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Περίληψη 

 

 Σε μια εποχή που η διείσδυση των έξυπνων κινητών έχει φτάσει το 25% του 

παγκόσμιου πληθυσμού, η ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των εφαρμογών για κινητά 

προσελκύει το ενδιαφέρον των προγραμματιστών. Ο κατακερματισμός στις πλατφόρμες 

των έξυπνων κινητών συσκευών απαιτεί πολλαπλάσια προσπάθεια από τους 

προγραμματιστές και τις εταιρίες που θέλουν να απευθυνθούν σε ένα μεγάλο κομμάτι 

της αγοράς. Ως λύση σ’ αυτήν την πρόκληση, οι προσεγγίσεις ανάπτυξης ανεξαρτήτως 

πλατφόρμας (cross platform development) παρέχουν ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης 

και υπόσχονται την επαναχρησιμοποίηση του κώδικα. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην 

υβριδική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τις ήδη δοκιμασμένες, εύκολες στη χρήση αλλά 

και ισχυρές διαδικτυακές τεχνολογίες με εργαλεία εγγενούς περιτύλιξης και παράγει 

εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στο υλικό της συσκευής και μπορούν να διατεθούν μέσω 

των επίσημων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Με σκοπό την αξιολόγηση της υβριδικής 

προσέγγισης, αναπτύσσεται μια σύνθετη πρωτότυπη υβριδική εφαρμογή καθώς και μια 

όμοιας λειτουργικότητας εγγενής για το iOS. Αξιολογούνται με ποιοτικά κριτήρια η 

διαδικασία της ανάπτυξης, τα χρησιμοποιηθέντα εργαλεία καθώς και οι παραγόμενες 

εφαρμογές. Στη συνέχεια, μετρούνται και συγκρίνονται οι παράμετροι απόδοσης των δύο 

πρωτοτύπων με σκοπό τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση των συχνά αναφερόμενων 

προβλημάτων απόδοσης των υβριδικών εφαρμογών. Οι μετρήσεις αναλύονται περαιτέρω 

και προσδιορίζεται η χρήση της επεξεργαστικής ισχύος κατά την αλληλεπίδραση με 

διαφορετικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η 

επιβάρυνση στην απόδοση, που προκαλεί η υβριδική προσέγγιση, είναι υπαρκτή αλλά 

σημαντικά μικρότερη συγκρινόμενη με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών και των εργαλείων ανάπτυξης 

ανεξαρτήτως πλατφόρμας, η παρούσα εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 

αυξημένη χρήση πόρων μιας υβριδικής εφαρμογής μπορεί να είναι αποδεκτή καθώς 

επίσης και ότι η υβριδική προσέγγιση μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αντικαταστήσει την 

εγγενή, χωρίς να θυσιαστεί η εμπειρία χρήστη. 
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Abstract 

 

 In an era where smartphone penetration rate have reached 25% of global population, 

the mobile apps rapidly growing market is attracting developers. Mobile platform 

fragmentation demands extreme effort from developers who wish to target a large market 

share. As a solution to this challenge, the cross platform mobile development approaches 

provide a higher level of abstraction and promise code reuse. This study focuses on the 

hybrid approach, which combines the already tested, easy to use but powerful web 

technologies with web to native wrappers. This approach produces hybrid apps which 

have access to the device’s hardware and can be distributed through the app stores. In 

order to evaluate the hybrid approach, a non-trivial prototype hybrid app and an identical 

native app are developed. The development process, the used tools and the produced apps 

are qualitatively evaluated. Subsequently, performance parameters of the two prototypes 

are measured and compared, in order to identify and quantify the frequently stated 

performance problems of the hybrid apps. The measurements are further analyzed in order 

to determine the CPU usage during the interaction with specific UI elements. The results 

show that although there is a performance penalty imposed by a hybrid approach, it is 

significantly smaller compared to previous research findings. By taking into account the 

ongoing evolution of devices and cross platform tools, this study concludes that the 

increased resource usage of a hybrid app can be acceptable and also that the hybrid 

approach can, under certain conditions, substitute the native, without sacrificing the user 

experience. 
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1 Εισαγωγή 

 

 Οι καιροί που ζούμε είναι συναρπαστικοί. Τουλάχιστον όσον αφορά την αγορά 

έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones) και των εφαρμογών για έξυπνα κινητά (apps). 

Tα έξυπνα κινητά είναι πλέον πανταχού παρόντα και έχουν δυνατότητες που ξεπερνούν 

αυτές των υπολογιστών του πρόσφατου παρελθόντος. Είναι επίσης φορητά και φέρουν 

εξελιγμένα λειτουργικά συστήματα, προσαρμοσμένα στους νέους τρόπους χρήσης, 

δηλαδή σύντομα διαστήματα έντονης, γρήγορης αλλά και εστιασμένης χρήσης με 

χειρισμό μέσω αφής, συνήθως σε εξωτερικούς χώρους και πολλές φορές εν κινήσει 

(Mikkonen and Taivalsaari, 2011). Η δυνατότητα πρόσβασης στο internet και στα 

κοινωνικά δίκτυα καθώς και η ύπαρξη πλήθους και μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών 

συντελεί στην τρομερή διάδοση των έξυπνων κινητών, καθώς επίσης και σε μια άνευ 

προηγουμένου έκρηξη στην κατανάλωση δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας, η οποία προβλέπεται να φτάσει το 2018 τα 173 εκ. TB (Gartner, 2015). Το 

προηγούμενο έχει θέσει νέες προκλήσεις στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και 

ταυτόχρονα απειλεί να τους μετατρέψει σε απλά κανάλια μεταφοράς δεδομένων την ώρα 

που τα οικοσυστήματα των ηλεκτρονικών καταστημάτων εφαρμογών, οι πάροχοι 

υπηρεσιών και οι κατασκευαστές έξυπνων κινητών κερδίζουν την αφοσίωση των 

καταναλωτών. 

 Η αγορά των apps, που μεγαλώνει συνεχώς, προσέλκυσε και συνεχίζει να 

προσελκύει επαγγελματίες και ερασιτέχνες προγραμματιστές, οι οποίοι καλούνται να 

επιλέξουν σε ποια πλατφόρμα (IOS, Android, Windows Mobile κ.α.) θα στοχεύσουν ή 

να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους στοχεύοντας σε μεγαλύτερο μέρος της 

αγοράς. Έξυπνα κινητά και εφαρμογές υπήρχαν και παλιότερα αλλά το γεγονός που 

διαμόρφωσε την αγορά, όπως την ξέρουμε σήμερα, ήταν η παρουσίαση του πρώτου 

iPhone το 2007 και η μετέπειτα ίδρυση του App Store το 2008. Τότε οι προγραμματιστές 

απέκτησαν πρόσβαση στην διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) του iOS και τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν εγγενείς εφαρμογές (native apps) με τη γλώσσα 

προγραμματισμού Objective C. Σύντομα (το 2008) εμφανίστηκε η πρώτη συσκευή 

Android και λίγους μήνες μετά την ίδρυση του App Store εμφανίστηκε το Android 

Market, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Google Play. Η μάχη μεταξύ των δύο 

λειτουργικών συστημάτων είχε ξεκινήσει. Η αυξανόμενη δημοτικότητα του Android και 

η ανάγκη των προγραμματιστών να υλοποιήσουν τις εφαρμογές τους για δύο 
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διαφορετικές πλατφόρμες δημιούργησε από πολύ νωρίς (2008) την ανάγκη για εργαλεία 

ανάπτυξης ανεξαρτήτως πλατφόρμας προορισμού (cross platform tools). 

 Από την αρχή οι διαδικτυακές τεχνολογίες (HTML5, CSS, JavaScript) αποτέλεσαν 

έναν ιδανικό υποψήφιο για την ανάπτυξη εφαρμογών, που στοχεύουν σε περισσότερες 

από μία πλατφόρμες με τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης μέρους του κώδικα. Η 

υποδομή για την εκτέλεσή τους υπήρχε και δεν ήταν άλλη από την ύπαρξη του 

φυλλομετρητή (browser) της συσκευής. Επίσης οι τεχνολογίες αυτές ήταν ανοιχτές και 

μέρος της υπάρχουσας γνώσης πολλών προγραμματιστών, οι οποίοι μπορούσαν να τις 

χρησιμοποιήσουν άμεσα χωρίς να κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε κλειστά 

οικοσυστήματα ανάπτυξης εφαρμογών. Με την εμφάνιση εργαλείων, όπως το PhoneGap 

(το 2009), κατέστη δυνατή η δημιουργία υβριδικών εφαρμογών (hybrid apps), που στην 

ουσία ήταν διαδικτυακές εφαρμογές μέσα σε ένα εγγενές περιτύλιγμα (native wrapper) 

και προσέφεραν πρόσβαση σε μέρος του εγγενούς API και τη δυνατότητα διάθεσης των 

εφαρμογών μέσα από τα επίσημα καταστήματα. 

 Από τότε άρχισε μια έντονη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα και στις 

κοινότητες των προγραμματιστών για τη δυνατότητα των cross platform προσεγγίσεων 

και των υβριδικών εφαρμογών να υποκαταστήσουν τις εγγενείς καθώς και για το αν είναι 

εφικτή η πλήρης επαναχρησιμοποίηση του κώδικα (WORA: write once run anywhere). 

Προβλήματα απόδοσης και εμπειρίας χρήστη από τη μια μεριά, πειραματισμοί και ελπίδα 

στην εξέλιξη των εργαλείων από την άλλη έδωσαν τον τόνο σ’ αυτή τη διαμάχη, η οποία 

ακόμη συνεχίζεται χωρίς νικητές και με τη γενική διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν μαγικές 

λύσεις. Όσοι αναπτύσσουν εφαρμογές για έξυπνα κινητά πρέπει να είναι ενημερωμένοι 

ως προς τις επιλογές που διαθέτουν κάθε στιγμή, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν το 

κόστος της επένδυσης που θα κάνουν σε μια νέα γλώσσα προγραμματισμού ή σε ένα νέο 

εργαλείο, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες καθώς και τα πιθανά οφέλη. 

 

1.1 Η αγορά των έξυπνων κινητών 

 

 Οι πωλήσεις κινητών το 2016 παγκοσμίως προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 1,9 δισ., 

εκ των οποίων τα 1,5 δισ. είναι έξυπνα κινητά, 7% περισσότερα από ότι το 2015. Οι 

πωλήσεις έξυπνων κινητών έχουν από καιρό ξεπεράσει κατά πολύ τις πωλήσεις 

υπολογιστών όλων των τύπων, οι οποίες για το 2016 προβλέπεται να είναι μόνο 473 εκ. 

συσκευές (Gartner, 2016a). Επίσης εκτιμάται πως το 2020 θα υπάρχουν 6 δισ. έξυπνα 

κινητά εν λειτουργία (IDC, 2016). 
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 Το 2ο τρίμηνο του 2016 τα ποσοστά των πωλήσεων συσκευών ανά λειτουργικό 

σύστημα ήταν 86,2% για το Android (από 82,2% το 2ο τρίμηνο του 2015), 12,9% για το 

IOS (από 14,6%), 0,6% για τα Windows (από 2,5%) και 0,3% για όλα τα υπόλοιπα 

(Gartner, 2016b). Μια εφαρμογή που στοχεύει στις δύο κυρίαρχες πλατφόρμες iOS και 

Android απευθύνεται σε ένα εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό (πάνω από 99%) των νέων 

έξυπνων κινητών. 

 

1.2 Η άνοδος των εφαρμογών 

 

  Μέσα σε λίγα χρόνια η αγορά των apps γνώρισε μια εκρηκτική ανάπτυξη. Το 2016 

ο αριθμός των διαθέσιμων apps στα δύο πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά καταστήματα έφτασε 

τα 2 εκ. στο Apple App Store και τα 2,2 εκ. στο Google Play Store (διάγραμμα 1.1). Την 

ίδια στιγμή το Windows Store διέθετε λίγο πάνω από 650.000 apps. Οι λήψεις apps για 

το iOS αθροιστικά έφτασαν το 2016 τις 140 δις. (διάγραμμα 1.2), ενώ για το Android τα 

καταγεγραμμένα στοιχεία σταματούν το 2013 (50 δις. λήψεις ως τον Ιούλιο του 2013). 

  

 

Διάγραμμα 1.1 Αριθμός διαθέσιμων apps1 

                                                 
1 Πηγή: www.statista.com (Number of available apps in the Apple App Store from July 2008 to June 2016, 

Number of available applications in the Google Play Store from December 2009 to February 2016, Statistics 

and facts about App Stores) 

www.statista.com%20
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Διάγραμμα 1.2 Λήψεις από το Apple App Store αθροιστικά2 

 

 Τα συνδυασμένα ετήσια ακαθάριστα έσοδα παγκοσμίως από mobile apps ήταν $42 

δισ. το 2015 και προβλέπεται να αυξηθούν στα $52 δισ. το 2016, ενώ για το 2020 

εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα $100 δισ. Τα apps με τα περισσότερα έσοδα ανήκουν 

στις κατηγορίες των παιχνιδιών, της κοινωνικής δικτύωσης, της επικοινωνίας, της 

διασκέδασης και της μουσικής. Παρά του ότι, κατά το 2ο τρίμηνο του 2016, ο αριθμός 

των λήψεων (downloads) από το Google Play ήταν ο διπλάσιος συγκριτικά με το iOS 

App Store, τα έσοδα του App Store ήταν τα διπλάσια. Άρα τα έσοδα ανά ληφθείσα 

εφαρμογή είναι τετραπλάσια στο οικοσύστημα της Apple (App Annie, 2016) και 

προβλέπεται πως το iOS App Store θα συνεχίσει να έχει καλύτερες επιδόσεις από το 

Google Play (IDC, 2016). 

 Το ποσοστό των δημιουργών apps που έχουν υπολογίσιμα έσοδα, δηλαδή 

περισσότερο από 500$ ανά app και μήνα, είναι μεγαλύτερο στην πλατφόρμα IOS (54%) 

από ό,τι στην πλατφόρμα Android (38%). Από αυτά τα ποσοστά εξαιρούνται οι 

δημιουργοί που δε στοχεύουν στο κέρδος (που είναι ποσοστιαία περισσότεροι στην 

πλατφόρμα Android) (Vision Mobile, 2014).  

 Τα εντυπωσιακά νούμερα καθώς και ο μεγάλος αριθμός των apps μπορεί να αφήνουν 

να εννοηθεί ότι η δραστηριοποίηση σ’ αυτήν την αγορά αποτελεί μια νέα πηγή 

                                                 
2 Πηγή: www.statista.com (Cumulative number of apps downloaded from the Apple App Store from July 

2008 to September 2016) 

www.statista.com%20
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πλουτισμού για πολλούς, όμως σύμφωνα με τις προβλέψεις, ως το 2018 λιγότερο από 

0,01% των εμπορικών apps θα θεωρείται οικονομική επιτυχία από τους δημιουργούς 

τους. Επίσης προβλέπεται ότι ως το 2017 το 94,5% των apps θα είναι χωρίς χρέωση (free) 

(Gartner, 2014a). Τα προηγούμενα, συνδυαζόμενα με το γεγονός ότι υπάρχουν 

παγκοσμίως 5,7 εκ. δημιουργοί apps εκ των οποίων το 1,3 εκ. στην Ευρώπη και ότι 

αυξάνονται με ρυθμό άνω του 8% ετησίως (Vision Mobile, 2015), οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο ανταγωνισμός πρόκειται να οξυνθεί περαιτέρω. 

 

1.3 Λειτουργικά συστήματα και κατακερματισμός 

 

 Παρά τη σταθερή κυριαρχία του Android στις πωλήσεις συσκευών και στην αποδοχή 

(mindshare) και χρησιμοποίησή του από τους προγραμματιστές, η οποία αυξήθηκε στο 

79% (από το 71% που ήταν το 2015), το IOS σε καμιά περίπτωση δε μοιάζει 

καταδικασμένο. Η αποδοχή και χρησιμοποίησή του είναι στο 52% (το 2015 ήταν 54%) 

και οι επαγγελματίες δημιουργοί που το βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα φτάνουν το 

31% (το 2015 ήταν 37%). Συγκριτικά οι επαγγελματίες που βάζουν σε πρώτη 

προτεραιότητα το Android είναι  47% (το 2015 ήταν 40%). Η πτώση του iOS οφείλεται 

εν μέρει στην πιο αργή ανάπτυξη της αγοράς των ακριβών συσκευών, στην οποία 

στοχεύει η Apple, και εν μέρει στην έλλειψη επαγγελματιών με εμπειρία στην 

πλατφόρμα. Οι ερασιτέχνες προγραμματιστές που στοχεύουν στο iOS είναι κάτω από 

τους μισούς σε σχέση με το Android. Οι κινήσεις που έκανε η Apple, για να 

αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, είναι η παρουσίαση του iPhone SE, που στοχεύει 

στην αγορά των πιο φθηνών συσκευών, και η δημιουργία της γλώσσας προγραμματισμού 

swift, η οποία σταδιακά κερδίζει την προτίμηση των προγραμματιστών (Vision Mobile, 

2016; Vision Mobile, 2015). 

 Η  Microsoft προσπαθεί να δώσει κίνητρα στους δημιουργούς των desktop 

εφαρμογών, ώστε να δημιουργήσουν βελτιστοποιημένες εκδόσεις για τις κινητές 

συσκευές, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν με πολύ λιγότερη προγραμματιστική 

προσπάθεια, εφ’ όσον παραμείνουν στην πλατφόρμα Windows. Αν παρ’ όλα αυτά 

επιθυμούν να υποστηρίξουν το iOS και το Android, η Microsoft τους προσφέρει το 

πρόσφατα εξαγορασμένο Xamarin (Microsoft, 2016), ώστε να μη χρειαστεί να 

μετατρέψουν τον υπάρχοντα κώδικα και έτσι να παραμείνουν στην πλατφόρμα της, η 

οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση ως προς την αποδοχή των προγραμματιστών (Vision 

Mobile, 2016). 
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 Καθώς η αγορά των έξυπνων κινητών σταθεροποιείται, φαίνεται πως παραμένουν 3 

σημαντικές πλατφόρμες για το άμεσο μέλλον. Στην κορυφή βρίσκονται τα iOS και 

Android. Ακολουθεί το Windows 10 Mobile, το οποίο παλεύει να κερδίσει μεγαλύτερη 

αποδοχή (Vision Mobile, 2016). Αξίζει να σημειωθεί πως 5 χρόνια πριν υπολογίσιμο 

ρόλο έπαιζαν και οι πλατφόρμες Symbian, RIM και Bada. 

 Κάθε μια από τις παραπάνω πλατφόρμες απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένης γλώσσας 

προγραμματισμού (π.χ. swift για iOS, Java για Android), ενός διαφορετικού 

περιβάλλοντος ανάπτυξης και API. Το φαινόμενο αυτό γνωστό και ως κατακερματισμός 

(Mikkonen and Taivalsaari, 2011) αυξάνει το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης μιας 

εφαρμογής (Xanthopoulos and Xinogalos, 2013). 

 

1.4 Οι cross platform προσεγγίσεις 

 

 Στο πρόβλημα του κατακερματισμού απάντηση προσπαθούν να δώσουν οι cross 

platform προσεγγίσεις ανάπτυξης. Αυτές επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών για 

διαφορετικές πλατφόρμες σε ένα μόνο βήμα, αποφεύγοντας την επανάληψη και 

αυξάνοντας την παραγωγικότητα (Heitkötter, Hanschke and Majchrzak, 2012). 

 Υπάρχουν δεκάδες εργαλεία για την ανάπτυξη ανεξαρτήτως πλατφόρμας 

εφαρμογών για κινητά. Η επιλογή του κατάλληλου είναι πολλές φορές μια άσκηση 

ισορροπίας ανάμεσα σε πολλά τεχνικά και άλλα ζητήματα, για παράδειγμα μεταξύ της 

παραγωγικότητας του εργαλείου και της ευρωστίας της εταιρείας που το προσφέρει 

(Gartner, 2014b). Τα περισσότερα, όμως, οδηγούν σε τεχνικούς ή εμπορικούς 

περιορισμούς, όπως η δέσμευση (lock-in) σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία (Gartner, 

2014a). Αυτό δημιουργεί αυξανόμενο ενδιαφέρον στις διαδικτυακές τεχνολογίες, οι 

οποίες από τη φύση τους στοχεύουν σε πολλές πλατφόρμες, είναι προτυποποιημένες, 

δημοφιλείς, καλά υποστηριζόμενες, σχετικά απλές αλλά και ισχυρές (Heitkötter, 

Hanschke and Majchrzak, 2012). Η χρήση των τεχνολογιών αυτών, σε συνδυασμό με 

εργαλεία εγγενούς περιτύλιξης (web to native wrappers), δημιουργεί τις λεγόμενες 

υβριδικές διαδικτυακές ή απλούστερα υβριδικές εφαρμογές, οι οποίες εγκαθίστανται στη 

συσκευή, έχουν πρόσβαση στις εξελιγμένες δυνατότητες του υλικού της και μπορούν να 

διατεθούν μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καταστημάτων.  

 Για τους παραπάνω λόγους, το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας εστιάζεται στις 

υβριδικές εφαρμογές και τις σχετικές προσεγγίσεις ανάπτυξης. Υπάρχει έντονος 

σκεπτικισμός στην προγραμματιστική κοινότητα και στους κύκλους των ερευνητών 
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γύρω από αυτές. Πολλές φορές αναφέρεται, ως αποτρεπτικό παράδειγμα, η απόφαση του 

Facebook το 2012 να εγκαταλείψει την HTML5 διαδικτυακή εφαρμογή και να 

δημιουργήσει μια εγγενή (Grønli et al., 2014). Τα μειονεκτήματα που αναφέρονται πιο 

συχνά είναι η κατώτερη απόδοση, η διεπαφή χρήστη που δεν είναι στο επίπεδο μιας 

εγγενούς εφαρμογής και τελικά η κατώτερη εμπειρία χρήστη. Όμως, τα σχετικά εργαλεία 

και πλαίσια ανάπτυξης συνεχώς ωριμάζουν (Gartner, 2014b). Επίσης το υλικό των 

συσκευών, καθώς και η δυνατότητά τους για απεικόνιση διαδικτυακού περιεχομένου, 

εξελίσσονται. Ως παράδειγμα για το τελευταίο μπορεί να αναφερθεί η παρουσίαση του 

WKWebView (αντικαταστάτη του UIWebView) στο λειτουργικό iOS 8, το οποίο 

χρησιμοποιεί τη νέα μηχανή για JavaScript Nitro και βελτιώνει αισθητά την απόδοση των 

υβριδικών εφαρμογών (Willocx, Vossaert and Naessens, 2016). 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, ο πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας είναι 

να διαπιστωθεί εάν σήμερα, και με τη χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων, οι 

διαδικτυακές τεχνολογίες, και συγκεκριμένα οι υβριδικές προσεγγίσεις, αποτελούν 

αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τη δημιουργία όχι απλά στοιχειωδών εφαρμογών, αλλά 

εφαρμογών που προσφέρουν σύνθετο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και εξελιγμένη 

εμπειρία χρήστη. Ο δεύτερος στόχος είναι η συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης μιας 

υβριδικής εφαρμογής σε σχέση με μια όμοια εγγενή.  
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2 Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

 Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έρευνα, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία έτη γύρω 

από τις cross platform προσεγγίσεις ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά. Στο πρώτο μέρος 

περιλαμβάνονται οι μελέτες που παρουσιάζουν, ταξινομούν και συγκρίνουν τις διάφορες 

προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο ποιοτικά κριτήρια, ενώ στο δεύτερο 

μέρος αυτές που τις αξιολογούν χρησιμοποιώντας ποσοτικές μεθόδους. 

 

2.1 Μελέτες που παρουσιάζουν, ταξινομούν και συγκρίνουν τις cross 

platform προσεγγίσεις με ποιοτικά κριτήρια 

  

 Στο προφητικό «Apps vs. Open Web: The Battle of the Decade» (Mikkonen and 

Taivalsaari, 2011) παρουσιάζεται η εξέλιξη των διαδικτυακών τεχνολογιών ως 

πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού, γίνεται η πρόβλεψη ότι στη δεκαετία του 2010 θα 

διεξαχθεί μάχη μεταξύ των εγγενών και διαδικτυακών εφαρμογών και παρουσιάζονται 

δύο σενάρια έκβασης της μάχης καθώς και οι αντίστοιχες ερευνητικές προκλήσεις. Όσον 

αφορά τη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για τη δημιουργία εφαρμογών, 

καταγράφεται μια σειρά από προβλήματα - προκλήσεις, όπως η παραβίαση των αρχών 

της τεχνολογίας λογισμικού, προβλήματα χρηστικότητας και αλληλεπίδρασης, θέματα 

ασφάλειας, ζητήματα συμβατότητας και διαλειτουργικότητας των φυλλομετρητών, 

προβλήματα στο προγραμματιστικό στυλ, τις δοκιμές και την εμπορική διάθεση καθώς 

και προβλήματα απόδοσης. 

 Στο (Hartmann, Stead and DeGani, 2011) γίνεται μια λεπτομερής έρευνα και 

παρουσίαση των, κατά κύριο λόγο ανοιχτού κώδικα (open source) και ανεξαρτήτως 

πλατφόρμας (cross platform),  πλαισίων ανάπτυξης (frameworks). Παρουσιάζονται οι 

προσεγγίσεις ανάπτυξης (μέσω δια μεταγλώττισης [cross compilation],  καθαρά 

διαδικτυακή [pure web] και διαδικτυακή υβριδική [hybrid web]) και δίνονται στοιχεία 

για τον τρόπο λειτουργίας, την αρχιτεκτονική, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

από είκοσι δύο πλαίσια (frameworks), πλατφόρμες (platforms) και βιβλιοθήκες 

(libraries). Στο τέλος οι συγγραφείς καταλήγουν σε μια σειρά από συστάσεις και οδηγίες 

καθώς και σε έναν πίνακα με σκοπό να υποβοηθήσουν τους δημιουργούς εκπαιδευτικών 

εφαρμογών για κινητά να επιλέξουν την κατάλληλη στοίβα εργαλείων. Στα 

συμπεράσματα της έρευνας περιλαμβάνεται και ότι οι διαδικτυακές προσεγγίσεις 

ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά δεν είναι κατάλληλες όταν απαιτείται είτε υψηλή 
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διαδραστικότητα και σύνθετο γραφικό περιβάλλον, είτε μεγάλη υπολογιστική ισχύς. 

Τέλος, αναφέρεται ότι «τα πράγματα σ’ αυτό το πεδίο αλλάζουν τόσο γρήγορα, όπου 

αυτό που αποτελούσε τη βέλτιστη πρακτική λίγα χρόνια πριν, μπορεί να καταστεί 

απαρχαιωμένο καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται».  

Μελετώντας την προηγούμενη έρευνα και διαπιστώνοντας ότι τα δεκατέσσερα από τα 

είκοσι δύο εργαλεία στα οποία αναφέρεται έχουν σταματήσει να υφίστανται, 

δικαιώνουμε τον τελευταίο ισχυρισμό της και συμπεραίνουμε πως η αγορά των cross 

platform εργαλείων δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί. Αυτή η άποψη ενισχύεται και από 

τις τελευταίες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως η εξαγορά του  Xamarin  από τη  Microsoft 

(Microsoft, 2016), του Appcelerator από την Axway (Axway, 2016) και του Corona Labs 

από την Perk.com Inc. (BusinessWire, 2015). 

 Στο (Charland and Leroux, 2011) συζητούνται τα δυνατά και αδύνατα σημεία δύο 

διαφορετικών προσεγγίσεων ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές, της εγγενούς 

και της διαδικτυακής. Το άρθρο εστιάζει στη εμπειρία χρήστη, η οποία δεν είναι πάντα 

ανεξάρτητη από την πλατφόρμα, καθώς και στην απόδοση, την οποία περαιτέρω αναλύει 

σε ταχύτητα εκτέλεσης και καθυστέρηση απόκρισης. Παρουσιάζει την πλατφόρμα 

PhoneGap ως λύση, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ανάγκης για κοινό κώδικα 

μεταξύ των υλοποιήσεων σε διαφορετικές πλατφόρμες προορισμού, και αναφέρεται 

ενδεικτικά στις βιβλιοθήκες jQuery Mobile και Sencha Touch, οι οποίες βοηθούν να 

γεφυρωθεί το χάσμα, τουλάχιστον αισθητικά. Αν και εντοπίζει την σαφή υπεροχή της 

εγγενούς προσέγγισης, αναγνωρίζει την δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς 

διαδικτυακές εφαρμογές, που προσφέρουν άριστη εμπειρία χρήστη και εμπορική 

επιτυχία, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και πλαίσια ανάπτυξης, 

λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη τους εκάστοτε περιορισμούς. Κατά τους συγγραφείς αυτό 

απαιτεί μια ρεαλιστική προσέγγιση ανάπτυξης, δίνοντας περισσότερο βάρος στα 

δεδομένα και την επιχειρηματική λογική παρά στα διακοσμητικά στοιχεία. Τέλος 

προβλέπει ότι η διαμάχη μεταξύ των δύο προσεγγίσεων θα ενισχύσει τις υβριδικές λύσεις. 

 Στο (Huy and vanThanh, 2012) γίνεται μια προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός 

συστηματικού τρόπου αξιολόγησης των (τότε) δημοφιλέστερων προσεγγίσεων για την 

ανάπτυξη κινητών εφαρμογών. Ορίζονται κριτήρια αξιολόγησης από τις οπτικές του 

προγραμματιστή, του χρήστη και του παρόχου υπηρεσίας / περιεχομένου. Τα κριτήρια 

βασίζονται σε πληροφορίες από την κοινότητα των προγραμματιστών καθώς και σε 

προηγούμενες μελέτες. Στη συνέχεια επιχειρείται η επαλήθευση της αξιολόγησης μέσα 

από τη δημιουργία της ίδιας εφαρμογής για Android σε μορφή εγγενή, διαδικτυακή και 

υβριδική (με χρήση του πλαισίου ανάπτυξης PhoneGap), και πραγματοποιείται μια 
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πειραματική μέτρηση του χρόνου εκτέλεσης των διαφόρων εκδόσεων της. Στο τέλος 

διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για τη δημιουργία 

εφαρμογών είναι μέσω του πλαισίου PhoneGap, αν και δε μπορεί να εφαρμοστεί πάντα 

λόγω της χαμηλότερης απόδοσης των παραγόμενων εφαρμογών σε σχέση με τις εγγενείς. 

 Στο (Palmieri, Singh and Cicchetti, 2012) εντοπίζεται η αυξανόμενη δημοτικότητα 

των cross platform εργαλείων για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά. Κατόπιν γίνεται 

επισκόπηση 4 εργαλείων (εκ των οποίων τα μόνα ενεργά σήμερα είναι το PhoneGap και 

το Rhodes ως Rhomobile), τα οποία επιλέχθηκαν με βάση το πλήθος των λειτουργικών 

συστημάτων που υποστηρίζουν. Παρουσιάζονται πληροφορίες για αυτά καθώς και ένα 

σύνολο κριτηρίων, όπως το είδος της άδειας χρήσης, τα υποστηριζόμενα λειτουργικά 

συστήματα, η πληρότητα της πρόσβασης στο εγγενές API και η ύπαρξη ολοκληρωμένου 

περιβάλλοντος ανάπτυξης (IDE). Σκοπός του άρθρου είναι η υποβοήθηση των 

προγραμματιστών στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου εργαλείου. Στο τέλος 

συμπεραίνεται ότι η cross platform προσέγγιση, παρά του ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα, 

παρουσιάζει προβλήματα σχετικά με την απόδοση και έτσι δεν προτείνεται για 

εφαρμογές με πολύπλοκη λειτουργικότητα, απαιτήσεις σε υψηλού επιπέδου ή 

τρισδιάστατα γραφικά καθώς και όταν απαιτείται η αξιοποίηση των πιο σύγχρονων 

χαρακτηριστικών των λειτουργικών συστημάτων. 

 Στο συχνά αναφερόμενο (Heitkötter, Hanschke and Majchrzak, 2012) αναγνωρίζεται 

η δυσκολία υλοποίησης εφαρμογών που να καλύπτουν όλα τα λειτουργικά συστήματα 

των κινητών, γίνεται μια συστηματική παρουσίαση των cross platform προσεγγίσεων και 

προτείνεται ένα δομημένο πλαίσιο κριτηρίων για την αξιολόγησή τους.  Τα κριτήρια 

χωρίζονται σε δύο μέρη: την υποδομή (άδεια χρήσης, υποστηριζόμενες πλατφόρμες, 

πρόσβαση στις δυνατότητες των συσκευών, προοπτική, εμφάνιση και ταχύτητα των 

εφαρμογών, τρόπος διανομής) και την ανάπτυξη (περιβάλλον, σχεδίαση γραφικού 

περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη [GUI], ευκολία, συντηρησιμότητα, επεκτασιμότητα, 

επαναχρησιμοποίηση του κώδικα, ταχύτητα και κόστος). Τα κριτήρια δημιουργήθηκαν 

αντλώντας εμπειρία από επαγγελματίες του χώρου, από τη σχετική βιβλιογραφία, από τη 

δημιουργία πρωτοτύπων καθώς και από περισυλλογή τυπικών προβλημάτων τα οποία 

κυριαρχούν στις διαδικτυακές κοινότητες προγραμματιστών. Στη συνέχεια της μελέτης, 

αξιολογούνται με τη βοήθεια του προαναφερθέντος πλαισίου οι διαδικτυακές εφαρμογές, 

οι υβριδικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν το PhoneGap, οι εφαρμογές που 

δημιουργούνται από το Titanium καθώς και οι εγγενείς εφαρμογές ως βάση σύγκρισης. 

Οι υλοποιήσεις που αξιολογούνται επιλέχθηκαν όντας οι πιο δημοφιλείς. Από την 

αξιολόγηση προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι cross platform προσεγγίσεις είναι μια 
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βιώσιμη εναλλακτική ακόμη και αν η στόχευση είναι για μια μόνο πλατφόρμα και ότι το 

PhoneGap είναι το προτιμότερο εργαλείο, εκτός και αν υπάρχει η απαίτηση η διεπαφή 

χρήστη να προσομοιάζει αυτή της εγγενούς εφαρμογής. Στο τέλος επισημαίνεται η 

ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση των πλαισίων ανάπτυξης και εργαλείων, καθώς αυτά 

εξελίσσονται, και για εμπειρική επαλήθευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.  

 Στο (Heitkötter et al., 2013) παρουσιάζονται 4 διαδικτυακά πλαίσια ανάπτυξης και 

αξιολογούνται βάσει κριτηρίων. Τα κριτήρια χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: αυτά που 

αφορούν τους προγραμματιστές και την ανάπτυξη και αυτά που αφορούν τους χρήστες 

(διεπαφή χρήστη, εγγενής αίσθηση και εμφάνιση [look and feel], χρόνος φόρτωσης και 

απόδοση). Η αξιολόγηση δεν φιλοδοξεί να υποδείξει το καλύτερο πλαίσιο, αλλά να 

παρουσιάσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους. Η επιλογή πλαισίου προτείνεται να 

γίνεται βάσει του σχετικού βάρους των κριτηρίων για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

Τέλος, διαπιστώνεται η ανάγκη βελτιώσεων στα διαδικτυακά πλαίσια και γίνονται 

σχετικές προτάσεις. 

 Στο (Jobe, 2013) εξερευνάται η δυνατότητα υποκατάστασης των εγγενών 

εφαρμογών με διαδικτυακές στο πλαίσιο μιας αναπτυσσόμενης χώρας. Δημιουργούνται 

πρωτότυπες εφαρμογές και αξιολογείται η ανταπόκριση των χρηστών. Συμπεραίνεται ότι 

οι διαδικτυακές εφαρμογές δεν είναι κατάλληλες όταν απαιτείται αλληλεπίδραση με 

αισθητήρες (π.χ. GPS) και εξελιγμένα στοιχεία του υλικού της συσκευής (π.χ. camera, 

GPU).  

 Στο (Xanthopoulos and Xinogalos, 2013) παρουσιάζονται οι σημαντικότερες 

κατηγορίες των cross platform εφαρμογών (διαδικτυακές, υβριδικές, διερμηνευόμενες 

και παραγόμενες) και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την κάθε μία. 

Στη συνέχεια και με βάση τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν στο (Heitkötter, Hanschke and 

Majchrzak, 2012) πραγματοποιείται μια συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών 

προσεγγίσεων. Όσον αφορά τις υβριδικές εφαρμογές, εκτιμάται ότι προσφέρουν μέση 

απόδοση, συγκρινόμενες με τις εγγενείς, λόγω της διεπαφής χρήστη που βασίζεται σε 

διαδικτυακές τεχνολογίες και λόγω της ύπαρξης ενδιάμεσου API για την πρόσβαση στα 

χαρακτηριστικά της συσκευής. Η υβριδική και η διερμηνευόμενη προσέγγιση 

προτείνονται ως υποψήφιες για τη δημιουργία συνηθισμένων εφαρμογών και τα σχετικά 

εργαλεία χαρακτηρίζονται ώριμα. Η δεύτερη προσέγγιση κρίνεται καταλληλότερη όταν 

απαιτείται εγγενής διεπαφή χρήστη. Στο τέλος, και για επαλήθευση των παραπάνω, 

δημιουργείται μια διερμηνευόμενη εφαρμογή με χρήση της πλατφόρμας Titanium. 

 Στο (Malavolta et al., 2015a) με τη χρήση ειδικού λογισμικού, αναζητείται, ανάμεσα 

στις 500 πιο δημοφιλείς δωρεάν εφαρμογές κάθε κατηγορίας στο Google Play Store, 
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ποιες είναι υβριδικές και στη συνέχεια με ποια εργαλεία και βιβλιοθήκες αναπτύχθηκαν, 

καθώς και τι πρόσβαση στο υλικό απαιτούν (permissions). Το ποσοστό των υβριδικών 

εφαρμογών που προκύπτει είναι κάτω από 4% και το συχνότερα χρησιμοποιούμενο 

εργαλείο είναι το Apache Cordova. Στις βιβλιοθήκες οι 5 πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

είναι: jQuery, jQuery Mobile, Json2, Ionic και Angular. Η αιτούμενη πρόσβαση στο 

υλικό των συσκευών και η αξία που προσδίδουν οι χρήστες σ’ αυτές βρίσκεται να είναι 

ανάλογη των εγγενών. 

 Στο (Malavolta et al., 2015b) και σε συνέχεια της παραπάνω έρευνας, εξετάζεται με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια η αντίληψη των χρηστών για τις υβριδικές εφαρμογές που 

διατίθενται στο Google Play Store. Αφ’ ενός χρησιμοποιείται η βαθμολογία και αφ’ 

ετέρου συλλέγονται και  αναλύονται λεκτικά, με αυτοματοποιημένο τρόπο, τα πιο 

χρήσιμα σχόλια των χρηστών. Αν και η βαθμολογία των υβριδικών εφαρμογών είναι 

ελάχιστα χαμηλότερη από τις εγγενείς, θεωρούνται από τους χρήστες ότι έχουν χειρότερη 

απόδοση (όχι όμως σε όλες τις κατηγορίες) και περισσότερα σφάλματα. Στο τέλος 

διαπιστώνεται η ανάγκη βελτίωσης των πλαισίων ανάπτυξης υβριδικών εφαρμογών 

κυρίως σε θέματα απόδοσης και δοκιμών. 

 Στο (El-Kassas et al., 2015) γίνεται μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία και τις 

κατηγοριοποιήσεις που έχουν προταθεί για τις διαφορετικές cross platform προσεγγίσεις 

ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές. Στη συνέχεια προτείνεται μια ενδελεχής 

κατηγοριοποίηση, που περιλαμβάνει υποκατηγορίες καθώς και κάποιες νέες 

προσεγγίσεις (π.χ. Cloud based approach). Για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται και 

αξιολογούνται αντιπροσωπευτικά εργαλεία ή παρουσιάζεται η σχετική έρευνα, εφ’ όσον 

δεν υπάρχει διαθέσιμο εργαλείο. Στο τέλος παρουσιάζονται περιοχές με ανοικτό 

ερευνητικό ενδιαφέρον. 

 Σε όλες τις παραπάνω μελέτες δεν προτείνεται μια συγκεκριμένη προσέγγιση ως η 

εν γένει καλύτερη. Για τις υβριδικές διαδικτυακές εφαρμογές διαπιστώνεται ότι, ενώ 

μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη και οικονομική λύση, υπολείπονται σε απόδοση, δεν 

είναι κατάλληλες για σύνθετες εφαρμογές, δεν προσφέρουν διεπαφή χρήστη (UI) 

ισοδύναμη με τις εγγενείς, οδηγούν σε φτωχότερη εμπειρία χρήστη (UX) και δεν 

προσφέρουν πλήρη κάλυψη των δυνατοτήτων των συσκευών. Τα παραπάνω 

αιτιολογούνται βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών των σχετικών πλαισίων ανάπτυξης και 

των παραγόμενων υβριδικών εφαρμογών, μέσω της δημιουργίας πρωτοτύπων καθώς και 

βάσει της εμπειρίας και της γνώμης ειδικών του χώρου και της κοινότητας των 

προγραμματιστών. 
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2.1.1 Κατηγοριοποίηση των εφαρμογών που υλοποιούνται με cross platform 

προσεγγίσεις 

 

 Στη βιβλιογραφία υπάρχει έντονη η προσπάθεια κατηγοριοποίησης των cross 

platform προσεγγίσεων και των παραγόμενων εφαρμογών. Κάποια άρθρα 

επικεντρώνονται στον τύπο της εφαρμογής (Smutný, 2012; Ohrt and Turau, 2012) και 

κάποια άλλα στον τύπο της προσέγγισης και των εργαλείων (El-Kassas et al., 2015; 

Willocx, Vossaert and Naessens, 2015). 

 Είναι δεδομένο ότι όλες οι προσεγγίσεις, πλην της διαδικτυακής (web), παράγουν 

εφαρμογές που εγκαθίστανται σε κινητές συσκευές, οπότε είτε είναι πλήρως εγγενείς είτε 

έχουν ένα εγγενές τμήμα (έστω και με τη μορφή ενός εγγενούς WebView). Μια αυστηρή 

κατηγοριοποίηση των εφαρμογών θα έπρεπε να τις διακρίνει βάσει των διαφορών τους 

στον τρόπο που γίνεται η εκτέλεση, δηλαδή εάν συνυπάρχει εκτελέσιμος διερμηνευτής, 

εικονική μηχανή, εάν χρησιμοποιείται διερμηνευτής της πλατφόρμας προορισμού και 

ποιος (π.χ. WebView JavaScript engine). Κάτι τέτοιο, αν και χρήσιμο, θα ήταν έξω από 

το πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

 Θα ακολουθηθεί μια ενδιάμεση προσέγγιση, όπως στο (Xanthopoulos and 

Xinogalos, 2013), κατά την οποία θα καταταχθούν οι παραγόμενες εφαρμογές σε 

κατηγορίες, των οποίων το όνομα θα λαμβάνεται από την προσέγγιση ανάπτυξης. 

 

 

2.1.1.1 Διαδικτυακές εφαρμογές (Web apps) 

 

 Οι διαδικτυακές εφαρμογές είναι στην ουσία ιστοσελίδες βελτιστοποιημένες για το 

περιβάλλον (μέγεθος οθόνης, αλληλεπίδραση μέσω αφής κλπ.) ενός κινητού τηλεφώνου. 

Συνήθως χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες και πλαίσια JavaScript, όπως το jQuery mobile ή 

το Ionic, για να επιτύχουν όμοια εμφάνιση και χειρισμό με τις εγγενείς εφαρμογές.  

Πλεονεκτήματα: είναι εύκολες στην ανάπτυξη, χρησιμοποιούν γνωστές τεχνολογίες 

(HTML5, CSS3, JavaScript) και η πρόσβαση σ’ αυτές γίνεται μέσω του φυλλομετρητή 

της συσκευής. Λόγω του τελευταίου απευθύνονται στο σύνολο των κινητών συσκευών.  

Μειονεκτήματα: δεν εγκαθίστανται και δε μπορούν να διατεθούν από τα app stores, η 

πρόσβαση στις εξελιγμένες δυνατότητες του υλικού της συσκευής (π.χ. 

επιταχυνσιόμετρο) περιορίζεται από την υλοποίηση του φυλλομετρητή της 
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συγκεκριμένης πλατφόρμας προορισμού και απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο, της 

οποίας η ποιότητα καθορίζει και την απόκριση της εφαρμογής. 

 

2.1.1.2 Υβριδικές εφαρμογές (Hybrid apps) 

 

 Οι υβριδικές εφαρμογές είναι συνδυασμός των διαδικτυακών και των εγγενών 

εφαρμογών. Πρόκειται για διαδικτυακές εφαρμογές, οι οποίες ενσωματώνονται στο 

WebView μιας εγγενούς εφαρμογής. Δημιουργούνται με τη βοήθεια εργαλείων εγγενούς 

περιτύλιξης (web to native wrappers),  τα οποία επίσης προσφέρουν ένα JavaScript API 

για πρόσβαση στα χαρακτηριστικά της συσκευής. Δημοφιλέστερο εργαλείο είναι το 

Adobe PhoneGap / Apache Cordova. 

Πλεονεκτήματα: είναι εύκολες στην ανάπτυξη, χρησιμοποιούν γνωστές τεχνολογίες 

(HTML5, CSS3, JavaScript), έχουν πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των εξελιγμένων 

χαρακτηριστικών του υλικού της συσκευής, διατίθενται μέσω των app stores, 

εγκαθίστανται και δεν απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Μειονεκτήματα: δεν έχουν την απόδοση των εγγενών εφαρμογών μιας και 

περιλαμβάνουν πολλά επίπεδα αφαίρεσης (JavaScript Runtime > PhoneGap JavaScript 

API > PhoneGap Native API > OS API) (Corral, Sillitti and Succi, 2012) και, για να 

προσεγγίσουν την εμφάνιση και αίσθηση των εγγενών εφαρμογών, απαιτούν τη χρήση 

εξειδικευμένων πλαισίων ανάπτυξης διεπαφής χρήστη (UI frameworks) και προσαρμογή 

της διεπαφής ανά πλατφόρμα προορισμού (El-Kassas et al., 2015) . 

 

2.1.1.3 Διερμηνευόμενες εφαρμογές (Interpreted apps) 

 

 Οι διερμηνευόμενες εφαρμογές αναπτύσσονται σε κάποια γλώσσα υψηλού επιπέδου 

διαφορετική από την εγγενή (π.χ. JavaScript, Python, Ruby). Η εγκατεστημένη εφαρμογή 

περιλαμβάνει επίσης έναν εξειδικευμένο διερμηνευτή, ο οποίος χρησιμοποιείται για την 

εκτέλεση του κώδικα. Ως προς τη διεπαφή χρήστη υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις 

ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πλαίσιο ανάπτυξης. Έτσι στο Titanium αναπτύσσεται 

προγραμματιστικά (JavaScript) ή μέσω του App Designer και κατά την εκτέλεση 

χρησιμοποιούνται εγγενή στοιχεία (native UI elements), ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

παράγεται διεπαφή χρήστη βασισμένη σε WebView (π.χ. Rho Mobile) ή σε OpenGL 

View (π.χ. Kivy). 

Πλεονεκτήματα (ανάλογα με το πλαίσιο ανάπτυξης): προσφέρουν εγγενή διεπαφή ή 

προσαρμοσμένη για εξειδικευμένες χρήσεις (π.χ. OpenGL για παιχνίδια), έχουν 
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πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των εξελιγμένων χαρακτηριστικών του υλικού της συσκευής 

και διατίθενται μέσω των app stores. 

Μειονεκτήματα: έχουν κάποια μείωση της απόδοσης σε σχέση με τις εγγενείς λόγω της 

διερμήνευσης (Heitkötter, Hanschke and Majchrzak, 2012) και ο δημιουργός εξαρτάται 

απόλυτα από το περιβάλλον ανάπτυξης (Xanthopoulos and Xinogalos, 2013).  

 

2.1.1.4 Δια-μεταγλωττισμένες εφαρμογές (Cross Compiled apps) 

 

 Σ’ αυτή την κατηγορία ο αρχικός κώδικας (C#, Java, C++ κλπ.) μεταγλωττίζεται 

ανάλογα με την πλατφόρμα προορισμού είτε σε εκτελέσιμο αρχείο (π.χ. Xamarin), είτε 

στην εγγενή γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. Codename One). Δημοφιλή πλαίσια 

ανάπτυξης σ’ αυτήν την κατηγορία είναι το Qt και το Xamarin. Η ανάπτυξη της διεπαφής 

χρήστη γίνεται είτε προγραμματιστικά, είτε με τη βοήθεια εξειδικευμένων σχεδιαστικών 

προγραμμάτων. Η διεπαφή χρήστη που προκύπτει μπορεί να είναι εγγενής (Xamarin) ή 

να στηρίζεται σε επαναχρησιμοποιούμενα στοιχεία που έχει αναπτύξει και προσφέρει το 

πλαίσιο ανάπτυξης (Qt, Codename One).  

Πλεονεκτήματα (ανάλογα με το πλαίσιο ανάπτυξης): προσφέρουν υψηλές αποδόσεις και 

συχνά εγγενή διεπαφή χρήστη, έχουν πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των εξελιγμένων 

χαρακτηριστικών του υλικού της συσκευής και διατίθενται μέσω των app stores. 

Μειονεκτήματα (ανάλογα με το πλαίσιο ανάπτυξης): ένα ποσοστό του κώδικα δεν είναι 

ανεξάρτητο πλατφόρμας (Willocx, Vossaert and Naessens, 2015), απαιτούν τη γνώση 

σύνθετων γλωσσών προγραμματισμού και, όμοια με τις διερμηνευόμενες εφαρμογές, 

υπάρχει απόλυτη εξάρτηση από το περιβάλλον ανάπτυξης. 

  

 Να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω δεν έχουν πάντα σαφή 

διαχωριστικά όρια μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι υβριδικές εφαρμογές είναι εν μέρει 

υποκατηγορία των διερμηνευόμενων (El-Kassas et al., 2015), με την έννοια ότι κατά την 

εκτέλεση χρησιμοποιείται ο διερμηνευτής JavaScript ενός WebView. Επίσης υπάρχουν 

πλαίσια ανάπτυξης που χρησιμοποιούν στοιχεία από διάφορες κατηγορίες, όπως  το 

Xamarin, που ενώ για το iOS μεταγλωττίζει τον C# κώδικα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα 

(AOT compilation), για το Android τον μεταγλωττίζει σε μια ενδιάμεση γλώσσα (JIT 

compilation), η οποία εκτελείται από το Mono περιβάλλον εκτέλεσης (Mono runtime) 

που συνοδεύει την εφαρμογή (Willocx, Vossaert and Naessens, 2016). 
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2.2  Μελέτες που συγκρίνουν τις cross platform προσεγγίσεις με 

ποσοτικές μεθόδους 

 

 Στο (Corral, Sillitti and Succi, 2012) αναλύεται η απόδοση εφαρμογών βασισμένων 

στο πλαίσιο PhoneGap, με σκοπό να επιβεβαιωθεί ή να καταρριφθεί η συχνά 

αναφερόμενη σημαντικά μειωμένη απόδοσή τους. Δημιουργείται μια υβριδική εφαρμογή 

μέτρησης επιδόσεων και μια πανομοιότυπης λειτουργικότητας εγγενής για Android και 

αναλύονται οι χρόνοι εκτέλεσης οκτώ λειτουργιών που ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: 

πρόσβαση στο υλικό, πρόσβαση στο δίκτυο, πρόσβαση σε δεδομένα. Το άρθρο 

καταλήγει στο ότι τα παρόντα εργαλεία (PhoneGap) έχουν περιορισμούς και χαμηλή 

απόδοση, κυρίως όταν απαιτείται πρόσβαση στα εξελιγμένα χαρακτηριστικά του υλικού 

της συσκευής. Παρατηρείται ότι σε 7 από τις 8 λειτουργίες, η υβριδική υλοποίηση είναι 

πιο αργή σε σύγκριση με την εγγενή και αυτό αιτιολογείται με την ύπαρξη ρουτίνων 

επανάκλησης στη διαδικτυακή αρχιτεκτονική.  

 Μια από τις μετρήσεις που παρουσιάζονται στην παραπάνω μελέτη και προκαλούν 

εντύπωση είναι ο υπερβολικά μεγάλος χρόνος για την ανάκτηση δεδομένων τοποθεσίας 

από το GPS, που στην υβριδική έκδοση είναι 500 φορές μεγαλύτερος από ό,τι στην 

εγγενή. Κάτι τέτοιο, αν επιβεβαιώνονταν, θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα στη  

χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στη 

συνεχή χρήση των υπηρεσιών τοποθεσίας. 

 Στο (Ohrt and Turau, 2012) γίνεται μια επισκόπηση και ταξινόμηση 9 cross platform 

εργαλείων και παρουσιάζονται οι προκλήσεις με τη μορφή των αναγκών των 

προγραμματιστών και των προσδοκιών των χρηστών. Αρχικά, τα εργαλεία συγκρίνονται 

μεταξύ τους βάσει των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών τους. Δημιουργείται μια 

εξαιρετικά απλή εφαρμογή για Android (μια οθόνη με μια ετικέτα κειμένου και ένα 

εικονίδιο) με χρήση καθ’ ενός από τα προαναφερθέντα εργαλεία καθώς και μια εγγενής 

έκδοση. Οι εκδόσεις της εφαρμογής συγκρίνονται βάσει χαρακτηριστικών της απόδοσης, 

όπως του χρόνου εκκίνησης, του μεγέθους του προς εγκατάσταση αρχείου καθώς και της 

χρησιμοποιούμενης μνήμης (USS). Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι ότι τα cross 

platform εργαλεία πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά ως προς την υποστήριξη, τις 

απαιτήσεις σε πόρους των δημιουργούμενων εφαρμογών και την καλύτερη υλοποίηση 

διαφορετικών διεπαφών χρήστη ανάλογα με την πλατφόρμα προορισμού. Τέλος κρίνεται 

πως τα εργαλεία αυτά είναι κατάλληλα για τη δημιουργία εφαρμογών που δεν έχουν 
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υψηλές απαιτήσεις σε σχέση με τη διεπαφή χρήστη και δε στηρίζονται στις πιο 

καινοτόμες δυνατότητες των συσκευών. 

 Στο (Dalmasso et al., 2013) γίνεται μια σύντομη επισκόπηση και ταξινόμηση 

ορισμένων δημοφιλών cross platform εργαλείων ανάπτυξης (PhoneGap, Titanium, 

jQuery Mobile, Sencha Touch). Διατυπώνεται μια σειρά από απαιτήσεις που πρέπει να 

ικανοποιούν τα εργαλεία αυτά και στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση και σύγκριση της 

απόδοσης των παραγόμενων εφαρμογών με τη δημιουργία πρωτοτύπων για την 

πλατφόρμα Android. Οι πρωτότυπες εφαρμογές που δημιουργούνται έχουν βασική 

λειτουργικότητα (ανάκτηση δεδομένων μέσω διαδικτύου και παρουσίαση στην οθόνη). 

Παρουσιάζονται μετρήσεις για την κατανάλωση μνήμης, τη χρήση επεξεργαστικής 

ισχύος και την ενεργειακή κατανάλωση (τα τελευταία δύο όχι για το Titanium). 

Διαπιστώνεται ότι οι εφαρμογές που δημιουργούνται μέσω αυτών των εργαλείων δεν 

προσφέρουν εμπειρία χρήστη (UX) αντίστοιχη της εγγενούς. Προτείνεται ως βέλτιστος 

συνδυασμός το PhoneGap με το Sencha Touch, που προσφέρει καλύτερη διεπαφή χρήστη 

αλλά και εμφανίζει μεγαλύτερη κατανάλωση μνήμης.  

 Στο (Ciman and Gaggi, 2014) γίνεται ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης των 

εφαρμογών που χρησιμοποιούν αισθητήρες (GPS, πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο) και άλλα 

εξελιγμένα στοιχεία του υλικού της συσκευής (π.χ. κάμερα). Για τις μετρήσεις 

χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και δημιουργείται μια εφαρμογή μέτρησης 

επιδόσεων για την πλατφόρμα Android, η οποία κάνει χρήση των αισθητήρων και των 

στοιχείων του υλικού με συγκεκριμένη και ρυθμιζόμενη συχνότητα. Η εφαρμογή 

δημιουργείται σε 3 εκδόσεις: εγγενή, υβριδική (PhoneGap) και διερμηνευόμενη 

(Titanium). Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων συμπεραίνεται ότι η εγγενής έκδοση 

έχει την μικρότερη κατανάλωση, ενώ οι άλλες δύο παρουσιάζουν αυξημένη κατανάλωση, 

που φτάνει σε περιπτώσεις (χρήση επιταχυνσιομέτρου) το +60%. Αυτό, σε συνδυασμό 

με τη μεγάλη σημασία που δίνουν οι χρήστες στην κατανάλωση ενέργειας μιας 

εφαρμογής και τη διάρκεια της μπαταρίας, μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα 

για την επιλογή μιας cross platform προσέγγισης ανάπτυξης. Τέλος επισημαίνεται ότι τα 

αποτελέσματα ισχύουν για τη χρονική στιγμή που έγινε η έρευνα και μπορεί να 

μεταβληθούν, καθώς τα cross platform πλαίσια ανάπτυξης βελτιώνονται. 

 Στο (Willocx, Vossaert and Naessens, 2015) αναγνωρίζεται η ανάγκη να 

προσδιοριστεί η συχνά αναφερόμενη, αλλά σπάνια ποσοτικοποιημένη, επιβάρυνση στην 

απόδοση που προκαλούν οι cross platforms προσεγγίσεις και μάλιστα κατά τη χρήση μιας 

πραγματικής, λειτουργικής και μη στοιχειώδους εφαρμογής για κινητά. Παρουσιάζονται 

οι διαφορετικές εναλλακτικές ανάπτυξης και κατηγοριοποιούνται τα cross platform 
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εργαλεία. Ορίζονται και αιτιολογούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και τα μεγέθη προς 

μέτρηση. Αυτά είναι: χρόνοι απόκρισης, κατανάλωση μνήμης (σε συγκεκριμένα 

στιγμιότυπα), μέγεθος της εφαρμογής και χρήση επεξεργαστικής ισχύος (CPU) κατά την 

εκκίνησή της. Συγκρίνονται  μεταξύ τους τέσσερις εκδόσεις της εφαρμογής 

PropertyCross3: εγγενής iOS, εγγενής Android, PhoneGap-Ionic και Xamarin. Από τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται προκύπτει ότι η υβριδική έκδοση κάνει αυξημένη 

χρήση μνήμης και επεξεργαστικής ισχύος. Στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται ότι η 

cross platform ανάπτυξη συνεπάγεται πάντα μειωμένη απόδοση σε σχέση με την εγγενή, 

κάτι που όμως μπορεί να είναι αποδεκτό, κυρίως όταν χρησιμοποιούνται συσκευές 

υψηλών επιδόσεων.  

 Στο (Willocx, Vossaert and Naessens, 2016) επεκτείνεται η παραπάνω έρευνα 

συγκρίνοντας μεταξύ τους δέκα cross platform υλοποιήσεις του PropertyCross. Οι έξι 

είναι βασισμένες στο PhoneGap και χρησιμοποιούν η κάθε μία διαφορετικό JavaScript 

πλαίσιο ανάπτυξης διεπαφής χρήστη, καθώς και τέσσερις άλλες μεταγλωττισμένες ή 

διερμηνευόμενες υλοποιήσεις (Adobe Air, NeoMAD, Titanium, Xamarin). Όλες 

εκτελούνται και μετρούνται σε κινητές συσκευές Android, Windows και iOS. Στις 

μετρήσεις συμπεριλαμβάνεται και η χρήση του επεξεργαστή κατά την ανάκτηση της 

γεωγραφικής θέσης. Τα συμπεράσματα είναι παρόμοια με αυτά της προηγούμενης 

μελέτης με τη διαφορά ότι παρατηρείται μια σημαντική μείωση της χρήσης μνήμης των 

υβριδικών εφαρμογών σε νεότερη έκδοση του λειτουργικού iOS. Επίσης επισημαίνεται 

η καλή απόκριση των υβριδικών εφαρμογών (με εξαίρεση το μεγάλο χρόνο εκκίνησης), 

οι οποίες όμως τελικά δεν παρέχουν ίδια εμπειρία χρήστη με τις εγγενείς. 

 

 Συνοψίζοντας τα ευρήματα των παραπάνω μελετών οι υβριδικές εφαρμογές σε 

σχέση με τις εγγενείς παρουσιάζουν: 

- αυξημένους χρόνους εκτέλεσης κατά την πρόσβαση στο υλικό της συσκευής (έως 

και 500 φορές μεγαλύτεροι για το GPS) (Corral, Sillitti and Succi, 2012), 

- αυξημένους χρόνους εκκίνησης και χρήση μνήμης (Ohrt and Turau, 2012), 

- αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση ανάλογα με τον αισθητήρα ή το στοιχείο του 

υλικού, στο οποίο απαιτείται πρόσβαση (Ciman and Gaggi, 2014), 

                                                 
3 https://github.com/colineberhardt/PropertyCross/ 

Πρόκειται για μια ανοικτή προσπάθεια δημιουργίας πολλών cross platform υλοποιήσεων μιας 

συγκεκριμένης εφαρμογής από την κοινότητα των προγραμματιστών με σκοπό τη σύγκριση των 

προσεγγίσεων και την υποβοήθηση στο πρόβλημα της επιλογής πλαισίου ανάπτυξης. Η εφαρμογή είναι 

απλή αλλά λειτουργική. Περιλαμβάνει προσδιορισμό (όχι συνεχή) της τοποθεσίας του χρήστη, ανάκτηση 

δεδομένων (διαθέσιμα σπίτια) από το http://api.nestoria.co.uk/api, εμφάνισή τους σε λίστα και τοπική 

αποθήκευση. 

https://github.com/colineberhardt/PropertyCross/
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- αυξημένους χρόνους εκκίνησης και σημαντικά μεγαλύτερη χρήση της μνήμης και 

του επεξεργαστή (Willocx, Vossaert and Naessens, 2015), 

- τα ίδια με το πιο πάνω αλλά και μειωμένη χρήση μνήμης στην περίπτωση που η 

πλατφόρμα προορισμού είναι το iOS9 (Willocx, Vossaert and Naessens, 2016) 

  

 Σχολιάζοντας τις παραπάνω μελέτες, παρατηρείται ότι σε καμιά από αυτές δεν 

παρουσιάζεται η επιβάρυνση στον συνεπεξεργαστή γραφικών (GPU), κάτι που θα ήταν 

χρήσιμο για την καλύτερη κατανόηση των αναφερόμενων προβλημάτων της απόδοσης 

των υβριδικών εφαρμογών. Επίσης, οι μετρήσεις της χρήσης μνήμης γίνονται σε 

συγκεκριμένα στιγμιότυπα και όχι συνεχώς σε όλο τον κύκλο ζωής και χρήσης της 

εφαρμογής. Σε κάποιες περιπτώσεις το ίδιο συμβαίνει και με τη μέτρηση της χρήσης του 

επεξεργαστή. Επιπλέον, η χρήση του επεξεργαστή δεν καταμερίζεται ανάλογα με το 

είδος της λειτουργίας που εκτελεί η εφαρμογή (π.χ. κύλιση λίστας). Τέλος, με εξαίρεση 

τα (Willocx, Vossaert and Naessens, 2015) και (Willocx, Vossaert and Naessens, 2016), 

στα οποία χρησιμοποιήθηκαν εκδόσεις μιας απλής αλλά λειτουργικής εφαρμογής, οι 

μετρήσεις απόδοσης έγιναν πάνω σε στοιχειώδεις εφαρμογές ή σε εφαρμογές μέτρησης 

επιδόσεων.  
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3 Μεθοδολογία 

 

 Σ’ αυτό το κεφάλαιο αρχικά αναφέρονται τα κίνητρα και οι στόχοι της παρούσας 

εργασίας. Έπειτα ορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η πρωτότυπη 

εφαρμογή που θα δημιουργηθεί. Στη συνέχεια διατυπώνονται οι ισχυρισμοί που πρέπει 

να αποδειχτούν ή να καταρριφθούν καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης. Περιγράφεται η 

μεθοδολογία λήψης μετρήσεων και τα σχετικά προβλήματα. Τέλος, επιλέγεται ένα cross 

platform πλαίσιο ανάπτυξης και τα κατάλληλα εργαλεία, βάσει κριτηρίων. 

 

3.1 Κίνητρα και στόχοι 

 

 Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η χρήση των τεχνολογιών διαδικτύου για τη 

δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές και συγκεκριμένα η ανάπτυξη 

διαδικτυακών υβριδικών εφαρμογών, οι οποίες προσφέρουν δυνατότητες εγκατάστασης, 

διάθεσης στα app stores και πρόσβαση στο υλικό της συσκευής. 

 Κίνητρο για την παρούσα εργασία αποτέλεσε η έντονη συζήτηση στους κύκλους των 

προγραμματιστών και των ερευνητών με θέμα που θα μπορούσε συνοπτικά να αποδοθεί 

στο «web-hybrid vs native» (διαδικτυακές-υβριδικές εφαρμογές εναντίον των εγγενών). 

Προσωπικό κίνητρο αποτέλεσε η επιθυμία του συγγράφοντα, που στο παρελθόν είχε 

δημιουργήσει και διαθέσει εγγενείς εφαρμογές στο Apple App Store, να απευθυνθεί σε 

μεγαλύτερο μέρος της αγοράς χρησιμοποιώντας μια κοινή βάση κώδικα και επενδύοντας 

σε ανοικτές τεχνολογίες. 

 Από την ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας και εστιάζοντας στα μειονεκτήματα, 

προκύπτει ότι οι διαδικτυακές υβριδικές εφαρμογές δεν προσφέρουν εγγενή διεπαφή 

χρήστη (UI) (Xanthopoulos and Xinogalos, 2013), δεν ενδείκνυνται για εφαρμογές με 

σύνθετη λογική (Palmieri, Singh and Cicchetti, 2012), δε προτιμώνται από τους 

προγραμματιστές (Joorabchi, Mesbah and Kruchten, 2013), υπάρχουν σε μικρά ποσοστά 

στο Google Play Store και έχουν πιο πολλά σφάλματα (buggy) κατά τη γνώμη των 

χρηστών (Malavolta et al., 2015b), καταναλώνουν περισσότερη μνήμη (Dalmasso et al., 

2013) και ενέργεια (Ciman and Gaggi, 2014), προσφέρουν χαμηλή απόδοση (Corral, 

Sillitti and Succi, 2012; El-Kassas et al., 2015), η οποία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο 

όταν απαιτούν πρόσβαση στο υλικό της συσκευής (Jobe, 2013), έχουν αυξημένο χρόνο 

εκκίνησης και μεγαλύτερη κατανάλωση πόρων (Willocx, Vossaert and Naessens, 2015; 

Willocx, Vossaert and Naessens, 2016).  



 

 21 

 Εστιάζοντας στα πλεονεκτήματα, προκύπτει ότι οι υβριδικές εφαρμογές είναι 

ευκολότερες ως προς την ανάπτυξη, επιτρέπουν επαναχρησιμοποίηση μεγάλου μέρους 

του κώδικα και στηρίζονται σε προτυποποιημένες, δημοφιλείς, απλές, ισχυρές και καλά 

υποστηριζόμενες τεχνολογίες (HTML5, CSS, JavaScript) (Heitkötter, Hanschke and 

Majchrzak, 2012), υποστηρίζουν εύρος από πλατφόρμες, η αντίληψη των χρηστών γι’ 

αυτές, με εξαίρεση κάποιες κατηγορίες, όπως τα παιχνίδια, δε διαφέρει σημαντικά σε 

σχέση με τις εγγενείς (Malavolta et al., 2015a; de Andrade et al., 2015), η απόδοση τους 

μπορεί να είναι απόλυτα αποδεκτή λαμβάνοντας υπ’ όψη τις εξελίξεις στο υλικό των 

συσκευών (Seymour, Hussain and Reynolds, 2014; Willocx, Vossaert and Naessens, 

2015), προσφέρουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης πλήθους υπαρχόντων 

JavaScript (UI, MVC κ.α.) πλαισίων (Malavolta et al., 2015a), αποτελούν τον πιο 

δημοφιλή τρόπο ανάπτυξης ανεξαρτήτως πλατφόρμας (Willocx, Vossaert and Naessens, 

2015).  

 Κάτι που επισημαίνεται συχνά είναι η ανάγκη για διαρκή εξέταση των νέων 

τεχνολογιών, των βέλτιστων πρακτικών (Hartmann, Stead and DeGani, 2011), των νέων 

δυνατοτήτων των συσκευών και των cross platform πλαισίων ανάπτυξης (Heitkötter, 

Hanschke and Majchrzak, 2012; Holzinger, Treitler and Slany, 2012).  

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη την εξέλιξη στα διαδικτυακά πρότυπα (HTML5, CSS3) και 

στα cross platform πλαίσια ανάπτυξης, τις εξελίξεις στις δυνατότητες των 

φυλλομετρητών, τις εξελίξεις στο υλικό των κινητών συσκευών, όπως επίσης και το 

ενδιαφέρον που δείχνουν σ’ αυτές τις τεχνολογίες μεγάλες εταιρείες όπως η Adobe και η 

Intel, είναι ενδιαφέρον να διαπιστωθεί το κατά πόσο μπορεί να ξεπεραστεί ο 

σκεπτικισμός (Willocx, Vossaert and Naessens, 2015) γύρω από τις υβριδικές 

προσεγγίσεις ανάπτυξης. 

  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το κατά πόσο οι διαδικτυακές 

τεχνολογίες μέσω της υβριδικής προσέγγισης και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, 

αποτελούν αξιόπιστη λύση για τη δημιουργία εφαρμογών για κινητά, όχι μόνο απλών 

εφαρμογών αλλά και τέτοιων που προσφέρουν σύνθετη λειτουργικότητα και διεπαφή 

χρήστη όμοια με την εγγενή. Στόχος επίσης είναι η διερεύνηση και ποσοτικοποίηση των 

συχνά αναφερόμενων προβλημάτων απόδοσης των υβριδικών εφαρμογών, μέσω της 

δημιουργίας πρωτοτύπου και την πραγματοποίηση μετρήσεων.   
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3.2 Προδιαγραφές για τη δημιουργία πρωτοτύπου και ισχυρισμοί 

 

 Για να εξεταστούν τα παραπάνω σε πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης, θα 

δημιουργηθεί μια πρωτότυπη υβριδική εφαρμογή για κινητές συσκευές iOS και Android. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλές όψεις (views), να χρησιμοποιεί 

δυνατότητες του υλικού των συσκευών (π.χ. γεωπροσδιορισμός  [geolocation], 

πληροφορίες δικτύου  [network information]), να κάνει εντατική χρήση των δυνατοτήτων 

γραφικής απεικόνισης και χειρισμού μέσω αφής (π.χ. με αλληλεπιδραστικούς χάρτες), να 

έχει διεπαφή χρήστη (UI) όμοια με μια εγγενή εφαρμογή και προσαρμοσμένη στις 

συμβάσεις της πλατφόρμας προορισμού, να περιλαμβάνει κυλιόμενες λίστες (scrollable 

lists) με δεδομένα καθώς και φόρμες για είσοδο στοιχείων από το χρήστη, να κάνει χρήση 

πλαισίων κειμένου, πλαισίων ελέγχου ή διακοπτών (switches), ροοστατών (sliders ή 

ranges), εξειδικευμένων πτυσσόμενων πλαισίων καταλόγου (π.χ. date pickers), να 

εκτελεί επικύρωση της εισόδου, να επικοινωνεί με διακομιστή για σύνδεση και 

αποσύνδεση του χρήστη καθώς και για λήψη και αποστολή δεδομένων, να χρησιμοποιεί 

βιβλιοθήκες τρίτων και να επικοινωνεί με τους διακομιστές τους (π.χ. Facebook, Google 

Maps).  

 Έτσι, η εφαρμογή θα είναι επαρκώς σύνθετη και αντιπροσωπευτική μιας μέσης 

εμπορικής εφαρμογής, ώστε να μελετηθεί ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της 

πραγματικής διαδικασίας ανάπτυξης με χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών. Σκοπός 

δεν είναι να αποδειχθούν αλλά να εξεταστούν οι παρακάτω ισχυρισμοί: 

 

Ι1: Οι διαδικτυακές τεχνολογίες είναι κατάλληλες για τη δημιουργία μιας μέσης 

εμπορικής υβριδικής εφαρμογής για τις δύο κύριες πλατφόρμες προορισμού με 

εμπειρία χρήστη όμοια με εγγενή και με πλήρη επαναχρησιμοποίηση του κώδικα. 

 

Ι2: Η απόδοση μιας διαδικτυακής υβριδικής εφαρμογής προσεγγίζει την απόδοση 

μιας αντίστοιχης εγγενούς. 

 

 Το πρώτο (I1) θα αξιολογηθεί μέσα από τη διαδικασία της κατασκευής του 

υβριδικού πρωτοτύπου καθώς και από το ίδιο το αντικείμενο που θα παραχθεί. Η 

αξιολόγηση θα είναι υποκειμενική και βασισμένη σε ποιοτικά κριτήρια καθώς και στην 

εμπειρία του συγγράφοντα στη δημιουργία και εμπορική διάθεση εγγενών εφαρμογών 

για την πλατφόρμα iOS. 
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 Για το δεύτερο (Ι2) θα απαιτηθεί η δημιουργία μιας πανομοιότυπης εγγενούς 

εφαρμογής και η πραγματοποίηση μετρήσεων και τελικά συγκρίσεων σε περιβάλλον 

πραγματικής χρήσης. Η εγγενής εφαρμογή θα δημιουργηθεί για την πλατφόρμα iOS, 

λόγω της προαναφερθείσας εμπειρίας του συγγράφοντα. 

 

3.3 Μεθοδολογία των μετρήσεων 

 

 Οι μετρήσεις που θα γίνουν θα αφορούν τη χρήση των πόρων της κινητής συσκευής 

κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου και επαναλαμβανόμενου σεναρίου έντονης χρήσης 

της εφαρμογής. Θα μετρηθούν τα παρακάτω: 

- κατανάλωση μνήμης σε MB κατά τη διάρκεια του σεναρίου χρήσης και ανά 

δευτερόλεπτο 

- απαιτούμενη επεξεργαστική ισχύς κατά τη διάρκεια του σεναρίου χρήσης και ανά 

δευτερόλεπτο, ως ποσοστό επί τοις εκατό της μέγιστης διαθέσιμης ισχύος του ενός 

πυρήνα του επεξεργαστή 

- απαιτούμενη επεξεργαστική ισχύς κατά τη διάρκεια ομοιογενών και διακριτών μερών 

του σεναρίου χρήσης (π.χ. χρήση χαρτών, κύλιση λίστας, είσοδος δεδομένων από το 

χρήστη) και ανά δευτερόλεπτο, ως ποσοστό επί τοις εκατό της μέγιστης διαθέσιμης 

ισχύος του ενός πυρήνα του επεξεργαστή 

- αξιοποίηση του συνεπεξεργαστή γραφικών (GPU) κατά τη διάρκεια του σεναρίου 

χρήσης και ανά δευτερόλεπτο, ως ποσοστό επί τοις εκατό της μέγιστης 

δυναμικότητάς του  

- κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια του σεναρίου χρήσης και ανά δευτερόλεπτο, 

ως ποσοστό της μέγιστης διαθέσιμης της συσκευής.  

 

Τα παραπάνω μεγέθη είναι επιμέρους παράμετροι απόδοσης που καθορίζουν την 

συνολική απόδοση μιας εφαρμογής καθώς και τη συνολική εμπειρία χρήστη (Willocx, 

Vossaert and Naessens, 2015).  Για να είναι συγκρίσιμες οι μετρήσεις πρέπει όλες οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές πέρα από αυτή που εξετάζεται, να παραμένουν σταθερές 

(Wohlin et al., 2012).  

 

Έτσι, κατά τις μετρήσεις, θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 

- Χρήση της ίδιας συσκευής στον ίδιο φυσικό χώρο 

- Σταθερή ποιότητα ασύρματης διαδικτυακής σύνδεσης (Wei et al., 2012) 
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- Σταθερή φωτεινότητα οθόνης (Metri, Shi and Brockmeyer, 2015) 

- Επανεκκίνηση της συσκευής και νέα εγκατάσταση της εφαρμογής πριν από την 

εκτέλεση κάθε μέτρησης  

- Εκτέλεση μόνο της προς μέτρηση εφαρμογής (Wei et al., 2012) 

- Αλληλεπίδραση με την μετρούμενη εφαρμογή βάσει σεναρίου χρήσης, που 

περιλαμβάνει συγκεκριμένους χειρισμούς σε συγκεκριμένη αλληλουχία και χρονική 

διάρκεια 

- Πραγματοποίηση όλων των μετρήσεων με τα ίδια εργαλεία 

Το μόνο που θα μεταβληθεί είναι ο τύπος της εφαρμογής που εκτελείται. Θα 

πραγματοποιηθεί ένα σύνολο δοκιμών για την υβριδική εφαρμογή και ένα σύνολο για 

την εγγενή. 

 

3.3.1 Εργαλεία μετρήσεων και ζητήματα 

  

 Ο προφανής υποψήφιος για την πραγματοποίηση των μετρήσεων είναι το 

Instruments, που περιλαμβάνεται μέσα στη στοίβα εργαλείων που προσφέρει η Apple 

δωρεάν σε όσους αναπτύσσουν εφαρμογές για την πλατφόρμα της.  

 Το Instruments περιέχει πολλά επιμέρους εργαλεία και μπορεί να καταγράψει με 

μεγάλη ανάλυση και λεπτομέρεια τη χρήση του επεξεργαστή και της μνήμης και με 

λιγότερη λεπτομέρεια άλλα μεγέθη, όπως π.χ. την ενεργειακή κατανάλωση. Οι μετρήσεις 

μπορούν να αποθηκευτούν για μετέπειτα επισκόπηση στο Instruments ή σε κάποιες 

περιπτώσεις να εξαχθούν για περεταίρω στατιστική επεξεργασία. Το πρόβλημα είναι η 

αδυναμία εξαγωγής του ιστορικού της χρήσης του επεξεργαστή και της μνήμης. 

 Έτσι για παράδειγμα ενώ στο, κατά τα άλλα πλήρες, Time Profiler εμφανίζεται σε 

γραφική παράσταση το ιστορικό της ποσοστιαίας χρήσης του επεξεργαστή, αυτή η 

μέτρηση απουσιάζει από τον αναλυτικό πίνακα με τα στιγμιότυπα των μετρήσεων 

(sample list) και άρα δε μπορεί να εξαχθεί για περαιτέρω επεξεργασία (εικόνα 3.1). Στο 

λιγότερο αναλυτικό αλλά χρήσιμο Activity Monitor, καταγράφεται και εξάγεται το 

ιστορικό της ποσοστιαίας χρήσης του επεξεργαστή και της μνήμης για όλες τις διεργασίες 

του συστήματος. Τα μεγέθη αυτά που αφορούν την προς εξέταση διεργασία 

παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο αλλά δεν καταγράφονται (εικόνα 3.2).  
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Εικόνα 3.1 Instruments: Time Profiler 

 

 

Εικόνα 3.2 Instruments: Activity Monitor 

 

 Σχετικά με τη χρήση μνήμης, ήδη έχει αναφερθεί η αδυναμία του Activity Monitor. 

Το ισχυρότερο εργαλείο του Instruments σε σχέση με τη χρήση μνήμης είναι το 

Allocations. Δυστυχώς και σ’ αυτό υπάρχουν προβλήματα. Το ιστορικό της μνήμης που 
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αποδίδεται στην εξεταζόμενη διεργασία φαίνεται μόνο στη γραφική παράσταση και όχι 

στη λεπτομερή λίστα (allocation list) η οποία μπορεί να εξαχθεί. 

  Μια εναλλακτική λύση αποτελεί η λειτουργία αποσφαλμάτωσης του Xcode. Το 

Xcode είναι το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για την πλατφόρμα της 

Apple. Εφ’ όσον συνδεθεί με την εκτελούμενη εφαρμογή, παρέχει αριθμητικές και 

γραφικές ενδείξεις για τη χρήση μνήμης και επεξεργαστικής ισχύος σε πραγματικό χρόνο 

και με ανάλυση 1 ένδειξη ανά δευτερόλεπτο. Δυστυχώς αυτές οι μετρήσεις δε μπορούν 

να καταγραφούν σε αρχείο.  

 Η λύση που επιλέγεται για τη μέτρηση της κατανάλωσης μνήμης και της χρήσης 

επεξεργαστικής ισχύος είναι: 

- Η εκτέλεση της εξεταζόμενης εφαρμογής σε συσκευή 

- Η σύνδεση της εκτελούμενης εφαρμογής με το Xcode για αποσφαλμάτωση 

- Η απεικόνιση της οθόνης του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή (με χρήση του 

προγράμματος AirServer) 

- Η καταγραφή σε video ολόκληρης της δοκιμής (απεικόνιση οθόνης κινητής συσκευής 

ταυτόχρονα με το παράθυρο αποσφαλμάτωσης του Xcode)  

- Η λήψη, με τη βοήθεια του video, των ενδείξεων χρήσης μνήμης και επεξεργαστή 

από το Xcode και η χειροκίνητη καταγραφή τους σε λογιστικό φύλλο  

Ένα στιγμιότυπο αυτής της διάταξης εμφανίζεται στην εικόνα 3.3. 

 

 

Εικόνα 3.3 Διάταξη για καταγραφή των μετρήσεων του Xcode 
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 Για τη μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί το Instruments: 

Energy Usage Log (εικόνα 3.4), το οποίο μετρά ανά δευτερόλεπτο την ενεργειακή 

κατανάλωση όλων των διεργασιών του συστήματος σε κλίμακα από 0 έως 20. Για τον 

υπολογισμό της επιπρόσθετης επιβάρυνσης που προκαλεί η εκτελούμενη εφαρμογή, θα 

μετρηθεί πρώτα η ενεργειακή κατανάλωση της συσκευής όταν βρίσκεται στην αρχική 

οθόνη (idle state) χωρίς να εκτελούνται εφαρμογές και αυτό που θα μετρηθεί θα 

χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις επόμενες μετρήσεις. Επιπλέον θα απενεργοποιηθεί η 

δυνατότητα των υπόλοιπων εφαρμογών να ανανεώνουν το περιεχόμενό τους στο 

παρασκήνιο. Παρ’ όλα αυτά, είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα δώσει 

μόνο ενδεικτικές τιμές. 

 Για τη μέτρηση της χρήσης του συνεπεξεργαστή γραφικών θα χρησιμοποιηθεί το 

Instruments: GPU Driver και συγκεκριμένα η ένδειξη Device Utilization% (εικόνα 3.5), 

που δείχνει με ανάλυση 1 μέτρηση ανά δευτερόλεπτο το ποσοστό επί τοις εκατό του 

χρόνου κατά τον οποίο χρησιμοποιείται ο συνεπεξεργαστής γραφικών. 

 

 

Εικόνα 3.4 Instruments: Energy Usage Log 
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Εικόνα 3.5 Instruments: GPU driver 

 

 Η μέτρηση μέσω του Xcode και του Instruments: Energy Usage Log  δεν μπορούν 

να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα διότι το πρώτο απαιτεί ενσύρματη ενώ το δεύτερο 

ασύρματη διασύνδεση της συσκευής. Οπότε για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας 

θα απαιτηθούν επιπλέον δοκιμές. 

 Τέλος, ο βέλτιστος τρόπος για την πραγματοποίηση του σεναρίου χρήσης θα ήταν 

μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας και όχι με το χειρισμό από πραγματικό 

χρήστη, κάτι που σίγουρα θα οδηγήσει σε αποκλίσεις των μετρήσεων, ανεξάρτητα από 

το πόσο εξασκημένος και πιστός στο σενάριο είναι αυτός. Σε προκαταρκτικές δοκιμές 

που έγιναν με το εργαλείο Instruments: UI Automation, το οποίο καταγράφει και μπορεί 

να αναπαράγει τους χειρισμούς του χρήστη, φάνηκε πως η χρήση του δεν είναι 

κατάλληλη για σύνθετες και γρήγορες αλληλεπιδράσεις (εικόνα 3.6). Επίσης δημιουργεί 

προβλήματα απόκρισης στην εκτελούμενη εφαρμογή. 
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Εικόνα 3.6 Instruments: UI Automation 

 

3.4 Επιλογή πλαισίου ανάπτυξης και εργαλείων 

 

 Η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων είναι ένα μια από τις πρώτες μεγάλες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δημιουργός μιας εφαρμογής (Willocx, Vossaert and 

Naessens, 2016). Σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας εργασίας, το πλαίσιο και τα 

εργαλεία που θα επιλεχθούν πρέπει να βασίζονται στις διαδικτυακές τεχνολογίες 

(HTML5, CSS3, JavaScript) για τη δημιουργία της λογικής αλλά και της διεπαφής 

χρήστη (UI). Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που παρουσιάζονται στο (Heitkötter et 

al., 2013) καθώς και την προσωπική εμπειρία ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης mobile 

apps ορίζονται επιπλέον τα κριτήρια: Τα πλαίσια ανάπτυξης και εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να υποστηρίζουν τουλάχιστον τις 2 πιο σημαντικές πλατφόρμες 

κινητών (iOS και Android) και να προσφέρουν πρόσβαση στις σύγχρονες δυνατότητες 

του υλικού των συσκευών. Θα πρέπει να επιτρέπουν ελεύθερη χρήση, δίνοντας πλήρεις 

δυνατότητες ανάπτυξης και διάθεσης μιας εφαρμογής χωρίς εμπορικούς περιορισμούς. 

Κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι ανοικτού πηγαίου κώδικα με άδεια χρήσης MIT ή 

Apache 2.0 (Heitkötter et al., 2013). Θα πρέπει να υποστηρίζουν αρχιτεκτονικές MVC, 

υποβοηθώντας τη δόμηση σύνθετων και συντηρήσιμων προγραμμάτων. Θα πρέπει να 

επιτρέπουν τη δημιουργία διεπαφής χρήστη όμοιας με μιας εγγενούς εφαρμογής. Τέλος 
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θα πρέπει να είναι διαδεδομένα και δημοφιλή, να έχουν επαρκή στήριξη και ζωντανή 

κοινότητα προγραμματιστών. 

 

 Αναλύοντας τα σχετικά άρθρα της βιβλιογραφίας από το 2011 έως και το 2016 

εντοπίζονται 52 cross platform πλαίσια και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές 

συσκευές. Μετά από σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο διαπιστώνεται πως τα 31 από 

αυτά είτε δεν υφίστανται πλέον, είτε έχουν να προσφέρουν νέα έκδοση πάνω από 2 έτη. 

Τα 21 που απομένουν, καθώς και 2 νέα, παρουσιάζονται μαζί με επίκαιρα στοιχεία 

(Σεπτέμβριος 2016) στον πίνακα 3.1. Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί πιο πάνω 

καθώς και τα στοιχεία του πίνακα, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας κατάλληλα ως 

cross platform πλαίσια ανάπτυξης είναι τα Cordova, PhoneGap, Intel XDK και το 

πρόσφατα προσφερόμενο ως ανοικτού κώδικα RhoMobile. Το τελευταίο, παρά του ότι 

δημιουργεί διερμηνευόμενες εφαρμογές, χρησιμοποιεί διαδικτυακές τεχνολογίες τόσο 

για την ανάπτυξη της λογικής της εφαρμογής όσο και για τη διεπαφή χρήστη. 

Εξετάζοντας το πόσο δημοφιλή είναι βάσει των stack overflow tags (πίνακας 3.1), βάσει 

της συχνότητας αναζήτησης στο Google (διάγραμμα 3.1) και βάσει της συχνότητας 

χρήσης τους στις υβριδικές εφαρμογές που βρίσκονται στο Google Play Store (Malavolta 

et al., 2015b) ξεχωρίζει το Cordova και έτσι επιλέγεται.  

 Η πολύ συχνότερη εμφάνιση του PhoneGap στη βιβλιογραφία δεν αποτελεί 

πρόβλημα, αλλά αντιθέτως ενισχύει την επιλογή του Apache Cordova μιας και, όπως θα 

φανεί παρακάτω, πρόκειται για δύο όμοια πλαίσια (εφ’ όσον δε χρησιμοποιούνται οι 

επιπλέον επ’ αμοιβή υπηρεσίες του PhoneGap). Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το Intel 

XDK είναι στην ουσία μια στοίβα από πλαίσια και εργαλεία που περιλαμβάνουν το 

Cordova, ένα IDE καθώς και JavaScript πλαίσια για την ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη. 

 To Apache Cordova, εφ’ όσον χρησιμοποιηθεί μόνο του, απαιτεί από τον 

προγραμματιστή να δημιουργήσει τα δικά του γραφικά στοιχεία και να χρησιμοποιήσει 

«ανόθευτη» JavaScript για πρόσβαση στη δομή του HTML εγγράφου (DOM). Κάτι 

τέτοιο είναι ακατόρθωτο όταν ο στόχος είναι η προσέγγιση της εγγενούς εμφάνισης. 

Επίσης δεν υποστηρίζονται αρχιτεκτονικές MVC και η δομοστοιχείωση (modularity) 

παρά μόνο με τη χρήση επιπρόσθετων βιβλιοθηκών ή πλαισίων. 
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Πίνακας 3.1 Cross Platform πλαίσια ανάπτυξης και εργαλεία (Σεπ 2016) 
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Διάγραμμα 3.1 Google Trends: cross platform πλαίσια ανάπτυξης 

 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, τα στοιχεία του κάτω τμήματος του πίνακα 3.1, 

καθώς και τα διαγράμματα 3.2 και 3.3 προκύπτει ως καταλληλότερη επιλογή για τις 

ανάγκες της εργασίας το πλαίσιο Ionic. Σ’ αυτό το σημείο προκύπτει η ανάγκη να 

στηριχθεί αυτή η επιλογή με τις εξής παρατηρήσεις: 

- Τα άλλα δύο δημοφιλή και συχνά αναφερόμενα πλαίσια jQuery Mobile και Sencha 

Touch έχουν μειούμενη δημοτικότητα. 

- Το jQuery Mobile έχει να ανανεωθεί εδώ και 2 χρόνια, κάτι που φαίνεται έντονα και 

στην παραγόμενη διεπαφή χρήστη. Επίσης δε διαθέτει δυνατότητες MVC 

αρχιτεκτονικής. 

- To Sencha Touch έχει ενσωματωθεί πλέον στο εμπορικό Sencha ExtJS (Sencha, 

2016) και, παρά του ότι συνεχίζει να είναι διαθέσιμη η παλιά αυτόνομη έκδοση 2.4.2, 

υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον του4. 

- Το Ionic είναι το δεύτερο πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πλαίσιο ανάπτυξης διεπαφής 

χρήστη (μετά το jQuery Mobile) σε υβριδικές εφαρμογές στο Google Play Store 

(Malavolta et al., 2015a). 

- Το Ionic θεωρείται ως το πιο ελπιδοφόρο πλαίσιο ανάπτυξης διεπαφής χρήστη, μιας 

και προσφέρει σχεδόν εγγενή εμφάνιση και αλληλεπίδραση (Willocx, Vossaert and 

Naessens, 2015). 

 

                                                 
4 https://www.sencha.com/forum/showthread.php?300016-Future-of-Sencha-Touch 

https://www.sencha.com/forum/showthread.php?300016-Future-of-Sencha-Touch
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Διάγραμμα 3.2 Google Trends: Ionic και παραδοσιακά UI frameworks 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.3 Google Trends: Ionic και νέα UI frameworks 
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3.4.1 Apache Cordova και Adobe PhoneGap 

 

 Το PhoneGap δημιουργήθηκε από την εταιρεία Nitobi το 2009 και ήταν μια 

προσπάθεια ανοικτού πηγαίου κώδικα, με σκοπό να αποκτηθεί πρόσβαση στα εγγενή 

χαρακτηριστικά μιας κινητής συσκευής μέσω ενός WebView ενσωματωμένου σε μια 

εγγενή εφαρμογή (Ionic, 2014). Το 2011 η Adobe εξαγόρασε τη Nitobi (Adobe, 2011) 

και δώρισε τον κώδικα στο Apache Software Foundation, με σκοπό τη συνεισφορά της 

κοινότητας και άλλων οργανισμών. Τότε για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας το όνομα 

άλλαξε σε Apache Cordova, ενώ το PhoneGap έγινε μια (η πιο δημοφιλής) διανομή του 

(LeRoux, 2012). Σύμφωνα με την Adobe «Το Cordova παραμένει η κινητήρια μηχανή 

πίσω από το PhoneGap, όπως το WebKit είναι η μηχανή πίσω από πολλούς σύγχρονους 

browsers. Τα εύρωστα εργαλεία όπως το PhoneGap Build … είναι αυτά που ξεχωρίζουν 

το PhoneGap»5.  

 

3.4.1.1 Πως λειτουργεί το Apache Cordova  

 

 Το Cordova είναι ένα ανοικτού πηγαίου κώδικα πλαίσιο ανάπτυξης για εφαρμογές 

κινητών συσκευών (open source mobile development framework). Επιτρέπει τη χρήση 

των γνωστών διαδικτυακών τεχνολογιών (HTML5, CSS3, JavaScript) για τη δημιουργία 

εφαρμογών ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Η εφαρμογή που δημιουργείται είναι στην ουσία 

μία διαδικτυακή εφαρμογή και εκτελείται μέσα σε ένα εγγενές WebView, το οποίο είναι 

μέρος ενός λεπτού εγγενούς περιτυλίγματος (native wrapper). Μέσω αυτού αποκτά 

πρόσβαση στις δυνατότητες του υλικού της συσκευής, καθώς και τη δυνατότητα 

διάθεσης μέσω των app stores. Η πρόσβαση στο εγγενές API γίνεται μέσω των 

προσθέτων (plugins). Αυτά αποτελούν τη γέφυρα μέσω της οποίας η εφαρμογή μπορεί, 

χρησιμοποιώντας τη JavaScript, να έχει πρόσβαση στο εγγενές API. Η αρχιτεκτονική 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 3.4. 

 Τα πρόσθετα που συντηρεί το Apache Cordova ονομάζονται core plugins και δίνουν 

πρόσβαση στα ακόλουθα χαρακτηριστικά και λειτουργίες της συσκευής: 

επιταχυνσιόμετρο, κατάσταση μπαταρίας, κάμερα, σύλληψη ήχου - εικόνας - video, 

πυξίδα, κατάσταση δικτύου, επαφές, πληροφορίες συσκευής, συμβάντα (events), 

σύστημα αρχείων, λήψη ή αποστολή αρχείου, δεδομένα θέσης (geolocation), διεθνής 

υποστήριξη, κλήση του φυλλομετρητή της συσκευής, αναπαραγωγή ήχου, 

                                                 
5 http://phonegap.com/products/ 

http://phonegap.com/products/
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γνωστοποιήσεις, οθόνη εκκίνησης, προσαρμογή της γραμμής κατάστασης, τοπική 

αποθήκευση και δόνηση. Τα παραπάνω υποστηρίζονται πλήρως για τις πλατφόρμες iOS 

και Android, ενώ με κάποιες μικρές εξαιρέσεις για Blackberry και Windows Phone.  

 Πέρα από τα core plugins υπάρχουν και άλλα δημιουργημένα από τρίτους, τα οποία 

προσφέρουν διασυνδέσεις με επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα αγορές 

μέσα στην εφαρμογή, χρήση εγγενούς SDK για χάρτες, ταυτοποίηση μέσω δακτυλικού 

αποτυπώματος, σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα κλπ. 

 

 

Διάγραμμα 3.4 Αρχιτεκτονική Cordova app6 

 

 Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Apache Cordova είναι όσα αναφέρονται 

στο κεφάλαιο 2.1.1.2 για τις υβριδικές εφαρμογές και προσεγγίσεις. 

 Επιπλέον, στα πλεονεκτήματα προστίθενται: η δημοτικότητά του, η μεγάλη 

κοινότητα προγραμματιστών που το υποστηρίζει, η επαρκής τεκμηρίωση, το πλήθος των 

προσθέτων (plugins) ανοικτού κώδικα για πρόσβαση στο υλικό της συσκευής, η 

αυτοματοποιημένη διαχείριση των διαφορετικών εκδόσεων της εφαρμογής ανά 

πλατφόρμα προορισμού.  

 Στα μειονεκτήματα προστίθεται η συνήθης ανάγκη για χρήση προσθέτων 

προερχομένων από τρίτους τα οποία δεν έχουν εγγυημένη λειτουργικότητα. 

 

                                                 
6 https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/overview/index.html 

https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/overview/index.html
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3.4.2 Το Ionic 

 

 Το Ionic είναι ένα HTML5 πλαίσιο ανάπτυξης υβριδικών εφαρμογών για κινητές 

συσκευές. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της διεπαφής χρήστη και παρέχει έτοιμα 

επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία, όπως καρτέλες (tabs), πλήκτρα (buttons), ροοστάτες 

(sliders), γραμμή πλοήγησης (navigation bar) κλπ.. Προσφέρει επίσης εργαλεία για τη 

διαχείριση της εφαρμογής από τη δημιουργία ως την προεπισκόπηση και τη διάθεση 

(Wilken, 2016). Η συνολική εμφάνιση και αίσθηση που επιτυγχάνει μοιάζει με την 

εγγενή. Δίνει τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να μεταβάλλει ή και να ορίσει εκ νέου 

την επιθυμητή εμφάνιση, μέσω του Sass (προεπεξεργαστής CSS, που επιτρέπει την 

οργάνωση και τη δόμηση σύνθετων CSS αρχείων). Επιτρέπει την παραμετροποίηση της 

διεπαφής χρήστη ανάλογα με την πλατφόρμα προορισμού, επιτυγχάνοντας έτσι 

καλύτερη προσαρμογή στις συμβάσεις κάθε οικοσυστήματος (Human Interface 

Guidelines για το iOS, User Interface Guidelines για το Android). Ένα μέρος της 

προσαρμογής γίνεται αυτόματα. Για παράδειγμα η γραμμή καρτελών (tab bar) 

εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης ενός iPhone και στο πάνω της οθόνης ενός 

Android κινητού. 

 Η ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη γίνεται με τη χρήση HTML5 ετικετών (οι οποίες 

έχουν επεκταθεί με νέες όπως π.χ.  ή ), Sass και JavaScript. 

Για τις επεκτάσεις του HTML5 και τη δόμηση του κώδικα σε JavaScript χρησιμοποιεί το 

AngularJS. Για την παραγωγή μιας υβριδικής εφαρμογής απαιτεί τη χρήση του Cordova7. 

 

Πλεονεκτήματα του Ionic: 

- ο ανοικτός πηγαίος κώδικας 

- η μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών που το υποστηρίζει 

- η σύγχρονη και σχεδόν εγγενής εμφάνιση της δημιουργούμενης διεπαφής χρήστη 

- το πλήθος των χαρακτηριστικών, όπως Ionic CLI, υποστήριξη Sass, AngularJS 

- η εύκολη προεπισκόπηση της εφαρμογής σε φυλλομετρητές και συσκευές με 

δυνατότητα παρακολούθησης των αλλαγών σε πραγματικό χρόνο (live reload) 

- η ισχυριζόμενη υψηλή απόδοση 

- η εύκολη υλοποίηση της πλοήγησης μεταξύ των διαφόρων όψεων (views) μέσω 

του UI-Router 

 

                                                 
7 http://ionicframework.com/docs/ 

http://ionicframework.com/docs/
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Μειονεκτήματα του Ionic: 

- η αυξημένη χρήση μνήμης και το μεγάλο μέγεθος της εγκατεστημένης εφαρμογής 

(Willocx, Vossaert and Naessens, 2016) 

- η έλευση του Ionic 2 (2.0.0-beta.11 στις 5/8/2016) που χρησιμοποιεί Angular 2 και 

Typescript και αναγκάζει τους προγραμματιστές να μεταφέρουν τον κώδικά τους 

- η υποστήριξη μόνο 2 πλατφορμών (iOS και Android) 

 

3.4.3 Το AngularJS 

 

 Το AngularJS είναι ένα πλαίσιο ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη δυναμικών 

διαδικτυακών εφαρμογών. Επεκτείνει τη σύνταξη του HTML με νέες HTML ετικέτες 

(tags), που δημιουργούνται μέσω των «οδηγιών» (directives). Υποστηρίζει 

αρχιτεκτονική MVC8, όπου όψη (view) είναι το HTML template και ελεγκτής 

(controller) είναι ο AngularJS controller. Ο τελευταίος περιλαμβάνει τη λογική που 

σχετίζεται με την όψη και συνδέεται μ’ αυτήν μέσω του αντικειμένου scope και της 

αμφίδρομης διασύνδεσης (two way data binding). Τέλος υπάρχουν οι υπηρεσίες 

(services), που περιλαμβάνουν τη λογική της εφαρμογής, η οποία είναι ανεξάρτητη από 

τις όψεις, υλοποιούνται ως μοναδιαία στιγμιότυπα (singletons) και δημιουργούνται 

αυτόματα μέσω της «έγχυσης εξάρτησης» (dependency injection) την πρώτη φορά που 

απαιτούνται από ένα άλλο τμήμα του κώδικα (ελεγκτή, υπηρεσία κλπ.)9. Επιπλέον όλα 

τα παραπάνω δομούνται σε αυτόνομες λειτουργικές μονάδες (modules).  

 Αυτή η αρχιτεκτονική (διάγραμμα 3.5) επιτρέπει τη δομοστοιχείωση και τον 

διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων (separation of concerns) κάνοντας εφικτή την ανάπτυξη, 

επέκταση και συντήρηση σύνθετων διαδικτυακών εφαρμογών (Seshadri and Green, 

2014, 8). 

 

Άλλα πλεονεκτήματα του AngularJS είναι: 

- η καλή υποστήριξη, το επαρκές εκπαιδευτικό υλικό και η μεγάλη κοινότητα 

προγραμματιστών που το χρησιμοποιεί 

- δεν απαιτείται χειρισμός του DOM μέσω JavaScript, μιας και γι’ αυτό φροντίζει η 

αμφίδρομη διασύνδεση 

                                                 
8 Περισσότερα για το AngularJS και την αρχιτεκτονική MVC στο κεφάλαιο 4.2 
9 https://docs.angularjs.org/guide 

https://docs.angularjs.org/guide
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- οι όψεις (views) είναι απλά HTML ετικέτες (με επεκτάσεις μέσω των οδηγιών - 

directives, όπως για παράδειγμα αυτές του Ionic), εύκολες στην κατανόηση ακόμη 

και από σχεδιαστές ιστοσελίδων  

- προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων και αυτοματοποιημένης 

επαλήθευσης της εισόδου από το χρήστη 

- υπάρχουν βιβλιοθήκης από έτοιμες οδηγίες (directives) (ngForm, ngRepeat κ.α.), 

υπηρεσίες (services) ($http, $q κ.α.) και φίλτρα (filters) (currency, json, orderBy 

κ.α.) 

 

Στα μειονεκτήματά του συγκαταλέγονται: 

- η πολυπλοκότητα και η δύσκολη εκμάθηση 

- η έλευση του Angular 2 (15/9/2016) με πολλές αλλαγές στο συντακτικό και τη 

φιλοσοφία10 

- προβλήματα απόδοσης, ιδίως σε εφαρμογές για κινητές συσκευές, όταν 

χρησιμοποιείται υπερβολικά η αμφίδρομη διασύνδεση (π.χ. πάνω από 2000 

διασυνδέσεις11)  

 

 

Διάγραμμα 3.5 Παράδειγμα αρχιτεκτονικής AngularJS12 

 

                                                 
10 https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/a1-a2-quick-reference.html 
11 http://blog.softelegance.com/angularjs/angularjs-advantages-and-limitations/ 
12 https://docs.angularjs.org/guide/concepts 

https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/a1-a2-quick-reference.html
http://blog.softelegance.com/angularjs/angularjs-advantages-and-limitations/
https://docs.angularjs.org/guide/concepts
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3.4.4 Άλλα εργαλεία 

 

 Από πλευράς υλικού, το Cordova απαιτεί την ύπαρξη ενός H/Υ Apple Mac για τη 

δημιουργία εφαρμογών για την πλατφόρμα iOS. Η πλειοψηφία των cross platform 

πλαισίων ανάπτυξης του πίνακα 3.1 απαιτούν το ίδιο. Υπάρχουν πλαίσια ανάπτυξης που 

προσφέρουν υπηρεσίες επί πληρωμή για τη δημιουργία εφαρμογών για iOS μέσω 

Windows PC (όπως το PhoneGap Build, Codename One και to Smartface App Studio). 

Ακόμη και αυτά, για την αποστολή του τελικού εκτελέσιμου αρχείου στο App Store, 

απαιτούν ένα Mac με τα κατάλληλα πιστοποιητικά της Apple εγκατεστημένα. 

 Το Cordova, το Ionic και το AngularJS δεν περιλαμβάνουν κάποιο IDE, ούτε και 

κάποιο εργαλείο διαχείρισης των εκδόσεων (version control). Και τα δύο όμως 

απαιτούνται και αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας σύνθετης 

εφαρμογής. 

 

Για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν: 

- το υπάρχον iMac (2013) του συγγράφοντα 

- το εξαιρετικό WebStorm IDE, το οποίο προσφέρεται δωρεάν και πλήρως 

λειτουργικό για ακαδημαϊκή χρήση και περιλαμβάνει υποστήριξη συντακτικού 

ελέγχου και αυτόματης συμπλήρωσης για AngularJS, PhoneGap / Cordova και 

Ionic. 

- το git για διαχείριση των εκδόσεων 

- τα εργαλεία για προγραμματιστές των φυλλομετρητών Chrome και Safari 

- το iOS Simulator, το Android Emulator και το Genymotion Emulator για δοκιμές 

εκτέλεσης σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων της 

πλατφόρμας προορισμού  
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4 Σχεδίαση πρωτοτύπου 

  

 Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η υβριδική εφαρμογή που δημιουργήθηκε, η 

αρχιτεκτονική της, τα πρόσθετα (plugins) και τα APIs που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και 

ζητήματα που προέκυψαν. Έπειτα γίνεται μια σύντομη αναφορά στην πλευρά 

διακομιστή, όπου αναπτύχθηκε μια εφαρμογή για να εξυπηρετήσει τις λειτουργίες 

εγγραφής χρηστών, αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων. Στη συνέχεια περιγράφεται 

συνοπτικά η ανάπτυξη μιας εγγενούς εφαρμογής όμοια με την υβριδική, η οποία 

δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει ως αναφορά για τις μετρήσεις. Τέλος 

παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι μετρήσεις.  

 

4.1 Το LTMS 

  

 Η εφαρμογή ονομάζεται LTMS και βασίζεται σε μια προϋπάρχουσα ιδέα του 

συγγράφοντα. Πρόκειται για μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και δημοσίευσης 

μηνυμάτων. Το ιδιαίτερο στοιχείο της είναι ότι τα μηνύματα συνδέονται με τον τόπο και 

το χρόνο δημιουργίας τους. Πρόσβαση σ’ αυτά έχουν όλοι οι χρήστες της εφαρμογής με 

την προϋπόθεση ότι βρίσκονται πλησίον τους.  

 Στην οθόνη του χάρτη (εικόνα 4.1) o χρήστης αναζητά μηνύματα στη γύρω περιοχή. 

Η ακτίνα (έως 10 χιλιόμετρα) και το χρονικό διάστημα αναζήτησης μπορούν να οριστούν 

στην οθόνη ρυθμίσεων (εικόνες 4.5, 4.6). Όταν ολοκληρωθεί η επικοινωνία με το 

διακομιστή εμφανίζονται τα γύρω μηνύματα. Για την περίπτωση που αυτά είναι πολλά 

και πολύ κοντά μεταξύ τους, εφαρμόζονται τεχνικές ομαδοποίησης σε συστάδες 

(clustering) και ανάπτυξης σε ιστό (spiderfying). Όταν επιλεχθεί ένα από αυτά, 

εμφανίζεται ένα παράθυρο πληροφοριών (info window) με το όνομα του αποστολέα, 

τμήμα του μηνύματος και την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέγοντας το παράθυρο 

πληροφοριών, ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη των λεπτομερειών (εικόνα 4.3), όπου 

εμφανίζεται το όνομα και η φωτογραφία του αποστολέα, το πλήρες κείμενο, η τρέχουσα 

απόσταση από το μήνυμα καθώς και μια μικρή οθόνη χάρτη με σκοπό την πλοήγηση 

προς αυτό.  
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 iPhone 5c LG G2 

Εικόνα 4.1 Υβριδική εφαρμογή - Οθόνη χαρτών  

 

    

iPhone 5c LG G2 

Εικόνα 4.2 Υβριδική εφαρμογή - Οθόνη λίστας 
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iPhone 5c LG G2 

Εικόνα 4.3 Υβριδική εφαρμογή - Οθόνη λεπτομερειών 

 

    

iPhone 5c LG G2 

Εικόνα 4.4 Υβριδική εφαρμογή - Οθόνη αποστολής 
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iPhone 5c LG G2 

Εικόνα 4.5 Υβριδική εφαρμογή - Οθόνη ρυθμίσεων 

 

    

iPhone 5c LG G2 

Εικόνα 4.6 Υβριδική εφαρμογή - Οθόνη ρυθμίσεων, επιλογή ημερομηνίας 
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 Επιλέγοντας την οθόνη με τη λίστα (εικόνα 4.2), ο χρήστης μπορεί να δει τα γύρω 

μηνύματα σε μορφή κυλιόμενης λίστας και να πραγματοποιήσει αναζήτηση βάσει 

οποιουδήποτε χαρακτηριστικού τους (όνομα δημιουργού, κείμενο, ημερομηνία). 

Αγγίζοντας το δεξί βέλος, που υπάρχει σε κάθε μια εγγραφή, οδηγείται στην αντίστοιχη 

οθόνη λεπτομερειών.  

 Στοιχεία όπως το όνομα και η φωτογραφία του αποστολέα, καθώς και χρωματική 

ένδειξη που διαχωρίζει τα μηνύματα του συγκεκριμένου χρήστη εμφανίζονται μόνο εφ’ 

όσον αυτός είναι συνδεδεμένος με την εφαρμογή (μέσω Facebook). 

 Όταν ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει ένα μήνυμα, μεταβαίνει στην οθόνη 

αποστολής (εικόνα 4.4). Εκεί, εφ’ όσον δεν είναι συνδεδεμένος, του προτείνεται να το 

πράξει, γιατί μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτά τη δυνατότητα αποστολής. 

Πληκτρολογώντας το επιθυμητό κείμενο και πιέζοντας το πλήκτρο αποστολής, το 

μήνυμα αποθηκεύεται στο διακομιστή και ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχή 

έκβαση. 

 Σκοπός της εφαρμογής είναι η σύνδεση της πληροφορίας με την τοποθεσία και 

αντίστροφα, είναι η παρότρυνση των χρηστών να επισκεφθούν μέρη με τη φυσική τους 

παρουσία, είναι το παιχνίδι, η διασκέδαση και η κοινωνική δικτύωση, είναι η καταγραφή 

της προσωπικής κινητικότητας του χρήστη. Τέλος, είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας 

επεκτάσιμης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς εμπορικούς και μη τρόπους. 

 Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε είναι πλήρως λειτουργική, λαμβάνει υπ’ όψη τις 

εξωτερικές συνθήκες (ακρίβεια θέσης, σύνδεση με to internet) και ενημερώνει τον 

χρήστη σε περίπτωση προβλήματος, χωρίς όμως να τον κουράζει με συνεχείς 

ειδοποιήσεις. Επιτρέπει την άμεση χρήση χωρίς σύνδεση ή εγγραφή, την οποία απαιτεί 

μόνο εφ’ όσον ο χρήστης επιθυμεί τις επιπλέον δυνατότητες. Η σύνδεση του χρήστη 

γίνεται απλά χορηγώντας εξουσιοδότηση στο LTMS για πρόσβαση στα δημόσια στοιχεία 

του Facebook λογαριασμού του. Η εφαρμογή κάνει συνεχή χρήση των υπηρεσιών 

τοποθεσίας και παρακολούθησης της κατάστασης σύνδεσης δικτύου, φροντίζει όμως να 

σταματά αυτές τις υπηρεσίες όταν μεταβαίνει στο παρασκήνιο, ώστε να μην είναι 

ενεργειακά σπάταλη. 
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4.2 Αρχιτεκτονική του LTMS 

 

 Για τη δόμηση του προγράμματος ακολουθήθηκε το προγραμματιστικό πρότυπο του 

AngularJS. Σύμφωνα μ’ αυτό, ο κώδικας δομείται σε λειτουργικές μονάδες (modules), 

μία για κάθε ελεγκτή (controller) και μία για κάθε ομοιογενή ομάδα υπηρεσιών 

(services). Οι υπηρεσίες έχουν ένα μόνο στιγμιότυπο (singletons) και αφού 

δημιουργηθούν παραμένουν στη μνήμη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του 

προγράμματος. Εκεί είναι το καλύτερο σημείο για τα δεδομένα της εφαρμογής καθώς και 

για τον κώδικα που αφορά στην ανάκτηση και αποθήκευσή τους (είτε τοπικά είτε στον 

απομακρυσμένο διακομιστή). Ο ρόλος του ελεγκτή είναι ο έλεγχος μιας όψης (view). 

Κάθε ελεγκτής συνδέεται με ένα αντικείμενο scope (ξεχωριστό για κάθε ελεγκτή). Μέσω 

αυτού γίνεται η αμφίδρομη διασύνδεση του ελεγκτή με την όψη, χωρίς να απαιτείται 

χειρισμός του DOM από τον ελεγκτή. Η δημιουργία των στιγμιοτύπων των ελεγκτών και 

των υπηρεσιών γίνεται αυτόματα από το AngularJS και όχι μέσω κάποιας εντολής 

δημιουργίας. Ένας ελεγκτής συνήθως δημιουργείται μια φορά και παραμένει στην 

προσωρινή μνήμη για βελτίωση της απόδοσης. Μπορεί όμως να καταστραφεί (π.χ. αν 

ξεπεραστεί το μέγιστο όριο των αποθηκευμένων όψεων13) και να ξαναδημιουργηθεί όταν 

η συνδεδεμένη όψη επανέλθει στο προσκήνιο. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στην 

υλοποίηση κατάλληλων συναρτήσεων αρχικοποίησης και τερματισμού που καλούνται 

από συμβάντα σχετικά με τον κύκλο ζωής της όψης (π.χ. , 

). 

  

 Υπάρχει έντονη συζήτηση στην κοινότητα των προγραμματιστών για το κατά πόσο 

το AngularJS υποστηρίζει αρχιτεκτονική MVC, MVVM (Model View View-Model) ή 

ακόμη και MVW (Model View Whatever works for you), όπως υποστήριξε (ειρωνικά) 

και ο επικεφαλής του Angular project (Minar, 2012), θέλοντας να τονίσει ότι πιο 

σημαντικός είναι ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων παρά η ονομασία. Σύμφωνα με τον 

Fowler (2002), η αρχιτεκτονική MVC θεωρεί 3 ξεχωριστούς ρόλους: 

- Το μοντέλο (model) περιλαμβάνει τα δεδομένα και τη συμπεριφορά, που είναι 

ανεξάρτητα από την όψη.  

- Η όψη (view) είναι μια απεικόνιση του μοντέλου στη διεπαφή χρήστη.  

- Ο ελεγκτής (controller) λαμβάνει τις εισόδους από το χρήστη, χειρίζεται το μοντέλο 

και προκαλεί την αντίστοιχη ανανέωση στην όψη. 

                                                 
13 http://ionicframework.com/docs/api/directive/ionView/ 

http://ionicframework.com/docs/api/directive/ionView/
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Το σημαντικότερο που επιτυγχάνει αυτή η αρχιτεκτονική είναι ο διαχωρισμός 

αρμοδιοτήτων μεταξύ του μοντέλου και της παρουσίασης. Η εξάρτηση που υπάρχει 

μεταξύ των δύο είναι μονόδρομη: η παρουσίαση (όψη και ελεγκτής) εξαρτάται από το 

μοντέλο και όχι αντίστροφα. 

 Με βάση τα παραπάνω και με τη σχετική ελευθερία που αφήνει το MVW, τα 

συστατικά στοιχεία του AngularJS (services, controllers, scopes, templates) 

χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο ώστε να επιτευχθεί αρχιτεκτονική MVC. Οι όψεις 

δημιουργήθηκαν προφανώς με τα AngularJS templates, τα οποία είναι ξεχωριστά 

τμήματα της μοναδικής σελίδας της εφαρμογής (Single Page Application), γραμμένα σε 

HTML5 και με χρήση των AngularJS επεκτάσεων (οδηγίες [directives], αμφίδρομη 

διασύνδεση με τον ελεγκτή μέσω του scope αντικειμένου, φίλτρα). Οι ελεγκτές 

δημιουργήθηκαν ως AngularJS controllers και περιλαμβάνουν τη λογική που σχετίζεται 

με τις όψεις και με τον κύκλο ζωής της εφαρμογής.  

 Σε πολλές πηγές14 το scope περιγράφεται ως το μοντέλο της εφαρμογής. Εμείς 

διαφωνούμε με αυτό. Το scope είναι ο μηχανισμός που υλοποιεί τη διασύνδεση ελεγκτή 

- όψης και για αυτό λόγο λαμβάνει δεδομένα από το μοντέλο.  

 Στην εφαρμογή LTMS το μοντέλο υλοποιήθηκε με τη χρήση των υπηρεσιών 

(services). Εκεί τοποθετήθηκαν τα δεδομένα καθώς και όλη η λογική που είναι 

ανεξάρτητη από τις όψεις. Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν αποτελούν όλες οι υπηρεσίες 

μέρος του μοντέλου. Υπάρχουν υπηρεσίες που επιτελούν άλλους σκοπούς, όπως για 

παράδειγμα το MapService, το οποίο αναλαμβάνει την ασύγχρονη φόρτωση του Google 

Maps JavaScript API.  

 

 Το διάγραμμά παράταξης (deployment diagram) της εφαρμογής παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα 4.1. Οι όψεις, οι ελεγκτές, οι υπηρεσίες καθώς και οι εξαρτήσεις μεταξύ τους 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 4.2. Η δομή των αρχείων και αποσπάσματα του κώδικα 

βρίσκονται στο Παράρτημα Β. Ακολουθούν σύντομες επεξηγήσεις για τη λειτουργία του 

κάθε στοιχείου. 

 

 

                                                 
14 https://code.angularjs.org/0.10.0/docs-0.10.0/#!/guide/dev_guide.mvc.understanding_model 

https://code.angularjs.org/0.10.0/docs-0.10.0/%23!/guide/dev_guide.mvc.understanding_model
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Διάγραμμα 4.1 Διάγραμμα παράταξης της εφαρμογής 

 

 

Όψεις (Views): 

Tab-init: Η αρχική όψη. Χρησιμοποιείται μόνο κατά την έναρξη της 

εφαρμογής και εμφανίζει πλήκτρο επανάληψης σε περίπτωση 

απουσίας διαδικτυακής σύνδεσης. 

Tab-map: Η όψη του χάρτη. 

Tab-list: Η όψη της λίστας. 

Tab-details: Η όψη λεπτομερειών του μηνύματος. 

Tab-post: Η όψη για την αποστολή μηνύματος. 

Tab-settings: Η όψη των ρυθμίσεων της εφαρμογής. 

Tabs:  Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της γραμμής καρτελών (tab 

bar). 
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Διάγραμμα 4.2  Όψεις, ελεγκτές, υπηρεσίες και οι μεταξύ τους εξαρτήσεις 

 

 

 

Ελεγκτές (Controllers): 

InitViewCtrl: Χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση της εφαρμογής και 

συνδέεται με την αρχική όψη. 

MapViewCtrl: Συνδέεται με την όψη του χάρτη και διαχειρίζεται τη 

δημιουργία των συστάδων (clusters), των σημείων (markers) 

και των πληροφοριακών παραθύρων (info windows) καθώς και 

την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα στοιχεία του χάρτη. 

ListViewCtrl: Συνδέεται με την όψη της λίστας και διαχειρίζεται την 

αλληλεπίδραση του χρήστη με τη λίστα και τη γραμμή 

αναζήτησης. Αντιγράφει τα μηνύματα που βρίσκονται στην 

υπηρεσία MessagesService σε τοπικό πίνακα αντικειμένων 

βελτιστοποιημένο για γρήγορη κύλιση και αναζήτηση. 
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DetailsViewCtrl: Συνδέεται με την όψη των λεπτομερειών. Διαχειρίζεται το 

στοιχείο του χάρτη, την αυτόματη προσαρμογή των ορίων του 

και σε κάθε ανανέωση θέσης υπολογίζει την απόσταση του 

χρήστη από το επιλεγμένο μήνυμα. 

PostViewCtrl: Συνδέεται με την όψη της αποστολής μηνυμάτων. Ελέγχει την 

κατάσταση σύνδεσης του χρήστη πριν την αποστολή. 

SettingsViewCtrl: Συνδέεται με την όψη των ρυθμίσεων. Διαχειρίζεται την 

αλληλεπίδραση του χρήστη με τα στοιχεία της όψης και 

δημιουργεί προγραμματιστικά τους εγγενείς επιλογείς 

ημερομηνίας. 

TabsViewCtrl: Συνδέεται με τη γραμμή καρτελών (tab bar). Μόνη χρήση του 

είναι η ενεργοποίηση / απενεργοποίησή τους. 

 

Υπηρεσίες (Services): 

InitService: Χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση της εφαρμογής. Εκκινεί 

και ελέγχει τις άλλες υπηρεσίες. 

UserService: Διατηρεί τα στοιχεία του χρήστη και έχει λειτουργίες για 

σύνδεση και αποσύνδεση από το Facebook. 

AppConnectionService: Ενημερώνει την εφαρμογή που είναι στον διακομιστή για τη 

σύνδεση του χρήστη. 

LocationService: Διατηρεί τη γεωγραφική θέση του χρήστη, την οποία λαμβάνει 

από τη συσκευή. Σε κάθε αλλαγή δημιουργεί ένα συμβάν 

(event), το οποίο παρακολουθούν οι ελεγκτές MapViewCtrl και 

DetailsViewCtrl. 

MapService: Αναλαμβάνει την ασύγχρονη φόρτωση του Google Maps 

JavaScript API. 

MessagesService: Διατηρεί τα μηνύματα και περιλαμβάνει λειτουργίες για τη 

λήψη τους από τον διακομιστή και για έλεγχο της ακεραιότητάς 

τους. 

PostService: Αποστέλλει το μήνυμα στο διακομιστή. 

SettingsService: Διατηρεί τις ρυθμίσεις της εφαρμογής και αναλαμβάνει την 

αποθήκευση και ανάκτησή τους. 

StateService: Διατηρεί τις πληροφορίες κατάστασης της εφαρμογής (εάν είναι 

στο προσκήνιο, κατάσταση δικτύου) και τις ενημερώνει 

παρακολουθώντας συμβάντα (events) του συστήματος. 
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4.2.1 Πρόσθετα του Cordova και πρόσθετα τρίτων που χρησιμοποιήθηκαν 

 

4.2.1.1 Πρόσθετα του Cordova (Core plugins) 

 

 Από τα πρόσθετα (plugins) που συντηρούνται από το Apache Cordova 

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: 

 

Cordova-plugin-geolocation 

Δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης και συνεχούς παρακολούθησης της γεωγραφικής θέσης 

του χρήστη. Ως σύνταξη και τρόπο χρήσης στηρίζεται στο W3C Geolocation API 

Specification, αλλά η υλοποίηση διαφέρει ανάλογα με την πλατφόρμα. Είναι συμβατό με 

τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα κινητών. 

 

Cordova-plugin-device 

Δημιουργεί ένα καθολικό (global) αντικείμενο, το οποίο περιγράφει το υλικό και το 

λογισμικό της συσκευής. Είναι συμβατό με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα 

κινητών. 

 

Cordova-plugin-inappbrowser 

Επιτρέπει την κλήση του εγγενούς φυλλομετρητή για την απεικόνιση διαδικτυακού 

περιεχομένου. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε υβριδικές εφαρμογές, οι οποίες εκτελούνται 

μέσα σε ένα WebView, γιατί στην περίπτωση που επιλεχθεί ένας σύνδεσμος και γίνει η 

μετάβαση, δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής στην εφαρμογή (λόγω του ότι δεν υπάρχει 

γραμμή διευθύνσεων ούτε πλήκτρο επιστροφής). Δε λειτουργεί στην περίπτωση που οι 

σύνδεσμοι είναι ενσωματωμένοι σε περιεχόμενο τρίτων, όπως για παράδειγμα σε Google 

Maps. Εκεί απαιτείται χειροκίνητη λύση (βλέπε Παράρτημα Β - app.js). Είναι συμβατό 

με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα κινητών. 

 

Cordova-plugin-network-information 

Δίνει πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στην κατάσταση σύνδεσης της 

συσκευής. Περιλαμβάνει συναρτήσεις πρόσβασης και συμβάντα για ασύγχρονη 

ειδοποίηση σε κάθε αλλαγή κατάστασης (online, offline). Είναι συμβατό με τα 

περισσότερα λειτουργικά συστήματα κινητών. 
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Cordova-plugin-splashscreen 

Απαιτείται για την εμφάνιση μιας στατικής οθόνης κατά τη διάρκεια εκκίνησης της 

εφαρμογής. Είναι συμβατό με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα κινητών. 

 

Cordova-plugin-statusbar 

Προσφέρει τη δυνατότητα μερικής παραμετροποίησης της γραμμής κατάστασης (status 

bar) σε iOS και Android. 

 

Cordova-plugin-whitelist 

Δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών (policies) σε σχέση με τις διευθύνσεις που 

επιτρέπεται να εμφανίζει το WebView (ετικέτα ) ή να ζητηθούν 

προς εμφάνιση από το σύστημα (ετικέτα ). Επιτρέπει επίσης τη 

δημιουργία πολιτικών ασφαλείας περιεχομένου (content security policy). Υποστηρίζει 

την πλατφόρμα Android (για το iOS δεν απαιτείται η χρήση του plugin). 

 

4.2.1.2 Πρόσθετα (plugins) τρίτων για το Cordova 

 

 Για τις ανάγκες της εφαρμογής κρίθηκε απαραίτητη η χρήση των παρακάτω 

προσθέτων (plugins) που προέρχονται από τρίτους: 

 

Cordova-plugin-datepicker15 

Προσφέρει μια γέφυρα μεταξύ του κώδικα JavaScript και του εγγενούς επιλογέα 

ημερομηνίας της πλατφόρμας προορισμού.  Είναι συμβατό με iOS, Android και 

Windows. 

 

Cordova-plugin-facebook416 

Δίνει πρόσβαση μέσω JavaScript στο εγγενές Facebook SDK της συσκευής. Είναι 

συμβατό με iOS και Android. Προσφέρει συναρτήσεις όπως  (πρόσβαση στο Graph 

API), , , . 

 

 

 

                                                 
15 https://github.com/VitaliiBlagodir/cordova-plugin-datepicker 
16 https://github.com/jeduan/cordova-plugin-facebook4 

https://github.com/VitaliiBlagodir/cordova-plugin-datepicker
https://github.com/jeduan/cordova-plugin-facebook4
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Ng-Cordova17 

Περιλαμβάνει ένα περιτύλιγμα, επεκτάσεις και υπηρεσίες (services) AngularJS για το 

Cordova API και τα πρόσθετά του (plugins).  Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που 

προσφέρει είναι η χρήση των AngularJS υποσχέσεων (promises). Έτσι η κλήση της 

μεθόδου για επιστροφή της γεωγραφικής θέσης: 

 

γίνεται με τη χρήση του Ng-Cordova: 

 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των υποσχέσεων (promises) είναι ότι μπορούν να 

συνδεθούν αλυσιδωτά. 

 

Angularjs-google-maps18 

Περιλαμβάνει μια AngularJS οδηγία (directive) για τη δημιουργία ενός στοιχείου χάρτη. 

Η βασική χρήση μπορεί να γίνει απλά σε HTML με την οδηγία  και με τη χρήση 

χαρακτηριστικών (attributes). Δίνει όμως πρόσβαση και στο πλήρες Google Maps 

JavaScript API V3 για πιο εξειδικευμένες χρήσεις και πλήρη παραμετροποίηση. 

 

4.2.2 Που απαιτήθηκε διαφορετικός κώδικας ανά πλατφόρμα 

  

 Το πλαίσιο Ionic σε κάποιες περιπτώσεις προσαρμόζει αυτόματα την εμφάνιση της 

διεπαφής ανάλογα με τις συμβάσεις της πλατφόρμας προορισμού. Για παράδειγμα η θέση 

της γραμμής καρτελών (tab bar) στο iOS εμφανίζεται στο κάτω μέρος, ενώ στο Android 

στο πάνω. Επίσης η θέση του τίτλου της γραμμής διευθύνσεων (navigation bar) στο iOS 

είναι στο κέντρο, ενώ στο Android στα αριστερά.  

                                                 
17 http://ngcordova.com 
18 https://github.com/allenhwkim/angularjs-google-maps.git 

http://ngcordova.com/
https://github.com/allenhwkim/angularjs-google-maps.git
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 Η χρήση προσθέτων (plugins), που δίνουν τη δυνατότητα να εμφανιστούν εγγενή 

στοιχεία διεπαφής (όπως για παράδειγμα ο επιλογέας ημερομηνιών - date picker), 

προστατεύουν ακόμη περισσότερο τον προγραμματιστή από την ανάγκη να αναπτύσσει 

και να συντηρεί υπό συνθήκη κώδικα εξαρτώμενο από την πλατφόρμα. 

 Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που τα παραπάνω δεν αρκούν και πρέπει τα 

διαφορετικά λειτουργικά συστήματα να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Ακολουθούν οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες προέκυψε αυτή η ανάγκη στα πλαίσια της ανάπτυξης του 

LTMS. 

 

Επιλογέας ημερομηνιών (date picker) 

 Κατά τη δημιουργία του επιλογέα ημερομηνιών (Παράρτημα Β - c_settings.js) με 

σκοπό να αποτρέπεται η επιλογή μελλοντικής ημερομηνίας, απαιτείται επιπλέον στο 

αντικείμενο  και μόνο για την πλατφόρμα Android η ιδιότητα (property) 

. 

 

Γεωπροσδιορισμός (Geolocation) 

 Οι δύο πλατφόρμες στις οποίες υλοποιήθηκε η εφαρμογή παρουσίασαν διαφορετική 

συμπεριφορά ως προς τη λήψη της τοποθεσίας από το υλικό της συσκευής. Το πρόβλημα 

προέκυψε συγκεκριμένα με το πεδίο timeout του αντικειμένου ρυθμίσεων , το 

οποίο χρησιμοποιείται από τη συνάρτηση . Αυτή η 

συνάρτηση εκκινεί τη συνεχή παρακολούθηση της γεωγραφικής θέσης του χρήστη. 

 Στο iOS η ύπαρξη του πεδίου timeout, προκαλεί σφάλματα λήξης χρόνου, όταν η 

συσκευή είναι σε κλειστό χώρο και η θέση της προσδιορίζεται από το WiFi. Τότε η 

συσκευή δεν αποστέλλει ανανεώσεις θέσης (μιας και το γεωγραφικό σημείο παραμένει 

σταθερό) και το πρόσθετο γεωπροσδιορισμού (geolocation plugin) δημιουργεί σφάλμα 

λήξης χρόνου. Η λύση είναι η μη ύπαρξη του πεδίου timeout γι’ αυτήν την πλατφόρμα. 

 Στο Android, από την άλλη, το timeout λειτουργεί πλημμελώς. Ορθά προκαλεί 

σφάλμα λήξης χρόνου σε περίπτωση που δεν προσδιορίζεται η θέση μέσα στο 

επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα. Όταν όμως ο χρήστης θέσει το κινητό σε κατάσταση 

πτήσης (flight mode) ή κλείσει τις υπηρεσίες γεωπροσδιορισμού, παρά του ότι 

σταματούν οι ενημερώσεις θέσης, δεν προκαλείται σφάλμα λήξης χρόνου. Έτσι 

δημιουργήθηκε ένα επιπλέον χρονόμετρο ( ), το οποίο ελέγχει αυτό ακριβώς. 

 Η σχετική υλοποίηση βρίσκεται στο Παράρτημα Β - s_location.js. 
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Search bar 

 Στην οθόνη λίστας (List view) η γραμμή αναζήτησης ενώ στο iOS εμφανίζονταν 

σωστά (κάτω από τη γραμμή πλοήγησης - navigation bar), στο Android κρύβονταν πίσω 

από την γραμμή των καρτελών (tab bar), την θέση της οποίας διαχειρίζεται αυτόματα το 

Ionic ανάλογα με την πλατφόρμα προορισμού. Το πρόβλημα λύθηκε με την εφαρμογή 

ιδιαίτερου στυλ μόνο για την πλατφόρμα Android (Παράρτημα Β - tab-list.html). 

 

Πλήκτρο επιστροφής στο Android (Back button) 

 Το πλήκτρο επιστροφής υπάρχει μόνο στην πλατφόρμα Android και έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί ιδιαιτέρως. Έτσι, στο συμβάν που προκαλείται από τη χρήση του 

πλήκτρου, είτε πηγαίνουμε ένα βήμα πίσω στην ιστορία των όψεων (view history) με την 

εντολή  είτε αποτρέπουμε κάθε ενέργεια όταν η εφαρμογή 

βρίσκεται στην αρχική οθόνη για να αποφύγουμε το κλείσιμό της (Παράρτημα Β - 

app.js). 

 

Συνολικά, το 98% του κώδικα ήταν κοινό για τις δύο πλατφόρμες προορισμού. 

 

4.2.3 Σύνδεση χρήστη και Facebook Native SDK 

 

 Η χρήση του Facebook επιλέχθηκε ως μια γρήγορη και εύκολη για το χρήστη 

μέθοδος σύνδεσης με την εφαρμογή LTMS. Με το πάτημα ενός πλήκτρου στο 

εμφανιζόμενο παράθυρο του Facebook ο χρήστης αποκτά πλήρη πρόσβαση στην 

εφαρμογή και η εφαρμογή πρόσβαση στα δημόσια στοιχεία του. Τη στιγμή που 

συνδέεται, ενημερώνεται η εφαρμογή που βρίσκεται στο διακομιστή, η οποία είτε εισάγει 

τα στοιχεία του (αν είναι νέος χρήστης) είτε ενημερώνει τη σχετική εγγραφή στον πίνακα 

των χρηστών (users) στη βάση δεδομένων MySQL.  

 Χρησιμοποιήθηκε το πρόσθετο Cordova-plugin-facebook4, το οποίο προσφέρει 

συναρτήσεις JavaScript, οι οποίες καλούν τις εγγενείς μεθόδους του Facebook SDK της 

πλατφόρμας προορισμού. 

 Έγιναν εξαντλητικές δοκιμές για την ορθή λειτουργία του και διαπιστώθηκε ένα 

σημαντικό πρόβλημα. Όταν ο ήδη συνδεδεμένος χρήστης, μέσω άλλης συσκευής, άρει 

την εξουσιοδότηση που έχει δώσει στο Facebook για το LTMS, η συνάρτηση 

 εξακολουθεί να επιστρέφει την 

κατάσταση «connected» (συνδεδεμένος). Η λύση στο πρόβλημα δόθηκε μέσω της 

χρήσης της συνάρτησης , η οποία αντλεί τα στοιχεία 



 

 55 

ενός συνδεδεμένου χρήστη από τους διακομιστές του Facebook. Εάν δεν είναι πια 

συνδεδεμένος επιστρέφει σφάλμα. Στην υπηρεσία UserService (τμήμα του κώδικα στο 

Παράρτημα Β - s_auth.js) δημιουργήθηκαν AngularJS περιτυλίγματα (wrappers) με 

υποσχέσεις (promises) γύρω από τις συναρτήσεις που προσφέρει το εν λόγω πρόσθετο 

(plugin).  Έπειτα με βάση αυτά δημιουργήθηκαν οι συναρτήσεις , 

 και , οι οποίες λειτουργούν όπως αναμένεται. 

 

4.2.4 Google Maps JavaScript API vs Google Maps SDK 

 

 Στο LTMS για τις ανάγκες του διαδραστικού χάρτη χρησιμοποιήθηκε το πρόσθετο 

Angularjs-google-maps, το οποίο είναι ένα περιτύλιγμα (wrapper) γύρω από το Google 

Maps JavaScript API v3. Μια άλλη διαθέσιμη επιλογή ήταν το cordova-plugin-

googlemaps, το οποίο είναι ένα λεπτό περιτύλιγμα (thin wrapper) γύρω από το εγγενές 

Google Maps Android και iOS SDK. Η διαφορά τους στον τρόπο λειτουργίας είναι 

σημαντική19.  

 Το πρώτο συνθέτει τον απεικονιζόμενο χάρτη από τμήματα (tiles), τα οποία αντλεί 

από τον διακομιστή της Google. Αυτά είναι εικόνες τύπου png, έχουν μέγεθος της τάξης 

των 10KB έκαστο και χρειάζονται περισσότερα από ένα για να σχηματιστεί μια σελίδα 

του χάρτη. Κάθε κίνηση μετατόπισης, μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης απαιτεί νέα τμήματα. Η 

απόκριση του χάρτη είναι κακή, όταν η διαδικτυακή σύνδεση δεν είναι σταθερή, και 

υπάρχουν στιγμές που τμήματα μένουν κενά μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη τους από τον 

διακομιστή.  

 Από την άλλη το εγγενές SDK περιλαμβάνει ένα βασικό χάρτη ως υπόβαθρο και 

λαμβάνει τα στοιχεία σε διανυσματική μορφή. Αυτό σημαίνει μικρότερο μέγεθος 

λήψεων, γρήγορη και ομαλή απόκριση και τελικά βέλτιστη εμπειρία χρήστη. 

 Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε το πρώτο ήταν η επιθυμία να αξιοποιηθούν όσο το 

δυνατό περισσότερο οι διαδικτυακές τεχνολογίες, την ώρα μάλιστα που η κύρια 

αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή γίνεται στην οθόνη των χαρτών. Η χρήση 

εγγενούς στοιχείου για το χάρτη δε θα βοηθούσε στους σκοπούς της παρούσας παρά του 

ότι θα προσέφερε πολύ καλύτερη εμπειρία χρήστη. Είναι σίγουρο πως πριν την 

μελλοντική διάθεση της εφαρμογής στα app stores θα δοκιμαστεί η δεύτερη λύση. 

 

                                                 
19 https://github.com/wf9a5m75/phonegap-googlemaps-plugin/wiki/How-different-are-the-JavaScript-

APIs-(web)-and-the-mobile-SDKs-(native) 

https://github.com/wf9a5m75/phonegap-googlemaps-plugin/wiki/How-different-are-the-JavaScript-APIs-(web)-and-the-mobile-SDKs-(native)
https://github.com/wf9a5m75/phonegap-googlemaps-plugin/wiki/How-different-are-the-JavaScript-APIs-(web)-and-the-mobile-SDKs-(native)
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4.2.5 Ζητήματα ασφάλειας 

 

 Λόγω της διαδικτυακής φύσης της εφαρμογής καθώς και των δεδομένων του χρήστη 

που λαμβάνονται από το Facebook, από την αρχή λήφθηκε σοβαρά υπ’ όψη το θέμα της 

ασφάλειας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πώς αντιμετωπίστηκε. 

 Την πρώτη φορά που συνδέεται ο χρήστης, λαμβάνεται από το Facebook SDK το 

όνομα, το επίθετο, το email, το Facebook αναγνωριστικό (id) και η άδεια πρόσβασης 

(access token). Από αυτά τίποτε δεν αποθηκεύεται τοπικά (local storage) παρά μόνο μια 

boolean μεταβλητή που δείχνει την τελευταία γνωστή κατάσταση σύνδεσης. Το id και το 

access token στέλνονται (μέθοδος POST) μέσω ασφαλούς σύνδεσης (SSL) στην 

εφαρμογή που βρίσκεται στον διακομιστή. Εκεί γίνεται επαλήθευσή τους με χρήση του 

αντίστοιχου Facebook PHP SDK. Εφ’ όσον ολοκληρωθεί θετικά η επαλήθευση, τα 

στοιχεία του χρήστη, που λήφθηκαν εκ νέου από τον διακομιστή, αποθηκεύονται στη 

βάση δεδομένων. Αν υπάρχει ήδη εγγραφή για τον χρήστη, απλά ενημερώνονται τα 

στοιχεία του. Η ίδια διαδικασία ακριβώς γίνεται κάθε φορά που ο χρήστης αποστέλλει 

ένα μήνυμα.  Πάλι δεν θεωρείται δεδομένη η σύνδεσή του αλλά προκύπτει μέσα από 

επικοινωνία με το Facebook SDK αρχικά στο LTMS και στη συνέχεια στον διακομιστή.  

 H λήψη μηνυμάτων αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το LTMS δεν επικοινωνεί, πριν 

από κάθε λήψη, με το Facebook SDK για έλεγχο της κατάστασης σύνδεσης. Στηρίζεται 

απλά στην τελευταία γνωστή κατάσταση. Ο έλεγχος γίνεται στη μεριά του διακομιστή. 

Η υλοποίηση έγινε μ’ αυτόν τον τρόπο για λόγους απόδοσης. Σε μελλοντική έκδοση, η 

λήψη μηνυμάτων θα είναι συνεχής (ανάλογα με τη μεταβολή της θέσης του χρήστη) και 

δεν θα είναι αποδοτικό ο έλεγχος να γίνεται στη μεριά του χρήστη. 

 Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή και μέσω άλλης 

συσκευής άρει την εξουσιοδότηση (π.χ. Facebook / settings / apps / remove app), οι 

διακομιστές του Facebook επικοινωνούν με μια προσυμφωνημένη διεύθυνση που 

βρίσκεται στο διακομιστή μας και τον ενημερώνουν. Τότε αυτός ενημερώνει τη βάση 

δεδομένων των χρηστών και καθιστά τα μηνύματα του συγκεκριμένου χρήστη μη ορατά 

για τους υπόλοιπους. Αν η επόμενη επικοινωνία του χρήστη με το διακομιστή είναι για 

λήψη μηνυμάτων (μέθοδος GET), ο διακομιστής, μέσω συγκεκριμένου πεδίου στο 

επιστρεφόμενο αντικείμενο, προκαλεί την αποσύνδεση του LTMS. 

 Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι επικοινωνίες με την εφαρμογή που βρίσκεται 

στον διακομιστή είναι ασφαλείς μέσω SSL. 
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4.2.6 Άλλα ζητήματα 

 

 Ένα σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής ήταν η 

δύσκολη αποσφαλμάτωση. Αιτία γι’ αυτό ήταν η απουσία εξειδικευμένου IDE. Αντ’ 

αυτού χρησιμοποιήθηκαν τα κάτωθι: 

- τα εργαλεία για προγραμματιστές του Chrome (chrome developer tools) για το 

Android καθώς και τα διαδικτυακά εργαλεία ανάπτυξης του Safari (web development 

tools) για το iOS. 

- τα πρόσθετα «AngularJS Batarang» και «ng-inspector for AngularJS» για το Google 

Chrome. 

- η καταγραφή μηνυμάτων στην κονσόλα με ξεχωριστά χρώματα ανά τύπο συμβάντος, 

controller και service. 

- η εντολή , που σε πραγματικό χρόνο εφαρμόζει τις αλλαγές του κώδικα 

στην εφαρμογή που τρέχει στον φυλλομετρητή 

- η εντολή , που κάνει το ίδιο με το παραπάνω 

αλλά σε συσκευές 

- ο συντακτικός έλεγχος του WebStorm 

Παρά τη βοήθεια που προσφέρουν τα παραπάνω, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν αν 

υποκαταστήσουν τις λειτουργίες ενός πλήρους IDE. 

 

 Τέλος, κατά τις δοκιμές που έγιναν σε πραγματικές συσκευές, παρατηρήθηκε κακή 

απόκριση τόσο της λίστας μηνυμάτων όσο και του χάρτη σε κινητό Android με έκδοση 

λειτουργικού 4.4. Η λύση βρέθηκε στη χρήση του Crosswalk για Android. Αυτό 

ενσωματώνει στην εφαρμογή ένα σύγχρονο Chromium WebView, προσφέροντας 

καλύτερη απόδοση και προβλέψιμη συμπεριφορά ανεξαρτήτως συσκευής20. 

 

4.3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής στην μεριά του διακομιστή 

 

 Για τις ανάγκες του LTMS ήταν απαραίτητη η δημιουργία εφαρμογής στη μεριά του 

διακομιστή, η οποία διαχειρίζεται την αποθήκευση των δεδομένων των εγγεγραμμένων 

χρηστών καθώς και την αποθήκευση και ανάκτηση των μηνυμάτων. Για το σκοπό αυτό 

                                                 
20 http://blog.ionic.io/crosswalk-comes-to-ionic/ 

http://blog.ionic.io/crosswalk-comes-to-ionic/
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αναπτύχθηκε μια εφαρμογή σε γλώσσα PHP και εγκαταστάθηκε σε διακομιστή του 

Amazon Web Services. Η εφαρμογή δημιουργεί έναν αριθμό από σημεία πρόσβασης 

(endpoints) τα οποία χρησιμοποιούνται από το LTMS, καθώς και από τους διακομιστές 

του Facebook. Τα σημεία πρόσβασης και η χρήση τους είναι τα εξής: 

- /register/ 

Χρήση: Το LTMS στέλνει τα στοιχεία του χρήστη (αναγνωριστικό Facebook [id] και 

άδεια πρόσβασης [access token]) μόλις αυτός συνδεθεί. 

- /deauthorize/ 

Χρήση: Ο διακομιστής του Facebook στέλνει κρυπτογραφημένη (με το «app secret» 

του LTMS) αίτηση για άρση της εξουσιοδότησης του LTMS για συγκεκριμένο 

χρήστη 

- /post/ 

Χρήση: Το LTMS αποστέλλει το μήνυμα του χρήστη μαζί με άλλα στοιχεία (όπως το 

Facebook αναγνωριστικό του [id], την άδεια πρόσβασης [access token] και τη 

γεωγραφική του θέση) 

- /get/messages/ 

Χρήση: Το LTMS ζητά τα μηνύματα που βρίσκονται σε μια ακτίνα γύρω από μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και που έχουν δημιουργηθεί σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

 

4.3.1 Πρόσθετα ζητήματα ασφάλειας στη μεριά του διακομιστή 

  

 Η ανάγκη για ασφάλεια στην επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής πελάτη και της 

εφαρμογής διακομιστή είναι πρωταρχικής σημασίας ιδιαίτερα όταν διακινούνται και 

αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Ως πρώτο βήμα αποδόθηκε ένα όνομα στη 

διεύθυνση IP του διακομιστή (DNS A Record). Έπειτα, αποκτήθηκε και εγκαταστάθηκε 

ένα ψηφιακό πιστοποιητικό SSL-TLS. Στη συνέχεια λήφθηκαν τα παρακάτω μέτρα: 

 Η επικοινωνία με τον διακομιστή επιτρέπεται μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Το 

μόνο προσβάσιμο αρχείο μέσω διαδικτύου είναι το index.php. Αυτό, με τη βοήθεια του 

.htaccess, συμπεριλαμβάνει τα κατάλληλα αρχεία php που βρίσκονται σε ιδιωτική 

περιοχή του διακομιστή. Η επιτυχής χρήση του /register/ και του /post/ προϋποθέτουν 

την επαλήθευση των στοιχείων του χρήστη και της άδειάς του από το διακομιστή του 

Facebook (μέσω του PHP Facebook SDK). Δεν υπάρχει μέρος της εφαρμογής που να 

δίνει πρόσβαση μέσω διαδικτύου στη βάση δεδομένων των χρηστών. Σε κάθε 

επικοινωνία ελέγχεται η πληρότητα των δεδομένων που απεστάλησαν. Κάθε παραβίαση 
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ή σφάλμα στα παραπάνω οδηγεί σε τερματισμό και έξοδο της εφαρμογής. Η δομή των 

αρχείων καθώς και σύντομα αποσπάσματα του κώδικα βρίσκονται στο Παράρτημα Β. 

 Τα ζητήματα της σύνδεσης και αποσύνδεσης του χρήστη συζητήθηκαν ήδη στο 4.2.3 

και στο 4.2.5, οπότε δε θα επαναληφθούν. 

 

4.3.2 Ο διακομιστής  

 

 Χρησιμοποιήθηκε ένας εικονικός διακομιστής EC2 με στιγμιότυπο Linux t2.micro, 

ο οποίος προσφέρεται δωρεάν για δοκιμαστική χρήση ενός έτους από το Amazon Web 

Services. Σ’ αυτόν ορίστηκαν δύο εικονικοί δίσκοι. O ένας, μεγέθους 8GB, περιλαμβάνει 

το σύστημα και την εφαρμογή και ο άλλος, μεγέθους 16GB εξυπηρετεί τη βάση 

δεδομένων MongoDB. Επιπλέον εγκαταστάθηκαν τα: Apache HTTP Web Server 2.4.23, 

PHP 5.6.22, MySQL 5.5.46, MongoDB 3.2.8 και PHP MongoDB driver 1.1.6. Η επιλογή 

της στοίβας LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) οφείλεται εν μέρει στη δημοτικότητα 

και  αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά της για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων 

και διαδικτυακών εφαρμογών και εν μέρει στην επιθυμία του συγγράφοντα να εμβαθύνει 

στις γνώσεις που απέκτησε στα πλαίσια του παρόντος μεταπτυχιακού. Η επιλογή του 

MongoDB θα συζητηθεί παρακάτω. 

 

4.3.3 MySQL βάση δεδομένων για τους χρήστες 

  

 Οι χρήστες της εφαρμογής αποθηκεύονται σε μία MySQL βάση δεδομένων και 

συγκεκριμένα στον πίνακα users. Η εντολή δημιουργίας του πίνακα είναι: 

 

 Τα στοιχεία του χρήστη που αποθηκεύονται και τα οποία παρέχονται από το 

Facebook SDK είναι: fb_id το Facebook αναγνωριστικό, name το ονοματεπώνυμo και 

email (δεν είναι διαθέσιμο για όλους τους χρήστες). Το ts_initial είναι η χρονική στιγμή 
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της πρώτης σύνδεσης του χρήστη και ts_last η χρονική στιγμή του πιο πρόσφατου 

μηνύματός του. Το authorized παίρνει την τιμή 0, όταν ο χρήστης άρει την 

εξουσιοδότηση πρόσβασης του LTMS στον Facebook λογαριασμό του.  

 

4.3.4 MongoDB, BSON και γεωχωρικός δείκτης 

 

 Το MongoDB είναι ένα ανοικτού κώδικα NoSQL σύστημα διαχείρισης βάσης 

δεομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται με τη μορφή BSON εγγράφων (documents), τα 

οποία στη δομή είναι παρόμοια με τα JSON. Τα έγγραφα περιέχουν πεδία, και το καθ’ 

ένα από αυτά μπορεί να περιέχει μια τιμή συγκεκριμένου τύπου, έναν πίνακα, δυαδικά 

δεδομένα ή ένα άλλο έγγραφο. Τα έγγραφα που μοιράζονται μια παραπλήσια δομή 

οργανώνονται σε συλλογές (collections)21. 

 Ένα μήνυμα χρήστη αποθηκεύεται ως έγγραφο με την παρακάτω μορφή: 

 Όταν ζητηθούν τα μηνύματα από το διακομιστή (σημείο σύνδεσης: /get/messages/), 

αυτό που επιστρέφεται είναι ένα αντικείμενο JSON της ακόλουθης μορφής : 

όπου m1…mn είναι μηνύματα και έχουν τη δομή που αναφέρθηκε πιο πάνω. Όπως είναι 

προφανές, η δημιουργία του αντικειμένου JSON είναι πολύ εύκολη λόγω της μορφής των 

αποθηκευμένων εγγράφων. 

 

                                                 
21 https://www.mongodb.com/faq 

https://www.mongodb.com/faq
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 Στη συλλογή που περιλαμβάνει τα μηνύματα δημιουργήθηκε ένα σύνθετο ευρετήριο 

(index), που αποτελείται από ένα γεωχωρικό ευρετήριο (geospatial index) τύπου 

“2dsphere” για το πεδίο “location” (που περιέχει τις συντεταγμένες) και ένα ευρετήριο 

για το πεδίο “time”.  

 Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν ερωτήματα 

χρησιμοποιώντας τους τελεστές $nearSphere και $maxDistance, επιστρέφοντας έγγραφα 

που βρίσκονται μέσα σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Επιπλέον με τη χρήση τελεστών 

σύγκρισης στο πεδίο time ($lte, $gte) τα αποτελέσματα μπορούν να περιοριστούν σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

 Η δυνατότητα γεωχωρικών ερωτημάτων καθώς και η ευκολία της δημιουργίας του 

αντικειμένου JSON ήταν οι κύριοι λόγοι που επιλέχθηκε το MongoDB. Ένας ακόμη 

λόγος ήταν η επιθυμία του συγγράφοντα να εξοικειωθεί με τη συγκεκριμένη τεχνολογία. 

Τέλος, επηρέασε το γεγονός ότι αποτελεί την κύρια βάση δεδομένων του Foursquare22. 

 

4.4 Σύντομη περιγραφή της εγγενούς εφαρμογής 

  

 Η εγγενής εφαρμογή δημιουργήθηκε σε Apple iMac με χρήση του Xcode 7 και τη 

σχετικά νέα και δημοφιλή γλώσσα swift. Υλοποιήθηκε το σύνολο της λειτουργικότητας 

της πρωτότυπης υβριδικής εφαρμογής εκτός από τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων, 

η οποία δε χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές. Για τους χάρτες χρησιμοποιήθηκε το Google 

Maps SDK για iOS. Η ομαδοποίηση σε συστάδες (clustering) των μηνυμάτων έγινε με 

το πρόσθετο Marker Clustering23 της Google που είναι μέρος της βιβλιοθήκης 

βοηθητικών λειτουργιών (utility library).  

 Δημιουργήθηκαν οι ελεγκτές (controllers) MapViewController, ListViewController, 

DetailsViewController, PostViewController και SettingsViewController. Ο καθένας από 

αυτούς ελέγχει την αντίστοιχη όψη (view). Οι όψεις και οι δρομολογήσεις μεταξύ τους 

δημιουργήθηκαν με το ενσωματωμένο Interface Builder (εικόνα 4.10). Επίσης 

δημιουργήθηκε και o ξεχωριστός ελεγκτής CustomInfoWindow, ο οποίος ελέγχει το 

                                                 
22 https://www.mongodb.com/customers/foursquare 
23 https://developers.google.com/maps/documentation/ios-sdk/utility/marker-clustering 

https://www.mongodb.com/customers/foursquare
https://developers.google.com/maps/documentation/ios-sdk/utility/marker-clustering
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παράθυρο πληροφοριών, που εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει μήνυμα στην οθόνη 

του χάρτη. 

 Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ρύθμισης των υπηρεσιών 

γεωπροσδιορισμού. Εξετάζοντας την υβριδική εφαρμογή διαπιστώθηκε πως το cordova-

plugin-geolocation για το iOS στην ουσία πρόκειται για ένα περιτύλιγμα του εγγενούς 

CLLocationManager. Όταν ζητείται υψηλή ακρίβεια (όπως συμβαίνει στην περίπτωσή 

του LTMS) το πρόσθετο (plugin) ρυθμίζει τις ιδιότητες του CLLocationManager ως εξής: 

 και . Η ίδια ρύθμιση 

έγινε και στην εγγενή εφαρμογή ώστε να λειτουργεί με συγκρίσιμο τρόπο με την 

υβριδική. 

 Η εγγενής εφαρμογή που δημιουργήθηκε λειτουργεί χωρίς προβλήματα και έχει 

άριστη απόκριση. Η διεπαφή χρήστη είναι σχεδόν πανομοιότυπη της υβριδικής με 

ασήμαντες διαφορές. Στιγμιότυπα από την εκτέλεσή της σε συσκευή iPhone 5c 

παρουσιάζονται στις εικόνες 4.7 έως 4.9. 

 

 

    

iPhone 5c iPhone 5c 

Εικόνα 4.7 Εγγενής εφαρμογή - Οθόνες χαρτών και λίστας 
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iPhone 5c iPhone 5c 

Εικόνα 4.8 Εγγενής εφαρμογή - Οθόνες λεπτομερειών και αποστολής 

 

    

iPhone 5c iPhone 5c 

Εικόνα 4.9 Εγγενής εφαρμογή - Οθόνη ρυθμίσεων 
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Εικόνα 4.10 Δημιουργία της εγγενούς διεπαφής με το Interface Builder 
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4.5 Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

 

 Οι συσκευές, που χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης, ήταν το 

Apple iPhone 5c και το LG G2 (πίνακας 4.1). Πρόκειται για δύο αξιόπιστα κινητά από 

επώνυμους κατασκευαστές που πριν από τρία χρόνια θεωρούνταν υψηλών επιδόσεων. 

Λόγω της εξέλιξης στην τεχνολογία των έξυπνων κινητών, σήμερα ανήκουν στη μεσαία 

κατηγορία. 

 

 

 

Πίνακας 4.1 Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν και η εξέλιξη του υλικού 
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 Η χρήση των συγκεκριμένων συσκευών επιλέχθηκε αφ’ ενός για πρακτικούς λόγους 

(είναι ιδιόκτητες και άμεσα διαθέσιμες συσκευές) και αφ’ ετέρου γιατί ενδιαφέρει 

περισσότερο η απόδοση της εφαρμογής σε μια μέση συσκευή. Σε περιβάλλον 

πραγματικής ανάπτυξης θα έπρεπε να γίνουν δοκιμές σε εύρος συσκευών με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά όπως μέγεθος οθόνης, επεξεργαστική ισχύς, έκδοση λειτουργικού 

συστήματος.  

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας δοκιμές πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε 

πλήθος εικονικών συσκευών μέσω των εργαλείων iOS Simulator, Android Emulator και 

Genymotion Android Emulator. Η χρήση εξομοιωτών, αν και μπορεί να αποκαλύψει 

κάποια από τα πιθανά προβλήματα συμβατότητας, σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά 

τις δοκιμές σε πραγματικές συσκευές και σε πραγματικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης. 

 

4.6  Μετρήσεις και αποτελέσματα 

 

4.6.1 Περιγραφή των μετρήσεων 

 

 Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον τρόπο που προδιαγράφηκε στο κεφάλαιο 

3. Για τη μέτρηση της κατανάλωσης μνήμης και της χρήσης του επεξεργαστή 

πραγματοποιήθηκαν 7 δοκιμές στην υβριδική έκδοση για iOS και 7 στην εγγενή για την 

ίδια πλατφόρμα. Άλλες τόσες δοκιμές έγιναν για τη μέτρηση της ενεργειακής 

επιβάρυνσης, όπως επίσης και για τη μέτρηση της αξιοποίησης του συνεπεξεργαστή 

γραφικών. Οι δοκιμές ήταν δύσκολες και χρονοβόρες λόγω της ανάγκης χειροκίνητης 

άντλησης των μετρήσεων.  

 Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, έγινε κάθε προσπάθεια οι συνθήκες περιβάλλοντος 

να είναι οι ίδιες. Έτσι η φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής ρυθμίστηκε σταθερά, η 

συσκευή ήταν πλήρως φορτισμένη και τοποθετημένη κοντά στο σημείο πρόσβασης του 

ασύρματου δικτύου, όλες οι εφαρμογές, πλην της μετρούμενης, ήταν απενεργοποιημένες 

καθώς και η δυνατότητά τους για ενημέρωση στο παρασκήνιο.   

  

 Οι μετρήσεις σχετικά με την ποσοστιαία επιβάρυνση στον επεξεργαστή αναλύθηκαν 

περαιτέρω, με τη χρήση των καταγεγραμμένων videos. Το σενάριο χρήσης χωρίστηκε σε 

3 τμήματα, κατά τα οποία η αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή καθώς και η 

επιβάρυνση που προκαλείται στον επεξεργαστή διαφέρουν: 
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- Χειρισμός χάρτη 

H επιβάρυνση προκύπτει κυρίως από τη δυναμική απεικόνιση του χάρτη (Google 

Maps JavaScript API ή Google Maps SDK) και την σύνθετη αλληλεπίδραση με τον 

χρήστη. Επιβάρυνση επίσης προκαλείται από την εμφάνιση και τη μεταβολή των 

συστάδων (clusters), των σημείων (markers) και των πληροφοριακών παραθύρων 

(info windows), κατά το χειρισμό τους. 

- Φόρμες - είσοδος από το χρήστη 

Η επιβάρυνση προκαλείται από την αλληλεπίδραση του χρήστη με στοιχεία που 

έχουν ως στόχο την είσοδο δεδομένων στην εφαρμογή, όπως: εισαγωγή κειμένου σε 

πλαίσιο κειμένου, χειρισμός ροοστάτη (slider ή range), διακοπτών (switches) και 

επιλογέων ημερομηνίας (date pickers) 

- Χειρισμός λίστας 

Η επιβάρυνση προκαλείται από την εμφάνιση και το χειρισμό (κύλιση) εκατό 

γραμμών δεδομένων σε κυλιόμενη λίστα, καθώς και από την αναζήτηση με τη 

βοήθεια του αντίστοιχου στοιχείου (γραμμή αναζήτησης – search bar) 

 

 Παρατηρώντας εμπειρικά τα πρώτα αποτελέσματα, έγινε προφανές ότι στο τμήμα 

που αφορούσε την είσοδο δεδομένων από τον χρήστη υπήρχε εσωτερικά έντονη 

μεταβολή στη χρήση του επεξεργαστή, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο στοιχείο της 

διεπαφής χρήστη. Συγκεκριμένα η χρήση του ροοστάτη στην υβριδική έκδοση απαιτούσε 

σημαντικά υψηλότερη επεξεργαστική ισχύ  σε σχέση με την εγγενή. Για να δειχθεί αυτό, 

απομονώθηκαν με τη βοήθεια των videos δύο ακόμη διακριτές αλληλεπιδράσεις του 

χρήστη: ο χειρισμός ροοστατών και ο χειρισμός του επιλογέα ημερομηνίας. 

 

4.6.2 Το σενάριο χρήσης 

 

 Λόγω της αδυναμίας πραγματοποίησης αυτοματοποιημένων δοκιμών (όπως 

αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3.3.1) η αλληλεπίδραση με την εφαρμογή έπρεπε να 

πραγματοποιηθεί από συγκεκριμένο χρήστη. Αυτός ήταν ο συγγράφοντας.  

 Αρχικά δημιουργήθηκε το σενάριο, που περιλαμβάνει όλα τα είδη αλληλεπίδρασης 

με την εφαρμογή. Στη συνέχεια έγιναν προκαταρκτικές δοκιμές ώστε να εξεταστεί η 

αλληλουχία και οι χρονικές διάρκειες των χειρισμών. Έπειτα ηχογραφήθηκε μια σειρά 

ηχητικών υποδείξεων, με σκοπό τον σαφή προσδιορισμό της χρονικής στιγμής και 

διάρκειας κάθε χειρισμού.  Όλες οι τελικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια 
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των ηχητικών υποδείξεων. Σε όσες από αυτές παρατηρήθηκε αισθητή απόκλιση από το 

σενάριο απορρίφθηκαν. 

 Το σενάριο χρήσης περιγράφεται παρακάτω: 

- Αναμονή για εμφάνιση του χάρτη 

- Μέγιστη σμίκρυνση (pinch out) 

- Σταδιακή μετακίνηση του χάρτη ως μια συγκεκριμένη πόλη, αναμένοντας την 

ανανέωση της εικόνας (touch and drag) 

- Μέγιστη μεγέθυνση (pinch in) 

- Επιστροφή στην τρέχουσα θέση με χρήση του σχετικού πλήκτρου στη γραμμή 

πλοήγησης 

- Φόρτωση των μηνυμάτων με χρήση του πλήκτρου που βρίσκεται πάνω στο χάρτη 

- Χρήση των συστάδων (clusters) μέχρι να αποκαλυφθούν τα μεμονωμένα σημεία 

(markers) 

- Επιλογή μηνύματος και μετάβαση στην οθόνη λεπτομερειών 

- Επιστροφή στην οθόνη χάρτη και μετάβαση στην οθόνη λίστας (μέσω της γραμμής 

καρτελών - tab bar) 

- Αναζήτηση μηνύματος μέσω της γραμμής αναζήτησης και σύντομη κύλιση της 

λίστας 

- Ακύρωση της αναζήτησης και πλήρης κύλιση της λίστας (από την πρώτη ως την 

τελευταία εγγραφή και πίσω) 

- Επιλογή στοιχείου της λίστας και μετάβαση στην οθόνη λεπτομερειών 

- Επιστροφή στην οθόνη λίστας και μετάβαση στην οθόνη αποστολής 

- Πληκτρολόγηση κειμένου και επαναλαμβανόμενη χρήση του επί οθόνης 

πληκτρολογίου 

- Μετάβαση στην οθόνη ρυθμίσεων και επαναλαμβανόμενη χρήση του ροοστάτη, των 

διακοπτών και των επιλογέων ημερομηνίας 

- Μετάβαση στην οθόνη χάρτη και μέγιστη σμίκρυνση 

- Επαναφόρτωση μηνυμάτων 

Η διάρκεια του σεναρίου είναι λίγο πάνω από 2 λεπτά. 
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4.6.3 Αποτελέσματα των μετρήσεων 

  

  Οι μετρήσεις για την κατανάλωση μνήμης και τη χρήση του επεξεργαστή 

μετρήθηκαν με τη βοήθεια της αποσφαλμάτωσης του Xcode IDE και την καταγραφή σε 

video. Η μέτρηση της αξιοποίησης του συνεπεξεργαστή γραφικών έγινε με το εργαλείο 

Instruments: GPU Driver, ενώ η ενεργειακή επιβάρυνση μετρήθηκε με το Instruments: 

Energy Usage Log.  

 Η μέση ενεργειακή επιβάρυνση, όταν η συσκευή είναι στην οθόνη αρχής και σε 

κατάσταση ηρεμίας βρέθηκε ίση με 5,92/20. Αυτή η ποσότητα αφαιρέθηκε από τις 

επόμενες μετρήσεις, ώστε να προκύψει η επιπρόσθετη επιβάρυνση που προκαλεί η 

εκτελούμενη εφαρμογή. Τέλος, οι τιμές που μετρήθηκαν κατά τις δοκιμές 

πολλαπλασιάστηκαν με το 5 ώστε η κλίμακα 0-20 του οργάνου μέτρησης να γίνει 

ποσοστιαία (0% - 100%). 

 Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 4.2, 4.3 και 4.4 

καθώς και στα διαγράμματα 4.5 και 4.6. Λεπτομερείς πίνακες αποτελεσμάτων, όπως και 

γραφήματα, βρίσκονται στο Παράρτημα Α. 

  

  Μέσω των καταγεγραμμένων videos, προσδιορίστηκαν χρονικά, και για κάθε 

δοκιμή ξεχωριστά, οι διαφορετικές αλληλεπιδράσεις του χρήστη με την εφαρμογή 

(παράδειγμα από 2 δοκιμές στα διαγράμματα 4.3, 4.4). Με τη βοήθεια των παραπάνω 

αναλύθηκε περαιτέρω η χρήση του επεξεργαστή (πίνακας 4.5). 

 

 

Πίνακας 4.2 Κατανάλωση μνήμης και χρήση του επεξεργαστή 
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Πίνακας 4.3 Αξιοποίηση του συνεπεξεργαστή γραφικών 

 

 

 

Πίνακας 4.4 Ενεργειακή επιβάρυνση 

 

 

 

Πίνακας 4.5 Ανάλυση της χρήσης του επεξεργαστή 
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Διάγραμμα 4.3 Tμηματοποίηση του σεναρίου χρήσης (υβριδική εφαρμογή) 

 

 

 

Διάγραμμα 4.4 Tμηματοποίηση του σεναρίου χρήσης (εγγενής εφαρμογή) 
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Διάγραμμα 4.5  Παράμετροι απόδοσης υβριδικής και εγγενούς εφαρμογής  
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Διάγραμμα 4.6 Ανάλυση της χρήσης του επεξεργαστή ανά στοιχείο αλληλεπίδρασης 
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4.6.4 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων 

  

 Για την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των μεγεθών που μετρήθηκαν θα 

χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω δύο τύποι: 

 

𝛱𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝜇𝜀ί𝜔𝜎𝜂𝜍 =  
|𝛢 − 𝛣|

max (𝛢, 𝛣)
∗ 100% 

𝛱𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝛼ύ𝜉𝜂𝜎𝜂𝜎𝜂𝜍 =  
|𝛢 − 𝛣|

min (𝛢, 𝛣)
∗ 100% 

 

Βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, διατυπώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

- Η εγγενής εφαρμογή διαχειρίζεται καλύτερα τη μνήμη. Στα διαγράμματα του 

Παραρτήματος Α φαίνεται ότι, έπειτα από την εκκίνηση, η κατανάλωση μνήμης 

σταματά να αυξάνεται και παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις. 

- Η εγγενής εφαρμογή καταναλώνει κατά μέσο όρο 25% λιγότερη μνήμη και η μέγιστη 

χρήση μνήμης είναι κατά 27% μικρότερη. 

- Η εγγενής εφαρμογή χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 19% λιγότερο τον επεξεργαστή (η 

διαφορά σε απόλυτα νούμερα είναι ίση με 7,5 μονάδες). Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό 

ισχύει για το συγκεκριμένο σενάριο χρήσης, το οποίο περιλαμβάνει συχνούς 

χειρισμούς και ελάχιστο χρόνο αδράνειας. Σε συνθήκες φυσιολογικής χρήσης η 

διαφορά ενδέχεται να είναι μικρότερη. 

- Η μέγιστη χρήση του επεξεργαστή από την εγγενή εφαρμογή είναι κατά 28% 

μεγαλύτερη. Παρατηρώντας τα διαγράμματα του Παραρτήματος Α (διάγραμμα Α3), 

η μέγιστη χρήση του επεξεργαστή ανά εκτέλεση, συμβαίνει μόνο κατά την εκκίνηση 

της εφαρμογής. 

- Ενώ ο χάρτης που παράγεται από το εγγενές Google Maps iOS SDK είναι πιο άμεσος 

στην απόκριση σε σχέση με αυτόν του Google Maps JavaScript APΙ, οι δύο εκδόσεις 

εμφανίζουν περίπου την ίδια χρήση επεξεργαστικής ισχύος, κατά το χειρισμό του. 

Όμως, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις χρήσης του συνεπεξεργαστή γραφικών, το 

εγγενές στοιχείο χάρτη τον αξιοποιεί περισσότερο. 

- Η εγγενής έκδοση είναι πιο αποδοτική στις λίστες (κύλιση και αναζήτηση). Η χρήση 

του επεξεργαστή είναι μειωμένη κατά 56%. Παρατηρώντας τα διαγράμματα 4.3 και 

4.4, προκύπτει η ένδειξη ότι η εγγενής εφαρμογή κάνει χρήση του συνεπεξεργαστή 

γραφικών κατά την κύλιση της λίστας, μειώνοντας έτσι τη χρήση του επεξεργαστή. 

- Η εγγενής έκδοση είναι πιο αποδοτική κατά την είσοδο στοιχείων από το χρήστη. Η 

χρήση του επεξεργαστή είναι κατά 30% μικρότερη. 
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- Αναλύοντας περαιτέρω την παραπάνω κατηγορία φαίνεται ότι  

α) η εγγενής εφαρμογή είναι εξαιρετικά πιο αποδοτική στη διαχείριση των ροοστατών 

μιας και χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή κατά 66% λιγότερο (ίσως πρόκειται για μη 

βέλτιστη υλοποίηση τους στο Ionic),  

β) η εγγενής και η υβριδική εφαρμογή απαιτούν την ίδια περίπου επεξεργαστική ισχύ 

κατά το χειρισμό των επιλογέων ημερομηνίας (αναμενόμενο, δεδομένου ότι η 

υβριδική έκδοση χρησιμοποιεί το cordova-plugin-datepicker, το οποίο είναι ένα 

JavaScript περιτύλιγμα γύρω από τον εγγενή επιλογέα). 

- Σε καμιά περίπτωση ο επεξεργαστής δεν πλησιάζει στα όρια των δυνατοτήτων του, 

το οποίο είναι το 200% για το iPhone 5c, σύμφωνα με το όργανο μέτρησης. 

- Οι δύο εκδόσεις είναι ενεργειακά ισοδύναμες. Αυτό κάνει εντύπωση αν ληφθεί υπ’ 

όψη η διαφορά στη μέση ποσοστιαία χρήση του επεξεργαστή. Μια πιθανή εξήγηση 

είναι ότι η χρήση ασύρματου δικτύου, η αλληλεπίδραση με τους αισθητήρες της 

συσκευής, και η οθόνη έχουν την υψηλότερη επίδραση στην ενεργειακή κατανάλωση 

(Willocx, Vossaert and Naessens, 2015) και αυτά είναι κοινά και στις δύο εκδόσεις 

της εφαρμογής. Μια άλλη εξήγηση μπορεί να προσφέρει η παρακάτω παρατήρηση. 

- Η εγγενής εφαρμογή χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 53% περισσότερο τον 

συνεπεξεργαστή γραφικών. Σε απόλυτα νούμερα η διαφορά στη χρήση του είναι ίση 

με 3,5 μονάδες. 

  

 Αν και δε μετρήθηκε ξεχωριστά η επιβάρυνση λόγω της χρήσης των υπηρεσιών 

προσδιορισμού θέσης, το LTMS τις χρησιμοποιεί συνεχώς και μάλιστα αξιοποιώντας τη 

μέγιστη δυνατή ακρίβεια που προσφέρει η συσκευή. Δεν παρατηρήθηκε αυξημένη 

κατανάλωση ενέργειας, όπως αναφέρεται στο (Ciman and Gaggi, 2014), ούτε και ο 

εξαιρετικά αυξημένος χρόνος απόκρισης που παρουσιάζεται στο (Corral, Sillitti and 

Succi, 2012) κατά τη χρήση τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο προηγούμενες μελέτες 

χρησιμοποίησαν εφαρμογές μέτρησης επιδόσεων για συγκεκριμένα στοιχεία και 

δυνατότητες των συσκευών (micro-benchmarks). 

 Ως προς τη χρήση του επεξεργαστή, στο (Willocx, Vossaert and Naessens, 2015) 

παρουσιάζεται ότι η μέση χρήση για την υβριδική έκδοση (PhoneGap + Ionic) που 

εκτελείται σε iPhone 6 είναι τριπλάσια σε σχέση με την εγγενή (8% η εγγενής, 27% η 

υβριδική). Στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο LTMS δεν παρατηρείται κάτι 

παρόμοιο, ούτε ως λόγος μεγεθών, ούτε και ως απόλυτη διαφορά.  Στο (Ohrt and Turau, 

2012) η κατανάλωση μνήμης μιας απλής υβριδικής εφαρμογής είναι 7,5ΜΒ τη στιγμή 

που η εγγενής καταναλώνει μόνο 2 MB. Από την άλλη στο (Willocx, Vossaert and 
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Naessens, 2016) η κατανάλωση μνήμης της υβριδικής εφαρμογής (PhoneGap + Ionic), 

που μετράται σε συγκεκριμένα στιγμιότυπα,  είναι 3 με 4 φορές μεγαλύτερη (απόλυτη 

διαφορά της τάξης των 10ΜΒ) όταν η συσκευή είναι iPhone4 με iOS7, ενώ είναι 

τουλάχιστον 20% μικρότερη όταν η συσκευή είναι iPhone 6 με iOS9.  

 Η χρήση από τις προηγούμενες μελέτες στοιχειωδών ή απλών εφαρμογών καθώς και 

εφαρμογών μέτρησης επιδόσεων καθιστά δύσκολη τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ως 

προς το γεγονός ότι η υβριδική εφαρμογή χρησιμοποιεί περισσότερη μνήμη και 

επεξεργαστική ισχύ, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν τις 

προηγούμενες μελέτες. Ως προς την τάξη μεγέθους αυτής της διαφοράς σε ποσοστά και 

απόλυτους αριθμούς, τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά. 
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5 Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

5.1 Συμπεράσματα 

 

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας δημιουργήθηκε μια επαρκώς σύνθετη υβριδική 

εφαρμογή, που ικανοποιεί πλήρως τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο κεφάλαιο 3.2.  

Λειτουργεί χωρίς προβλήματα σε όλες τις δοκιμές τόσο σε συσκευές iOS, όσο και 

Android. Η απόκριση της εφαρμογής στους χειρισμούς και η μετάβαση μεταξύ των 

όψεων είναι άμεση. Στην αίσθηση και εμφάνιση προσομοιάζει κατά μεγάλο ποσοστό μια 

εγγενή εφαρμογή, χωρίς να έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προγραμματιστική προσπάθεια γι’ 

αυτό. Χρησιμοποιήθηκαν εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακές τεχνολογίες και πλαίσια ανοικτού 

κώδικα τόσο για τη λογική, όσο και για την διεπαφή χρήστη. Η επαναχρησιμοποίηση του 

κώδικα ήταν σχεδόν πλήρης με μερικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.2.2.  

 Ο πρώτος ισχυρισμός που διατυπώθηκε ήταν: 

 

Ι1: Οι διαδικτυακές τεχνολογίες είναι κατάλληλες για τη δημιουργία μιας μέσης 

εμπορικής υβριδικής εφαρμογής για τις δύο κύριες πλατφόρμες προορισμού με εμπειρία 

χρήστη όμοια με εγγενή και με πλήρη επαναχρησιμοποίηση του κώδικα. 

 

 Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε καθώς και η σύγκρισή της με την εγγενή έκδοση 

απαντά καταφατικά στον παραπάνω ισχυρισμό, όχι όμως χωρίς ορισμένες επιφυλάξεις. 

Η χρήση του Google Maps JavaScript API προσφέρει κατώτερη εμπειρία χρήσης και έχει 

μεγαλύτερες ανάγκες σε διαδικτυακούς πόρους σε σύγκριση με το εγγενές SDK. Η 

εμφάνιση της εφαρμογής δεν έχει προσαρμοστεί επαρκώς στα σύγχρονα σχεδιαστικά 

πρότυπα για την πλατφόρμα Android, αλλά έχει περισσότερες ομοιότητες με την 

πλατφόρμα iOS. Οι δυνατότητες των εργαλείων ανάπτυξης και ειδικών προσθέτων για 

παραμετροποίηση της εμφάνισης ανά πλατφόρμα προορισμού, δε χρησιμοποιήθηκαν 

εκτεταμένα. Η εφαρμογή δεν περιλαμβάνει μεταβάσεις μεταξύ των σελίδων ούτε και 

άλλες τεχνικές κίνησης των στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος, κάτι που πιθανώς 

ευνοεί την υβριδική έκδοση. Άρα οι ισχυρισμοί προηγούμενων μελετών, σχετικά με την 

κατώτερη εμπειρία χρήστη, δεν μπορούν να καταρριφθούν στο σύνολό τους.  

   

 Εξετάζοντας την διαδικασία της ανάπτυξης, διαπιστώνεται ότι, παρά την ωριμότητα 

των διαδικτυακών τεχνολογιών, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζουν 
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ορισμένα προβλήματα. Κυριότερο από αυτά είναι η δύσκολη αποσφαλμάτωση του 

κώδικα, λόγω της απουσίας εξειδικευμένου IDE. Ένα άλλο είναι η αναγκαστική χρήση, 

πέραν του Apache Cordova, προσθέτων (plugins), βιβλιοθηκών και πλαισίων τρίτων, το 

οποίο με τη σειρά του προκαλεί δύο προβλήματα: 

- Δημιουργεί πολύπλευρες εξαρτήσεις. Ο προγραμματιστής πρέπει να είναι σε 

επαγρύπνηση, ώστε να προλάβει πιθανά προβλήματα ασυμβατότητας σε κάθε νέα 

έκδοση των λειτουργικών συστημάτων των συσκευών. Επίσης κινδυνεύει στην 

περίπτωση που κάποιο πρόσθετο, βιβλιοθήκη ή πλαίσιο σταματήσει να 

αναπτύσσεται, πωληθεί, αλλάξει άδεια χρήσης ή μεταβληθεί ριζικά, όπως συνέβη με 

το Ionic2 και το Angular2.  

- Απαιτεί επιπλέον γνώσεις και επένδυση από τη μεριά του προγραμματιστή. Πλαίσια 

όπως το AngularJS, παρά του ότι προσφέρουν δυνατότητες δόμησης σύνθετου και 

συντηρήσιμου κώδικα, η εκμάθησή τους θεωρείται δύσκολη.  

 

 Από την άλλη, όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι ανοικτού κώδικα και 

υποστηρίζονται από δραστήριες κοινότητες προγραμματιστών. Για όλα τα προβλήματα 

που παρουσιάστηκαν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής βρέθηκε λύση, είτε στην 

επίσημη τεκμηρίωση των εργαλείων είτε στις διαδικτυακές κοινότητες. Η χρήση του 

πλαισίου Ionic προσέφερε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης καθώς και προστασία όχι μόνο 

από τις διαφορετικές προσεγγίσεις ανάπτυξης διεπαφής χρήστη της κάθε πλατφόρμας 

προορισμού αλλά και από το πλήθος των διαθέσιμων αναλύσεων οθόνης και εκδόσεων 

λειτουργικών συστημάτων. Το πλαίσιο AngularJS έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί 

μια σύνθετη εφαρμογή διαχωρισμένη σε λειτουργικές ενότητες, οι οποίες είναι 

αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες. Επιπλέον, υπάρχει πλήθος βιβλιοθηκών 

JavaScript ανοικτού κώδικα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 

εξελιγμένης λειτουργικότητας, όπως για παράδειγμα η βιβλιοθήκη για ανάπτυξη των 

σημείων (markers) του χάρτη σε ιστό (spiderfier). Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα δεν 

αναπτύχθηκε στην εγγενή εφαρμογή λόγω μη ύπαρξης ανάλογης βιβλιοθήκης.  Η 

επίσημη τεκμηρίωση του iOS SDK είναι εξαιρετική, δε συμβαίνει όμως το ίδιο πάντα με 

τα εγγενή πρόσθετα. Το Google Maps iOS SDK και ιδιαίτερα το πρόσθετο της 

ομαδοποίησης σε συστάδες (clustering) έχει ελλιπή τεκμηρίωση συγκρινόμενο με το 

Google Maps JavaScript API. Τέλος, μπορεί η ανάπτυξη μιας εγγενούς εφαρμογής να 

περιλαμβάνει πιο ώριμα εργαλεία και να προσφέρει τη σχετική σταθερότητα ενός 

οικοσυστήματος, όμως δε λείπουν και εκεί τα προβλήματα. Κάθε νέα έκδοση 

λειτουργικού συστήματος, κάθε νέα γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. swift) και κάθε νέα 
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συσκευή με νέα ανάλυση οθόνης και δυνατότητες υλικού αποτελεί πάντα μια πρόκληση 

για τον προγραμματιστή, που θέλει η εφαρμογή του να είναι συμβατή και ενημερωμένη.  

  

 Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι: 

 

 Οι διαδικτυακές τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας μέσης 

εμπορικής υβριδικής εφαρμογής τουλάχιστον για τις δύο κυριότερες πλατφόρμες 

προορισμού, με εμπειρία χρήστη που προσεγγίζει την εγγενή και με επαναχρησιμοποίηση 

του κώδικα κατά μεγάλο ποσοστό. Η προσαρμογή της διεπαφής χρήστη ανά πλατφόρμα 

προορισμού είναι δυνατή, αλλά συνεπάγεται μικρότερο ποσοστό 

επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα. Τα εργαλεία ανάπτυξης υβριδικών εφαρμογών έχουν 

περιθώρια βελτίωσης και χρειάζεται προσοχή στην επιλογή τους. Η υβριδική προσέγγιση 

ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να 

αντικαταστήσει την εγγενή, χωρίς να θυσιαστεί η εμπειρία χρήστη.    

 

 Ο δεύτερος ισχυρισμός που διατυπώθηκε ήταν: 

 

Ι2: Η απόδοση μιας διαδικτυακής υβριδικής εφαρμογής προσεγγίζει την απόδοση μιας 

αντίστοιχης εγγενούς. 

 

 Από τις μετρήσεις των παραμέτρων απόδοσης διαπιστώθηκε πως η υβριδική έκδοση 

της εφαρμογής χρησιμοποιεί τη μνήμη και τον επεξεργαστή της συσκευής περισσότερο, 

η ενεργειακή κατανάλωση είναι ισοδύναμη, ενώ αξιοποιεί λιγότερο τον συνεπεξεργαστή 

γραφικών σε σχέση με την εγγενή. Παρά του ότι τα ευρήματα της παρούσας εργασίας 

μοιάζει να συμφωνούν με τα ευρήματα παλαιότερων μελετών, υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές. Δεν παρατηρήθηκε ενεργειακή επιβάρυνση ή μείωση της απόδοσης και 

απόκρισης της εφαρμογής λόγω της χρήσης των υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης. 

Επίσης, η επιβάρυνση που μετρήθηκε στην κατανάλωση μνήμης και στη χρήση του 

επεξεργαστή δεν είναι παραπλήσια ούτε ως λόγος, ούτε ως απόλυτο μέγεθος με αυτήν 

που αναφέρεται στις προηγούμενες μελέτες. Συνολικά η ποσοστιαία επιβάρυνση που 

μετρήθηκε είναι σημαντικά χαμηλότερη. Κύρια αιτία για τα παραπάνω είναι ότι στην 

παρούσα εργασία μετρήθηκε η απόδοση μιας σύνθετης εφαρμογής και όχι η απόδοση 

μιας απλής εφαρμογής ή μιας εφαρμογής μέτρησης επιδόσεων. Μια άλλη αιτία είναι η 

συνεχής εξέλιξη των συσκευών, των φυλλομετρητών και των πλαισίων ανάπτυξης 
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υβριδικών εφαρμογών, η οποία συντελεί στη μείωση όχι μόνο της αντιληπτής αλλά και 

της πραγματικής επιβάρυνσης που προκαλεί η υβριδική προσέγγιση.  

 Η παρούσα εργασία προχώρησε στη μέτρηση της μέσης αξιοποίησης του 

συνεπεξεργαστή γραφικών και στον προσδιορισμό της μέσης χρήσης του επεξεργαστή 

κατά τη διάρκεια διαφορετικών τύπων αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή. Αυτό 

προσέφερε βαθύτερη κατανόηση των συχνά αναφερόμενων, αλλά σπανιότερα 

προσδιορισμένων ζητημάτων απόδοσης των υβριδικών εφαρμογών. Εντοπίστηκαν 

στοιχεία της υβριδικής διεπαφής χρήστη που έχουν αυξημένη ανάγκη σε πόρους (όπως ο 

ροοστάτης), και παρατηρήθηκε πως στοιχεία της εγγενούς διεπαφής χρήστη, όπως οι 

λίστες, χρησιμοποιούν λιγότερο τον επεξεργαστή αξιοποιώντας τον συνεπεξεργαστή 

γραφικών. Παρατηρήθηκε η διαφορετική συμπεριφορά των στοιχείων χάρτη και 

διαπιστώθηκε πως το εγγενές προσφέρει καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιεί όμως 

περισσότερο τον συνεπεξεργαστή γραφικών. Σε καμιά στιγμή η υβριδική εφαρμογή δεν 

απαίτησε το σύνολο των πόρων της συσκευής, ούτε και παρουσιάστηκαν προβλήματα 

απόκρισης.   

 Συνολικά και παρά του ότι οι δοκιμές βασίστηκαν σε ένα σενάριο έντονης χρήσης, 

το οποίο οδηγεί σε μεγέθυνση της όποιας επιβάρυνσης, η μετρούμενη επιβάρυνση στην 

απόδοση κρίνεται πως είναι αποδεκτή για τη συγκεκριμένη εφαρμογή που εκτελείται σε 

μια μέση συσκευή, όπως αυτή των δοκιμών.   

 

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι: 

 

 Η απόδοση μιας διαδικτυακής υβριδικής εφαρμογής μπορεί να προσεγγίσει την 

απόδοση μιας αντίστοιχης εγγενούς και η όποια επιβάρυνση στη χρήση πόρων μπορεί να 

είναι αποδεκτή για συσκευές μέσου επιπέδου ή καλύτερες. 

   

5.2 Επιφυλάξεις  

 

 Ή προγενέστερη εμπειρία του συγγράφοντα στην ανάπτυξη εγγενών εφαρμογών για 

την πλατφόρμα iOS, είναι πιθανό να επηρεάζει τις υποκειμενικές του εκτιμήσεις κυρίως 

σε σχέση με την ωριμότητα των cross platform εργαλείων ανάπτυξης. 

 Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν και για τις δύο εκδόσεις της 

εφαρμογής ώστε ο κώδικας να είναι αποδοτικός και να ακολουθεί τις βέλτιστες 

πρακτικές, είναι μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα αυτό να μην επετεύχθη πλήρως. 
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 Το πρωτότυπο, που δημιουργήθηκε, ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία 

εφαρμογών. Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας δε μπορούν να γενικευτούν για 

άλλες κατηγορίες. Από την άλλη, πολλές εφαρμογές απαρτίζονται από μέρη και 

συστατικά στοιχεία αντίστοιχα με το LTMS. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον 

επιμερισμό των μετρήσεων της χρήσης του επεξεργαστή σε διακριτά μέρη του σεναρίου 

χρήσης, μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμη βοήθεια στις σχεδιαστικές επιλογές των 

προγραμματιστών.  

 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται αφορούν αποκλειστικά μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή και μια συγκεκριμένη συσκευή. Δε μπορούν να γενικευθούν για 

νεότερες ή παλιότερες συσκευές iPhone, ούτε φυσικά για συσκευές Android. 

 Πραγματοποιήθηκαν μόνο 7 δοκιμές ανά έκδοση της εφαρμογής. Αυτό καθιστά 

προβληματική την εξαγωγή στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων. Αποφεύχθηκε η 

χρησιμοποίηση των t-κατανομών για τον προσδιορισμό των διαστημάτων εμπιστοσύνης 

των υπολογιζόμενων μέσων τιμών, μιας και η χρήση τους προϋποθέτει την κανονική 

κατανομή του πληθυσμού (Wilcox, 2010, 60-81), η οποία δεν είναι δεδομένη στην 

παρούσα πειραματική διαδικασία. Παρά ταύτα, τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν 

χάνουν την αξία τους, μιας και ο σκοπός τους είναι η παροχή ενδείξεων για διαφορές 

καθώς και η τάξη μεγέθους αυτών. 

 

5.3 Προτάσεις 

 

 Η παρούσα εργασία με επιτυχία εξέτασε την υβριδική προσέγγιση ανάπτυξης 

εφαρμογών και συνέβαλε στον πληρέστερο προσδιορισμό των προβλημάτων απόδοσης 

που αυτή επιφέρει. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει χώρος για βελτιώσεις.  

 Μπορεί να αναπτυχθεί η εγγενής έκδοση για την πλατφόρμα Android, η υβριδική 

και εγγενής έκδοση για την πλατφόρμα Windows και να πραγματοποιηθούν οι 

αντίστοιχες δοκιμές σε ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο σύγχρονων συσκευών. Η 

διαδικασία των δοκιμών και των μετρήσεων μπορεί να αυτοματοποιηθεί και ο αριθμός 

των δοκιμών να πολλαπλασιαστεί ώστε να προκύψουν στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα. Θα ήταν επίσης χρήσιμη η περαιτέρω ανάλυση της χρήσης των πόρων 

της συσκευής κατά την αλληλεπίδραση με ένα μεγαλύτερο εύρος στοιχείων της διεπαφής 

χρήστη, όπως επίσης και κατά την πρόσβαση σε άλλα χαρακτηριστικά και αισθητήρες 

των συσκευών. 
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 Η ανάπτυξη του LTMS έγινε με εργαλεία που τη στιγμή που επιλέχθηκαν 

ικανοποιούσαν τα κριτήρια που τέθηκαν, ήταν δημοφιλή και πολλά υποσχόμενα. Το 

τοπίο των cross platform εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών συνεχώς αλλάζει. Νέα 

πλαίσια όπως το React Native ή το NativeScript - Angular 2 ενώ χρησιμοποιούν 

διαδικτυακές τεχνολογίες παράγουν εγγενή διεπαφή χρήστη. Άλλα πλαίσια, όπως το 

Supersonic στηρίζονται σε ένα μίγμα CSS και εγγενών στοιχείων. Θα ήταν πολύτιμη 

βοήθεια προς τους προγραμματιστές η συγκριτική αξιολόγηση των σύγχρονων πλαισίων 

στη βάση της δημιουργίας πρωτοτύπων και μετρήσεων απόδοσης. 

 Τέλος, η ίδια η εφαρμογή που αναπτύχθηκε μπορεί να επεκταθεί, περιλαμβάνοντας 

πρόσθετες λειτουργικότητες, όπως ειδοποιήσεις, συνεχή ενημέρωση των μηνυμάτων, 

σύνδεση με άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, χρήση και άλλων 

χαρακτηριστικών του υλικού των συσκευών και βέβαια να διατεθεί στα επίσημα 

ηλεκτρονικά καταστήματα. Πριν γίνει το τελευταίο, απαιτείται μια λεπτομερής μελέτη 

για την απαιτούμενη δυναμικότητα, τη γεωγραφική θέση και τον συγχρονισμό των 

διακομιστών και των βάσεων δεδομένων. 

 

 

 Τελειώνοντας, και παραφράζοντας το σχόλιο του ερευνητή της Vision Mobile 

Δημήτρη Μιχαλάκου (Vision Mobile Blog, 2013): 

 

 «Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι διαδικτυακές τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν 

ποιοτικές εφαρμογές, αλλά το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό» 
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Παράρτημα Α 

Λεπτομερή αποτελέσματα των μετρήσεων 

 

 

Πίνακας Α1 Μετρήσεις μνήμης και CPU ανά δοκιμή (hybrid) 

 

 

Πίνακας Α2 Μετρήσεις ενέργειας ανά δοκιμή (hybrid) 

 

 

Πίνακας Α3 Μετρήσεις GPU ανά δοκιμή (hybrid) 

 

 

Πίνακας Α4 Ανάλυση χρήσης CPU ανά δοκιμή (hybrid) 
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Πίνακας Α5 Μετρήσεις μνήμης και CPU ανά δοκιμή (native) 

 

 

Πίνακας Α6 Μετρήσεις ενέργειας ανά δοκιμή (native) 

 

 

Πίνακας Α7 Μετρήσεις GPU ανά δοκιμή (native) 

 

 

Πίνακας Α8 Ανάλυση χρήσης CPU ανά δοκιμή (native) 
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Διάγραμμα Α1 Χρήση μνήμης και CPU ως προς τον χρόνο (hybrid - 7 εκτελέσεις) 
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Διάγραμμα Α2 Χρήση GPU ως προς τον χρόνο (hybrid - 7 εκτελέσεις) 
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Διάγραμμα Α3 Χρήση μνήμης και CPU ως προς τον χρόνο (native - 7 εκτελέσεις) 
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Διάγραμμα Α4 Χρήση GPU ως προς τον χρόνο (native - 7 εκτελέσεις) 
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Διάγραμμα Α5 Κατανάλωση ενέργειας ως προς τον χρόνο (hybrid) 

 

 

 

 

Διάγραμμα Α6 Κατανάλωση ενέργειας ως προς τον χρόνο (native) 
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Παράρτημα Β 

 

LTMS v1.05 (για συσκευές iOS & Android) 

Δομή των αρχείων   
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Αποσπάσματα από τον κώδικα 
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 126 

Εφαρμογή διακομιστή v1.01 (AWS ec2 linux server) 

Δομή των αρχείων   
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Αποσπάσματα από τον κώδικα 
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