και εκκινεί την 

οθόνη της εμφάνισης ανακοίνωσης εκτελώντας την startActivityForResult. Ο λόγος 

που εκτελεί τη συγκεκριμένη μέθοδο και όχι απλώς την startActivity, είναι διότι 

περιμένει από την οθόνη της ανακοίνωσης να πάρει πίσω αποτέλεσμα εάν ο 

χρήστης σε εκείνη την οθόνη επιλέξει να διαγράψει ή να αποθηκεύσει την 
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ανακοίνωση, έτσι ώστε να μπορέσει να ενημερώσει κατάλληλα τη λίστα των 

ανακοινώσεων.  Η οθόνη εμφάνισης των στοιχείων της ανακοίνωσης είναι η 

AnnouncementActivity και η εμφάνισή της ορίζεται από το αρχείο 

activity_announcement.xml. Περιέχει διάφορα στοιχεία ελέγχου, στα οποία 

βάζουμε επάνω τις τιμές της, ώστε να είναι ορατές στο χρήστη. Στο κάτω μέρος της 

οθόνης εμφανίζεται ένα κουμπί με το οποίο μπορεί ο χρήστης να αποθηκεύσει την 

ανακοίνωση στην τοπική βάση ή να τη διαγράψει, εάν πρόκειται για ήδη 

αποθηκευμένη. Οι δυο αυτές ενέργειες υλοποιούνται μέσα από τις μεθόδους 

saveNewAnnouncement και deleteAnnouncement. Και οι δυο μέθοδοι δημιουργούν 

αντικείμενο τύπου announceDS, εκτελούν τις κατάλληλες μεθόδους του για την 

αποθήκευση ή τη διαγραφή της ανακοίνωσης και ενημερώνουν το χρήστη για το 

αποτέλεσμα με μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε αντικείμενο τύπου Toast. 

Παρακάτω εμφανίζεται παράδειγμα κώδικα για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 

public void deleteAnnouncement(){ 

 AnnouncementsDS announceDS = new AnnouncementsDS(this); 

              try{ 

     announceDS.open(); 

      announceDS.beginTransaction(); 

      announceDS.deleteAnnouncement(announcement); 

      announceDS.close(); 

      announceDS.setTransactionSuccessful(); 

 

      long id = announcement.getId(); 

      announcement.setId(0); 

      announceDS.endTransaction(); 

 

      Toast.makeText(getApplicationContext(), R.string.announcement_successfully_deleted, 

        Toast.LENGTH_LONG).show(); 

      

      Intent returnIntent = new Intent(); 

      returnIntent.putExtra("operation", "delete"); 

      returnIntent.putExtra("mainid", announcement.getMain_id()); 

      returnIntent.putExtra("id", id); 

      setResult(RESULT_OK, returnIntent); 

      finish(); 

 

     }catch(SQLException e){ 

      .................... 

     } 

} 

     

 

public void saveNewAnnouncement(){      

     AnnouncementsDS announceDS = new AnnouncementsDS(this); 

     try{ 

     announceDS.open(); 

      announceDS.beginTransaction(); 

      long id = announceDS.addAnnouncement(announcement); 

      announceDS.close(); 
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      announceDS.setTransactionSuccessful(); 

      announcement.setId(id); 

      announceDS.endTransaction(); 

      Toast.makeText(getApplicationContext(), R.string.announcement_successfully_saved, 

        Toast.LENGTH_LONG).show(); 

      

      Intent returnIntent = new Intent(); 

      returnIntent.putExtra("operation", "save"); 

      returnIntent.putExtra("mainid", announcement.getMain_id()); 

      returnIntent.putExtra("id", announcement.getId()); 

      setResult(RESULT_OK, returnIntent); 

      finish(); 

     }catch(SQLException e){ 

      ....................... 

     }    

    } 

   

 

 

 

 

3.4. Παρουσίαση εφαρμογής 

 Στην ενότητα αυτή θα γίνει η παρουσίαση της εφαρμογής και οι δυνατότητές 

της από την οπτική γωνία του χρήστη. Τι δυνατότητες έχει και πώς παρουσιάζεται σ’ 

αυτόν η κάθε οθόνη με τις λειτουργίες της. 

  

3.4.1 Αρχική οθόνη – Λίστα υπηρεσιών 

  Με την εκκίνηση της εφαρμογής, η πρώτη οθόνη η οποία παρουσιάζεται 

στο χρήστη είναι η λίστα των υπηρεσιών. Στη λίστα εμφανίζονται αυτόματα όλες οι 

υπηρεσίες οι οποίες έχουν ανιχνευθεί από τη φορητή συσκευή στο παρελθόν και 

έχουν αποθηκευτεί στην τοπική βάση. Κάθε υπηρεσία εμφανίζεται στη λίστα με τη 

μορφή του ονόματός της.  
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Εικόνα 3.1 -  Λίστα Υπηρεσιών 

 

 Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα κουμπί με το οποίο ο χρήστης 

μπορεί να εκτελέσει αναζήτηση στον περιβάλλοντα χώρο για διαθέσιμες υπηρεσίες. 

Πατώντας το, εκκινείται η εκτέλεση της αναζήτησης, η οποία λειτουργεί ασύγχρονα 

με την υπόλοιπη εφαρμογή. Μ’ αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή δεν εμφανίζεται στο 

χρήστη ως παγωμένη και κάθε φορά που ανιχνεύεται μια υπηρεσία προστίθεται και 

εμφανίζεται αυτόματα στη λίστα των υπηρεσιών.  

 Ο χρήστης πατώντας επάνω σε μια από τις υπηρεσίες της λίστας μεταβαίνει 

στην οθόνη εμφάνισης των ανακοινώσεων της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  
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3.4.2 Οθόνη λίστας ανακοινώσεων και αναζήτησης 

  Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στην 

υπηρεσία, η οποία έχει ήδη επιλεγεί από το χρήστη σε προηγούμενο βήμα. Με το 

άνοιγμα της οθόνης εμφανίζονται αυτόματα όλες οι ήδη αποθηκευμένες 

ανακοινώσεις της υπηρεσίας. Η μορφή εμφάνισης κάθε ανακοίνωσης είναι ο τίτλος, 

η ημερομηνία της και το πρώτο κομμάτι του κειμένου, όπως φαίνονται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 
 

Εικόνα 3.2 -  Λίστα Ανακοινώσεων 

 

Η συγκεκριμένη λίστα είναι κυλιόμενη και μπορεί να περιέχει μεγάλο αριθμό 

ανακοινώσεων.  
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 Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το κουμπί της αναζήτησης. 

Πατώντας ο χρήστης το κουμπί αυτό μεταβαίνει στην οθόνη αναζήτησης των 

ανακοινώσεων. Στην οθόνη αυτή, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα, 

υπάρχουν διάφορες επιλογές σε κριτήρια αναζήτησης, στα οποία μπορεί ο χρήστης 

να επιλέξει τιμές και να κάνει συνδυαστική αναζήτηση.  

 
 

Εικόνα 3.3 - Οθόνη Αναζήτησης 

 

 Τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του ο χρήστης για να κάνει αναζήτηση 

είναι το τμήμα της ανακοίνωσης, η κατηγορία της, ένα εύρος ημερομηνιών 

ανάρτησης καθώς και ένα πλαίσιο κειμένου, το οποίο λειτουργεί στον τίτλο και στην 

περιγραφή της ανακοίνωσης. Πέρα από αυτά έχει τη δυνατότητα να ορίσει και τον 

αριθμό των ανακοινώσεων που θα του επιστραφούν ως αποτελέσματα στη λίστα 

των ανακοινώσεων. Το στοιχείο αυτό ρυθμίζεται, όπως θα αναλυθεί και πιο κάτω, 
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ως προεπιλογή σε μια τιμή από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής και η οθόνη των 

κριτηρίων αναζήτησης εμφανίζει αυτό το στοιχείο όταν ανοίγει πρώτη φορά ως 

προεπιλογή. Παρόλα αυτά, εάν το επιθυμεί, μπορεί σε αυτό το σημείο να το 

μεταβάλει. Τα στοιχεία της ανακοίνωσης και της κατηγορίας είναι αναδυόμενες 

λίστες με τιμές, οι οποίες γεμίζουν κατά το άνοιγμα της οθόνης. Εάν η υπηρεσία, για 

την οποία ο χρήστης αναζητά ανακοινώσεις, είναι διαθέσιμη τότε η εφαρμογή κάνει 

ένα ερώτημα στην υπηρεσία για να της επιστρέψει τις διαθέσιμες τιμές σε τμήματα 

και κατηγορίες. Εάν δεν είναι διαθέσιμη, τότε η εφαρμογή παίρνει όλες τις 

διαθέσιμες τιμές τμημάτων και κατηγοριών που υπάρχουν στις ανακοινώσεις που 

είναι ήδη αποθηκευμένες στην τοπική βάση της συσκευής για τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία.  

 

 
 

Εικόνα 3.4 - Μήνυμα Λειτουργίας Αναζήτησης 
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 Ο χρήστης επιλέγει τα κριτήρια, βάσει των οποίων θέλει να κάνει αναζήτηση 

για ανακοινώσεις και πατάει το κουμπί της αναζήτησης. Η εφαρμογή τον επιστρέφει 

πίσω στην οθόνη της λίστας των ανακοινώσεων και εκτελεί αναζήτηση για 

ανακοινώσεις. Εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη τότε η εφαρμογή κάνει μια κλήση 

στη διαδικτυακή υπηρεσία για να πάρει αποτελέσματα. Εάν δεν είναι διαθέσιμη, 

τότε εκτελεί αναζήτηση με τα επιλεγμένα κριτήρια στην τοπική βάση της φορητής 

συσκευής. Η αναζήτηση των ανακοινώσεων γίνεται ασύγχρονα, με αποτέλεσμα να 

μη παγώνει η εφαρμογή.   

 Εάν ο χρήστης θέλει να εκτελέσει νέα αναζήτηση, τότε πατώντας ξανά το 

κουμπί της αναζήτησης μεταβαίνει στην οθόνη με τα κριτήρια. Σ’ αυτή την 

περίπτωση τα πεδία γεμίζουν με τις τιμές που είχε επιλέξει στην προηγούμενη 

αναζήτηση. Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει όποιες τιμές θέλει και να πατήσει το 

κουμπί αναζήτηση για να γυρίσει πίσω στην οθόνη της λίστας ανακοινώσεων, η 

οποία στη συνέχεια εκτελεί μια νέα αναζήτηση, είτε στη διαδικτυακή υπηρεσία είτε 

στην τοπική βάση της φορητής συσκευής.  

 Επάνω στη λίστα των ανακοινώσεων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει μια ανακοίνωση, πατώντας επάνω της. Η εφαρμογή τότε τον μεταφέρει 

στην οθόνη εμφάνισης των στοιχείων της ανακοίνωσης. 

 

3.4.3 Οθόνη ανακοίνωσης 

  Στην οθόνη ανακοίνωσης εμφανίζονται όλα τα στοιχεία μιας συγκεκριμένης 

ανακοίνωσης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εμφανίζεται το τμήμα στο 

οποίο ανήκει, η κατηγορία της, η ημερομηνία ανάρτησής της, ο τίτλος και το 

αναλυτικό κείμενο.  
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Εικόνα 3.5 - Οθόνη Ανακοίνωσης 

 

 Η συγκεκριμένη οθόνη στο άνοιγμά της ελέγχει εάν η ανακοίνωση την οποία 

ζήτησε να δει ο χρήστης τα στοιχεία της είναι ήδη αποθηκευμένη στην τοπική βάση 

της συσκευής ή όχι. Εάν δεν είναι αποθηκευμένη, τότε εμφανίζει στο χρήστη στο 

κάτω μέρος της οθόνης ένα κουμπί με το οποίο του δίνει τη δυνατότητα εάν θέλει 

να το αποθηκεύσει. Εάν η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι ήδη αποθηκευμένη, τότε 

εμφανίζει στο χρήστη ένα κουμπί με το οποίο του δίνει τη δυνατότητα εάν το 

επιθυμεί να διαγράψει την αποθηκευμένη ανακοίνωση. Κατά την εκτέλεση μιας εκ 

των δυο λειτουργιών, η εφαρμογή εμφανίζει στο χρήστη ένα μήνυμα επιτυχίας ή 

αποτυχίας της ενέργειάς του και τον επιστρέφει στην οθόνη της λίστας των 

ανακοινώσεων.  



 76

 

3.4.4 Οθόνη ρυθμίσεων 

  Μέσα από κάθε οθόνη της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί μέσω του μενού 

να μεταβεί στην οθόνη των ρυθμίσεων της εφαρμογής. Στην παρακάτω εικόνα 

εμφανίζονται τα στοιχεία τα οποία έχει διαθέσιμα ο χρήστης ως ρυθμίσεις της 

εφαρμογής. 

 
 

Εικόνα 3.6 - Οθόνη Παραμέτρων 

 

 Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το στοιχείο με το οποίο θα ταξινομεί η 

εφαρμογή τις ανακοινώσεις όταν λαμβάνει αποτελέσματα είτε από τη διαδικτυακή 

υπηρεσία είτε από την τοπική βάση. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει πόσες 

ανακοινώσεις θα του επιστραφούν στη λίστα ως αποτελέσματα.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

 Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας εφαρμογής, η οποία 

θα ήταν χρήσιμη πιθανόν και για το χώρο του πανεπιστημίου και θα έδινε 

ταυτόχρονα τη δυνατότητα μελέτης και χρήσης νέων τεχνολογιών και προτύπων 

ανάπτυξης. Επιλέχθηκε η εφαρμογή προβολής ανακοινώσεων, η οποία συνθέτει 

περισσότερες από μια τεχνολογίες και κατά βάση την πλατφόρμα του λειτουργικού 

Android και REST web services.  

 Η εκπόνηση της εργασίας αυτής έδωσε τη δυνατότητα της μελέτης του 

λειτουργικού συστήματος Android. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που 

στοχεύει στην καλύτερη χρήση των χαρακτηριστικών μιας φορητής συσκευής, 

έχοντας ως στόχο να δώσει το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Προσφέρει πάρα 

πολλά εργαλεία και οι δυνατότητες που καλύπτουν σχεδόν κάθε είδους ανάγκη του 

χρήστη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εξελισσόμενη πλατφόρμα που αυτή τη στιγμή 

κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των φορητών συσκευών. Στα πλαίσια 

της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα πιο κοινά στοιχεία του και λίγες ιδιαίτερες 

δυνατότητές του, αλλά μέσω της έρευνας έγιναν γνωστές πολλές από τις 

δυνατότητές του και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν.  

 Επίσης, μελετήθηκε η τεχνολογία των REST web services. Το REST είναι κατά 

κάποιον τρόπο η επιστροφή των διαδικτυακών υπηρεσιών στον τρόπο που 

λειτουργεί κατά βάση το διαδίκτυο. Χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές και δομές του 

παρέχοντας ένα ισχυρό πλαίσιο επάνω στο οποίο μπορούν να στηριχτούν 

υλοποιήσεις μεγαλύτερων συστημάτων που συνθέτουν πληροφορία από 

διαφορετικά συστήματα. Στα πλαίσια της εργασίας δημιουργήθηκε μια απλή 

διαδικτυακή υπηρεσία, που έδωσε όμως το έναυσμα για τη μελέτη του τρόπου 

λειτουργίας τους και τη φιλοσοφία πίσω από τις βασικές αρχές του REST.   

 Το σύστημα θα μπορούσε να αναπτυχθεί και περαιτέρω προσθέτοντας σε 

αυτήν διάφορα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και νέες δυνατότητες, τόσο στην 

εφαρμογή της φορητής συσκευής όσο και στο κεντρικό σύστημα όπου βρίσκονται οι 

ανακοινώσεις.   
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 Κάποιες προτάσεις όσον αφορά τη φορητή συσκευή είναι η δημιουργία μιας 

εφαρμογής υπηρεσίας η οποία θα παρέχει ειδοποίησης στο χρήστη όταν υπάρχουν 

στο χώρο που βρίσκεται διαθέσιμες υπηρεσίες ανακοινώσεων. Επίσης, θα 

μπορούσε να έχει ειδικές επισημάνσεις και προσωπικά σχόλια επάνω στις 

ανακοινώσεις. Τέλος, θα μπορούσε να ορίσει να δέχεται ειδοποιήσεις εάν 

προστεθεί κάποια ανακοίνωση υπηρεσίας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

δηλαδή εάν αναρτηθεί κάποια ανακοίνωση συγκεκριμένου τμήματος ή 

συγκεκριμένης κατηγορίας. Θα μπορούσε να τρέχει επάνω στη συσκευή μια 

υπηρεσία που ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα ρωτούσε την υπηρεσία για την 

ύπαρξη νέων ανακοινώσεων της συγκεκριμένης μορφής.  

 Όσον αφορά το κεντρικό σύστημα όπου βρίσκονται οι ανακοινώσεις εκεί θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί κάποια διεπαφή για την καταχώρηση των 

ανακοινώσεων, αν και πιθανόν δε θα βοηθούσε ίσως τόσο πολύ, καθότι οι 

περισσότεροι οργανισμοί διατηρούν τις ανακοινώσεις τους ήδη σε κάποιες δομές. 

Μια τέτοια υλοποίηση θα είχε ίσως αξία εάν γινόταν από εκεί κεντρικά όλες οι 

καταχωρήσεις και μπορούσαν τα υπόλοιπα συστήματα να αντλήσουν τις 

ανακοινώσεις τους από αυτό το σημείο. Επίσης, ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό θα 

ήταν η δυνατότητα υποστήριξης άντλησης στοιχείων ανακοινώσεων από 

περισσότερες από μια βάσεις δεδομένων. Και πάλι πάνω στην ίδια φιλοσοφία, ότι η 

πληροφορία των ανακοινώσεων ενός φορέα ενδέχεται να είναι κατανεμημένη σε 

διάφορα συστήματα, θα μπορούσε το κεντρικό σύστημα να αντλήσει πληροφορίες 

από πολλές βάσεις δεδομένων ή ακόμη και από RSS τροφοδότες, δίνοντας έτσι στο 

σύστημα συνολική εικόνα των ανακοινώσεων ενός φορέα.  

 Η εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας ήταν μια δημιουργική και 

εποικοδομητική διαδικασία επάνω σε νέες τεχνολογίες και πρότυπα και ταυτόχρονα 

δημιουργήθηκε ένα μικρό σύστημα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο 

σύνθετο και ιδιαίτερα χρήσιμο για κάποιον μικρό ή μεγάλο φορέα καθώς και για 

τους ενδιαφερόμενους για τα νέα και τις ανακοινώσεις που μπορεί αυτός να 

δημοσιεύει. 
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