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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η εντυπωσιακή ανάπτυξη των mobile τεχνολογιών, τόσο σε 

επίπεδο υλικού αλλά και σε επίπεδο λειτουργικών συστηµάτων και εφαρµογών, έχει 

προκαλέσει µεγάλο ενδιαφέρον. Αποτέλεσµα αυτής της ανάπτυξης είναι η ζήτηση για 

καινοτόµες εφαρµογές οι οποίες να έχουν πρόσβαση σε χρήσιµη πληροφορία 

ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου, εύκολα και γρήγορα.  

Οι έξυπνες κινητές συσκευές και οι εφαρµογές που παρέχονται από αυτές 

µπορούν να εξυπηρετήσουν πολλές καθηµερινές ανάγκες των χρηστών λόγω της άµεσης 

πληροφόρησης που παρέχουν. Μια τέτοια εφαρµογή θα µπορούσε να λειτουργήσει ως το 

ηλεκτρονικό µας ψυγείο που θα αποθηκεύει τα αποθέµατα των προϊόντων στα σπίτια 

µας και θα µας ειδοποιεί για τυχόν ελλείψεις  που παρουσιάζονται. Αυτή η εφαρµογή θα 

µπορούσε να λειτουργήσει ως οδηγός αγοράς προϊόντων στα super market  µε βάση τις 

ελλείψεις που παρουσιάζονται στο σπίτι µας και µε βάση την καλύτερη προσφορά που 

παρέχουν τα super market.  

Στη παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται µελέτη των σύγχρονων τεχνικών 

ανάγνωσης πληροφορίας και παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού 

συστήµατος το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής και ανάγνωσης πληροφορίας 

µε χρήση των BarCode  και αλληλεπίδραση µε κεντρική βάση δεδοµένων µέσω web 

services τα οποία θα έχουν σκοπό την αναπαραγωγή χρήσιµης πληροφορίας για τους 

χρήστες 

 

Λέξεις Κλειδιά: smartphone, barcode, Qrcode, supermarket, android, mobile 

εφαρµογή 
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Abstract 

 
 

Goal of the dissertation is the development of an Information System that utilizes 

the advantages of Smart Phones and of the QrCode and BarCode Technologies for the 

better management of daily purchases. The purpose of such system is to function as a 

purchasing guide based on the household needs and the best prices offered by the 

Supermarkets.  

 

 

Keywords: smartphone, barcode, Qrcode, supermarket, android, mobile 

application 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβληµα – Σηµαντικότητα του θέµατος 
Η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα της τεχνολογίας 

wireless και των πρωτοκόλλων 3G και 3.5G (Anar Gasimov, Chuan-Hoo Tan, Chee Wei 

Phang, Juliana Sutanto 2010) οδήγησε σε µια εντυπωσιακή αύξηση των χρηστών που 

χρησιµοποιούν συσκευές smartphones και PDAs. Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες 

κατασκευής κινητών συσκευών και λειτουργικών συστηµάτων έχουν ενσωµατώσει 

πολλές νέες τεχνολογίες οι οποίες διευρύνουν τις  δυνατότητες των κινητών. Δυο πολύ 

σηµαντικά χαρακτηριστικά που εµφανίζονται στις περισσότερες σύγχρονες συσκευές 

κινητών, είναι η ενσωµάτωση ψηφιακών καµερών και η δυνατότητα πρόσβασης στο 

διαδίκτυο ανεξαρτήτου χρόνου και χώρου (Hend S. Al-Khalifa 2008). Αυτή η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας δηµιούργησε την ανάγκη για κατασκευή εξελιγµένων και 

πρωτοποριακών εφαρµογών οι οποίες να µπορούν να εκµεταλλεύονται δυναµικά 

χαρακτηριστικά όπως ο εντοπισµός της θέσης του κινητού, η σύνδεση στο διαδίκτυο 

οποιαδήποτε στιγµή και σχεδόν σε οποιοδήποτε περιοχή και η πρόσβαση σε χρήσιµες 

πληροφορίες χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συµµετοχή από τη πλευρά του χρήστη. 

Ειδικότερα για την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε χρήσιµες πληροφορίες βοήθησε η 

υπάρχουσα τεχνολογία των barcodes, η οποία µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί σε 

συνδυασµό µε τις κινητές συσκευές για την ανάγνωση κωδικοποιηµένης πληροφορίας. 

 

 1.2  Σκοπός  
Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση των 

τεχνολογιών barcode που χρησιµοποιούνται σήµερα σε πολλές καινοτόµες εφαρµογές 

για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και η σχεδίαση µιας τέτοιας εφαρµογής που αξιοποιεί και 

παράγει χρήσιµη πληροφορία για τους χρήστες.  

Πιο συγκεκριµένα στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη των 

σύγχρονων τεχνικών ανάγνωσης πληροφορίας µε χρήση των QrCode και BarCode και η 

αξιοποίηση τους σε εφαρµογές κινητών συσκευών. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα 

αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστηµα το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής 

και ανάγνωσης πληροφορίας µε χρήση των BarCode  και αλληλεπίδραση µε κεντρική 



 

2 

βάση δεδοµένων.  Επίσης θα υλοποιηθούν web services τα οποία θα έχουν σκοπό την 

αναπαραγωγή χρήσιµης πληροφορίας για τους χρήστες. 

Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε έχει ως σκοπό να λειτουργήσει σαν βοηθός του 

καταναλωτή που χρησιµοποιεί τα έξυπνα κινητά, για τη διαχείριση των καθηµερινών του 

αγορών από τα supermarket. Συγκεκριµένα η εφαρµογή µπορεί να βοηθήσει τον χρήστη 

στη παραγωγή λιστών αγοράς προϊόντων από supermarket, µε βάση τις καθηµερινές του 

ανάγκες και µε γνώµονα τις ελλείψεις που παρατηρούνται στο σπίτι του. Παράλληλα 

µπορεί να αξιοποιήσει πληροφορίες που αφορούν τις τιµές των προϊόντων που 

παρατηρούνται σε διάφορα supermarket , και να προτείνει στο χρήστη εκείνα τα 

supermarket που παρέχουν την καλύτερη προσφορά για τις δικές του λίστες αγορών.  

 

 1.3   Διάρθρωση των κεφαλαίων 

 Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η ανάλυση απαιτήσεων του συστήµατος που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής. Στο κεφάλαιο αυτό µε χρήση 

διαγραµµάτων UML παρουσιάζονται οι λειτουργίες που παρέχει η εφαρµογή. Στο 

κεφάλαιο 4 γίνεται εκτενής περιγραφή της βάσης δεδοµένων του συστήµατος τόσο από 

εννοιολογικής πλευράς όσο και από πλευράς σχεσιακού µοντέλου. Στο κεφάλαιο 5 

αναλύεται µε λεπτοµέρειες ο τρόπος υλοποίησης του συστήµατος δίνοντας έµφαση στα 

προγραµµατιστικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν, στη δοµή και στις λειτουργίες των 

κλάσεων που κατασκευάστηκαν και τέλος σε αλγόριθµους που αναπτύχθηκαν. Στο 

κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η τελική µορφή της εφαρµογής δίνοντας έµφαση στις 

σηµαντικότερες λειτουργίες που παρέχονται στους χρήστες. Τέλος στο κεφάλαιο 7 

αναφέρονται τα συµπεράσµατα της διπλωµατικής και προτείνονται κάποιες πιθανές 

επεκτάσεις και βελτιώσεις του συστήµατος για την αύξηση της λειτουργικότητας του. 
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 2 Η τεχνολογία των barcode και των Smartphones 

Η µεγάλη βελτίωση των καµερών των κινητών συσκευών, τα οποία µε τη χρήση 

κατάλληλου λογισµικού ανάγνωσης barcode µπορούν να σαρώσουν οποιαδήποτε ετικέτα 

barcode, συντέλεσε στην δηµιουργία πολλών εφαρµογών για έξυπνα κινητά. Αυτές οι 

εφαρµογές αξιοποιούν τις δυνατότητες των καµερών και µε τη χρήση του Internet έχουν 

πρόσβαση σε σηµαντικές πληροφορίες πολύ άµεσα και εύκολα. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια σύντοµη περιγραφή της τεχνολογίας barcode και 

των έξυπνων κινητών (smartphones). 

 

 2.1  Γενική περιγραφή της τεχνολογίας barcode 
Το barcode ανήκει στην οικογένεια των τεχνολογιών που είναι γνωστές ως Auto-

ID τεχνολογίες. Οι Auto-ID τεχνολογίες χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν  τις 

µηχανές- συσκευές να αναγνωρίζουν αντικείµενα, ανθρώπους και ζώα. Μπορούν να 

αναγνωρίζουν τα αντικείµενα και να συλλέγουν πληροφορίες για αυτά χωρίς να 

απαιτείται ο ορισµός δεδοµένων εισόδου από τους χρήστες. Ουσιαστικά το barcode είναι 

µια ετικέτα, που περιλαµβάνει στο σώµα της παράλληλες γραµµές διαφόρων µεγεθών. 

Το barcode που περιγράψαµε συχνά αναφέρεται ως γραµµικό barcode ή µονοδιάστατο 

barcode (1D). 

Οι ετικέτες barcode σαρώνονται από ειδικές µηχανές τους σαρωτές, γνωστούς ως 

barcode readers. Τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας των κινητών 

συσκευών και ειδικά µε την ανάπτυξη και βελτίωση των καµερών που φέρουν τα κινητά 

είναι δυνατό τα barcodes να σαρώνονται και από τις συσκευές αυτές. 

Τα barcode γνώρισαν µεγάλη εµπορική επιτυχία µε την χρήση τους στα 

supermarket, εξυπηρετώντας στην πληρωµή των προϊόντων στα ταµεία.  Είναι 

χαρακτηριστικό ότι καθηµερινά σαρώνονται περίπου 5 δισεκατοµµύρια barcodes 

παγκοσµίως (David C. Wyld 2006). Η ευρεία χρήση των barcode στα supermarket σε 

παγκόσµιο επίπεδο οδήγησε στην αναγνώριση τους και στην χρήση τους σε πολλούς 

άλλους τοµείς για την αυτόµατη αναγνώριση προϊόντων και την χρήση της πληροφορίας 

που κρύβεται στην ετικέτα.  

 

 



 

4 

 
Εικόνα 1 Παρουσίαση των Auto-ID τεχνολογιών 

 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι µονοδιάστατων barcode που 

χρησιµοποιούνται σήµερα σε διάφορες εφαρµογές. Οι πιο διαδεδοµένοι τύποι barcode 

που χρησιµοποιούνται παγκοσµίως στο λιανικό εµπόριο είναι το UPC (Universal Product 

Code) και το EAN (European Article Number). 

  Το UPC χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό στη Βόρεια Αµερική, το Ηνωµένο 

Βασίλειο, την Αυστραλία και σε άλλες χώρες για να εξυπηρετήσουν το λιανικό εµπόριο. 

Το EAN-13 αποτελεί µια επέκταση του UPC µε σκοπό να συµπεριλαµβάνεται η 

πληροφορία της χώρας προέλευσης του προϊόντος που φέρει την ετικέτα barcode. Η 

µόνη διαφορά ανάµεσα στο UPC και στο EAN-13 είναι ότι το πεδίο number system στο 

UPC αποτελείται από ένα ψηφίο ενώ στο EAN-13 από δύο ψηφία από 00 έως 99. Το 

ΕΑΝ 13 αποτελείται συνολικά από 13 ψηφία εκ των οποίων τα 12 ψηφία 

χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση της πληροφορίας και ένα ψηφίο το οποίο είναι 

γνωστό ως check digit.  
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  Το ΕΑΝ-13  διακρίνεται στα παρακάτω πεδία : 

! Το number System 

! Το manufacturer code 

! Το product code 

! Το check digit 

  Το number system βρίσκεται στα αριστερά του barcode ενώ το check digit είναι 

το τελευταίο ψηφίο στα δεξιά του barcode. Τα υπόλοιπα ψηφία που βρίσκονται ανάµεσα 

στο number system και στο check digit είναι το manufacturer code και το product code. 

Το number system χρησιµοποιείται ως αναγνωριστικό για την χώρα ή την περιοχή που 

παρασκευάζεται / συσκευάζεται το προϊόν που φέρει το barcode. To manufacturer code 

είναι ένας µοναδικός κωδικός που αντιστοιχεί σε έναν κατασκευαστή. Έτσι όλα τα 

προϊόντα του ίδιου κατασκευαστή φέρουν στο barcode τους το ίδιο manufacturer code. 

Το Product Code είναι ένας µοναδικός κωδικός ο οποίος ορίζετε απο τον κατασκευαστή 

και περιγράφει ένα συγκεκριµένο προϊόν του κατασκευαστή. Στο ΕΑΝ 13 barcode ο 

συνολικός αριθµός ψηφίων του manufacturer code και του Product Code είναι 10, πέντε 

για το καθένα. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε κατασκευαστή δίνεται η δυνατότητα να 

ορίσει έως και 99.999 barcode. Με δεδοµένο ότι είναι ελάχιστοι οι κατασκευαστές που 

παράγουν τόσα προϊόντα δίνεται η δυνατότητα να ανατεθούν manufacturer codes που  

αποτελούνται από περισσότερα των 5 ψηφίων σε κατασκευαστές που γνωρίζουν ότι δε 

θα παράγουν µεγάλο αριθµό προϊόντων µειώνοντας παράλληλα τον αριθµό των ψηφίων 

των Product Code. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να διευρυνθεί ο αριθµός των 

κατασκευαστών µια που αυξάνονται οι µοναδικοί κωδικοί των κατασκευαστών. Τέλος 

το Check Digit χρησιµοποιείται για επιβεβαίωση ότι το barcode που παράγεται ή 

δηµιουργείται είναι έγκυρο. Το check digit προκύπτει από τα υπόλοιπα 12 ψηφία του 

barcode και σύµφωνα µε τον αλγόριθµο (Mod 10) που χρησιµοποιείται, για 

συγκεκριµένα 12 ψηφία µπορεί να αντιστοιχηθεί µόνο ένα check digit. Τα βήµατα του 

υπολογισµού του check digit είναι: 

1. Από τα δεξιά προς τα αριστερά αναθέτουµε σε κάθε ψηφίο έναν δείκτη 

ξεκινώντας από το 0. 

2. Αθροίζουµε όλα τα ψηφία που αντιστοιχούν σε περιττό δείκτη και στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζουµε το αποτέλεσµα µε το 3. 
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3. Αθροίζουµε όλα τα ψηφία που αντιστοιχούν σε άρτιο δείκτη. 

4. Αθροίζουµε τα αποτελέσµατα των βηµάτων 2 και 3. 

5. Διαιρούµε το αποτέλεσµα του βήµατος 4 µε το 10 και κρατάµε το υπόλοιπο της 

διαίρεσης. 

6. Αφαιρούµε το υπόλοιπο της διαίρεσης απο το 10 και το αποτέλεσµα είναι το 

check digit. Αν το υπόλοιπο είναι 0 τότε το  check digit είναι 0 

 

 
Εικόνα 2 Τα ψηφία του barcode 

 

 

Παρόλο που έχουν εµφανιστεί νέες τεχνολογίες αναγνώρισης προϊόντων που 

παρέχουν περισσότερες λειτουργίες, το barcode εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ευρέως 

χάρη στο γεγονός ότι µπορεί να αναγνωστεί πολύ εύκολα και µε ακρίβεια από ένα 

barcode σαρωτή, χρησιµοποιείται ευρέως και το κόστος του είναι εξαιρετικά µικρό . 

 

 2.2  Τα QR Code 
Ο πιο δηµοφιλής τύπος 2D barcode είναι τα QR Code τα οποία χρησιµοποιούνται 

σε πολλές εφαρµογές για έξυπνα κινητά. Το QR Code µπορεί να διαβαστεί από κάποια 

κινητά µε χρήση προεγκατεστηµένου λογισµικού ή µε την εγκατάσταση δωρεάν 

εφαρµογών που διανέµονται από τα κανάλια διανοµής εφαρµογών που λειτουργεί η κάθε 

πλατφόρµα λειτουργικών συστηµάτων. Το QR Code αποτελείται από ένα µικρό άσπρο 
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πλαίσιο τετραγώνου όπου στο εσωτερικό του υπάρχουν διάφορα γεωµετρικά σχήµατα σε 

µαύρο χρώµα.  Ουσιαστικά τα QR Code ενσωµατώνουν πληροφορίες τις οποίες τις 

αναπαριστούν τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια κατεύθυνση. Η πληροφορία που 

είναι κωδικοποιηµένη µέσα σε ένα QR Code µπορεί να είναι διαφόρων τύπων όπως 

αριθµοί, αλφαριθµητικά, σύµβολα, binary δεδοµένα. Για παράδειγµα σε ένα QR Code 

µπορεί να αποθηκευτεί ένα url, ένας τηλεφωνικός αριθµός, ένα sms µήνυµα, µια v-card 

και οποιοδήποτε κείµενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι µπορούν να αποθηκεύσουν 

εκατοντάδες φορές περισσότερη πληροφορία σε σχέση µε ένα γραµµικό barcode. 

Εξάλλου ο λόγος της δηµιουργίας των QR Code και γενικότερα των δισδιάστατων 

barcode ήταν η  ανάγκη για ενσωµάτωση περισσότερης πληροφορίας σε ετικέτες που 

µπορούν να καταλάβουν µικρότερο χώρο. Σε αντίθεση µε τα µονοδιάστατα barcode που 

χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές που κάνουν χρήση πολύ µικρού όγκου πληροφορίας, τα 

QR Code και γενικά τα δισδιάστατα barcodes εµφανίζονται σε εφαρµογές που υπάρχει η 

ανάγκη για χρήση πρόσθετης κωδικοποιηµένης πληροφορίας (Doron Shaked, Avi Levy, 

Zachi Baharav, Jonathan Ye 2001).  

 

 

 
Εικόνα 3 Παράδειγµα QR Code και barcode EAN 13 

 

Η διαδικασία για την παραγωγή QR Code είναι εξαιρετικά απλή και απαιτεί 

ελάχιστο χρόνο. Υπάρχουν πολλές δωρεάν QR Code γεννήτριες οι οποίες είναι 

διαθέσιµες στο διαδίκτυο και δίνουν την δυνατότητα παραγωγής ετικετών QR Code σε 

διάφορα µεγέθη κωδικοποιώντας διαφόρων τύπων δεδοµένα. Τα QR Code αυτά µπορούν 

να εκτυπωθούν, να χρησιµοποιηθούν σε ψηφιακή µορφή και να ενσωµατωθούν σε 

αντικείµενα. 
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Τα QR code είναι µια τεχνολογία χαµηλού κόστους, εύκολη στο να υλοποιηθεί 

και εύκολη στο να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες εφαρµογές. Με τη χρήση του QR Code 

είναι δυνατή η αντιστοίχηση ψηφιακής πληροφορίας σε κάθε φυσικό αντικείµενο το 

οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρουσίαση χρήσιµης πληροφορίας για 

οποιοδήποτε αντικείµενο τη στιγµή που χρειάζεται. Στην εικόνα 4 φαίνεται ο τρόπος 

επικοινωνίας σε ένα σύστηµα που αξιοποιεί τα Qrcode και τα έξυπνα κινητά. Βασικά 

συστατικά του συστήµατος είναι το αντικείµενο στο οποίο έχει ενσωµατωθεί ένα Qrcode, 

το έξυπνο κινητό µε την κάµερα του οποίου σαρώνεται το Qrcode και ένας κεντρικός  

υπολογιστής του οποίου κάποιες υπηρεσίες µπορούν να γίνουν προσπελάσιµες 

αποκωδικοποιώντας την πληροφορία του Qrcode.   

 

 
Εικόνα 4 Παράδειγµα σάρωσης QR Code και επικοινωνίας µε sever 

 

 2.3  Εφαρµογές που αξιοποιούν την τεχνολογία barcode 
Η βασική αξιοποίηση των barcodes τα τελευταία χρόνια αφορούσε τη χρήση τους 

σε χώρους λιανικού εµπορίου όπως για παράδειγµα στα supermarket. Με τη χρήση των 

barcode scanners στα ταµεία ο υπολογισµός του κόστους αγοράς απλοποιούταν και 

ελαχιστοποιούνταν η πιθανότητα σφαλµάτων. Στους χώρους αυτούς εξακολουθεί ακόµα 

και σήµερα να εφαρµόζεται αυτό το σύστηµα µε επιτυχία. Παρόλα αυτά τα τελευταία 

χρόνια από αρκετές εταιρείες λιανικού εµπορίου γίνεται προσπάθεια για αξιοποίηση των 

barcodes µε σκοπό να εφαρµοστούν πιο ευέλικτοι και πρωτοποριακοί τρόποι για την 

πραγµατοποίηση των αγορών των καταναλωτών. Ο λόγος αυτής της προσπάθειας είναι 
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να παρέχουν στους πελάτες τους καλύτερες υπηρεσίες και να αυξήσουν την ικανοποίηση 

τους. Πρωτοπόρος σε αυτή τη προσπάθεια είναι η εταιρεία TESCO η οποία δηµιούργησε 

εικονικά καταστήµατα σε διάφορους χώρους. Οι καταναλωτές µπορούν να σαρώσουν µε 

την κάµερα του κινητού τους τα Qrcode που είναι αναρτηµένα σε αυτά τα καταστήµατα 

και να πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους µε πιο ευέλικτο τρόπο.  

 

 2.4  Η τεχνολογία των smartphones 
Η αλµατώδης ανάπτυξη των κινητών συσκευών τα τελευταία χρόνια, τόσο από 

τη πλευρά του υλικού (hardware) αλλά και από τη πλευρά των λειτουργικών 

συστηµάτων, οδήγησε στην υιοθέτηση ενός νέου όρου για την περιγραφή αυτών των 

συσκευών. Ο όρος αυτός είναι γνωστός ως smartphone. Με τον όρο αυτό εννοούµε κάθε 

κινητή συσκευή η οποία µέσω των δικτύων 3G και WiFi έχει πρόσβαση σε πληροφορίες 

και υπηρεσίες του διαδικτύου παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα χρήσης διαφόρων 

εφαρµογών που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την καθηµερινότητα των χρηστών, να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα και να ψυχαγωγήσουν τους χρήστες.  

Η ανάπτυξη mobile εφαρµογών χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες (Anar 

Gasimov, Chuan-Hoo Tan, Chee Wei Phang, Juliana Sutanto 2010) : 

! Ανάπτυξη των υποδοµών των δικτύων για κινητά 

! Ανάπτυξη του υλικού (hardware) των κινητών συσκευών 

! Ζήτηση για κινητές υπηρεσίες και εφαρµογές  

 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει οι εταιρείες επικοινωνιών έχουν επενδύσει στη 

δηµιουργία µιας αξιόπιστης και γρήγορης υποδοµής δικτύου  η οποία επιτρέπει την 

γρήγορη ανταλλαγή δεδοµένων. Παράλληλα οι εταιρείες κατασκευής hardware για 

κινητές συσκευές έχουν καταφέρει να ενσωµατώσουν στα κινητά δυναµικά 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι συγκρίσιµα µε αυτά των επιτραπέζιων και φορητών 

υπολογιστών. Συγκεκριµένα έχουν βελτιώσει σε πολύ µεγάλο βαθµό την ευκρίνεια των 

οθονών, έχουν αυξήσει την υπολογιστική ισχύ των επεξεργαστών και την εσωτερική 

µνήµη των συσκευών αυτών και έχουν βελτιώσει την κατανάλωση της µπαταρίας 

παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα οι συσκευές να εκτελούν σύνθετες εργασίες για 

περισσότερο χρόνο. Παράλληλα έχουν βελτιώσει πολλά περιφερειακά χαρακτηριστικά 
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όπως είναι οι κάµερες που είναι ενσωµατωµένες στις συσκευές αυτές και που παρέχουν 

ακόµη µεγαλύτερη ανάλυση και τεχνολογίες που αφορούν την ανταλλαγή δεδοµένων 

όπως το WiFi και το bluetooth.   

Αυτές οι µεγάλες αλλαγές στις κινητές συσκευές οι οποίες διευρύνουν τη χρήση 

τους και τις λειτουργίες τους και τις καθιστούν δυνατές υπολογιστικές µηχανές, αύξησαν 

το ενδιαφέρον των χρηστών και των προγραµµατιστών και οδήγησαν στη δηµιουργία 

καινοτόµων εφαρµογών. Η ανάπτυξη εφαρµογών είναι δυνατή µε τη χρήση των 

προγραµµατιστικών εργαλείων που παρέχονται από τις βασικές πλατφόρµες κινητών. Οι 

βασικές και πιο δηµοφιλείς πλατφόρµες είναι το iOS της apple, το Android της Google 

και το Windows Mobile της Windows.  

Στη παρούσα διπλωµατική εργασία επιλέχτηκε η πλατφόρµα Android για την 

ανάπτυξη µιας εφαρµογής για κινητές συσκευές που εκµεταλλεύεται πολλά από τα 

χαρακτηριστικά που περιγράψαµε παραπάνω.  
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 3 Ανάλυση Απαιτήσεων 

 3.1  Ορισµός λειτουργικών απαιτήσεων 
Παρακάτω θα περιγραφούν οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος που θα 

αναπτυχθεί µε σκοπό την περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχει το σύστηµα στους 

χρήστες. 

 

! Αρχικοποίηση του συστήµατος 

Ο διαχειριστής της βάσης δεδοµένων του συστήµατος οφείλει να εισάγει τα 

απαραίτητα δεδοµένα για την σωστή λειτουργία των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Συγκεκριµένα οφείλει να εισάγει καταχωρήσεις για supermarket, φίρµες προϊόντων, 

πληροφορίες για προϊόντα καθώς και τιµές και προσφορές για τα προϊόντα. Επίσης 

οφείλει να ενηµερώνει τις τιµές των προϊόντων που παρέχουν τα supermarket ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να εγγυάται η αξιόπιστη και έγκυρη ενηµέρωση των 

χρηστών. Τέλος πρέπει ελέγχει τα δεδοµένα που ανεβάζουν οι χρήστες και αφορούν την 

εισαγωγή νέων προϊόντων όσο αναφορά την εγκυρότητα τους. 

 

! Εγγραφή πριν τη χρήση του συστήµατος 

Οι χρήστες του συστήµατος οφείλουν να δηµιουργήσουν ατοµικό λογαριασµό 

εισάγοντας τα προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία που πρέπει να δηλώσουν είναι ένα 

username και ένα password για την εισαγωγή µε login, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου τους, την ηµεροµηνία γέννησης, το φύλο τους  και τη διεύθυνση κατοικίας 

τους. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται στη κεντρική βάση δεδοµένων. 

 

! Οι χρήστες κάνουν login για τη χρήση του συστήµατος 

Οι χρήστες την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή οφείλουν να 

κάνουν login µε το username και password που αντιστοιχεί στο λογαριασµό τους. Επίσης 

κάθε φορά που θα κάνουν logout από το σύστηµα θα πρέπει την επόµενη φορά που θα 

χρησιµοποιήσουν το σύστηµα να κάνουν login. 

 

 

 

! Οι χρήστες δηµιουργούν λίστες αγορών  
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Οι χρήστες θα µπορούν να δηµιουργούν τις δικές τους λίστες αγορών, εισάγοντας 

σε αυτές τα προϊόντα που επιθυµούν.  

 

! Οι χρήστες δηµιουργούν και διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό ψυγείο 

Οι χρήστες θα µπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν προϊόντα από το 

ηλεκτρονικό τους ψυγείο καθώς και να ορίσουν διάφορες παραµέτρους που αφορούν την 

ελάχιστη ποσότητα των προϊόντων, την µέγιστη ποσότητα, την υπάρχουσα ποσότητα 

ανά πάσα στιγµή και την ποσότητα αγοράς σε περίπτωση έλλειψης.    

 

! Οι χρήστες αναζητούν τις καλύτερες προσφορές 

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για τις καλύτερες 

προσφορές τιµών που αντιστοιχούν στις λίστες αγορών τους και στα προϊόντα του 

ηλεκτρονικού τους ψυγείου. 

 

! Οι χρήστες συµµετέχουν στην βελτίωση του συστήµατος 

Οι χρήστες θα συµµετέχουν στη βελτίωση του συστήµατος στέλνοντας στοιχεία 

στη κεντρική βάση δεδοµένων κάθε φορά που ορίζουν νέα προϊόντα για τα οποία δεν 

υπάρχει καταχώρηση. 

 

 3.2  Ορισµός µη λειτουργικών απαιτήσεων 
 

Παρακάτω θα περιγραφούν οι µη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος που 

αποτελούν τους περιορισµούς στις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του συστήµατος. Οι 

περιορισµοί αυτοί µπορεί να αφορούν την απόδοση, τη χρηστικότητα και την ασφάλεια 

του συστήµατος καθώς και θέµατα που αφορούν τη νοµιµότητα και την ιδιωτικότητα. 

 

! Το σύστηµα πρέπει να είναι εύχρηστο 

Το σύστηµα πρέπει να σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χρήση του 

και από χρήστες που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα µε 

την τεχνολογία των έξυπνων κινητών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να παρέχει µια 

εύχρηστη και απλή γραφική διεπαφή. 

! Περιορισµός στο λειτουργικό σύστηµα της εφαρµογής  



 

13 

Η πλατφόρµα υλοποίησης της εφαρµογής είναι το android και κατά επέκταση η 

εφαρµογή του συστήµατος θα είναι διαθέσιµη µόνο σε κινητά µε λειτουργικό σύστηµα 

android. 

 

! Το σύστηµα πρέπει να ανταποκρίνεται σε λογικούς χρόνους 

Οι διάφορες λειτουργίες του συστήµατος πρέπει να ολοκληρώνονται σε λογικούς 

χρόνους.  

 

! Το σύστηµα πρέπει να αποθηκεύει τα δεδοµένα  

Τόσο τα δεδοµένα στη κεντρική βάση δεδοµένων όσο και τα δεδοµένα των 

χρηστών στην τοπική βάση της εφαρµογής πρέπει να αποθηκεύονται ώστε να 

διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήµατος. 

 

! Το σύστηµα πρέπει να είναι αξιόπιστο  

Πρέπει να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήµατος παρέχοντας υπηρεσίες 

που είναι πάντα διαθέσιµες και έγκυρες.  

 

! Το σύστηµα πρέπει να διασφαλίζει τα προσωπικά δεδοµένα  

Το σύστηµα πρέπει να διασφαλίζει τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών και να 

τα προστατεύει από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

 

 3.3  Μοντέλο Use Case  
 

Παρακάτω παρουσιάζεται το Use Case διάγραµµα του συστήµατος στο οποίο 

εµφανίζονται οι τρόποι µε τους οποίους οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα.  

Επίσης ακολουθεί µια αναλυτική αναφορά στις βασικότερες περιπτώσεις χρήσης όπου 

περιγράφεται το σενάριο επιτυχίας της κάθε µιας. 
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Διάγραµµα 1 Use Case 

 

 

σενάριο 1: Διαχείριση Ηλεκτρονικού ψυγείου 
 

1. Ο χρήστης πατάει το κουµπί που αφορά την προσθήκη νέου προϊόντος στο 

ηλεκτρονικό ψυγείο. 

2. Ο χρήστης σαρώνει το barcode του προϊόντος που θέλει να προσθέσει στο ψυγείο.  

3. Ο χρήστης ορίζει τη µέγιστη και ελάχιστη ποσότητα που επιθυµεί να έχει το 

προϊόν στο ψυγείο του, τη ποσότητα που επιθυµεί να αγοράζει στη περίπτωση 

που το προϊόν πάρει την ελάχιστη τιµή και τη ποσότητα στην οποία βρίσκεται 

αυτή τη στιγµή το προϊόν. 

4. Ο χρήστης αποθηκεύει τις επιλογές του και η λίστα του ηλεκτρονικού ψυγείου 

ενηµερώνεται αντίστοιχα. 

Επέκταση σεναρίου 

3.Α ) Σε περίπτωση που το προϊόν που σάρωσε ο χρήστης δεν είναι αποθηκευµένο 

στη κεντρική βάση δεδοµένων θα του ζητηθεί να δώσει τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος όπως για παράδειγµα τη περιγραφή του προϊόντος, τη µάρκα, τη µονάδα 

βάρους, τη ποσότητα που αναγράφεται στη συσκευασία κ.α. 
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σενάριο 2: Ενηµέρωση του ηλεκτρονικού ψυγείου λόγω αγοράς ή κατανάλωσης 

1. Ο χρήστης επιλέγει να ενηµερώσει το ηλεκτρονικό ψυγείο λόγω κατανάλωσης 

ποσότητας προϊόντος ή λόγω αγοράς ποσότητας προϊόντος. 

2. Ο χρήστης σαρώνει το barcode του προϊόντος του οποίου τη ποσότητα θέλει να 

τροποποιήσει.  

3. Ο χρήστης ορίζει τη νέα ποσότητα που θα έχει το ψυγείο µετά την κατανάλωση ή 

την αγορά. 

Επέκταση σεναρίου 

3.Α ) Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι ορισµένο στο ηλεκτρονικό ψυγείο, θα 

ζητηθεί από τον χρήστη να ορίσει τη µέγιστη και ελάχιστη ποσότητα που µπορεί να 

πάρει αυτό το προϊόν, τη ποσότητα αγοράς όταν το προϊόν πάρει την ελάχιστη τιµή του 

και την υπάρχουσα ποσότητα του προϊόντος στο ψυγείο. 

3.Β ) Σε περίπτωση που το προϊόν που σάρωσε ο χρήστης δεν είναι αποθηκευµένο 

στη κεντρική βάση δεδοµένων θα του ζητηθεί να δώσει τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος όπως για παράδειγµα τη περιγραφή του προϊόντος, τη µάρκα, τη µονάδα 

βάρους, τη ποσότητα που αναγράφεται στη συσκευασία κ.α. 

 

σενάριο 3: Διαχείριση λιστών αγοράς 

1. Ο χρήστης επιλέγει τη δηµιουργία µιας νέας λίστας αγοράς. 

2. Ο χρήστης ορίζει το όνοµα της νέας λίστας και σαρώνει τα προϊόντα που 

επιθυµεί να περιέχονται σε αυτήν. 

3. Ο χρήστης ορίζει τη ποσότητα που θέλει να κατέχει το κάθε προϊόν στη λίστα. 

4. Ο χρήστης αποθηκεύει τις επιλογές του και η λίστα αγοράς αποθηκεύεται. 

 

Επέκταση σεναρίου 

2.Α ) Κάθε φορά που ο χρήστης σαρώνει ένα barcode ελέγχεται αν το προϊόν στο 

οποίο αντιστοιχεί υπάρχει σαν καταχώρηση στη κεντρική βάση δεδοµένων. Στη   

περίπτωση που δεν υπάρχει θα του ζητηθεί να δώσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 
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σενάριο 4: Αναζήτηση καλύτερης προσφοράς 

1. Ο χρήστης επιλέγει µια από τις διαθέσιµες λίστες αγορών του.  

2. Ο χρήστης µπορεί να αλληλεπιδράσει µε τα σηµεία στο χάρτη (στίγµατα πάνω 

στον χάρτη) που αντιστοιχούν στα κοντινά supermarket και να ενηµερωθεί για το 

συνολικό κόστος της λίστας σε καθένα από αυτά τα supermarket.  

3. Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει την ακτίνα αναζήτησης supermarket σε 

σχέση µε τη δική του θέση έτσι ώστε να εντοπίσει περισσότερα supermarket. 

4. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την δυνατότητα «Ανάλυση Τιµών» ώστε να του 

επιστραφεί το σύνολο των κοντινών supermarket µαζί µε τις τιµές που 

προσφέρουν για τα προϊόντα της λίστας του. 

5. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την δυνατότητα «Συνδυασµός Market» ώστε να 

του επιστραφούν όλα τα διαθέσιµα κοντινά ζεύγη supermarket και για κάθε ένα 

από τα ζεύγη να του εµφανιστεί η καλύτερη κατανοµή των προϊόντων της λίστας 

µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους. 

 

Επέκταση σεναρίου 

2.Α ) Στη περίπτωση που στη συσκευή είναι απενεργοποιηµένο το GPS ο χρήστης 

θα ενηµερωθεί κατάλληλα και µπορεί να επιλέξει την ενεργοποίηση του. 

 

 3.4  Ανάλυση των λειτουργιών µε διαγράµµατα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουµε µε τη χρήση διαγραµµάτων τον τρόπο µε τον 

οποίο αλληλεπιδρούν οι χρήστες µε το σύστηµα. Από τα παρακάτω διαγράµµατα είναι 

δυνατή η  εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών και συµπερασµάτων σχετικά µε τις 

λειτουργίες και τις  υπηρεσίες που παρέχει το σύστηµα.  
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Διάγραµµα 2 Διάγραµµα δραστηριοτήτων – Εισαγωγή προϊόντος στο ψυγείο 

 

Το διάγραµµα 2 απεικονίζει τη ροή των εργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά τον 

ορισµό ενός νέου προϊόντος στο ηλεκτρονικό ψυγείο. Συγκεκριµένα ο χρήστης αφού 

σαρώσει το barcode του προϊόντος, το σύστηµα ξεκινάει δυο διαφορετικές διεργασίες. Η 

πρώτη αφορά την αναζήτηση του barcode που σάρωσε ο χρήστης στη κεντρική βάση 

δεδοµένων του συστήµατος. Η δεύτερη διεργασία αφορά την αλληλεπίδραση µε το 

χρήστη, µε σκοπό τον ορισµό των παραµέτρων του προϊόντος µέσα στο ηλεκτρονικό 
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ψυγείο. Όσο αναφορά την πρώτη διεργασία, υπάρχουν δυο περιπτώσεις. Η πρώτη 

περίπτωση είναι να βρεθεί το προϊόν στη βάση δεδοµένων κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε 

µια κανονική ροή η οποία περιλαµβάνει την αποθήκευση του προϊόντος και των 

παραµέτρων του στη τοπική βάση. Η δεύτερη περίπτωση είναι να µη βρεθεί το προϊόν 

στη κεντρική βάση και αυτό θα οδηγήσει σε µια διαφορετική ροή που περιλαµβάνει την 

αλληλεπίδραση µε το χρήστη για την συµπλήρωση των στοιχείων του νέου προϊόντος. 

 

 
Διάγραµµα 3 Διάγραµµα κατάστασης – Login του χρήστη 
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Το διάγραµµα 3 είναι ένα διάγραµµα κατάστασης που περιγράφει τα διάφορα 

συµβάντα που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια που ο χρήστης επιχειρεί να εισαχθεί 

στην εφαρµογή. Κατά την αρχική κατάσταση πραγµατοποιείται αναζήτηση για ενεργό 

session. Στη περίπτωση που υπάρχει πραγµατοποιείται µετάβαση σε µια κατάσταση που 

επιτρέπει στο χρήστη να εισαχθεί στην εφαρµογή. Αν δεν υπάρχει γίνετε µετάβαση σε 

µια κατάσταση στην οποία ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει το προσωπικό του 

username και password. Ακολουθεί έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που έδωσε ο 

χρήστης και ανάλογα µε το αποτέλεσµα θα πραγµατοποιηθεί µια µετάβαση από τις τρεις 

πιθανές που εµφανίζονται στο διάγραµµα. Η πρώτη µετάβαση συµβαίνει στη περίπτωση 

που διαπιστωθεί η ύπαρξη των στοιχείων του χρήστη στη τοπική βάση και έχει ως 

αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της κατάστασης που οδηγεί στην εισαγωγή στην 

εφαρµογή. Η δεύτερη µετάβαση συνδέεται µε την µη εύρεση των στοιχείων στη τοπική 

βάση και ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Πιο συγκεκριµένα 

ενεργοποιείται µόνο όταν υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας µε την κεντρική βάση 

δεδοµένων. Αν αυτό είναι εφικτό και το επιστρεφόµενο αποτέλεσµα της κεντρικής 

βάσης είναι θετικό, τότε µεταβαίνουµε στη κατάσταση εισαγωγής στο σύστηµα. 

Αντιθέτως αν το επιστρεφόµενο αποτέλεσµα είναι αρνητικό τότε επιστρέφουµε σε στη 

προηγούµενη κατάσταση. Η τρίτη µετάβαση ενεργοποιείται στη περίπτωση αδυναµίας 

επικοινωνίας µε τη κεντρική βάση και έχει σαν αποτέλεσµα την επιστροφή στη 

προηγούµενη κατάσταση. 

 

Το διάγραµµα 4 απεικονίζει τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται όταν ο 

χρήστης επιχειρεί να δηµιουργήσει µια νέα λίστα προϊόντων. Συγκεκριµένα µέσω της 

διεπαφής (GUI) ο χρήστης µπορεί να σαρώσει το barcode το οποίο αντιστοιχεί στο 

προϊόν που θέλει να συµπεριλάβει στη λίστα του. Αν δεν υπάρχει καταχώρηση στη 

κεντρική βάση για αυτό το προϊόν τότε µέσω κατάλληλης διεπαφής, συµπληρώνονται τα 

στοιχεία του προϊόντος και αποστέλλονται στη κεντρική βάση για αποθήκευση. Στη 

συνέχεια αποθηκεύονται τα στοιχεία του προϊόντος και επιστρέφει η εφαρµογή στην  

αρχική διεπαφή. Όταν ο χρήστης συµπεριλάβει όλα τα προϊόντα που επιθυµεί στη λίστα 

του, τότε αποθηκεύονται οι επιλογές του στη τοπική βάση και ολοκληρώνεται η 

διαδικασία δηµιουργίας λίστας προϊόντων. 
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Διάγραµµα 4 Διάγραµµα Ροής – Δηµιουργία νέας Λίστας 

 

Το διάγραµµα 5 παρουσιάζει την διαδικασία ενηµέρωσης των αποθεµάτων των 

προϊόντων του ηλεκτρονικό ψυγείο. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα στην 

προσθήκη ή αφαίρεσης ποσότητας. Στη συνέχεια καλείται να σαρώσει το barcode του 

προϊόντος που θέλει να ενηµερώσει. Αν το αποτέλεσµα της σάρωσης είναι αποδεκτό, 

ζητείται από το χρήστη να καθορίσει τη ποσότητα που θα προστεθεί ή θα αφαιρεθεί από 

το ηλεκτρονικό ψυγείο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την αποθήκευση των επιλογών 

του χρήστη στη τοπική βάση δεδοµένων. 
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Διάγραµµα 5 Διάγραµµα ροής – Ενηµέρωση αποθεµάτων στο ψυγείο 

 

Το διάγραµµα 6 παρουσιάζει τη ροή των δραστηριοτήτων στη περίπτωση που ο 

χρήστης επιλέξει να ενηµερωθεί για το κόστος των προϊόντων που υπάρχουν στις λίστες 

αγορών του. Μέσω κατάλληλης διεπαφής επιλέγει τη λίστα που τον ενδιαφέρει και στη 

συνέχεια παρουσιάζεται ο χάρτης µε τα διαθέσιµα supermarket. Οι δυνατές ενέργειες 

στο σηµείο αυτό είναι να αλλάξει τη παράµετρο αναζήτησης ώστε να εντοπιστούν 

supermarkets που βρίσκονται σε πιο µακρινή απόσταση, να επιλέξει την εµφάνιση όλων 

των supermarket µαζί µε τις τιµές που προσφέρουν και τέλος να επιλέξει την δηµιουργία 

όλων των ζευγών supermarket για την αναζήτηση συνδυαστικής προσφοράς. 
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Διάγραµµα 6 Διάγραµµα Ροής – Αναζήτηση προσφορών 
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 4 Σχεδίαση της εφαρµογής 

 4.1  Βάση δεδοµένων 
Για την αποθήκευση όλων των δεδοµένων του συστήµατος σχεδιάστηκε µια 

κεντρική βάση δεδοµένων, η οποία είναι προσπελάσιµη από την εφαρµογή µέσω 

κάποιων  web υπηρεσιών που θα αναλυθούν σε επόµενο κεφάλαιο, και µια τοπική βάση 

δεδοµένων η οποία εγκαθίσταται στις κινητές συσκευές µαζί µε την εφαρµογή. 

Παρακάτω θα περιγραφεί το εννοιολογικό σχήµα της κεντρικής βάσης και η δοµή του 

σχεσιακού µοντέλου των βάσεων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα. 

 

 4.1.1 Εννοιολογικό σχήµα κεντρικής Βάσης 

Στο σχήµα 1 απεικονίζονται οι οντότητες Supermarket, Company και Offer και ο 

τρόπος µε τον οποίο συσχετίζονται. Το κάθε supermarket ανήκει αποκλειστικά σε µια 

εταιρεία-αλυσίδα ενώ σε µια εταιρεία µπορεί να ανήκουν ένα ή περισσότερα 

supermarket. Για αυτό το λόγο ο λόγος πληθικότητας της συσχέτισης Ανήκει µεταξύ  των 

οντοτήτων Supermarket και Company είναι  Ν :1. Επίσης το κάθε supermarket µπορεί να 

παρέχει µια ή περισσότερες προσφορές και κάθε προσφορά µπορεί να υπάρχει σε πολλά  

supermarket. Από αυτό συνεπάγεται ότι ο λόγος πληθικότητας της συσχέτισης Παρέχουν 

µεταξύ των οντοτήτων Supermarket και Offer είναι πολλά προς πολλά (Ν:Ν).  

 
Διάγραµµα 7 Πρώτο Διάγραµµα Οντοτήτων συσχετίσεων  
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Στο σχήµα 2 απεικονίζονται οι οντότητες Product, Brand, Unit και Offer. Η 

συσχέτιση µεταξύ των οντοτήτων Product και Unit όσο επίσης µεταξύ των Product και 

Brand είναι πληθικότητας πολλά προς ένα (Ν:1). Αυτό οφείλεται στο ότι το κάθε προϊόν 

ανήκει σε µια µοναδική µάρκα καθώς επίσης έχει µια µοναδική µονάδα µέτρησης. 

Επίσης µεταξύ των οντοτήτων Product και Offer υπάρχει η συσχέτιση Ανήκει. Η 

συσχέτιση αυτή, η οποία έχει λόγο πληθικότητας πολλά προς πολλά, ορίζει ότι κάθε 

προϊόν µπορεί να συµµετέχει σε πολλές προσφορές και ότι κάθε προσφορά µπορεί να 

συµπεριλαµβάνει πολλά προϊόντα.  

 
Διάγραµµα 8 Δεύτερο Διάγραµµα Οντοτήτων συσχετίσεων  

 

Τέλος στο σχήµα 3 απεικονίζονται οι οντότητες Offer και Offer_type καθώς και 

η συσχέτιση Relationship. Η κάθε προσφορά αντιστοιχεί σε ένα µόνο τύπο προσφοράς 

ενώ ο κάθε τύπος προσφοράς µπορεί να εµφανιστεί σε πολλά στιγµιότυπα της 

συσχέτισης. Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι ο λόγος πληθικότητας της συσχέτισης  

Relationship είναι πολλά προς ένα (Ν:1). Επίσης σε κάθε στιγµιότυπο της συσχέτισης 

εµφανίζονται και τα γνωρίσµατα της price και pr_date µε τα οποία δηλώνεται ότι κάθε 

προσφορά offer τύπου offer_type έχει µια συγκεκριµένη τιµή και ηµεροµηνία 

προσθήκης ή ενηµέρωσης. 
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Διάγραµµα 9 Τρίτο Διάγραµµα Οντοτήτων συσχετίσεων  

 

 

 

 4.1.2  Πίνακες της κεντρικής Βάσης 

Με βάση το εννοιολογικό σχήµα του οποίου η περιγραφή έγινε παραπάνω, θα 

παρουσιαστεί σε αυτή την ενότητα οι πίνακες του σχεσιακού µοντέλου της κεντρικής 

βάσης δεδοµένων.  

 

! Πίνακας User 

Στον πίνακα User αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών. Για κάθε χρήστη 

αποθηκεύεται ένα µοναδικό αναγνωριστικό (id) το οποίο αποτελεί και το κλειδί του 

πίνακα, ένα όνοµα χρήστη (username), ένα κωδικό πρόσβασης (password), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, η ηµεροµηνία γέννησης του και το φύλο του. Τα πεδία 

του πίνακα που είναι υποχρεωτικά είναι το όνοµα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης και η 

ηλεκτρονική διεύθυνση. Το µοναδικό αναγνωριστικό του κάθε χρήστη παράγεται 

αυτόµατα από τη βάση δεδοµένων.  

 

id username password email address birthday sex 
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! Πίνακας Company 

Ο πίνακας company αποτελείται από το πεδίο id το οποίο είναι και το µοναδικό 

αναγνωριστικό που χαρακτηρίζει τη κάθε εταιρεία-αλυσίδα supermarkets και το πεδίο 

name στο οποίο αποθηκεύεται το όνοµα της αλυσίδας. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 

 

id name 

 
 

! Πίνακας Supermarket 

Ο πίνακας Supermarket αποτελείται από ένα µοναδικό αναγνωριστικό το id, από  

ένα όνοµα (name) και από το πεδίο company_id που είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα 

Company και που συνδέει κάθε supermarket  µε µια εταιρεία. Επίσης αποτελείται από τα 

πεδία address, lat και lng που αντιστοιχούν στη διεύθυνση, το γεωγραφικό πλάτος και το 

γεωγραφικό µήκος του κάθε supermarket. Όλα τα πεδία της κάθε καταχώρησης του 

πίνακα πρέπει να συµπληρώνονται υποχρεωτικά. 

 
id name address lat lng 

 
 
 

! Πίνακας Brand 

 Ο πίνακας brand αποθηκεύει τις φίρµες προϊόντων και τα οποία χαρακτηρίζονται 

από ένα µοναδικό αναγνωριστικό, που παράγεται αυτόµατα, το id και από ένα όνοµα 

(name). Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 

 

id name 

 
 

! Πίνακας Unit 

Ο πίνακας Unit αποθηκεύει τις πιθανές µονάδες µέτρησης του βάρους των 

προϊόντων. Για κάθε καταχώρηση του πίνακα αποθηκεύεται υποχρεωτικά ένα µοναδικό 

αναγνωριστικό (id) που είναι το κλειδί του πίνακα, ένα όνοµα και µια συντοµογραφία.  

 
id name abbreviation 
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! Πίνακας Product 

Ο πίνακας product αποθηκεύει δεδοµένα που σχετίζονται µε τα προϊόντα και 

αποτελείται από ένα µοναδικό αναγνωριστικό το id που είναι το κλειδί του πίνακα, από 

το όνοµα του προϊόντος (name), από το γνώρισµα items που καθορίζει τον αριθµό των 

τεµαχίων που βρίσκονται στη συσκευασία του προϊόντος, το γνώρισµα weight που 

καθορίζει τη ποσότητα του προϊόντος, το γνώρισµα packed η τιµή του οποίου δηλώνει 

αν το προϊόν είναι συσκευασµένο ή πωλείται χύµα και από το γνώρισµα barcode που 

αποτελεί το barcode που αναγράφεται στη συσκευασία. Το barcode είναι δευτερεύον 

κλειδί του πίνακα Product. Επίσης ο Product αποτελείται από δυο ξένα κλειδιά, τα 

brand_id και unit_id τα οποία προέρχονται από τους πίνακες Brand και Unit αντίστοιχα. 

 
id name items weight barcode packed brand_id unit_id 

 
 

! Πίνακας Offer 

 Ο πίνακας offer αποτελείται από ένα κωδικό το id και από το πεδίο sm_id το οποίο 

είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα Supermarket. Το κλειδί του πίνακα είναι σύνθετο 

και προκύπτει από τα γνωρίσµατα  id και sm_id. 

id sm_id 

 

! Πίνακας Offer_Pack 

Ο πίνακας Offer_Pack  αντιπροσωπεύει µια προσφορά η οποία µπορεί να 

αποτελείται από ένα ή περισσότερα προϊόντα ή ακόµα και από ένα προϊόν αλλά σε 

ποσότητα µεγαλύτερη του ενός. Για αυτό το λόγο ο πίνακας αυτός αποτελείται από το 

γνώρισµα offer_id  το οποίο είναι ξένο κλειδί που προέρχεται από τον πίνακα offer και 

από το γνώρισµα product_id το οποίο είναι επίσης ξένο κλειδί από τον πίνακα product. 

Το offer_id και το product_id συνθέτουν το κλειδί του πίνακα. Ο Offer_Pack αποτελείται 

επίσης από το πεδίο items το οποίο αντιστοιχεί στον αριθµό των τεµαχίων στη προσφορά 

και το πεδίο pack που συµβολίζει το αν η προσφορά εµπεριέχει περισσότερα του ενός 

προϊόντων.  

Offer_id Product_id items pack 

 

 



 

28 

! Πίνακας Offer_Type 

Ο πίνακας Offer_Type προσδιορίζει το τύπο της προσφοράς. Μια προσφορά 

µπορεί να απευθύνεται σε όλους τους χρήστες, αποκλειστικά στα µέλη του supermarket 

ή να έχει περιορισµένη χρονική ισχύ. Ο πίνακας αποτελείται από το πεδίο id που είναι 

και το κύριο κλειδί και από το πεδίο name που χαρακτηρίζει το τύπο της προσφοράς. 

id name 

 

! Πίνακας Price 

Ο πίνακας Price αποτελείται από τρία ξένα κλειδιά τα οποία συσχετίζουν µια 

τιµή µε ένα τύπο προσφοράς, µια προσφορά και ένα supermarket.  Πιο συγκεκριµένα 

αποτελείται από το offtype_id που είναι ξένο κλειδί από το πίνακα offer_type, από το 

offer_id που είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα offer και από το offer_sm_id που είναι 

ξένο κλειδί από το πίνακα supermarket. Αυτά τα τρία ξένα κλειδιά συνθέτουν το κύριο 

κλειδί του πίνακα. Ο πίνακας αποτελείται επίσης από το πεδίο price που αντιστοιχεί στη 

τιµή και από το πεδίο pr_date που αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία εισαγωγής ή 

ενηµέρωσης της τιµής.  

 

Off_type_id offer_id Offer_sm_id price Pr_date 

 

 4.1.3 Πίνακες της τοπικής Βάσης 

Για τη σωστή λειτουργία της εφαρµογής κρίθηκε αναγκαίο η δηµιουργία και 

διατήρηση µια βάσης δεδοµένων η οποία θα βρίσκεται σε κάθε κινητό που τρέχει την 

εφαρµογή. Η εγκατάσταση αυτής της βάσης δεδοµένων γίνεται παράλληλα µε την 

εγκατάσταση της εφαρµογής στα έξυπνα κινητά. Κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιµη 

σύνδεση Internet πραγµατοποιείται συγχρονισµός µε τη κεντρική βάση δεδοµένων ώστε 

τόσο η κεντρική βάση όσο και η τοπική να είναι ενηµερωµένες. Η χρήση της τοπικής 

βάσης εξυπηρετεί στο ότι η εφαρµογή µπορεί να είναι λειτουργική ακόµα και στη 

περίπτωση που δεν υπάρχει συνδεσιµότητα µε το Internet.   Παρακάτω θα παρουσιάζεται 

το σχεσιακό µοντέλο της τοπικής βάσης. 

Ο πίνακας User αποθηκεύει τα στοιχεία όλων των χρηστών που έχουν κάνει login 

στην εφαρµογή συγκεκριµένης συσκευής. Το user_id είναι το οποίο παράγεται αυτόµατα 

είναι το κλειδί του πίνακα.  
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Ο πίνακας  Shopping_List αντιπροσωπεύει τις λίστες αγορών που δηµιουργούν οι 

χρήστες. Το πεδίο list_id είναι το µοναδικό αναγνωριστικό της κάθε λίστας και αποτελεί 

το κλειδί του πίνακα. Το πεδίο user_id είναι ξένο κλειδί από το πίνακα User και ορίζει 

τον χρήστη που δηµιούργησε τη κάθε λίστα. Επίσης κάθε λίστα έχει ένα όνοµα και µια 

ηµεροµηνία δηµιουργίας.  

Στο πίνακα Product_List αποθηκεύονται τα προϊόντα της κάθε λίστας αγορών 

του πίνακα Shopping_List. Ο Product_List αποτελείται από το πεδίο list_id το οποίο 

είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα Shopping_List, από το πεδίο barcode που αντιστοιχεί 

στο κωδικό του barcode ενός προϊόντος και από το product_amount το οποίο  ορίζει τη 

ποσότητα του προϊόντος στη λίστα. Το κλειδί του πίνακα είναι σύνθετο και αποτελείται 

από τα list_id και barcode.  

Τέλος ο πίνακας Fridge αποθηκεύει τα προϊόντα του ηλεκτρονικού ψυγείου του 

κάθε χρήστη και κάποιες τιµές για το κάθε ένα από αυτά. Συγκεκριµένα ο πίνακας αυτός 

αποτελείται από το πεδίο user_id το οποίο είναι ξένο κλειδί και προέρχεται από τον 

πίνακα User, το πεδίο barcode, το πεδίο stock το οποίο αναπαριστά το απόθεµα του 

προϊόντος στο ψυγείο, το πεδίο min και max που συµβολίζουν την ελάχιστη και την 

µέγιστη ποσότητα που µπορούν να πάρουν τα προϊόντα στο ψυγείο και τέλος το πεδίο 

number_of_purchase που ορίζει τη ποσότητα αγοράς του κάθε προϊόντος. Το κλειδί του 

πίνακα είναι σύνθετο και αποτελείται από τα πεδία user_id και barcode. 

User 

user_id username password email address birthday sex 

 

Shopping_List 

list_id user_id list_name list_date 

 

Product_List 

list_id barcode product_amount 

 

Fridge 

user_id barcode stock min max number_of_purchase 
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 4.2  Διαγράµµατα Κλάσεων 
 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των κλάσεων που κατασκευάστηκαν και θα 

παρουσιαστούν τα class diagrams του συστήµατος.  

! DatabaseCommunication: Η κλάση αυτή λειτουργεί ως ο ενδιάµεσος για την 

επικοινωνία µε τη τοπική βάση δεδοµένων. Σε αυτή τη κλάση βρίσκονται όλες οι 

συναρτήσεις στις οποίες γίνονται ενηµερώσεις, διαγραφές και ανακτήσεις 

δεδοµένων από τη βάση. Πολλές από τις υπόλοιπες κλάσεις της εφαρµογής 

δηµιουργούν αντικείµενα τύπου DatabaseCommunication για να 

αλληλεπιδράσουν µε τα δεδοµένα της βάσης. 

! HelpDatabase: Η κλάση αυτή καλείται κατά την εκκίνηση της εφαρµογής και 

παρέχει την διασύνδεση µε την Sqlite βάση δεδοµένων. Μέσω αυτής της κλάσης 

η  DatabaseCommunication µπορεί και ανοίγει την επικοινωνία µε την Sqlite και 

την κλείνει όταν ολοκληρώσει την επεξεργασία. 

! SuperMarketActivity: Η SuperMarketActivity είναι η πρώτη κλάση που 

καλείται κατά την είσοδο στην εφαρµογή. Σε αυτήν λαµβάνουν χώρα διάφορες 

ενέργειες όπως είναι η αποστολή των δεδοµένων των χρηστών στη κεντρική 

βάση και η αναζήτηση για ενεργό session  χρήστη. 

! SendUpdatesToServerDatabase: Στιγµιότυπα αυτής της κλάσης 

δηµιουργούνται από την SuperMarketInMap µε σκοπό την αποστολή των 

δεδοµένων των χρηστών στη κεντρική βάση. Στη κλάση αυτή στήνεται η 

επικοινωνία µε τον διακοµιστή κεντρική στον οποίο βρίσκεται η βάση και 

καλούνται οι κατάλληλες web υπηρεσίες για την αποθήκευση των δεδοµένων. 

! LoginUserUI: Στη LoginUserUI σχεδιάζεται το GUI το οποίο σχετίζεται µε τη 

διαδικασία του login. Η κλάση αυτή ενεργοποιείται στη περίπτωση που δε βρεθεί 

ενεργό session στη SuperMarketInMap. Επίσης εδώ δηµιουργούνται στιγµιότυπα 

της LoginUserCommunicate για αναζήτηση χρηστών στη κεντρική βάση. 

! LoginUserCommunicate:. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η 

LoginUserCommunicate  είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία µε τη κεντρική 

βάση δεδοµένων µέσω των κατάλληλων web υπηρεσιών. 
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! LoginUserSendLocalData: Στη κλάση αυτή στήνεται η επικοινωνία µε τον 

διακοµιστή στον οποίο βρίσκεται η κεντρική βάση και καλούνται οι κατάλληλες 

web υπηρεσίες για την αποθήκευση των δεδοµένων. 

! CreateUserAccountUI: Στην CreateUserAccountUI σχεδιάζεται το GUI για την 

δηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη. Επίσης πραγµατοποιούνται διάφοροι 

έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων που ορίζει ο χρήστης στη φόρµα αποστολής.  

! CreateUserAccountCommunicate: Στη CreateUserAccountCommunicate 

αρχικοποιείται η επικοινωνία µε τη κεντρική βάση δεδοµένων και καλούνται οι 

web υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την δηµιουργία νέου λογαριασµού 

χρήστη. 

! MainActivityUI: Στη MainActivityUI σχεδιάζεται το κύριο µενού της 

εφαρµογής, από οπού µπορούν οι χρήστες να επιλέξουν την λειτουργία που 

επιθυµούν.  

! UserProductLists: Στη UserProductLists σχεδιάζεται η λίστα µε το σύνολο των 

αποθηκευµένων λιστών και δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη µέσω 

συναρτήσεων να διαγράψει, να ενηµερώσει και να δηµιουργήσει λίστες και 

προϊόντα. 

! NewShoppingList: Στιγµιότυπα αυτής της κλάσης δηµιουργούνται από την 

UserProductLists όταν ο χρήστης επιλέξει τη δηµιουργία νέας λίστας. Μέσω 

κατάλληλων κλήσεων της DatabaseCommunication γίνετε η αποθήκευση των 

επιλογών του χρήστη. 

! BarcodeExistsInDB: Κάθε κλάση που παρέχει τη δυνατότητα να 

πραγµατοποιηθεί σάρωση barcode, κάνει κλήση της BarcodeExistsInDB. Η 

κλάση αυτή µέσω επικοινωνίας µε τη κεντρική βάση δεδοµένων και µε τη κλήση 

των κατάλληλων web υπηρεσιών ελέγχει αν υπάρχει καταχώρηση για τα 

barcodes που σαρώνονται από το χρήστη. 

! NewBarcodeUI: Σε αυτή τη κλάση γίνεται ο σχεδιασµός της φόρµας για τη 

συµπλήρωση των στοιχείων ενός προϊόντος. Στιγµιότυπα αυτής της κλάση 

δηµιουργούνται από την BarcodeExistsInDB στη περίπτωση που σαρωθεί ένα 

προϊόν και δε βρεθεί αποθηκευµένο.  
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! NewBarcodeCommunicate: Με τη NewBarcodeCommunicate γίνεται η 

επικοινωνία µε τη κεντρική βάση δεδοµένων για την αποστολή των στοιχείων 

του barcode που σαρώθηκε. 

! QuantitiesOfProductInList: Μέσω της QuantitiesOfProductInList είναι εφικτή 

η ενηµέρωση της ποσότητας του κάθε προϊόντος µιας λίστας µέσω κατάλληλης 

γραφικής διεπαφής χρήστη.  

! ManageFridgeUI: Σχεδιάζει το GUI για την διαχείριση του ηλεκτρονικού 

ψυγείου. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται όλα τα προϊόντα του ψυγείου και 

δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των ρυθµίσεων του ψυγείου και προσθήκης 

νέων προϊόντων µέσω κατάλληλης διεπαφής.  

! ChangeProductsFridgeQuantity: Σχεδιάζει το γραφικό περιβάλλον για την 

ενηµέρωση των ποσοτήτων των προϊόντων του ηλεκτρονικού ψυγείου.   

! ManageFridgeDatabaseStore: Παρέχει µεθόδους για την αλλαγή των 

ποσοτήτων του κάθε προϊόντος µέσα στο ηλεκτρονικό ψυγείο.   

! FindBestOfferForList: Σχεδιάζει το GUI στο οποίο παρουσιάζονται οι 

αποθηκευµένες λίστες του χρήστη και η λίστα του ηλεκτρονικού ψυγείου µε 

σκοπό την αναζήτηση προσφοράς για κάποια από αυτές. 

! SuperMarketInMap: Η κλάση αυτή µέσω του map API της Google βρίσκει τις 

συντεταγµένες του χρήση και σχεδιάζει τη γραφική διεπαφή που περιλαµβάνει το 

χάρτη µε τα σηµεία τα οποία αντιστοιχούν σε supermarket. Επίσης δίνει τη 

δυνατότητα να οριστεί η απόσταση αναζήτησης supermarket. Τέλος σχεδιάζει το 

GUI για την παρουσίαση των τιµών της λίστας που επιλέχτηκε ανά supermarket 

αλλά και ανά ζεύγη supermarket.  

! AskForSupermarketCoordinates: Στιγµιότυπα αυτής της κλάσης 

δηµιουργούνται από την SuperMarketInMap. Λαµβάνει από την 

SuperMarketInMap τις συντεταγµένες του χρήστη και µέσω επικοινωνίας µε τη 

κεντρική βάση δεδοµένων, που παρέχεται από τις web υπηρεσίες που έχουν 

στηθεί, αποθηκεύει τα κοντινά supermarket του χρήστη και τα επιστρέφει στην  

SuperMarketInMap για να τα εµφανίσει στο χάρτη.  

! AllSupermarketPrices: Είναι υπεύθυνη για τον υπολογισµό του κόστους, της 

λίστας που επιλέχτηκε από το χρήστη για κάθε κοντινό supermarket. 
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! SupermarketCombination: Στη κλάση αυτή εκτελείται αλγόριθµος που παράγει 

όλα τα ζεύγη των supermarket που έχουν βρεθεί και κατανέµει κατάλληλα τα 

προϊόντα της λίστας σε κάθε ζεύγος ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος.  

! SupermarketsAndPricesStaticClass: Κλάση που παρέχει δοµές δεδοµένων και 

µεθόδους για την αποθήκευση και προσπέλαση των δεδοµένων που σχετίζονται 

µε τα κοντινά supermarket και τις τιµές που προσφέρουν.  

! IntentIntegrator: Κλάση που είναι υπεύθυνη για την σάρωση ενός barcode. 

! IntentResult: Κλάση που λαµβάνει από την IntentIntegrator το αποτέλεσµα της 

σάρωσης barcode. 

! Settings: Κλάση για τον ορισµό της συνθήκης κάτω από την οποία επιτρέπετε να 

πραγµατοποιείται επικοινωνία µε τη κεντρική βάση δεδοµένων για την αποστολή 

νέων δεδοµένων.  
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Διάγραµµα 10 Class Diagram 1 
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Διάγραµµα 11 Class Diagram 2 
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Διάγραµµα 12 Class Diagram 3 
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Διάγραµµα 13 Class Diagram 4 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 
Διάγραµµα 14 Class Diagram 5 
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 5 Υλοποίηση της εφαρµογής 

Για την android εφαρµογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής 

χρειάστηκε η εγκατάσταση κάποιων βασικών προγραµµατιστικών εργαλείων. Στο 

κεφάλαιο αυτό ακολουθούν οδηγίες για την εγκατάσταση αυτών των εργαλείων. Επίσης 

παρουσιάζονται τα συστατικά της πλατφόρµας android που χρησιµοποιήθηκαν για την 

παραγωγή της εφαρµογής. Τέλος περιγράφονται τα web services που υλοποιήθηκαν για 

την επικοινωνία ανάµεσα στη mobile εφαρµογή και τον web server που 

χρησιµοποιήθηκε. 

 

 5.1  Εγκατάσταση των προγραµµατιστικών εργαλείων 
 

Εγκατάσταση της JAVA 

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη android εφαρµογών είναι να είναι 

εγκατεστηµένη η JAVA στον υπολογιστή που θα χρησιµοποιηθεί. Η ελάχιστη 

απαιτούµενη έκδοση της JAVA που θα χρησιµοποιηθεί είναι η JDK 5. Παρόλα αυτά το 

ιδανικό είναι να έχει εγκατεστηµένη ο προγραµµατιστής την τελευταία έκδοση του JDK. 

Μετά την εγκατάσταση είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί έλεγχος για την έκδοση που 

είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή µας πληκτρολογώντας σε command line την 

εντολή java –version. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η µορφή της εξόδου που θα 

λάβουµε, από την οποία µπορούµε να επιβεβαιώσουµε ότι εγκαταστάθηκε η επιθυµητή 

έκδοση της JAVA.  

 

 

Εικόνα 5 Έλεγχος εγκατάστασης της JAVA 
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Εγκατάσταση του Eclipse 

Το προγραµµατιστικό περιβάλλον που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανάπτυξη οποιασδήποτε android εφαρµογής είναι το eclipse. Το eclipse είναι ένα δωρεάν 

προγραµµατιστικό περιβάλλον, ιδανικό για ανάπτυξη android εφαρµογών, αφού 

υποστηρίζεται και χρησιµοποιείται από τους ίδιους τους προγραµµατιστές που 

σχεδίασαν το λειτουργικό σύστηµα του android. Παρόλα αυτά είναι δυνατό να 

χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά προγραµµατιστικά περιβάλλοντα όπως αυτό του 

NetBeans. Οι εκδόσεις του eclipse που υποστηρίζουν τον προγραµµατισµό σε android 

είναι πολλές, παρόλα αυτά το ιδανικό είναι να χρησιµοποιηθεί η πιο ενηµερωµένη 

έκδοση. Από τη στιγµή που κατέβει η επιθυµητή έκδοση του eclipse το µόνο που 

απαιτείται είναι να αποσυµπιεστεί το αρχείο σε ένα φάκελο του file system. 

 

Εγκατάσταση του android SDK 

To android SDK (software development kit) µπορεί να εγκατασταθεί στα 

περισσότερα δηµοφιλή λειτουργικά συστήµατα υπολογιστών, όπως στα Windows, στο 

Mac OS X και σε συστήµατα Linux. Το android SDK αποτελείται από έναν 

αποσφαλµατωτή (debugger), από βιβλιοθήκες android που παρέχουν διάφορες διεπαφές, 

από έναν προσοµοιωτή, από έγραφα τεκµηρίωσης (documentations) και από 

δοκιµαστικό κώδικα. Το SDK µπορεί να κατέβει σε µορφή .zip και να αποσυµπιεστεί 

στη συνέχεια σε έναν προσωρινό φάκελο. Το περιεχόµενο του συµπιεσµένου αρχείου 

µπορεί στη συνέχεια να µεταφερθεί στο φάκελο που επιθυµούµε. Στο λειτουργικό 

σύστηµα Windows θα πρέπει να ορίσουµε στις µεταβλητές περιβάλλοντος του 

συστήµατος το path στο οποίο είναι αποθηκευµένοι οι φάκελοι tools και platform-tools 

του SDK. 

Το επόµενο βήµα είναι να εκτελέσουµε το android sdk manager είτε µέσω του 

eclipse (Mac OS X και Linux) είτε ανατρέχοντας στο φάκελο του sdk εκτελώντας το 

SDK setup.exe (Windows). Ανοίγοντας το sdk manager µπορούµε να εγκαταστήσουµε 

τα components που επιθυµούµε όπως πρόσθετες βιβλιοθήκες, usb drivers για να είναι 

δυνατή η εκτέλεση των εφαρµογών σε πραγµατικές συσκευές µέσω του eclipse, έγραφα 

τεκµηρίωσης κ.α. Επίσης κάθε φορά που µια νέα έκδοση γίνετε διαθέσιµη ή ένα νέο 

συστατικό γίνεται διαθέσιµο από την android, ο προγραµµατιστής θα µπορεί να το 

κατεβάσει και να το χρησιµοποιήσει αργότερα µέσω του android sdk manager. 
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Εικόνα 6 Εγκατάσταση android SDK 

 

 Τέλος σε περίπτωση που το android development tool (ADT) δεν είναι 

ενσωµατωµένο στο eclipse απαιτείται να το ενσωµατώσουµε έτσι ώστε να παρέχονται 

στον προγραµµατιστή κάποιες ενέργειες έτοιµες όπως : 

! Δηµιουργία νέων android project εύκολα 

! Αυτόµατη δηµιουργία βασικών αρχείων και φακέλων που απαιτούνται σε κάθε 

android project 

! Επιτρέπει τη χρήση των εργαλείων του android sdk για αποσφαλµάτωση του 

κώδικα 
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! Επιτρέπει την εξαγωγή υπογεγραµµένων (signed) εφαρµογών, κάτι το οποίο 

απαιτείται για την δηµοσίευση των εφαρµογών στο επίσηµο κανάλι διανοµής 

Για την ενσωµάτωση του ADT πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα : 

1. Ανοίγουµε το eclipse. 

2. Επιλέγουµε Help και στη συνέχεια Install New Software. 

3. Επιλέγουµε το add για να προσθέσουµε ένα repository. 

4. Στο παράθυρο που ανοίγει προσθέτουµε ένα όνοµα για το repository και στο 

Location το url https://dl-ssl.google.com/android/eclipse 

5. Πατώντας ok εµφανίζονται τα εργαλεία που πρέπει να εγκατασταθούν. Τα 

επιλέγουµε και πατάµε next για να τα εγκαταστήσουµε. 

 

 5.2  Στοιχεία του android που χρησιµοποιήθηκαν 
 

AsyncTask 

Για να εξασφαλίσουµε ότι η εφαρµογή είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 

ενέργειες του χρήστη, ακόµα και στη περίπτωση που εκτελεί διεργασίες που 

καταναλώνουν πολύ χρόνο εκτέλεσης, πρέπει να γίνεται χρήση  του πολυνηµατικού 

προγραµµατισµού. Αυτό απαιτείται διότι αν µια χρονοβόρα διεργασία, όπως για 

παράδειγµα η επικοινωνία µε τον web server, κερδίσει χρόνο εκτέλεσης, τότε η 

εφαρµογή δε θα µπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήµατα και τους χειρισµούς του χρήστη 

µέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα διεργασία. 

Είναι βασικό λοιπόν όλες οι χρονοβόρες διεργασίες να µην εκτελούνται στο 

κύριο νήµα αλλά  να δηµιουργούνται νήµατα ειδικά για αυτές έτσι ώστε να µην 

επηρεάζουν αρνητικά την ανταπόκριση της εφαρµογής.    

Η κλάση που παρέχει το android για την εκτέλεση των διεργασιών που επιθυµεί ο 

προγραµµατιστής στο παρασκήνιο, είναι η AsyncTask. Η AsyncTask παρέχει διάφορους 

χειριστές (handlers) που επιτρέπουν τους προγραµµατιστές να συγχρονίζουν το GUI 

(graphical user interface) µε το νήµα που τρέχει στο παρασκήνιο.  

Στην εφαρµογή που δηµιουργήθηκε για το σκοπό της διπλωµατικής 

χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω χειριστές της κλάσης AsyncTask: 

! doInBackground 
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Στη doInBackground τοποθετείται όλος ο κώδικας που θα εκτελεστεί στο 

παρασκήνιο και που θα καταναλώσει αρκετό χρόνο επεξεργασίας. Στη συνάρτηση 

doInBackground δεν πρέπει να γίνετε καµιά προσπάθεια απευθείας αλληλεπίδρασης µε 

το βασικό νήµα στο οποίο είναι φορτωµένες όλες οι όψεις (views) του GUI διότι αυτό θα 

οδηγήσει στον απροσδόκητο τερµατισµό της εφαρµογής. Αν υπάρχει η ανάγκη 

αλληλεπίδρασης µε το βασικό νήµα κατά την διάρκεια εκτέλεσης µέσα στην 

doInBackground τότε αυτό µπορεί να γίνει µε την κλήση της συνάρτησης 

publishProgress  η οποία ενεργοποιεί τον χειριστή onProgressUpdate. Μόλις 

ολοκληρωθεί η επεξεργασία στη doInBackground ο προγραµµατιστής πρέπει να 

επιστρέψει την τιµή που επιθυµεί και τότε αναλαµβάνει ο χειριστής onPostExecute. 

! onProgressUpdate 

Ο χειριστής αυτός λαµβάνει το σύνολο των παραµέτρων που περνιούνται στη 

συνάρτηση publishProgress, η κλήση της οποίας γίνεται µέσα στην  doInBackground, 

και συγχρονίζει το GUI νήµα. Μέσω της onProgressUpdate είναι εφικτό να 

ενηµερωθούν µε ασφάλεια διάφορα στοιχεία του GUI από το νήµα που τρέχει στο 

background. 

! onPostExecute 

H onPostExecute αναλαµβάνει δράση µόλις επιστρέψει τιµή η doInBackground. 

Στην onPostExecute είναι δυνατό να γίνουν αλλαγές σε στοιχεία του βασικού νήµατος. 

Στην εφαρµογή που παρουσιάζεται, η κλάση AsyncTask χρησιµοποιήθηκε για 

διεργασίες που αφορούσαν την αποστολή αιτηµάτων στον web server, την επεξεργασία 

των επιστρεφόµενων δεδοµένων και τέλος στην αποθήκευση των επεξεργασµένων 

δεδοµένων. Όπου απαιτήθηκε η χρήση των παραπάνω διεργασιών, αυτές δεν 

εκτελέστηκαν στο βασικό νήµα, αλλά σε δευτερεύων νήµα µε τη χρήση της κλάσης  

AsyncTask.  

    

 Αποθήκευση δεδοµένων 

Το android παρέχει τέσσερις βασικές επιλογές για την µόνιµη αποθήκευση των 

δεδοµένων που χρησιµοποιούν οι εφαρµογές. Οι επιλογές αυτές είναι η εσωτερική 

αποθήκευση (internal storage), η εξωτερική αποθήκευση (external storage), η 

αποθήκευση µε shared preferences και η αποθήκευση µε χρήση της sqlite database. 
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Οι µηχανισµοί εσωτερικής αποθήκευσης επιτρέπουν στους προγραµµατιστές να 

διαβάζουν και να γράφουν τα δεδοµένα της εφαρµογής σε αρχεία τα οποία σχετίζονται 

αποκλειστικά µε την εφαρµογή. Άλλες εγκατεστηµένες εφαρµογές και οι ίδιοι οι χρήστες 

δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία µέσω του file system του κινητού. 

Σε περίπτωση απεγκατάστασης της εφαρµογής όλα τα αρχεία αυτά διαγράφονται επίσης.  

Η εξωτερική αποθήκευση επιτρέπει την εγκατάσταση των δεδοµένων της 

εφαρµογής σε αρχεία που δεν ανήκουν στον ιδιωτικό χώρο της εφαρµογής. 

Συγκεκριµένα στη περίπτωση της εξωτερικής αποθήκευσης τα δεδοµένα αποθηκεύονται 

στην εξωτερική SD (Secure Digital) κάρτα που µπορεί να φέρει η συσκευή.   

Τόσο µε την εσωτερική όσο και µε την εξωτερική αποθήκευση είναι δυνατή η 

αποθήκευση µεγάλων αρχείων διαφόρων τύπων όπως εικόνες, βίντεο. Παρόλα αυτά η 

χρήση αυτών των τύπων αποθήκευσης έχει αρκετά αρνητικά. Τα σηµαντικότερα είναι η 

µη αποδοτική από πλευράς χρόνου ανάκτηση και  αποθήκευση των δεδοµένων και η 

διαφοροποίηση του συνολικού µεγέθους αποθήκευσης από συσκευή σε συσκευή. Το 

τελευταίο ισχύει διότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές συσκευές µε διαφορετικά µεγέθη 

εσωτερικής µνήµης και µε διαφορετικά µεγέθη SD καρτών. Ειδικά για το µέγεθος της 

SD κάρτας εξαρτάται από τον ίδιο τον χρήστη.  

Η µέθοδος αποθήκευσης SharedPreferences είναι η πιο απλή, γρήγορη και 

αποδοτική µέθοδος για αποθήκευση πολύ µικρού µεγέθους δεδοµένων. Οι τύποι 

δεδοµένων που µπορούν να αποθηκευτούν µε αυτή τη µέθοδο είναι boolean τιµές, 

αριθµοί και αλφαριθµητικά. Ο τρόπος αποθήκευσης ακολουθεί την λογική key-value. 

Δηλαδή σε κάθε κλειδί (µεταβλητή τύπου string) αντιστοιχίζεται µια τιµή τύπου string, ή 

boolean ή int ή  float.  

Η τελευταία µέθοδος αποθήκευσης που προσφέρει το android είναι µε τη χρήση 

της sqlite βάσης δεδοµένων. Κάθε εφαρµογή έχει τη δική της sqlite βάση δεδοµένων η 

οποία µπορεί να προσπελαστεί από οπουδήποτε µέσα στην εφαρµογή. Η sqlite βασίζεται 

σε γνωστές σχεσιακές βάσεις δεδοµένων όπως αυτή της MYSQL και της PostgreSQL 

από τις οποίες έχει δανειστεί αρκετά χαρακτηριστικά. Υποστηρίζει την γλώσσα 

ερωτήσεων SQL και είναι µια βάση δεδοµένων ιδανική για εφαρµογές κινητών χάρη 

στην αποδοτικότητα και ευελιξία που παρέχει.   

Για την εφαρµογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής κρίθηκε ότι ο 

αποδοτικότερος και ο πιο ασφαλής τρόπος για την αποθήκευση των δεδοµένων είναι η 

χρήση της sqlite βάσης δεδοµένων και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις η χρήση των  
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SharedPreferences. Πιο συγκεκριµένα για την αποθήκευση δεδοµένων που αφορούν 

προϊόντα, στοιχεία χρηστών, λίστες αγορών και στοιχεία του ηλεκτρονικού ψυγείου 

χρησιµοποιήθηκε η sqlite. Με χρήση της σχεσιακής βάσης sqlite και της γλώσσας sql  

γίνετε η δηµιουργία των πινάκων, η αποθήκευση δεδοµένων και οι ερωτήσεις για την 

ανάκτηση δεδοµένων από οποιαδήποτε κλάση της εφαρµογής. Η χρήση των 

SharedPreferences έγινε για την αποθήκευση του session του χρήστη. Ουσιαστικά κάθε 

φορά που ένας χρήστης µπαίνει στην εφαρµογή µε χρήση username και password, 

αποθηκεύεται το session του. Το session αυτό αποθηκεύεται µε SharedPreferences και 

είναι ενεργό έως ότου γίνει logout από την εφαρµογή. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται 

να ζητείται κάθε φορά από τον χρήστη να εισάγει τα στοιχεία του. 

 

Android support library 

Το Android Support Library είναι ένα πακέτο το οποίο περιλαµβάνει στατικές 

βιβλιοθήκες υποστήριξης, που µπορούν να ενσωµατωθούν σε οποιαδήποτε εφαρµογή 

Android. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν APIs που δεν 

είναι διαθέσιµα σε παλιότερες εκδόσεις Android ή η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν 

στοιχεία από APIs που δεν αποτελούν µέρος του API που χρησιµοποιείται. Με τη χρήση 

των βιβλιοθηκών υποστήριξης ο προγραµµατιστής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά των νεότερων API ορίζοντας σαν βασικό API της 

εφαρµογής κάποιο παλιότερο. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται αφού στοχεύει και σε χρήστες µε συσκευές που χρησιµοποιούν παλιότερα 

λειτουργικά σύστηµα android.  

Στην εφαρµογή που παρουσιάζεται σε αυτή την διπλωµατική ενσωµατώθηκε το 

αρχείο  android-support-v4.jar το οποίο παρέχεται από το Android Support Library για 

την αξιοποίηση του Fragment API. To Fragment API είναι µέρος του android API 11 και 

χωρίς τη χρήση του Android Support Library δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην 

εφαρµογή διότι αναπτύχθηκε µε έκδοση android (API 10) παλιότερη από αυτή που 

παρέχει το API 11.   
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Google Maps Android API v2 

Με τη χρήση του Google Maps Android API δίνεται η δυνατότητα να προστεθούν 

στις εφαρµογές χάρτες οι οποίοι βασίζονται στους γνωστούς χάρτες της Google. Με 

χρήση του API γίνεται εφικτή η επικοινωνία µε τους servers της Google, το κατέβασµα 

των δεδοµένων και η παρουσίαση των χαρτών. Επίσης µε τη χρήση µεθόδων που 

παρέχει το API υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης σηµείων ενδιαφέροντος στους χάρτες, 

αλλαγής του τύπου και του επιπέδου εστίασης του χάρτη και αλληλεπίδραση του χρήστη 

µε τους χάρτες. 

Στην εφαρµογή που αναπτύχθηκε έγινε χρήση του Google Maps Android API για 

την παρουσίαση των κοντινότερων supermarket σε σχέση µε την τρέχουσα θέση του 

χρήστη. Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι του API για την σχεδίαση δεικτών που 

αντιπροσωπεύουν τα supermarket καθώς και για την αλληλεπίδραση του χρήστη 

παρέχοντας έτσι µια καλύτερη εµπειρία στο χρήστη.  

 

Zxing library 
      

Το Zxing είναι µια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα υλοποιηµένη σε JAVA και 

παρέχει τη δυνατότητα σάρωσης τόσο µονοδιάστατων όσο και δισδιάστατων barcode µε 

χρήση της κάµερας των κινητών. Για την σάρωση των barcode δεν απαιτείται η σύνδεση 

µε server για την αποκωδικοποίηση.  

Η συγκεκριµένη βιβλιοθήκη αξιοποιήθηκε στην εφαρµογή που αναπτύχθηκε για τη 

σάρωση των barcode των προϊόντων. 

 5.3  Ανάπτυξη web υπηρεσιών 
Οι web υπηρεσίες που αναπτύχτηκαν κάνουν δυνατή την ανταλλαγή δεδοµένων 

µεταξύ της εφαρµογής και της κεντρικής βάσης και αναπτύχθηκαν µε τη γλώσσα 

προγραµµατισµού php. Η κάθε υπηρεσία περιλαµβάνει κάποια ερωτήµατα sql τα οποία 

υποβάλλει στη κεντρική βάση. Στη συνέχεια διαχειρίζεται τα επιστρεφόµενα 

αποτελέσµατα, τα οποία τα κωδικοποιεί µε τη µορφή JSON και τα αποστέλλει στην 

εφαρµογή.  
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Το JSON αποτελεί ένα format το οποίο χρησιµοποιείται για την κωδικοποίηση 

και την µεταφορά δεδοµένων πάνω σε µια σύνδεση δικτύου. Χρησιµοποιείται πολύ 

συχνά για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ενός web server  και ενός web ή µιας 

mobile εφαρµογής. Το JSON είναι εύκολο να αναγνωστεί από τους ανθρώπους αλλά 

παράλληλα είναι εύκολο και για τις µηχανές να το διαβάσουν και να το 

χρησιµοποιήσουν. Μπορεί να αποτελείται από συλλογές δεδοµένων οι οποίες 

αποτελούνται από αντικείµενα που περιέχουν ζεύγη της µορφής όνοµα- τιµή. Η τιµή 

µπορεί να αντιστοιχεί είτε σε κάποιο αντικείµενο ή σε µια τιµή κάποιου  βασικού τύπου 

δεδοµένων. 

Στο πίνακα 1 παρουσιάζονται κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες που 

αναπτύχτηκαν. Συγκεκριµένα δίνεται µια περιγραφή της υπηρεσίας και το url στο οποίο 

βρίσκονται τα αρχεία php που την παρέχουν, η µέθοδος αποστολής των αιτηµάτων και οι 

παράµετροι που απαιτούνται για την προσπέλαση των υπηρεσιών .  

 

BASE URL Παράµετροι Μέθοδος 

Υπηρεσία αναζήτησης κοντινών supermarket  

και των τιµών που προσφέρουν για τα προϊόντα λίστας 

http://supermarket.flexmarket.biz/database/find_super_nearme.php 

Latitude, 

Longitude, 

Array µε τα barcodes 

της λίστας 

GET 

Υπηρεσία ελέγχου για το αν είναι αποθηκευµένο στη κεντρική 
βάση προϊόν µε συγκεκριµένο barcode 

http://supermarket.flexmarket.biz/database/barcode_exist.php 
barcode GET 

Υπηρεσία ελέγχου για το αν υπάρχει χρήστης µε συγκεκριµένο 
username και password 

http://supermarket.flexmarket.biz/json/find_user.php 

Username, 

password 
POST 

Υπηρεσία για την προσθήκη ενός νέου χρήστη 

http://supermarket.flexmarket.biz/json/insert_user.php 

Username, password, 

email, sex, birthday 
POST 

Υπηρεσία για την προσθήκη ενός νέου προϊόντος 

http://supermarket.flexmarket.biz/database/insert_barcode.php 

productName, 

barcode, amount, 

units, brand_id, 

ispack, items 

GET 

Πίνακας 1 Οι web υπηρεσίες  
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Στην εικόνα 7 φαίνεται το επιστρεφόµενο αποτέλεσµα της υπηρεσίας που αφορά 

την εύρεση χρήστη στη κεντρική βάση δεδοµένων. Η συγκεκριµένη υπηρεσία  καλείται 

όταν ο χρήστης επιχειρεί να κάνει login στην εφαρµογή. Οι παράµετροι που στέλνονται 

είναι το username και το password που ορίζει ο χρήστης στη φόρµα εισόδου της 

εφαρµογής.  Σε περίπτωση που υπάρχει χρήστης µε τα στοιχεία που όρισε ο χρήστης 

τότε θα πρέπει το πεδίο – κλειδί του JSON που αντιστοιχεί στο όνοµα total_rows να έχει 

τιµή 1. Επίσης επιστρέφονται και τα υπόλοιπα στοιχεία του χρήστη.  

 

Εικόνα 7 JSON δεδοµένα χρήστη 

Στην εικόνα 8 φαίνεται το επιστρεφόµενο αποτέλεσµα της υπηρεσίας που 

χρησιµοποιείται για την αναζήτηση συγκεκριµένου προϊόντος στη κεντρική βάση 

δεδοµένων.  Οι παράµετροι που στέλνονται είναι ο κωδικός barcode του προϊόντος. Σε 

περίπτωση που βρεθεί προϊόν µε το barcode που στάλθηκε τότε θα πρέπει το πεδίο – 

κλειδί του JSON που αντιστοιχεί στο όνοµα total_rows να έχει τιµή 1. Τα δεδοµένα του 

JSON περιέχουν επίσης και τα στοιχεία που σχετίζονται µε αυτό το προϊόν.  

Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται το επιστρεφόµενο αποτέλεσµα της υπηρεσίας που 

σχετίζεται µε την αναζήτηση κοντινών supermarket και των τιµών που παρέχουν.  Οι 

παράµετροι που απαιτούνται σε αυτή τη περίπτωση είναι το γεωγραφικό µήκος 

(longitude) και πλάτος (latitude) στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης, η ακτίνα αναζήτησης 

supermarket γύρω από το χρήστη και µια λίστα µε barcode προϊόντων. Η υπηρεσία αυτή 

επιστρέφει δυο διαφορετικά objects. Το πρώτο είναι το supermarkets και περιέχει όλα τα 

supermarket τα οποία βρέθηκαν µε βάση τα κριτήρια αναζήτησης που στάλθηκαν. Το 

δεύτερο είναι το products το οποίο περιέχει όλες τις τιµές των προϊόντων της λίστας για 

κάθε supermarket που υπάρχει στο αντικείµενο supermarkets.  
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Εικόνα 8 JSON δεδοµένα προϊόντος 

 

Εικόνα 9 JSON Δεδοµένα supermarket και τιµών 
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 5.4  Αλγόριθµος για το συνδυασµό supermarket 
 

  Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα για κάθε λίστα προϊόντων του χρήστη να 

επιστρέφονται όλα τα ζευγάρια των διαθέσιµων κοντινών supermarket. Για κάθε ένα από 

αυτά τα ζευγάρια υπολογίζετε το κόστος του κάθε πιθανού συνδυασµού αγοράς  και 

επιστρέφεται αυτό µε το µικρότερο κόστος. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη διότι το 

σύστηµα µπορεί να προτείνει µε αυτό τον τρόπο στο χρήστη : 

! να πραγµατοποιήσει τις αγορές του από δύο κοντινά supermarket  

! τι να αγοράσει από το κάθε supermarket έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 

κόστος της λίστας  

 Για την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας, αρχικά υπολογίστηκαν όλοι οι δυνατοί 

συνδυασµοί δυάδων supermarket.  Ουσιαστικά από το σύνολο όλων των διαθέσιµων 

κοντινών supermarket βρέθηκαν όλα τα πιθανά ζεύγη. Στη συνέχεια για το κάθε 

συνδυασµό πραγµατοποιείται κλήση µιας αναδροµικής συνάρτησης που υλοποιήθηκε. Η 

συγκεκριµένη συνάρτηση λαµβάνει σαν παραµέτρους τα στοιχεία του κάθε supermarket, 

ένα δυαδικό αριθµό ο οποίος αναπαριστάται σε µορφή αλφαριθµητικού (String) και µια 

µεταβλητή που ορίζει το βαθµό επανάληψης. Ο αρχικός αριθµός επανάληψης είναι ίσος 

µε το συνολικό αριθµό των προϊόντων της λίστας. Με την αναδροµική συνάρτηση 

γίνεται σύνθεση όλων των δυνατών δυαδικών αριθµών που αποτελούνται από αριθµό 

ψηφίων ίσο µε τον αριθµό των προϊόντων της λίστας. Σε περίπτωση που σε µια κλήση  

της αναδροµικής συνάρτησης, ο βαθµός επανάληψης (iterations) είναι µηδέν, αυτό 

σηµαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνθεση ενός εκ των 2n συνδυασµών κατανοµής 

προϊόντων, όπου n είναι ο αριθµός των προϊόντων.  Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι η 

θέση του κάθε ψηφίου του δυαδικού αριθµού αντιστοιχεί πάντα στο ίδιο προϊόν. 

Λαµβάνοντας το τελευταίο υπόψη µπορεί να υπολογισθεί το κόστος του τρέχων 

συνδυασµού, προσθέτοντας τη τιµή του προϊόντος που προσφέρει το πρώτο supermarket 

όταν το δυαδικό ψηφίο είναι το 0 και τη τιµή που προσφέρει το δεύτερο  supermarket 

όταν το δυαδικό ψηφίο είναι το 1.  Στο τέλος ελέγχεται αν το κόστος του τρέχοντος 

συνδυασµού είναι µικρότερο του ήδη αποθηκευµένου. Αν ισχύει τότε αποθηκεύεται ο 

τρέχων συνδυασµός ως ο καλύτερος για το συγκεκριµένο ζεύγος supermarket. Στη 

περίπτωση που ο βαθµός επανάληψης είναι διάφορος του µηδέν, τότε µε αναδροµικές 

κλήσεις της composeCombinationsOfProducts γίνεται σύνθεση των δυαδικών αριθµών 

που αντιστοιχούν ουσιαστικά σε κατανοµές προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη 
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περίπτωση τριών supermarket και τριών προϊόντων προκύπτουν τρία διαφορετικά ζεύγη 

supermarket και για κάθε ένα από αυτά θα γίνουν 8 αναδροµικές κλήσεις της 

composeCombinationsOfProducts. Εποµένως για το παράδειγµα που αναφέραµε 

απατούνται 24 αναδροµικές κλήσεις. 

Παρακάτω παρουσιάζεται σε ψευδογλώσσα ο αλγόριθµος που υλοποιήθηκε. 

  

 

 
Εικόνα 10 Αναδροµικός Αλγόριθµος Κατανοµής προιόντων 
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 6 Παρουσίαση της εφαρµογής 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν τα βασικά στοιχεία και οι λειτουργίες της 

εφαρµογής και θα παρουσιαστούν εικόνες για µε το GUI σε κάθε περίπτωση.  

 

Login στην εφαρµογή 

  Κατά την εκκίνηση της εφαρµογής πραγµατοποιείται έλεγχος για το αν υπάρχει 

αποθηκευµένο session στη µνήµη του κινητού. Αποθηκευµένο session θα υπάρχει στη 

περίπτωση που ο χρήστης έχει ξανακάνει login από την συγκεκριµένη συσκευή και δεν 

έχει κάνει από τότε logout. Στη περίπτωση που υπάρχει session ο χρήστης εισέρχεται 

κανονικά στο µενού της εφαρµογής και έχει πρόσβαση στα στοιχεία που έχει εισάγει στη 

βάση δεδοµένων του. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στη περίπτωση που υπάρχει session ο 

χρήστης θα εισέλθει στο µενού της συσκευής ανεξαρτήτου αν έχει σύνδεση internet ή όχι. 

Επίσης η εφαρµογή δίνει την δυνατότητα για πολλαπλούς χρήστες. Αυτό σηµαίνει ότι 

από την ίδια συσκευή µπορούν να µπαίνουν πολλοί χρήστες και ο καθένας να διατηρεί 

τα δικά του δεδοµένα. Στις android συσκευές δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να 

διαγράφουν από την µνήµη του κινητού τα δεδοµένα των εφαρµογών. Σε αυτή την 

περίπτωση θα διαγραφούν όλα τα δεδοµένα όλων των χρηστών συµπεριλαµβανοµένου 

των βάσεων δεδοµένων της εφαρµογής και του αποθηκευµένου session. 

 Στη περίπτωση που δεν υπάρχει αποθηκευµένο session θα εµφανιστεί στην οθόνη 

η επιλογή να γίνει login µε username και  password ή η επιλογή να δηµιουργήσει o 

χρήστης ένα νέο λογαριασµό (εικόνα 11). Η περίπτωση αυτή µπορεί να συµβεί είτε 

επειδή ο χρήστης δεν έχει ξανακάνει login από την συγκεκριµένη συσκευή, είτε επειδή 

τη τελευταία φορά που είχε εισέλθει στην εφαρµογή έκανε logout, οπότε διαγράφτηκε το 

session. 

 Στη περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να κάνει login τότε ελέγχεται αν υπάρχει 

στη τοπική βάση δεδοµένων του κινητού καταχώρηση µε τα στοιχεία αυτά. Αν υπάρχει 

τέτοια καταχώρηση τότε δηµιουργείται ένα νέο session το οποίο αποθηκεύεται (στο 

shared preferences) και ο χρήστης οδηγείται στη κεντρική σελίδα της εφαρµογής. Όλη η 

παραπάνω διαδικασία δεν απαιτεί να υπάρχει ενεργή σύνδεση internet.  

 Στη περίπτωση όµως που δεν βρεθεί καταχώρηση, στη τοπική βάση δεδοµένων, 

µε τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης, τότε στέλνεται ένα αίτηµα στο κεντρικό server 

για την εύρεση αυτού του χρήστη. Το αίτηµα θα σταλθεί µόνο αν ο χρήστης έχει 
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σύνδεση internet. Αν δεν έχει τότε του εµφανίζεται ανάλογο µήνυµα προς ενηµέρωση 

του. Αν κατά την αποστολή του αιτήµατος παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα ενηµερώνεται 

σχετικά ο χρήστης ενώ αν η αποστολή είναι επιτυχής και έχει βρεθεί χρήστης µε τα 

στοιχεία που συµπληρώθηκαν τότε εισάγονται τα στοιχεία του χρήστη στη τοπική βάση 

δεδοµένων, αποθηκεύεται το session και οδηγείται ο χρήστης στη κεντρική σελίδα της 

εφαρµογής. Αν όµως δε βρεθεί χρήστης στη κεντρική βάση τότε ενηµερώνεται ο 

χρήστης σχετικά µε κατάλληλο µήνυµα.  

 Στη περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει λογαριασµό για τη χρήση της εφαρµογής, 

µπορεί να δηµιουργήσει ένα (εικόνα 11) µε την προϋπόθεση ότι θα έχει ενεργή σύνδεση 

internet για την αποστολή των στοιχείων του. Αν ο χρήστης επιχειρήσει να στείλει τα 

στοιχεία του χωρίς να έχει σύνδεση µε Internet θα του εµφανιστεί µήνυµα σφάλµατος. 

Πριν την αποστολή των στοιχείων του χρήστη εκτελείται έλεγχος εγκυρότητας των 

πεδίων. Πιο συγκεκριµένα ο έλεγχος εγκυρότητας αφορά: 

! Την υποχρεωτική συµπλήρωση των πεδίων username, password και email. Αν ο 

χρήστης παραλείψει την συµπλήρωση ενός εκ των παραπάνω του εµφανίζεται 

αντίστοιχο µήνυµα 

! Ο χρήστης καλείται να επαναλάβει τον κωδικό που εισήγαγε για επιβεβαίωση. 

Αν οι κωδικοί δεν ταιριάζουν δεν στέλνεται αίτηµα δηµιουργίας λογαρισµού 

στον server και του εµφανίζεται σχετικό µήνυµα 

! Έλεγχος εγκυρότητας του email 

! Τη µη χρήση κενών διαστηµάτων και λευκών χαρακτήρων  

 Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος εγκυρότητας, τότε στέλνονται τα στοιχεία που 

εισήγαγε ο χρήστης στη κεντρική βάση, και εφόσον ολοκληρωθεί η αποθήκευση τους 

επιστρέφεται στην εφαρµογή µήνυµα επιτυχίας ή αποτυχίας. Αν για κάποιο λόγο η 

αποθήκευση είναι ανεπιτυχής τότε εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα στον χρήστη.  

 Πιθανοί λόγοι αποτυχίας αποθήκευσης είναι : 

! Δεν υπάρχει ενεργή σύνδεση internet για την αποστολή των δεδοµένων 

! Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία µε τον διακοµιστή 

! Επιτυχής επικοινωνία µε τον διακοµιστή αλλά αδυναµία αποθήκευσης των 

δεδοµένων 

! Το email ή το username που συµπληρώθηκαν χρησιµοποιούνται ήδη 
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Εικόνα 11 Login – Δηµιουργία λογαρισµού 

 

 

Κεντρικό µενού εφαρµογής 

 

 Το κεντρικό µενού (εικόνα 12) αποτελείται από 4 buttons τα οποία παρέχουν τις 

εξής λειτουργίες : 

! Διαχείριση ηλεκτρονικού ψυγείου 

! Ενηµέρωση των ποσοτήτων για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού ψυγείου 

! Αναζήτηση προσφορών super market για τις λίστες αγορών και τη λίστα του 

ηλεκτρονικού ψυγείου 

! Διαχείριση λίστας αγορών 

 Επίσης στο κεντρικό µενού είναι δυνατή η εµφάνιση ενός µενού που παρέχει τη 

δυνατότητα να γίνει logout από την εφαρµογή, να παρουσιαστούν κάποιες 

πληροφοριακές οδηγίες και να οριστούν κάποιες ρυθµίσεις που αφορούν τη περίπτωση 

που επιθυµεί ο χρήστης να στέλνει ενηµερώσεις στη κεντρική βάση. Οι πιθανές επιλογές 
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είναι µόνο όταν υπάρχει σύνδεση Wifi, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει σύνδεση internet 

και σε καµία περίπτωση. 

 

Εικόνα 12 Κεντρικό µενού 

 

Διαχείριση ηλεκτρονικού ψυγείου 

 Ο χρήστης επιλέγοντας τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ψυγείου (εικόνα 13), 

µπορεί να ενηµερωθεί για τα προϊόντα που υπάρχουν ανά πάσα στιγµή στο ψυγείο του. 

Μπορεί επίσης να προσθέσει νέα προϊόντα σαρώνοντας το barcode και να τροποποιήσει 

ή να διαγράψει κάποια από τα ήδη υπάρχοντα.  Στη περίπτωση προσθήκης νέου 

προϊόντος θα κληθεί να συµπληρώσει κάποια στοιχεία τα οποία είναι : 

! Η τρέχουσα ποσότητα του προϊόντος στο ψυγείο.  

! Η µέγιστη ποσότητα του προϊόντος. 

! Η ελάχιστη ποσότητα του προϊόντος. 

! Η ποσότητα αγοράς του προϊόντος. 
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 Οι παραπάνω τιµές χρησιµεύουν για την προσθήκη ή µη των προϊόντων του 

ηλεκτρονικού ψυγείου  στη λίστα αγορών η οποία εξάγεται στη περίπτωση αναζήτησης 

προσφορών.   

Στη περίπτωση επιλογής για αλλαγή των στοιχείων ενός προϊόντος µέσα στο 

ψυγείο, ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί για τις τρέχουσες τιµές στις παραµέτρους του, 

όπως για παράδειγµα τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή καθώς και για το απόθεµα, αλλά 

και να τροποποιήσει αυτές τις τιµές. 

Ενηµέρωση ποσοτήτων προϊόντων 

 Ο χρήστης αφού συµπληρώσει τα προϊόντα που επιθυµεί να περιέχει το 

ηλεκτρονικό του ψυγείο, µπορεί ανά πάσα στιγµή να προσθέτει ή να αφαιρεί ποσότητες 

αυτών των προϊόντων. Για παράδειγµα οι χρήστες αφού πραγµατοποιήσουν κάποιες 

αγορές από ένα supermarket, µπορούν να πηγαίνουν στη λειτουργία Ενηµέρωση ψυγείου 

(εικόνα 14), ώστε να καθορίσουν τη ποσότητα του προϊόντος που αγόρασαν για κάθε 

προϊόν που υπάρχει στο ψυγείο. Αντίστοιχα κάθε φορά που καταναλώνουν ένα προϊόν 

και το βγάζουν από το ψυγείο µπορούν µέσω της λειτουργιάς Ενηµέρωση ψυγείου να 

αφαιρούν την ποσότητα που κατανάλωσαν. Η προσθήκη ή  η αφαίρεση ποσότητας 

πραγµατοποιείται σαρώνοντας τα barcodes των αντίστοιχων προϊόντων. 

Διαχείριση λίστας αγορών 

 Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες, να διαχειρίζονται εκτός από τη λίστα του  

ηλεκτρονικού ψυγείου, και άλλες λίστες αγορών (εικόνα 15). Η λειτουργία του 

κεντρικού µενού Λίστες Αγορών επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν και να 

διαχειρίζονται τις υπάρχουσες λίστες τους , να προσθέτουν καινούριες και να 

διαγράφουν αυτές που επιθυµούν.  

Κατά την προσθήκη νέας λίστας, οι χρήστες µπορούν να ορίσουν ένα όνοµα για 

αυτή τη λίστα και να προσθέσουν όσα προϊόντα επιθυµούν. Η προσθήκη των προϊόντων 

πραγµατοποιείται σαρώνοντας τα αντίστοιχα barcodes που υπάρχουν στην ετικέτα τους. 

Τέλος για κάθε νέο προϊόν σε µια λίστα είναι δυνατός ο ορισµός µιας τιµής η οποία θα 

αντιστοιχεί στην επιθυµητή ποσότητα αγοράς αυτού του προϊόντος.  
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Εικόνα 13 Διαχείριση ηλεκτρονικού ψυγείου 
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Εικόνα 14 Ενηµέρωση ψυγείου 
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Εικόνα 15 Διαχείριση λίστας αγορών 
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Αναζήτηση προσφορών supermarket 

 Μια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες που παρέχει η εφαρµογή είναι η 

αναζήτηση των προσφορών που παρέχουν τα supermarket για κάθε µια από τις λίστες 

του χρήστη (εικόνα 16) . Πιο συγκεκριµένα οι χρηστές επιλέγοντας τη λειτουργία 

Αναζήτηση προσφορών τους εµφανίζεται στην οθόνη της συσκευής, η λίστα του 

ηλεκτρονικού ψυγείου και όλες οι  υπόλοιπες λίστες που έχουν δηµιουργήσει. 

Επιλέγοντας µια από αυτές πραγµατοποιείται αναζήτηση όλων των κοντινών 

supermarket που βρίσκονται σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου από τη θέση του χρήστη. 

Στο χάρτη που εµφανίζεται στη συνέχεια απεικονίζονται τα supermarket που 

εντοπίστηκαν. Στο σηµείο αυτό ο χρήστης µπορεί να πραγµατοποιήσει νέα αναζήτηση 

supermarket αυξάνοντας την απόσταση αναζήτησης σε 10  ή 20 χιλιόµετρα. Επίσης 

µπορεί να δει αναλυτικά για κάθε supermarket που εντοπίστηκε το συνολικό κόστος της 

λίστας καθώς και το κόστος ανά προϊόν. Τέλος έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί για 

όλους τους δυνατούς τρόπους αγοράς των προϊόντων της λίστας από δυο supermarket, 

επιλέγοντας έτσι το ζεύγος των supermarket αλλά και το τι θα αγοράσει από το καθένα 

ώστε να ελαχιστοποιήσει το κόστος της αγοράς.  

Σάρωση barcode 

 Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η 

σάρωση barcode για την εκτέλεση ποικίλων λειτουργιών.  

 Αν η σάρωση του barcode γίνει µε επιτυχία και τα στοιχεία του προϊόντος δε 

βρεθούν στον server (εικόνα 18)  τότε θα κληθεί ο χρήστης να συµπληρώσει τη φόρµα 

εισαγωγής νέου προϊόντος. Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόπος σάρωσης barcode 

και η φόρµα εισαγωγής νέου προϊόντος.  

Αφού ο χρήστης συµπληρώσει τη φόρµα και πατήσει την επιλογή αποστολής στον server 

ελέγχεται αν υπάρχει διαθέσιµη σύνδεση Internet. Αν δεν υπάρχει ή η επικοινωνία µε τον 

server δεν είναι επιτυχής για κάποιο λόγο τότε αποθηκεύονται τα στοιχεία που όρισε ο 

χρήστης τοπικά στη βάση  δεδοµένων του κινητού. 

 Κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση της εφαρµογής ελέγχεται αν υπάρχουν 

δεδοµένα στη τοπική βάση δεδοµένων που δεν έχουν σταλθεί στον server (εικόνα 19).  

Στη περίπτωση αυτή ο χρήστης θα αντικρίσει την παρακάτω εικόνα στην οθόνη του, 

όπου τον ενηµερώνει ότι γίνετε προσπάθεια αποστολής στοιχείων στη κεντρική βάση 

δεδοµένων. 
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Εικόνα 16 Αναζήτηση supermarket και προσφορών 
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Εικόνα 17 Αναλυτική και συνδυαστική εµφάνιση προσφορών 
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Εικόνα 18 Εισαγωγή προιόντος στο σύστηµα 
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Εικόνα 19 Αποστολή δεδοµένων στο server 
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 7 Επίλογος 

 7.1  Σύνοψη και συµπεράσµατα 
Όπως έχει αναφερθεί ήδη οι τεχνολογίες barcode και smartphone µπορούν να 

αποτελέσουν ένα δυνατό εργαλείο για την ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών που 

µπορούν να βελτιώσουν την καθηµερινότητα των καταναλωτών. Ο συνδυασµός αυτών 

των τεχνολογιών σε εφαρµογές υπερτερεί στο ότι µπορεί να παρέχει χρήσιµη 

πληροφορία ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου. Αυτή η δυνατότητα µπορεί να φανεί πολύ 

χρήσιµη στις περιπτώσεις που οι καταναλωτές πραγµατοποιούν τις αγορές τους. 

Εφαρµογές που βοηθούν τους καταναλωτές να οργανώσουν τις λίστες αγορών τους µε 

βάση τις καθηµερινές τους ανάγκες αλλά και να επιλέξουν την πιο συµφέρουσα 

προσφορά µπορούν να αποτελέσουν ένα δυνατό οδηγό στα χέρια των καταναλωτών.

  

 7.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις 
 Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε έχει σκοπό να διευκολύνει τους καταναλωτές στις 

καθηµερινές τους αγορές. Οι λειτουργίες που παρέχονται αφορούν την δηµιουργία 

λιστών αγοράς, τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ψυγείου και την αναζήτηση προσφορών 

από τα supermarket. Μια πιθανή επέκταση της εφαρµογής θα µπορούσε να αφορούσε 

στις επιλογές αναζήτησης των προσφορών. Πιο συγκεκριµένα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο 

να προτείνονται συνδυαστικές προσφορές για περισσότερα των δυο supermarket για τη 

περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να επισκεφτεί περισσότερα από δυο  supermarket. 

Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να παρουσιάζεται η καλύτερη προσφορά και όχι η συνολική 

λίστα των προσφορών.  Τέλος όσο αναφορά τις προσφορές µια επέκταση θα µπορούσε 

να αφορούσε να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράµετροι πέρα από το κόστος των 

προϊόντων. Για παράδειγµα ο τρόπος µετάβασης στα supermarket είναι πιθανό να 

αυξήσει το κόστος για την πραγµατοποίηση των αγορών µας, οπότε είναι µια 

παράµετρος που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. 

Τέλος θα ήταν σηµαντικό να µπορούν οι χρήστες να συµµετέχουν στην 

παραγωγή της πληροφορίας σε µεγαλύτερο βαθµό. Πιο συγκεκριµένα µια επέκταση του 

συστήµατος θα µπορούσε να επιτρέπει τους χρήστες να στέλνουν ενηµερωµένες τιµές 

στη κεντρική βάση δεδοµένων. Αυτό θα απαιτούσε να οριστούν νέες αρµοδιότητες στο 

διαχειριστή του συστήµατος ο οποίος θα είχε την υποχρέωση να ελέγχει την ορθότητα 
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των τιµών που ανεβάζουν οι χρήστες. Με αυτή την επέκταση είναι δυνατή η βελτίωση 

των υπηρεσιών του συστήµατος. 
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