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Περίληψη  

 Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι η απάντηση του ανθρώπινου μυαλού στα 
προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρώπινη φύση και η 
ανθρώπινη κοινωνία. Μέσω της τεχνολογίας ο άνθρωπος μπόρεσε να βρει λύσεις 
και να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα αυτό των 
ασθενειών. Ο μέσος όρος και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλη την υφήλιο 
αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα όμως αυξάνεται και η ανάγκη 
που υπάρχει για συνεχή εποπτεία ορισμένων ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, 
καθώς πολύ εύκολα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με καταστάσεις οι οποίες θα 
είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια και την ζωή τους. 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός 
αυτόνομου προσωπικού συστήματος  παρακολούθησης ατόμου υψηλού κινδύνου 
με την βοήθεια ενός Αndroid Smartphone και της πλατφόρμας Arduino. Από αυτή 
την ομάδα έχουμε ξεχωρίσει τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδάκια.  Το 
σύστημα μπορεί να προσδιορίσει ανωμαλίες στους καρδιακούς χτύπους, να 
ανιχνεύσει επικίνδυνα ατυχήματα από πτώσεις και να εποπτεύσει την παρουσία 
ατόμων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Εάν παρατηρηθεί από την επεξεργασία των 
δεδομένων οποιαδήποτε υπέρβαση των ορίων, τότε το σύστημα αναλαμβάνει 
δράση και στέλνει ειδοποιήσεις σε προκαθορισμένους λήπτες.   

 

 Λεξεις Κλειδιά:  

android, arduino, καρδιακοί παλμοί, ομάδα υψηλού κινδύνου, GPS, παρακολούθηση, 
εποπτεία, ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, πτώση, κινητές εφαρμογές, επιταχυνσιόμετρο, 
αισθητήρας, Smartphone 
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Abstract 

The advancement of technology is the answer,  as far as the human mind is 
concerned, to the problems and the challenges which human nature and human 
society face.  By means of technology man has been able to find answers and deal 
with problems such as, for example, that of illnesses.  The average life expectancy 
as well as the quality of life of humans all over the world has increased in the long 
run.  Simultaneously, however, so has the necessity for the existence of constant 
monitoring of certain specified groups increased, since these individuals can very 
easily be confronted by situations which can be dangerous not only to their safety 
but also to their lives. 

The object of this current diplomatic project is the creation of an 
autonomous personal surveillance system for those at high-risk with the aid of an 
Android Smartphone and the Arduino platform.  Of those in this group, we have 
singled out the elderly and young children.  The system can determine 
irregularities in heart beats, detect dangerous accidents due to a fall and monitor 
the presence of individuals in specific locations.  If any anomaly in the processed 
data is observed then the system will take action and send notification to the 
designated guardian (care-giver). 

Keywords: 

Android, arduino, heart rate, risk group, GPS, supervising, tachycardia, 
bradycardia, fall, mobile application, accelerometer, sensor, Smartphone 
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1. Εισαγωγή  
 Ζούμε στην εποχή όπου η τεχνολογία της πληροφορίας, του διαδικτύου και 
των κινητών υπηρεσιών βρίσκεται σε πλήρη άνθιση. Τα πάντα γύρω μας 
εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς. Τις περασμένες δεκαετίες μιλούσαμε για 
αναλφάβητους ανθρώπους, σήμερα θα πρέπει πλέον να συζητάμε για 
πληροφοριακά αναλφάβητους πολίτες. Όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες  έχουν 
εισβάλει δυναμικά στην ζωή μας προσφέροντάς μας απεριόριστες ευκολίες 
δίνοντας μας ένα νέο τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση διάφορων 
καταστάσεων.  

 Ο άνθρωπος χάρη στην τεχνολογία μπόρεσε να ανακαλύψει και να 
αναλύσει αιτίες διάφορων προβλημάτων, όπως είναι για παράδειγμα οι ασθένειες, 
και να προβεί σε τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Εκατοντάδες επιστήμονες πλέον 
προσπαθούν να βρουν τρόπους αντιμετώπισης  συμπτωμάτων και να επινοήσουν 
θεραπείες για διάφορες ασθένειες, όπως χρόνιες κινητικές και νοητικές ασθένειες, 
καρδιακά προβλήματα κτλ. που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους στον 
κόσμο μαζί με τις οικογένειες τους.  

 Σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να πούμε πως αυτή η σκληρή δουλειά 
των επιστημόνων βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο καθώς παρατηρείται αύξηση των 
ορίων ηλικίας στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η 
γήρανση του πληθυσμού όμως φέρει μια σειρά νέων προκλήσεων. Οι ηλικιωμένοι 
άνθρωποι λόγω χρόνιων ασθενειών νοητικών ή κινητικών, αλλά και της άνοιας 
που εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου είναι αδύνατον πολλές φορές να 
αυτοεξυπηρετηθούν. Είναι συχνό πλέον το φαινόμενο να παρακολουθούμε στην 
τηλεόραση και στο ραδιόφωνο εκπομπές ή σύντομα μηνύματα που μας 
ενημερώνουν για εξαφάνιση ηλικιωμένων ανθρώπων ή μικρών παιδιών. Αυτές οι 
ομάδες υψηλού κινδύνου είναι απαραίτητο να έχουν εικοσιτετράωρη 
παρακολούθηση έτσι ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις που θα είναι επικίνδυνες 
για την ζωή τους.  
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1.1. Σκοπός της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας 
 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 
αυτόνομου προσωπικού συστήματος παρακολούθησης ατόμου υψηλού κινδύνου. 
Από όλη την ομάδα των ατόμων υψηλού κινδύνου ξεχωρίζουμε τους 
ηλικιωμένους άνω των 60 χρονών αλλά και τα μικρά παιδάκια.  Με το σύστημα 
θα γίνει μια προσπάθεια αντιμετώπισης προβλημάτων όπως 

• Παρακολούθηση καρδιακών παλμών ατόμου και ανίχνευση ανωμαλιών 
επικινδύνων για την ζωή όπως είναι η ταχυκαρδία και η βραδυκαρδία  

• Παρακολούθηση ατόμου για τυχόν σοβαρούς τραυματισμούς που θα 
προκληθούν από μια πτώση.  

• Παρακολούθηση ατόμου για τυχόν απομάκρυνση από συγκεκριμένη 
τοποθεσία/διεύθυνση  

Το σύστημα αυτό θα είναι αυτόνομο και θα χρησιμοποιήσει τεχνολογίες 
κινητών συσκευών και του διαδικτύου για ενημέρωση των οικείων ή των 
συγγενών εάν προκύψει κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω προβλήματα.  

1.2. Διάρθρωση της μελέτης  
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή εισαγωγή στο θέμα, αναφέρεται ο 

σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας καθώς και ο τρόπος συγγραφής της. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας 
γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της πλατφόρμας Android με τα προτερήματα 
και τα μειονεκτήματα της. Παρουσιάζεται η διαστρωμάτωση του λειτουργικού 
συστήματος και ο τρόπος που επικοινωνεί με τα υποσυστήματα της συσκευής. 
Στην συνέχεια γίνεται μια μικρή αναφορά για τους μικροελεγκτές, για το 
οικοσύστημα του arduino, τις διάφορες εκδόσεις πλακετών που κυκλοφορούν στο 
εμπόριο καθώς και των μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευής. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται η συνολική διαδικασία υλοποίησης του 
συστήματος. Αρχικά παρουσιάζονται όλες εκείνες οι προγραμματιστικές 
διαδικασίες που χρειάστηκαν για υλοποιηθεί και να συντονιστεί το hardware 
κομμάτι της συσκευής. Στην συνέχεια αναλύθηκε ο τρόπος δημιουργίας του 
software κομματιού που τρέχει στο κινητό android και παρουσιάστηκε ο τρόπος 
λειτουργίας των σημαντικότερων δομών του.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι περιορισμοί της εφαρμογής και όλοι 
εκείνοι οι λόγοι που αποτρέπουν την χρήση της σε πραγματικές συνθήκες 
απομακρυσμένης παρακολούθησης.  
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Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια σύνοψη της παρούσας εργασίας 
αναφέροντας επιγραμματικά τις κυριότερες λειτουργίες της. Στο ίδιο κεφάλαιο 
προτείνονται τεχνικές βελτιώσεις πάνω στην συσκευή και το πρόγραμμα καθώς 
αναφέρονται και ιδέες για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ευχρηστίας. 

Στο παράρτημα Α παρουσιάζεται η βιβλιογραφία και οι διαδικτυακοί τόποι 
που αναφέρονται στην εργασία 

Στο παράρτημα Β υπάρχει ένας σύντομος οδηγός χρήσης για την συσκευή και 
την εφαρμογή του κινητού 

Στο παράρτημα Γ δίνεται μια μικρή επεξήγηση για τις ομάδες υψηλού 
κινδύνου καθώς και ένας πίνακας με τους φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς 
ανά ηλικία. 

2. Θεωρητικό υπόβαθρο 

2.1. Τι είναι το android 
 Το android είναι  ένα λειτουργικό σύστημα για κινητές συσκευές (κινητά 
τηλέφωνα, tablet κτλ.) το οποίο είναι βασισμένο σε μια τροποποιημένη έκδοση 
του Linux. Αναπτύχθηκε αρχικά από μια εταιρία με το ίδιο όνομα(Android) ως 
μέρος μιας στρατηγικής για την είσοδο στο κομμάτι των κινητών συσκευών και το 
2005 εξαγοράστηκε από την Google. Η Google μετά την εξαγορά της εταιρίας 
θέλησε να αφήσει το project Android ανοιχτό και ελεύθερο. Αποφασίστηκε πως ο 
περισσότερος κώδικας θα βρίσκεται κάτω από την άδεια apache, κάτι το οποίο 
σημαίνει ότι οποιοσδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει το Android το μόνο που 
χρειάζεται να κάνει είναι να κατεβάσει τον πηγαίο κώδικά του.  

Οι κατασκευαστές hardware μπορούν να προσθέσουν της δικές τους 
ιδιόκτητες επεκτάσεις τροποποιώντας και προσαρμόζοντάς το έτσι ώστε να 
ταιριάζει στις δικές τους συσκευές. Είναι δεδομένο πως οι κατασκευαστές 
συσκευών έχουν επηρεαστεί από το φαινόμενο της Apple, το iPhone, ένα 
επαναστατικό προϊόν που έχει καθορίσει την συγκεκριμένη αγορά. Οι εταιρείες 
όπως η Motorola η Sony ericsson οι οποίες για πολλά χρόνια ανέπτυσσαν  τα δικά 
τους λειτουργικά συστήματα βλέποντας τις πωλήσεις τους να πέφτουν αισθητά, 
είδαν το android σαν μια ευκαιρία για να ανανεώσουν  τις συσκευές τους. Οι 
κατασκευαστές προτιμούν να κατασκευάζουν συσκευές με τα δικά τους 
χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες ο καθένας και χρησιμοποιούν το android σαν 
λειτουργικό σύστημα για να τα «εμψυχώσουν».  

Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης του Android είναι ότι προσφέρει μια 
ενοποιημένη/κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη εφαρμογών. Οι 
προγραμματιστές χρειάζεται απλά να αναπτύσσουν  για την πλατφόρμα και τα 
προγράμματα τους θεωρητικά λειτουργούν σε πολλές διαφορετικές συσκευές που 
τρέχουν το android. Στον κόσμο των φορητών συσκευών η πληθώρα και η 
ποιότητα των προγραμμάτων είναι αυτή που θα παίξει τον κύριο ρόλο για την 
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επιτυχία ή όχι. Γι αυτό οι κατασκευαστές προσπαθούν να δώσουν ποιοτικά και 
καινοτόμα προγράμματα έτσι ώστε να καταφέρουν να πάρουν μερίδιο αγοράς από 
το iPhone και το ιδιαίτερα κλειστό λειτουργικό της Apple[14]. 

2.1.1. Οι τρεις στόχοι του Android  
 Κατά την πρωταρχική ίδρυση της εταιρίας που δημιούργησε το λογισμικό 
θεσπίστηκαν τρείς στόχοι που θα πρέπει να διέπουν την λειτουργία του. Αυτοί οι 
3 κανόνες ορίζουν την ύπαρξή του, γιατί και πως θα συνεχίσει να αναπτύσσεται 
και τέλος τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων μελών στο έργο. 

Το android πρέπει να είναι ανοιχτό και ελεύθερο 

 Το android project ξεκίνησε την ανάπτυξή του το 2003 από μια μικρή 
εταιρεία επονομαζόμενη ως Android inc., πολύ πριν ο όρος έξυπνο τηλέφωνο 
(smartphone) γίνει γνωστός με την σημασία που τον γνωρίζουμε σήμερα ως 
χρήστες. Δηλαδή μιας συσκευής με μεγάλη οθόνη αφής, γρήγορες ταχύτητες 
διασύνδεσης στο διαδίκτυο, GPS κτλ.  Ο ένας και μοναδικός σκοπός τότε της 
εταιρείας ήταν να δημιουργήσει ένα κινητό τηλέφωνο φορτωμένο με διάφορους 
αισθητήρες έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με το περιβάλλον γύρω του. Επί 
της ουσίας η εταιρεία τότε ήθελε να δημιουργήσει ένα νέο πιο έξυπνο κινητό 
τηλέφωνο.  

Μερικά χρόνια αργότερα το 2005 εξαγοράστηκε από την Google και 2 
χρόνια έπειτα δημιουργήθηκε η Open Handset Alliance. Η συγκεκριμένη 
κοινοπραξία μοιράστηκε την ιδέα πως η «ανοικτότητα» του λογισμικού προάγει 
την καινοτομία. Μια ακόμη σημαντική ιδέα της πλατφόρμας είναι η ελευθερία και 
η ανοκτότητα μέσα στο ίδιο το σύστημα. Όταν ανταγωνιστικές εταιρείες 
περιορίζουν τις δυνατότητες των 3ων κατασκευαστών προωθώντας τις έμφυτες 
εφαρμογές του λειτουργικού τους το android δίνει την απόλυτη ελευθερία. Τελικά 
ο κύριος στόχος του android είναι να δώσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο 
θα είναι ανοικτό , ελεύθερο και ολοκληρωμένο αποκλειστικά για κινητές 
συσκευές. 

Το android πρέπει να είναι προσαρμόσιμο 

 Μέσα από αυτή την ελευθερία που προσφέρει η πλατφόρμα βγαίνει  ο 
επόμενος στόχος του android. Επειδή το σύστημα είναι ελεύθερο στο να 
χρησιμοποιήσει ο καθένας πρέπει να είναι και εύκολα προσαρμόσιμο. Όχι 
προσαρμόσιμο με την έννοια του οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει την δική 
του έκδοση του συστήματος, αλλά με την έννοια ότι θα μπορεί να τρέχει σε 
διαφορετικές συσκευές και θα πρέπει να το κάνει καλά.  

Υπάρχει μια ειδική υπηρεσία η οποία ελέγχει εάν μια συσκευή είναι 
συμβατή με το λειτουργικό. Εάν η συσκευή δεν πληροί κάποιες προϋποθέσεις δεν 
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μπορεί να γίνει μέλος του οικοσυστήματος του android. Αυτό το οικοσύστημα 
είναι η ραχοκοκαλιά της επιτυχίας του τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή 
χρησιμοποιείται από πολλές διαφορετικές συσκευές, οι υποψήφιοι αγοραστές για 
τις εφαρμογές είναι περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα. 

Το android πρέπει να είναι απλό 

 Επειδή το οικοσύστημα του android αποτελεί και την ραχοκοκαλιά του, οι 
προγραμματιστές θεωρούνται ένας από τα πιο σημαντικά κεφάλαια. Εάν οι 
προγραμματιστές δεν μπορούν να δημιουργήσουν εκπληκτικά και καινοτόμα 
προγράμματα τότε ολόκληρη η πλατφόρμα θα αποτύχει στον ανταγωνισμό. 
Κύριος σκοπός της κοινοπραξίας είναι να υποστηρίξει όσο το δυνατό περισσότερο 
τον προγραμματιστή. Να τον υποστηρίξει έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος 
από την σύλληψη της ιδέας ενός προγράμματος έως το λανσάρισμά του στο 
Android Market. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης δυνατών, απλών και 
ευέλικτων εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού. Επιπροσθέτως εκτός από τα απλά 
εργαλεία υπάρχει και η πολύ καλή και σωστή τεκμηρίωση αλλά και τα 
παραδείγματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες. Επειδή 
το android SDK έχει κατασκευαστεί με την γλώσσα προγραμματισμού java σε 
πολλές περιπτώσει υπάρχει επαναχρησιμοποίηση κώδικα που έχει ήδη τεσταριστεί 
και έχει αποδειχθεί ότι είναι λειτουργικός.[4]  

2.1.2. Ένα όχι τόσο μακρινό παρελθόν 
 Ιστορικά οι προγραμματιστές χρησιμοποιούσαν χαμηλού επιπέδου C και 
C++ για τον προγραμματισμό συσκευών, αφού προηγουμένως είχαν κατανοήσει 
το υλικό(hardware) πάνω στο οποίο δούλευαν. Μιλάμε τυπικά για μία μόνο 
συσκευή ή για μια μεμονωμένη ομάδα συσκευών ενός κατασκευαστή. Καθώς η 
τεχνολογία γενικά προχωρά μπροστά αυτή η τακτική έγινε αναχρονιστική και 
παλιομοδίτικη. Πλατφόρμες όπως το Symbian δημιουργήθηκαν αργότερα για 
βοηθήσουν τους προγραμματιστές να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του 
υλικού έτσι ώστε να δημιουργήσουν ποιοτικότερα προγράμματα πλούσια σε 
λειτουργίες. Παρόλο που οι πλατφόρμες συνέχισαν να προσφέρουν πρόσβαση στο 
υλικό των συσκευών οι προγραμματιστές συνέχιζαν να χρησιμοποιούν χαμηλού 
επιπέδου C και C++ λόγω των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τμημάτων υλικού όπως 
ήταν για παράδειγμα το GPS. 

 Τα τελευταία χρόνια η μεγαλύτερη πρόοδος επιτεύχθηκε με την χρήση της 
γλώσσας java και των MIDILETS. Τα MIDILETS εκτελούνται σε μια εικονική 
μηχανή της JAVA, μια διαδικασία που εμπεριέχει αρκετή αφαίρεση(abstract) για 
το υποκείμενο υλικό και επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν 
προγράμματα για μια ευρεία γκάμα συσκευών. Δυστυχώς αυτή η ευκολία 
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περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση που έχουν οι προγραμματιστές στην 
λειτουργία του υλικού[5][6]. 

2.1.3. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές 
 Μιλώντας με όρους της αγοράς, σήμερα υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας σύγχρονων κινητών έξυπνων συσκευών. Οι συσκευές αυτές εκτός 
από την δυνατότητα να παίρνουν τηλέφωνο να έχουν έναν πλήρη web-browser, 
κάμερα, media player, Wi-Fi, υπηρεσίες τοποθεσίας, έχουν αλλάξει τον τρόπο με 
τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν με αυτές αλλά και την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Σε πολλές χώρες οι ιδιοκτήτες έξυπνων κινητών τηλεφώνων είναι 
περισσότεροι από αυτούς των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολλοί 
πιστεύουν πως τα επόμενα χρόνια η χρήση των κινητών τηλεφώνων για πρόσβαση 
στο ίντερνετ θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των προσωπικών υπολογιστών. 
Η μεγάλη δημοτικότητα των Smartphone, οι νέες τεχνολογίες γρήγορης 
μεταφοράς δεδομένων μέσω των κινητών δικτύων, τα πολλά σημεία πρόσβασης 
Wi – Fi έχει δημιουργήσει μια τεράστια αγορά για τις εφαρμογές κινητών 
τηλεφώνων. Η ιδιαιτερότητα που έχουν τα κινητά τηλέφωνα σε σχέση με τους 
προσωπικούς υπολογιστές είναι ότι μπορούμε να τα έχουμε συνεχώς μαζί μας. 
Αυτό δίνει στους προγραμματιστές την ευκαιρία να δημιουργήσουν εφαρμογές 
χρησιμοποιώντας τους διάφορους αισθητήρες της συσκευής οι οποίες θα είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του χρήστη[5][7].  

2.1.4. Ανάπτυξη εφαρμογών για το Android 
 Το Android διαθέτει ένα απλό, ανοιχτό αλλά και πολύ ισχυρό SDK με 
δωρεάν άδεια, άριστη βιβλιογραφία και τεράστια κοινότητα. Το Android τελικά 
είναι η χρυσή ευκαιρία να δημιουργήσουμε προγράμματα τα οποία θα αλλάξουν 
το πώς και το γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα. Οι 
απαιτήσεις για την δημιουργία εφαρμογών στο android είναι ελάχιστες[7]. 

• Δεν απαιτείται καμία πιστοποίηση 
• Το google Play προσφέρει μια δωρεάν υπηρεσία για την αγορά 

προγραμμάτων από τους χρήστες παρέχοντας διάφορους τρόπους 
κοστολόγησης αλλά και αγορές μέσα από τις ίδιες τις εφαρμογές. 

• Δεν υπάρχει διαδικασία έγκρισης για της εφαρμογές που δημοσιεύονται 
στο google play 

2.1.5. Παράγοντες που οδηγούν την υιοθέτηση του android 
 Οι προγραμματιστές ήταν πάντα ένα σημαντικό κομμάτι στο οικοσύστημα 
του android καθώς σε αυτούς βασίζεται η Google έτσι ώστε να παραδώσει 
ποιοτικά προγράμματα για την πλατφόρμα. Με γνώμονα την συγκεκριμένη 
συνθήκη έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα SDK το οποίο θα είναι εύκολο 
αλλά ταυτόχρονα αρκετά δυνατό με πολλαπλές λειτουργίες. Είναι πολύ απλό να 
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διαπιστώσουμε πως η κατασκευή εφαρμογών στο android έχει δημιουργήσει 
ζήτηση στην αγορά για περισσότερες και δυνατότερες συσκευές καθώς οι 
προγραμματιστές δεν μπορούν να τις γράψουν για άλλες πλατφόρμες(iOS, win 
mobile, blackberry). Καθώς το android επεκτείνεται σε νέους τομείς, με 
δυνατότερο hardware, προηγμένους αισθητήρες, νέα ΑΡΙ libraries, οι ευκαιρίες 
και η καινοτομία θα συνεχίσει να αυξάνεται συνεχώς. Η ελεύθερη πρόσβαση στο 
εσωτερικό και τα «σωθικά» του λειτουργικό είναι αυτό που ώθησε την ταχεία 
διάδοση την αποδοχή από την κοινότητα αλλά και την γρήγορη ανάπτυξη της 
πλατφόρμας. Αυτή η ανοιχτή φιλοσοφία και η δύναμη που προσφέρει η Google 
εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστο κόστος. 

2.1.6. Τι έχει το android που οι άλλες πλατφόρμες δεν το έχουν 
Πολλές από τις δυνατότητες που πας προσφέρει η πλατφόρμα όπως τα 3D 

γραφικά, η μινιμαλιστική σχεσιακή βάση δεδομένων είναι διαθέσιμες και για τις 
άλλες ανταγωνιστικές πλατφόρμες ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανάπτυξης και της 
καινοτομίας στις κινητές συσκευές είναι ραγδαίος και είναι πολύ δύσκολη η 
σύγκριση μεταξύ των πλατφορμών για τα διάφορα χαρακτηριστικά που 
προσφέρουν. Η παρακάτω λίστα μας δείχνει ένα μικρό κομμάτι δυνατοτήτων οι 
οποίες δεν είναι διαθέσιμες στις υπόλοιπες πλατφόρμες ανάπτυξης[6][14].  

• Χάρτες της Google(Google Maps) – Η υπηρεσία Google maps είναι πολύ 
δημοφιλής μεταξύ των χρηστών παγκοσμίως και το android μας την 
προσφέρει σαν μια έμφυτη δυνατότητα κατά την δημιουργία των 
προγραμμάτων μας. Μπορούμε μέσα από την εφαρμογή μας να 
διαχειριστούμε τμήματα χαρτών, να κάνουμε μεγέθυνση και σμίκρυνση 
χρησιμοποιώντας το ήδη γνώριμο περιβάλλον και τις διεπαφές του Google 
Maps. 

• Υπηρεσίες και προγράμματα που τρέχουν στο παρασκήνιο – Υπάρχει μια 
πλήρη υποστήριξη για την δημιουργία υπηρεσιών και προγραμμάτων τα 
οποία μπορούν να τρέχουν στο παρασκήνιο. Για παράδειγμα μπορεί ο 
media player να παίζει μουσική και ταυτόχρονα ο χρήστης να σερφάρει 
στο διαδίκτυο και εκείνη την στιγμή να δέχεται τηλεφώνημα ή κάποιο 
μήνυμα SMS.  

• Διαμοιρασμός δεδομένων μεταξύ εφαρμογών – Χρησιμοποιώντας την 
μεθοδολογία των διακοπών (intents) και των πάροχων περιεχομένου 
(Content Provider) το android επιτρέπει στις εφαρμογές να ανταλλάσουν 
μηνύματα, εντολές και δεδομένα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε 
τους συγκεκριμένους μηχανισμούς έτσι ώστε να αναμοχλεύσουμε τα 
δεδομένα μας με τις έμφυτες εφαρμογές του android. Για να 
ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους αυτής της ανοιχτής προσέγγισης, οι 
διεργασίες, τα δεδομένα και τα αρχεία της κάθε εφαρμογής είναι ιδιωτικά 
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εκτός εάν δηλώσουμε μέσω περιορισμών ποιες συγκεκριμένες εφαρμογές 
μπορούν να τα προσπελάσουν.  

• Όλες οι εφαρμογές μεταχειρίζονται το ίδιο – Το android δεν κάνει 
διάκριση μεταξύ των έμφυτων εφαρμογών του και των εφαρμογών τρίτων. 
Αυτό δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αλλάξουν εντελώς το look 
and feel των συσκευών τους. Μπορούν να αλλάξουν όλες τις έμφυτες 
εφαρμογές της συσκευής με άλλες ανάλογες από τρίτους και να έχουν την 
ίδια λειτουργικότητα.  

• Wifi Direct και Android beam – Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 
καινοτόμα ΑΡΙ έτσι ώστε οι εφαρμογές μας να διαμοιράζουν αρχεία 
βίντεο, ήχου και εικόνας με ταχύτατους ρυθμούς. Το android Beam είναι 
μια τεχνολογία βασισμένη στο NFC που μας επιτρέπει αλληλεπίδραση 
μεταξύ συσκευών που έρχονται κοντά μεταξύ τους. Αντίθετα το WiFi 
Direct μας προσφέρει μια πιο ευρεία, γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση 
μεταξύ συσκευών. 

• Widget επιφάνειας εργασίας, Live Wallpapers και quick search box – Η 
χρήση των widget και των live wallpaper μας δίνει την δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε «παράθυρα» των εφαρμογών μας στην επιφάνεια 
εργασίας της συσκευής μας. Με την μπάρα γρήγορης αναζήτησης 
μπορούμε να ενσωματώσουμε την λειτουργία αναζήτησης της συσκευής 
στο πρόγραμμά μας. 

2.1.7. Η αλλαγή στο σκηνικό των κινητών συσκευών 
 Σαν καταναλωτικές συσκευές, οι android συσκευές έρχονται με στάνταρ 
δυνατότητες και προγράμματα. Η πραγματική του όμως δύναμη είναι η ικανότητα 
του χρήστη να μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά το look and feel της συσκευής 
αλλά και την λειτουργικότητά της χρησιμοποιώντας κυρίως εφαρμογές τρίτων. 
Όλες οι εφαρμογές του android είναι μέρος του οικοσυστήματος και όχι απλά 
προγράμματα που τρέχουν μέσα σε sandbox περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή ο χώρος 
της ανάπτυξης λογισμικού για κινητές συσκευές βρίσκεται σε πλήρη άνθιση. Το 
android θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται σε σύγκριση με τις 
υπάρχουσες και τις μελλοντικές πλατφόρμες λόγω της ανοιχτής και ελεύθερης 
προσέγγισης του αλλά και της δύναμης που διακατέχει το SDK ανάπτυξης. Αυτή 
η ελεύθερη και ανοιχτή προσέγγιση στην ανάπτυξη των κινητών εφαρμογών με 
την απεριόριστη πρόσβαση στους πόρους της συσκευής δίνει μία εξαιρετική 
ευκαιρία στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν νέες και απολύτως 
καινοτόμες εφαρμογές.[5]  
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2.2. Χαρακτηριστικά του Android 
 Επειδή το android είναι ανοιχτό λογισμικό και ελεύθερα διακινούμενο 
στους κατασκευαστές αυτοί μπορούν να το τροποποιήσουν κατά το δοκούν. Δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις στο υλικό και ρυθμίσεις στο λογισμικό. 
Παρόλα αυτά το Android προσφέρει χαρακτηριστικά όπως τα παρακάτω[14]:  

• Αποθήκευση – χρησιμοποιεί την SQLite, μια πολύ ελαφριά έκδοση 
σχεσιακής βάσης δεδομένων για αποθήκευση δεδομένων. 

• Συνδεσιμότητα – Υποστηρίζονται τεχνολογίες επικοινωνιών όπως 
GSM/EDGE, CDMA, LTE, IDEN, UMTS , Bluetooth (με τα προφίλ 
A2DP και AVRCP),NFC, Wi-Fi, WiMAX. 

• Αποστολή μηνυμάτων – Υποστηρίζεται η αποστολή μηνυμάτων SMS και 
MMS 

• Περιήγηση στο διαδίκτυο – Η περιήγηση στο διαδίκτυο υποστηρίζει το 
ανοιχτό λογισμικό webkit αλλά και μια ιδιαίτερη έκδοση της JavaScript. 

• Υποστήριξη τύπων Media – Η υποστήριξη αυτή περιέχει διάφορες 
τεχνολογίες και πρότυπα όπως H.263, H.264, MPEG-4 SP, AMR, AMR-
WB, AAC, HE-AAC , MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, 
and BMP 

• Υποστήριξη υλικού – Αυτό συμπεριλαμβάνει διάφορους αισθητήρες και 
ελεγκτές όπως επιταχυνσιόμετρα, κάμερες, ψηφιακές πυξίδες, proximity 
sensors αλλά και GPS 

• Υποστήριξη οθονών πολυαφής 
• Υποστήριξη multitasking  - Δηλαδή την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών 

εφαρμογών και διεργασιών την ίδια στιγμή από την συσκευή. 
• Tethering – Υποστηρίζεται ο διαμοιρασμός της σύνδεσης στο διαδίκτυο 

σαν ενσύρματο ή ασύρματο hotspot. 

2.3. Το Android SDK 
To SDK του android[14][7] προσφέρει τα πάντα στο προγραμματιστή έτσι 

ώστε να αρχίσει την ανάπτυξη, να αποκτήσει βοήθεια στην αποσφαλμάτωση των 
προγραμμάτων του 

• Το API του Android – Το κύριο τμήμα του περιβάλλοντος ανάπτυξης, 
είναι οι βιβλιοθήκες του ΑΡΙ που προσφέρουν πρόσβαση στην στοίβα 
προγραμμάτων του android. Αυτές τις βιβλιοθήκες τις χρησιμοποιεί και η 
Google για να δημιουργήσει και τις έμφυτες εφαρμογές του android.  
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• Τα εργαλεία ανάπτυξης – Το SDK χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία που μας 
επιτρέπουν να κάνουμε compile τον κώδικά μας έτσι ώστε να είναι έτοιμος 
να τρέξει στην συσκευή μας.  

• Ο προσομοιωτής (emulator) συσκευής – Ο προσομοιωτής του android 
είναι μια εφαρμογή που εξομοιώνει μια πλήρη λειτουργική συσκευή στην 
οθόνη του υπολογιστή μας. Χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή μπορούμε 
να δούμε πως θα τρέχει και θα συμπεριφέρεται η εφαρμογή μας σε μια 
οποιαδήποτε συσκευή android. Στην πραγματικότητα επειδή το hardware 
του εξομοιωτή είναι ουδέτερο μας δίνει ένα καλύτερο περιβάλλον για 
έλεγχο και δοκιμές από οποιαδήποτε εξειδικευμένη φυσική συσκευή.  

• Πλήρης τεκμηρίωση – Το SDK μας δίνει μια πλήρη τεκμηρίωση και 
βιβλιογραφία για όλα τα πακέτα και τις κλάσεις που εμπεριέχονται σε 
αυτό. Επιπροσθέτως μας γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση για το πώς να 
ξεκινήσουμε, μας δίνει τις θεμελιώδες αρχές για την ανάπτυξη στην 
πλατφόρμα αλλά και καλές τακτικές πάνω στην συγγραφή προγραμμάτων.  

• Κώδικας μέσω παραδειγμάτων – To SDK μέσω παραδειγμάτων κώδικα 
μας δίνει την δυνατότητα να δούμε στην πράξη ορισμένες πτυχές της 
πλατφόρμας αλλά και να διαπιστώσουμε τα κύρια σημεία και τις 
δυνατότητες των βιβλιοθηκών του API.  

Γι αυτούς που χρησιμοποιούν το δημοφιλές περιβάλλον ανάπτυξης eclipse η 
google δημιούργησε ένα ξεχωριστό plug – in το android development 
tool(ADT). Με αυτό το plug - in το eclipse μετατρέπεται και ενσωματώνει 
λειτουργίες όπως ο debugger και ο εξομοιωτής που βοηθάνε περεταίρω την 
ανάπτυξη των εφαρμογών μας.[14]  

2.4. Αρχιτεκτονική του Android 
To android είναι ένα πολυσύνθετο λειτουργικό σύστημα το οποίο χωρίζεται σε 
διαφορετικά τμήματα και επίπεδα την λεγόμενη στοίβα[14][6] (android stack) 

• Ο πυρήνας του Linux – Αυτός είναι o kernel (πυρήνας) στον οποίο 
βασίζεται το λειτουργικό. Εκεί μέσα εμπεριέχονται όλες εκείνες οι 
χαμηλού επιπέδου εντολές και οδηγοί που είναι υπεύθυνοι για την 
επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υλικών τις συσκευής με το λογισμικό. 
Τυπικές λειτουργίες του kernel είναι η διαχείριση των διεργασιών, 
διαχείριση της μνήμης, η ασφάλεια του λειτουργικού, η δικτύωση, η 
διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας αλλά αποτελεί επίσης και την 
αφαίρεση (abstract) που συνδέει το υλικό της συσκευής με τα υπόλοιπα 
μέλη τις στοίβας που αναφέρονται παρακάτω.  

• Τα libraries(βιβλιοθήκες) – Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει όλος εκείνος ο 
κώδικας που μας δίνει τα κύρια χαρακτηριστικά του λειτουργικού. Για 
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παράδειγμα εκεί βρίσκουμε την σχεσιακή βάση δεδομένων που επιτρέπει 
στα προγράμματα να αποθηκεύουν τις πληροφορίες τους. Εκεί επίσης 
βρίσκουμε τις βιβλιοθήκες του webkit που μας δίνει λειτουργίες για την 
περιήγηση στο διαδίκτυο αλλά και τυπικές λειτουργίες του λειτουργικού 
όπως: 

o Βιβλιοθήκη για την αναπαραγωγή ήχων και βίντεο 
o Βιβλιοθήκες γραφικών όπως η SGL και η OpenGL για δισδιάστατα 

και τρισδιάστατα γραφικά 
o Το πρωτόκολλο SSL για την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο 

• Το runtime του android – Στο ίδιο επίπεδο που βρίσκονται τα libraries 
του android βρίσκεται και η δυνατότητα που έχει το σύστημα να επιτρέπει 
στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού 
java για την δημιουργία προγραμμάτων εφαρμογών.  Στο runtime επίσης 
υπάρχει και το virtual machine dalvik. To dalvik επιτρέπει σε κάθε 
πρόγραμμα του android να έχει την δική του μοναδική διεργασία. Το 
συγκεκριμένο εικονικό σύστημα (virtual machine) είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για το λειτουργικό σύστημα και βελτιστοποιημένο έτσι ώστε 
να τρέχει σε κινητές συσκευές οι οποίες έχουν περιορισμένες δυνατότητες 
και ποσότητα μνήμης RAM, CPU και μπαταρίας. 

• Το framework των εφαρμογών – Δίνεται η δυνατότητα στους 
προγραμματιστές να χρησιμοποιούν διάφορες λειτουργίες του android στις 
εφαρμογές τους(scrolling και  fading effects,στατιστικά 
μπαταρίας/ήχων/οθόνης,υπηρεσίες τοποθεσίας κτλ.) 

• Εφαρμογές του android – Σ’ αυτό το κορυφαίο στην ιεραρχία επίπεδο θα 
βρούμε τις εφαρμογές που υπάρχουν έμφυτες στο λειτουργικό όπως οι 
Επαφές, το Τηλέφωνο, ο περιηγητής του διαδικτύου κτλ. Αλλά και οι 
εφαρμογές που εγκαθιστούμε διαμέσου του android market. Η στοίβα του 
android φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 
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Εικόνα 2-1 Android Stack 

2.5. Η εικονική μηχανή Dalvik 
 Ένα από τα βασικά σημεία του android είναι η εικονική μηχανή Dalvik. 
Αντί να χρησιμοποιηθεί η παραδοσιακή μηχανή της Java όπως είναι η Java ME, 
το android χρησιμοποιεί την δική του εικονική μηχανή που μπορεί και 
εξασφαλίζει ότι πολλαπλές εκδοχές του, τρέχουν απροβλημάτιστα στην ίδια 
συσκευή. Η εικονική αυτή μηχανή χρησιμοποιεί την πιο κάτω από αυτή 
στοίβα(δηλαδή τον kernel του λειτουργικού) έτσι ώστε να μπορεί με επιτυχία να 
διαχειριστεί την μνήμη, τις διεργασίες, την ασφάλεια, τα πολλαπλά 
νήματα(threading). Είναι επίσης δυνατό να γράψουμε προγράμματα με την χρήση 
της γλώσσας C/C++ για τα προγράμματα που βρίσκονται πιο κοντά στον πυρήνα 
του λειτουργικού. Παρόλο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό τις περισσότερες 
φορές δεν χρειάζεται και αρκούμαστε στην συγγραφή με την γλώσσα Java. Εάν 
όμως η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητα για την εφαρμογή 
μας τότε η C/C++ είναι μονόδρομος. Γι αυτόν τον λόγο η google μας δίνει το 
Native Development Kit (NDK) με βιβλιοθήκες όπως η libc και libm οι οποίες 
δίνουν άμεση πρόσβαση στο OpenGL. Ολόκληρο το υλικό και οι υπηρεσίες 
συστήματος του Android προσπελαύνονται χρησιμοποιώντας την Dalvik σαν 
ενδιάμεσο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται στους προγραμματιστές ένα 
επιπλέον στρώμα αφαίρεσης έτσι ώστε να μην υπάρχει ανησυχία για τις 
ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών συσκευών και υλικού. Η εικονική αυτή 
μηχανή τρέχει τα δικά της μεταγλωττισμένα αρχεία Java τα οποία έχουν όσο το 
δυνατόν μικρότερο μέγεθος.[14][15] 
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2.6. Πρόσβαση  στο  Υλικό,  την  κάμερα,  το  GPS  και  τους 
αισθητήρες 

 Το android παρέχει στους προγραμματιστές βιβλιοθήκες έτσι ώστε να 
απλοποιηθεί η ανάπτυξη εφαρμογών που κάνουν χρήση του υλικού της συσκευής. 
Εξασφαλίζει στους προγραμματιστές πως δεν χρειάζεται να κάνουν ξεχωριστές 
υλοποιήσεις για διαφορετικούς κατασκευαστές. Έτσι τα προγράμματα τους 
λειτουργούν και έχουν την προκαθορισμένη συμπεριφορά σε κάθε συσκευή που 
υποστηρίζει την στοίβα του android που περιγράφηκε παραπάνω. To SDK επίσης 
παρέχει βιβλιοθήκες για την διαχείριση του GPS, της κάμερας, των συσκευών 
ήχου, των συνδέσεων στο δίκτυο, του Wi-Fi, του Bluetooth, του 
επιταχυνσιομέτρου και της πυξίδας, του NFC αλλά και διαχείριση για την 
κατανάλωση ενέργειας. 

2.6.1. Μεταφορά δεδομένων μέσω WiFi, Bluetooth και NFC 
 Το android μας παρέχει μια πληθώρα επιλογών για την μεταφορά 
δεδομένων και αρχείων όπως το Bluetooth, το Wi - Fi direct και το android beam. 
Αυτές οι τεχνολογίες μας επιτρέπουν τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των 
συνδεδεμένων συσκευών και την κατασκευή καινοτόμων εφαρμογών με έμφαση 
στην συνεργασία. Επιπροσθέτως έχουμε την δυνατότητα να διαβάσουμε ετικέτες 
NFC (NFC tags). 

2.6.2. Χάρτες, Geocoding και υπηρεσίες τοποθεσίας 
 Η έμφυτη υποστήριξη των χαρτών επιτρέπει την δημιουργία εφαρμογών 
γεωτοποθεσίας  που εκμεταλλεύονται την εύκολη μεταφορά των κινητών 
συσκευών. Μπορούμε να δημιουργήσουμε διεπαφές χρησιμοποιώντας τις 
πλούσιες βιβλιοθήκες γραφικών του android έτσι ώστε να απεικονίσουμε στην 
οθόνη της συσκευής τους χάρτες του Google Maps. Με τις υπηρεσίες τοποθεσίας 
του android αλλά και με την βοήθεια του GPS μπορούμε με ακρίβεια να βρούμε 
την τοποθεσία της συσκευής μας. Αυτές οι υπηρεσίες θέτουν μια γενικότερη 
αφαίρεση στην εξακρίβωση της θέσης καθώς δεν απαιτούν συγκεκριμένο υλικό 
για να λειτουργήσουν. Για να συνδυάσουμε και τους χάρτες με την τοποθεσία το 
android μας επιτρέπει να κάνουμε κανονική και ανάποδη αναζήτηση διευθύνσεων  
και σημείων στον χάρτη.  

2.6.3. Υπηρεσίες στο παρασκήνιο 
 Το android υποστηρίζει προγράμματα και υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να 
τρέξουν στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται ενεργά από τον χρήστη. Από 
την φύση τους τα Smartphone και τα tablets είναι τεχνολογικά προηγμένες 
συσκευές. Παρόλη αυτή την ανάπτυξη το μοντέλο αλληλεπίδρασης αλλά και οι 
μικρές τους οθόνες επιτρέπουν συνήθως μόνο μία εφαρμογή να είναι ενεργή στο 
προσκήνιο. Πλατφόρμες που δεν υποστηρίζουν την εκτέλεση στο παρασκήνιο 
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περιορίζουν την χρησιμότητα εφαρμογών που δεν απαιτούν την συνεχή 
παρακολούθηση από τον χρήστη. Οι υπηρεσίες του παρασκηνίου επιτρέπουν στην 
δημιουργία συστατικών που εκτελούν αυτοματοποιημένες εργασίες χωρίς την 
επίβλεψη του χρήστη. Η εκτέλεση στο παρασκήνιο επίσης επιτρέπει στα 
προγράμματα να λειτουργούν με το μοντέλο καθοδηγούμενο από γεγονότα(event 
driven model). Για παράδειγμα μπορούν να ανανεώνουν συνεχώς τις τιμές των 
μετοχών, να μας ειδοποιούν βάση της γεωτοποθεσίας μας για συγκεκριμένα 
γεγονότα αλλά και να δίνουν προτεραιότητα στις εισερχόμενες κλείσεις μας και 
τα SMS.  

2.6.4. SQLite για αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων 
 Η γρήγορη και αξιόπιστη αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων είναι ένα 
ιδιαίτερα βασικό χαρακτηριστικό  για τις κινητές συσκευές που έχουν σχετικά 
περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο. Το android μας παρέχει μια ελαφριά έκδοση 
σχεσιακής βάσης δεδομένων για κάθε εφαρμογή δια μέσω της SQLite. Τα 
προγράμματα εκμεταλλεύονται αυτή την διαχειρίσιμη βάση δεδομένων για να 
αποθηκεύσουν τις πληροφορίες τους αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση ορίζει πως κάθε εφαρμογή δημιουργεί μια ξεχωριστή 
βάση δεδομένων η οποία είναι ιδιωτική και δεν μπορούν να την προσπελάσουν 
άλλες εφαρμογές. Με την χρήση όμως μηχανισμών όπως είναι οι περιορισμοί και 
του διαχειριστή περιεχομένου (content provider) γίνεται εύκολη και ασφαλής 
πρόσβαση στα δεδομένα από άλλες εφαρμογές που το απαιτούν. 

2.6.5. Widgets και live Wallpapers 
 Τα widgets και τα live Wallpapers επιτρέπουν την δημιουργία δυναμικών 
τμημάτων εφαρμογών τα οποία μας δίνουν «παράθυρα» και πληροφορίες από την 
εφαρμογή μας απ’ ευθείας στην αρχική οθόνη της συσκευής. Παρουσιάζονται 
στον χρήστη σημαντικές πληροφορίες από την επιφάνεια εργασίας χωρίς αυτός να 
χρειαστεί να ανοίξει την εφαρμογή. 

2.6.6. Υποστήριξη αρχείων Media και 2D/3D γραφικών 
 Οι μεγάλες, φωτεινές με υψηλή ανάλυση οθόνες είναι αυτές που 
καθιέρωσαν τα Smartphone σαν media players. Για να αξιοποιήσει τα μέγιστα το 
android προσφέρει βιβλιοθήκες για σχεδιασμό δισδιάστατων γραφικών αλλά και 
τρισδιάστατων μέσω του OpenGL. Επίσης δίνονται βιβλιοθήκες για την 
διαχείριση στατικών εικόνων, αρχείων βίντεο και ήχου αλλά και ΗΤΤΡ live 
streaming. 

2.6.7. Διαχείριση διεργασιών και μνήμης 
 Όπως η Java και η .NET, το android χρησιμοποιεί το δικό του run time και 
την δική του Εικονική Μηχανή για να διαχειρίζεται την μνήμη. Επιπροσθέτως το 
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android μπορεί και διαχειρίζεται τον χρόνο ζωής της κάθε διεργασίας που 
εκτελείται. 

2.7. Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών του Android 
 Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει και προάγει την επαναχρησιμοποίηση 
τμημάτων κώδικα, διαμοιρασμό διεργασιών, υπηρεσιών και δεδομένων με άλλες 
εφαρμογές χρησιμοποιώντας περιορισμούς για την διατήρηση της ασφάλειας. Ο 
ίδιος αυτός μηχανισμός μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο εναλλακτικό 
πρόγραμμα ως διαχειριστή επαφών ή τηλεφωνικών κλήσεων είναι ο ίδιος που μας 
επιτρέπει να εκθέσουμε τμήματα του προγράμματος μας έτσι ώστε άλλοι 
προγραμματιστές να τους δώσουν νέα όψη αλλά και περεταίρω λειτουργικότητα. 
Οι παρακάτω υπηρεσίες είναι οι  ακρογωνιαίοι λίθοι του android που  δίνουν όλη 
την λειτουργικότητα στις εφαρμογές μας[14][15]: 

• Ο διαχειριστής διεργασιών(Activities) και τμημάτων(fragment) – Είναι 
υπεύθυνος για τον κύκλο ζωής των διεργασιών μας. Αυτός αποφασίζει 
πότε και ποιες διεργασίες και τμήματα θα δημιουργηθούν ή θα 
καταστραφούν. 

• Όψεις (views) – Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διεπαφών οθόνης 
για τα διάφορα fragment και activities της εφαρμογής μας.  

• Διαχειριστής ειδοποιήσεων (notification) – Μας παρέχει έναν συνεπή και 
συνεχή μηχανισμό για την ειδοποίηση των χρηστών της συσκευής 
(τηλέφωνο, sms, e-mail κτλ.) 

• Διαχειριστής πόρων – Επιτρέπει τα αντικείμενα της εφαρμογής τα οποία 
δεν είναι κώδικας όπως το κείμενο και τα γραφικά να απεικονισθούν στην 
οθόνη. 

• Προθέσεις(Intents) – Μας παρέχει έναν μηχανισμό μεταφοράς δεδομένων 
μεταξύ των εφαρμογών αλλά και των τμημάτων τους.  

2.7.1. Δραστηριότητες (Activities) 
Ως δραστηριότητα[14], ορίζεται μια συγκεκριμένη ενέργεια που μπορεί να κάνει 
ένας χρήστης σε μία Android εφαρμογή( να πραγματοποιήσει μια κλήση, να 
τραβήξει μια φωτογραφία, να στείλει ένα e-mail ή να δει έναν χάρτη). Κάθε 
δραστηριότητα, εφόσον ορίζει μια διεπαφή με τον χρήστη είναι υπεύθυνη για την 
δημιουργία του παραθύρου της διεπαφής της. Μια εφαρμογή αποτελείται 
συνήθως από πολλές δραστηριότητες, μια εκ των οποίων ορίζεται ως κύρια 
δραστηριότητα (main Activity) και η οποία αποτελεί την οθόνη που εμφανίζεται 
στον χρήστη όταν εκκινεί την εφαρμογή. Οι δραστηριότητες εναλλάσσονται 
μεταξύ τους ξεκινώντας άλλες δραστηριότητες. Για να γίνει αυτό η εν ενεργεία 
δραστηριότητα σταματά την εκτέλεσή της και τοποθετείται από το λειτουργικό 
σύστημα σε μία στοίβα (back Stack). Η νέα δραστηριότητα που την αντικαθιστά 
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τοποθετείται στην κορυφή της στοίβας με την δραστηριότητα που έτρεχε πριν από 
αυτή να βρίσκεται ακριβώς από κάτω της. Η βασική αυτή αρχή της στοίβας που 
μόλις περιγράψαμε καθιστά δυνατή την ύπαρξη ενός καθολικού «πίσω» κουμπιού 
(Back Button) σε όλες τις συσκευές android και έτσι απλοποιείται η μεταφορά 
στην αμέσως προηγούμενη οθόνη. Μια δραστηριότητα μπορεί να έχει τέσσερις 
καταστάσεις 

• Εάν είναι στο προσκήνιο(στην κορυφή της στοίβας), θεωρείται ότι είναι η 
ενεργή(Active) 

• Αν έχει χάσει την εστίαση(focus) αλλά είναι ακόμη ορατή στην οθόνη, 
θεωρείται πως είναι σε παύση(pause) 

• Αν έχει αντικατασταθεί από μια άλλη δραστηριότητα, θεωρείται πως είναι 
σταματημένη(stopped) 

Εάν μια δραστηριότητα είναι σε παύση ή σταματημένη, το λειτουργικό σύστημα 
μπορεί να αποδεσμεύσει πόρους ζητώντας της να σταματήσει η να τερματίσει την 
διεργασία που την εκτελεί. Παρακάτω βλέπουμε ένα διάγραμμα με όλη την ζωή 
μιας δραστηριότητας(εικόνα 2-2) 

Σελίδα 27 από 96 
 



 

 

Εικόνα 2-2 Android Activity 
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2.7.2. Υπηρεσίες (services) 
 Μια υπηρεσία[14], είναι ένα κομμάτι μιας εφαρμογής android το οποίο 
χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εκτελέσουμε διεργασίες μακράς διαρκείας οι 
οποίες δεν απαιτούν καμία παρέμβαση από την πλευρά του χρήστη. Για 
παράδειγμα μια υπηρεσία, μπορεί να αναλάβει την επικοινωνία με το δίκτυο, την 
αναπαραγωγή μουσικής, την ανάγνωση/εγγραφή σε κάποιο αρχείο ή να 
αλληλεπιδρά με έναν πάροχο περιεχομένου(content provider). Όλα αυτά στο 
παρασκήνιο. Πρέπει να επισημάνουμε πως μια υπηρεσία δεν είναι μια ξεχωριστή 
διεργασία. Εκτελείται στην ίδια διεργασία με την εφαρμογή της οποίας είναι 
μέλος.  

2.7.3. Πάροχοι περιεχομένου (content Providers) 
Ένας πάροχος [14] περιεχομένου χειρίζεται την πρόσβαση στα δεδομένα που 
υπάρχουν σε μία κεντρική πηγή πληροφοριών . Είναι κομμάτι μιας εφαρμογής  
Android και της παρέχει μία διεπαφή μέσω της οποίας χειρίζεται τα εν λόγω 
δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όποιον αναπτύσσει μία 
τέτοια εφαρμογή να διαχωρίσει τα δεδομένα από την υλοποίηση της εφαρμογής 
του (encapsulation) ενώ ταυτόχρονα του παρέχει μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
την ασφάλειά τους . 

2.7.4. Προθέσεις και φίλτρα προθέσεων (Intents, intent filters) 
Τρία βασικά κομμάτια μιας εφαρμογής  Android - οι δραστηριότητες, υπηρεσίες 
και δέκτες καθολικών εκπομπών (broadcast receivers) - ενεργοποιούνται μέσω 
μηνυμάτων, που στην πλατφόρμα  Android ονομάζονται προθέσεις (intents). Ένα 
φίλτρο προθέσεων(intent filter), είναι στην ουσία μια δέσμη δεδομένων η οποία 
περιέχει πληροφορίες που αφορούν την οντότητα που θα λάβει το μήνυμα(όπως 
την ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί και τα δεδομένα που θα επηρεαστούν από 
την ενέργεια αυτή), καθώς και πληροφορίες που αφορούν το λειτουργικό (όπως το 
είδος της οντότητας που θα χειριστεί την πρόθεση). Σε κάθε περίπτωση, το 
σύστημα εντοπίζει την δραστηριότητα ή υπηρεσία για την οποία προορίζεται η 
πρόθεση και την αρχικοποιεί, εφόσον είναι απαραίτητο. Μια πρόθεση συνήθως 
αποτελείται από τα εξής δεδομένα [8][14][15]: 

• Το όνομα της οντότητας που θα το χειριστεί 
• Το είδος της οντότητας για την οποία προορίζεται η πρόθεση 
• Την ενέργεια που θα εκτελέσει 
• Τα δεδομένα που θα επηρεαστούν από την ενέργεια αυτή 
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2.7.5. Διεργασίες και νήματα 
Κάθε φορά που μια οντότητα μίας εφαρμογής Android ξεκινά και η εφαρμογή δεν 
έχει άλλες οντότητες που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή, το σύστημα ξεκινά μία 
νέα διεργασία  Linux για την εφαρμογή καθώς και ένα εκτελέσιμο νήμα. Εξ 
ορισμού, όλες οι οντότητες μιας εφαρμογής εκτελούνται στην ίδια διεργασία και 
νήμα. Σε περίπτωση που μια οντότητα ξεκινά και υπάρχει ήδη μία διεργασία για 
την εφαρμογή, τότε αυτό ξεκινά στην ίδια διεργασία κάνοντας χρήση του 
υπάρχοντος εκτελέσιμου νήματος. Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα (κατ’ 
απαίτηση του προγραμματιστή) διαφορετικές οντότητες σε μία εφαρμογή να 
εκτελεστούν σε διαφορετικές διεργασίες και να δημιουργηθούν επιπλέον νήματα 
για κάθε διεργασία[5][14]. 

2.7.6. Δικαιώματα (Permissions) 
Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα στηριζόμενο στην απομόνωση 
προνομίων  (privilege-separated), στο οποίο κάθε εφαρμογή που εκτελείται έχει 
μία μοναδική ταυτότητα[6][14][15]. Μέρη του συστήματος, έχουν επίσης 
μοναδικές ταυτότητες . Έτσι διασφαλίζεται ότι κάθε εφαρμογή που εκτελείται 
είναι απομονωμένη από τις υπόλοιπες εφαρμογές αλλά και από το σύστημα. Μία 
σημαντική σχεδιαστική αρχή στην πολιτική ασφαλείας του λειτουργικού 
συστήματος Android είναι ότι καμία εφαρμογή δεν έχει εξ ’ ορισμού δικαίωμα να 
εκτελέσει κανενός είδους ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει άλλες εφαρμογές, το 
σύστημα ή τον χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγνωση ή εγγραφή στα 
προσωπικά δεδομένα του χρήστη (π.χ. στις επαφές ή τα e-mail του), την 
ανάγνωση ή εγγραφή σε αρχεία που ανήκουν σε άλλες εφαρμογές, την πρόσβαση 
στο δίκτυο κ.λπ. Το γεγονός ότι κάθε εφαρμογή είναι απομονωμένη (sandboxed) 
από τις υπόλοιπες, σημαίνει ότι πρέπει να δηλώσει ρητά τις επιπλέον λειτουργίες 
που χρειάζεται να εκτελέσει και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο βασικό χώρο 
που δίνεται από το λειτουργικό για την εκτέλεσή της (sandbox). Η εφαρμογή 
αιτείται αυτές τις λειτουργίες στατικά, μέσω ενός μηχανισμού δικαιωμάτων ο 
οποίος ζητά τη συγκατάθεση του χρήστη τη στιγμή που εγκαθιστά την εφαρμογή. 

2.7.7. Android Manifest 
Κάθε εφαρμογή Android πρέπει να έχει ένα αρχείο AndroidManifest.xml (με αυτό 
ακριβώς το όνομα) στον κεντρικό κατάλογο (root directory) του έργου (project). 
Το αρχείο manifest περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει 
το λειτουργικό σύστημα για την εφαρμογή που το αρχείο συνοδεύει. Μεταξύ 
άλλων , ορίζει τα εξής:  

• Ορίζει το όνομα του πακέτου Java που περιέχει την εφαρμογή 
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• Περιγράφει τις δομικές οντότητες και τα στοιχεία της εφαρμογής, τις 
δραστηριότητες, υπηρεσίες και τους παρόχους περιεχομένου που την 
αποτελούν 

• Ορίζει τα δικαιώματα που χρειάζεται η εφαρμογή από το λειτουργικό για 
να εκτελεστεί 

• Ορίζει την ελάχιστη έκδοση του λειτουργικού με την οποία είναι συμβατή 
• Ορίζει τις βιβλιοθήκες με τις οποίες πρέπει να συνδεθεί(ή από ποιες 

εξαρτάται) η εφαρμογή 

2.8. Το Android market και οι διανομή εφαρμογών 
 Όπως έχουμε ήδη πει ο κύριος παράγοντας επιτυχίας της πλατφόρμας των 
Smartphone είναι η ποιότητα και η ποσότητα των εφαρμογών. Επιπρόσθετα το να 
διαθέτεις αυτά τα προγράμματα εύκολα και γρήγορα στους χρήστες είναι μια 
ακόμη σημαντική λειτουργία. Γι αυτή ακριβώς την δυνατότητα η Google 
ανακοίνωσε το 2008 την λειτουργία του δικού της ηλεκτρονικού καταστήματος 
(Android Market) διάθεσης εφαρμογών. Οι χρήστες απλά μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το android market που βρίσκεται σε κάθε συσκευή για να 
κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν εφαρμογές από 3ους κατασκευαστές. Το market 
υποστηρίζει είτε ελεύθερες εφαρμογές είτε εφαρμογές επί πληρωμή. Πέρα όμως 
από το κατάστημα της Google υπάρχουν και άλλες αγορές εφαρμογών για το 
android όπου η κάθε μία έχει τους δικούς της περιορισμούς. Μερικές από αυτές 
είναι: 

• Amazon App store 
• Opera Mobile App store 
• Samsung Apps store 
• LG app store 
• GetJar 
• SlideMe 

Πέρα όμως από την εγκατάσταση εφαρμογών μέσω κάποιου Market υπάρχει και 
ένας πιο χειροκίνητος τρόπος και αφορά την μεταφόρτωση εκτελέσιμου 
αρχείου(τύπου APK) της εφαρμογής στη συσκευή. Το Android επιτρέπει την 
εγκατάσταση εφαρμογών(ως πακέτα .apk) εκτός των αγορών, αρκεί ο χρήστης να 
έχει αποδεχτεί στις ρυθμίσεις της συσκευής του να γίνεται εγκατάσταση πακέτων 
από μη έμπιστες πηγές. Ο τρόπος αυτός είναι και ο συνηθέστερος τρόπος 
εγκατάστασης πειρατικών εφαρμογών ή εφαρμογών που δεν δημοσιεύονται στο 
Play Store για ποικίλους λόγους(για παράδειγμα είτε επειδή είναι ιδιωτικά είτε 
επειδή δεν συμφωνούν με τους όρους χρήσης της εκάστοτε αγοράς). Η διαδικασία 
αυτή λέγεται «κατά περίπτωση διανομή εφαρμογής» ή αλλιώς , ad-hoc app 
distribution. 
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2.9. Η κοινότητα των προγραμματιστών Android 
 Έπειτα από τόσα χρόνια παρουσίας της πλατφόρμας στην αγορά υπάρχει 
μια πολύ μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών που την υποστηρίζει. Είναι πολύ 
εύκολο να διαδοθεί η γνώση, να λυθούν προβλήματα αλλά και να γίνει ανταλλαγή 
ιδεών μεταξύ των προγραμματιστών. Μερικές  δημοφιλής ιντερνετικές κοινότητες 
είναι : www.stackoverflow.com, http://developer.android.com/training/index.html, 
http://groups.google.com/group/android-discuss

2.10. Υπηρεσίες γεωτοποθεσίας 
 Καθώς οι ανάγκες της αγοράς για ποιοτικότερα και εξυπνότερα 
προγράμματα γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι και 
να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες έτσι ώστε αυτό να γίνει εφικτό. 
Μέχρι πριν λίγα χρόνια τα προγράμματα δεν γνώριζαν πληροφορίες για την 
τοποθεσία του χρήστη. Για παράδειγμα μια αναζήτηση στο διαδίκτυο προσφέρει 
πολλές δυνατότητες στον χρήστη όταν η εφαρμογή γνωρίζει την ακριβή 
τοποθεσία του. Εάν για παράδειγμα ο χρήστης έκανε αναζήτηση για φαγητό η 
εφαρμογή θα μπορούσε να του προτείνει κοντινά σε αυτόν εστιατόρια, σούπερ 
μάρκετ, ταχυφαγάδικα κτλ. Η ικανότητα που έχουν οι σημερινές συσκευές να 
βρίσκουν άμεσα το που βρίσκονται παίζει τεράστιο ρόλο στις παρούσες 
πλατφόρμες έξυπνων τηλεφώνων. Το android μας δίνει αυτή τη λειτουργικότητα 
με την υπηρεσία τοποθεσίας. Η πληροφορία αυτή που παρέχεται επιτρέπει στην 
συσκευή και στα προγράμματα να έχουν καλύτερη επίγνωση του περιβάλλον 
τους.  

2.10.1. Μέθοδοι εύρεσης τοποθεσίας 
 Στο android υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για την εξακρίβωση της 
τοποθεσίας και όλοι βρίσκονται κάτω από την ίδια «στέγη» που ονομάζεται 
πάροχοι τοποθεσίας (location providers) ο καθένας με τις δικές του αδυναμίες και 
προτερήματα. Επειδή οι πάροχοι τοποθεσίας έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προσφέρονται για χρήση σε διαφορετικές περιπτώσεις ο καθένας. Παρόλο που 
κάθε πρόγραμμα μας γνωρίζει ελάχιστα για το πώς δουλεύουν οι πάροχοι 
μπορούν με επιτυχία να επιλέξουν ποιον από αυτούς θα χρησιμοποιήσουν[8][14].  

2.10.1.1. Πάροχος GPS 
 Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης χρησιμοποιεί την πληροφορία 
που παρέχεται από τους δορυφόρους που βρίσκονται κοντά στην γη για να 
εξακριβώσει την τρέχων τοποθεσία του. Ο όρος GPS αναφέρεται σε όλο το 
σύστημα το οποίο αποτελείται από τους δορυφόρους, τους δέκτες, αλλά και τους 
σταθμούς ελέγχου που το επιβλέπουν και το ρυθμίζουν. Ο δέκτης που βρίσκεται 
στην κινητή συσκευή είναι άχρηστος χωρίς το παραπάνω σύστημα. 
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2.10.1.2. Λίγα λόγια για την λειτουργία του GPS 
Το σύστημα του GPS (εικόνα 2-3) περιλαμβάνει 27 ενδεδειγμένους 

δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από την γη και στέλνουν πληροφορίες 
στου δέκτες για να προσδιορίσουν την τοποθεσία τους. Στην πραγματικότητα οι 
24 από αυτούς είναι λειτουργικοί και οι υπόλοιποι 3 είναι αναπληρωματικοί σε 
περιπτώσεις δυσλειτουργίας των προηγούμενων. Καθένας από αυτούς τους 
δορυφόρους κινείται σε μια προδιαγεγραμμένη τροχιά εξασφαλίζοντας πως κάθε 
σημείο της γης «βλέπει» τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους. 

 

Εικόνα 2-3 Το GPS σύστημα 

  Ο καθένας από τους δορυφόρους του συστήματος συνεχώς μεταδίδει την 
ακριβή τοποθεσία του μέσω μηνυμάτων ραδιοσυχνοτήτων, την ώρα αποστολής 
των μηνυμάτων αλλά και την κατάσταση των υπολοίπων δορυφόρων(ephemeris 
and almanac data) . Ο δέκτης χρησιμοποιώντας την ακριβή ώρα, το γεωγραφικό 
μήκος, το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό ύψος που λαμβάνει από τους 
δορυφόρους μπορεί με χρήση γνωστών τριγωνομετρικών μεθόδων να ανακαλύψει 
την ακριβή τοποθεσία του πάνω στην γη. Οι δορυφόροι διαθέτουν ρολόγια 
υψηλής ακρίβειας που τους επιτρέπουν να βρίσκονται σε συγχρονισμό με τους 
υπόλοιπους δορυφόρους. Για να παραχθούν ακριβή αποτελέσματα πρέπει το 
ρόλοι του δέκτη της κινητής συσκευής να είναι απόλυτα συγχρονισμένο με αυτό 
των δορυφόρων. Ακόμη και η παραμικρή διαφορά στα ρολόγια μπορεί να 
δημιουργήσει τεράστια λάθη στον εντοπισμό. Αφού δει την ώρα που στάλθηκε το 
μήνυμα, ο δέκτης μπορεί να συμπεράνει τον χρόνο που χρειάστηκε για να σταλθεί 
το μήνυμα(ο δέκτης γνωρίζει την ώρα παραλαβής). Χρησιμοποιώντας την 
διαφορά ώρας μεταξύ αποστολής και παραλαβής ενός μηνύματος και σε 
συνάρτηση με την σταθερά της ταχύτητας του φωτός στο κενό μπορεί ο δέκτης να 
υπολογίσει την απόστασή του από τον δορυφόρο. Χρησιμοποιώντας πολλές 
τέτοιες αποστάσεις από διαφορετικούς δορυφόρους μπορεί να βρει την τωρινή του 
θέση μέσω της τριγωνοποίησης. Με 3 δορυφόρους μπορούμε να πάρουμε την 
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θέση στον δισδιάστατο χώρο ενώ με την πληροφορία ενός ακόμη δορυφόρου 
έχουμε και την πληροφορία του ύψους. Γενικά ο δέκτης δεν θα πάρει 
πληροφορίες μόνο από 4 δορυφόρους. Θα προσπαθήσει να "συνδεθεί" με όσους 
περισσότερους μπορεί(υπάρχει και ανώτερο όριο) για να έχει μεγαλύτερη 
ακρίβεια.  

Για να γίνει πιο κατανοητό πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα 
μπορούμε να αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα. Έστω ότι βρισκόμαστε κάπου 
ανάμεσα μεταξύ τριών διαφορετικών σημείων. Ρωτάμε την απόσταση που έχουμε 
από το σημείο 1 και σημειώνουμε σε κύκλο τα πιθανά σημεία που μπορεί να 
βρισκόμαστε. Ομοίως κάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα 2 σημεία και 
σημειώνουμε 2 ακόμη κύκλους. 

 

Εικόνα 2-4 Σημείο τομής 

Το σημείο τομής των τριών αυτών κύκλων όπως φαίνεται στην εικόνα 2-4 
είναι το ακριβές σημείο μας στο δυσδιάστατο επίπεδο. Την ίδια ακριβώς αρχή 
ακολουθούν και τα συστήματα εντοπισμού GPS με την μόνη διαφορά ότι 
χρησιμοποιούν σφαίρες. Με την βοήθεια των σφαιρών μπορούμε να πάρουμε 
επιπλέον την πληροφορία του ύψους. Έτσι έχουμε την ακριβή μας θέση στον 
τρισδιάστατο χώρο.  

 Η χρήση της μεθόδου του gps είναι αρκετά αποτελεσματική για τον 
εντοπισμό της θέσης αλλά εμπεριέχει ορισμένους περιορισμούς που την 
καθιστούν δυσκίνητη σε χρήση από κινητές συσκευές. Ένας από αυτούς είναι ο 
χρόνος που χρειάζεται για να "κλειδώσει" η συσκευή μας την ακριβή θέση. 
Πολλοί δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την γη αλλά μόνο ορισμένοι 
βρίσκονται σε πεδίο όπου μπορούμε να τους δούμε στον ορίζοντα σε δεδομένη 
χρονική στιγμή. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους δορυφόρους μπορούν 
να μας καθοδηγήσουν σε ποιούς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε δεδομένη 
χρονική στιγμή αλλά αυτό είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα[8][10][11][12].  

Σελίδα 34 από 96 
 



 

 

2.10.1.3. Α. G.P.S  Assisted GPS 
 Η τεχνολογία του υποβοηθούμενου GPS είναι μια σπουδαία καινοτομία 
που βοήθησε αρκετά την ενσωμάτωση του GPS στις κινητές συσκευές λύνοντας 
πολλούς από τους περιορισμούς του απλού GPS. Το A-GPS χρησιμοποιεί 
υπηρεσίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για να αποκτήσει πληροφορίες για την 
ακριβή τοποθεσία των δορυφόρων κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η χρήση 
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας κάνει την ανταλλαγή αυτών των μηνυμάτων 
αρκετά γρήγορη έτσι οι δέκτες GPS μπορούν να "κλειδώσουν " την τοποθεσία 
αρκετά πιο γρήγορα. Επίσης αυτά που ανταλλάσσονται με την βοήθεια των 
δικτύων κινητής μας δίνουν πληροφορίες για την ακριβή θέση όλων των 
δορυφόρων που βρίσκονται εντός πεδίου όρασης κάτι που μας βοηθά να έχουμε 
και ακριβέστερα αποτελέσματα στην τοποθεσία.  

2.10.1.4. SGPS  
 Οι συσκευές που χρησιμοποιούν δέκτες GPS ορισμένες φορές 
χρησιμοποιούν το ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα για επικοινωνούν με τους 
δορυφόρους και να κάνουν κλήσεις μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αυτό 
σημαίνει πως μόνο μια από τις δυο ενέργειες μπορεί να γίνει και δεν μπορούν να 
υπάρξουν ταυτόχρονα. Το S-GPS μπορεί και λύνει αυτό το πρόβλημα 
χρησιμοποιώντας επιπλέον υλικό το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση GPS 
και δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

 Παρόλο που το GPS είναι μια από τις πιο ακριβής υλοποιήσεις για την 
εύρεση τοποθεσίας οι περιορισμοί του ορισμένες φορές το καθιστούν 
ακατάλληλο. Πρώτος και κύριος παράγοντας είναι ότι ανάμεσα στον δέκτη και 
τους δορυφόρους θα πρέπει να υπάρχει καθαρό πεδίο. Δεν είναι δυνατόν να 
λειτουργήσει το GPS όταν ο δέκτης βρίσκεται ανάμεσα σε δέντρα ή κάτω από 
πολύ ψηλά κτήρια. Επιπλέον ο μεγάλος χρόνος που χρειάζεται για να "κλειδώσει" 
το σήμα των δορυφόρων είναι ακόμη ένας ανασταλτικός παράγοντας. Αυτός ο 
χρόνος επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες κινητές συσκευές 
χρησιμοποιούν χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας δέκτες. Έτσι πολλές φορές 
χρησιμοποιούνται εναλλακτικές τεχνικές και μέθοδοι για τον καθορισμό της 
θέσης. 

2.10.2. Πάροχος δικτύου 
 Οι σύγχρονες κινητές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλές 
διαφορετικές μεθόδους για να εντοπίσουν την θέση μιας συσκευής πάνω στον 
χώρο. Μια δεύτερη μεθοδολογία είναι οι πάροχοι δικτύου. Όταν μιλάμε για 
παρόχους δικτύου αναφερόμαστε είτε στα ασύρματα δίκτυα δεδομένων(Wi - fi) 
είτε στα δίκτυα κυψελοειδών υπηρεσιών (GSM). 
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2.10.2.1. WiFi 
 Ο εντοπισμός τοποθεσίας μέσω του Wi - fi και βασίζεται στο πόσα Wi - fi 
access points μπορεί να εντοπίσει η συσκευή και ποια είναι η ισχύς του σήματος 
που έχει με αυτά. Η συσκευή έπειτα κάνει μια ερώτηση στο διαδίκτυο για αυτά τα 
access points και παίρνει πληροφορίες για το που αυτά βρίσκονται. Η συσκευή 
συλλέγει πληροφορίες όπως η MAC address του access point, την ισχύ του 
σήματος και πληροφορίες τοποθεσίας. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής 
της μεθόδου είναι όταν το GPS δεν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες τοποθεσίας. 
Όπως σημειώθηκε στην προηγούμενη ενότητα το GPS αδυνατεί να λειτουργήσει 
σωστά σε κλειστούς χώρους ή κάτω από μεγάλα εμπόδια όπως είναι τα δέντρα και 
τα κτήρια. Αντιθέτως το wi - fi δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς και υπάρχει 
πληθώρα ασυρμάτων δικτύων μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.   

 Όπως είναι φυσιολογικό το wi - fi όπως και το GPS έχουν μειονεκτήματα. 
Το κυριότερο από αυτά είναι πως για να βρούμε την τοποθεσία μας μέσω wifi 
τότε αυτό θα πρέπει να είναι εντός της εμβέλειας της συσκευής μας. 
Επιπροσθέτως το ssid του ασύρματου δικτύου θα πρέπει να μην έχει σημανθεί ως 
αγνοημένο από την συσκευή. Επειδή η MAC address του access point συνδέετε 
άμεσα με τις πληροφορίες τοποθεσίας θα πάρουμε λάθος πληροφορία εάν για 
παράδειγμα ο χρήστης πάρει το access point μαζί του στις διακοπές στο χωριό. 
Στους χρήστες δεν επιτρέπεται να ορίσουν άμεσα πληροφορίες τοποθεσίας για το 
access point τους και αυτό γίνεται μόνο με την χρήση των υπηρεσιών της κινητής 
συσκευής. 

2.10.2.2. Δίκτυα κυψελοειδών υπηρεσιών  GSM 
 Οι κινητές πλατφόρμες έχουν αναπτύξει και άλλες μεθοδολογίες 
εντοπισμού θέσης εκτός από το Wi-Fi και το GPS. Οι συσκευές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας. Η μέθοδος αυτή είναι παραπλήσια και χρησιμοποιεί παρόμοιες 
τεχνικές με αυτές του Wi-Fi. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η λειτουργία 
αυτή πρέπει το κινητό να έχει "σήμα" και να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο gsm. 
Καθώς η συσκευή κινείται στον χώρο είναι φυσιολογικό να αλλάζει και τους 
σταθμούς/κεραίες με τους οποίους είναι συνδεδεμένη. Γνωρίζοντας το μοναδικό 
χαρακτηριστικό προσδιορισμού της κάθε κεραίας (ID) με την οποία είναι 
συνδεδεμένη η συσκευή μας, αλλά και τις κεραίες που ήταν προηγουμένως 
συνδεδεμένη μπορούμε να προσδιορίσουμε το που είναι αυτή τη στιγμή η 
συσκευή μας θεωρώντας ότι η τοποθεσία της κεραίας είναι γνωστή. Με τις 
πληροφορίες που συλλέγονται από τις κεραίες κινητής αλλά και μέσω των access 
point των Wi - Fi μπορούμε να φτιάξουμε έναν χάρτη που εμπεριέχει όλες τις 
παραπάνω πληροφορίες.  Όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε την τοποθεσία μας 
απλά κάνουμε μια ερώτηση στο διαδίκτυο δίνοντας πληροφορίες για την κεραία 
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που βρισκόμαστε τώρα αλλά και για τις προηγούμενες κεραίες και το σύστημα 
μας απαντά για την τρέχουσα θέση μας. Εάν έχουμε στο ιστορικό μας έχουμε 
περισσότερες από μια κεραίες μέσω της τριγωνοποίησης λαμβάνουμε αρκετά 
ακριβή αποτελέσματα. Όπως είναι φυσιολογικό η υπηρεσία δεν λειτουργεί σωστά 
όταν έχουμε συνδεθεί σε μόνο μία κεραία(όταν ανοίξουμε το κινητό μας πχ). 

 Οι περιορισμοί που υπάρχουν στην χρήση κεραιών κινητής τηλεφωνίας 
είναι παρόμοιοι με αυτούς των δικτύων Wi-Fi. Παρόλα αυτά η τοποθεσία των 
κεραιών κινητής είναι λιγότερο πιθανό να αλλάξει απ' ότι των Wi-Fi access points 
έτσι ορισμένοι από τους περιορισμούς αφαιρούνται[7][8][14]. 

2.11. Μικροελεγκτές 
 Οι ανάγκες τις αγοράς τα περασμένα χρόνια που συνεχώς αυξάνονταν 
οδήγησε τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν νέα συστήματα με περισσότερες 
δυνατότητες. Με την συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας οι κατασκευαστές 
κατάφεραν να τοποθετήσουν ολοένα και περισσότερες λειτουργίες μέσα σε ένα 
ολοκληρωμένο κύκλωμα που το ονόμασαν μικροεπεξεργαστή. Μετά την έλευση 
των μικροεπεξεργαστών στην αγορά το επόμενο στάδιο ήταν η αξιοποίηση τους 
για την δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων. Τα ολοκληρωμένα αυτά 
συστήματα βοήθησαν την ανθρωπότητα σε διάφορους τομείς και ορισμένα από 
αυτά είναι οι embedded μικροελεγκτές, οι προσωπικοί υπολογιστές, τα 
workstation, handheld συσκευές και κινητά τηλέφωνα, server αρχείων και web, 
δίκτυα ευρείας κλίμακας και τόσες άλλες καινοτόμες συσκευές. Η 
λειτουργικότητα ενός μικροεπεξεργαστή εξαρτάται πλήρως από το σύνολο 
εντολών που είναι ικανός να εκτελέσει. Ο μικροεπεξεργαστής είναι υπεύθυνος για 
όλη τη λειτουργία του υπολογιστή. Αποτελείται εσωτερικά από ένα μεγάλο 
πλήθος τρανζίστορ (transistor), δηλαδή ηλεκτρονικούς διακόπτες που επιτρέπουν 
ή όχι τη διέλευση ρεύματος, καταχωρητές (registers) και αντιστάτες. Επίσης 
υπάρχουν εξαρτήματα που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες και τα 
σημαντικότερα των οποίων είναι το εσωτερικό ρολόι, η αριθμητική και λογική 
μονάδα και η μονάδα ελέγχου. Με τον όρο μικροελεγκτής αναφερόμαστε σε έναν 
τύπο επεξεργαστή ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει με ελάχιστα εξωτερικά 
εξαρτήματα λόγω των πολλών ενσωματωμένων υποσυστημάτων που διαθέτει. Θα 
μπορούσαμε εύκολα να τον παρομοιάσουμε σαν μια παραλλαγή ενός 
μικροεπεξεργαστή. Ένας μικροελεγκτής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα και 
αποτελεί συνήθως ένα τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος. Ακριβώς όπως ένας 
υπολογιστής έτσι και ο μικροελεγκτής περιλαμβάνει CPU, ROM για δεδομένα και 
προγράμματα, RAM, μνήμη Flash, θύρες εισόδου/εξόδου, μετατροπείς 
αναλογικού/ψηφιακού σήματος και χρονιστές. Ο μικροελεγκτής είναι 
σχεδιασμένος να εκτελεί συνήθως μια μόνο εργασία, γι αυτό τον λόγο είναι 
μικρότερος και απλούστερα σχεδιασμένος από έναν επεξεργαστή έτσι ώστε να 
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ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες σε ένα μόνο τσιπ. Χρησιμοποιείται 
ευρύτατα σε όλα τα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) ελέγχου 
χαμηλού και μεσαίου κόστους, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε 
αυτοματισμούς, ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα (από ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές έως παιχνίδια), ηλεκτρικές συσκευές και κάθε είδους 
αυτοκινούμενα τροχοφόρα οχήματα[16].  

2.11.1. Διαφορές μικροεπεξεργαστή και μικροελεγκτή 
 Στους σύγχρονους μικροεπεξεργαστές[16] που χρησιμοποιούνται για 
παράδειγμα στους προσωπικούς υπολογιστές η υπολογιστική ισχύ είναι αυτό που 
παίζει τον πρωταρχικό λόγο και σε αυτή δίνεται και η περισσότερη έμφαση. Η 
ευελιξία ανάπτυξης διαφορετικών εφαρμογών είναι μεγάλη, καθώς η 
λειτουργικότητα του τελικού συστήματος καθορίζεται από τα εξωτερικά 
περιφερειακά τα οποία διασυνδέονται με την κεντρική μονάδα 
(μικροεπεξεργαστή), η οποία δεν είναι εξειδικευμένη. Αντιθέτως στους 
μικροελεγκτές , οι οποίοι συνήθως έχουν καθόλου ή μικρές δυνατότητες 
συνεργασίας με εξωτερικά περιφερειακά η ευελιξία και η υπολογιστική ισχύ είναι 
περιορισμένες. Οι μικροελεγκτές δίνουν έμφαση στο μικρό αριθμό 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που απαιτείται για τη λειτουργία μιας συσκευής, το 
χαμηλό κόστος και την εξειδίκευση. 

Αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα των μικροελεγκτών είναι: 

Αυτονομία, μέσω της ενσωμάτωσης σύνθετων περιφερειακών 
υποσυστημάτων όπως μνήμες και θύρες επικοινωνίας. Έτσι πολλοί μικροελεγκτές 
δεν χρειάζονται κανένα άλλο ολοκληρωμένο κύκλωμα για να λειτουργήσουν. 

Η ενσωμάτωση περιφερειακών σημαίνει ευκολότερη υλοποίηση εφαρμογών 
λόγω των απλούστερων διασυνδέσεων. Επίσης, οδηγεί σε χαμηλότερη 
κατανάλωση ισχύος, μεγιστοποιώντας τη φορητότητα και ελαχιστοποιεί το κόστος 
της συσκευής στην οποία ενσωματώνεται ο μικροελεγκτής. 

• Χαμηλό κόστος. 
• Μεγαλύτερη αξιοπιστία, και πάλι λόγω των λιγότερων διασυνδέσεων. 
• Μειωμένες εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και μειωμένη 

ευαισθησία σε αντίστοιχες παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από το 
μικρότερο αριθμό και μήκος εξωτερικών διασυνδέσεων καθώς και τις 
χαμηλότερες ταχύτητες λειτουργίας. 

• Περισσότεροι διαθέσιμοι ακροδέκτες για ψηφιακές εισόδους-εξόδους (για 
δεδομένο μέγεθος ολοκληρωμένου κυκλώματος), λόγω της μη δέσμευσής 
τους για τη σύνδεση εξωτερικών περιφερειακών. 
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• Μικρό μέγεθος συνολικού υπολογιστικού συστήματος. 

Πέρα από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα συναντάμε και ορισμένα μειονεκτήματα 

• Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε το πρόγραμμα του μικροελεγκτή γιατί 
είναι γραμμένο στην ROM 

• Υπάρχει δυσκολία στον προγραμματισμό του καθώς αυτός γίνεται μόνο 
από συγκεκριμένες συσκευές 

• Τα προγράμματα τις περισσότερες φορές έχουν μεγάλο χρόνο ανάπτυξης. 
Για να ολοκληρωθεί ένα προϊόν απαιτείται από μια εβδομάδα έως και ένα 
χρόνο 

Η βασική αρχιτεκτονική των μικροελεγκτών δεν διαφέρει από αυτή των 
κοινών μικροεπεξεργαστών, αν και στους πρώτους συναντάται συχνά η 
αρχιτεκτονική μνήμης τύπου Harvard, η οποία χρησιμοποιεί διαφορετικές 
αρτηρίες σύνδεσης της μνήμης προγράμματος και της μνήμης δεδομένων (πχ οι 
σειρές AVR από την Atmel και PIC από την Microchip). Στους κοινούς 
μικροεπεξεργαστές συνηθίζεται η ενιαία διάταξη μνήμης τύπου φον Νόιμαν. 

2.11.2. Διαδεδομένες  κατηγορίες  μικροελεγκτών  και 
κατασκευαστές  
Λόγω της τάσης ενσωμάτωσης των μικροελεγκτών[16] σε κάθε ηλεκτρική 

και ηλεκτρονική συσκευή αλλά και του ισχυρότατου ανταγωνισμού, έχουμε 
καταλήξει στην παραγωγή μοντέλων μαζικής παραγωγής καθώς και παραγωγή 
μικροελεγκτών για εξειδικευμένες εφαρμογές. Έτσι διακρίνονται οι εξής κύριες 
κατηγορίες 

Μικροελεγκτές (καμιά φορά 4-bit αλλά συνήθως 8-bit) πολύ χαμηλού 
κόστους, γενικής χρήσης, με πολύ μικρό αριθμό ακροδεκτών (ακόμη και 
λιγότερους από 8). Σχεδιάζονται με έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση ισχύος και 
την αυτάρκεια, ώστε να χρειάζονται ελάχιστα ή και καθόλου εξωτερικά 
εξαρτήματα και να μη μπορεί να αντιγραφεί εύκολα το εσωτερικό λογισμικό τους. 
Απουσιάζει η δυνατότητα επέκτασης της μνήμης τους. Μερικά μοντέλα είναι 
ευρέως γνωστά στους ερασιτέχνες ηλεκτρονικούς, όπως πχ οι περισσότεροι 
μικροελεγκτές των σειρών PIC (Microchip), AVR (Atmel) και 8051 (Intel, Atmel, 
Dallas κα). 

Μικροελεγκτές (συνήθως 8-bit αλλά και 16 ή 32-bit) χαμηλού κόστους, 
γενικής χρήσης, με μέτριο έως σχετικά μεγάλο αριθμό ακροδεκτών. Διαθέτουν 
μεγάλο αριθμό κοινών περιφερειακών, όπως θύρες UART, I2C, SPI ή CAN, 
μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικό. Στους 
κατασκευαστές της Άπω Ανατολής (Ιαπωνία, Κορέα), συνηθίζεται η ενσωμάτωση 
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ελεγκτών οθόνης υγρών κρυστάλλων και πληκτρολογίου. Μερικές φορές 
παρέχουν δυνατότητα εξωτερικής επέκτασης της μνήμης τους. 

Μικροελεγκτές (κυρίως 32-bit) μέσου κόστους, γενικής χρήσης, με μεγάλο 
αριθμό ακροδεκτών. Χαρακτηρίζονται από έμφαση στην ταχύτητα εκτέλεσης 
εντολών, υψηλή αυτάρκεια περιφερειακών και μεγάλες δυνατότητες εσωτερικής ή 
εξωτερικής μνήμης προγράμματος (FLASH) και RAM. Στο χώρο αυτό έχουν 
ισχυρή παρουσία οι αρχιτεκτονικές με υψηλή μεταφερσιμότητα λογισμικού 
(portability) από τον ένα στον άλλο κατασκευαστή. Πχ μεταξύ των 
μικροελεγκτών τύπου ARM ή MIPS, το σύνολο των βασικών εντολών που 
αναγνωρίζει η ALU είναι ακριβώς το ίδιο, μειώνοντας έτσι τις μεγάλες αλλαγές 
στο λογισμικό, όταν στο μέλλον ο πελάτης υιοθετήσει ένα μικροελεγκτή άλλου 
κατασκευαστή (αρκεί, φυσικά, να υποστηρίζει κι αυτός το σύνολο εντολών ARM 
ή MIPS, αντίστοιχα). 

Μικροελεγκτές εξειδικευμένων εφαρμογών, οι οποίοι ενσωματώνουν 
συνήθως κάποιο εξειδικευμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο υλοποιείται 
πάντοτε σε hardware. Τέτοιοι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται σε 
τηλεπικοινωνιακές συσκευές όπως τα μόντεμ. 

Η μεγάλη μερίδα πωλήσεων των μικροελεγκτών εξακολουθεί να αφορά 
αυτούς των 8-bit, καθώς είναι η κατηγορία με το χαμηλότερο κόστος και το 
μικρότερο μέγεθος λογισμικού για το ίδιο αποτέλεσμα, ιδίως επειδή οι σύγχρονες 
οικογένειες μικροελεγκτών 8-bit έχουν πολύ βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με 
το παρελθόν. 

 Μερικοί από τους γνωστότερους κατακευαστές μικροελεγκτών είναι οι 

• ARM (δεν κατασκευάζει αλλά παραχωρεί δικαιώματα χρήσης του πυρήνα) 
• Atmel 
• Epson 
• Freescale Semiconductor (πρώην Motorola) 
• Hitachi 
• Maxim (μετά την εξαγορά της Dallas) 
• Microchip 
• NEC 
• Toshiba 
• Texas Instruments 
• Intel 
• Analog Devices 
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2.12. Arduino 
 Το Arduino είναι ένα project ανοιχτού υλικού και λογισμικού που ξεκίνησε 
το 2005 και σκοπό έχει να φέρει τον κόσμο των ψηφιακών  ηλεκτρονικών στην 
μάθηση, την έρευνα και στην κοινοτική δημόσια αγορά. Κύρια χαρακτηριστικά 
του είναι η ευκολία χρήσης, η «ανοικτότητά» του και η παγκόσμια διαθεσιμότητα 
του. Το arduino ξεκίνησε σαν μια απλή προτυποποίηση ενός ηλεκτρονικού 
κυκλώματος μικρού υπολογιστή (πλακέτα), ο οποίος έτρεχε στα 16mHz. Δεν 
περιείχε ούτε οθόνη ούτε πληκτρολόγιο γι αυτό ήταν απαραίτητος ένας δεύτερος 
υπολογιστής για τον προγραμματισμό του. Ο δεύτερος αυτός υπολογιστής τρέχει 
το λογισμικό arduino IDE που είναι υπεύθυνο για την συγγραφή, μεταγλώττιση 
και το ανέβασμα των προγραμμάτων στην  πλακέτα. Από εκείνη την στιγμή και 
μετά το arduino είναι εντελώς αυτόματο στην εκτέλεση του κώδικα και δεν 
χρειάζεται ο δεύτερος υπολογιστής. 

 Ένα πολύ σημαντικό τμήμα του οικοσυστήματος του adrduino είναι η 
κοινότητα που το υποστηρίζει. Σε αυτή την κοινότητα μπορεί κανείς να βρει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες και να μάθει να διαχειρίζεται την ψηφιακή 
τεχνολογία που του προσφέρεται μέσα από παραδείγματα και tutorials.  

Μια πολύ μεγάλη γκάμα από πλακέτες arduino είναι διαθέσιμη για τις 
ανάγκες διαφόρων ειδών προτυποποίησης. Το arduino uno, lilypad, Leonardo, 
Mega είναι ορισμένες από αυτές. Οι πλακέτες αυτές μπορούν και συνδέονται με 
συσκευές android είτε πρόκειται για τηλέφωνα είτα για tablet και μέσω αυτών 
μπορούμε να ελέγξουμε σερβομηχανισμούς , να διαβάσουμε αισθητήρες αλλά και 
να στείλουμε πίσω στο κινητό δεδομένα για αποθήκευση.   

Πέρα από τις ίδιες τις πλακέτες υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες 
υλοποιήσεις που ονομάζονται shields. Σε αυτές τις ιδιαίτερες υλοποιήσεις 
συνήθως συναντάμε αισθητήρες με ιδιαίτερες λειτουργίες όπως μικροελεγκτές, 
κουμπιά, σερβομηχανισμούς, θύρες Ethernet, δέκτες GPS, γυροσκόπια, 
συνδεσιμότητα GPRS/WCDMA κτλ. Τις πιο πολλές φορές είναι μικρές σε 
μέγεθος και τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη σαν στοίβα και στην συνέχεια 
πάνω στην πλακέτα του arduino. Επειδή η φιλοσοφία του arduino βασίζεται στην 
ελευθερία και την ανοικτότητα είναι δυνατό ο οποιοσδήποτε να δημιουργήσει 
υλικό το οποίο θα είναι συμβατό με τις πλακέτες και να το χρησιμοποιήσει σε 
αυτές[4][17]. 

2.12.1. Hardware 
 Μία πλακέτα Arduino αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Atmel AVR 
(ATmega2560, ATmega328 και ATmega168 στις νεότερες εκδόσεις, ATmega8 
στις παλαιότερες) και συμπληρωματικά εξαρτήματα για την διευκόλυνση του 
χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωση του σε άλλα κυκλώματα. Ένα 
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σημαντικό χαρακτηριστικό του arduino είναι ο τρόπος που εξέχουν οι ακροδέκτες 
σύνδεσης. Αυτοί οι ακροδέκτες επιτρέπουν την σύνδεση με την κύρια πλακέτα 
διάφορα add-on modules γνωστά ως Shields. Τα αυθεντικά arduino 
χρησιμοποιούν την σειρά megaAVR και συγκεκριμένα τα ATmega8, 
ATmega168, ATmega328 και ATmega2560. Όλες οι πλακέτες περιλαμβάνουν 
ένα γραμμικό ρυθμιστή τάσης 5V και έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή 16MHz (ή 
κεραμικό αντηχητή σε κάποιες παραλλαγές). Ο μικροελεγκτής είναι από 
κατασκευής προγραμματισμένος με ένα bootloader, έτσι ώστε να μην χρειάζεται 
εξωτερικός προγραμματιστής για την φόρτωση των προγραμμάτων μας στην 
μνήμη του. Σε εννοιολογικό επίπεδο, στην χρήση του Arduino software stack, όλα 
τα boards προγραμματίζονται με μία RS-232 σειριακή σύνδεση, αλλά ο τρόπος 
που επιτυγχάνεται αυτό διαφέρει σε κάθε hardware εκδοχή. Οι σειριακές πλάκες 
Arduino περιέχουν ένα απλό level shifter κύκλωμα για να μετατρέπει μεταξύ 
σήματος επιπέδου RS-232 και TTL. Τα τωρινά Arduino προγραμματίζονται μέσω 
USB, αυτό καθιστάτε δυνατό μέσω της εφαρμογής προσαρμοστικών chip USB-to-
Serial όπως το FTDI FT232. Κάποιες παραλλαγές, όπως το Arduino mini και το 
ανεπίσημο Boarduino, χρησιμοποιούν ένα αφαιρούμενο USB-to-Serial καλώδιο ή 
board, Bluetooth ή άλλες μεθόδους. Όπως ήδη γνωρίζουμε ο καθένας μπορεί να 
φτιάξει την δική του πλακέτα αφού το σχέδιο της υπάρχει ελεύθερο στο 
διαδίκτυο. Έτσι εμφανίστηκαν στην αγορά πολλές arduino – συμβατές πλακέτες 
αλλά και κλώνοι. Ορισμένοι από αυτούς θεωρούνται πιστά αντίγραφα και είναι 
ηλεκτρικά ισοδύναμοι. Υπάρχουν όμως και παραλλαγές οι οποίες χρησιμοποιούν 
εντελώς διαφορετικούς επεξεργαστές και έτσι έχουν διαφορετικά επίπεδα 
συμβατότητας και μπορεί να επιτρέπουν αλλά και όχι την χρήση των 
shields[4][17].  

2.12.2. Μοντέλα Arduino 
 Τα επίσημα μοντέλα arduino που κυκλοφορούν στην αγορά και είναι 
διαθέσιμα από τον επίσημο ιστοτοπο www.arduino.cc είναι τα εξής:  
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Εικόνα 2-5 Arduino Uno 

 

 
Εικόνα 2-6 Arduino Leonrdo 

 

 
Εικόνα 2-7 Arduino Due 

 

 
Εικόνα 2-8 Arduino Yun 
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Εικόνα 2-9 Arduino Micro 

 

 
Εικόνα 2-10 Arduino Esplora 

 

 
Εικόνα 2-11 Arduino Mega 

 

 
Εικόνα 2-12 Arduino Ethernet 
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Εικόνα 2-13  Arduino Mega 2560 

 

 
Εικόνα 2-14 Arduino Mini 

 

 
Εικόνα 2-15 Arduino Nano 

 

 
Εικόνα 2-16 Arduino LilyPad 
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Εικόνα 2-17 Arduino Fio 

 

2.12.3. Arduino Mega 2560 
To arduino Mega 2560 (εικόνα 2-18) είναι μια πλακέτα μικροελεγκτή 

βασισμένη στον ATmega2560[17]. Διαθέτει 54 ψηφιακές εισόδους/εξόδους (από 
τις οποίες οι 15 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν έξοδοι PWM), 16 
αναλογικές εισόδους, 4 UARTS(hardware serial ports), ένα κρυσταλλικό 
ταλαντωτή στα 16MHz, μια σύνδεση USB, μια θύρα τροφοδοσίας, μια κεφαλή 
ICSP κα ένα κουμπί επανεκκίνησης. Διαθέτει ότι χρειάζεται για να υποστηριχθεί ο 
μικροελεγκτής, απλά τον συνδέουμε με κάποιον μετασχηματιστή, μπαταρία ή 
στην θύρα usb του υπολογιστή μας και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.  Το Mega 
είναι συμβατό με τα περισσότερα shields που κατασκευάστηκαν για το 
Duemilanove και για το Diecimila. 

Μικροελεγκτής ATmega2560 
Τάση Λειτουργίας 5V 
Input Voltage 7-12V 
Input Voltage 6-20V 
Ψηφιακά Ι/Ο 54  
Αναλογικά Ι/Ο 16 
DC current per I/O Pin 40mA 
DC Current for 3.3V Pin 50mA 
Flash Memory 256kb από τα οποία τα 

8kb χρησιμοποιούνται από 
τον bootloader 

SRAM 8KB 
EEPROM 4KB 
Clock Speed 16MHz 
 

2.12.3.1. Ακροδέκτες 
Από την μια πλευρά και την κάτω του arduino βρίσκονται 54 θηλυκοί 

ακροδέκτες, αριθμημένοι από το 0 έως το 53 και λειτουργούν ως ψηφιακή είσοδο 
και ψηφιακή έξοδο. Η τάση λειτουργίας τους είναι τα 5V και μπορούν παρέχουν ή 
να δεχτούν έως 40mA. Σαν ψηφιακή έξοδος, ένα από αυτούς τους ακροδέκτες 
μπορεί να τεθεί από το πρόγραμμά μας σε κατάσταση HIGH ή LOW, οπότε ο 
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μικροελεγκτής θα γνωρίζει εάν πρέπει να διοχετεύσει ρεύμα στον συγκεκριμένο 
ακροδέκτη ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε για παράδειγμα να ανάψουμε ή 
να σβήσουμε ένα LED που είναι συνδεδεμένο στον συγκεκριμένο ακροδέκτη. 
Όταν μέσα από το πρόγραμμά μας αντιθέτως είναι ρυθμισμένο σαν ψηφιακή 
είσοδο τότε με την κατάλληλη εντολή μπορεί να διαβάσει HIGH ή LOW ανάλογα 
εάν η εξωτερική συσκευή διοχετεύει η όχι ρεύμα στον ακροδέκτη. Ορισμένοι από 
αυτούς τους 54 ακροδέκτες έχουν και δεύτερη λειτουργία 

Οι ακροδέκτες με αριθμό 0 και 1 αλλά και από 14 έως 19 λειτουργούν σαν RX 
και TX της σειριακής όταν το πρόγραμμά μας ενεργοποιεί την σειριακή θύρα. 
Είναι οι λεγόμενοι ακροδέκτες επικοινωνιών. Όταν λοιπόν το πρόγραμμα στέλνει 
δεδομένα στην σειριακή, αυτά προωθούνται στην θύρα USB αλλά και στον 
ακροδέκτη 0 ή σε οποιαδήποτε άλλο ακροδέκτη επικοινωνίας εμείς ορίσουμε. 

Ορισμένοι ακροδέκτες λειτουργούν και σαν εξωτερικά interrupt. Με άλλα 
λόγια μπορούμε να μπορούμε να τους ορίσουμε σαν αποκλειστικές ψηφιακές 
εισόδους στις οποίες όταν συμβαίνουν αλλαγές τότε η κανονική εκτέλεση του 
προγράμματός μας να διακόπτεται και να εκτελείται μια συγκεκριμένη 
συνάρτηση. Τα εξωτερικά interrupt είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε εφαρμογές που 
απαιτούν συγχρονισμό μεγάλης ακρίβειας. 

Οι 15 από τους ακροδέκτες μπορούν να λειτουργήσουν σαν ψευδοαναλογικές 
έξοδοι με το σύστημα PWM(Pulse Width Modulation). Μπορούμε για παράδειγμα 
να συνδέσουμε ένα LED σε κάποιο από αυτούς τους ακροδέκτες και να ελέγξουμε 
την φωτεινότητά του με ανάλυση 8bit(δηλαδή έχουμε 256 καταστάσεις 
φωτεινότητας από 0-σβηστό έως 255- πλήρως αναμμένο). 

Στην αντίθετη πλευρά της πλακέτας βρίσκονται 16 ακροδέκτες με την 
σήμανση ANALOG IN. Οι ακροδέκτες αυτοί λειτουργούν σαν αναλογικοί είσοδοι 
με την χρήση του ADC(Analog to Digital Converter) που είναι ενσωματωμένο 
στον ελεγκτή. Για παράδειγμα μπορούμε να τροφοδοτήσουμε έναν από αυτούς με 
μια τάση την οποία μπορούμε να κυμάνουμε με ένα ποτενσιόμετρο από 0V έως 
μια τάση αναφοράς Vref(είναι προ – ρυθμισμένη στα 5V). Τότε μπορούμε μέσα 
από το πρόγραμμά μας να διαβάσουμε αυτή την τιμή της τάσης και να τον 
μεταφράσουμε σαν έναν 10bit αριθμό από 0(όταν η τάση είναι 0V) έως 1023(όταν 
η τάση είναι 5V). 

2.12.3.2. Τροφοδοσία 
 Το arduino Mega μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα από την σύνδεση USB 
ή από εξωτερική συσκευή τροφοδοσίας. Η πηγή επιλέγεται αυτόματα από την 
πλακέτα. Η εξωτερική πηγή τροφοδοσίας μπορεί να είναι είτε από 
μετασχηματιστή πρίζας είτε από μπαταρία. Η πλακέτα μπορεί να λειτουργήσει 
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όταν εξωτερική τροφοδοσία παρέχεται ρεύμα από 6 έως 20 βολτ. Εάν το ρεύμα 
είναι μικρότερο από 7V τότε ο ακροδέκτης των 5V μπορεί να παρέχει λιγότερο 
ρεύμα και η πλακέτα να είναι ασταθής στην λειτουργία της.  Αντιθέτως εάν 
χρησιμοποιηθούν πάνω από 12V μπορεί να υπάρξει υπερθέρμανση και 
καταστροφή της πλακέτας. Η μπαταρία μπορεί να συνδεθεί στους ακροδέκτες 
VIN και GND όπου τοποθετούνται ο θετικός και ο αρνητικός πόλος αντίστοιχα.Οι 
ακροδέκτες τροφοδοσίας είναι οι εξής 

• VIN. Ακροδέκτης για μη σταθερή τάση. Συνήθως εδώ συνδέουμε μια 
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. 

• 5V. Ακροδέκτης σταθερής τάσης 5V. Χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία 
του μικροελεγκτή αλλά και για άλλων ηλεκτρονικών συσκευών 

• 3.3V. Το ολοκληρωμένο FTDI που βρίσκεται στην πλακέτα παράγει τάση 
με μέγιστο ρεύμα τα 50mA. 

• GND. Ακροδέκτης γείωσης. 
• IOREF. Αυτός ο ακροδέκτης δίνει το Vref που συζητήσαμε παραπάνω για 

την τάση αναφοράς της ίδιας της πλακέτας arduino. 

2.12.3.3. Μνήμη  
Το arduino Mega 2560 έχει 256ΚΒ μνήμης flash για την αποθήκευση κώδικα 

και προγραμμάτων από τα οποία τα 8ΚΒ χρησιμοποιούνται από τον bootloader, 
8KB μνήμης SRAM και 4KB EEPROM. 

2.12.3.4. Ενσωματωμένα κουμπιά και LED 
 Πάνω στην πλακέτα μπορούμε να διακρίνουμε έναν διακόπτη micro switch 
και 4 LED επιφανειακής στήριξης. Πατώντας τον διακόπτη γίνεται επανεκκίνηση 
της συσκευής και το LED με την σήμανση POWER μας δείχνει εάν η πλακέτα 
είναι σε λειτουργία. Υπάρχουν δυο LED με σημάνσεις ΤΧ και RX και 
χρησιμοποιούνται ως ένδειξη λειτουργίας της σειριακής σύνδεσης. Τέλος υπάρχει 
και ένα LED με την σήμανση L. Η βασική δοκιμή λειτουργίας του arduino είναι 
να του αναθέσουμε να αναβοσβήνει ένα LED. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε 
αυτό από την πρώτη στιγμή χωρίς να χρειαστεί να συνδέσουμε τίποτα επάνω στην 
πλακέτα οι κατασκευαστές ενσωμάτωσαν ένα LED επάνω στην πλακέτα και το 
σύνδεσαν με τον ψηφιακό ακροδέκτη 13. Έτσι ακόμη και εάν δεν έχουμε 
συνδέσει τίποτα επάνω στον ακροδέκτη 13, αναθέτοντάς το την τιμή HIGH από 
το πρόγραμμά μας τότε θα ανάψει το ενσωματωμένο LED L.  
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Εικόνα 2-18 Διάγραμμα Arduino Mega 2560



 

 

2.13. Bluetooth 
 Ακόμη και σήμερα οι κινητές συσκευές δεν διαθέτουν συμβατικά interface 
επικοινωνίας δεδομένων, ή εάν διαθέτουν τότε απαιτείται πολύπλοκη 
παραμετροποίηση και πολλά καλώδια. Μια προφανής λύση στο παραπάνω 
πρόβλημα θα ήταν η δημιουργία ασύρματων δικτύων μικρής εμβέλειας που θα 
εξάλειφε την χρήση καλωδίων στην επικοινωνία μεταξύ των συσκευών. Η ιδανική 
λύση θα έπρεπε να είναι φθηνή στην υλοποίηση, να υποστηρίζει πολλαπλές 
εφαρμογές και συνθήκες αλλά και θα πρέπει να υιοθετηθεί από όλους τους 
κατασκευαστές συσκευών. Έτσι το 1998 πέντε μεγάλε εταιρείες του χώρου 
(Ericsson, Nokia,Toshiba, Intel, IBM) συνεργάστηκαν για την δημιουργία μιας 
νέας τεχνολογίας για ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των φορητών συσκευών. Το 
αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η δημιουργία της τεχνολογίας Bluetooth, 
που πήρε το όνομα της από ένα βασιλιά(Χάραλντ ο Κυανόδους) του 10ου αιώνα 
που κατάφερε να φέρει όλες τις φυλές των Βίκινγκ κάτω από μία κοινή διοίκηση. 
Η λεπτομερής παρουσίαση της τεχνολογίας Bluetooth καθορίζει το interface της 
ασύρματης επικοινωνίας αλλά και το σύνολο των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και 
των προφίλ χρήστη. 

 Οι στόχοι της νέας τεχνολογίας δεν περιλάμβαναν τη δημιουργία άλλης 
Wireless Local Area Network (WLAN) τεχνολογίας, η οποία ήδη υπήρχε στην 
αγορά. Ενώ τα WLANs ήταν σχεδιασμένα να συνδέουν αποτελεσματικά μεγάλες 
ομάδες ανθρώπων μέσω ενός κοινού backbone, η τεχνολογία Bluetooth 
σχεδιάστηκε για να συνδέει φορητές συσκευές μέσω μιας προσωπικής και 
ιδιωτικής σύνδεσης. 

Το Bluetooth επιχειρεί να υποκαταστήσει το κόστος, την ασφάλεια αλλά 
και τις δυνατότητες των συμβατικών καλωδίων που χρησιμοποιούσαν οι χρήστες 
φορητών συσκευών. Οι στόχοι της τεχνολογίας, εκτός από την ασφάλεια και το 
χαμηλό κόστος παραγωγής, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα σύνδεσης με μια 
ποικιλία συσκευών, την υποστήριξη ενός απαραίτητου ρυθμού μετάδοσης για τον 
χρήστη, την υποστήριξη πολλαπλών παράλληλων και ιδιωτικών συνδέσεων, την 
συμβατότητα με το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι χρήστες και την 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, να υποστηρίζεται από τις φορητές συσκευές στις 
οποίες θα ενσωματωθεί. Τέλος, η τεχνολογία θα πρέπει να είναι διεθνής και 
συμβατή με συσκευές σε άλλες χώρες[9]. 

2.13.1. Ανάπτυξη τεχνολογίας Bluetooth 
Η τεχνολογία Bluetooth αναπτύχθηκε από μέλη μιας ομάδας 

ενδιαφέροντος (Special Interest Group, SIG). Οι εταιρίες που συμμετείχαν 
συμφώνησαν να μη χρεώσουν τα πνευματικά δικαιώματα που είναι απαραίτητα 
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για την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η ομάδα άρχισε αμέσως εργασίες με τους 
promoters που ήταν αυτοί που ανέπτυξαν την τεχνολογία και μετά την 
εξάπλωσαν. 

Η τεχνολογία Bluetooth αναπτύχθηκε ώστε να χρησιμοποιηθεί σ’ ένα 
μοναδικό διεθνές περιβάλλον που όχι μόνο θα επιτρέπει τη συγχώνευση στις host 
συσκευές αλλά θα επιτρέπει στη φορητή συσκευή να ταξιδεύει εύκολα από τη μία 
χώρα στην άλλη. Επιπρόσθετα, εξαιτίας των προσωπικών, εμπιστευτικών 
δεδομένων που βρίσκονται στις διάφορες συσκευές (π.χ. φορητός υπολογιστής) η 
σύνδεση που δημιουργείται μεταξύ αυτών των συσκευών πρέπει να είναι εξίσου 
ασφαλής με την ενσύρματη σύνδεση που αντικαθιστά[1][2][9]. 

2.13.2. Προσαρμογέας Bluetooth HC06 
Ο HC-06[18] είναι ένας slave Bluetooth σειριακός προσαρμογέας (εικόνα 

2-19). Είναι μικρός σε διαστάσεις με 28mm x 15mm x 2.35mm και τα δυνατά 
baud rates είναι 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 

 

Εικόνα 2-19 HC-06 Adaptor 

Ο προσαρμογέας μπορεί και λειτουργεί μόνο σε κατάσταση slave. Για να 
επιτευχθεί σύνδεση μεταξύ δύο ίδιων προσαρμογέων απαιτείται τουλάχιστον μια 
master συσκευή. Στην εικόνα 2-20 φαίνεται το διάγραμμα των ακροδεκτών του 

 

Εικόνα 2-20 HC-06 pin diagram 

Σελίδα 51 από 96 
 



 

PIN01 UART_TXD, TTL/CMOS level, UART 
Data output 

PIN02 UART_RXD, TTL/COMS level, s 
UART Data input 

PIN11  RESET, Δίνοντας ρεύμα στην 
συγκεκριμένη επαφή κάνει 
επανεκκίνηση ο προσαρμογέας 

PIN12 VCC, παροχή ρεύματος με 3,3V ή 5V 
PIN13 GND 
PIN22 GND 
PIN24 LED λειτουργίας 

2.14. Grove – Chest Strap Heart Rate Sensor 
Για την ανίχνευση των καρδιακών παλμών από την εφαρμογή δια μέσου 

του Arduino χρησιμοποιήθηκε ένα συμβατό κιτ[19] το Grove – Chest Strap Heart 
Rate Sensor (εικόνα 2-21).Το κιτ αποτελείται από τον πομπό/ζώνη ανίχνευσης και 
αποστολής καρδιακών παλμών και τον σειριακό δέκτη. Το σύστημα λειτουργεί 
στο φάσμα 5.3Κ Hz στην μπάντα AM και πομπός/ζώνη λειτουργεί με μια μικρή 
μπαταρία CR2032. Ο πομπός/ζώνη μπορεί και μετρά με ακρίβεια τους καρδιακούς 
παλμούς αθλητών ή ασθενών και χρησιμοποιεί τον δέκτη για σύνδεση σε 
συμβατές συσκευές για αποστολή δεδομένων μέσω της σειριακής διασύνδεσης. 
Τα προτερήματα του είναι η υψηλή ευαισθησία, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
και η φορητότητα. Επειδή πομπός και δέκτης επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των 
ΑΜ μας επιτρέπει να κινούμαστε με ελευθερία μιας και η απόσταση 
αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι τα 30cm. 

 

Εικόνα 2-21 Groove Heart rate kit 
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Χαρακτηριστικά 

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
• Ασύρματο 
• Εύκολο στην χρήση 
• Ενσωματωμένος δέκτης φερρίτη 
• Υψηλή ευαισθησία 
• Πλήρως συμβατό με RoHS 

VCC 3.0V έως 5.5V 
Burst Range 65cm έως 145cm 
Modulation 5.3KHz AM 
Διάρκεια μπαταρίας 6 μήνες(ανάλογα την χρήση) 
Απόσταση αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 

30cm 

Διαστάσεις δέκτη 48 x 25 x 10 mm 
 

2.15. 8x8 L.E.D οθόνη 
 Για την προβολή των καρδιακών παλμών μετά την ανάγνωση τους από την 
ζώνη χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό LED matrix[20] από την Ardafruit (εικόνα 2-
22). Το συγκεκριμένο έχει ενσωματωμένο μικροελεγκτή που είναι υπεύθυνο για 
την λειτουργία του και κάνει την προβολή πληροφοριών πολύ εύκολη 
χρησιμοποιώντας ελάχιστες βιβλιοθήκες και μεθόδους.  

 

Εικόνα 2-22 Ardafruit LED matrix 
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2.16. Android Open Accessory 
 Το 2011 η Google έφερε στο προσκήνιο το project android open accessory 
και το καθιέρωσε σαν στάνταρ. Το AOA είναι μια υλοποίηση που προσφέρει 
στους προγραμματιστές την ευκολία δημιουργίας και διαχείρισης συνδέσεων 
επικοινωνίας μεταξύ της πλατφόρμας του android και διάφορων περιφερειακών. 
Πριν την ανακοίνωση του ΑΟΑ υπήρχαν διάφορα τρικ και τεχνάσματα από τους 
προγραμματιστές τα οποία επέτρεπαν την σύνδεση σε διάφορες συσκευές. Όταν 
μιλάμε για το ΑΟΑ πρέπει να ξεχωρίσουμε δυο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο 
αναφέρετε στο ΑΟΑ framework που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ 
δυο usb συσκευών. Tο δεύτερο στο Accessory Development Kit(ADK) το οποίο 
μας ορίζει το υλικό και το λογισμικό που θα καθορίσουν εάν μια συσκευή 
θεωρηθεί σαν συμβατή με το android. Εν συντομία, οι usb βιβλιοθήκες που ήρθαν 
με την έκδοση 3.1 του android μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε εφαρμογές οι 
οποίες επικοινωνούν με usb συσκευές, είτε αυτές είναι του εμπορίου είτε 
κατασκευασμένες «στο σπίτι»[4]. 

2.16.1. USB και Android 
 Υπάρχουν 2 είδη συσκευών usb που είναι συμβατά με τις συσκευές 
android. Το πρώτο είναι οι συσκευές που υποστηρίζουν την λειτουργία usb Host. 
Σε αυτές τις συσκευές μπορούμε να συνδέσουμε οποιοδήποτε περιφερειακό PC 
και να το χρησιμοποιήσουμε κανονικά στα προγράμματά μας. Η δεύτερη 
κατηγορία συσκευών είναι αυτή που δεν υποστηρίζει την λειτουργία host. Σε 
αυτές τις συσκευές δίνονται απλά κανάλια επικοινωνίας για να συνδεθούν με τα 
περιφερειακά. Στην δεύτερη κατηγορία οι ρόλοι master και slave έχουν 
αναστραφεί. Πλέον η συσκευή android είναι o slave και το περιφερειακό ο Host. 

2.16.2. Σύνδεση του Android Open Accessory με το Arduino 
 Υπάρχει μια ευρεία γκάμα libraries στο ΑΟΑ που επιτρέπει την αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ των android συσκευών και του arduino. To arduino 
χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη θύρα usb του για την επικοινωνία με τον 
υπολογιστή. Είναι δυνατό να προγραμματίσουμε την πλακέτα έτσι ώστε να 
«διαβάζει» από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Τεχνικά οι συσκευές android 
είναι μικροί υπολογιστές οι οποίοι τρέχουν κάποια ειδικά διαμορφωμένη διανομή 
linux. Πρακτικά όμως για τους καταναλωτές, τα κινητά και τα tablet δεν 
θεωρούνται σαν προσωπικοί υπολογιστές, αλλά ακόμη και να τους θεωρήσουμε 
έτσι καλύπτουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο η 
Google λάνσαρε την ιδέα των accessories έτσι ώστε οι συνδεόμενες συσκευές να 
επαυξήσουν την λειτουργικότητα των συσκευών όπως ακριβώς κάνει ένα ποντίκι 
για ένα προσωπικό υπολογιστή. 

Σελίδα 54 από 96 
 



 

2.16.3. Τι μπορούμε να κάνουμε με το android open accessory 
 Είναι δυνατόν να σχεδιάσουμε AOAs τα οποία θα διαβάζουν δεδομένα του 
περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας αισθητήρες οι οποίοι δεν είναι ενσωματωμένοι 
στις android συσκευές, όπως καρδιοσυχνόμετρα, αισθητήρες βαρομετρικής 
πίεσης, γυροσκόπια μέχρι και ελεγκτές πυρασφάλειας. Μπορούμε επίσης να 
συνδέσουμε σερβομηχανισμούς, πιεζο-ηλεκτρονικούς μηχανισμούς κτλ. Οι 
δυνατότητες είναι σχεδόν ατελείωτες. Εν κατακλείδι με το AOA μπορούμε να 
συνδέσουμε εξωτερικούς αισθητήρες στις συσκευές μας, να χειριστούμε άλλες 
συσκευές μέσω actuators και να αποσφαλματώσουμε τα προγράμματά μας μέσω 
του περιβάλλοντος ανάπτυξης. 

2.16.4. Τι δεν μπορούμε να κάνουμε με το android open accessory 
 Θα πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία προγραμμάτων παρακολούθησης  
ζωτικών ανθρώπινων λειτουργιών σε κρίσιμες περιστάσεις. Οι συσκευές android 
όπως και οι πλακέτες arduino δεν είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν κάτω από 
δυσμενείς και ακραίες περιβαλλοντολογικές συνθήκες όπως  υψηλές 
θερμοκρασίες, υψηλή ατμοσφαιρική πίεση ή και κάτω από το νερό. Το ΑΟΑ είναι 
απλά ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο επίσης δεν είναι κατάλληλο και 
εύρωστο για χρήση κάτω από αντίξοες συνθήκες.  

2.16.5. Γιατί η Google διάλεξε το arduino 
 Το ανοιχτό υλικό όπως και το ανοιχτό λογισμικό έχουν ίδιους κανόνες 
δημιουργίας, δημοσίευσης και διαμοιρασμού των πρωτοτύπων είτε μιλάμε για 
μεμονωμένους ερασιτέχνες, είτε μιλάμε για πανεπιστήμια, είτε για μεγάλες 
επιχειρήσεις. Η μεγάλη τους διαφορά είναι ότι αυτό αναφέρεται σε υλικά αγαθά 
όπως ηλεκτρονικές πλακέτες ή μηχανικά εξαρτήματα. Όταν μιλάμε για 
ηλεκτρονικές πλακέτες το κίνημα του ανοιχτού Υλικού υπάρχει εδώ και 
ορισμένες δεκαετίες. Ήδη από τις αρχές του 1980 υπήρχε διαμοιρασμός της 
τεχνογνωσίας στην σχεδίαση των πλακετών αλλά και του 
υλικολογισμικού(firmware). Η ανάπτυξη της αγοράς των προσωπικών 
υπολογιστών είναι αυτή που έφερε την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και των 
εμπορικών δικαιωμάτων κάτι που επηρέασε αρνητικά ορισμένες πτυχές της 
εκπαίδευσης.  

 Όταν εμφανίστηκε το arduino το 2005 παρουσιάστηκε σαν ένα project 
ανοιχτού υλικού. Την εποχή εκείνη οι ιδρυτές του arduino παρότρυναν τον κόσμο 
να κατεβάσει τα πρότυπα σχέδια από τον ιστότοπο τους και να κατασκευάσουν 
μόνοι τους τις πλακέτες. Την στιγμή εκείνη όμως η ομάδα του arduino κατάλαβε 
ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να προστατευτούν ορισμένα φυσικά αντικείμενα 
όπως οι ηλεκτρονικές πλακέτες. Έτσι πάρθηκε η απόφαση να χρησιμοποιηθεί η 
άδεια Creative Commons στα ηλεκτρονικά αρχεία και στα blueprints που ήταν 
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απαραίτητα για την κατασκευή της πλακέτας. Από νομικής άποψης δεν υπάρχει 
καμία διαφορά μεταξύ ενός ψηφιακού αρχείου ή ενός διαγράμματος κατασκευής 
της πλακέτας από ένα ποίημα ή μιας μουσικής παρτιτούρας. Η άδεια CC του 
arduino επιτρέπει σε άλλους σχεδιαστές, εκπαιδευτές αλλά και γενικότερα σε 
χρήστες να παίρνουν αυτά τα διαγράμματα να τα τροποποιούν, να κατασκευάζουν 
πλακέτες να τις πουλάνε με μόνη τους υποχρέωση να αναφέρουν στην  κατασκευή 
τους το brandname arduino.  

 Τον Μάιο του 2011 η Google με τον ερχομό του Android Open Accessory 
θέλησε να δώσει παραδείγματα για το πώς θα κατασκευάζονται νέα αξεσουάρ για 
τις συσκευές android όπου η CC άδεια του arduino ταίριαξε απόλυτα. Η Google 
πήρε το πρότυπο σχέδιο ενός arduino Mega και το συνδύασε με ένα άλλο ανοιχτό 
υλικό τον USB Host για να φτιάξει την πλακέτα ADK. Αυτή η ημέρα ήταν ένα 
σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του ανοιχτού υλικού καθώς μια μεγάλη εταιρία 
κολοσσός έγινε μέλος της κοινότητας με σκοπό να συμβάλει πίσω αφιλοκερδώς. 
Η κουλτούρα του ανοιχτού λογισμικού μεγαλώνει συνεχώς συμπεριλαμβάνοντας 
οντότητες από όλο τον κόσμο που σκοπό έχει να προστατέψει και να προάγει τα 
δημιουργήματα σχεδιαστών και κατασκευαστών. Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις 
ειδικά στους τομείς όπου το κόστος παίζει σημαντικό ρόλο όπως στην εκπαίδευση 
ή σε ανθρωπιστικές τεχνολογικά εφαρμογές[4][17]. 
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3. Χαρακτηριστικά του Προγράμματος 

3.1. Hardware κομμάτι 
 Όπως προηγουμένως αναφέρθηκε πέρα από μια συμβατή android συσκευή 
για την υλοποίηση του hardware κομματιού χρησιμοποιήθηκε μια πλακέτα 
arduino Mega 2560, η ζώνη καρδιακών παλμών Groove μαζί με τον δέκτη της, 
ένας Bluetooth adaptor HC-06 και το 8Χ8 matrix της Ardafruit.  

Το IDE του arduino είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, γραμμένο σε Java. 
Με αυτό μπορούμε να προγραμματίσουμε αρχικά την πλακέτα μας και έπειτα 
αυτή λειτουργεί αυτόνομα χωρίς να χρειάζεται η παρουσία εξωτερικού 
υπολογιστή. Είναι πολύ απλό στην χρήση του έτσι ώστε να βοηθήσει τους νέους 
προγραμματιστές αλλά ιδιαίτερα αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με το 
αντικείμενο. Τα προγράμματα που γράφονται με το IDE ονομάζονται sketch και 
έχουν κατάληξη .ino. Χωρίζονται σε 3 μέρη την δομή, τις τιμές και τις 
συναρτήσεις.  

Η γλώσσα του Arduino βασίζεται στην γλώσσα Wiring που είναι μια 
παραλλαγή της C/C++ για μικροελεγκτές αρχιτεκτονικής AVR όπως ο ATMega 
και υποστηρίζει όλες τις βασικές δομές τις C και ορισμένα χαρακτηριστικά τις 
C++. Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιεί τους ίδιους βασικούς τύπους δεδομένων, την 
σύνταξη και συναρτήσεις της γλώσσας C. Οι χρήστες πρέπει να ορίσουν 2 μόνο 
συναρτήσεις έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα κυκλικής εκτέλεσης: 

Setup(): Αυτή η συνάρτηση καλείται μια φορά στην έναρξη του προγράμματος 
και είναι αυτή που αρχικοποιεί τις μεταβλητές και τις ρυθμίσεις. 

Loop(): Αυτή η συνάρτηση καλείται συνεχώς και είναι υπεύθυνη για την κυκλική 
λειτουργία της πλακέτας.  

3.1.1. Πρόγραμμα στο Arduino 
 Αρχικά ορίζουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιηθούν 
από το πρόγραμμά μας. 

#include <Usb.h> 

ccessory.h> #include <AndroidA

#include <Wire.h> 

kpack.h" #include "Adafruit_LEDBac
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#include "Adafruit_GFX.h" 

#include <SoftwareSerial.h> 



 

Στην συ βλητές νέχεια ορίζουμε μετα

unsigned char pin = 4; 

unsigned char counter=0; 

; unsigned int heart_rate=0

1]; unsigned long temp[2

unsigned long sub=0; 

state = LOW; volatile unsigned char 

bool data_effect=true; 

const int max_heartpluse_duty=2000; 

SoftwareSerial bluetoothSerial(14, 15); //rx,tx 

Adafruit_8x8matrix matrix = Adafruit_8x8matrix(); 

Και τέλ  την συνάρτηση setup η οποία κάνει την αρχικοποίηση ος ορίζουμε

id setup() vo

{ 

UT);   pinMode(pin, OUTP

  Serial.begin(9600); 

  bluetoothSerial.begin(9600); 

αρακαλώ φορέστε την ζώνη παλμών.");   Serial.println("Π

  delay(5000);// 

  array_init(); 

  matrix.begin(0x70); 

ttachInterrupt(0, interrupt, RISING);   a

} 

Με την Serial.println() στέλνουμε μήνυμα στην σειριακή έξοδο της USB και 
βρίσκει χρήση μόνο όταν έχουμε συνδεμένη την πλακέτα με τον υπολογιστή. 

Οι διακοπές (interrupts) είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός στον 
προγραμματισμό και βοηθά στην αυτοματοποίηση ορισμένων προβλημάτων όπως 
είναι ο χρονισμός. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως κάθε χτύπος της καρδίας του 
εποπτευόμενου θα καταγράφεται από την συσκευή. Όπως είναι γνωστό η καρδιά 
δεν χτυπά με συγκεκριμένο μοτίβο και οι χτύποι μεταβάλλονται συνεχώς. Με την 
βοήθεια των διακοπών απελευθερώνουμε τον μικρο - ελεγκτή να ασχοληθεί με 
άλλες διεργασίες χωρίς ωστόσο να χάνει τους χτύπους που θα προκύψουν. Έτσι 
μπορούμε να υπολογίσουμε τους καρδιακούς παλμούς με την κύρια δομή να 
συνοψί :  ζεται στον εξής κώδικα
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void interrupt(){ 

    temp[counter]=millis(); 



 

    state = !state;

; 

     

    byte msg[2]

    msg[0] = 0; 

ter];     msg[1] = temp[coun

  {     switch(counter) 

       case(0): 

p[counter]‐temp[20];        sub=tem

       break; 

       default: 

p[counter]‐temp[counter‐1];        sub=tem

reak;        b

      } 

tpluse_duty){     if(sub>max_hear

0;         data_effect=

        counter=0; 

ial.println("Heart rate measure error,test will restart!" );//Χρήση μόνο          Ser

για ΗΥ 

rray_init();         a

       } 

20&&data_effect){     if (counter==

=0;       counter

m();       su

       } 

r!=20&&data_effect){     else if(counte

er++;       count

    }else { 

      counter=0; 

ata_effect=1;       d

}     

}  
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Στην συνέχεια στέλνουμε τους παλμούς στην σειριακή θύρα που είναι 
ντας τους αριθμούς με ένα ‘~’. συνδεδεμένη με το Bluetooth χωρίζο

_rate);           bluetoothSerial.print(heart

          bluetoothSerial.print('~'); 

οπότε αυτό που θα πάρει η συσκευή

~75~76~74~78~80~80~82~81~83 κτλ. 

 Android θα είναι της μορφής: 

Χρησιμοποιήθηκε ο χαρακτήρας ‘~’ έτσι ώστε να είναι διακριτές οι τιμές μεταξύ 
τους και να γίνει πιο σωστή η διαχείριση από το πρόγραμμα του Android. 

Τέλος  με την βοήθεια των έτοιμων συναρτήσεων που μας δίνει η 
Ardafruit[20] για το LED matrix εμφανίζουμε τους παλμούς στην οθόνη μαζί με 
ένα γραφικό 

){   void dispValue(int value

  matrix.setTextSize(1); 

  matrix.setTextWrap(false);   

;   matrix.setTextColor(LED_ON)

>=‐36; x‐‐) {   for (int8_t x=0; x

    matrix.clear(); 

);     matrix.setCursor(x,0

    matrix.print(value); 

eDisplay();     matrix.writ

elay(75);     d

   }

} 

3.2. Software κομμάτι 

3.2.1. GPS 
 Όπως ήδη αναφέραμε παραπάνω όταν ένα πρόγραμμα γνωρίζει την 
τοποθεσία της συσκευής γίνεται εξαιρετικά χρήσιμο και μπορεί να προσφέρει 
περισσότερες και εξατομικευμένες λειτουργικότητες. Το android διαθέτει δυο 
βασικούς μηχανισμούς για να βρει την τρέχουσα θέση του χρήστη. Ο πρώτος 
τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε τις ενσωματωμένες βιβλιοθήκες τοποθεσίας 
(location APIs) που είναι διαθέσιμες από την πρώτη έκδοση του android. Οι 
συγκεκριμένες βιβλιοθήκες λειτουργούν ακόμη παρόλο που ένα νέο πιο ισχυρό 
API ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα το επονομαζόμενο Google Play Service. Το 
συγκεκριμένο ΑΡΙ μας παρέχει ένα πιο δυνατό και υψηλού επιπέδου framework 
το οποίο αυτοματοποιεί διεργασίες όπως η διαχείριση ενέργειας και ο πάροχος 
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τοποθεσίας. Όπως μας αναφέρει η google οι προγραμματιστές που στα 
προγράμματα τους χρησιμοποιούν τις ενσωματωμένες υπηρεσίες τοποθεσίας της 
συσκευές συνίσταται να αλλάξουν το API και να χρησιμοποιήσουν το Google 
Play Service. Πλέον υπάρχει προεγκατεστημένο  στις περισσότερες συσκευές τις 
αγοράς που τρέχουν το android 2.3 και πάνω[14].  

Αρχικά τοποθετούμε τους κατάλληλους περιορισμούς στο AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.kleanthis.androidheart" 
    android:versionCode="1" 
    android:versionName="1.0" > 
 
    <uses‐sdk 
        android:minSdkVersion="14" 
        android:targetSdkVersion="21" /> 
 
    
 <uses‐permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" 
/> 
 <uses‐permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 
 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε εάν οι υπηρεσίες 
είναι διαθέσιμες στην συσκευή. Όπως είπαμε παρά πάνω συνήθως οι υπηρεσίες 
είναι εγκατεστημένες, εάν όμως δεν είναι πρέπει να προτρέψουμε τον χρήστη να 
τις εγκαταστήσει.  

    public static boolean checkPlayServices(final Context c, int 
requestCode, final boolean forceClose) { 
 
        int resultCode = 
GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(c); 
        if (resultCode != ConnectionResult.SUCCESS) { 
            if (GooglePlayServicesUtil.isUserRecoverableError(resultCode)) { 
                Dialog dialog = 
GooglePlayServicesUtil.getErrorDialog(resultCode, (Activity) c, 
requestCode); 
                dialog.setOnDismissListener(new OnDismissListener() { 
 
                    @Override 
                    public void onDismiss(DialogInterface dialog) { 
 
                        if (!((Activity) c).isFinishing() && forceClose) 
                            ((Activity) c).finish(); 
                    } 
                }); 
                dialog.show(); 
            } 
            else 
                ((Activity) c).finish(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
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Έπειτα τοποθετούμε έναν client τον GoogleApiClient ο οποίος είναι υπεύθυνος να 
υλοποιήσει τις μεθόδους της βιβλιοθήκης. Το να πάρουμε δεδομένα τοποθεσίας 
είναι μια ασύγχρονη διαδικασία καθώς χρειάζεται κάποιος χρόνος ως που ο 
δέκτης GPS να συνδεθεί με τους δορυφόρους και να υπολογίσει την θέση μας. 
Αυτόν τον χρόνο αναμονής καλό είναι να κάνουμε κάτι χρήσιμο και να αφήσουμε 
τον υπολογισμό στο παρασκήνιο και μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό μέσω των 
callbacks. Όταν έχουμε αποτέλεσμα τότε ο κώδικας «καλείται πίσω»(callback) για 
να συνεχίσει την εκτέλεσή του. 

public class NetLoc implements GoogleApiClient.ConnectionCallbacks, 
GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener 
 
Το επόμενο στάδιο είναι να υπολογίσουμε την τρέχουσα τοποθεσία μας  

    public boolean getLocation(Context context, LocationResult result) 
    { 
      initTimeoutSystem(); 
      initLocationSystem(); 
      c = context; 
      locationResult = result; 
      if (useCachedlocation && cachedLocation != null) 
      { 
        locationResult.gotLocation(cachedLocation, 200); 
        Log.d("p1 coordinates ", cachedLocation.getLatitude() 
+ ", "+ cachedLocation.getLongitude()); 
        if(cachedLocation != null){ 
          Location location2 = null; 
          double lati = 0; 
          double longi = 0; 
          String latitude = 
GlobalConstants.sharedPreferences.getString("lat", null); 
          String longitude = 
GlobalConstants.sharedPreferences.getString("long", null); 
          if(latitude != null && longitude != null){ 
            lati = Double.parseDouble(latitude); 
            longi = Double.parseDouble(longitude); 
          } 
          if(lati != 0.0 && longi != 0.0){ 
            location2 = new 
Location("settings_loc"); 
            location2.setLatitude(lati); 
            location2.setLongitude(longi); 
          } 
          double distance = 
GlobalConstants.getDistance(cachedLocation, location2); 
          Log.d("Distance: ", "" + distance); 
        } 
        return true; 
      } 
      LocationManager locationManager = (LocationManager) 
context.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
      if 
(!locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER) && 
!locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER)) 
      { 
        locationResult.gotLocation(null, 600); 
        return false; 
      } 
      int resp = 
GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(context); 
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      if (resp == ConnectionResult.SUCCESS) 
      { 
        locationClient = new 
GoogleApiClient.Builder(context).addApi(LocationServices.API).addConnectionCallback
s(this).addOnConnectionFailedListener(this).build(); 
        locationClient.connect(); 
         
        return true; 
      } 
      else 
      { 
        stopManager(); 
        locationResult.gotLocation(null, 500); 
      } 
      return false; 
    } 

Αφού έγινε το βασικό να πάρουμε την τοποθεσία μας χρησιμοποιώντας τους 
αισθητήρες τις συσκευής μας το επόμενο μας βήμα είναι να εξακριβώσουμε πότε 
ο χρήστης αλλάζει θέση.  

    private void onLocationChanged(Location location) 
    { 
      timoutHandler.removeCallbacks(timeoutRunnable); 
      getLocationHandler.removeCallbacks(getLocationRunnable); 
      Location currentLoc; 
      if (GlobalConstants.TEST_LOCATION_MODE && 
GlobalConstants.CenterPoint != null) 
        currentLoc = 
GlobalConstants.CenterPoint.getCenterLocation(); 
      else 
        currentLoc = location; 
      locationResult.gotLocation(currentLoc, 200); 
      cachedLocation = currentLoc; 
      Log.d("p1 coordinates ", cachedLocation.getLatitude() + ", "+ 
cachedLocation.getLongitude()); 
      if(cachedLocation != null){ 
        Location location2 = null; 
        double lati = 0; 
        double longi = 0; 
        String latitude = 
GlobalConstants.sharedPreferences.getString("lat", null); 
        String longitude = 
GlobalConstants.sharedPreferences.getString("long", null); 
        if(latitude != null) 
          lati = Double.parseDouble(latitude); 
        if(longitude != null) 
          longi = Double.parseDouble(longitude); 
        if(lati != 0.0 && longi != 0.0){ 
          location2 = new Location("settings_loc"); 
          location2.setLatitude(lati); 
          location2.setLongitude(longi); 
        } 
        double distance = 
GlobalConstants.getDistance(cachedLocation, location2); 
        Log.d("Distance: ", "" + distance); 
      } 
      useCachedlocation = true; 
      initTimer(); 
      stopManager(); 
    } 
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Από την στιγμή που θα εντοπίσουμε αλλαγή στην τοποθεσία πέραν των 
επιτρεπόμενων ορίων (500μ, 800μ, 1000μ, 5000μ από την διεύθυνση εποπτείας) 
τότε το πρόγραμμα θα αναλάβει δράση και θα στείλει ειδοποίηση. Η λογική του 
προγράμματος για το εάν ο εποπτευόμενος βρίσκεται στην περιοχή 
παρακολούθησης ακολουθεί την εξής ροη(εικόνα 3-1) 

 

Εικόνα 3-1 Διάγραμμα ροής GPS 

3.2.2. Google Geocoding 
 Παρόλο που το γεωγραφικό πλάτος και μήκος είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για 
τον υπολογισμό απόστασης μεταξύ δυο σημείων ή για την απεικόνιση ενός 
σημείου στον χάρτη πολλές φορές είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε την 
διεύθυνση μιας τοποθεσίας. Η διαδικασία μέσα από την οποία δίνουμε μια 
περιγραφή τοποθεσίας, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα ή τοπωνύμιο και μας 
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επιστρέφονται το γεωγραφικό μήκος και πλάτος ονομάζεται γεω-κωδικοποίηση 
(Geocoding). Η αντίστροφη διαδικασία λέγεται reverse Geocoding. Το ποσό 
λεπτομέρειας στην αντίστροφη διαδικασία μπορεί να διαφέρει και αυτό εξαρτάται 
από την υλοποίηση της εφαρμογής. Μπορεί να μας επιστρέφεται απλά το όνομα 
τις πόλης και ο ταχυδρομικός κώδικας ή πλήρης διεύθυνση του κοντινότερου 
κτηρίου.  Στην εφαρμογή μας είναι πολύ πιο λογικό να δώσουμε μια διεύθυνση 
παρακολούθησης του εποπτευόμενου ατόμου από το να δώσουμε γεωγραφικές 
συντεταγμένες τις οποίες πιθανών μπορεί να μην γνωρίζουμε. Επίσης θα ήταν 
αρκετά δύσκολο να μάθουμε γεωγραφικές συντεταγμένες για τοποθεσίες που 
επισκεπτόμαστε για πρώτη φόρα ή είναι μακριά από το κύριο σημείο 
παρακολούθησης. Η πλατφόρμα του android μας επιτρέπει να κάνουμε Geocoding 
και reverse Geocoding μέσω της κλάσης Geocoder. Αφού δώσουμε τις 
κατάλληλους περιορισμούς στο AndroidManifest.xml είμαστε έτοιμοι να την 
χρησιμοποιήσουμε[8][14] 

Παίρνουμε τις συντεταγμένες από την διεύθυνση που ορίστηκε στα settings της 
εφαρμογής 

      address.setOnPreferenceChangeListener(new 
OnPreferenceChangeListener() { 
         
        @Override 
        public boolean onPreferenceChange(Preference 
preference, Object newValue) { 
          address.setText(newValue.toString()); 
          address.setSummary(newValue.toString()); 
          LatLng coordinates = 
GlobalConstants.getLocationFromAddress(newValue.toString(), SettingsActivity.this); 
       
  GlobalConstants.editor.putString("lat",String.valueOf(coordinates.latitude))
; 
       
  GlobalConstants.editor.putString("long",String.valueOf(coordinates.longitude
)); 
          GlobalConstants.editor.commit(); 
          return true; 
        } 
      }); 

 

Και την χειριζόμαστε κατάλληλα στην κλάση GlobalConstants.java 

  public static LatLng getLocationFromAddress(String strAddress, Context ctx) 
{ 
 
    Geocoder coder = new Geocoder(ctx); 
    List<Address> address; 
    LatLng p1 = null; 
    try { 
      address = coder.getFromLocationName(strAddress, 5); 
      if (address == null) { 
        return null; 
      } 
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      Address location = address.get(0); 
      location.getLatitude(); 
      location.getLongitude(); 
      p1 = new LatLng(location.getLatitude(), 
location.getLongitude()); 
      Log.d("p1 coordinates ", location.getLatitude() + ", 
"+location.getLongitude()); 
    } 
    catch (Exception ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
    } 
    return p1; 
  } 

3.2.3. Bluetooth 
 Όπως έχουμε ήδη πει το Bluetooth έχει σχεδιαστεί για την επικοινωνία 
κοντινών μεταξύ τους συσκευών αντικαθιστώντας τα καλώδια. Το API του 
android μας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστούμε και να παρακολουθήσουμε 
τις ρυθμίσεις του Bluetooth. Αναλυτικά μπορούμε να ελέγξουμε την 
εντοπισιμότητα της συσκευής, να βρούμε διπλανές Bluetooth συσκευές και να 
χρησιμοποιήσουμε το επίπεδο μεταφοράς (Transport Layer) για Peer to Peer 
επικοινωνία. Το Bluetooth chip της συσκευής χειρίζεται από την κλάση 
BluetoothAdapter. Για να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε αρχικά θα 
πρέπει να προσθέσουμε περιορισμούς στο AndroidManifest.xml 

    <uses‐permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" /> 
    <uses‐permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" /> 

Το API υλοποιεί τις μεθόδους του πρωτοκόλλου RFCOMM του Bluetooth. Το 
RFCOMM υποστηρίζει RS232 σειριακή σύνδεση για επικοινωνία κάτι που είναι 
απόλυτα συμβατό με το πρωτόκολλο του προσαρμογέα HC-06 του Arduino.  

Αρχικά δημιουργούμε ένα νήμα το οποίο είναι υπεύθυνο να διαχειριστεί το 
BluetoothSocket(το τηλέφωνο παίζει τον ρόλο του client) για να επιτευχθεί μια 
σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του Arduino( παίζει τον ρόλο του Server). 

  private class ConnectionThread extends Thread { 
 
    private final InputStream mmInStream; 
 
    private final OutputStream mmOutStream; 
 
    public void run() { 
 
      byte[] buffer = new byte[1024]; 
      int bytes; 
      while (true) { 
        try { 
        bytes = mmInStream.read(buffer);     
        String readMessage = new String(buffer, 0, bytes); 
        bluetoothIn.obtainMessage(handlerState, bytes, ‐1, 
              readMessage).sendToTarget(); 
        } catch (IOException e) { 
           
          break; 
        } 
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      } 
    } 

Στην συνέχεια ο handler που φαίνεται παραπάνω θα μας βοηθήσει να πάρουμε τις 
πληροφορίες που μας στέλνει το arduino από το ρεύμα και να τις στείλουμε στην 
κύρια κλάση. 

 Όπως είχαμε πει και παραπάνω το arduino στέλνει ένα μήνυμα βάζοντας 
τον χαρακτήρα ‘~’ για να δηλώσει το τέλος του μηνύματος. Με την εντολή  

int endOfLineIndex = recDataString.indexOf("~"); 

διαβάζουμε το index του χαρακτήρα από το substring και παίρνουμε την 
πληροφορία που χρειαζόμαστε. Στην περίπτωσή μας τους χτύπους της καρδιάς. 

3.2.3.1. Ανίχνευση ταχυκαρδίας/βραδυκαρδίας εποπτευόμενου  
 Όπως μας αναφέρεται από τις έρευνες [21][22] οι παλμοί τις καρδιάς 
αυξομειώνονται ανάλογα την φυσική μας δραστηριότητα, τον ύπνο, το άγχος, 
ασθένειες και διάφορους άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Ταχυκαρδία έχουμε 
όταν οι παλμοί τις καρδιάς υπερβούν ένα συγκεκριμένο όριο. Γενικά μπορούμε να 
πούμε πως το όριο αυτό είναι οι 100 παλμοί αλλά μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα 
την ηλικία[22]. Στο παράρτημα Γ υπάρχει αναλυτικός πίνακας για το όριο πάνω 
από το οποίο θεωρούμε πως υπάρχει πρόβλημα. 

 Στον αντίποδα όταν οι χτύποι της καρδιάς πέσουν κάτω από το όριο των 
50[22] παλμών το δευτερόλεπτο τότε έχουμε βραδυκαρδία. Αυτή μπορεί να 
προκληθεί από κούραση, αδυναμία, τάσεις ζαλάδας και λιποθυμίας. Ωστόσο θα 
πρέπει να σημειωθεί πως κατά την διάρκεια του ύπνου οι παλμοί πέφτουν γύρω 
στους 40 με 50 κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό.  

Αυτές οι δυο ανωμαλίες στον ρυθμό που χτυπάει η καρδία πολλές φορές 
υποδεικνύουν  αρρώστια και μπορεί να φέρουν τον εποπτευόμενο σε δύσκολες 
καταστάσεις. Αφού λοιπόν λάβουμε τους παλμούς μέσω Bluetooth ελέγχουμε 
ανάλογα την ηλικία εάν βρίσκονται μέσα στα επιτρεπτά όρια. Εάν όχι τότε το 
πρόγραμμα πράττει αναλόγως με την λογική του να αποτυπώνεται στο επόμενο 
διάγραμμα (εικόνα 3-2). 
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Εικόνα 3-2 Διάγραμμα ροής ανίχνευσης ανωμαλιών καρδιακών παλμών 

 

3.2.4. Αισθητήρες 
 Οι πιο πολλές συσκευές android έχουν ενσωματωμένους αισθητήρες 
μέτρησης της κίνησης, του προσανατολισμού και μιας πληθώρας 
περιβαλλοντικών καταστάσεων. Οι αισθητήρες αυτοί μας δίνουν ακριβή δεδομένα 
και είναι εξαιρετικά χρήσιμοι καθώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κίνηση 
και την τοποθεσία στον τρισδιάστατο χώρο αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν 
γύρω από την συσκευή μας. Για παράδειγμα σε ένα παιχνίδι με την βοήθεια του 
επιταχυνσιόμετρου μπορούμε να ανιχνεύσουμε διάφορες χειρονομίες, 
ταρακουνήματα, ταλαντεύσεις που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες διαδικασίες 
στο παιχνίδι. Επίσης με τους αισθητήρες βαρομετρικής πίεσης και θερμοκρασίας 
το πρόγραμμα πρόγνωσης του καιρού μπορεί να μας προβλέψει μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα το τι καιρό θα κάνει και αν είναι απαραίτητο να πάρουμε 
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μαζί μας την ομπρέλα. Αλλά προγράμματα με την βοήθεια του αισθητήρα του 
μαγνητικού βορά μπορούν με ακρίβεια να αντικαταστήσουν μια συμβατική 
πυξίδα. Το android παρέχει υποστήριξη σε 3 βασικές κατηγορίες αισθητήρων.  

• Αισθητήρες κίνησης – Αυτοί οι αισθητήρες μετράνε τις δυνάμεις 
επιτάχυνσης και περιστροφής που ασκούνται στους 3 άξονες τις 
συσκευής. Στην κατηγορία αυτή εμπεριέχονται το επιταχυνσιόμετρο, ο 
αισθητήρας βαρύτητας και το γυροσκόπιο. 

• Αισθητήρες περιβάλλοντος – Με τους αισθητήρες αυτούς μπορούμε να 
μετρήσουμε μεταβλητές του περιβάλλοντος όπως η θερμοκρασία, η 
βαρομετρική πίεση, η ένταση του φωτός και η υγρασία. Μέσα σε αυτή την 
κατηγορία έχουμε τα βαρόμετρα, τα θερμόμετρα και τους φωτομετρητές.  

• Αισθητήρες θέσης – Με αυτούς τους αισθητήρες μπορούμε να βρούμε την 
θέση της συσκευής στον χώρο. Εδώ έχουμε τους αισθητήρες του 
μαγνητικού βορά και του προσανατολισμού.  

Το android μας δίνει πρόσβαση στους αισθητήρες που ενσωματώνει μέσω 
των ειδικών βιβλιοθηκών που διαθέτει. Μερικοί από τους αισθητήρες βασίζονται 
στο υλικό και άλλοι (όπως ο προσανατολισμός) βασίζονται στο λογισμικό. Αυτοί 
που βασίζονται στο υλικό είναι φυσικά εξαρτήματα που είναι ενσωματωμένα στην 
πλακέτα της συσκευής. Μας δίνουν δεδομένα μετρώντας συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η επιτάχυνση, η ένταση του μαγνητικού πεδίου 
της γης, η αλλαγή της γωνίας κτλ. Οι αισθητήρες που βασίζονται στο λογισμικό  
δεν είναι φυσικά εξαρτήματα  παρόλο που μιμούνται αυτούς που βασίζονται στο 
υλικό. Οι πρώτοι μας δίνουν πληροφορίες από τα δεδομένα που συλλέγουν από 
έναν ή περισσότερους αισθητήρες που βασίζονται στο υλικό μετά την κατάλληλη 
επεξεργασία. Λίγες είναι οι συσκευές που ενσωματώνουν όλους τους αισθητήρες 
που αναφέρθηκαν παρά πάνω. Για παράδειγμα οι περισσότερες συσκευές 
διαθέτουν επιταχυνσιόμετρο και μαγνητόμετρο αλλά είναι ελάχιστες αυτές που 
έχουν βαρόμετρο και θερμόμετρο. Σε πολλές περιπτώσεις οι συσκευές μπορεί να 
διαθέτουν περισσότερους από έναν αισθητήρα της ίδιας κατηγορίας. Μια συσκευή 
μπορεί να έχει δυο αισθητήρες βαρύτητας με διαφορετικές ρυθμίσεις και 
σταθερές[14].  

3.2.4.1. Accelerometer 
 Όταν μιλάμε για επιτάχυνση αναφερόμαστε στον ρυθμό με τον οποίο 
μεταβάλλεται η ταχύτητα. Αυτό σημαίνει πως το επιταχυνσιόμετρο μετρά την 
αλλαγή της ταχύτητας της συσκευής σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 
Χρησιμοποιώντας το επιταχυνσιόμετρο μπορούμε να ανιχνεύσουμε κίνηση αλλά 
κυρίως τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται αυτή η κίνηση. Γενικά μας 
ενδιαφέρει η μεταβολή της επιτάχυνσης σε σχέση με την θέση ισορροπίας αλλά 
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και οι πολύ απότομες αλλαγές της. Επειδή με το επιταχυνσιόμετρο μπορούμε να 
επίσης μετρήσουμε την βαρύτητα σε συνδυασμό με τον μετρητή του μαγνητικού 
βορά μπορούμε να προσδιορίσουμε και τον προσανατολισμό της συσκευής.  

Η επιτάχυνση μπορεί να μετρηθεί σε 3 άξονες(εικόνα 3-3) 

• Δεξιά – αριστερά (πλευρική επιτάχυνση)Για θετικές τιμές Χ έχουμε κίνηση 
προς τα δεξιά και για αρνητικές προς τα αριστερά. 

• Πάνω – κάτω (κάθετη επιτάχυνση)Για θετικές τιμές Υ έχουμε κίνηση προς 
το πάνω μέρος της συσκευής και για αρνητικές προς το κάτω. 

•  Μπρός - πίσω(διαμήκη επιτάχυνση)Για θετικές τιμές Ζ έχουμε κίνηση 
προς τα επάνω, όπως όταν σηκώνουμε την συσκευή. Για αρνητικές τιμές Ζ 
έχουμε κίνηση προς τα κάτω. Θεωρούμε ότι ο άξονας Ζ περνάει από το 
μπροστά και πίσω μέρος της οθόνης. 

Ο ανιχνευτής κίνησης που υλοποιεί η πλατφόρμα android και αξιοποιεί το 
επιταχυνσιόμετρο μπορεί να μας δώσει τις αλλαγές επιτάχυνσης και στους 3 

 

άξονες[14][8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 3-3 Μέτρηση Επιτάχυνσης στο Android
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Μπορούμε πολύ απλά να μετρήσουμε την επιτάχυνση της συσκευής προς το 
κέντρο της γης αθροίζοντας και τους 3 άξονες. Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε 
είναι περίπου 9,8 m/s2.  

3.2.4.2. Ανίχνευση πτώσης εποπτευόμενου 
Οι πτώσεις λόγω απροσεξίας ή ασθενειών είναι ένας συνήθης παράγοντας 

που οδηγεί τους ηλικιωμένους κυρίως ανθρώπους στο νοσοκομείο. Με την 
βοήθεια του επιταχυνσιόμετρου θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε πότε ο 
εποπτευόμενος πέφτει έτσι ώστε η εφαρμογή να δράσει ανάλογα. 

 Οι δυνάμεις της βαρύτητας που ασκούνται κατά την διάρκεια της ημέρας 
για τις διάφορες δραστηριότητες ποικίλουν και διαφέρουν σημαντικά κατά την 
διάρκεια μιας πτώσης ενός σώματος(εικόνα 3-4). Όπως αναφέρεται στα άρθρα 
[23][24][25] ένας από τους πιο αξιόπιστους τρόπους για την εξακρίβωση μιας 
πτώσης είναι ο υπολογισμός 3 μεταβλητών: Της κάθετης επιτάχυνσης, της 
δύναμης σύγκρουσης και της στάσης του σώματος. 

 

Εικόνα 3-4 Δυνάμεις βαρύτητας 

  

Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε με ακρίβεια την δύναμη της πτώσης 
που ασκείται χωρίς να μας επηρεάσουν οι αρνητικές τιμές που μας δίνουν οι 
αισθητήρες του κινητού πρέπει να πάρουμε την ρίζα του αθροίσματος των 
τετραγώνων των τριών αξόνων. Δηλαδή:  

 

Όπου fallimpct θεωρούμε την δύναμη της σύγκρουσης και x,y,z τους τρείς άξονες 
μέτρησης της επιτάχυνσης που συζητήσαμε παρά πάνω και μπορούμε να την 
μετρήσουμε σε g (1g=9,8 m/s2 ). Όπως αναφέρεται στις παραπάνω έρευνες μετά 
από κατάλληλες μετρήσεις βρέθηκε πως το όριο για να υποπτευθούμε ότι υπάρχει 
επικείμενη πτώση είναι τα 2,8g.  
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 Η δεύτερη μεταβλητή που πρέπει να υπολογίσουμε είναι η κάθετη 
επιτάχυνση. Καθώς το άτομο πέφτει, για ένα μικρό χρονικό διάστημα η δύναμη g 
που ασκείται στο κινητό τείνει προς το μηδέν. Στην έρευνα [27] μας αναφέρετε 
πως αυτό το διάστημα είναι 0,6 δευτερόλεπτα(ΔΤ=0,6s). Έτσι μπορούμε να 
συνοψίσουμε στην εξής συνάρτηση 

 

Σε αυτό το διάστημα μπορούμε να υποπτευθούμε πτώση όταν η κάθετη 
επιτάχυνση πέσει κάτω από το όριο του -0,7[27]. 

 Τέλος η τρίτη μεταβλητή είναι η στάση του σώματος του εποπτευόμενου. 
Εάν ο εποπτευόμενος είναι σοβαρά τραυματισμένος τότε θα παραμείνει στο 
έδαφος και θα έχουμε επαναφορά της επιτάχυνσης στο 1G σταθερά. Όταν δεν 
ανιχνεύσουμε κίνηση για τα επόμενα 2 [26][27] δευτερόλεπτα τότε μπορούμε να 
εξακριβώσουμε πτώση.  

 

Στο παρακάτω γράφημα μπορούμε να δούμε πως αναπαριστάται μια πτώση στην 
οποία ο εποπτευόμενος παραμένει στο έδαφος έπειτα από σοβαρό τραυματισμό.  

 

Όταν δεν έχουμε σοβαρό τραυματισμό τότε θα υπάρχει κίνηση και ο 
εποπτευόμενος θα προσπαθήσει να σηκωθεί από το έδαφος και θα διαμορφώσει 
τις δυνάμεις όπως παρά κάτω.  
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Για να ανιχνεύσουμε μια πτώση σύμφωνα με τον αλγόριθμο  αρχικά πρέπει 
να ορίσουμε μια κλάση Listener για αισθητήρες (SensorEventListener) και έναν 
SensorManager για την διαχείριση τους. 

   
public void registerListeners() { 
    mSensorManager.registerListener(this, 
     
  mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER), 
        SensorManager.SENSOR_DELAY_UI); 
    mSensorManager.registerListener(this, 
     
  mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD), 
        SensorManager.SENSOR_DELAY_UI); 
    mSensorManager.registerListener(this, 
     
  mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ORIENTATION), 
        SensorManager.SENSOR_DELAY_UI); 
  } 

Αρχικά υπολογίζουμε την δύναμη της πτώσης fallimpct και ανιχνεύουμε πότε θα 
ξεπεράσει το όριο 2,8g μαζί με την ώρα. 

protected final float fallimpctTreshold = 2.8f; 

float fallimpct = (float) Math.sqrt(Math.pow(event.values[0],2)+ 
Math.pow(event.values[1], 2)+ 
Math.pow(event.values[2], 2)); 

             
if (fallimpct > fallimpctTreshold * SensorManager.STANDARD_GRAVITY 

&& activity.fallimpctTime 
== 0){ 

  Log.w("Kleanthis", "Accelerometer1");//Πληροφορίες για debug στην κονσόλα 
    if (activity.vertvelTime == 0) { 
      activity.fallimpctVal = fallimpct; 
      activity.fallimpctTime = date.getTime(); 
      } 

  } 
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Στην συνέχεια βρίσκουμε την κάθετη επιτάχυνση vertvel αφού αφαιρέσουμε από 
την δύναμη της πτώσης 1g για διάστημα 0,6 δευτερολέπτων. Όταν η τιμή πάει 
κάτω από το όριο -0,7g τότε υποπτευόμαστε πτώση. 

float mfallimpctValues[] = new float[256]; 

int mfallimpctCount = 0; 
int mfallimpctIndex = 0; 
long fallimpctStartTime = 0; 
final float vertvelWindow = 0.6f; 
final float vertvelTreshold = ‐0.7f; 

if (fallimpctStartTime == 0) {           
  fallimpctStartTime = date.getTime();         
  mfallimpctCount++;           
  Log.w("Kleanthis", "Accelerometer2");//Πληροφορίες για debug στην 
κονσόλα 
  }  
else if (date.getTime() ‐ fallimpctStartTime <= vertvelWindow * 1000 

&& mfallimpctCount < 
mfallimpctValues.length) { 

  mfallimpctIndex = mfallimpctCount++; 
  } else { 
    mfallimpctIndex = ++mfallimpctIndex % mfallimpctCount; 
    } 
    mfallimpctValues[mfallimpctIndex] = fallimpct    
          ‐ SensorManager.STANDARD_GRAVITY; 
                   
  float vertvel = 0; 
  for (int i = 0; i < mfallimpctCount; i++) {       
      vertvel += mfallimpctValues[i]; 
    } 
  vertvel = (vertvel * vertvelWindow) / mfallimpctCount; 
  if (vertvel < vertvelTreshold * SensorManager.STANDARD_GRAVITY 
      && activity.vertvelTime == 0) { 
      activity.vertvelVal = vertvel; 
      activity.vertvelTime = date.getTime(); 
            } 
Και τέλος βρίσκουμε τον προσανατολισμό της συσκευής σε σχέση με το έδαφος 
και εάν επιβεβαιώσουμε την πτώση δρούμε ανάλογα αλλιώς μηδενίζουμε τους 
μετρητές και ξεκινάμε από την αρχή 

private final int OriOffset = 1000; 
private final int OriWindow = 2000; 
private long OriStartTime = 0; 
protected final float OriTreshold = 60; 
private final float OriConstraint = 0.75f; 
private float OriValues[] = new float[256]; 
private int ori_index = 0; 

loat ori = (90 ‐ Math.abs(event.values[1]));           
long wait_interval = (activity.fallimpctTime != 0 ? date.getTime() ‐ 
activity.fallimpctTime: (activity.vertvelTime != 0 ? date.getTime()‐ 
activity.vertvelTime : 0)); 
if (wait_interval >= OriOffset) { 
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  if (OriStartTime == 0) 
    OriStartTime = date.getTime(); 
  else if (date.getTime() ‐ OriStartTime < OriWindow) { 
    if (ori_index < OriValues.length) 
      OriValues[ori_index++] = ori; 
    } else { 
      int count = 0; 
      for (int i = 0; i < ori_index; i++) { 
        if (OriValues[i] > OriTreshold) 
          count++; 
        } 
      if (count / ori_index >= OriConstraint) { 
        Log.w("Kleanthis", "Accelerometer3"); 
        activity.fall_detected = true; 
        } 

else {              
  activity.reset_fall_values(); 

      } 
      OriStartTime = ori_index = 0; 
    } 

Η λογική που ακολουθεί το πρόγραμμα για την ανίχνευση μιας πτώσης μπορεί να 
αποτυπωθεί στο παρακάτω διάγραμμα ροής (εικόνα 3-5) 

 

Εικόνα 3-5 Διάγραμμα ροής εύρεσης πτώσης 
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3.2.5. Ειδοποιήσεις 
 Στις περιπτώσεις όπου το πρόγραμμα μας ανιχνεύσει ότι ο εποπτευόμενος 
φέρει σημάδια ταχυκαρδίας ή βραδυκαρδίας ή φύγει από την περιοχή εποπτείας ή 
εντοπίσει επικίνδυνη πτώση τότε δρα στέλνοντας τις κατάλληλες ειδοποιήσεις. 
Αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα SMS και αναρτά 
δημοσίευση στο μέσον κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε προεπιλέξει.  

3.2.5.1. Αποστολή SMS 
 Για όποιον διαθέτει κινητό τηλέφωνο το οποίο κατασκευάστηκε τα 
τελευταία είκοσι χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση να μην του είναι γνώριμη η χρήση 
των SMS μηνυμάτων. Τα SMS είναι ένας από τους πιο πολύ χρησιμοποιημένους 
μηχανισμούς των κινητών τηλεφώνων. Με αυτό τον μηχανισμό μπορούμε να 
στέλνουμε σύντομα μηνύματα κειμένου μεταξύ των κινητών τηλεφώνων. 
Παρέχεται υποστήριξη στην αποστολή μηνυμάτων από ανθρώπους αλλά και από 
υπηρεσίες. Τα MMS είναι μια εξέλιξη των SMS μηνυμάτων, που επιτρέπουν 
στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα στα οποία μπορούμε να 
επισυνάψουμε αρχεία πολυμέσων όπως φωτογραφίες, ήχο και βίντεο.  

Το android μας παρέχει υποστήριξη για την αποστολή SMS και MMS δια 
μέσου του προγράμματος αποστολής μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τις προθέσεις 
(Intents). Το android επίσης μας δίνει την δυνατότητα να στείλουμε αυτά τα 
μηνύματα με την χρήση του εξειδικευμένου API, της κλάσης SmsManager. Η 
αποστολή SMS μηνυμάτων είναι ασύγχρονη διαδικασία. Εάν την συγκρίνουμε με 
την τεχνολογία IP η χρήση των SMS για αποστολή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών 
είναι μια αργή, ακριβή διαδικασία με υψηλό latency. Έτσι δεν ενδείκνυται η 
χρήση σε εφαρμογές οι οποίες απαιτούν real-time λειτουργικότητα.  

Αρχικά πρέπει να τοποθετήσουμε τους κατάλληλους περιορισμούς στο 
manifest.xml. 

<uses‐permission android:name="android.permission.SEND_SMS" /> 
<uses‐permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" /> 

Έπειτα πρέπει να κάνουμε το κατάλληλο import στην κλάση μας που είναι 
υπεύθυνη για τον χειρισμό του. 

import android.telephony.SmsManager; 

και τέλος την μέθοδο η οποία θα κάνει όλη την δουλειά για εμάς και θα στέλνει το 
μήνυμα όταν υπάρχει κίνδυνος που θα ανιχνευτεί από την εφαρμογή ή θα 
ενεργοποιηθεί από τον χρήστη χειροκίνητα.  

  public static void sendSMS() { 
    String messageToSend = "heart test"; 
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    String number = 
GlobalConstants.sharedPreferences.getString("sms", ""); 
    if(number != null && number.length() > 0) 
      SmsManager.getDefault().sendTextMessage(number, null, 
messageToSend, null, null); 
  }  

Η μέθοδος θα πάρει τον αριθμό τηλεφώνου που έχουμε αποθηκεύσει στις επιλογές 
του τηλεφώνου χωρίς καμία παρέμβαση από τον χρήστη.  

3.2.5.2. Αποστολή email 
 Όπως ακριβώς με τα μηνύματα SMS το android υποστηρίζει την αποστολή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα προγράμματα Gmail/Email έρχονται προ 
εγκατεστημένα στις περισσότερες νέες συσκευές της αγοράς. Έτσι μας δίνεται η 
δυνατότητα να ορίσουμε τους δικούς μας λογαριασμούς και με την βοήθεια των 
προθέσεων (intents) της εφαρμογής μας να στείλουμε emails οπουδήποτε. Η 
συγκεκριμένη τεχνική όμως απαιτεί την παρέμβαση του χρήστη για την 
ολοκλήρωση της, κάτι που δεν είναι επιθυμητό καθώς ο εποπτευόμενος μπορεί να 
βρίσκεται σε κίνδυνο και να μην μπορεί να αλληλεπιδράσει με την συσκευή. Γι 
αυτό το λόγο θα χτίσουμε τον δικό μας mail sender με την βοήθεια έτοιμων 
βιβλιοθηκών και .jar που μας δίνει η Java[28].  

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη είναι η δήλωση στο manifest.xml του 
android. 

<uses‐permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

Όπως παρατηρούμε χρειάζεται να δώσουμε απλά τον περιορισμό του διαδικτύου. 
Το επόμενο στάδιο είναι να δημιουργήσουμε μια ασφαλή σύνδεση με το 
διαδίκτυο. Η έτοιμη βιβλιοθήκη JSSE μας δίνει όλες εκείνες τις μεθόδους SSL και 
TLS που είναι απαραίτητες για την κρυπτογράφηση, την αυθεντικοποίηση αλλά 
και την ακεραιότητα των μηνυμάτων μας. 

public class JSSEProvider extends Provider{ 
 
  protected JSSEProvider() { 
    super("HarmonyJSSE", 1.0, "Harmony JSSE Provider"); 
    AccessController.doPrivileged(new 
java.security.PrivilegedAction<Void>() { 
        public Void run() { 
            put("SSLContext.TLS", 
                    
"org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.SSLContextImpl"); 
            put("Alg.Alias.SSLContext.TLSv1", "TLS"); 
            put("KeyManagerFactory.X509", 
                    
"org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.KeyManagerFactoryImpl"); 
            put("TrustManagerFactory.X509", 
                    
"org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.TrustManagerFactoryImpl"); 
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            return null; 
        } 
    }); 
  } 
} 

Έπειτα μέσα στην MailSender.java υλοποιούμε τις μεθόδους αυθεντικοποίησης  

public MailSender(String user, String password) {    
      this.user = user;    
      this.password = password;    
 
      Properties props = new Properties();    
      props.setProperty("mail.transport.protocol", "smtp");    
      props.setProperty("mail.host", mailhost);    
      props.put("mail.smtp.auth", "true");    
      props.put("mail.smtp.port", "465");    
      props.put("mail.smtp.socketFactory.port", "465");    
      props.put("mail.smtp.socketFactory.class",    
              "javax.net.ssl.SSLSocketFactory");    
      props.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false");    
      props.setProperty("mail.smtp.quitwait", "false");    
 
      session = Session.getDefaultInstance(props, this);    
  }    

Και τέλος αποστολής του μηνύματος email 

  public synchronized void sendMail(String subject, String body, String 
sender, String recipients) throws Exception {    
      try{ 
      MimeMessage message = new MimeMessage(session);    
      DataHandler handler = new DataHandler(new 
ByteArrayDataSource(body.getBytes(), "text/plain"));    
      message.setSender(new InternetAddress(sender));    
      message.setSubject(subject);    
      message.setDataHandler(handler);    
      if (recipients.indexOf(',') > 0)    
          message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, 
InternetAddress.parse(recipients));    
      else   
          message.setRecipient(Message.RecipientType.TO, new 
InternetAddress(recipients));    
      Transport.send(message);    
      }catch(Exception e){ 
       e.printStackTrace(); 
      } 
  } 

3.2.5.3. Κοινωνική δικτύωση 
 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισέρχονται ολοένα και περισσότερο στην 
ζωή μας. Κάθε μέρα περισσότερος κόσμος τα χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει 
επαφή και να επικοινωνήσει. Αυτό που κάνει τα online κοινωνικά δίκτυα να 
ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες διαδικτυακές υπηρεσίες είναι: Τα εξελιγμένα 
εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να διαμοιράζονται ψηφιακά αρχεία (π.χ. 
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κείμενο, εικόνες, βίντεο και άλλα) και  τα εξελιγμένα εργαλεία για την 
επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση των χρηστών. Έτσι λοιπόν ο συγκεκριμένος 
τομέας αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για την εφαρμογή έτσι ώστε όταν θα 
αποσταλεί μια ειδοποίηση κινδύνου να γίνει ορατή από πολλούς αποδέκτες. Το 
κοινωνικό δίκτυο που επιλέχθηκε είναι το Twitter.  

Με το Twitter μπορούμε να στείλουμε και να διαβάσουμε σύντομα 
μηνύματα(μέχρι 140 χαρακτήρες) τα οποία ονομάζονται tweets. Το συγκεκριμένο 
επιλέχθηκε κυρίως για την μεγάλη βάση χρηστών του αλλά και για την υψηλή 
δημοτικότητά του ανάμεσα στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Όπως και 
στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούμε να δημοσιεύουμε 
tweets μέσω των intents και της εφαρμογής Twitter που είναι διαθέσιμη για το 
android. Για τον ίδιο λόγο που περιγράψαμε παρά πάνω κάτι τέτοιο δεν είναι 
επιθυμητό, καθώς πάλι απαιτείται αλληλεπίδραση με τον χρήστη για την 
αποστολή του μηνύματος.  

Το Twitter έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη πλατφόρμα που απευθύνεται 
σε προγραμματιστές η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
https://dev.twitter.com/. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα δίνονται όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του Tweeter σε 
εφαρμογές τρίτων. Η διαδικασία χωρίζεται σε δυο τμήματα, στην δημιουργία μιας 
μικροεφαρμογής (applet) στο Twitter και της ενσωμάτωσης του απαραίτητου 
κώδικα στην εφαρμογή μας. Κάπου εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως τα 
περισσότερα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln 
, Yahoo, Google+, FourSquare) ακολουθούν την ίδια ή παρεμφερή διαδικασία. 
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Αρχικά συνδεόμαστε με τον λογαριασμό μας στο Twitter στην ιστοσελίδα 
https://apps.twitter.com δημιουργούμε ένα νέο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα 
πεδία που μας ζητά (εικόνα 3-6). 

 

Εικόνα 3-6 Δημιουργία Τwitter Application 

Στην συνέχεια παίρνουμε τα Consumer Key (API Key) και Consumer Secret (API 
Secret) που μας επιστρέφονται (εικόνα 3-7). Μέσω αυτών θα μπορέσουμε να 
συνδέσουμε την εφαρμογή μας με την πλατφόρμα του Twitter χρησιμοποιώντας 
το applet σαν μεσάζων.  
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Εικόνα 3-7 Twitter Consumer Keys and secrets 

Και τέλος ορίζουμε τους περιορισμούς που θα έχει το applet μας στον λογαριασμό 
αυτού που το χρησιμοποιεί(εικόνα 3-8). 

 

Εικόνα 3-8 Περιορισμοί εφαρμογής Twitter 

Στην συνέχεια μέσω των έτοιμων βιβλιοθηκών[29] που μας δίνονται 
ενσωματώνουμε ορισμένες από τις λειτουργίες του Twitter στην εφαρμογή μας. Ο 
μόνος περιορισμός που απαιτείται στο AndroidManifest.xml είναι να γνωρίζει η 
εφαρμογή μας πότε η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο. 

<uses‐permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"> 
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Στην συνέχεια δημιουργούμε έναν adapter που είναι υπεύθυνος για την 
επικοινωνία μέσω του πρωτοκόλλου oAuth ανάμεσα στην εφαρμογή μας και του 
applet του twitter.  

public static SocialAuthAdapter adapter=  

new SocialAuthAdapter(new ResponseListener()); 

Δημιουργούμε σύνδεση και κάνουμε αυθεντικοποίηση μέσω της μεθόδου που 
καλείται στην δραστηριότητα των ρυθμίσεων. 

GlobalConstants.adapter.authorize(SettingsActivity.this, Provider.TWITTER); 

Τέλος κάθε φορά η εφαρμογή χρειάζεται να δημοσιεύσει στον λογαριασμό μας 
στο Twitter λόγω κάποιου συμβάντος καλούμε την παρακάτω συνάρτηση 

adapter.updateStatus(messageToSend, new MessageListener(), false); 
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4. Περιορισμοί 
Η δημιουργία της συσκευής έγινε καθαρά για ερευνητικούς σκοπούς και 

μόνο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο η πλακέτα arduino δεν 
είναι κατασκευασμένη να λειτουργεί κάτω από ακραίες περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες. Γρήγορα θα μπορούσε να επέλθει οξείδωση στην πλακέτα από την 
συνεχή επαφή της με το ανθρώπινο δέρμα και τον ανθρώπινο ιδρώτα. Επίσης δεν 
έχει υλοποιηθεί καμία μέθοδος κρυπτογράφησης στην επικοινωνία μεταξύ 
πλακέτας και του κινητού τηλεφώνου όπως και της αποστολής δεδομένων από την 
ζώνη παλμών στον δέκτη της πλακέτας, κάτι που την κάνει ευάλωτη σε επιθέσεις 
MAC spoofing και man in the middle.  Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα 
καλώδια πάνω στην πλακέτα και ενώνουν τα υποσυστήματα μεταξύ τους είναι 
πολύ απλός χωρίς καμία μηχανική αντοχή και σε οποιαδήποτε απότομη κίνηση 
μπορεί να υπάρξουν αποσυνδέσεις.   
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5. Επίλογος 

5.1. Σύνοψη 
Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να 

δημιουργήσει ένα εργαλείο μέσα από το οποίο θα γίνεται ευκολότερα η 
παρακολούθηση ατόμων ομάδας υψηλού κινδύνου όπως είναι οι ηλικιωμένοι και 
τα μικρά παιδιά, έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών και των 
οικογενειών τους. Με το σύστημα που αναπτύχθηκε έγινε προσπάθεια να 
απαντηθούν τα προβλήματα που ορίστηκαν στην αρχή της διπλωματικής 
εργασίας. Το σύστημα με επιτυχία μπορεί να προσδιορίσει ανωμαλίες στους 
καρδιακούς χτύπους είτε πρόκειται για ταχυκαρδία είτε για βραδυκαρδία. Μέσω 
των αισθητήρων της κινητής συσκευής το σύστημα αποτελεσματικά μπορεί να 
ανιχνεύσει επικίνδυνες πτώσεις που μπορεί να είναι σοβαρές για την υγεία του 
εποπτευομένου. Με την βοήθεια των υπηρεσιών γεωτοποθεσίας που τρέχουν στην 
κινητή συσκευή, το σύστημα μπορεί να υπολογίσει την τοποθεσία που βρίσκεται 
ο εποπτευόμενος και να αναγνωρίσει εάν βρίσκεται στην διεύθυνση που έχουμε 
προεπιλέξει.  Η εφαρμογή αφού επεξεργαστεί κατάλληλα τα παραπάνω δεδομένα 
καλεί για βοήθεια άτομα από το συγγενικό η οικείο  περιβάλλον του 
εποπτευομένου μόλις αναληφθεί πως υπάρχει κίνδυνος για την ζωή του. 
Επιπροσθέτως ο εποπτευόμενος όταν νιώσει πως βρίσκεται σε κίνδυνο ή ότι 
απειλείται μπορεί μέσω της εφαρμογής να στείλει άμεσα μια ειδοποίηση βοήθειας 
ανεξαρτήτως των δεδομένων που επεξεργάζεται η εφαρμογή.  

Τέλος μπορούμε να αναφέρουμε πως ο συγγραφέας απέκτησε ένα πολύ 
καλό επίπεδο γνώσεων πάνω στην ανάπτυξη προγραμμάτων για κινητές 
εφαρμογές και ειδικότερα για την πλατφόρμα του android. Έγιναν κατανοητές 
έννοιες όπως είναι η διαστρωμάτωση του λειτουργικού συστήματος, 
αλληλεπίδραση με τον χρήστη, δημιουργία ασύρματων συνδέσεων και 
προγραμματισμός αισθητήρων της συσκευής. Επίσης αποκτήθηκε αρκετή γνώση 
πάνω στον προγραμματισμό μικροελεγκτών τύπου Arduino και των 
εξειδικευμένων υπομονάδων του. 

Σελίδα 84 από 96 
 



 

 

 

5.2. Μελλοντικές βελτιώσεις 
 Αν και θεωρούμε πως στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας 
η σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος ήταν πλήρης και ολοκληρωμένη 
υπάρχουν ορισμένες προτάσεις που θα το βελτιστοποιούσαν και θα του 
πρόσθεταν νέες δυνατότητες. 

 Μελλοντικά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο σύστημα περισσότερους 
αισθητήρες για καταμέτρηση 

• της συστολικής πίεσης 
• του ποσοστού οξυγόνου και σακχάρου στο αίμα 
• της ρινικής ροής του αέρα 
• της θερμοκρασίας σώματος 
• της γαλβανικής αντίδρασης του σώματος κατά την εφίδρωση 

που θα μπορούσαν να διαγνώσουν νέες περιπτώσεις κινδύνου (όπως π.χ το 
έμφραγμα ή το εγκεφαλικό) και να αποστέλλουμε αυτά τα δεδομένα στις 
ειδοποιήσεις μας. 

 Ακόμη μια επέκταση είναι η εισαγωγή μιας νέας λειτουργίας κατά την 
οποία το συγγενικό πρόσωπο θα έστελνε ένα μήνυμα κειμένου στο κινητό του 
εποπτευόμενου και θα του επιστρεφόταν η τρέχουσα κατάσταση του. Θα 
μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια κεντρική μονάδα διαχείρισης σε κάποιο 
οργανισμό υγείας (νοσοκομεία, γηροκομεία, κλινικές αποκατάστασης) όπου εκεί 
θα απέστελλαν δεδομένα πολλά άτομα για απομακρυσμένη παρακολούθηση. 
Τέλος επειδή διακινούνται πολλές ευαίσθητες και προσωπικές πληροφορίες από 
το σύστημα καλό θα ήταν να ενσωματωθούν μέθοδοι κρυπτογράφησης σε όλες 
του τις υπομονάδες. 
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Παράρτημα Β 

Εγχειρίδιο χρήσης 
Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να βρέξουμε ελαφρώς τα ηλεκτρόδια της 

ζώνης παλμών με λίγο νερό έτσι ώστε να γίνει πιο σωστή επαφή με το δέρμα του 
ατόμου (εικόνα Β-1) 

 
Εικόνα Β-5-1 Προσθήκη υγρού στα ηλεκτρόδια 

Στην συνέχεια τοποθετήσουμε σωστά την ζώνη καρδιακών παλμών στο 
στήθος του εποπτευόμενου. 

 
Εικόνα Β-5-2 Σωστή τοποθέτηση ζώνης 

Θα πρέπει να την τοποθετήσουμε ακριβώς κάτω από το στήθος (εικόνα Β-2) έτσι 
ώστε οι μετρήσεις των παλμών να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής. Είναι λάθος 
να την τοποθετήσουμε πάνω στο στήθος ή πολύ κάτω από αυτό(εικόνα Β-3). 

 
Εικόνα Β-5-3 Λανθασμένη τοποθέτηση ζώνης 
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Στην συνέχεια θέτουμε σε λειτουργία την πλακέτα arduino και 
βεβαιωνόμαστε πως οι παλμοί της καρδιάς εμφανίζονται στην matrix 
οθόνη(εικόνα Β-4). 

 
Εικόνα B-5-4 LED Matrix 

Αφού βεβαιωθούμε πως εμφανίζονται σωστά οι παλμοί ενεργοποιούμε τo 
Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας της συσκευής μας. Εάν επιθυμούμε να 
αποστείλουμε e-mail και να κάνουμε ανάρτηση στον τοίχο του κοινωνικού 
δικτύου είναι απαραίτητη η σύνδεση του κινητού με το διαδίκτυο. Εάν ξεχάσουμε 
να ανοίξουμε το Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας το πρόγραμμα μας 
προτρέπει(εικόνα Β-5) να τις ενεργοποιήσουμε (όταν δεν είναι εγκατεστημένες 
στην συσκευή μας τότε ένα αντίστοιχο μήνυμα θα μας υποδείξει να τις 
εγκαταστήσουμε). 

 
Εικόνα Β-5-5 Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας 
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Εάν όλα λειτουργούν σωστά τότε η κύρια διεργασία θα φαίνεται όπως παρά κάτω 
(εικόνα Β-6) 

 
Εικόνα Β-5-6 Κύρια οθόνη 

Στο πάνω μέρος υπάρχει η μπάρα των μενού όπου πατώντας το κουμπί settings 
μεταβαίνουμε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
σύνδεση με το Bluetooth ή οι υπηρεσίες τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμες τότε τα 

αντίστοιχα εικονίδια εμφανίζονται ως ανενεργά και .  

 Στην συνέχεια επιλέγουμε το κουμπί settings για να ορίσουμε τις ρυθμίσεις 
της εφαρμογής μας. Σε περίπτωση που ανοίξουμε την εφαρμογή μας μετά την 
πρώτη εγκατάσταση θα οδηγηθούμε στις ρυθμίσεις απ’ ευθείας.  
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Στην οθόνη των ρυθμίσεων θα πρέπει να συμπληρώσουμε κατάλληλα όλα τα 
πεδία που μας ζητούνται(εικόνα Β-7). 

 
Εικόνα Β-5-7 Ρυθμίσει Εφαρμογής 

Σαν ακτίνα εποπτείας επιλέγουμε 500μ, 800μ, 1000μ και 5000μ ανάλογα το πόσο 
μακριά επιθυμούμε το άτομο να μπορεί να κινείται ελεύθερα από την διεύθυνση 
που έχουμε ορίσει. Όταν υπερβεί το όριο που προκύπτει από την ακτίνα τότε 
στέλνετε ειδοποίηση.  
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Μπορούμε επίσης να ορίσουμε κάποιο password που θα επιτρέπει την αλλαγή των 
ρυθμίσεων της συσκευής μόνο σε αυτούς που το γνωρίζουν(εικόνα Β-8). Αυτό 
αποτρέπει, εσκεμμένες ή μη, λάθος καταχωρίσεις στις ρυθμίσεις τις συσκευής μας  

 
Εικόνα B-5-8 Password Authentication 

Εάν επιθυμούμε το πρόγραμμα μας να κάνει ανάρτηση σε τόπο κοινωνικής 
δικτύωσης τότε θα πρέπει να συνδεθούμε με τα στοιχεία του λογαριασμού μας και 
να επιτρέψουμε στην εφαρμογή να κάνει χρήση του λογαριασμού αυτού. 

 
Εικόνα B-5-9 Twitter Log In 

Σελίδα 92 από 96 
 



 

Τέλος τοποθετούμε το κινητό μας στην μπροστινή τσέπη του παντελονιού 
του ατόμου έτσι ώστε να μπορεί με επιτυχία να ανιχνεύσει πότε υπάρχει πτώση. 

Οποιαδήποτε στιγμή ο εποπτευόμενος νιώσει κίνδυνο ή ότι απειλείται, 
μπορεί με το πάτημα του κουμπιού (εικόνα Β-10) που βρίσκεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης να στείλει άμεσα ειδοποίηση με την τρέχουσα κατάσταση του. 

 
Εικόνα Β-5-10 Alert Button 

Είτε από την επεξεργασία των δεδομένων είτε από την χειροκίνητη παρέμβαση 
του εποπτευόμενου το πρόγραμμα θα στείλει ειδοποιήσεις με την μορφή: 

SMS 

 
Εικόνα B-5-11 SMS notification 
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E-Mail  

 
Εικόνα B-5-12 E- Mail Notification 

Tweet 

 
Εικόνα B-5-13 Twitter Notification 

Πατώντας στον σύνδεσμο που μας δίνεται και στις τρείς περιπτώσεις θα μας 
επιστραφεί η ακριβής τοποθεσία αλλά και οδηγίες για το πώς να φτάσουμε μέχρι 
εκεί έχοντας ως αφετηρία την διεύθυνση παρακολούθησης 

 
Εικόνα Β-14 Διαδρομή με οδηγίες 
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Παράρτημα Γ  

Ομάδες υψηλού κινδύνου 

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου όπως αναφέρονται από το υπουργείο υγείας στον 
τελευταίο εμβολιασμό κατά της γρίπης το 2015 είναι οι εξής: 

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. 

2. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 

• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες 

• Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές. 

• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας). 

• Μεταμόσχευση οργάνων 

• Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες). 

• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα. 

• Χρόνια νεφροπάθεια. 

4. Νευρομυϊκά νοσήματα 

5. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης. 

6. Λεχωίδες 

7. Θηλάζουσες 

8. Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) >40 kg/m2 

9. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή 
αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό ο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά 
από γρίπη. 

10. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα 
με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από 
τη γρίπη. 

11. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων- 
λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, 
τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.). 

12. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι). 
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Φυσιολογικοί χτύποι καρδιάς το δευτερόλεπτο ανά ηλικία 
Ηλικία 1-2 ημερών: 123-159 bpm  

Ηλικία 3-6 ημερών: 129-166 bpm  

Ηλικία 1-3 εβδομάδων: 107-182 bpm  

Ηλικία 1-2 μηνών: 121-179 bpm  

Ηλικία 3-5 μηνών: 106-186 bpm  

Ηλικία 6-11 μηνών: 109-169 bpm  

Ηλικία 1-2 ετών: 89-151 bpm  

Ηλικία 3-4 ετών: 73-137 bpm  

Ηλικία 5-7 ετών: 65-133 bpm  

Ηλικία 8-11 ετών: 62-130 bpm  

Ηλικία 12-15 ετών: 60-119 bpm  

Ηλικία άνω των 16 ετών: 50-100 bpm 

Κυρώσεις για λογοκλοπή 
Η λογοκλοπή είναι ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα. Με απόφαση της ΓΣΕΣ 

φοιτητής που διαπιστώνεται ότι υποπίπτει σε λογοκλοπή κατά την εκπόνηση της 

διπλωματικής του εργασίας αποβάλλεται από το ΠΜΣ. Εάν έχει ήδη αποφοιτήσει 

ανακαλείται το Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης και προωθείται το θέμα στο 

Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου για την έναρξη των ανάλογων νομικών 

διαδικασιών. 
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