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Πεξίιεςε 

 ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία παξνπζηάδνληαη εθαξκνγέο ζην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα Android πνπ δηαζέηνπλ κεραληζκνχο ζπζηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά 

εμαηνκίθεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο Android θαη ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη κειεηψληαη ζηνηρεία 

φπσο ε αζθάιεηά ηνπ, ηα εξγαιεία αλάπηπμεο θψδηθα θαη ε δνκή ηνπ θψδηθα γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο Android.  

 ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

ησλ κεραληζκψλ ζπζηάζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμαηνκίθεπζεο πνπ ππάξρνπλ ζε 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ζε θηλεηά ηειέθσλα. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο επξέσο 

δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξφ κεραληζκφ 

ζπζηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ εμαηνκίθεπζεο. Οη εθαξκνγέο απηέο είλαη νη: MixZing, 

Google Music, MoodAgent θαη Museek. 
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Abstract 

 In this thesis, Android music application with recommendation engines and 

personalization features are presented. More specifically, a presentation of the main 

features of Android is performed, like security features, development tools and the 

structure of code for the implementation of an Android app. 

 In the main part of this thesis, a literature review for the recommendation engines 

and personalization features in Android music applications is presented. Finally, this 

thesis presents four well-known music playlist applications, which include powerful 

recommendation engines and personalization features. These applications are: MixZing, 

Google Music, MoodAgent and Museek. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Δηζαγσγή 

 

1.1 Αληηθείκελν εξγαζίαο 

 

Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη θέξεη επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, φπνπ πιένλ ε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν είλαη θάηη ηεηξηκκέλν. Οη θηλεηνί 

ζπλδξνκεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο εθαξκνγψλ ζην θηλεηφ ηνπο κέζσ 

ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα αθνχζνπλ κνπζηθή, λα δνπλ βίληεν ζην YouTube, λα 

ζπλδεζνχλ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.α.  

Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ζεκαληηθή βαξχηεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ 

εθαξκνγψλ δίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ νη 

εθαξκνγέο, κε απνηέιεζκα νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ζηηο αλάγθεο 

ηνπο ηηο εθαξκνγέο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη παξνπζίαζε ησλ κεραληζκψλ 

ζπζηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ εμαηνκίθεπζεο ζε κνπζηθέο εθαξκνγέο γηα ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνχλ νη κεραληζκνί 

ζπζηάζεσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε κνπζηθέο 

εθαξκνγέο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηέζζεξηο επξέσο δηαδεδνκέλεο 

κνπζηθέο εθαξκνγέο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Οη εθαξκνγέο απηέο είλαη 

νη: MixZing, Google Music, Museek θαη MoodAgent. 

 

1.2 Γηάξζξσζε εξγαζίαο 

 

ην 2
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

Android, αιιά θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ν ππξήλαο, νη βηβιηνζήθεο, ε εηθνληθή κεραλή, ν 

ρξφλνο εθηέιεζεο εθαξκνγψλ θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

ην 3
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γηα ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android θαη κεξηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρεδίαζε 
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γξαθηθψλ δηεπηθαλεηψλ. ην 4
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ε δνκή πνπ έρνπλ νη εθαξκνγέο 

Android. 

ην 5
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο 

πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ εκθαλίδνληαη ζε εθαξκνγέο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο Android, ελψ ζην 6
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κνπζηθέο εθαξκνγέο 

MixZing, Google Music, MoodAgent θαη Museek. Σέινο, ζην 7
ν
 θεθάιαην 

παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Αξρηηεθηνληθή θαη Αζθάιεηα ζην Google 

Android 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Google 

Android. Σν Android δελ απνηειεί απιά έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, αιιά νπζηαζηηθά 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν απφ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ (Android Developers, 

2013, Gandhewar and Sheikh, 2010): 

 Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

 Σηο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο κε ηηο εθαξκνγέο (middleware) 

 Σηο θχξηεο εθαξκνγέο, φπσο ηνλ email client, ην πξνεγθαηεζηεκέλν 

θπιινκεηξεηή, ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο SMS θαη επαθψλ. 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Android απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

Δηθόλα 1: Αξρηηεθηνληθή ηνπ Google Android
1
 

                                                 
1
 Πεγή: http://developer.android.com/about/index.html 

http://developer.android.com/about/index.html
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 Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ Google Android έρεη 5 βαζηθά επίπεδα (Maia et al., 2010): 

 Σνλ ππξήλα Linux (Linux Kernel) 

 Σηο βηβιηνζήθεο (Libraries) 

 Σελ εηθνληθή κεραλή Dalvik (Dalvik VM) 

 Σνλ ρξφλν εθηέιεζεο (Android Runtime) 

 Σν πιαίζην εθαξκνγήο (Application Framework) 

Καζέλα απφ απηά ηα επίπεδα, επεμεγείηαη ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. 

 

 

 

2.1 Ππξήλαο 

 

Η βάζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Google Android είλαη ν ππξήλαο Linux. 

Ο ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ έθδνζε 2.6 ηνπ ππξήλα Linux θαη 

ππνζηεξίδεη φιεο ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο 

(Android Developers, 2013): 

 Λεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο κλήκεο 

 Λεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο εξγαζηψλ 

 Λεηηνπξγίεο δηθηχνπ 

 Λεηηνπξγίεο αζθάιεηαο 

 Οδεγνί πιηθνχ πνπ απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ πιηθνχ κε ην 

ινγηζκηθφ. Μεξηθνί απφ ηνπο νδεγνχο πιηθνχ πνπ πεξηέρνληαη είλαη νη 

εμήο: 

o Οδεγφο Wifi 

o Οδεγφο Bluetooth 

o Οδεγφο θάκεξαο 
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o Οδεγφο νζφλεο 

o Οδεγφο θάξηαο 

Αλ θαη ν ππξήλαο ηνπ Android είλαη βαζηζκέλνο ζηνλ ππξήλα Linux, δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ απηφλ, γηαηί είλαη ειαθξχηεξνο θαη βειηηζηνπνηεκέλνο γηα ρξήζε ζε 

θηλεηέο ζπζθεπέο θαη έηζη είλαη πην δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηνχληαη απηνχζηεο νη 

βηβιηνζήθεο πνπ δηαζέηεη ην Linux. 

 

2.2 Βηβιηνζήθεο 

 

ην επφκελν επίπεδν ηεο ζηνίβαο ππάξρνπλ νη βηβιηνζήθεο ηνπ Android, πνπ 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηα APIs γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ απφ πξνγξακκαηηζηέο. 

Οη βηβιηνζήθεο είλαη ηα δνκηθά πιηθά ησλ εθαξκνγψλ θαη ελζσκαηψλνληαη ζε απηέο. 

Οη εθαξκνγέο θάλνπλ ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ κέζσ ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο. 

Όιεο νη βηβιηνζήθεο θαηά θχξην ιφγν είλαη γξακκέλεο ζε C θαη C++ θαη έρνπλ 

κεηαγισηηηζηεί γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ζην ιεηηνπξγηθφ Android. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

απφ απηέο ηηο βηβιηνζήθεο είλαη (Android Developers, 2013): 

 System C library: κηα ηξνπνπνηεκέλε βηβιηνζήθε βαζηζκέλε ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε βηβιηνζήθε ηεο C ηξνπνπνηεκέλε γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο βαζηζκέλεο ζηνλ ππξήλα ηνπ Linux. 

 Βηβιηνζήθεο πνιπκέζσλ: βηβιηνζήθεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη εγγξαθή δηάθνξσλ ηχπσλ εηθφλαο, ήρνπ θαη βίληεν. 

 Surface Manager: βηβιηνζήθε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνβνιήο. 

 LibWebCore: βηβιηνζήθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ελζσκαησκέλνπ 

θπιινκεηξεηή θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχλ πξφζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν. 

 SGL: κηα βηβιηνζήθε γηα απεηθφληζε δηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ. 
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 Βηβιηνζήθεο 3D: βηβιηνζήθεο βαζηζκέλεο ζην OpenGL, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηηάρπλζε θαη βειηίσζε ηξηζδηάζηαησλ 

γξαθηθψλ. 

 FreeType: βηβιηνζήθε γηα κεγαιχηεξε επθξίλεηα ζηηο γξακκαηνζεηξέο 

θαη ζηα bitmaps. 

 SQLite: κία ηζρπξή θαη ειαθξηά βάζε δεδνκέλσλ. 

 

2.3 Η Δηθνληθή Μεραλή Dalvik 

 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ APIs ηνπ Android βαζίδνληαη ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη φπσο ππάξρεη ε εηθνληθή κεραλή ηεο Java (Java Virtual 

Machine) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εθαξκνγψλ, έηζη ππάξρεη παξφκνηα θαη ε εηθνληθή 

κεραλή Dalvik (Chang et al., 2010). Μέζσ απηήο ηεο εηθνληθήο κεραλήο εθηεινχληαη 

νη εθαξκνγέο ηνπ Android. Καηά ηελ εθηέιεζε κίαο εθαξκνγήο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

ζηηγκηφηππν ηεο εηθνληθήο κεραλήο θαη έηζη δελ έρεη επαθή κε άιιεο εθαξκνγέο πνπ 

εθηεινχληαη ζε άιια ζηηγκηφηππα ηεο εηθνληθήο κεραλήο.  

Η εηθνληθή κεραλή Dalvik δελ ππνζηεξίδεη θψδηθα ζε byte code φπσο ε 

εηθνληθή κεραλή ηεο Java, αιιά ππνζηεξίδεη αξρεία dex. Γηα ηελ παξαγσγή απηψλ 

ησλ αξρείσλ, γίλεηαη κεηαγιψηηηζε αξρηθά ησλ αξρείσλ Java ζε απηή ηε κνξθή. Σα 

αξρεία dex απνζεθεχνπλ ζπκπηεζκέλα δεδνκέλα γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε. Λφγσ ηεο ρξήζεο απηήο ηεο κνξθήο γηα ηα αξρεία, ε εηθνληθή κεραλή 

Dalvik ρξεζηκνπνηεί ειάρηζηε κλήκε, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα εθηεινχληαη πνιιέο 

εηθνληθέο κεραλέο, νχησο ψζηε λα εθηεινχληαη θαη πνιιά λήκαηα δηεξγαζηψλ 

ηαπηφρξνλα. 

 

2.4 Υξόλνο Δθηέιεζεο Δθαξκνγώλ 

 

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο εθαξκνγψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Google 

Android, βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηηο θχξηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ εηθνληθή κεραλή Dalvik. ην πιαίζην απηφ εκθαλίδνληαη νη 



14 

δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηεο εηθνληθή κεραλήο θαη ησλ βηβιηνζεθψλ θαηά ην ρξφλν 

εθηέιεζεο ηεο εηθνληθήο κεραλήο Dalvik. 

 

2.5 Πιαίζην Δθαξκνγήο 

 

Σν πιαίζην εθαξκνγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Σν πιαίζην απηφ είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη παξέρεη 

πινχζηεο δπλαηφηεηεο. Οη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ην πιηθφ ηεο 

ζπζθεπήο θαη σο απνηέιεζκα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο εληνπηζκνχ 

ζέζεο, εθηέιεζεο δηεξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα λα εθκεηαιιεπηνχλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα APIs. Μέζσ ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ, νη πξνγξακκαηηζηέο 

έρνπλ πξφζβαζε θαη ζηα βαζηθά APIs πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ελζσκαησκέλεο 

εθαξκνγέο.  

Η αξρηηεθηνληθή ησλ εθαξκνγψλ ζην Google Android έρεη γίλεη κε ηέηνην 

ηξφπν, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί επαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ 

θαη λα κπνξεί κία εθαξκνγή λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο άιισλ εθαξκνγψλ.  Σα 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγψλ είλαη (Android Developers, 2013): 

 χζηεκα πξνβνιψλ (View System): Σν ζχζηεκα πξνβνιψλ είλαη έλα 

ζχλνιν απφ αληηθείκελα γηα ηε ζρεδίαζε γξαθηθψλ δηεπηθαλεηψλ 

ρξήζηε θαη βνεζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζηέο θαηά ηε ζρεδίαζε κηαο 

εθαξκνγήο. Οξηζκέλα απφ ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

είλαη ηα: 

o Πιέγκα 

o Πεδία εηζαγσγήο θεηκέλνπ 

o Δηηθέηεο θεηκέλνπ 

o Λίζηεο 

o Κνπκπηά 

 Πάξνρνο πεξηερνκέλνπ (Content Provider): Ο πάξνρνο πεξηερνκέλνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εθαξκνγέο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

θαη λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο, ε 
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νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν. Μεξηθά απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

κπνξνχλ λα αληαιιάζζνληαη απφ ηηο εθαξκνγέο είλαη: 

o Δπαθέο 

o Βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Γηαρεηξηζηήο Πφξσλ (Resource Manager): Ο δηαρεηξηζηήο πφξσλ 

παξέρεη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, ηα νπνία δελ είλαη ζε κνξθή θψδηθα, 

φπσο: 

o Δηθφλεο 

o Πίλαθεο ραξαθηήξσλ 

o Αξρεία 

 Γηαρεηξηζηήο Δηδνπνηήζεσλ (Notification Manager): Ο δηαρεηξηζηήο 

εηδνπνηήζεσλ δίλεη ζηηο εθαξκνγέο πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

εηδνπνηήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Μεξηθέο απφ ηηο εηδνπνηήζεηο απηέο κπνξεί 

λα είλαη: 

o ηε κπάξα εηδνπνηήζεσλ 

o Η δφλεζε ηνπ θηλεηνχ 

o Η ελεξγνπνίεζε ηεο νζφλεο 

 Γηαρεηξηζηήο Γξαζηεξηνηήησλ (Activity Manager): Ο δηαρεηξηζηήο 

δξαζηεξηνηήησλ δηαρεηξίδεηαη ηνλ θχθιν δσήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ ηηο 

θξαηάεη απνζεθεπκέλεο ζηε κλήκε. Ο θχθινο δσήο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 2: Κχθινο δσήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο
2
 

 

 

 

                                                 
2
 Πεγή: http://developer.android.com/about/index.html 

http://developer.android.com/about/index.html
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2.6 Αζθάιεηα 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα εθαξκνγή εθηειεζηεί, ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ζηα 

πιαίζηα ηεο δηθήο ηεο εηθνληθήο κεραλήο (sandbox) πνπ είλαη θαη ην βαζηθφηεξν 

θνκκάηη αζθαιείαο ηνπ Google Android. ην Google Android (Android Developers, 

2013; Shabtai et al., 2009): 

 Η θάζε εθαξκνγή αληηκεησπίδεηαη σο δηαθνξεηηθφο ρξήζηεο. 

 ε θάζε εθαξκνγή δίλεηαη έλαο κνλαδηθφο θσδηθφο αξηζκφο, ν νπνίνο 

δελ είλαη γλσζηφο ζηελ εθαξκνγή.  

 Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο ρξήζεο ζηα 

αξρεία ηεο εθαξκνγήο. 

 Κάζε εθαξκνγή εθηειείηαη ζηε δηθή ηεο εηθνληθή κεραλή θαη είλαη 

απνκνλσκέλε απφ ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο.  

 Μφιηο ε εθαξκνγή ηεξκαηηζηεί, ε εηθνληθή κεραλή πνπ ηεο έρεη 

αλαηεζεί θιείλεη θαη απηή θαη απειεπζεξψλεη φινπο ηνπο πφξνπο 

κλήκεο πνπ δηαζέηεη. 

Σν γεληθφ πιαίζην αζθαιείαο ηνπ Google Android έγθεηηαη ζηελ αξρή ησλ 

ειαρίζησλ δηθαησκάησλ. Κάζε εθαξκνγή έρεη πξφζβαζε κέζσ ηνπ AndroidManifest 

κφλν ζηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεηάδεηαη θάζε ζηηγκή. Δπίζεο, νη πφξνη θαη 

ηα δηθαηψκαηα πνπ ρξεηάδεηαη κηα εθαξκνγή γηα λα εθηειεζζεί είλαη γλσζηά ζην 

ρξήζηε πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο, νπφηε κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα ηελ 

εγθαηαζηήζεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Δξγαιεία Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνύ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξαθνχλ ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γηα 

Android. Η Google δηαζέηεη κηα πιεζψξα εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

γηα ζπζθεπέο Android. Μέζσ ησλ εξγαιείσλ απηψλ, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα 

αλαπηχμεη εχθνια ηηο εθαξκνγέο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία απηά απφ ηε 

κεηαγιψηηηζε ηνπ θψδηθα ηνπ κέρξη ηε δηαλνκή ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Σα βήκαηα πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ζε Android παξνπζηάδνληαη ζηε 

παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

Δηθόλα 3: Βήκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγήο γηα ζπζθεπέο Android
3
 

 

                                                 
3
 Πεγή: http://developer.android.com/about/index.html 

http://developer.android.com/about/index.html
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3.1 Android SDK 

 

Αξρηθά, πξέπεη λα γίλεη εγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε ηνπ Android SDK. Σν 

Android SDK είλαη κηα βηβιηνζήθε γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ζπζθεπέο 

Android. Δθηφο απφ ηε βηβιηνζήθε, ζην Android SDK πεξηιακβάλνληαη 

παξαδείγκαηα κε ηνλ πεγαίν ηνπο θψδηθα, εξγαιεία αλάπηπμεο θψδηθα θαη έλαλ 

εμνκνησηή, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

Δηθόλα 4: Ο εμνκνησηήο ηνπ Android SDK
4
 

 

Ο εμνκνησηήο ηνπ Google Android ρξεζηκνπνηεί ηα Android Virtual Device, 

ηα νπνία επηηξέπνπλ ηνλ νξηζκφ δηάθνξσλ πηπρψλ ηνπ πιηθνχ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε 

κία πξαγκαηηθή ζπζθεπή θαη επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ζπλζέζεσλ, 

νχησο ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί ε ιεηηνπξγία κηαο εθαξκνγήο ζε πεξηζζφηεξεο 

ζπζθεπέο. Με ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο ζηνλ εμνκνησηή, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή λα (Android Developers, 2013): 

                                                 
4
 Πεγή: http://www.akeric.com/blog/?tag=android-emulator 

http://www.akeric.com/blog/?tag=android-emulator
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 έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν,  

 θαιέζεη άιιεο εθαξκνγέο, 

 αλαπαξαγάγεη ήρν θαη βίληεν, 

 αλαθηήζεη δεδνκέλα θαη 

 ελεκεξψζεη ην ρξήζηε κέζσ θάπνηαο εηδνπνίεζεο. 

Δθηφο απφ ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο, ν εμνκνησηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ απνζθαικάησζε κηαο εθαξκνγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο ζηνλ εμνκνησηή, ππάξρεη δηαζέζηκε κία θνλζφια 

ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα κελχκαηα εμφδνπ ζε θιήζεηο βηβιηνζεθψλ ηνπ ππξήλα, 

κελχκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπλδεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ζην δίθηπν θ.α. 

 

3.2 Android NDK 

 

Σν Android NDK είλαη έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ν πξνγξακκαηηζηήο 

κπνξεί λα κεηαγισηηίζεη κηαο εθαξκνγή Android ρξεζηκνπνηψληαο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε C θαη ε C++. Απηή ε δπλαηφηεηα είλαη ρξήζηκε, γηαηί κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα κέξε κηαο ήδε 

ππάξρνπζαο εθαξκνγήο ή ππάξρνπζεο βηβιηνζήθεο θαηά ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο 

εθαξκνγήο. 

Παξά ηα νθέιε απηά πνπ δίλεη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Android 

NDK, ππάξρνπλ θαη κεξηθά κεηνλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ: 

 Απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα κηαο εθαξκνγήο θαη 

 Μεηψλεη ηηο επηδφζεηο ηεο ζε ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ρξήζε ηνπ Android NDK πξέπεη 

λα γίλεηαη κφλν αλ ην απαηηεί ε θχζε ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη φρη 

επεηδή ν πξνγξακκαηηζηήο απαηηεί ηππηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε C θαη 

ε C++. Οη εθαξκνγέο πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην NDK είλαη εθαξκνγέο πνπ 

είλαη απηφλνκεο θαη δελ απαηηνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιήο κλήκεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα: 
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 Δθαξκνγέο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη 

 Δθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο 

 

3.3 Eclipse IDE θαη Android Development Tools 

 

3.3.1 Eclipse IDE 

  

 Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ζπζθεπέο Android, 

αλαπηχζζνληαη ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. Αλ θαη νη πξνγξακκαηηζηέο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλαλ νπνηνδήπνηε θεηκελνγξάθν γηα λα γξάςνπλ ηνλ 

θψδηθα ηνπο θαη ηε γξακκή εληνιψλ γηα λα ηνλ κεηαγισηηίζνπλ, ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, φπσο ην 

Eclipse θαη ην Netbeans.  

 Σν Eclipse είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

αλνηθηνχ θψδηθα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε 

δηάθνξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο C, C++, Java, PHP, Perl, Python, Ruby 

θαη άιιεο. Σν Eclipse έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ιφγσ ηεο εχθνιεο 

επεθηαζηκφηεηαο κέζσ αξζξσκάησλ πνπ κπνξεί λα αλαπηχμνπλ νη πξνγξακκαηηζηέο. 

 

3.3.2 Android Development Tools 

 

 Η Google ππνζηεξίδεη επίζεκα ην Eclipse θαη έρεη αλαπηχμεη θαη δηαζέζεη 

δσξεάλ έλα επηπξφζζεην άξζξσκα γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ζπζθεπέο 

Android, ην νπνίν νλνκάδεηαη Android Development Tools. Σν Android 

Development Tools κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην Eclipse θαη ην Android SDK γηα ηελ 

επθνιφηεξε αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ζπζθεπέο Android.  

 Σν Android Development Tools κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην δηαρεηξηζηή 

εηθνληθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαρείξηζε εηθνληθψλ ζπζθεπψλ κέζσ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ νη πξνγξακκαηηζηέο λα δνθηκάζνπλ 
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ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπζθεπψλ θαη λα απνθηήζνπλ κηα πην 

γεληθή εηθφλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 5: Γεκηνπξγία λένπ project ζην Eclipse κε ην Android Development Tools 
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3.4 Γηεπηθάλεηεο Υξήζηε 

 

Η ζσζηή ζρεδίαζε ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζηε κηαο εθαξκνγήο είλαη έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο κηαο εθαξκνγήο. Σν βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ θάζε 

νζφλεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε δηάηαμε ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ, νπνία επηηπγράλεηαη 

κε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο πξνεπηιεγκέλνπο δηαρεηξηζηέο δηάηαμεο (Android 

Developers, 2013; Pandiri, 2012; Muli, 2013): 

 Γξακκηθή δηάηαμε (Linear Layout) 

 ρεηηθή δηάηαμε (Relative Layout) 

 Γηάηαμε ιίζηαο (List Layout) 

 Γηάηαμε πίλαθα (Grid Layout) 

Η γξακκηθή δηάηαμε ζηνηρείσλ εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ζηελ νζφλε ζε νξηδφληηα 

δηάηαμε κε ηε ζεηξά πνπ δειψλνληαη. 

 

 

Δηθόλα 6: Γξακκηθή δηάηαμε
5
 

 

                                                 
5
 Πεγή: http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/linear.html 

http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/linear.html
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Η ζρεηηθή δηάηαμε δίλεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

γξαθηθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή κπνξεί λα νξηζηεί γηα θάζε ζηνηρείν ζε πνηα ζέζε 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί. 

 

 

Δηθόλα 7: ρεηηθή δηάηαμε
6
 

 

Η δηάηαμε ιίζηαο είλαη ε απινχζηεξε δηάηαμε, θαζψο δεκηνπξγεί κία ιίζηα κε 

ηα γξαθηθά ζηνηρεία. 

 

                                                 
6
 Πεγή: http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/relative.html 

http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/relative.html
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Δηθόλα 8: Γηάηαμε ιίζηαο
7
 

 

Η δηάηαμε πίλαθα δηαηάζζεη ηα γξαθηθά ζηνηρεία ζε ζεηξέο θαη ζηήιεο, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο δηάηαμεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ.  

 

 

Δηθόλα 9: Γηάηαμε πίλαθα
8
 

 

                                                 
7
 Πεγή: http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/listview.html 

8
 Πεγή: http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/gridview.html 

http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/listview.html
http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/gridview.html
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Γνκή Android Δθαξκνγώλ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξαθεί ε δνκή κηαο Android εθαξκνγήο. Οη 

εθαξκνγέο Android είλαη ζπλήζσο πινπνηεκέλεο ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java 

θαη αλαπηχζζνληαη κε ην Eclipse IDE.  

 

4.1   Γνκή ηνπ θώδηθα 

 

Η δνκή ηνπ θψδηθα κηαο εθαξκνγήο Android είλαη θαιά δνκεκέλε θαη 

απαξηίδεηαη απφ έλα πιήζνο θαθέισλ θαη αξρείσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα.  

 

 

Δηθόλα 10: Γνκή κηα εθαξκνγήο Android 
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Η δνκή ησλ αξρείσλ έρεη σο εμήο: 

 Φάθεινο src: ζε απηφ ην θάθειν πεξηέρνληαη φια ηα αξρεία κε θψδηθα 

Java. 

 Φάθεινο gen: ν θάθεινο gen πεξηέρεη ην αξρείν R.* πνπ δεκηνπξγείηαη 

θαηά ηε κεηαγιψηηηζε θαη πεξηέρεηαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ XML πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Φάθεινο res: ν θάθεινο απηφο πεξηέρεη φια ηα αξρεία εηθφλαο, ήρνπ 

θαη βίληεν θαη φηη άιιν ζρεηηθφ κε ηε γξαθηθή δηεπηθάλεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πεξηέρεη:  

o Drawables: Δηθφλεο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηά ηνπο. 

o Layout: Γξαθηθέο δηεπηθάλεηεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν 

ρξήζηεο. 

o Values: Μεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα αξρεία 

XML. 

 AndroidManifest.xml: Σν αξρείν απηφ πεξηέρεη ηηο αηηήζεηο γηα άδεηα 

ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο 

εθαξκνγήο. ην αξρείν απηφ πξνζδηνξίδνληαη νη άδεηεο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θηλεηνχ, φπσο: 

o Υξήζε δηαδηθηχνπ 

o Υξήζε GPS 

o Υξήζε Bluetooth θ.η.ι. 

 Άιινη θάθεινη θαη αξρεία: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη θαη 

άιιεο εμσηεξηθέο βηβιηνζήθεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή. 

 

4.2   Γξαζηεξηόηεηεο Android 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε κία Android εθαξκνγή είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ πνπ 

παξέρεη αιιειεπίδξαζε ζην ρξήζηε κε ηε γξαθηθή δηεπηθάλεηα, ψζηε λα 
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δηεθπεξαηψλεη ελέξγεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εχξεζε ηεο ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε, 

ηελ εθηέιεζε ελφο ήρνπ ή βίληεν θ.η.ι. Κάζε γξαθηθή δηεπηθάλεηα πνπ ππάξρεη ζε κία 

εθαξκνγή είλαη νπζηαζηηθά κε θιάζε Java πνπ θιεξνλνκεί ηε βαζηθή θιάζε 

Activity. 

Μία εθαξκνγή απνηειείηαη ζπλήζσο απφ πνιιέο ηέηνηεο θιάζεηο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. ηελ πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε 

ππάξρεη κία θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη απηή θαιεί άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα θαινχλ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ζεηξά ηνπο. Κάζε θνξά πνπ μεθηλάεη κία θαηλνχξγηα 

δξαζηεξηφηεηα, ε πξνεγνχκελε απηήο ζηακαηάεη ηελ εθηέιεζή ηεο θαη ηνπνζεηείηαη 

ζηε ζηνίβα ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, κφιηο ν ρξήζηεο νινθιεξψζεη ηηο ελέξγεηεο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηφηε ε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα εμέξρεηαη απφ ηε ζηνίβα θαη 

ζπλερίδεη ηελ εθηέιεζή ηεο. 

Κάζε δξαζηεξηφηεηα έρεη έλα θαζνξηζκέλν θχθιν δσήο θαη πεξλάεη απφ κία 

ζεηξά θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Δθθίλεζε 

 Παχζε 

 ηακάηεκα 

 Δπαλαθνξά 

Όηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα πεξλάεη απφ κηα θαηάζηαζε, ηφηε θαιεί θάπνηεο 

κεζφδνπο επηζηξνθήο (callback methods). Μία ηέηνηα κέζνδνο επηζηξνθήο είλαη ε 

κέζνδνο onCreate, ε νπνία πξέπεη λα πινπνηεζεί θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε γξαθηθή 

δηεπηθάλεηα κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο setContentView.  

ηελ παξαθάησ εηθφλα απνηππψλεηαη ν θχθινο δσήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο: 
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Δηθόλα 11: Ο θύθινο δσήο κηαο δξαζηεξηόηεηαο 

 

4.3   Σν αξρείν androidManifest.xml 

 

Οη εθαξκνγέο Android ρξεζηκνπνηνχλ έλα αξρείν XML, ην 

AndroidManifest.xml, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 

ηεο ζπζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

θάκεξα, ην Γηαδίθηπν, ην GPS ή ην Bluetooth. ην αξρείν απηφ νξίδεη ηα δηθαηψκαηα 

πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ε εθαξκνγή ζηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηεο ζπζθεπήο. Δπίζεο, 

πεξηέρεη ηελ ειάρηζηε έθδνζε ηνπ API πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ νη ζπζθεπέο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηηο εμσηεξηθέο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεηάδεηαη ε 

εθαξκνγή, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε βηβιηνζήθε Google Maps. 
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4.4   Ο θάθεινο src 

 

Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη φιν ηνλ πεγαίν θψδηθα ηεο εθαξκνγήο, δειαδή 

φιεο ηηο θιάζεηο Java ηεο εθαξκνγήο.  

 

4.5   Ο θάθεινο res 

 

Ο θάθεινο res πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πφξνπο ηεο εθαξκνγήο. Οη πφξνη ηεο 

εθαξκνγήο κπνξεί λα είλαη θείκελα, εηθφλεο, ήρνη, βίληεν θαη νηηδήπνηε άιιν δελ 

αθνξά ηνλ θψδηθα. Δπίζεο, ζην θάθειν απηφ νη πφξνη απνζεθεχνληαη αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν ηνπ αξρείνπ. Οη πφξνη απηνί κεηαγισηηίδνληαη απφ ην κεηαγισηηηζηή πφξσλ 

(resource compiler), ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε ζπκπίεζε θαη ην παθεηάξηζκά ηνπο, 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία θιάζε κε φλνκα R, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη κέζα 

ζηνλ θάθειν gen. Η θιάζε R πεξηέρεη φια ηα αλαγλσξηζηηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

θιεζνχλ νη πφξνη επηηπρψλ απφ ηνλ πεγαίν θψδηθα ηεο εθαξκνγήο. 

Ο θάθεινο res ρσξίδεηαη ζε έλα αξηζκφ απφ θαηαιφγνπο, νη νπνίνη είλαη νη 

εμήο: 

 Φάθεινο anim: Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη φια ηα αξρεία 

ζρεδηνθίλεζεο (animation) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή. 

Οη ζρεδηνθηλήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κία εθαξκνγή Android είλαη νη 

εμήο: 

o ρεδηνθηλήζεηο ηδηνηήησλ (Property Animations): νη 

ζρεδηνθηλήζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ έλα θηλνχκελν ζρέδην κε 

ηελ αιιαγή ηεο ηηκήο ησλ ηδηνηήησλ ελφο αληηθεηκέλνπ γηα λα 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

o ρεδηνθηλήζεηο φςεο (View Animations): νη ζρεδηνθηλήζεηο 

απηέο δεκηνπξγνχλ θηλνχκελεο εηθφλεο είηε εθηειψληαο κηα 

ζεηξά απφ κεηαηξνπέο ζε κηα εληαία εηθφλα είηε πξνβάιινληαο 

κηα ζεηξά απφ εηθφλεο. 
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 Φάθεινο drawable: ν θάθεινο απηφο πεξηιακβάλεη φια ηα αξρεία πνπ 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε ησλ ζπζθεπψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο απηφο δελ πεξηέρεη κφλν εηθφλεο, αιιά θαη 

πξνθαζνξηζκέλα ζρήκαηα, θνπκπηά θαη άιια γξαθηθά. Ο θάθεινο 

απηφο εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

o Αξρείσλ εηθφλσλ: νη Android εθαξκνγέο ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

εμήο ηχπνπο εηθφλσλ: png, jpg θαη gif. 

o Αξρεία Nine-Patch: ηα αξρεία απηά είλαη εηθφλεο png πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο 

νζνλψλ θαη λα αιιάμνπλ κέγεζνο. 

o Λίζηεο θαηαζηάζεσλ: νη ιίζηεο θαηαζηάζεσλ είλαη αξρεία 

XML πνπ θαζνξίδνπλ δηαθνξεηηθέο εηθφλεο γηα δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελαιιαγή κηαο εηθφλαο 

φηαλ παηεζεί θάπνην πιήθηξν.  

o ρέδηα θιηκάθσζεο: ηα ζρέδηα θιηκάθσζεο είλαη αξρεία XML 

πνπ νξίδνπλ ζρέδηα πνπ αιιάδνπλ κέγεζνο κε βάζε ηνπ 

κεγέζνπο ελφο άιινπ ζρεδίνπ. 

o ρέδηα ζρήκαηνο: ηα ζρέδηα ζρήκαηνο είλαη αξρεία ηχπνπ XML 

πνπ νξίδνπλ έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα πνπ πεξηιακβάλεη ρξψκα 

θαη πεξίγξακκα. 

Ο θάθεινο drawable κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, 

γηαηί νη Android εθαξκνγέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί πφξνη ζε κία εθαξκνγή αλάινγα κε ηε 

ζπζθεπή. Γειαδή, κηα εθαξκνγή κπνξεί λα εκθαλίδεη κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο εηθφλεο ζε νζφλεο κε κηθξέο αλαιχζεηο νζφλεο θαη 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο εηθφλεο γηα νζφλεο κε κεγαιχηεξεο αλαιχζεηο 

νζφλεο. 

 Φάθεινο layout: Οη εθαξκνγέο Android παξέρνπλ έλα εχθνιν ηξφπν 

ζρεδηαζκνχ ησλ γξαθηθψλ δηεπηθαλεηψλ. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην ππνθεθάιαην 3.4. 

Οη δηαηάμεηο απηέο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ γξαθηθψλ 
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δηεπηθαλεηψλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ γξαθηθψλ 

δηεπηθαλεηψλ κέζσ αξρείσλ XML είλαη ηα εμήο: 

o Γηαρσξηζκφο ηεο γξαθηθήο δηεπηθάλεηαο απφ ηνλ θψδηθα πνπ 

ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. 

o Αλεμαξηεζία ηεο πεξηγξαθήο ηεο γξαθηθήο δηεπηθάλεηαο απφ 

ηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο κε απνηέιεζκα λα ηξνπνπνηείηαη 

εχθνια ε εκθάληζε ηεο εθαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

ζπζθεπέο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηξνπνπνηεζεί θαη ν θψδηθαο ηεο 

εθαξκνγήο.  

o Δπθνιφηεξε νπηηθνπνίεζε ηεο γξαθηθήο δηεπηθάλεηαο γηα 

εχξεζε ιαζψλ. 

 Φάθεινο values: Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κία Android εθαξκνγή θαη 

είλαη νη εμήο: 

o Πφξνη αιθαξηζκεηηθνχ: Οη πφξνη απηνί νξίδνλ ηα 

αιθαξηζκεηηθά ηνπο πίλαθεο αιθαξηζκεηηθψλ, ηνπο 

πιεζπληηθνχο αξηζκνχο θαη ηα ρξψκαηα. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

πφξνη απνζεθεχνληαη ζην θάθειν values θαη είλαη πξνζβάζηκνη 

απφ ηηο θιάζεηο R.string, R.array, R.plurals θαη R.colors, 

αληίζηνηρα. 

 Αιθαξηζκεηηθφ: Πξφθεηηαη γηα έλα αξρείν πφξσλ πνπ 

παξέρεη απιά αιθαξηζκεηηθά, φπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ απφζπαζκα θψδηθα. 

 

Πίλαθαο 1: Παξάδεηγκα ρξήζεο αιθαξηζκεηηθνύ πόξνπ από αξρείν XML ζε θάπνην ζηπι 

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

<resources> 

<string name="app_name">Σίηινο εθαξκνγήο</string> 

<string name="welcome_message">Καιψο νξίζαηε</string> 

</resources> 
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Πίλαθαο 2: Παξάδεηγκα αξρείνπ πόξσλ ηύπνπ XML κε αιθαξηζκεηηθά 

<TextView 

android:id="@+id/welcome_message" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

android:text="@string/welcome_message" 

android:gravity="center" 

android:layout_margin="15dp" /> 

 

 

Πίλαθαο 3: Παξάδεηγκα θώδηθα Java γηα ηελ αλάθηεζε θαη ρξήζε ελόο αιθαξηζκεηηθνύ 

TextView textview = findViewById(R.id.hello_textview); 

Resources res = getResources(); 

String string = res.getString(R.string.hello); 

textview.setText(string); 

 

 Πίλαθαο απφ ραξαθηήξεο: πξφθεηηαη γηα έλα αξρείν 

πφξσλ ηχπνπ XML πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο αιθαξηζκεηηθψλ. 

 

Πίλαθαο 4: Παξάδεηγκα αξρείνπ πόξσλ ηύπνπ XML κε πίλαθα αιθαξηζκεηηθώλ 

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

<resources> 

<string-array name="months_array"> 

<item>January</item> 

<item>February</item> 

<item>March</item> 
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<item>April</item> 

<item>May</item> 

<item>June</item> 

<item>Jule</item> 

<item>August</item> 

<item>September</item> 

<item>October</item> 

<item>November</item> 

<item>December</item> 

</string-array> 

</resources> 

 

Πίλαθαο 5: Παξάδεηγκα θώδηθα Java γηα ηελ αλάθηεζε θαη ρξήζε ελόο πίλαθα αιθαξηζκεηηθώλ 

Resources res = getResources(); 

String[] months = res.getStringArray(R.array.months_array); 

 

 Πιεζπληηθνί αξηζκνί: πνιιέο γιψζζεο θάλνπλ δηάθξηζε 

κεηαμχ ηνπ εληθνχ θαη ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ. Μηα 

εθαξκνγή Android θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ κεδέλ, 

ηνπ έλα, ηνπ δχν, ησλ ιίγσλ θαη ησλ πνιιψλ. Μέζσ 

εηδηθψλ κεζφδσλ πνπ παξέρεη ην Android API, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε κέζνδνο getQuantityString, κπνξεί λα 

γίλεη ε επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πφξνπ 

αιθαξηζκεηηθνχ.  

 

Πίλαθαο 6: Παξάδεηγκα αξρείνπ πόξσλ ηύπνπ XML κε πιεζπληηθνύο αξηζκνύο 

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

<resources> 
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<plurals name="numberOfImages"> 

<item quantity="one">One image found.</item> 

<item quantity="other">%d images found.</item> 

</plurals> 

</resources> 

 

Πίλαθαο 7: Παξάδεηγκα θώδηθα Java γηα ηελ αλάθηεζε θαη ρξήζε ελόο αιθαξηζκεηηθνύ 

πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 

int count = getNumberOfImages(); 

Resources res = getResources(); 

String images = res.getQuantityString(R.plurals.numberOfImages, count, count); 

 

 Υξψκαηα: πξφθεηηαη γηα έλα αξρείν πφξσλ ηχπνπ XML 

πνπ πεξηέρεη ηηκέο ρξσκάησλ. Οη ηηκέο απηέο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είηε ζηα 

αξρεία ζηπι ηεο εθαξκνγήο. Σα ρξψκαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξσκαηηθφ κνληέιν RGB θαη 

δηαθάλεηαο. Η ηηκή ελφο ρξψκαηνο πξέπεη λα μεθηλνχλ 

κε ην εηδηθφ ζχκβννιν # θαη νη ηηκέο ζηε ζεηξά είλαη: 

 Γηαθάλεηα 

 Κφθθηλν 

 Πξάζηλν 

 Μπιε 

Οη ζπλδπαζκνί πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε 

ζχληαμε ηεο ηηκήο ελφο ρξψκαηνο είλαη νη εμήο: 

 

• #RGB 

• #ARGB 

• #RRGGBB 
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• #AARRGGBB 

 

Πίλαθαο 8: Παξάδεηγκα αξρείνπ πόξσλ ηύπνπ XML κε ρξώκαηα 

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

<resources> 

<color name="row_odd">#CCCC99</color> 

<color name="row_even">#CECEB0</color> 

<color name="row_header">#454545</color> 

</resources> 

 

Πίλαθαο 9: Παξάδεηγκα θώδηθα Java γηα ηελ αλάθηεζε θαη ρξήζε ελόο ρξώκαηνο 

TextView textview = findViewById(R.id.hello_textview); 

Resources res = getResources(); 

int color = res.getColor(R.color.text_color); 

textview.setTextColor(color); 

 

Πίλαθαο 10: Παξάδεηγκα ρξήζεο ρξώκαηνο ζε αξρείν δηάηαμεο 

<TextView 

android:id="@+id/welcome_message" 

android:text="@string/welcome_message" 

android:textColor="@color/text_color"> 

</TextView> 

 

o Πφξνη ζηπι: νη πφξνη απηνί θαζνξίδνπλ πσο ζα θαίλεηαη ηα 

ζηνηρεία ηεο γξαθηθήο δηεπηθάλεηαο ζηελ νζφλε. Οη πφξνη απηνί 

απνζεθεχνληαη ζην θάθειν values θαη είλαη πξνζβάζηκνη απφ 

ηελ θιάζε R.style. Σν θάζε ζηπι κπνξεί λα εθαξκνζηεί είηε ζε 

έλα μερσξηζηφ ζηπι είηε ζε κία δηάηαμε είηε ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα είηε ζε νιφθιεξε ηελ εθαξκνγή. 
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Πίλαθαο 11: Παξάδεηγκα αξρείνπ πόξσλ ηύπνπ XML γηα ην ζηπι 

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

<resources> 

<style 

name="style_name" 

parent="@[package:]style/style_to_inherit"> 

<item 

name="[package:]style_property_name" 

>style_value</item> 

</style> 

</resources> 

 

Πίλαθαο 12: Παξάδεηγκα αξρείνπ πόξσλ ηύπνπ XML γηα ηε δηακόξθσζε ελόο TextView 

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

<EditText 

style="@style/CustomText" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:text="Hello, World!" /> 

 

 Φάθεινο xml: ζην θάθειν απηφ πεξηιακβάλνληαη φια ηα ππφινηπα 

αξρεία XML πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή, ηα νπνία δελ 

εληάζζνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Σν πην 

ζπλεζηζκέλν αξρείν XML πνπ ππάξρεη ζε απηφ ην θάθειν είλαη ην 

αξρείν ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο. Σν αξρείν απηφ πεξηέρεη ηηο 

πξνηηκήζεηο γηα ηε δηάηαμε, ψζηε ε γξαθηθή δηεπηθάλεηα λα παξάγεηαη 

απηφκαηα. Οη πην ζπλεζηζκέλεο ξπζκίζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζην 

αξρείν απηφ είλαη νη εμήο: 
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o CheckBoxReference: Πξφθεηηαη γηα έλα θνπηί επηινγήο πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη είηε ηελ ηηκή true είηε ηελ ηηκή false. 

o EditTextPreference: Απνζεθεχεη θείκελν πνπ εηζάγεη ν 

ρξήζηεο. 

o ListPreference: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κέζα απφ κία 

ιίζηα επηινγψλ. Η ιίζηα απηή κπνξεί είηε λα νξίδεηαη ζε έλα 

άιιν αξρείν XML. 

o RingtonePreference: Πεξηέρεη κία ιίζηα απφ ηνπο ήρνπο 

θιήζεο ηεο ζπζθεπήο. 

o Preference: Πξφθεηηαη γηα κία γεληθνχ ηχπνπ ξχζκηζε πνπ 

ιεηηνπξγεί σο πιήθηξν. 

o PreferenceScreen: Πξφθεηηαη γηα ηελ χπαξμε ξπζκίζεσλ κέζα 

ζε κία λέα νζφλε ηεο θεληξηθήο νζφλεο. 

o PreferenceCategory: Καηεγνξηνπνηεί ηηο ξπζκίζεηο 

 

Πίλαθαο 13: Παξάδεηγκα αξρείνπ XML κε ηνπο ηύπνπο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο 

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

<PreferenceScreen 

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

<PreferenceCategory android:title="@string/user_credentials"> 

<EditTextPreference 

android:dialogMessage="@string/username_dialog_message" 

android:dialogTitle="@string/username" 

android:key="username" 

android:title="@string/username" 

android:summary="@string/username_summary"/> 

<EditTextPreference 

android:dialogMessage="@string/password_dialog_message" 
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android:dialogTitle="@string/password" 

android:key="password" 

android:title="@string/password" 

android:inputType="textPassword" 

android:summary="@string/password_summary"/> 

</PreferenceCategory> 

</PreferenceScreen> 

 

Πίλαθαο 14: Παξάδεηγκα θώδηθα Java γηα ηε ρξήζε ελόο XML αξρείνπ κε ξπζκίζεηο 

public class PreferencesScreen extends PreferenceActivity { 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

addPreferencesFromResource(R.xml.preferences_screen); 

} 

} 

 

4.6  Ο θάθεινο libs 

 

Ο θαηάινγνο libs πεξηέρεη φιεο ηηο εμσηεξηθέο βηβιηνζήθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή. Με ηελ χπαξμε πεξαηηέξσ βηβιηνζεθψλ, νη 

πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκεο θιάζεηο γηα δηάθνξνπο 

ζθνπνχο, φπσο ηελ εκθάληζε ραξηψλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο Google Maps. Σν Android 

είλαη πινπνηεκέλν κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java, νπφηε φιεο νη βηβιηνζήθεο 

έρνπλ ηελ θαηάιεμε jar.  
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4.7  Ο θάθεινο gen 

 

Ο θάθεινο gen πεξηέρεη αξρεία ηα νπνία παξάγνληαη απηφκαηα απφ ην 

Android Development Tools plugin ηνπ Eclipse, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θιάζε R πνπ 

θξαηάεη φινπο ηνπο πφξνπο ηεο εθαξκνγήο. ε θάζε πξνζζήθε ελφο αξρείνπ ζην 

θάθειν res, ην Android Development Tools plugin ηνπ Eclipse παξαηεξεί ηελ αιιαγή 

θαη πξνζζέηεη ηα θαηάιιεια αλαγλσξηζηηθά ησλ πφξσλ ζην αξρείν R.java, νχησο 

ψζηε λα θξαηείηαη πάληα ελεκεξσκέλν. 

 

4.8  Ο θάθεινο bin 

 

ην θάθειν bin απνζεθεχνληαη φια ηα αξρεία πνπ παξάγνληαη κε ηε 

κεηαγιψηηηζε ηεο εθαξκνγήο. ην θάθειν απηφ ππάξρεη ην παθέην apk ηεο 

εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζε κία ζπζθεπή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Δμαηνκίθεπζε Πνιπκεζηθνύ Πεξηερνκέλνπ ζε 

Δθαξκνγέο Android 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξαθνχλ νη έλλνηεο γηα ηελ εμαηνκίθεπζε 

πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζα γίλεη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ 

θπξηφηεξσλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Σα ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο 

αλαθέξνληαη γεληθά ζην λα αληαπνθξίλεηαη ε εθαξκνγή ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ θάζε ρξήζηε (Cingil et al, 2000). 

 

5.1  Δηζαγσγή 

 

Η ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ είζνδν ζε κηα λέα 

πεξίνδν πιεξνθνξίαο. Σν Γηαδίθηπν έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνλδήπνηε 

απφ νπνπδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. Σν γεγνλφο φκσο φηη νη 

πιεξνθνξίεο γεληθά είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο δε ζεκαίλεη πσο είλαη θαη εχθνια 

αλαδεηήζηκεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάκε. 

Η ηαμηλφκεζε θαη νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ, ηξαγνπδηψλ, βίληεν θ.η.ι. είλαη 

κία πνιχ ρξήζηκε δηαδηθαζία ε νπνία καο επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε κε βάζε θάπνην 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, δηεπθνιχλνληαο ηελ αλαδήηεζε ζην ζψκα απηφ. Άιιεο ιχζεηο 

απνηεινχλ νη εμαηνκηθεπκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ 

πνπ έρνπλ γίλεη επξέσο απνδεθηά απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ. Τπάξρνπλ 

ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ γηα ηελ πξφηαζε ηζηνζειίδσλ, εζηηαηνξίσλ, ηξαγνπδηψλ, 

ηαηληψλ θ.ά. Απηά ηα ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε έλα ζπλδπαζκφ κνληεινπνίεζεο ησλ 

πξνηηκήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ, ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ πεξηερνκέλνπ θαη 

ζηε κνληεινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνηχπσλ γηα λα εηζεγεζνχλ επηηπρεκέλσλ 

πξνηάζεσλ (Montaner, 2003; Wasfi, 1999; Sarwar et al., 2001).  

Η εμαηνκίθεπζε ζηηο κνπζηθέο εθαξκνγέο, ηφζν απηέο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ππνινγηζηέο φζν θαη απηέο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, έγθεηηαη θπξίσο ζηελ εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο θαη ζηελ πξφηαζε λέσλ 
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ηξαγνπδηψλ πνπ πηζαλψο αξέζνπλ ζην ρξήζηε. Οη κεραληζκνί απηνί νλνκάδνληαη 

κεραληζκνί ζπζηάζεσλ θαη ηα ζπζηήκαηα απηά, ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ.  

Ο νξηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ είλαη ν εμήο: 

Σύζηημα ζσζηάζεων είναι ένα ζύζηημα ποσ αναλύει ηις προηιμήζεις ενός 

ζσγκεκριμένοσ τρήζηη και αναγνωρίζει ένα ζύνολο ζηοιτείων ποσ ηοσ προηείνει ως 

ενδιαθέρονηα. 

Απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ απνδνηηθά ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ρξήζηε (πξνθίι). Σα κνληέια θαη νη ηερληθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη θάζε θνξά εμαξηψληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε 

ζπζηήκαηνο. Γεληθά, κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ ηα αθφινπζα δνκηθά ζηνηρεία:  

 Αλαπαξάζηαζε Πξνθίι  

 Αξρηθφ Πξνθίι 

 Σερληθέο εθκάζεζεο πξνθίι 

 Αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθφηεηαο  

 Σερληθέο πξνζαξκνγήο πξνθίι 

 Μέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο πιεξνθνξηψλ 

 Σαίξηαζκα  ζηνηρείσλ- πξνθίι ρξήζηε  

 Σαίξηαζκα παξακέηξσλ ρξήζηε 

Η δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο πξνθίι είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πξέπεη λα επηιέγεηαη κηα θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνθίι πξηλ 

πξνεγεζεί κηα ελέξγεηα, αθνχ φια ηα ππφινηπα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδνληαη 

πάλσ ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη κε ιεπηνκέξεηα ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ, γηαηί ην ζχζηεκα πξέπεη λα γλσξίδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

γηα ην ρξήζηε, νχησο ψζηε λα ηνπ παξέρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. ηε 

ζπλέρεηα βέβαηα, ην ζχζηεκα καζαίλεη απφ ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε θαη κπνξεί λα ηνπ 

παξέρεη πην αθξηβή απνηειέζκαηα. 

Ο ρξήζηεο αιιειεπηδξά ζπλερψο κε ην ζχζηεκα γηα λα κπνξεί ην ζχζηεκα λα 

αλαγλσξίζεη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ ρξήζηε θαη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο 
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πνπ ζα ηνπ παξέρεη. Δπίζεο, ε αιιειεπίδξαζε κε ην ζχζηεκα είλαη ζεκαληηθή γηαηί 

ην ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ην πξνθίι ηνπ, αθνχ νη πξνηηκήζεηο ελφο αηφκνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ηνπο κεραληζκνχο ζπζηάζεσλ απηή ε 

δηαδηθαζία θαιείηαη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθφηεηαο θαη κπνξεί λα εμαρζεί κε: 

 κε απηφκαην θαη έκκεζν ηξφπν απφ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηινγέο 

ηνπ ρξήζηε ζην πξφγξακκα. 

 κε απηφκαην θαη άκεζν ηξφπν κέζα απφ ηελ απάληεζε θάπνησλ 

εξσηήζεσλ. 

 κε έκκεζν ηξφπν απφ ην ρξφλν πνπ ν ρξήζηεο δηαζέηεη ζηελ 

εθαξκνγή. 

Ωζηφζν, νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερληθέο εθκάζεζεο πξνθίι. Οη ηερληθέο απηέο αλαδεηνχλ 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνθίι ηνπ 

ρξήζηε. Η εθκάζεζε ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ ρξήζηε γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ πνπ εθπαηδεχεηαη ζπλερψο γηα λα 

αληηθαηνπηξίζεη θαιχηεξα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Μία αλαιπηηθή κειέηε πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επξέσο δηαδεδνκέλεο ηερληθέο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

ησλ ρξεζηψλ κπνξεί λα βξεζεί ζην (Gauch et al, 2007). 

Μεηά ηoλ θαηάιιειν θαζνξηζκφ ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ ρξήζηε, ην ζχζηεκα 

εθκεηαιιεχεηαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε λέα ηξαγνχδηα. 

Οη απνθάζεηο γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηνλ ρξήζηε ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηξέρνπζεο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε δηήζεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε λα πξνηείλνληαη πνηνηηθέο ζπζηάζεηο γηα νηθνλνκία 

ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Γηα ηε δηήζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο 

ηερληθέο, φπσο: 

 Η δεκνγξαθηθή κέζνδνο, ε νπνία αληηζηνηρεί αληηθείκελα πξνηάζεσλ 

ζε ηχπνπο ρξεζηψλ πνπ εμάγνληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

 Η ζπλεξγαηηθή κέζνδνο, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε άιισλ ρξεζηψλ κε παξφκνην πξνθίι θαη πξνηηκήζεηο 

κε ην ρξήζηε. 
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 Η αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε νπνία βαζίδεηαη θπξίσο ζην πεξηερφκελν 

θαη αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε πνπ έρεη ν ρξήζηεο κε ηα πξνο πξφηαζε 

αληηθείκελα. 

Οη θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ ήδε θαηαθιχζεη ηνλ θφζκν, αιιά νη εθαξκνγέο 

ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ δε ιακβάλνπλ αθφκα ζνβαξά ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ (Gstein et al, 2005; Floch et al, 2012). ηε κνπζηθή βηνκεραλία έρνπλ 

πξνηαζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Baltrunas et al (2011) 

πξφηεηλαλ κεραληζκνχο ζπζηάζεσλ γηα αλαπαξαγσγή κνπζηθήο ζε απηνθίλεηα, ηα 

νπνία πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θίλεζε ησλ δξφκσλ. Οη Jorstad et al (2005) 

κειεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εθαξκνγέο γηα 

θηλεηά ηειέθσλα. Οη Kuhn et al (2010) δεκηνχξγεζαλ κηα κνπζηθή εθαξκνγή πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηελ νκνηφηεηα ησλ ηξαγνπδηψλ γηα ηελ ζχζηαζε ηξαγνπδηψλ ζηνπο 

ρξήζηεο.  

Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ έδεημαλ φηη νη άλζξσπνη 

αλαδεηνχλ κνπζηθή φρη κφλν κε φξνπο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. θαιιηηέρλεο 

ή ηίηινο ηξαγνπδηνχ), αιιά θαη κε πην πεξηγξαθηθνχο ηξφπνπο, φπσο ην είδνο ηεο 

κνπζηθήο ή πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζεο ηνπο ή νλνκάδνληαο θαιιηηέρλεο πνπ είλαη 

θνληά ζηε κνπζηθή πνπ ζέινπλ λα αλαδεηήζνπλ (Bainbridge et al., 2003; Downie θαη 

Cunningham, 2002; Lee θαη Downie, 2004). Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο 

αθξφαζεο κνπζηθήο δελ ππνζηεξίδνπλ αθφκα εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ "Θέισ λα 

αθνχζσ κνπζηθή παξφκνηα κε απηφ ην ηξαγνχδη αιιά φρη ηνπ ίδηνπ θαιιηηέρλε" ή 

"Θέισ λα αθνχζσ θάηη ραξνχκελν". 

Οη Bainbridge et al. (2003) αλέιπζαλ κνπζηθά εξσηήκαηα ζηελ ππεξεζία ηεο 

Google Answers. Οη πην ηππνπνηεκέλνη ηξφπνη γηα αλαδήηεζε κνπζηθήο ήηαλ ν 

θαιιηηέρλεο ή ν ηίηινο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ωζηφζν, ε κειέηε απηή αλέδεημε φηη ην 1/3 

ησλ εξσηεκάησλ πεξηιακβάλνπλ κία πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ή ηνπ ζηπι ηνπ 

ηξαγνπδηνχ θαη κεξηθέο θνξέο δφζεθαλ παξφκνηνη θαιιηηέρλεο. Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα αλέθεξαλ νη Downie θαη Cunningham (2002) ζε κηα κειέηε ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Bentley et al. (2006), πνπ 

πξνηείλνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο κνπζηθήο πξέπεη λα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο 

πινήγεζεο. Οη Lee et al. (2004) ρξεζηκνπνίεζαλ εξσηεκαηνιφγηα γηα λα κειεηήζνπλ 

πσο νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ κνπζηθή. Η έξεπλα ηνπο αλαδεηθλχεη φηη γίλνληαη 

αλαδεηήζεηο κε βάζε ην είδνο, ηε δηάζεζε ή ην θχιν. Αλ θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
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κε ην είδνο είλαη αδηακθηζβήηεηα ζεκαληηθέο, δελ ππάξρεη αθφκα ζπκθσλία γηα 

θάπνηα ηαμηλνκία ζχκθσλα κε ην είδνο (Aucouturier θαη Pachet, 2003; Lamere, 

2008), πνπ κεηψλνπλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Μηα ελαιιαθηηθή ζηα είδε δίλεηαη απφ ηηο 

εηηθέηεο θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ παξέρνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα (Lamere, 

2008): μεπεξλνχλ πξνβιήκαηα ζπλσλπκηψλ, π.ρ. e-jazz θαη electronic jazz, θαη 

κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ.  

Οη Berenzweig et al. (2004) θαηέηαμαλ ηηο δηάθνξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 

ζε απηέο ζε αληηθεηκεληθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζε πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηε κνπζηθή. Οη 

αληηθεηκεληθέο πξνζεγγίζεηο πεξηθιείνπλ θάζε είδνπο ηερληθή πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε φπσο ηελ αλάιπζε κεηαδεδνκέλσλ, ην ζπλεξγαηηθφ 

θηιηξάξηζκα, ηα εξσηεκαηνιφγηα θ.α. (Platt et al., 2002; Whitman θαη Lawrence, 

2002; Berenzweig et al., 2004; Ellis et al., 2002; Frank et al., 2008; Turnball et al., 

2008). Οη πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηε κνπζηθή εμαξηψληαη ζε αλαιχζεηο ζεκάησλ θαη 

δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε. Παξαδείγκαηα είλαη νη εξγαζίεο 

ησλ Logan θαη Salomon (2001), Aucouturier θαη Pachet (2002), Foote (1997), 

Pampalk et al. (2005), Tzanetakis θαη Cook (2002), θαη Tsunoo et al. (2009). Μηα 

θαιή αλαζθφπεζε θαη παξνπζίαζε παξφκνησλ κεζφδσλ ππάξρεη ζηελ εξγαζία ησλ 

Casey et al. (2008). 

 

5.2  Αληηθείκελα ζπζηάζεσλ 

 

Οη ζπζηάζεηο βαζίδνληαη πάλσ ζε κεξηθέο πνιχ ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ: 

 Υξήζηεο 

Ο ρξήζηεο είλαη ν άλζξσπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ θαη 

έρεη σο ζηφρν ηελ αλαπαξαγσγή ηξαγνπδηψλ. Μία ζχζηαζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ ρξήζηε, πξέπεη πξψηα λα επεμεξγαζηεί ηα 

δεδνκέλα, φπσο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο επηινγέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα πεξηέρεη: 

 ην θχιν 
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 ηελ ειηθία 

 ην ηχπν δηακνλήο 

 ηηο ζπλήζεηεο ηνπ 

 ην είδνο κνπζηθήο πνπ ηνπ αξέζεη 

Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα γίλνπλ γλσζηά ζηελ εθαξκνγή ακέζσο 

κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε.  

Μία άιιε νπηηθή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνηάζεσλ ζην ρξήζηε 

είλαη λα βαζηζηεί ην ζχζηεκα ζηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. Σν 

ζχζηεκα αξρηθά παξαθνινπζεί ην ρξήζηε θαη παξαηεξεί πνηα είλαη 

ηα ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ επίδξαζε πάλσ ζην ρξήζηε ή πνηα 

ηξαγνχδηα έρεη απνζεθεπκέλα ζηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ή πνηα 

ηξαγνχδηα αμηνινγεί ζεηηθά. Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηε κέζνδν 

κπνξνχκε λα έρνπκε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα αθφκα θαη ζε 

ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζην πξφγξακκα. 

 Αληηθείκελν 

Με ηελ έλλνηα αληηθείκελν δελ ελλννχκε έλα θπζηθφ αληηθείκελν, 

αιιά ην αληηθείκελν ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

κνπζηθέο εθαξκνγέο ην αληηθείκελν απνηειεί ην ηξαγνχδη. Άιια 

αληηθείκελα ζε άιιεο εθαξκνγέο, κπνξεί λα είλαη νη ππνινγηζηέο, 

νη ηαηλίεο θαη ν πξννξηζκφο γηα δηαθνπέο.  

Μία ζχζηαζε πνπ βαζίδεηαη πάλσ ζην αληηθείκελν επεμεξγάδεηαη 

ιέμεηο θιεηδηά, νη νπνίεο θαινχληαη εηηθέηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα 

ηε ζχζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζην αληηθείκελν, αο πάξνπκε έλα 

παξάδεηγκα απφ κηα κνπζηθή εθαξκνγή. Όηαλ ν ρξήζηεο έρεη 

επηιέμεη λα αθνχζεη ην ηξαγνχδη "Laid" απφ ην άικπνπκ "The Best 

of James" ησλ "James", ηφηε ε εθαξκνγή ζα ηνπ παξέρεη ζπζηάζεηο 

κε ηελ εμήο ζεηξά: 

 Αξρηθά, ζα πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε ηξαγνχδηα απφ ην 

άικπνπκ "The Best of James" ησλ "James". 
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 ηε ζπλέρεηα, ζα ηνπ πξνηείλεη ηξαγνχδηα απφ άιια 

άικπνπκ ησλ "James". 

 ηε ζπλέρεηα, ζα ηνπ πξνηείλεη ηξαγνχδηα πνπ 

έρνπλ παξφκνηεο ιέμεηο θιεηδηά κε ην ηξαγνχδηα 

"Laid". 

 Σέινο, ζα ηνπ πξνηείλεη ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ 

παξφκνηεο ιέμεηο θιεηδηά κε ην ζπγθξφηεκα 

"James". 

Οη ζπζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην αληηθείκελν, είλαη πνιχ 

δεκνθηιείο ζε ηζηνζειίδεο φπσο ην YouTube, ζηηο νπνίεο ε γλψζε 

γηα ηνλ ρξήζηε είλαη αλχπαξθηε θαη ηα αληηθείκελα πνπ 

πξνζθέξνληαη είλαη εθαηνκκχξηα. 

 πλδπαζηηθή ζύζηαζε 

Μηα ζπλδπαζηηθή ζχζηαζε πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ 

πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε κε ην αληηθείκελν. Η πην γλσζηή κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ην ρξήζηε.  

Γηα παξάδεηγκα, ζε κία κνπζηθή εθαξκνγή, ν ρξήζηεο αμηνινγεί 

ηα ηξαγνχδηα πνπ αθνχεη θαη αγνξάδεη. Ο ρξήζηεο απηφ πνπ θάλεη, 

είλαη λα πξνζζέηεη ζην θαιάζη ηνπ ηα ηξαγνχδηα πνπ ηνπ αξέζνπλ 

θαη λα ηα αμηνινγεί κε κηα βαζκνινγία πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 1 

έσο ην 5. Όηαλ ε αγνξά εθηειεζηεί, ε ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ηνπ 

πξνηείλεη άκεζα πεξηζζφηεξα ηξαγνχδηα. Η επηινγή ηνπ 

ηξαγνπδηνχ πνπ ζα πξνηαζεί δελ είλαη εχθνιε, θαζψο ππάξρεη κηα 

ηεξάζηηα πνηθηιία ηξαγνπδηψλ απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

κνπζηθήο, δηαθνξεηηθνχο ηξαγνπδηζηέο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ζπλζέηεο. Γηα λα γίλεη κηα ζσζηή ζχζηαζε, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζα βνεζήζεη πνιχ ε αμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε πάλσ ζην 

ηξαγνχδη πνπ έρεη θαηεβάζεη. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηηο 

βαζκνινγίεο ηνπ θάζε ρξήζηε κε ηηο βαζκνινγίεο άιισλ ρξεζηψλ. 

Έηζη, κειεηψληαο ηηο νκνηφηεηεο κπνξεί λα πξνβεί ζε κηα 

νινθιεξσκέλε ζχζηαζε. Οη ζπλδπαζηηθέο ζπζηάζεηο είλαη, ίζσο, 
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ην πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ζχζηαζε αθνχ 

επεμεξγάδνληαη φιν ην θάζκα ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα καο δψζνπλ ηελ ηέιεηα ζχζηαζε.  

 Απόζηαζε θαη Οκνηόηεηα 

Οη έλλνηεο ηεο απφζηαζεο θαη ηεο νκνηφηεηαο είλαη βαζηθέο γηα λα 

γίλεη ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε δεδνκέλα ίδηνπ ηχπνπ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε κηα ζχζηαζε. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο 

έλλνηεο απφζηαζεο θαη νκνηφηεηαο, αο πάξνπκε έλα παξάδεηγκα 

γεσγξαθηθήο κειέηεο απνζηάζεσλ. Η γεσγξαθηθή κειέηε 

απνζηάζεσλ έρεη πνιιά θνηλά κε ηελ κειέηε απνζηάζεσλ ζηνπο 

ζπζηαηηθνχο κεραληζκνχο.  

Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ 

ηεζζάξσλ ειιεληθψλ πφιεσλ: Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Λακίαο 

θαη Καηεξίλεο. Αλ ζέιακε λα βξνχκε πνηα πφιε είλαη πην θνληά 

ζηελ Λάξηζα, ε απάληεζε ζα ήηαλ ε Καηεξίλε (θαζψο απηή απέρεη 

ιηγφηεξα ρηιηφκεηξα απφ ηελ Λάξηζα). Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ε Λάξηζα έρεη πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηελ 

Καηεξίλε, απ’ φηη κε ηελ Θεζζαινλίθε ή ηελ Λακία, ιφγσ ηνπ φηη 

ε απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο (Λάξηζα-

Καηεξίλε).  

ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ ε ζχγθξηζε κεηαμχ δπν αληηθεηκέλσλ 

κπνξεί λα κε γίλεηαη κε βάζε ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, αιιά θαη 

εθεί ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ζχγθξηζε. Η αμηνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ ζε έλα ηξαγνχδη (Rating), ε 

ειηθία ησλ ρξεζηψλ ή ην φλνκα ελφο ηξαγνπδηνχ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εχξεζε νκνηνηήησλ αλάκεζα ζηα αληηθείκελα. 

Καηά ηα άιια, ε ζχγθξηζε γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ θαη ε 

ζχγθξηζε αληηθεηκέλσλ ζηελ ζχζηαζε παξακέλνπλ ίδηεο, έρνληαο 

πνιινχο θνηλνχο θαλφλεο ζχγθξηζεο. Απηνί νη θαλφλεο, πνπ 

βνεζνχλ πνιχ ζηελ κέηξεζε νκνηνηήησλ, πεγάδνπλ απφ ηελ 

γεσκεηξηθή κειέηε απνζηάζεσλ.  
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Γεληθά ε γεσκεηξηθή κειέηε απνζηάζεσλ έρεη ζεκαληηθνχο 

θαλφλεο πνπ βνεζνχλ ζηελ κειέηε ηεο νκνηφηεηαο δχν 

αληηθεηκέλσλ. 

o Όηαλ έρνπκε ηε κέγηζηε νκνηφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ κε 

έλα άιιν έρνπκε ηαπηφρξνλα ηελ ειάρηζηε απφζηαζε.  

o Η κέγηζηε νκνηφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ είλαη κε ηνλ εαπηφ 

ηνπ.  

o Όιεο νη απνζηάζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε ην κεδέλ.  

o Η απφζηαζε κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ είλαη κεδέλ εάλ ηα 

δπν αληηθείκελα είλαη αθξηβψο ίδηα.  

o Οη απνζηάζεηο αλάκεζα ζε δπν αληηθείκελα είλαη 

ζπκκεηξηθέο. Γηα παξάδεηγκα παίξλνπκε ηελ απφζηαζε 

αλάκεζα ζε δχν ζεκεία, Α θαη Β. Η απφζηαζε απφ ην Α 

πξνο ην Β αιιά θαη απφ ην Β πξνο ην Α παξακέλεη ε ίδηα.  

o Δπίζεο, έρνπκε ηνλ «θαλφλα ησλ ηξηγψλσλ» πνπ ιέεη φηη: 

αλ έρνπκε ηξία αληηθείκελα κε απφζηαζε αλάκεζα ζε δχν 

αληηθείκελα Α θαη Β δ (Α, Β) ηφηε, γηα νπνηνδήπνηε ηξίην 

αληηθείκελν Γ ηζρχεη: [δ (Α, Β) <= δ (Α, Γ) + δ (Γ, Β)]. 

 

5.3  Μέζνδνη πζηάζεσλ 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο ηεο πιεξνθνξίαο: ε 

δεκνγξαθηθή, ε βαζηζκέλε ζην πεξηερφκελν θαη ε ζπλεξγαηηθή.  

 

5.3.1  Γεκνγξαθηθό θηιηξάξηζκα  

 

Σν δεκνγξαθηθφ θηιηξάξηζκα ρξεζηκνπνηεί ηηο πεξηγξαθέο ησλ αλζξψπσλ γηα 

λα κάζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ηχπνπ αλζξψπσλ πνπ ηνπο 

αξέζεη. Σα πξνθίι ρξεζηψλ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεζηψλ ζε 

ζηεξενηππηθέο πεξηγξαθέο (Rich 1979), πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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γλσξίζκαηα ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεζηψλ. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε είλαη 

απαξαίηεηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε. Οη ηαμηλνκήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο γεληθνί ραξαθηεξηζκνί γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο. πλήζσο, ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε ιακβάλνληαη θαηά ηελ αίηεζε 

εγγξαθήο ζην ζχζηεκα ή αθξηβψο κεηά ηελ εγγξαθή. Σα πξνθίι πνπ πξνθχπηνπλ 

επεθηείλνπλ ην εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δεκνγξαθηθή βάζε 

δεδνκέλσλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ε κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηνλ Krulwich (1997) 

ρξεζηκνπνηεί έλα δεκνγξαθηθφ ζχζηεκα πνπ θαιείηαη PRIZM θαη δηαηξεί ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε 62 δεκνγξαθηθέο ζπζηάδεο ζχκθσλα κε:  

 ηo ηζηνξηθφ αγνξψλ ηνπο,  

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο θαη  

 ηηο απαληήζεηο ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο.  

Έλα δεκνγξαθηθφ ζχζηεκα θηιηξαξίζκαηνο έρεη δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα 

(Koychev 2000):  

 νη ζπζηάζεηο απνδεηθλχνληαη πάξα πνιχ γεληθέο θαη  

 δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ελδηαθέξνληνο.  

Παξφια απηά, νη δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα 

ρξήζηκε ηερληθή εάλ ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο πξνζεγγίζεηο.  

 

5.3.2  Φηιηξάξηζκα βαζηζκέλν ζην Πεξηερόκελν  

 

Οη πξνζεγγίζεηο θηιηξαξίζκαηνο πνπ βαζίδνληαη ζην πεξηερφκελν ζπζηήλνπλ 

αληηθείκελα ζηνλ ρξήζηε βαζηζκέλα ζηηο πεξηγξαθέο ησλ πξνεγνπκέλσλ 

αμηνινγεκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Με άιια ιφγηα, ζπζηήλνπλ αληηθείκελα, επεηδή είλαη 

παξφκνηα κε ηα ζηνηρεία πνπ ν ρξήζηεο έρεη ζπκπαζήζεη ζην παξειζφλ. Σα πξνθίι 

ησλ ρξεζηψλ δεκηνπξγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ 

εμάγνληαη απφ απηά ηα αληηθείκελα.  

ην ζχζηεκα πνπ πξφηεηλε ν Pazzani (1996), ν ρξήζηεο αμηνινγεί δηάθνξα 

έγγξαθα ηνπ Ιζηνχ ζε κηα δπαδηθή θιίκαθα ("θαπηφ"/"θξχν"). Με βάζε απηέο ηηο 
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εθηηκήζεηο, ππνινγίδνληαη νη πηζαλφηεηεο ησλ ιέμεσλ πνπ είλαη ζηα "θαπηά" ή "θξχα" 

έγγξαθα. Σν ζχζηεκα πνπ πξφηεηλεη ν Lieberman (1995) βνεζά έλα ρξήζηε ζηελ 

πινήγεζε ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Σν ζχζηεκα απηφ πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη 

ελδηαθέξνληα αληηθείκελα ζηνλ Ιζηφ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην ηξέρνλ πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε. Γηα έλα ζχλνιν ζπλδέζεσλ, ην ζχζηεκα απηφ 

ππνινγίδεη κηα ζεηξά πξνηίκεζεο βαζηζκέλε ζην πξνθίι. Απηφ ην πξνθίι είλαη έλαο 

θαηάινγνο ζηαζκηζκέλσλ ιέμεσλ θιεηδηψλ, νη νπνίεο θαινχληαη εηηθέηεο, θαη 

ππνδεηθλχνπλ ηε ζρεηηθφηεηα κε ηηο ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζειίδεο.  

Έλα θαζαξφ ζχζηεκα θηιηξαξίζκαηνο πεξηερνκέλνπ έρεη δηάθνξα 

κεηνλεθηήκαηα:  

 δε ιακβάλεη ππφςε θαζφινπ ηηο ππνθεηκεληθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

ζηνηρείνπ,  

 πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν παξφκνησλ πξνηάζεσλ θαη  

 ε πνηφηεηα ηεο ζχζηαζεο δελ είλαη ε επηζπκεηή αλ δελ ππάξρεη αξθεηή 

αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε. 

Ωζηφζν, απηέο νη αλεπάξθεηεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ην ζπλδπαζκφ 

κε ηε ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε θηιηξαξίζκαηνο. 

 

5.3.3  πλεξγαηηθό θηιηξάξηζκα  

 

Η ζπλεξγαηηθή ηερληθή θηιηξαξίζκαηνο ηαηξηάδεη αλζξψπνπο κε παξφκνηα 

ελδηαθέξνληα θαη ππνβάιιεη έπεηηα ζπζηάζεηο κε βάζε ηα αληηθείκελα απηά. Οη 

ζπζηάζεηο εμάγνληαη ζπλήζσο απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ 

αλαινγηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ εμάγνληαη ξεηά απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ δίλνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο ή ζησπεξά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα.  

Αληί λα ππνινγίδεηαη ε νκνηφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ, ππνινγίδεηαη ε 

νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Σν πξνθίι ρξήζηε απνηειείηαη απιά απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ ν ρξήζηεο έρεη δηεπθξηλίζεη. Απηά ηα ζηνηρεία ζπγθξίλνληαη κε εθείλα ησλ άιισλ 

ρξεζηψλ γηα λα βξεζνχλ νη επηθαιχςεηο θαη νη νκνηφηεηεο ζηα ελδηαθέξνληα κεηαμχ 

ησλ ρξεζηψλ. Καλνληθά, γηα θάζε ρξήζηε θαζνξίδεηαη έλα ζχλνιν πιεζηέζηεξσλ 
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γεηηφλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ εθηηκήζεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηα άγλσζηα αληηθείκελα πξνβιέπνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

ζπλδπαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο γείηνλεο.  

Η εθαξκνγή πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Goldberg (1992) είλαη κηα απφ ηηο 

πξψηεο εθαξκνγέο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζχζηαζεο. Απηφ ην ζχζηεκα 

ζηεξίρζεθε ζηηο ξεηέο απφςεηο αλζξψπσλ κηαο κηθξήο θνηλφηεηαο, φπσο κηα νκάδα 

εξγαζίαο γξαθείνπ. Έλα άιιν δεκνθηιέο ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ 

Konstan (1997), ην νπνίν ππνινγίδεη ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ νκάδσλ 

πιεξνθφξεζεο USENET κε ηε ζχγθξηζε ησλ εθηηκήζεψλ ηνπο ζε άξζξα εηδήζεσλ. 

Οη εθηηκήζεηο ελφο κεκνλσκέλνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βξεζνχλ άιινη 

ρξήζηεο κε παξφκνηεο εθηηκήζεηο, θαη νη εθηηκήζεηο ηνπο ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία γηα λα πξνβιέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε γηα ηα λέα άξζξα.  

Ωζηφζν, θαη απηή ε κέζνδνο παξνπζηάδεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα:  

 ην πξφβιεκα ηεο πξψηεο εθηίκεζεο,  

 αδπλακία ππνβνιήο ζπζηάζεσλ ζε ρξήζηεο κε ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο,  

 ρακειή πνηφηεηα ζπζηάζεσλ αλ ν αξηζκφο ρξεζηψλ είλαη κηθξφο,  

 δπζθνιία επηηπρνχο αλαηξνθνδφηεζεο θαζψο απηφ απαηηεί ηελ 

πξνζαξκνγή νιφθιεξεο ηεο νκάδαο πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ.  

Παξφια απηά, απηέο νη αλεπάξθεηεο κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ην ζπλδπαζκφ ηεο 

ζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο θηιηξαξίζκαηνο κε ηε βαζηζκέλε ζην πεξηερφκελν 

πξνζέγγηζε. 

 

5.3.4 `Τβξηδηθή πξνζέγγηζε  

 

Σα πβξηδηθά ζπζηήκαηα εθκεηαιιεχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

θηιηξαξίζκαηνο πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο, δεδνκέλνπ φηη 

απνδεηθλχνληαη ζρεδφλ ζπκπιεξσκαηηθά.  

Καηά ζπλέπεηα, απνθεχγνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο γηα θάζε ζχζηεκα, επηηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε 

έλα ζχζηεκα λα επηηχρεη θαη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απφδνζε. Γηάθνξεο κειέηεο 
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έρνπλ δηεμαρζεί θαη έρνπλ βεβαηψζεη ηελ πςειή απφδνζε ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Pazzani 1999, Good 1999). Οη Balabanovic θαη Shoham (1997), ν Schwab (2001) θαη 

ν Cunningham (2001) έρνπλ πξνηείλεη αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πνπ 

πξνηείλνπλ κηα απιή κέζνδν γηα ηηο δχν πξνζεγγίζεηο:  

 δεκηνπξγνχληαη πξνθίι βαζηζκέλα ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη  

 ζπγθξίλνληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ παξφκνηεο 

πξνηηκήζεηο γηα ηε ζπλεξγαηηθή ζχζηαζε.  

 

5.4  Πξνθίι ρξήζηε 

 

Σν πξνθίι ελφο ρξήζηε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή γηα λα πξνηείλεη 

λέα αληηθείκελα πνπ ζεσξνχληαη ζρεηηθά κε ην ρξήζηε. Σα ζπζηήκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζην θηιηξάξηζκα πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ άκεζε ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ ρξήζηε θαη ησλ λέσλ αληηθεηκέλσλ. Καηά ζπλέπεηα, 

απαηηείηαη κηα ηερληθή ηαηξηάζκαηνο πξνθίι-ζηνηρείνπ. Γηάθνξεο ηερληθέο κειεηψληαη 

εδψ, ησλ νπνίσλ ν ζηφρνο είλαη λα απηνκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφκεζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ ζε ζρεηηθά/κε ζρεηηθά, κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπγθξίζεσλ κεηαμχ 

ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

ζηνηρείσλ.  

 

5.4.1  Σππνπνηεκέλν ηαίξηαζκα ιέμεο θιεηδηνύ  

 

Σν ηππνπνηεκέλν ηαίξηαζκα ιέμεο θιεηδηνχ απνηειείηαη απφ κηα απιή 

αξίζκεζε ησλ φξσλ πνπ είλαη παξφληεο ηαπηφρξνλα ζηελ ηξέρνπζα πεξηγξαθή ηνπ 

λένπ αληηθεηκέλνπ θαη ζηηο παξακέηξνπο ρξήζηε. Ωζηφζν, απηφ ην πξφηππν έρεη 

κεξηθά πξνβιήκαηα κε ηε  ζπλσλπκία θαη ηελ πνιπζεκία κεξηθψλ ιέμεσλ.  

Έλα παξάδεηγκα είλαη ην ζχζηεκα πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Stefani θαη 

Strappavara (1998) πνπ εθαξκφδεη απηφλ ηνλ αιγφξηζκν θαη απνηειείηαη απφ ηνλ 

έιεγρν, γηα θάζε ιέμε ζηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ εγγξάθνπ, εάλ ην πιαίζην 
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ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη έρεη βξεζεί ήδε ζηα πξνεγνχκελα έγγξαθα 

θαη έρεη απνζεθεπηεί ήδε ζην ζεκαζηνινγηθφ δίθηπν.  

  

5.4.2  Οκνηόηεηα ζπλεκίηνλνπ  

 

Η νκνηφηεηα ζπλεκηηφλνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ έξεπλα αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα κε απιή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνθίι 

ηνπ ρξήζηε (Salton θαη Buckley 1988, Buckley 1996, Yan θαη Garcia-Molina 1995, 

Chen 2000). Έλαο πξφσξνο ηχπνο νκνηφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζχζηεκα πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνπο Salton θαη McGill (1983). Σν πξνθίι ρξήζηε θαη ε εξψηεζε 

αλαδήηεζεο απνηεινχλ λ-δηάζηαηα δηαλχζκαηα. Ο ηχπνο ζπλεκηηφλνπ ππνινγίδεη ην 

ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο κεηαμχ ησλ δχν δηαλπζκάησλ. Καζψο ην ζπλεκίηνλν 

πξνζεγγίδεη ην "1", ηα δχν δηαλχζκαηα ζπκπίπηνπλ. Δάλ ηα δχν δηαλχζκαηα είλαη 

ηειείσο αλεμάξηεηα, ζα είλαη νξζνγψληα νπφηε θαη ε αμία ηνπ ζπλεκηηφλνπ είλαη "0". 

Δπηπιένλ, ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπλεκηηφλνπ ηεο γσλίαο (πνπ ππνινγίδεηαη εχθνια σο 

θαλνληθνπνηεκέλν εζσηεξηθφ γηλφκελν ησλ δχν δηαλπζκάησλ) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηαμηλνκήζεη ηα ζηνηρεία.  

 

5.4.3  Πιεζηέζηεξνο γείηνλαο  

 

Οη αιγφξηζκνη πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζηαζεο απφ ην ελδηαθεξφκελν ζηνηρείν είηε ζην ππφινηπν ησλ ζηνηρείσλ είηε ησλ 

θαηεγνξηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζην πξνθίι ρξήζηε. Απηφ ην είδνο αιγνξίζκνπ (Duda θαη 

Hart, 1973) ιεηηνπξγεί κε ηελ απνζήθεπζε φισλ ησλ παξαδεηγκάησλ ζην ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο, δειαδή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζην πξνθίι ρξήζηε. Ο αιγφξηζκνο 

θαηαηάζζεη θάζε ζηνηρείν ζηελ θαηεγνξία ηνπ πην ζηελνχ ηνπ παξαδείγκαηνο. 

Αλάινγα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ε ζπλάξηεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο απφζηαζεο κπνξεί λα είλαη έλα απιφ ηαίξηαζκα ιέμεο θιεηδηνχ ή κηα 

ζηαζκηζκέλε ζχγθξηζε (Schwab et al, 2001).  

Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ 

είλαη ην CBR (Case-Based Reasoning). Σν πξνθίι ελφο ρξήζηε αλαπαξίζηαηαη απφ 
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κηα ζπιινγή ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ηνπ θαη, γηα λα ζπζηεζεί έλα λέν 

αληηθείκελν, κπνξεί λα εθαξκνζηεί έλα επξχ ακάιγακα ησλ κέηξσλ νκνηφηεηαο ζηα 

πξνεγνχκελα αληηθείκελα. Η νκνηφηεηα θσδηθνπνηεί ηε γλψζε πνπ ζα αμηνινγήζεη 

εάλ έλα αληηθείκελν ηαηξηάδεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε. Οη ηερληθέο αλάθηεζεο 

θαη πξνζαξκνγήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην CBR έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθέο ζηελ 

αλάπηπμε επθπψλ πξαθηφξσλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ (Cunningham 2001). Γηα 

παξαάδεηγκα, ην ζχζηεκα πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Cunningham (2001) εθαξκφδεη ην 

CBR κε έλα κέηξν νκνηφηεηαο βαζηζκέλν ζηε ζπζρέηηζε Pearson ξ.  

 

5.4.4  Σαμηλόκεζε  

 

πζηήκαηα βαζηζκέλα ζην θηιηξάξηζκα πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ 

ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο σο κηα δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο. Με βάζε έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ αληηθεηκέλσλ, ην ζχζηεκα πξνζπαζεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα κνληέιν γηα θάζε ρξήζηε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ηαμηλνκήζεη ηα 

άγλσζηα αληηθείκελα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο. Οη ηππηθέο θαηεγνξίεο 

ηαμηλφκεζεο είλαη ελδηαθέξνλ ζηνηρείν θαη κε ελδηαθέξνλ (Billsus θαη Pazzani, 

1999), αιιά ν αιγφξηζκνο κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη ηα ζηνηρεία ζε νπνηνδήπνηε ζχλνιν 

θαηεγνξηψλ (π.ρ., ζρεηηθφ, απξνζδηφξηζην, κε ζρεηηθφ). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

παξάκεηξνη ρξήζηε αληηπξνζσπεχνληαη σο ηαμηλνκεηήο:  

 έλα λεπξσληθφ δίθηπν,  

 έλα δέληξν απφθαζεο, θαλφλεο έλσζεο ή  

 έλα Μπευδηαλφ δίθηπν.  

Γηα παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Boone (1998) εθάξκνζε 

έλα λεπξσληθφ δίθηπν γηα λα θαηαηάμεη ηνπο δηάθνξνπο θαθέινπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζε δχν θαηεγνξίεο: "εξγαζία" θαη "άιια". Σν ζχζηεκα πνπ πξνηάζεθε 

απφ ηνλ Pazzani (1996) ρξεζηκνπνίεζε έλα δέληξν απφθαζεο γηα λα ηαμηλνκεζνχλ 

ηζηνζειίδεο ζε ελδηαθέξνπζεο/κε ελδηαθέξνπζεο.  
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5.4.5  Δύξεζε παξόκνησλ ρξεζηώλ  

 

Σππνπνηεκέλα κέηξα νκνηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ηεο αληηπξνζψπεπζεο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε θαη ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο ελφο ζπλφινπ ρξεζηψλ. Οη πην θνηλέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ είλαη:  

 απηή ηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα,  

 ε ζπζηαδνπνίεζε θαη  

 νη ηαμηλνκεηέο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, ζηηο κηθξφηεξεο εθαξκνγέο, ην ζχλνιν 

ρξεζηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε νκνηφηεηα, κπνξεί λα είλαη φινη νη 

ρξήζηεο. ηα κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηζηηθέο 

δεηγκαηνιεπηηθέο κέζνδνη γηα λα βξεζεί έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ππνζχλνιν γηα ην 

νπνίν ε νκνηφηεηα ππνινγίδεηαη. Γεληθά, ηα ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε κεγάια ζχλνια ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, δεδνκέλνπ φηη ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκηαία 

ζα θαηαξξεχζεη. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 

δηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ησλ Hofmann θαη Puzicha 

(1999) θαη Hayes (2001).  

 Πιεζηέζηεξνο γείηνλαο 

Οη αιγφξηζκνη πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ εθαξκφδνληαη ηφζν ζε 

ηερληθέο ηαηξηάζκαηνο πξνθίι-αληηθεηκέλσλ ρξεζηψλ, φπσο επίζεο 

θαη ζε κεζφδνπο γηα ηελ εχξεζε παξφκνησλ ρξεζηψλ. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, νη αιγφξηζκνη βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ κε βάζε ηελ ηζηνξία 

πξνηηκήζεψλ ηνπο. Οη πξνβιέςεηο γηα ην πφζν έλαο ρξήζηεο ζα 

ζπκπαζήζεη έλα αληηθείκελν ππνινγίδνληαη απφ ην ζηαζκηζκέλν 

κέζν φξν ησλ απφςεσλ ελφο ζπλφινπ πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ γηα 

εθείλν ην πξντφλ. Οη αιγφξηζκνη απηνί έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη 

ελζσκαηψλνπλ ηηο πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο γξήγνξα, αιιά θαη 

ην κεηνλέθηεκα ηεο αξγήο αλαδήηεζεο ησλ γεηηφλσλ ζε κεγάιεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ.  
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Γεληθά, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν πξνζεγγίζεηο ζηα ησξηλά 

ζπζηήκαηα γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ: ε νκνηφηεηα ζπλεκηηφλνπ θαη ε ζπζρέηηζε. Η νκνηφηεηα 

ζπλεκηηφλνπ εθαξκφδεηαη κε έλαλ ηξφπν παξφκνην κε ηελ ηερληθή 

ηαηξηάζκαηνο πξνθίι-ζηνηρείσλ ρξεζηψλ θαη νη ρξήζηεο 

ζπγθξίλνληαη κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο κε ηελ ρξήζε δχν 

δηαλπζκάησλ. Όζνλ αθνξά ζηε ζπζρέηηζε, είλαη εχθνιν λα 

θαζνξηζηνχλ ηα κέηξα νκνηφηεηαο κεηαμχ δχν πξνθίι ρξεζηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ νη ρξήζηεο δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

κέηξα ζπζρεηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ 

αλαιχνληαη είλαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson ξ 

(Shardanand θαη Maes, 1995) θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

Spearman (Herlocker et al, 1999). 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ είλαη ην κέηξν αβεβαηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εληξνπία. Υξεζηκνπνηεί ηερληθέο πηζαλφηεηαο ππφ φξνπο γηα λα 

κεηξήζεη ηε κείσζε ηεο εληξνπίαο ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ ελεξγνχ 

ρξήζηε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε γλψζε ησλ εθηηκήζεσλ ελφο άιινπ 

ρξήζηε. Ωζηφζν, δελ παξνπζηάδεη ηφζν θαιή απφδνζε φζν ε 

ζπζρέηηζε Pearson ξ. Μηα άιιε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αιγφξηζκν κέζσλ ηεηξαγσληθψλ δηαθνξψλ (Mean Squared 

Differences), ν νπνίνο απνδίδεη θαιά έλαληη ηεο απιήο ζπζρέηηζεο 

Pearson ξ (Shardanand θαη Maes, 1995).  

 πζηαδνπνίεζε  

Κάπνηα ρξφληα πξηλ, ε θνηλφηεηα κνληεινπνίεζεο ρξεζηψλ 

πξφηεηλε κηα πξνζέγγηζε ζηεξενηχπσλ (Rich, 1979). ην ζηάδην 

αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο, πξνζδηνξίδνληαη ππννκάδεο ρξεζηψλ 

θαη θαζνξίδνληαη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηνπο. ην 

ζηάδην ηεο εθηέιεζεο, ν ρξήζηεο αλαηίζεηαη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ θαη ηνπ 

απνδίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Η αλάγθε γηα εκπεηξηθά 
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πξνθαζνξηζκέλν νξηζκφ απηψλ ησλ ζηεξενηχπσλ είλαη έλα 

εκθαλέο κεηνλέθηεκα.  

Ωο ελαιιαθηηθή ιχζε, ην ζχζηεκα πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Orwant 

(1995) ρξεζηκνπνίεζε κεραληζκνχο ζπζηαδνπνίεζεο γηα λα βξεη 

ηηο νκάδεο ρξεζηψλ δπλακηθά, βαζηζκέλν ζε φια ηα δηαζέζηκα 

αηνκηθά πξφηππα ρξεζηψλ. Σα κνληέια ρξεζηψλ πνπ 

αλαπαξηζηψληαη κε ξεηφ ηξφπν κπνξνχλ λα ζπζηαδνπνηεζνχλ θαη 

νη πεξηγξαθέο ησλ ζπζηάδσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο 

ηα πξνθαζνξηζκέλα ζηεξεφηππα. Μφιηο δεκηνπξγεζνχλ νη 

ζπζηάδεο, νη πξνβιέςεηο γηα έλα άηνκν κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ ρξεζηψλ ηεο 

ζπζηάδαο.  

Οη ηερληθέο ζπζηαδνπνίεζεο παξάγνπλ ζπλήζσο ιηγφηεξν 

πξνζσπηθέο ζπζηάζεηο απφ άιιεο κεζφδνπο, θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, νη ζπζηάδεο έρνπλ κηθξφηεξε αθξίβεηα απφ ηνπο 

αιγνξίζκνπο πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ (Breese,  1998). Παξφια 

απηά, κφιηο ε ζπζηαδνπνίεζε νινθιεξσζεί, ε απφδνζε κπνξεί λα 

είλαη πνιχ θαιή, δεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο πνπ 

αλαιχεηαη είλαη πνιχ κηθξφηεξν.  

 Σαμηλόκεζε   

Σν ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα εξγαζία 

ηαμηλφκεζεο (Billsus θαη Pazzani, 1998). ην ζπλεξγαηηθφ 

θηιηξάξηζκα, φπνπ ζέινπκε λα ζπκπεξάλνπκε ην ελδηαθέξνλ ελφο 

αληηθεηκέλνπ γηα έλαλ ρξήζηε, βαζηζκέλν ζηελ νκνηφηεηα κε 

άιινπο ρξήζηεο, ηα αξρηθά δεδνκέλα ππάξρνπλ ππφ ηε κνξθή ελφο 

αξαηνχ πίλαθα, φπνπ νη ζεηξέο αληηζηνηρνχλ ζηνπο ρξήζηεο, νη 

ζηήιεο αληηζηνηρνχλ ζηα αληηθείκελα θαη νη θαηαρσξήζεηο ηνπ 

πίλαθα είλαη νη εθηηκήζεηο. εκεηψλεηαη φηη ν φξνο "αξαηφο" 

ππνδειψλεη φηη ηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα ηνπ πίλαθα είλαη θελά, 

επεηδή θάζε ρξήζηεο ηππηθά δίλεη εθηηκήζεηο κφλν γηα έλα πνιχ 

κηθξφ ππνζχλνιν φισλ ησλ πηζαλψλ αληηθεηκέλσλ. Ωο εξγαζία 

πξφβιεςεο κπνξεί ηψξα λα ζεσξεζεί ε ζπκπιήξσζε ησλ ηηκψλ 
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ηνπ πίλαθα πνπ ιείπνπλ. Γεδνκέλνπ φηη ελδηαθεξφκαζηε γηα ηελ 

εθκάζεζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηχπσλ γηα θάζε ρξήζηε, 

ζπλδένπκε έλαλ ηαμηλνκεηή κε θάζε ρξήζηε. Απηφ ην πξφηππν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξφβιεςε ησλ δεηνχκελσλ ηηκψλ 

ζε κηα ζεηξά ηνπ πίλαθά καο.  

 Γεκηνπξγία γεηηνληάο 

Όηαλ ηα ζπζηήκαηα ςάρλνπλ γηα παξφκνηνπο ρξήζηεο, 

δηακνξθψλνπλ κηα γεηηνληά ησλ ρξεζηψλ πνπ κνηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζην ρξήζηε πνπ καο ελδηαθέξεη. Γεληθά, δχν ηερληθέο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνξίζνπλ πφζνη γείηνλεο πξέπεη λα 

επηιερζνχλ: ε ηερληθή θαησθιίνπ ζπζρέηηζεο θαη ε ηερληθή ησλ 

θαιχηεξσλ λ-γεηηφλσλ.  

Η ηερληθή θαησθιίνπ ζπζρέηηζεο ζπλίζηαηαη ζην λα ηεζεί έλα 

απφιπην θαηψθιη, φπνπ φινη νη γείηνλεο κε ζπζρέηηζε κεγαιχηεξε 

απφ ηα δεδνκέλα θαηψηαηα φξηα επηιέγνληαη. Ο θαζνξηζκφο ελφο 

πςεινχ θαηψηαηνπ νξίνπ πεξηνξίδεη ηε γεηηνληά ζε πνιχ θαιέο 

ζπζρεηίζεηο, αιιά απηέο νη πςειέο ζπζρεηίζεηο δελ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα πνιινχο ρξήζηεο, κε απνηέιεζκα κηα κηθξή 

γεηηνληά πνπ δελ κπνξεί λα παξέρεη πεξηνρή πξφβιεςεο γηα πνιιά 

ζηνηρεία.  

Η ηερληθή θαιχηεξσλ λ-γεηηφλσλ είλαη ε επηινγή ελφο αξηζκνχ 

ρξεζηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν. Απηή ε ηερληθή απνδίδεη 

εχινγα θαιά, δεδνκέλνπ φηη δελ πεξηνξίδεη ηελ πεξηνρή 

πξφβιεςεο. Δληνχηνηο, ε επηινγή ελφο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

ρξεζηψλ ζα νδεγήζεη ζε πάξα πνιχ ζφξπβν γηα εθείλνπο πνπ 

έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε, ελψ ε επηινγή ελφο κηθξφηεξνπ αξηζκνχ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θησρέο πξνβιέςεηο γηα εθείλνπο ηνπο 

ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο.  

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη ν 

ζρεκαηηζκφο γεηηνληάο βαζηζκέλνο ζε θεληξνεηδή. Σν πξψην βήκα 

επηιέγεη ηνλ πηφ θνληηλφ ρξήζηε ζηνλ ηξέρνληα ρξήζηε θαη 

ππνινγίδεη ηελ θεληξνεηδή. Καηφπηλ, άιινη ρξήζηεο 
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ελζσκαηψλνληαη ζηε γεηηνληά κε βάζε ηελ απφζηαζε απφ ηελ 

θεληξνεηδή, ε νπνίν ππνινγίδεηαη εθ λένπ θάζε θνξά πνπ έλαο 

λένο ρξήζηεο πξνζηίζεηαη ζην ζχζηεκα. Βαζηθά, απηφο ν 

αιγφξηζκνο επηηξέπεη ζηνπο πιεζηέζηεξνπο γείηνλεο λα 

επεξεάδνπλ ην ζρεκαηηζκφ ηεο γεηηνληάο θαη κπνξεί λα είλαη 

επεξγεηηθφο γηα ηα πνιχ αξαηά ζχλνια ζηνηρείσλ (Herlocker, 

1999).  

 

 Τπνινγηζκόο κηαο πξόβιεςεο κε βάζε ηνπο επηιεγκέλνπο 

γείηνλεο  

Σν ηειηθφ βήκα είλαη λα αληιεζνχλ νη ζπζηάζεηο απφ ηε γεηηνληά 

ησλ ρξεζηψλ. Μφιηο επηιερηεί ε γεηηνληά, νη εθηηκήζεηο απηψλ ησλ 

γεηηφλσλ ζπλδπάδνληαη γηα λα ππνινγίζνπλ κηα πξφβιεςε.  

Η ζχζηαζε ηνπ πην ζπρλνχ ζηνηρείνπ εμεηάδεη ηε γεηηνληά θαη 

αληρλεχεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε εμάγνληαο ηα πνιχ ζπρλά 

επηιεγκέλα ζηνηρεία. Αθνχ έρνπλ εμεηαζηεί φινη νη γείηνλεο, ην 

ζχζηεκα ηαμηλνκεί ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα θαη 

απιψο επηζηξέθεη σο ζχζηαζε ηα λ πεξηζζφηεξν ζπρλά ζηνηρεία 

πνπ δελ έρνπλ επηιερζεί αθφκα απφ ηνλ ελεξγφ ρξήζηε.  

Οη ζπζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε θαλφλεο έλσζεο ζπκπεξαίλνπλ 

απηνχο ηνπο θαλφλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηε γεηηνληά αληί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ησλ ρξεζηψλ. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη, ε εμέηαζε κεξηθψλ κφλν γεηηφλσλ κπνξεί λα κελ 

παξαγάγεη αξθεηά ηζρπξνχο θαλφλεο έλσζεο ζηελ πξάμε, νη 

νπνίνη, θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αλεπαξθή 

ζηνηρεία. Ο αξηζκφο ζηνηρείσλ κπνξεί λα απμεζεί κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο ζρεδίνπ ζην νπνίν ην ππφινηπν ησλ 

ζηνηρείσλ, εάλ είλαη απαξαίηεην, ππνινγίδεηαη κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζπρλφηεξσλ ζηνηρείσλ.  

Έλαο άιινο ηξφπνο λα ζπλδπαζηνχλ νη εθηηκήζεηο φισλ ησλ 

γεηηφλσλ γηα κηα πξφβιεςε είλαη λα ππνινγηζηεί έλαο 

ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ εθηηκήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 
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ζπζρεηηζκφ σο βάξνο. Η βαζηθή ηερληθή ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ 

φξνπ θάλεη ηελ ππφζεζε φηη φινη νη ρξήζηεο δίλνπλ εθηηκήζεηο 

πεξίπνπ ηεο ίδηαο θαηαλνκήο.  

 

5.5  Μειέηε Πεξίπησζεο: Last.fm 

 

Σν Last.fm είλαη ε θνξπθαία ηζηνζειίδα κνπζηθήο ζην δηαδίθηπν, αθνχ έρεη 

πάλσ απφ 40 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο ζε πάλσ απφ 190 ρψξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Απηφ πνπ έθαλε μερσξηζηή απηήλ ηελ ηζηνζειίδα είλαη έλα ζχζηεκα 

ζπζηάζεσλ κε ηελ νλνκαζία Audioscrobbler. Ο ζηφρνο απηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ιεπηνκεξέο πξνθίι γηα ηνλ θάζε ρξήζηε. Σα δεδνκέλα πνπ 

επεμεξγάδεηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη απηφ ην πξνθίι είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κνπζηθψλ θνκκαηηψλ πνπ αθνχεη ν ρξήζηεο. Σα δεδνκέλα απηά κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη είηε απφ ην media player ηνπ ρξήζηε είηε απφ ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο 

ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ αθνχεη ν ρξήζηεο.  

Σν ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ηνπ Last.fm βαζίδεηαη ζε έλαλ αιγφξηζκν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν θηιηξαξίζκαηνο ζπλεξγαζίαο. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί 

είλαη λα θαηαρσξεί ηνπο ρξήζηεο κε θνηλά κνπζηθά γνχζηα ζε νκάδεο. Έηζη, νη 

πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ ρξήζηε είλαη θνκκάηηα-θαιιηηέρλεο πνπ δελ έρεη 

αθνχζεη ν ίδηνο αιιά είραλ αθνχζεη ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο. ηελ Δηθφλα 12 

θαίλνληαη ηα κέιε κε ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο θαη ζηελ 

Δηθφλα 13 ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ηεο ίδηαο νκάδαο θαη ην πνζνζηφ νκνηφηεηαο κε 

ηνλ ρξήζηε.  

 



62 

 

Δηθόλα 12: Άηνκα κε ηα νπνία έρνπκε θνηλέο πξνηηκήζεηο
9
 

 

Δπηπξνζζέησο, κεηά ηελ πξφηαζε νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηαβάζνπλ ή λα γξάςνπλ άξζξα ζε πεξηνδηθά ηεο ηζηνζειίδαο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ ηνπο έρνπλ ζπζηαζεί. Απηφ βνεζά ηνλ ρξήζηε 

λα γλσξίζεη ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θαιιηηέρλε θαη απφ κηα δηαθνξεηηθή καηηά εθηφο απφ 

ην θαζαξά κνπζηθφ θνκκάηη.  

ηελ ηζηνζειίδα ιεηηνπξγνχλ επίζεο θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί νη νπνίνη 

παίδνπλ θνκκάηηα ηα νπνία έρνπλ αθνχζεη νη ρξήζηεο ηεο νκάδαο ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα. Σέινο, ππάξρεη θαη ε ζχζηαζε απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε νπνχ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα θάλεη άκεζα πξφηαζε θνκκαηηψλ ζηνπο θίινπο πνπ έρεη ζηελ ηζηνζειίδα 

 

                                                 
9
 Πεγή: http://www.avc.com/a_vc/2008/08/friends-and-nei.html 

http://www.avc.com/a_vc/2008/08/friends-and-nei.html
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Δηθόλα 13: Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη ε νκνηόηεηα κε εκάο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: Παξνπζίαζε Μνπζηθώλ Δθαξκνγώλ Android 

κε Υαξαθηεξηζηηθά Δμαηνκίθεπζεο 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ επξέσο δηαδεδνκέλεο κνπζηθέο 

εθαξκνγέο Android κε ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο. Οη κνπζηθέο απηέο εθαξκνγέο 

είλαη νη: MixZing, Google Play, MoodAgent θαη Museek. 

 

6.1  MixZing 

 

Σν MixZing (2013) είλαη κία δσξεάλ κνπζηθή εθαξκνγή πνπ πξνζθέξεη 

πνιιά εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: 

 Internet Radio: πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αθξφαζεο ρηιηάδσλ 

ζηαζκψλ. 

 Γπλαηφηεηα εχξεζεο ζηνηρείσλ ηξαγνπδηψλ. 

 Πξνβνιή ζηίρσλ γηα εθαηνκκχξηα ηξαγνχδηα. 

Η εθαξκνγή είλαη δσξεάλ ζην Android Market θαη απαηηεί Android 1.5 ή 

λεφηεξν. Η έθδνζε pro θνζηίδεη 4.99$, δε δηαζέηεη θακία παξαπάλσ ιεηηνπξγία απφ 

ηε δσξεάλ έθδνζε, αιιά δελ έρεη δηαθεκίζεηο. 

Η εθαξκνγή έρεη αξθεηά εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο σο δηνξζσηήο ζνξχβνπ (Softic et al., 

2012), φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 14: Σν MixZing σο δηνξζσηήο ζνξύβνπ (Softic et al., 2012) 

 

Η εθαξκνγή αηζζεηηθά είλαη πνιχ απιή, αιιά σζηφζν πξνζθέξεη πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξνβνιή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηξαγνπδηψλ 

αλάινγα κε: 

 ηνλ θαιιηηέρλε, 

 ην ηξαγνχδη, 

 ην άικπνπκ θαη 

 ην είδνο κνπζηθήο. 

Δπίζεο, ε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ιίζηαο ηξαγνπδηψλ θαη 

ζηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλαπαξαγσγήο 

ηξαγνπδηψλ. Δπίζεο, δηαζέηεη έλα δηαρεηξηζηή αξρείσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

ηξαγνπδηψλ, αιιά έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη δελ πξνζθέξεη αλαδήηεζε ζηα 

ηξαγνχδηα.  
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Δηθόλα 15: MixZing
10

 

                                                 
10

 Πεγή: http://www.androidpit.com/en/android/market/apps/app/com.mixzing.basic/MixZing-Media-

Player 

http://www.androidpit.com/en/android/market/apps/app/com.mixzing.basic/MixZing-Media-Player
http://www.androidpit.com/en/android/market/apps/app/com.mixzing.basic/MixZing-Media-Player
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Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη ν κεραληζκφο 

ζπζηάζεσλ πνπ δηαζέηεη. Όηαλ μεθηλάεη λα παίδεη έλα ηξαγνχδη, ε εθαξκνγή καδεχεη 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγεί κία ιίζηα αλαπαξαγσγήο βαζηζκέλε ζην 

άικπνπκ ηνπ ηξαγνπδηνχ. ηε ζπλέρεηα εηζάγεη 20 πξνηεηλφκελα ηξαγνχδηα, ηα νπνία 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 16. 

Παηψληαο ην πξάζηλν πιήθηξν "+", ην πξνηεηλφκελν ηξαγνχδη πξνζηίζεηαη ζηε ιίζηα 

αλαπαξαγσγήο. Παηψληαο ην θφθθηλν πιήθηξν "x", ην πξνηεηλφκελν ηξαγνχδη 

αθαηξείηαη απφ ηε ιίζηα αλαπαξαγσγήο. Με ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε ελφο 

ηξαγνπδηνχ ζηε ιίζηα αλαπαξαγσγήο, ν κεραληζκφο ζπζηάζεσλ ηνπ MixZing 

εθπαηδεχεηαη κε απνηέιεζκα λα βξίζθεη ζηε ζπλέρεηα πην εχθνια ηξαγνχδηα πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

 

Δηθόλα 16: πζηάζεηο ζην MixZing
11

 

 

 Δπίζεο, παηψληαο ην πιήθηξν "More" θαη επηιέγνληαο "New Music", ε 

εθαξκνγή αξρίδεη λα παίδεη έλα κηθξφ κέξνο ηξαγνπδηψλ παξφκνησλ κε ηα ηξαγνχδηα 

πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο άθνπγε πξνεγνπκέλσο.  

                                                 
11

 Πεγή: http://downloadsquad.switched.com/2010/10/07/hands-on-mixzing-is-a-music-player-and-

recommendation-engine-fo/ 

http://downloadsquad.switched.com/2010/10/07/hands-on-mixzing-is-a-music-player-and-recommendation-engine-fo/
http://downloadsquad.switched.com/2010/10/07/hands-on-mixzing-is-a-music-player-and-recommendation-engine-fo/
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 Μία άιιε εμεηδηθεπκέλε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή, είλαη ν 

equalizer πνπ δηαζέηεη. Ο equalizer πξνζθέξεη κεξηθέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε ζπρλφηεηα ησλ ζεκάησλ. 

 

 

Δηθόλα 17: Equalizer ζην MixZing
12

 

  

 Δπίζεο, ην MixZing δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ζηίρσλ ησλ 

ηξαγνπδηψλ θαη ηελ πεξηήγεζε ζην Last.fm.  Δπηπιένλ, δχν απφ ηα ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα ηεο δσξεάλ έθδνζεο ηνπ MixZing είλαη ε πξνβνιή δηαθεκίζεσλ θαη ε 

κε χπαξμε εηηθεηψλ γηα ηα ηξαγνχδηα. Σα δχν απηά πξνβιήκαηα ιχλνληαη κε ηελ 

αγνξά ηεο έθδνζεο MixZing Pro.  

 Η εθαξκνγή φηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη δελ εθηειείηαη ζην παξαζθήλην, ελψ 

θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηξαγνπδηψλ θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 20 MB ηεο κλήκεο ηνπ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ. πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή MixZing είλαη κία πνιχ θαιή 

εθαξκνγή θαη πξνζθέξεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο εμαηνκίθεπζεο, φπσο ε δεκηνπξγία 

εηηθεηψλ θαη ε πξφηαζε δεκηνπξγίαο ιίζηαο αλαπαξαγσγήο κε παξφκνηα ηξαγνχδηα. 

 Γηα ηε ξχζκηζε ηεο εθαξκνγήο, πξέπεη απφ ηνπ κελνχ ηεο εθαξκνγήο λα 

παηεζεί ε επηινγή "Scan Media". Η εθαξκνγή ζα ζαξψζεη ηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε 

                                                 
12

 Πεγή: http://phandroid.com/2010/07/14/latest-mixzing-update-beats-everyone-to-market-with-eq-

features/ 

http://phandroid.com/2010/07/14/latest-mixzing-update-beats-everyone-to-market-with-eq-features/
http://phandroid.com/2010/07/14/latest-mixzing-update-beats-everyone-to-market-with-eq-features/
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γηα λα αληρλεχζεη αξρεία κνπζηθήο θαη βίληεν θαη ηα ελζσκαηψζεη απηφκαηα ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ MixZing. 

 

 

Δηθόλα 18: Ρύζκηζε ηεο Δθαξκνγήο MixZing 

 

 Αλ ζηε ζπλέρεηα επηζπκεί ν ρξήζηεο λα πξνζζέζεη κεξηθά αξρεία πνπ πηζαλψο 

είλαη απνζεθεπκέλα ζε έλα θάθειν ζηε ζπζθεπή πνπ δελ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλνο, 

ηφηε απφ ην κελνχ επηινγψλ ηεο εθαξκνγήο, πξέπεη λα παηεζεί ε επηινγή "Settings" 

θαη κεηά ε επηινγή "Storage and Folders" θαη κεηά "Select Music Folders", φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 19: Πξνζζήθε αξρείσλ κνπζηθήο θαη βίληεν ζηε βηβιηνζήθε ηνπ MixZing 

 

 Δπίζεο, ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα νξγαλψζεη ηε ζπιινγή ηνπ απφ 

ηα ηξαγνχδηα ζε θαθέινπο. Η εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ιηζηψλ 

αλαπαξαγσγήο. Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβάιιεη βίληεν, αλ θαη δελ είλαη ν 

θαιχηεξνο video player πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά. 

 Δπίζεο, ην MixZing έρεη έλα widget γηα λα αλαπαξάγεη κνπζηθά ηξαγνχδηα 

απεπζείαο απφ ηελ αξρηθή νζφλε θαη έλα πξναηξεηηθφ widget γηα λα κπνξνχλ νη 

ρξήζηεο λα ρεηξίδνληαη ηελ αλαπαξαγσγή κνπζηθήο κέζσ ηνπ MixZing αθφκα θαη αλ 

ε νζφλε είλαη θιεηδσκέλε. 
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Δηθόλα 20: Widget ηνπ MixZing ζηελ αξρηθή νζόλε 

 

 Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα δηαηεξεί μερσξηζηνχο θαθέινπο γηα ηνπο 

ζηίρνπο ησλ δίζθσλ. Αλ ιείπνπλ νη ζηίρνη απφ θάπνην θνκκάηη, ηφηε ε εθαξκνγή 

κπνξεί λα ηνπο θαηεβάζεη, αθφκα θαη λα ξπζκηζηεί πφηε λα θαηεβάδεη ζηίρνπο 

αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Wi-Fi. 

 

 

Δηθόλα 21: Μεηαθόξησζε εμώθπιισλ δίζθσλ θαη ζηίρσλ ηξαγνπδηώλ 
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 Δπίζεο, ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα κνηξάδεηαη ηξαγνχδηα κέζσ 

email, κελπκάησλ Bluetooth ή κέζσ άιισλ εξγαιείσλ απφ ηε ζπζθεπή Android θαη 

λα ελεκεξψλεη ην πξνθίι ηνπ ζην Last.fm φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

 

 

Δηθόλα 22: Γηακνηξαζκόο Σξαγνπδηώλ 

 

 Αλ ππάξρνπλ αξρεία γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

ηνπ θαιιηηέρλε ή ηνπ άικπνπκ, ηφηε παηψληαο πάλσ ζε απηά θαίλεηαη κηα επηινγή 

απφ πάλσ "Tap here to identify song". Με ηελ επηινγή απηή ζα βξεζνχλ νη 

αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα ην αξρείν, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

Δηθόλα 23: Δύξεζε πιεξνθνξηώλ αξρείνπ 
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 Σέινο, ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο είηε ςάρλεη γηα ηε δηθή ηνπ κνπζηθή ή γηα 

θάπνηα πξνηεηλφκελε, κπνξεί λα κάζεη παξαπάλσ γηα ην ηξαγνχδη ή ηνλ θαιιηηέρλε, 

παηψληαο ην πιήθηξν "i" πάλσ αξηζηεξά. Απηή ε επηινγή ζα εμάγεη πιεξνθνξίεο απφ 

ην YouTube, ηε Wikipedia θαη ηεο αλαδήηεζεο κέζσ Google. Η ελφηεηα "Biography" 

εκθαλίδεηαη θελή πνιχ ζπρλά, αθφκα θαη γηα γλσζηνχο θαιιηηέρλεο, αιιά ε επηινγή 

ηεο Wikipedia ζρεδφλ πνηέ δελ απνηπγράλεη λα παξνπζηάζεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

 

Δηθόλα 24: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαιιηηέρλε 

 

6.2  Google Music 

 

Σν Google Music (2013) είλαη κία εθαξκνγή αλαπαξαγσγήο ηξαγνπδηψλ, ε νπνία 

θνζηηδεη 10$ ην κήλα. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ηξαγνπδηψλ ρσξίο 

ηελ πξφηεξε κεηαθφξησζή ηνπο. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην Google 

Music είλαη νη εμήο: 

 streaming ιίζηαο αλαξαγσγήο 

 κεραληζκφ ζπζηάζεσλ άικπνπκ 

 δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ξαδηνθψλνπ 
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Δηθόλα 25: Google Music
13

 

 

 Σν Google Music πξνζθέξεη πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλαδήηεζεο 

αλάινγα κε: 

 ηελ ηηκή ηνπ ηξαγνπδηνχ 

 ηνλ θαιιηηέρλε 

 ην άικπνπκ. 

Με ηελ επηινγή ελφο θαιιηηέρλε εκθαλίδνληαη ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα 

ηξαγνχδηα ηνπ ζπγγξαθέα, κία ιίζηα κε ηα άικπνπκ πνπ ζπκκεηέρεη θαη ζην ηέινο 

γίλνληαη πξνηάζεηο γηα παξφκνηνπο θαιιηηέρλεο. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ 

Google Music έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ είλαη ε κεγάιε γθάκα ηξαγνπδηψλ πνπ 

δηαζέηεη, ηα νπνία είλαη εθαηνκκχξηα.  

Έλα απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο είλαη ν κεραληζκφο 

ζπζηάζεσλ γηα παξφκνηα ηξαγνχδηα. Η εθαξκνγή θαηαγξάθεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

ρξήζηε θαη θαζψο ν ρξήζηεο πξνζζέηεη θαη άιια ηξαγνχδηα ζηηο ιίζηεο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ, ε εθαξκνγή πξνηείλεη θαη λέα ηξαγνχδηα ζην ρξήζηε πνπ 

ηαηξηάδνπλ πην πνιχ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

                                                 
13

 Πεγή: http://www.engadget.com/2011/05/11/google-music-beta-walkthrough-what-it-is-and-how-it-

works-vide/ 

http://www.engadget.com/2011/05/11/google-music-beta-walkthrough-what-it-is-and-how-it-works-vide/
http://www.engadget.com/2011/05/11/google-music-beta-walkthrough-what-it-is-and-how-it-works-vide/
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ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη δε δηαζέηεη θάπνην ζχζηεκα 

ζεκαηνδφηεζεο ησλ ηξαγνπδηψλ θαη δε δηαζέηεη θαη θάπνηνλ equalizer. Σέινο, ε 

εθαξκνγή φηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη δελ εθηειείηαη ζην παξαζθήλην, ελψ θαηά ηελ 

αλαπαξαγσγή ηξαγνπδηψλ θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 7 MB ηεο κλήκεο ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ. πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή Google Music είλαη κία αξθεηά θαιή 

εθαξκνγή θαη πξνζθέξεη κεξηθέο δπλαηφηεηεο εμαηνκίθεπζεο, φπσο ε πξφηαζε γηα 

αγνξά παξφκνησλ ηξαγνπδηψλ. 

Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Google Music παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 Αξρηθά, ππάξρεη πξνθαλψο ε δπλαηφηεηα γηα εχξεζε ηξαγνπδηψλ 

ζχκθσλα κε ην ηξαγνχδη, ην άικπνπκ ή ηνλ θαιιηηέρλε. Δπίζεο, είλαη 

εχθνιε ε αλαδήηεζε ηξαγνπδηψλ. Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη βάζεη 

δηάθνξσλ θξηηεξίσλ θαη λα πεξηιακβάλεη έμππλεο πξνηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηα θξηηήξηα ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο, ηα ηξαγνχδηα κπνξνχλ λα 

αλαπαξαρζνχλ είηε φηαλ ε ζπζθεπή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην Γηαδίθηπν 

είηε φρη. 

 Δπίζεο, ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ βαζηζκέλν ζε έλα θαιιηηέρλε, έλα άικπνπκ ή έλα 

ηξαγνχδη. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εμεξεπλήζεη ηελ πιήξε ιίζηα ηξαγνπδηψλ 

ηνπ ξαδηνθσληθνχ ηνπ ζηαζκνχ, λα παξαιείςεη κεξηθά, λα δεη ηα επφκελα 

ηξαγνχδηα, λα αλαδηαηάμεη ηα ηξαγνχδηα θαη λα δεκηνπξγήζεη λένπο 

ζηαζκνχο βαζηζκέλνπο ζε θάπνην ηξαγνχδη. Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αθνχζεη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηξαγνχδηα απφ ηε 

ζπιινγή ηνπ θαη ηε ζπιινγή ηεο ππεξεζίαο. 
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Δηθόλα 26: Γεκηνπξγία Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ 

 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θνξηψζεη δσξεάλ κέρξη 20.000 ηξαγνχδηα απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ζην Google Play ρξεζηκνπνηψληαο ην Music Manager. Σν 

Music Manager είλαη κηα απιή εθαξκνγή γηα ηνλ ππνινγηζηή πνπ ζαξψλεη 

ηε ζπιινγή iTunes ηνπ ρξήζηε ή νπνηνδήπνηε κνπζηθφ θάθειν ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη ηαηξηάδεη ηε ζπιινγή κε απηά πνπ ππάξρνπλ ζην Google 

Play θαη εηζάγεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Google Play ηα ηξαγνχδηα πνπ 

ηαηξηάδνπλ. Δπίζεο, αλ θάπνηα απφ ηα ηξαγνχδηα δελ ππάξρνπλ ζην 

Google Play, ηφηε ην Music Manager ζα ηα θνξηψζεη θαη απηά. 

 Σν Google Play ελεκεξψλεη ηε βηβιηνζήθε ηξαγνπδηψλ ηνπ ρξήζηε 

απηφκαηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ. Με ηελ αγνξά ελφο λένπ 

άικπνπκ ζηε ζπζθεπή, είλαη έηνηκν γηα αθξφαζε ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή 

ηνπ ρξήζηε. Όηαλ ν ρξήζηεο θνξηψλεη έλα ηξαγνχδη ζηε ζπζθεπή ηνπ, 

ηφηε απηφ είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζε φιεο ηνπ ηηο ζπζθεπέο.  
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Δηθόλα 27: Απηόκαηνο πγρξνληζκόο κεηαμύ Γηαθνξεηηθώλ πζθεπώλ 

 

 Με ηελ πξνζζήθε κνπζηθήο ζην Google Play, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ην 

αθνχζεη είηε απφ ηελ Android ζπζθεπή ηνπ είηε απφ ην Γηαδίθηπν. Δπίζεο, 

ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα αθνχζεη κνπζηθή φηαλ είλαη 

απνζπλδεδεκέλνο, κπνξεί λα επηιέμεη πνηα ηξαγνχδηα λα θαηεβάζεη απφ ην 

Google Play γηα λα ηα αθνχζεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο. 
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Δηθόλα 28: Απνζήθεπζε Σξαγνπδηώλ ζηε πζθεπή 

 

 Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα κνηξαζηεί κε ηνπο θίινπο ηνπ ζην 

Google+ κία δσξεάλ αθξφαζε ελφο ηξαγνπδηνχ ή ελφο άικπνπκ. Δπίζεο, 

ππάξρεη ζαλ ηζηνξηθφ, ηα ηξαγνχδηα πνπ έρεη ν κνηξαζηεί ν ρξήζηεο ηεο 

εθαξκνγήο κε ηνπο θίινπο ηνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

απηφκαηα ζε κία ιίζηα αλαπαξαγσγήο γηα αθξφαζε. 
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Δηθόλα 29: Γσξεάλ Αθξόαζε Άικπνπκ 

 

6.3  Moodagent 

 

Σν MoodAgent (2013), γλσζηφ παιηφηεξα σο Playlist DJ, είλαη κηα εθαξκνγή 

δεκηνπξγίαο ιίζηαο αλαπαξαγσγήο θαη ζπζηάζεσλ παξφκνησλ ηξαγνπδηψλ. Η 

εθαξκνγή θνζηίδεη 0,99$. Σν MoodAgent δηαζέηεη κία ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ απφ 

ηξαγνχδηα, φπνπ ην θάζε ηξαγνχδη ραξαθηεξίδεηαη απφ 5 ηδηφηεηεο: 

 Αηζζεζηαθφ (Sensual) 

 πλαηζζεκαηηθφ (Tender) 

 Υαξνχκελν (Happy) 

 Θπκσκέλν (Angry) 

 Ρπζκηθφ (Tempo) 

Καηά ηελ πξψηε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο, ην MoodAgent ζαξψλεη φινπο 

ηνπο θαθέινπο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο γηα ηελ εχξεζε ησλ ηξαγνπδηψλ. ηε ζπλέρεηα, 

επηθνηλσλεί κε ηνπο θεληξηθνχο εμππεξεηεηέο ηνπ θαη επηζηξέθεη ηα ζθνξ γηα φιεο ηηο 

ηδηφηεηεο απφ θάζε ηξαγνχδη. 
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Δηθόλα 30: MoodAgent 

 

Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ MoodAgent παξνπζηάδνληαη πέληε ρξσκαηηζηέο 

κπάξεο, κία γηα θάζε ηδηφηεηα. Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα 

παξακεηξνπνηήζεη ηηο κπάξεο απηέο γηα λα δείμεη πσο λνηψζεη ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή 

ζηηγκή θαη ην MoodAgent ζα παξνπζηάζεη κηα ιίζηα αλαπαξαγσγή κε ηξαγνχδηα πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ηελ ηξέρνπζα ςπρνινγία ηνπ ρξήζηε. Παηψληαο ην πιήθηξν ηεο 

αλαλέσζεο, ηα ηξαγνχδηα αλαλεψλνληαη. 
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Δηθόλα 31: πζηάζεηο ηξαγνπδηώλ αλάινγα κε ηε δηάζεζε 

 

  

Μία άιιε ζεκαληηθή δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηεη ην MoodAgent είλαη ν 

ζπγρξνληζκφο κηαο ιίζηαο αλαπαξαγσγήο πνπ ππάξρεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε 

κε απηή ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν. Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ηπραία ιίζηα αλαπαξαγσγήο. Με ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε 

ηξαγνπδηψλ/θαιιηηερλψλ/άικπνπκ, ε εθαξκνγή ζπλερίδεη λα πξνηείλεη θαηλνχξγηα 

ηξαγνχδηα πνπ είλαη πην θνληά ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηε. 



82 

ηα αξλεηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη δε δηαζέηεη θάπνηνλ equalizer. 

πκπεξαζκαηηθά, ην MoodAgent είλαη κία πνιχ θαιή εθαξκνγή κε έλα πνιχ δπλαηφ 

κεραληζκφ ζπζηάζεσλ βαζηζκέλν ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηε.  

 

6.4  Museek 

 

Σν Museek δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Kuhn et al. (2009) θαη είλαη πξφγξακκα 

γηα ηελ αθξφαζε κνπζηθήο ζε θηλεηά ηειέθσλα κε ινγηζκηθφ Android. Σν Museek 

παξέρεη ιεηηνπξγίεο γηα εχξεζε παξφκνησλ ηξαγνπδηψλ. Σν Museek ελζσκαηψλεη ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εχξεζε κνπζηθήο: 

1. Αιθαβεηηθέο ιίζηεο, σο πξν ην φλνκα ηνπ θαιιηηέρλε, ηνλ ηίηιν 

ηνπ άικπνπκ, ηνλ ηίηιν ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ην είδνο ηεο κνπζηθήο). 

2. Δπηινγή αλαδήηεζεο κε θείκελν σο πξνο ηνλ ηίηιν θαη ην φλνκα 

ηνπ θαιιηηέρλε. 

3. Δπηινγή κνπζηθήο βάζεη θνηλσληθψλ πεξηερνκέλνπ εηηθέηεο. 

4. Έλαο ράξηεο κνπζηθήο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο ζπιινγήο. 

5. Μηα επηινγή γηα ηελ αθξφαζε ηξαγνπδηψλ πνπ κνηάδνπλ κε ην 

πξνεγνχκελν ηξαγνχδη. 

6. Μηα επηινγή γηα ηελ απνηξνπή ηξαγνπδηψλ βάζεη ζπκπεξηθνξάο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά 3 – 6 βαζίδνληαη ζε κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Γηα ηελ νπηηθνπνίεζε, ν ρψξνο νκνηφηεηαο κεηαηξέπεηαη ζε έλα 

δηζδηάζηαην ράξηε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή Principal Component Analysis. Ο 

κνπζηθφο ράξηεο ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Apple's Cover Flow θαη ηνπ Sony 

Ericsson's SensMe. Η αλαγλσζηκφηεηα ηνπ Cover Flow δείρλεη φηη ε παξνπζίαζε ησλ 

άικπνπκ είλαη κία θαιή νπηηθή αλαπαξάζηαζε γηα ηελ αλαγλψξηζε κνπζηθήο. Σν 

SensMe έρεη έλα απιφ θαη θαζαξφ ηξφπν γηα ηελ αλαδήηεζε ηξαγνπδηψλ θαη 

δεκηνπξγεί γξήγνξα ζπιινγέο κνπζηθήο. Οπφηε, ην Museek παξέρεη έλα ράξηε πνπ 

ελζσκαηψλεη θαη ηα δχν πιενλεθηήκαηα ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ πξνγξακκάησλ.  

Κάλνληαο αξθεηφ δνπκ, ν ράξηεο κνηάδεη κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ SensMe 

(Δηθφλα 32). Οη εηηθέηεο βνεζνχλ ην ρξήζηε λα βιέπεη κηα πξνεπηζθφπεζε. Όηαλ ν 

ρξήζηεο δνπκάξεη, ηφηε ηα ζεκεία γίλνληαη αλαγλσξίζηκα σο εηθφλεο ησλ άικπνπκ 
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(Δηθφλα 33). Ο ρξήζηεο κπνξεί είηε λα επηιέμεη έλα άικπνπκ γηα αθξφαζε είηε λα 

εμεξεπλήζεη άιια. Ο ρεηξηζκφο ηνπ ράξηε γίλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ ρεξηνχ ζηελ 

νζφλε αθήο. Οη δπλαηφηεηεο δνπκ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 

ηξφπνπο ηνπ θηλεηνχ. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο κηαο πεξηνρήο ηνπ 

ράξηε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο αλαπαξαγσγήο, φπσο γίλεηαη θαη ζην SensMe. 

 

 

Δηθόλα 32: Υάξηεο Μνπζηθήο 
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Δηθόλα 33: Υάξηεο Οκνηόηεηαο 

 

Πέξα ηεο πξναλαθεξζείζαο ιεηηνπξγίαο ζε δηζδηάζηαηνπο ράξηεο, ν ράξηεο 

έξρεηαη θαη ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή (Δηθφλα 34). Δπίζεο, ελζσκαηψλνληαη ηα 

κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ παξνρή δχν εηδηθψλ 

επηινγψλ: αθξφαζε ελφο παξφκνηνπ ηξαγνπδηνχ βάζεη δηάζεζεο θαη κηα έμππλε 

επηινγή αθξφαζεο παξφκνησλ ηξαγνπδηψλ. Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλα ηξαγνχδη γηα λα 

αθνχζεη θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη κηα ιίζηα αλαπαξαγσγήο κε παξφκνηα 

ηξαγνχδηα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη πφζα ηξαγνχδηα ηνπ ίδηνπ θαιιηηέρλε 

κπνξνχλ λα πεξηέρνληαη ζηε ιίζηα αλαπαξαγσγήο. 
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Δηθόλα 34: Υάξηεο Οκνηόηεηαο ζε 3D 

 

Η επηινγή αλαθαηέκαηνο ησλ ηξαγνπδηψλ επηιέγεη ηξαγνχδηα απφ φιε ηε 

ζπιινγή θαη απνθιείεη κνπζηθά είδε απφ ηξαγνχδηα πνπ ν ρξήζηεο απέθιεηζε 

πξνεγνπκέλσο. Όπσο θαη ζηελ εξγαζία ησλ Bossard et al. (2009), ε ηδέα είλαη ν 

ρσξηζκφο ηνπ ράξηε ζε θαιέο θαη θαθέο πεξηνρέο. Μηα πεξηνρή καξθάξεηαη σο θαιή 

αλ ηα ηξαγνχδηα πνπ αλήθνπλ ζε απηή, ηα έρεη αθνχζεη ν ρξήζηεο κέρξη ηέινπο, 

αιιηψο καξθάξεηαη σο θαθή.  

Δπίζεο, νη ρξήζηεο ζπλήζσο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο 

κνπζηθήο ή ηε δηάζεζή ηνπο. Οπφηε, ην Museek δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα επηινγή 

ηξαγνπδηψλ απφ κία ιίζηα εηηθεηψλ (Δηθφλα 35). Απηφ ην ζχλλεθν εηηθεηψλ παξέρεη 

κφλν εηηθέηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηα ηξαγνχδηα πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπζθεπή. 
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Δηθόλα 35: Δηηθέηεο Κνηλσληθνύ Πεξηερνκέλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



87 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: πκπεξάζκαηα 

 

 Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηελ ηειεπηαία 20εηία έθεξε επαλάζηαζε ζην ρψξν 

ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, φπνπ πιένλ ε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν είλαη θάηη ηεηξηκκέλν. 

Οη θηλεηνί ζπλδξνκεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο εθαξκνγψλ ζην θηλεηφ 

ηνπο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα αθνχζνπλ κνπζηθή, λα δνπλ βίληεν ζην youtube, 

λα ζπλδεζνχλ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.α.  

Λφγσ φκσο ηεο απμεηηθήο ηάζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζην Γηαδίθηπν είλαη πιένλ 

δχζθνιε ε αλαδήηεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ζην Γηαδίθηπν. Σα ηειεπηαία πέληε 

ρξφληα ζεκαληηθή βαξχηεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ εθαξκνγψλ δίλεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ νη εθαξκνγέο, κε 

απνηέιεζκα νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο ηηο 

εθαξκνγέο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κία επηζθφπεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Android, αιιά θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάζηεθε ν 

ππξήλαο, νη βηβιηνζήθεο, ε εηθνληθή κεραλή, ν ρξφλνο εθηέιεζεο εθαξκνγψλ θαη ην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γηα ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android θαη κεξηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρεδίαζε 

γξαθηθψλ δηεπηθαλεηψλ. Δπίζεο, αλαιπηηθά πεξηγξάθεθε ν δνκή πνπ έρεη ν θψδηαθο 

ησλ εθαξκνγψλ γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. 

Σέινο, ζηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ κεραληζκνί 

ζπζηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο ζε κνπζηθέο εθαξκνγέο γηα ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάζηεθαλ νη κεραληζκνί 

ζπζηάζεσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εμαηνκίθεπζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε κνπζηθέο 

εθαξκνγέο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηξεηο επξέσο δηαδεδνκέλεο κνπζηθέο 

εθαξκνγέο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Οη εθαξκνγέο απηέο είλαη νη: 

MixZing, Google MusicMuseek θαη MoodAgent. 

Σν MixZing πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αθξφαζεο ρηιηάδσλ ξαδηνθσληθψλ 

ζηαζκψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, εχξεζε ζηνηρείσλ ηξαγνπδηψλ, πξνβνιή ησλ ζηίρσλ ηνπο, 
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έλα equalizer γηα ηελ αιιαγή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ ζεκάησλ θαη έλα πνιχ δπλαηφ 

κεραληζκφ ζπζηάζεσλ γηα ηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο, ην MixZing δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

πξνβνιήο ησλ ζηίρσλ ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ηελ πεξηήγεζε ζην Last.fm.  Ωζηφζν, δχν 

απφ ηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο δσξεάλ έθδνζεο ηνπ MixZing είλαη ε πξνβνιή 

δηαθεκίζεσλ θαη ε κε χπαξμε εηηθεηψλ γηα ηα ηξαγνχδηα. Σα δχν απηά πξνβιήκαηα 

ιχλνληαη κε ηελ αγνξά ηεο έθδνζεο MixZing Pro.  

Σν Google Music πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κίαο streaming ιίζηαο 

αλαπαξαγσγήο, έλα κεραληζκφ ζπζηάζεσλ άικπνπκ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

πξνζσπηθνχ δηαδηθηπαθνχ ξαδηνθψλνπ. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη 

δε δηαζέηεη θάπνην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ησλ ηξαγνπδηψλ θαη δε δηαζέηεη θαη 

θάπνηνλ equalizer.  

Σν MoodAgent πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνθή αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα δηάζεζε ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε πέληε ηδηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ θαη ην 

ζχζηεκα ηνπ ζπζηήλεη ηξαγνχδηα. ηα αξλεηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη δε δηαζέηεη 

θάπνηνλ equalizer.  

Σν Μuseek είλαη έλα πξφγξακκα γηα ηελ αθξφαζε κνπζηθήο ζε θηλεηά ηειέθσλα 

κε ινγηζκηθφ Android θαη πην ζπγθεθξηκέλα παξέρεη ιεηηνπξγίεο γηα εχξεζε 

παξφκνησλ ηξαγνπδηψλ κε ηε ρξήζε ελφο δηαζδηάζηαηνπ ή ηξηζδπάζηαηνπ ράξηε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο. Μηα πεξηνρή ηνπ ράξηε καξθάξεηαη σο θαιή 

αλ ηα ηξαγνχδηα πνπ αλήθνπλ ζε απηή, ηα έρεη αθνχζεη ν ρξήζηεο κέρξη ηέινπο, 

αιιηψο καξθάξεηαη σο θαθή θαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ην πξφγξακκα κπνξεί λα λα 

πξνηέηλεη ζηνπο άιινπο ρξήζηεο, ηελ θάζε θαηάιιειε επηινγή ηξαγνπδηψλ ή θάπνηαο 

ιίζηαο αλαπαξαγσγήο. 
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