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Περίληψη 

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία πολύ μεγάλη αύξηση στην χρήση 

κινητών συσκευών από χρήστες διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών επιπέδων γνώσης. 

Ειδικότερα, η πλατφόρμα Android καταλαμβάνει με διάφορα το μεγαλύτερο μερίδιο της 

αγοράς. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένες ανάγκες ανάπτυξης εφαρμογών για 

κινητές συσκευές, και ιδιαίτερα Android, που απευθύνονται σε διάφορους τομείς, όπως 

παράδειγμα την εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μία διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών που υπάρχουν για φορητές συσκευές, τόσο για περιβάλλον 

Android όσο και για IoS. Στη συνέχεια, μελετώνται και συγκρίνονται οι τεχνολογίες που 

προσφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών Android. Τέλος, στα πλαίσια της εργασίας 

αναπτύσσεται μία Android εφαρμογή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό 

βοήθημα προς τους μαθητές του Γυμνασίου, για το μάθημα της Ιστορίας. Η εφαρμογή 

αυτή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν τμήμα της ύλης τους για το 

μάθημα της Ιστορίας, να δούνε σχετικά βίντεο και να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις, 

επιτρέποντας την εγγραφή και είσοδο διαφορετικών χρηστών στο σύστημα. Ο 

διαχειριστής της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα διαδικτυακά να ορίζει και να μεταβάλλει 

τις διαθέσιμες ερωτήσεις.     

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη εφαρμογών Android, Εκπαιδευτικές εφαρμογές, 

Εκπαιδευτική εφαρμογή Ιστορίας, Ιστορία Γυμνασίου 
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Abstract 

During the last years, there is a large increase in the use of mobile devices by people of 

different ages and various educational backgrounds. Especially, Android platforms holds 

the biggest market share. This fact has led to an increasing interest of developing 

software for mobile devices, especially those running Android, for different life areas, 

like education. In this work, at first educational software for mobile devices is explored 

for either Android or IoS. Then, the technologies for developing mobile software are 

studied and compared to each other. Finally, an Android application is developed that 

can be used as an educational aid for students studying history at High School. The 

application gives students the possibility to read history material, watch educational 

videos and answer questions, allowing them to register and login into the system. The 

administrator of the application can set and make changes to the questions asked to the 

students.  

Keywords: Android Software Development, Educational software, History education 

software, High school History 
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 1  Εισαγωγή 

 1.1  Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη 

μιας εφαρμογής εκπαιδευτικού χαρακτήρα, για κινητές συσκευές που χρησιμοποιούν 

λειτουργικό Android. Η εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και αφορά στο 

μάθημα της Ιστορίας του Γυμνασίου. Στόχος της εφαρμογής είναι η υποστήριξη της 

διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας του Γυμνασίου, καθώς προσφέρει διάφορες 

λειτουργίες. Παραδείγματα είναι η δυνατότητα ανάγνωσης τμημάτων του βιβλίου της 

Ιστορίας μέσα από το λογισμικό, αλλά και η επίλυση ασκήσεων, οι οποίες είναι σχετικές 

με την διδακτέα ύλη καθώς και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο ενώ παράλληλα 

δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή του μαθήματος ως διαχειριστή της εφαρμογής να 

ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί ερωτήσεις που περιέχονται σε αυτή. Θα γίνει 

περιγραφή, και σε ορισμένα σημεία ανάλυση, των τεχνικών εννοιών που απαιτούνται για 

τη δημιουργία λογισμικού σε τοπικά, ενώ στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί η 

δυναμικότητα του cloud που παρέχει τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογής και 

διακομιστή Ιστού, αναφορικά με τον κεντρικό έλεγχο των δεδομένων του λογισμικού. 

Στην πραγματικότητα, δεν απαιτείται μόνο το Android για την παραγωγή αντίστοιχων 

εφαρμογών, αλλά πλήθος άλλων συμπληρωματικών τεχνολογιών και τεχνικών 

βιβλιοθηκών που συμβάλλουν σημαντικά στην αφαιρετικότητα και κατά συνέπεια 

αποτελούν βοηθήματα έναντι της περιπλοκότητας που δημιουργείται από την 

αλληλεξάρτηση των διαφορετικών τεχνολογιών.  

Ο προγραμματισμός τόσο σε τεχνολογίες κινητών συσκευών σε περιβάλλον 

android όσο και σε διακομιστές Ιστού και βάσεων δεδομένων θα συμβάλλει στη μάθηση 

των σχετικών τεχνολογιών. Το τεχνικό υπόβαθρο που θα αποκτηθεί εμπεριέχει 

κατανόηση των εννοιών προγραμματισμού σε περιβάλλον android, της 

αποσφαλμάτωσης λογισμικού, τη χρήση βιβλιοθηκών και εργαλείων IDE όπως και το 

χειρισμό των βασικών αιτημάτων του διακομιστή Ιστού και των ερωτημάτων σε 

σχεσιακή βάση δεδομένων 
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 1.2  Διάρθρωση εργασίας 

Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας 

ενώ θα παρουσιαστεί και η διάρθρωσή της. 

Στο 2ο κεφάλαιο θα περιγραφεί η σχετική έρευνα για τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης εφαρμογών στην εκπαίδευση και θα μελετηθούν παρόμοιες εκπαιδευτικού 

περιεχομένου εφαρμογές που διατίθενται στις εμπορικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες της 

Google και της Apple  και τα δύο κύρια λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών. 

Στο 3ο κεφάλαιο θα εξηγηθούν βασικές έννοιες που προσδιορίζουν το 

λειτουργικό σύστημα του Android. Θα γίνει ανάλυση των στοιχείων, εργαλείων και 

βιβλιοθηκών που είναι βοηθητικά και συχνά απαραίτητα στη δημιουργία σχετικού 

λογισμικού. Τέλος, θα γίνει μία μεμονωμένη περιγραφή σύγκριση των δύο βασικών 

εργαλείων IDE, Eclipse και Android Studio, που επιτρέπουν τον προγραμματισμό 

ολοκληρωμένων εφαρμογών Android. 

Στο 4ο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η ανάλυση της android 

εφαρμογής για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας του 

Γυμνασίου. Θα περιγραφεί επίσης η σχεδίαση της βάσης δεδομένων, η λειτουργικότητα 

του εξυπηρετητή Ιστού, θα γίνει η ανάλυση αρχιτεκτονικής του έργου (project) και η 

ανάλυση των κλάσεων. Θα τεκμηριωθεί το πώς όλες αυτές οι διαφορετικές τεχνολογίες, 

που απαιτεί μια σύγχρονη εφαρμογή, γεφυρώνονται κάτω από μία εικονική διεπαφή 

προγραμματισμού (Application Programming Interface). 

Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο θα γίνει μία σύνοψη της εργασίας και θα παρουσιαστούν 

κάποιες προτάσεις για μελλοντική επέκταση της εφαρμογής. 
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 2  Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

 2.1   Χρήση εφαρμογών στην εκπαίδευση  

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο πως ζούμε την εποχή της πληροφορίας σε 

ηλεκτρονική μορφή. Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται από την έρευνα της Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2015 σχετικά με την χρήση των υπολογιστών και του 

διαδικτύου στα Ελληνικά νοικοκυριά 7 στα 10 δηλαδή το ποσοστό του 68,6% έχει 

πρόσβαση σε ηλεκτρονική υπολογιστή αλλά και στο διαδίκτυο. Ενώ η αύξηση αυτού του 

ποσοστού την τελευταία πενταετία είναι σημαντική και αγγίζει το 46,8%. Από το 46,4% 

που ήταν το 2010 πλέον έχει φτάσει το 68,1%. Μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό όσων 

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδίκτυο δηλώνει πως το χρησιμοποιεί 

κάθε μέρα σε ποσοστό που φτάνει το 80,68% κατά μέσο όρο στις ηλικίες που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα. 

Πλέον όμως το διαδίκτυο είναι κάτι φορητό. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει την φορητή του συσκευή είτε πρόκειται για κάποιο smart phone είτε για 

κάποιο laptop ή tablet και να περιηγηθεί στο διαδίκτυο εκτός της οικίας του. Οι τιμές 

των φορητών συσκευών είναι πλέον προσεγγίσιμες από τον μέσο χρήστη ταυτόχρονα οι 

ταχύτητες του λεγόμενου mobile internet είναι αρκετά ικανοποιητικές ώστε να 

προσφέρουν στον χρήστη μία ευχάριστη περιήγηση. Άλλωστε χαρακτηριστικό είναι πως 

στην ίδια έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται πως 7 στους 10 και πιο συγκεκριμένα το 

ποσοστό του 66,4% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το πρώτο τρίμηνο του 2015 

χρησιμοποίησαν κάποια φορητή συσκευή για να συνδεθούν αυξάνοντας το αντίστοιχο 

ποσοστό κατά 13,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Εντυπωσιακή είναι η 

αύξηση του ποσοστού αν το εξετάσουμε σε βάθος πενταετίας καθώς το 2010 η χρήση 

του διαδικτύου μέσω φορητών συσκευών άγγιζε μόλις το 15,1% γεγονός ωστόσο που 

δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση αν σκεφτεί κανείς την πρόοδο των φορητών συσκευών 

αλλά και του mobile internet τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα μέσα σε 

αυτά τα 5 χρόνια.[52]  

Το τι αναζητάει ο κόσμος κατά την περιήγησή του στο διαδίκτυο ποικίλει. Κατά 

κύριο λόγο όμως εάν θέλαμε να τα συνοψίσουμε τα περισσότερα κάτω από έναν και 

μόνο τίτλο αυτός θα ήταν η αναζήτηση πληροφοριών. Είτε πρόκειται για διάβασμα 

κάποιου περιοδικού, είτε για έρευνα αγοράς κάποιου προϊόντος. Όμως μιας και η 

συγκεκριμένη εργασία αφορά την χρήση εφαρμογών στην εκπαίδευση οφείλουμε να 
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σταθούμε σε δύο ποσοστά τα οποία είναι από τα υψηλότερα στην κατάταξη. Έτσι λοιπόν 

το 50,3% των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκε από φορητές συσκευές αφορούσε 

την αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και το 47,7% αφορούσε 

την αναζήτηση πληροφοριών για θέματα εκπαίδευσης.[52] Είναι άλλωστε γνωστό πως 

εδώ και χρόνια οι διάφοροι τόμοι της εγκυκλοπαίδειας που βρισκόταν σε κάθε σπίτι έχει 

παραχωρήσει την θέση του στις ηλεκτρονικές πηγές. Γεγονός που είναι λογικό αν 

αναλογιστεί κανείς τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου. Το πλήθος των πληροφοριών που 

μπορεί να βρει κανείς από διάφορες πηγές ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια ενός και 

μόνο βιβλίου δίνουν στον χρήστη την δυνατότητα σφαιρικής ενημέρωσης και επιλογής 

της αλήθειας με βάση την δική του κριτική ικανότητα. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι 

και ο ρυθμός με τον οποίο ανανεώνονται αυτές οι πληροφορίες. Τα διάφορα νέα 

ανεβαίνουν στο διαδίκτυο σχεδόν την ίδια στιγμή την οποία συμβαίνουν. Αντίθετα στην 

περίπτωση του τυπωμένου βιβλίου ο αναγνώστης θα πρέπει να περιμένει την επόμενη 

έκδοση προκειμένου να δει ενημερώσεις. 

Με μία πολύ απλή ματιά λοιπόν στα παραπάνω δεδομένα τα οποία δεν 

προκαλούν και εντύπωση σε κάποιον ο οποίος μπορεί να δει και να αναγνωρίσει την 

τάση της κοινωνίας γύρω μας μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε γιατί οι 

εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι πλέον κάτι υπαρκτό και κερδίζουν ολοένα έδαφος. 

Ενδεικτικό της σημασίας αλλά και της ανάπτυξής τους είναι πως η ίδια η Google έχει 

αναπτύξει ειδική πλατφόρμα για εφαρμογές με εκπαιδευτικό χαρακτήρα μέσα στο 

Google Play. Συγκεκριμένα κατά την καταχώρηση της εφαρμογής στο Google Play 

προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή υπάρχει ειδική 

περιοχή στην σελίδα όπου ο χρήστης πρέπει να σημειώσει εάν η εφαρμογή του θέλει να 

συμπεριληφθεί στον ειδικό κατάλογο της Google για Educational apps. Η συγκεκριμένη 

περιοχή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 2-1).[11]  

 

 

Εικόνα 2-1: Google Play – Διανομή της εφαρμογής στην εκπαιδευτική ενότητα της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 



5 

Από την στιγμή λοιπόν που μία εφαρμογή θα συμπεριληφθεί σε αυτή την λίστα ο 

κάθε εκπαιδευτικός θα μπορεί εύκολα να την εντοπίσει και να την χρησιμοποιήσει κατά 

την διδασκαλία του. Οι εφαρμογές αυτής της λίστας παίρνουν τόσο έγκριση από την 

Google όσο και από άλλους εκπαιδευτικούς του κλάδου.[12]  

Μέχρι λοιπόν το πρόσφατο παρελθόν γνωρίσαμε το λεγόμενο e learning το οποίο 

πρακτικά είναι η χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών ώστε να μπορεί ο χρήστης να 

έχει πρόσβαση στην διαδικασία της εκπαίδευσης εκτός του χώρου του σχολείου.[33] 

Πλέον λοιπόν μας συστήνεται το m learning (φορητή μάθηση). Προφανώς υπάρχουν 

ορισμοί και θεωρίες για τη φορητή μάθηση που την ορίζουν καθαρά από την πλευρά των 

τεχνολογιών και του υλικού. Φορητή μάθηση είναι η μάθηση που υποστηρίζεται 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από τις φορητές συσκευές όπως προσωπικοί ψηφιακοί 

βοηθοί (PDA) και έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), τα tablets κτλ [42]. Η τάση αυτή 

εξαπλώνεται ταχύτατα όπως άλλωστε αναμενόταν μιας και αυτή την στιγμή στον κόσμο 

υπάρχουν περίπου εφτά δισεκατομμύρια φορητές συσκευές. Το να διαθέτει κάποιος 

πλέον κινητό είναι σχεδόν αυτονόητο ακόμα και αν πρόκειται για άτομα νεαρά σε ηλικία 

έως και παιδιά.[35] Αρκεί να κάνει κανείς μία βόλτα στα δημοτικά σχολεία της χώρας 

μας για να διαπιστώσει πως πολλοί μαθητές κυκλοφορούν με σύγχρονες κινητές 

συσκευές. 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των φορητών συσκευών είναι το γεγονός ότι 

μπορούν να αξιοποιούν τα πολυμέσα, όπως εικόνες, βίντεο και ήχους προκειμένου να 

μεταδώσουν μέσω περισσοτέρων καναλιών την πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο 

κάνουν το μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές οι οποίοι πολλές φορές 

μπορούν να δουν το μάθημα ως παιχνίδι. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η 

αυξημένη συμμετοχή στο μάθημα ατόμων τα οποία ίσως πριν να μην έδειχναν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τα μαθήματα[17]. 

Το κινητό προσφέρει πρόσβαση στην πληροφορία από οπουδήποτε. Πρόσφατο 

παράδειγμα είναι η χιονόπτωση του φετινού χειμώνα στην Ελλάδα, αλλά και κάθε 

χειμώνα για αρκετά μέρη κυρίως πιο ορεινά. Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών πολλά 

ήταν τα παιδιά τα οποία για μέρες ή και για εβδομάδες δεν μπορούσαν να μεταβούν στο 

σχολείο τους με αποτέλεσμα να χάσουν αρκετά μαθήματα. Ακόμα όμως και αν 

αγνοήσουμε τον παράγοντα του καιρού μπορούμε να αναφερθούμε στα απομακρυσμένα 

χωριά της χώρας μας όπου λόγω των λιγοστών κατοίκων δεν διαθέτουν σχολείο. Έτσι τα 

παιδιά προκειμένου να πάνε στο σχολείο ή θα πρέπει να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα 
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κάθε μέρα ή θα πρέπει να μετακομίσουν ή δυστυχώς να παρατήσουν το σχολείο.[35] Με 

το m learning όμως αυτό το εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί. Οι μαθητές πλέον όχι μόνο 

δεν χρειάζεται να κουβαλάνε τα βιβλία τους στην τάξη καθώς θα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε αυτά στην μορφή των e books, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούν 

να παρακολουθήσουν το μάθημα χωρίς καν να έχουν φυσική παρουσία στην τάξη. 

Ακόμα και οι εργασίες μπορούν να εξελιχθούν ώστε να μην απαιτούν την χρήση του 

χαρτιού αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες cloud [17]. 

Τέλος ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η έλλειψη περιορισμού στην 

ώρα. Στο συμβατικό σχολείο υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν 

όλοι οι μαθητές. Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο ο μαθητής δεν μπορέσει 

να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα τις προγραμματισμένες ώρες τότε χάνει το 

μάθημα. Κάτι τέτοιο όμως με τις φορητές συσκευές εύκολα ξεπερνιέται καθώς η 

πληροφορία είναι διαθέσιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή [31]. 

Από την άλλη μεριά ένα ίσως από τα λίγα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου 

είναι η ποσότητα της πληροφορίας που διατίθεται μέσω κινητών συσκευών. Εάν η 

ποσότητα της πληροφορίας είναι μικρή τότε μπορεί εύκολα ο χρήστης να έχει πρόσβαση 

σε αυτή μέσω της φορητής του συσκευής. Ωστόσο εάν η ποσότητα της πληροφορίας που 

απαιτείται είναι μεγάλη όπως για παράδειγμα κατά την εκπόνηση μίας έρευνα τότε 

προτιμάται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η οθόνη του κινητού είναι μικρή και 

κουραστική για τον χρήστη [35]. 

Συμπερασματικά λοιπόν οι φορητές συσκευές ανοίγουν νέους ορίζοντες στον 

χώρο της εκπαίδευσης. Προσφέρουν πολλές εναλλακτικές και φαίνεται να είναι μία 

μέθοδος αρκετά κοντά στην νεολαία η οποία την αποδέχεται. Ενισχύει την συνεργασία 

και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών των γονιών και των δασκάλων, όμως δεν 

πρέπει να ξεχνάει κανείς πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον 

δάσκαλο. Τουλάχιστον όχι για τα επόμενα αρκετά χρόνια μέχρι η τεχνητή νοημοσύνη να 

φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα. Τα κινητά και όλες τους οι εφαρμογές αποτελούν απλά 

ένα ακόμα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών προκειμένου να ενισχύσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών τους για γνώση. 

 

 2.2  Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Android 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο η Google δίνει ιδιαίτερη 

σημασία στην ανάπτυξη εφαρμογών εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Μάλιστα προσφέρει 
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ειδική περιοχή στο Google Play όπου οι εφαρμογές που έχουν χαρακτηριστεί ως 

εκπαιδευτικές θα εμφανίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο εύκολο από τους 

χρήστες και τους εκπαιδευτικούς να τις εντοπίσουν. 

Με μία πρώτη αναζήτηση στον τομέα των εκπαιδευτικών εφαρμογών οι οποίες 

μάλιστα προσφέρονται δωρεάν στο Google Play είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς πως 

αρκετές εφαρμογές αφορούν την προετοιμασία υποψηφίων οδηγών, «Δίπλωμα 

αυτοκινήτου», «Σήματα», «TestKOK.gr». Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι 

εξετάσεις διπλώματος στα σήματα με ερωτήσεις που επιλέγονται από συγκεκριμένο και 

προκαθορισμένο σετ ερωτήσεων και είναι πολλαπλής επιλογής, καθιστά την δημιουργία 

εφαρμογών πολύ χρήσιμη. Η υλοποίησή τους δεν διαφέρει σε πολλά σημεία από την 

υλοποίηση που θα χρησιμοποιήσουμε στο πρακτικό κομμάτι της δικής μας εργασίας 

όπου θα παρουσιάζονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σωστού/λάθους. 

Όλοι οι υποψήφιοι τείνουν να πραγματοποιούν πολλές φορές τα τεστ αυτά προκειμένου 

να είναι όσο το δυνατόν πιο σίγουροι ότι γνωρίζουν τις σωστές απαντήσεις στα τεστ. Το 

να έχει κάποιος πρόσβαση σε αυτά μέσω του κινητού του τηλεφώνου διευκολύνει την 

διαδικασία καθώς μπορεί να πραγματοποιεί τα τεστ από οπουδήποτε. 

Πολλές είναι επίσης και οι εφαρμογές που αφορούν μεταφράσεις. Σίγουρα όταν 

ακούμε την λέξει μετάφραση από τα πρώτα που μας έρχονται στο μυαλό είναι το Google 

Translate, χωρίς ωστόσο να είναι το μοναδικό. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές οι οποίες 

μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία ακόμα και offline, με εξειδίκευση σε μία ή και 

περισσότερες γλώσσες. Πολύ σημαντικές είναι και οι εφαρμογές οι οποίες 

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες επιστήμες. Για παράδειγμα το λεξικό αστρονομίας 

«Astronomy Dictionary»[5] είναι ένα λεξικό το οποίο εξειδικεύεται στην επιστήμη της 

αστρονομίας και προσφέρει στον χρήστη του επαρκή τεκμηρίωση των όρων. Ένα 

συμβατικό λεξικό πολλούς από αυτούς τους όρους δεν τους περιλαμβάνει. Τα 

εξειδικευμένα λεξικά όμως προσφέρουν στον χρήστη όχι απλά την μετάφραση αλλά και 

την επεξήγηση του όρου. Στην πραγματικότητα τα λεξικά είναι αρκετά ογκώδη. Και 

λόγω του όγκου τους είναι δύσκολα στην μεταφορά και η ανανέωσή τους είναι δύσκολη 

και χρονοβόρα. Η γλώσσα όμως είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται 

διαρκώς. Ένα ηλεκτρονικό λεξικό λοιπόν που χωράει στην τσέπη του καθενός είναι πολύ 

πιο εύκολο να ενημερωθεί προσθέτοντας απλά μερικές νέες εγγραφές σε μία βάση 

δεδομένων. 



8 

Μία ακόμα εφαρμογή άξια αναφοράς γιατί είναι λίγο διαφορετική από τις 

υπόλοιπες είναι το Coursera. Αυτή η εφαρμογή δεν προσφέρει η ίδια κάτι στην 

εκπαίδευση του χρήστη. Πρόκειται για ένα portal στην ουσία μέσω του οποίου ο 

χρήστης έχει πρόσβαση σε διάφορα μαθήματα που προσφέρονται από διάφορα ιδρύματα 

ανά τον κόσμο και αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία. Το Coursera ξεκίνησε ως web 

εφαρμογή με πρόσβαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γρήγορα όμως έγινε η 

μετάβαση στις φορητές πλατφόρμες. Έτσι ο χρήστης μπορεί μέσω της εφαρμογής να 

αναζητήσει το μάθημα που τον ενδιαφέρει και να το παρακολουθήσει δωρεάν τις 

περισσότερες φορές. Πλέον λοιπόν μερικά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του 

πλανήτη και ορισμένοι από τους πιο καταξιωμένους καθηγητές βρίσκονται κυριολεκτικά 

στο χέρι μας.[7]  

Εάν τώρα κάποιο σχολείο δημιουργήσει λογαριασμό στο Google Apps for 

Education μπορεί να δώσει την δυνατότητα στους καθηγητές και στους μαθητές του να 

χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Google Classroom. Πρόκειται για μία εφαρμογή 

ηλεκτρονικής τάξης στην ουσία η οποία κύριο σκοπό έχει την ενίσχυση της επικοινωνίας 

των μαθητών μεταξύ τους και με τους καθηγητές. Μέσω της εφαρμογής μπορούν για 

παράδειγμα να μοιράζονται σημειώσεις ή να παραδίδονται εργασίες. Ταυτόχρονα 

μπορούν να ανεβαίνουν εικόνες και βίντεο. Διατίθεται δωρεάν από την Google και είναι 

ένα αξιόλογο εργαλείο οργάνωσης μίας τάξης.[10]  

Τέλος σημαντικό είναι το πλήθος των εφαρμογών quiz που υπάρχουν στο Google 

Play. Πρόκειται για εφαρμογές με ερωτήσεις και απαντήσεις στις οποίες ο χρήστης 

μαθαίνει ουσιαστικά παίζοντας. Τα quiz είναι σύντομα και ο χρήστης συνήθως καλείται 

να απαντήσει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους ή αντιστοίχισης. Αυτό 

συμβαίνει γιατί η αναγνώριση της φυσικής γλώσσας προκειμένου να αποφασιστεί η 

ορθότητα της απάντησης ακόμα αναπτύσσεται και δεν η υλοποίησή της δεν είναι 

ιδιαίτερα εύκολη. Στην περίπτωση λοιπόν των προκαθορισμένων απαντήσεων είναι 

εύκολο να αποφανθεί κανείς για το αν είναι σωστή ή λάθος η απάντηση. Τα quiz που 

υπάρχουν μπορεί να είναι γενικών γνώσεων ή και να εξειδικεύονται σε κάποιο 

επιστημονικό πεδίο. Κάποιες πλατφόρμες δίνουν μάλιστα την δυνατότητα στον χρήστη 

να δημιουργήσει τα δικά του quiz. Με αυτόν τον τρόπο ο καθηγητής δημιουργώντας 

custom quizzes μπορεί να στοχεύσεις σε συγκεκριμένες γνώσεις στις οποίες επιθυμείς να 

ελέγξει τους μαθητές του. Τα quiz αυτά μπορούν να αξιοποιήσουν και διάφορα 

multimedia όπως ήχοι και βίντεο. Ενδεικτικά με μία αναζήτηση στο Google Play 
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μπορούμε να αναγνωρίσουμε το «Το παιχνίδι των γνώσεων», το «Quizdom», το «Hellas 

Greek Trivial» και διάφορα άλλα. 

 

 2.3   Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Apple App Store 

Φυσικά και εκπαιδευτικές εφαρμογές ανάλογες των συσκευών Android μπορούν 

να εντοπιστούν και στα iOS της Apple. Άλλωστε ναι μεν το μερίδιο της αγοράς των 

iphones σε σχέση με τα Android phones είναι μικρότερο ωστόσο δεν είναι αμελητέο. 

Αποτέλεσμα είναι πολλές εφαρμογές να αναπτύσσονται και για τις δύο πλατφόρμες 

ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση το γεγονός πως πολλές 

εφαρμογές που θεωρούνται κορυφαίες σε μία πλατφόρμα χρίζουν αντίστοιχης 

αναγνώρισης και στην δεύτερη. 

Συνεπώς εφαρμογές όπως για παράδειγμα το Coursera βρίσκονται στις κορυφαίες 

θέσεις και στο App Store όπως και προηγουμένως. Το ίδιο και πολλές εφαρμογές που 

αφορούν μεταφράσεις και οργάνωση σημειώσεων. 

Κάτι αντίστοιχο του Google Classroom μπορεί αν συναντήσει κανείς στο iTunes 

U. Με την χρήση αυτής της εφαρμογής όπως αναφέρεται μπορεί ο χρήστης καθηγητής 

να οργανώσει την τάξη του και τα μαθήματά του. Μπορεί να εισάγει υλικό στα 

μαθήματα ανάλογα με το τι επιθυμεί να διδάξει τους μαθητές και ταυτόχρονα να 

συλλέγει εργασίες και να τις βαθμολογεί. Διαθέτει μία μεγάλη συλλογή δωρεάν υλικού 

στο οποίο μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση ενισχύοντας έτσι την μετάδοση της 

γνώσης.[18]  

Πολλά είναι και τα quiz που υπάρχουν και σε αυτή την πλατφόρμα. Ένα ίσως 

από τα πιο γνωστά το οποίο αν και υπάρχει και σε android στην περίπτωση του iOS 

δείχνει να βρίσκεται πιο ψηλά στην λίστα των προτιμήσεων είναι το Lumosity. 

Πρόκειται για μία σειρά από σύντομα mini games τα οποία κάθε φορά στοχεύουν σε 

διαφορετικό χαρακτηριστικό του εγκεφάλου. Χρειάζεται λοιπόν να επιστρατεύσει ο 

χρήστης την μνήμη του, και τα αντανακλαστικά του. Σημαντικό χαρακτηριστικό του 

είναι ότι κρατάει ιστορικό επιδόσεων. Έτσι ο χρήστης μπορεί να δει την πρόοδό του, να 

αναγνωρίσει σε ποιες δεξιότητες έχει καλύτερες επιδόσεις και να προγραμματίσει 

δραστηριότητες που αφορούν τις αδύναμες περιοχές του ώστε να μπορέσει να τις 

αναπτύξει.[21]  

Με μία γενική αναζήτηση για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές διακρίνει κανείς πως 

υπάρχει πληθώρα διαφορετικών εφαρμογών αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα 
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αξιόλογες. Καλύπτουν σχεδόν όλη την γκάμα των θεμάτων από μαθηματικά, 

αστρονομία, γεωγραφία, γλώσσα και όποιο άλλο πεδίο μπορεί να ενδιαφέρει τον χρήστη. 

Γίνεται λοιπόν σαφές από την αναζήτηση και στα δύο καταστήματα των 

κυρίαρχων συσκευών στην αγορά πως η εκπαίδευση έχει μπει δυναμικά στην εποχή των 

κινητών συσκευών. Πλέον οι πλειοψηφία διαθέτει μία φορητή συσκευή και μαζί με αυτή 

κρατά την γνώση κυριολεκτικά στο χέρι της. 

 

 2.4  Εκπαιδευτικές εφαρμογές που αφορούν στην Ιστορία 

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει να αξιοποιείται η τεχνολογία του 

Παγκόσμιου Ιστού για την ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών αναγκών και την βελτίωση  

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έχουν έτσι αναπτυχθεί πολλά εκπαιδευτικά σενάρια τα 

οποία αφορούν διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, ανάμεσά τους και η Ιστορία. Τα 

εκπαιδευτικά σενάρια αυτά είναι συχνά ελεύθερα διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου και 

μπορεί οποιοσδήποτε, μαθητής, εκπαιδευτικός ή γονέας, να έχει πρόσβαση σε αυτές τις 

υπηρεσίες, είτε μέσω των παραδοσιακών υπολογιστών, είτε μέσω κινητών συσκευών. Τα 

εκπαιδευτικά σενάρια διατηρούνται σε διάφορα αποθετήρια και πλατφόρμες.  

 

 

Εικόνα 2-2: Ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Φωτόδεντρο) 

 

Η πιο γνωστή πλατφόρμα αυτής της μορφής, για τον Ελλαδικό χώρο, είναι ο 

Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, γνωστός και ως Φωτόδεντρο  
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(http://photodentro.edu.gr) (εικόνα 2-2). Στην πλατφόρμα αυτή υπάρχει πολύ μεγάλο 

εκπαιδευτικό υλικό που αφορά όλα τα μαθήματα της μέσης εκπαίδευσης και 

περιλαμβάνει κείμενα, ασκήσεις, βίντεο, εφαρμογές κτλ. Εκτός από το φωτόδεντρο, 

υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες πλατφόρμες, όπως το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων 

(Didactic Scenarios Repository – DSR) του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ιφιγένεια 

(http://ifigeneia.cti.gr), ο Πρωτέας (http://proteas.greek-language.gr), το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης και η Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης Αξίας Διδακτικών 

Αντικειμένων (ΜΗΤΙΔΑ). Οι πλατφόρμες αυτές, παρόλο που είναι προσβάσιμες και 

μέσω κινητών συσκευών, παρουσιάζουν διάφορα μειονεκτήματα, αφού πέρα του 

γεγονότος ότι συχνά δεν παρέχουν αρκετές On-line δραστηριότητες, επιπρόσθετα δεν 

εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι κινητές συσκευές με 

αποτέλεσμα να μην είναι εύχρηστες μέσω φορητών συσκευών. Θα παρουσιαστούν έτσι 

στη συνέχεια, εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και απευθύνονται σε κινητές συσκευές.  

Για την πλατφόρμα Android έχουν αναπτυχθεί κάποιες εφαρμογές οι οποίες 

αφορούν το αντικείμενο της Ιστορίας, χωρίς όμως να ικανοποιούν τις αυξημένες ανάγκες 

που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης εξάπλωσης της χρήσης των 

κινητών συσκευών. Μία εφαρμογή που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και τις 

Πανελλήνιες εξετάσεις είναι η “ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ”, που 

περιλαμβάνει κουίζ γνώσεων πάνω στην ύλη της Ιστορίας της θεωρητικής κατεύθυνσης 

των Πανελλήνιων εξετάσεων και οι ερωτήσεις χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες με 

θέματα : Προσφυγικό, Κρητικό ζήτημα, Κόμματα και Οικονομικά (εικόνα 2-3). Η πιο 

πάνω εφαρμογή βέβαια, περιέχει μόνο κουίζ γνώσεων και δεν διαθέτει υλικό το οποίο 

μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να μάθει και να κατανοήσει την Ιστορία των 

κατηγοριών που αναφέρεται[38].  

 

http://photodentro.edu.gr/
http://ifigeneia.cti.gr/
http://proteas.greek-language.gr/
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Εικόνα 2-3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Μία αντίστοιχη εφαρμογή που περιέχει κουίζ γνώσεων Ιστορίας, είναι η 

εφαρμογή “ Ιστορία Κουίζ παιχνίδι” (εικόνα 2-4), η οποία όμως έχει μόνο ερωτήσεις 

στην Αγγλική γλώσσα, οι οποίες μάλιστα αφορούν γενικότερες γνώσεις Ιστορίας. Ο 

χρήστης μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις του στην αμερικανική ιστορία, στην 

ευρωπαϊκή ιστορία, και στην παγκόσμια ιστορία και να κερδίζει πόντους [39].  
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Εικόνα 2-4: Ιστορία Κουίζ παιχνίδι  

 

Μία άλλη εφαρμογή Android, η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις σωστού-λάθους 

και πολλαπλής επιλογής και απευθύνεται στα αντικείμενα διδασκαλίας του Λυκείου 

είναι η εφαρμογή LySTe (Lyceum SOS Tests) η οποία περιλαμβάνει και το μάθημα της 

Ιστορίας. Σκοπός της εφαρμογής είναι η ευκολότερη εκμάθηση και επανάληψη της 

θεωρίας των μαθημάτων όλων των τάξεων της Γ' Λυκείου, Ενιαίου και ΕΠΑΛ (εικόνα 

2-5), χωρίς να παρέχει όμως ποικιλία στο είδος των κουίζ που προσφέρει, ούτε και 

κάποιες δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης[22].  
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Εικόνα 2-5 Εφαρμογή LySTe 

 

Η εφαρμογή World History SMART Dictionary (εικόνα 2-6).είναι ένα λεξικό της 

παγκόσμιας ιστορίας που περιέχει πάνω από 5000 ιστορικούς όρους και γεγονότα. 

Περιλαμβάνει επιπλέον δύο ιδιαίτερες λειτουργίες το Today In History όπου ο χρήστης 

μπορεί να δει το ιστορικό γεγονός που συνέβη “σαν σήμερα” καθώς επίσης και τη 

λειτουργία Glyph Translator  μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να μεταφράσει το 

όνομά του σε αρχαία σύμβολα. Επιπλέον περιλαμβάνει ιστορικά κουίζ έτσι δίνει την 

ευκαιρία στο χρήστη να δοκιμάσει τις ιστορικές γνώσεις του. Η εφαρμογή είναι 

γραμμένη στην αγγλική γλώσσα[36].  
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Εικόνα 2-6: Εφαρμογή World History SMART Dictionary 

 

Μία εφαρμογή για κινητές συσκευές πλατφόρμας Android, είναι η “Ιστορία της Γ 

Δημοτικού”. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μια πρόταση στον τομέα του σχολικού 

βοηθήματος και περιλαμβάνει ένα πλήρως εικονογραφημένο βοήθημα, με ζωντανή 

αφήγηση, για το μάθημα της Ιστορίας στη Γ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου (εικόνα 2-7). 

Η εφαρμογή ακολουθεί πιστά το σχολικό βιβλίο, βοηθώντας έτσι παιδιά με δυσκολίες 

μάθησης, δεν δίνει όμως τη δυνατότητα μίας εναλλακτικής προσέγγισης της ύλης που 

περιγράφεται στο σχολικό βιβλίο, ούτε και παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των 

γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές[37]. 

 



16 

 

Εικόνα 2-7: Ιστορία της Γ Δημοτικού 

 

Μία εφαρμογή η οποία έχει αναπτυχθεί για πλατφόρμα IoS, είναι η “Greece: 

History and Culture”, η οποία περιέχει μία μεγάλη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει 

όλη την Ελληνική ιστορία μέσα από χάρτες αρχαιολογικών μουσείων, ντοκουμέντα, 

φωτογραφίες και εξιστόρηση των γεγονότων (εικόνα 2-8) [15].  
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Εικόνα 2-8: Greece: History and Culture 

 

Η εφαρμογή AP European History Review (εικόνα 2-9). που έχει αναπτυχθεί 

στην πλατφόρμα Ios παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Ιστορία από την Αναγέννηση μέχρι 

τον σχηματισμό της σύγχρονης Ευρώπης. Περιέχει 19 θεματικά κεφάλαια και κάθε 

κεφάλαιο περιέχει μια λεπτομερή επισκόπηση του υλικού με διαγράμματα, πολιτικές 

γελοιογραφίες κλπ. Επιπλέον η εφαρμογή περιλαμβάνει ηχητικές διαλέξεις, ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής καθώς και επεξηγήσεις των απαντήσεων. Είναι γραμμένη στην 

αγγλική γλώσσα[4]. 



18 

 

Εικόνα 2-9: Εφαρμογή AP European History Review 

 

Άλλη μία εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα Ios είναι η FREE 

QVprep Lite AP European History (εικόνα 2-10) και αφορά στην ευρωπαϊκή ιστορία. 

Αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες που αφορούν στην Ευρωπαϊκή ιστορία. Περιέχει 

κείμενα, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ενώ όταν ο χρήστης απαντά λάθος η εφαρμογή 

παρέχει επεξήγηση της σωστής απάντησης. Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του τεστ πολλαπλής επιλογής στο facebook και στο 

twitter. Η εφαρμογή είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα, διατίθεται δωρεάν αλλά το 

περιεχόμενό της είναι περιορισμένο και δίνει τη δυνατότητα αγοράς στο χρήστη μιας  

νέας εφαρμογής με περισσότερο περιεχόμενο [9]. 
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Εικόνα 2-10: FREE QVprep Lite AP European History 

 

Επιπλέον, υπάρχει πληθώρα εφαρμογών για κινητές συσκευές οι οποίες 

παρουσιάζουν διάφορα στοιχεία της Ελληνικής μυθολογίας. Όμως, οι εφαρμογές αυτές 

απευθύνονται κυρίως σε τουρίστες και επισκέπτες της Ελλάδας ή σε κάποιους που 

επιθυμούν να μάθουν την Ιστορία της Ελλάδας. Δεν απευθύνονται δηλαδή σε μαθητές 

και ούτε αξιολογούν τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί.  

Παρατηρούμε επομένως, ότι οι υπάρχουσες εφαρμογές για κινητές συσκευές που 

αφορούν την Ιστορία, δεν είναι επαρκείς ώστε να καλύψουν τις μεγάλες εκπαιδευτικές 

ανάγκες που υπάρχουν . 

Μετά λοιπόν τον εντοπισμό εκπαιδευτικών εφαρμογών για κινητές συσκευές 

κυρίως των εφαρμογών που αφορούν στο αντικείμενο της ιστορίας  παρατηρήσαμε και 

τις μεθόδους/πρακτικές που χρησιμοποιούν όπως κουίζ ερωτήσεων, περιεχόμενο με 

κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό κτλ. με σκοπό να χρησιμοποιηθεί κάποια ή κάποιες από 

αυτές στην ανάπτυξη της εφαρμογής που παρουσιάζεται στις επόμενες παραγράφους. 

Επιλέχθηκε λοιπόν η εφαρμογή να συνδυάζει κάποιες μεθόδους/πρακτικές ώστε να είναι 
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πιο ελκυστική για τους μαθητές να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και παράλληλα 

προσπαθεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την εκμάθηση της Ιστορίας του 

Γυμνασίου.  

 

 3  Ανάπτυξη εφαρμογών Android  

 3.1   Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία η χρήση φορητών συσκευών για τη 

σύνδεση στο Διαδίκτυο και την επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες. Υπάρχουν διάφορα 

είδη φορητών συσκευών, όπως υπολογιστές παλάμης (palmtops), υπολογιστές τσέπης 

(pocket PCs και PDAs), notebooks, netbooks, έξυπνα κινητά (smartphones), ταμπλέτες 

(tablets) κτλ. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες, τα smartphones και τα tablets, έχουν πλέον 

αγγίξει τεράστια ποσοστά εξάπλωσης στο ευρύ κοινό, είτε πρόκειται για έμπειρους, είτε 

για άπειρους χρήστες υπολογιστικών συσκευών.  

Για την εύκολη χρήση των φορητών συσκευών απαιτείται φυσικά η ύπαρξη ενός 

απλού και φιλικού προς τον χρήστη λειτουργικού συστήματος για φορητές συσκευές. 

Υπάρχουν διάφορα λειτουργικά συστήματα που απευθύνονται στους χρήστες των 

smartphones και των tablets, όπως το Android, το IoS της Apple, το Blackberry OS, τα 

Windows Mobile, το Maemo της Nokia κτλ. Στην εικόνα 3-1 φαίνεται τα ποσοστά 

χρήσης των λειτουργικών συστημάτων για φορητές συσκευές, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στον ιστότοπο του netmarketshare κατά τον Αύγουστο του 2017. Είναι 

εύκολο να παρατηρήσει κάποιος ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συσκευών, της τάξης 

του 64,76%, χρησιμοποιούν Android, ενώ ακολουθούν οι συσκευές που χρησιμοποιούν 

το IoS της Apple, με ποσοστό 32,39%. Τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα 

καταλαμβάνουν αυτή τη στιγμή ένα πολύ μικρό μερίδιο της αγοράς. Λαμβάνοντας 

υπόψιν το πολύ μεγάλο ποσοστό χρήσης του Android, καθώς και το γεγονός ότι το 

λειτουργικό σύστημα IoS είναι ένα απόλυτα κλειστό λογισμικό, το οποίο απευθύνεται σε 

συσκευές ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή (της Apple), είναι εύκολο να κατανοηθούν 

τα πλεονεκτήματα της χρήσης του λειτουργικού συστήματος Android, καθώς και την 

ανάπτυξη εφαρμογών για συσκευές με αυτό το λειτουργικό σύστημα.[26] 
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 3.2   Το λειτουργικό σύστημα Android 

Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα, ανοικτού κώδικα, το οποίο έχει 

αναπτυχθεί από τη Google, και ο πυρήνας του βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα 

Linux. Το Android χρησιμοποιείται σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες (tablets).  Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη, 

ανοικτή και ελεύθερα διαθέσιμη πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει, πέρα από τον 

πυρήνα του λειτουργικού συστήματος (kernel), ένα σύνολο βιβλιοθηκών και βασικών 

εφαρμογών.  Βασισμένο σε έναν τροποποιημένο πυρήνα του Linux, το Android 

προσφέρει μία ανοικτή πλατφόρμα για απλούς ή προχωρημένους χρήστες που θέλουν να 

κάνουν χρήση φορητών συσκευών εξοπλισμένων με δυνατότητες όπως GPS, κάμερα, 

οθόνη αφής, πολυμεσικές λειτουργίες, αισθητήρες διαφόρων τύπων κτλ.  

Αρχικά το λειτουργικό σύστημα Android αναπτύχθηκε από την Android Inc., μία 

εταιρία που στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Google, η οποία με τη σειρά της ίδρυσε 

μία σύμπραξη με το όνομα  Open Handset Alliance, η οποία πλέον αποτελείται από 84 

μέλη και μελετά την ανάπτυξη ανοικτών προτύπων για κινητές συσκευές, έχοντας υπό 

την ευθύνη της και την συντήρηση και εξέλιξη της πλατφόρμας Android.   

Πριν από την εμφάνιση του Android, υπήρχαν διάφορα άλλα λειτουργικά 

συστήματα για κινητές συσκευές. Οι πλατφόρμες αυτές ήταν κατά κανόνα κλειστές, 

απευθύνονταν σε συγκεκριμένες συσκευές και για την ανάπτυξη του κατάλληλου 

Εικόνα 3-1: Ποσοστό χρήσης λειτουργικών συστημάτων για φορητές συσκευές (πηγή: 

netmarketshare.com, Αύγουστος 2017) 
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λογισμικού απαιτούνταν η χρήση κλειστών εργαλείων. Συχνά επίσης δεν 

υποστηρίζονταν, επί ίσοις όροις, η ανάπτυξη εφαρμογών από τρίτους κατασκευαστές 

[44]. Η πλατφόρμα Android, από την άλλη πλευρά, λόγω του ανοικτού της χαρακτήρα, 

επιτρέπει σε διαφορετικές εταιρίες την ανάπτυξη εφαρμογών κάνοντας χρήση των ίδιων 

βιβλιοθηκών και κοινής διεπαφής (API). Οι εφαρμογές αυτές που αναπτύσσονται από 

τρίτους κατασκευαστές, έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια υποστήριξη όπως οι 

ενσωματωμένες εφαρμογές της πλατφόρμας. Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα Android 

προσφέρει άριστη τεκμηρίωση και μία ενεργή κοινότητα προγραμματιστών, η οποία 

επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση νέων προγραμματιστών για την υλοποίηση νέων 

ιδεών. Αυτός μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν ο βασικότερος λόγος που ώθησε το 

Android στην τεράστια επιτυχία που γνώρισε στο χώρο των κινητών συσκευών. 

Σύμφωνα με την Open Handset Alliance, το λειτουργικό σύστημα Android 

αναπτύχθηκε από την αρχή με τον ξεκάθαρο στόχο να αποτελέσει την πρώτη ανοικτή, 

πλήρη και ελεύθερη πλατφόρμα που απευθύνεται σε κινητές συσκευές [27]. Κάποια από 

τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το λειτουργικό σύστημα Android παρουσιάζονται πιο 

κάτω: 

 Ελεύθερο και ανοικτό. Ο κώδικας του Android είναι δημόσια διαθέσιμος και με 

τον τρόπο αυτό οι προγραμματιστές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την 

εσωτερική λειτουργία του και να αναπτύξουν καλύτερες εφαρμογές. 

 Μηδενικό κόστος. Καθώς η πλατφόρμα Android είναι ελεύθερη και ανοικτού 

κώδικα, επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη και διανομή λογισμικού από 

μεμονωμένους προγραμματιστές και εταιρίες λογισμικού. Οι απαραίτητες 

βιβλιοθήκες και εργαλεία είναι διαθέσιμα δωρεάν και επομένως δεν υπάρχουν 

εμπόδια που να αφορούν το κόστος χρήσης που να αποτρέπουν την ανάπτυξη 

ποιοτικού λογισμικού. 

 Όλες οι εφαρμογές αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Οι εφαρμογές που 

αναπτύσσονται από τρίτους κάνουν χρήση των ίδιων βιβλιοθηκών και του ίδιου 

API και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις ενσωματωμένες (native) εφαρμογές. 

 Πυρήνας βασισμένος στο Linux. Το λειτουργικό Android χρησιμοποιεί ως βάση 

του τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux, το οποίο έχει ήδη κλείσει 

25 χρόνια ζωής. Προσφέρεται με τον τρόπο αυτό σταθερότητα, αξιοπιστία και 

ασφάλεια.  
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 Γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη εφαρμογών. Η πλατφόρμα Android προσφέρει 

τις απαραίτητες βιβλιοθήκες ανάπτυξης λογισμικού και επιπλέον υπάρχουν 

ελεύθερα διαθέσιμα περιβάλλοντα γρήγορης ανάπτυξης εφαρμογών. Με τον 

τρόπο αυτό είναι  δυνατόν κάποιος προγραμματιστής να αναπτύξει εύκολα και 

γρήγορα τις εφαρμογές του. 

 Εύκολη δημοσίευση και διανομή των εφαρμογών. Ένα πολύ σημαντικό 

σημείο είναι ότι μπορούν οι προγραμματιστές να δημοσιεύσουν και να 

διανείμουν εύκολα και γρήγορα τις εφαρμογές τους, χωρίς να χρειάζεται να 

περιμένουν για κάποια χρονοβόρα έγκριση. Παρέχεται ένα εύκολα προσβάσιμο 

περιβάλλον διανομής εφαρμογών, διαθέσιμο προς όλους. 

 Χρήση γνωστών και δοκιμασμένων εργαλείων. Η ανάπτυξη εφαρμογών 

Android απαιτεί γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Java. H Java αποτελεί 

την πλέον δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού και σύμφωνα με τους δείκτες της 

TIOBE διατηρεί τη θέση αυτή κατά την τελευταία δεκαπενταετία[32]. Στην 

εικόνα 3-2 φαίνεται η λίστα με τις 10 πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού. 

Επομένως, δεν χρειάζεται ένας προγραμματιστής να χάσει χρόνο για την 

εκμάθηση μίας νέας γλώσσας προγραμματισμού. Επιπλέον, μπορεί να γίνει 

χρήση υπαρχόντων και δημοφιλών εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, όπως το 

Eclipse, ώστε να υπάρχει ακόμη ευκολότερη αφομοίωση έμπειρων 

προγραμματιστών. 

 Φιλικότητα προς τον χρήστη. Τόσο το περιβάλλον χρήσης του λειτουργικού 

συστήματος Android που απευθύνεται σε απλούς χρήστες, όσο και το περιβάλλον 

ανάπτυξης εφαρμογών, που απευθύνεται σε άπειρους ή έμπειρους 

προγραμματιστές είναι πολύ φιλικά προς τον χρήστη και αναπτύχθηκαν με αυτό 

το στόχο. 

 Υποστήριξη από την κοινότητα. Αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον Android 

υπάρχει μία τεράστια κοινότητα υποστήριξης, διαθέσιμη να βοηθήσει στην 

επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων μπορεί να εμφανιστούν, είτε κατά τη χρήση 

του λειτουργικού, είτε κατά την ανάπτυξη λογισμικού. 

 Υποστήριξη από την Google. Πίσω από το Android βρίσκεται πάντοτε η εταιρία 

Google που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες λογισμικού και δύναται να 

υποστηρίξει τις όποιες προσπάθειες βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης της 

πλατφόρμας. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζει μία κινητή συσκευή με λειτουργικό 

σύστημα Android, φαίνονται πιο κάτω: 

 Αποθήκευση δεδομένων. Η αποθήκευση δεδομένων μπορεί να γίνει είτε με 

χρήση της Βάσης Δεδομένων SQLite που υποστηρίζεται, είτε με άλλα 

συστήματα Βάσης Δεδομένων που απαιτούν τη χρήση server, όπως η MySQL 

και η ProstgreSQL. 

 Συνδεσιμότητα. Η πλατφόρμα Android υποστηρίζει σύνδεση μέσω πρωτοκόλλων 

όπως GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EVDO, UMTS, Bluetooth, WiFi, LTE και 

WiMAX. 

 Ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης Παγκόσμιου Ιστού που βασίζεται στο 

λογισμικό Webkit.  

 Υποστήριξη για εικόνες και πολυμέσα. Υποστηρίζεται η εμφάνιση πολυμεσικών 

αρχείων στα πιο δημοφιλή πρότυπα, όπως MPEG4 SP, AMR,H.263, H.264, 

AAC, MP3, WAV, JPG, PNG, GIF, κτλ. 

 Ανταλλαγή μηνυμάτων. Υπάρχει πλήρης υποστήριξη για μηνύματα SMS και 

MMS. 

 Υποστήριξη υλικού, όπως κάμερες, GPS, Bluetooth, αισθητήρες, οθόνη 

πολλαπλής αφής, 2D και 3D κάρτας γραφικών κτλ. 
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Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android περιγράφεται πιο αναλυτικά στις 

επόμενες παραγράφους. 

 

 3.3   Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android 

Με την ονομασία Android αναφερόμαστε σε μία στοίβα λογισμικού (software 

stack) για κινητές συσκευές, η οποία περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα (κατώτερο 

επίπεδο στοίβας), το ενδιάμεσο λογισμικό, καθώς και τις βασικές εφαρμογές (ανώτερο 

επίπεδο στοίβας).  Η συνολική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android εμφανίζεται στην 

εικόνα 3-3. 

Εικόνα 3-2:Οι πιο δημοφιλή γλώσσες προγραμματισμού (πηγή: 

https://www.tiobe.com/tiobe-index/) 
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Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα 

επίπεδα: 

 Ο πυρήνας (Kernel). Το χαμηλότερο στρώμα στη στοίβα λογισμικού είναι ο 

πυρήνας του λειτουργικού συστήματος, ο οποίος αποτελεί μία τροποποίηση του 

πυρήνα του Linux.  Η τελευταία έκδοση του Android (έκδοση 8.0 – Αύγουστος 

2017), που φέρει την κωδική ονομασία Oreo, βασίζεται στον πυρήνα του Linux 

με έκδοση 4.10 [3]. 

Εικόνα 3-3: Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android 
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 Οι βιβλιοθήκες (Libraries). Πάνω από τον πυρήνα βρίσκεται ένα σύνολο 

βιβλιοθηκών, οι οποίες είναι γραμμένες κυρίως σε γλώσσα C/C++. Ο λόγος που 

γίνεται χρήση της C είναι ότι ο πυρήνας είναι γραμμένος κυρίως σε C και οι 

βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τον πυρήνα. Αυτές οι 

βιβλιοθήκες προσφέρονται προς τους προγραμματιστές διαμέσου του ανώτερου 

επιπέδου (Application Framework) καλούνται μέσω της προσφερόμενης 

διεπαφής Java (Java interface).  Στις βιβλιοθήκες αυτές περιλαμβάνεται 

λογισμικό που είναι υπεύθυνο για λειτουργίες όπως τη διαχείριση της οθόνης 

αφής, την εμφάνιση πολυμέσων, τις 3D λειτουργίες, την αποθήκευση δεδομένων 

κτλ [45]. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται το λογισμικό για τις λειτουργίες χρόνου 

εκτέλεσης (Android Runtime) που περιλαμβάνει την εικονική μηχανή Dalvik και 

ένα σύνολο βασικών βιβλιοθηκών (core libraries). Η εικονική μηχανή Dalvik 

(Dalvik virtual machine), λαμβάνει και μεταφράζει τις εντολές Java από τις 

οποίες αποτελείται μα εφαρμογή για Android. Με τον τρόπο αυτό, ο πυρήνας του 

λειτουργικού συστήματος που δεν κατανοεί τη γλώσσα Java, εκτελεί τον 

μεταφρασμένο κώδικα. Στην πραγματικότητα η μηχανή Dalvik αποτελεί την 

εκδοχή της εικονικής μηχανής Java (Java Virtual Machine) που χρειάζονται οι 

υπολογιστές ώστε να εκτελέσουν κώδικα Java. Από το 2013 και την έκδοση 4.4 

του Android (KitKat), η Google αντικατέστησε τη μηχανή Dalvik με το ART 

(Android runtime). Το ART είναι το αποτέλεσμα ενός διετούς κρυφού project 

από την Google, το οποίο προσφέρει καλύτερη απόδοση, βελτιωμένη διαχείριση 

ελεύθερης μνήμης (garbage collection) και βελτιωμένες λειτουργίες 

εκσφαλμάτωσης. Το σύστημα ART είναι συμβατό με το προγενέστερο Dalvik, 

αλλά υπάρχουν τεχνικές που λειτουργούν στο Dalvik αλλά δεν υποστηρίζονται 

στο ART [13]. Η μηχανή Dalvik χρησιμοποιεί Just In Time (JIT) μεταγλώττιση, 

δηλαδή μεταγλωττίζει τη στιγμή της εκτέλεσης του τμήμα του κώδικα που 

χρειάζεται. Αντίθετα, η μηχανή ART μεταγλωττίζει από πριν τα τμήματα κώδικα 

που χρειάζεται, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση του 

συστήματος, αφού οι εφαρμογές εκτελούνται πιο γρήγορα. 

 Το επίπεδο πλαισίου εφαρμογών (Application framework). Το επίπεδο αυτό 

παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη εφαρμογών Android. Το 

επίπεδο αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση στο υλικό της συσκευής, τη διαχείριση 

της διεπαφής με τον χρήστη και όλους τους πόρους που χρειάζεται μία εφαρμογή. 
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Οι λειτουργίες του επιπέδου χρησιμοποιούνται τόσο από τις προεγκατεστημένες 

εφαρμογές, όσο και και από τις εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που 

εγκαθίστανται εκ των υστέρων. 

 Το επίπεδο εφαρμογών (Application layer). Στο πάνω μέρος της 

αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας Android βρίσκεται το επίπεδο εφαρμογών. Το 

επίπεδο αυτό περιλαμβάνει. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τις διάφορες 

εφαρμογές, προεγκατεστημένες ή τρίτων κατασκευαστών όπως προγράμματα 

πλοήγησης, προγράμματα διαχείρισης SMS ή επαφών, e-mail clients,ημερολόγια 

κτλ. Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν αναπτυχθεί στη γλώσσα προγραμματισμού 

Java και εκτελούνται κάνοντας χρήση των υπηρεσιών των χαμηλότερων 

επιπέδων. 

 

 3.3.1  Οι βιβλιοθήκες της πλατφόρμας Android 

Πάνω από τον πυρήνα του Android βρίσκεται το επίπεδο των βιβλιοθηκών της 

Java. Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι γραμμένες σε C/C++, έτσι ώστε να επικοινωνούν με τον 

πυρήνα ο οποίος είναι γραμμένος στις γλώσσες αυτές. Μερικές από τις χρήσιμες 

βιβλιοθήκες που προσφέρονται εμφανίζονται στην εικόνα 3-4 και η λειτουργία τους 

περιγράφεται στην πιο κάτω λίστα: 

 C βιβλιοθήκες συστήματος. Πρόκειται για ένα σύνολο βιβλιοθηκών που 

αποτελούν υλοποιήσεις αντίστοιχων BSD βιβλιοθηκών και αποτελούν το 

σύστημα βιβλιοθηκών συστήματος (libc). Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι 

βελτιστοποιημένες για χρήση σε ενσωματωμένα συστήματα (embeded systems) 

που βασίζονται σε Linux. 

 Βιβλιοθήκες πολυμέσων (media libraries). Είναι βιβλιοθήκες που 

υποστηρίζουν την αναπαραγωγή και εγγραφή διαφόρων δημοφιλών τύπων 

πολυμεσικών αρχείων, όπως MPEG4, H.264, MP3, AAC, JPG και PNG. 
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 Βιβλιοθήκες διαχείρισης οθόνης αφής. Αναλαμβάνουν τον χειρισμό της οθόνης 

αφής. 

 Βιβλιοθήκες 2D γραφικών (Scalable Graphics Library – SGL). Παρέχουν 

όλες τις επιθυμητές λειτουργίες για την εμφάνιση στην οθόνη 2D γραφικών. 

Λειτουργούν σε συνεργασία με το σύστημα διαχείρισης της οθόνης και τον 

διαχειριστή παραθύρων (windows manager), έτσι ώστε να εμφανίσουν τις 

επιθυμητές εικόνες στην οθόνη της φορητής συσκευής. 

 Βιβλιοθήκες 3D. Αποτελούν υλοποίηση των βιβλιοθηκών OpenGL. 

Χρησιμοποιούν είτε τον επιταχυντή 3D γραφικών, αν υπάρχει, είτε κατάλληλο 

λογισμικό (software) για την εμφάνιση των 3D γραφικών. 

 Βιβλιοθήκες LibWebCore. Βασίζονται στη μηχανή WebKit και αναλαμβάνουν 

την εμφάνιση ιστοσελίδων σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης. Υποστηρίζονται και 

ασφαλείς συνδέσεις SSL για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων. 

 Βιβλιοθήκες FreeType.  Για την εμφάνιση των κατάλληλων γραμματοσειρών 

στην οθόνη. 

 SQLite. Πρόκειται για την ενσωματωμένη Βάση Δεδομένων που επιτρέπει τη 

μόνιμη αποθήκευση δεδομένων και λειτουργίες SQL, χωρίς να είναι απαραίτητο 

να τρέχει κάποιος server. 

Στο πιο πάνω σύνολο βασικών βιβλιοθηκών προστίθενται επιπλέον βιβλιοθήκες 

που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις εφαρμογές που εκτελούνται στα 

ανώτερα επίπεδα.  

 

Εικόνα 3-4:Το σύστημα βιβλιοθηκών της πλατφόρμας Android 
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 3.3.2  Το επίπεδο πλαισίου εφαρμογών (Application framework) 

Η πλατφόρμα προσφέρει ένα σύνολο βιβλιοθηκών που ονομάζεται Android 

Software Development Kit (SDK) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

προγραμματιστές για την ανάπτυξη λογισμικού για κινητές συσκευές με λειτουργικό 

σύστημα Android. Με τον τρόπο αυτό, το Android SDK παρέχει την κατάλληλη διεπαφή 

(Application Programming Interface – API) για τον προγραμματισμό εφαρμογών 

Android με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java. Το σύνολο των εργαλείων και 

των λειτουργιών για χρήση του API αυτού αναφέρονται ως Android Application 

Framework.  

Μία εφαρμογή Android είναι στην πραγματικότητα μία συλλογή από 

διαφορετικά συστατικά (components), όπου το κάθε ένα έχει διαφορετική λειτουργία και 

διαφορετικό σκοπό και συνεργάζονται για να επιτύχουν τη συνολική λειτουργία της 

εφαρμογής. Δεν υπάρχει επομένως η έννοια του εκτελέσιμου αρχείου, όπως αυτή 

εμφανίζεται στο περιβάλλον των Microsoft Windows.  

Η όλη αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

μπορεί να γίνει επαναχρησιμοποίηση λειτουργιών που έχουν αναπτυχθεί. Μία εφαρμογή 

μπορεί να δημοσιοποιήσει τις λειτουργίες που προσφέρει και άλλες εφαρμογές μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες αυτές, ακολουθώντας βέβαια κάποιους κανόνες 

ασφαλείας.  

Μία εφαρμογή Android μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα components 

προσφέρονται, όπως: 

 Δραστηριότητες (activities). Μία εφαρμογή Android αποτελείται ένα 

σύνολο από δραστηριότητες. Μία δραστηριότητα αντιστοιχεί κατά την 

εκτέλεσή του σε μία οθόνη όπου περιέχονται τα στοιχεία που αποτελούν 

την γραφική διεπαφή (user interface) προς τον τελικό χρήστη. Μία από 

τις δραστηριότητας μίας εφαρμογής θεωρείται ότι είναι η κύρια 

δραστηριότητα (main activity) και αντιστοιχεί στην πρώτη οθόνη που 

εμφανίζεται μετά την εκτέλεση μίας εφαρμογής. Κάθε δραστηριότητα 

λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες και στην πραγματικότητα υπάρχει 

κάθε χρονική στιγμή μία στοίβα (stack) από δραστηριότητες οι οποίες 

εκτελούνται εκείνη τη στιγμή. Νέες δραστηριότητες ωθούνται (push) 

προς τη στοίβα, ενώ άλλες μπορούν να αφαιρεθούν (λειτουργία pop). Για 

κάθε δραστηριότητα υπάρχει μία κλάση Java η οποία κληρονομεί από 
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μία γονική κλάση που ονομάζεται Activity. Στην εικόνα 3-6 εμφανίζεται 

ο κύκλος ζωής για μία δραστηριότητα. Αρχικά η δραστηριότητα ξεκινά 

τον κύκλο ζωής του με κλήση της λειτουργίας onCreate() ενώ ο 

τερματισμός της γίνεται με κλήση της λειτουργίας onDestroy(). 

Υπάρχουν οι λειτουργίες onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), 

onStop(), onRestart() και onDestroy() και μετά από κάθε λειτουργία η 

δραστηριότητα αλλάζει κατάσταση (εικόνα 3-5).  

 

 

 

 Υπηρεσίες (services). Οι υπηρεσίες είναι λειτουργίες οι οποίες 

εκτελούνται χωρίς την ύπαρξη κάποιου γραφικού περιβάλλοντος ή 

κάποιου είδους επικοινωνία με τον τελικό χρήστη. Οι υπηρεσίες 

εκτελούνται στο παρασκήνιο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν δραστηριότητες  

που εκτελούνται στο προσκήνιο και εμφανίζουν γραφική διεπαφή προς 

τον χρήστη. Μία υπηρεσία μπορεί να ξεκινήσει από μία δραστηριότητα, 

αλλά μπορεί να έχει το δικό της ανεξάρτητο κύκλο ζωής. Υπηρεσίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τη λήψη δεδομένων 

από το δίκτυο ή για την εκτέλεση υπολογισμών έτσι ώστε τα 

αποτελέσματα να αποδοθούν σε κάποια δραστηριότητα που τα 

χρειάζεται [20]. Οι υπηρεσίες κληρονομούν από τη γονική κλάση Service 

και για την εκτέλεσή τους συχνά δημιουργείται ξεχωριστό νήμα (thread) 

Εικόνα 3-5:Κύκλος ζωής μίας δραστηριότητας 
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έτσι ώστε να έχουμε την παράλληλη εκτέλεση τους με άλλες υπηρεσίες ή 

δραστηριότητες. 

 Broadcast Receivers. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να 

ενημερωθούν όλες οι δραστηριότητες για κάποια συμβάντα που μπορεί 

να έχουν συμβεί. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο είδος ευρείας ενημέρωσης 

(broadcast) συμβαίνει όταν η μπαταρία της φορητής συσκευής πέσει σε 

πολύ χαμηλό επίπεδο. Οι broadcast receivers αποτελούν components τα 

οποία αναλαμβάνουν να λάβουν τέτοια μηνύματα ευρείας εκπομπής και 

να λειτουργήσουν ανάλογα. Δεν έχουν κάποιο γραφικό περιβάλλον 

αναπαράστασης και μία εφαρμογή μπορεί να έχει περισσότερους από 

έναν τέτοιους receivers. 

 Πάροχοι περιεχομένου (content providers).  Ένας πάροχος 

περιεχομένου είναι λογισμικό που μπορεί να διαθέσει τα δεδομένα μίας 

δραστηριότητας σε άλλες δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε 

να έχουμε διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες μοιράζονται κοινά 

δεδομένα. Ένας πάροχος περιεχομένου θα πρέπει να κληρονομεί από την 

γονική κλάση ContentProvider. Σε ένα σύστημα Android υπάρχουν 

συνήθως ενσωματωμένοι πάροχοι περιεχομένου, όπως για παράδειγμα το  

σύστημα των επαφών ή των πολυμεσικών δεδομένων που υπάρχουν 

αποθηκευμένα σε μία φορητή συσκευή.  

Οι δραστηριότητες, οι υπηρεσίες, οι broadcast recievers και οι πάροχοι 

περιεχομένου, μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους, τα οποία ονομάζονται 

intents. Ένα intent στην πραγματικότητα είναι ένα αντικείμενο που δηλώνει μία 

πρόθεση για την αρχικοποίηση μίας ενέργειας σε ένα άλλο component. Στην εικόνα 3-6 

εμφανίζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί μία δραστηριότητα (activity A) να ζητήσει 

από το σύστημα την εκτέλεση μίας άλλης δραστηριότητας (activity B). Για την 

αποστολή ενός τέτοιο μηνύματος μπορούμε να έχουμε την ρητή αναφορά στο στοιχείο 

που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της ενέργειας (explicit intent) ή να μην καθοριστεί 

η ονομασία του στοιχείου (implicit intent). Μερικές από τις πιο συνηθισμένες χρήσης 

τέτοιου είδους μηνυμάτων είναι: 

 Εκκίνηση συναγερμών (alarms)  

 Προσθήκη συμβάντων στο ημερολόγιο  

 Εγγραφή και αποθήκευση εικόνων ή βίντεο 
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 Επιλογή μίας επαφής    

 Αποθήκευση ή επεξεργασία επαφών   

 Δημιουργία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου     

 Προσθήκη συνημμένων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

Γενικότερα στο επίπεδο πλαισίου εφαρμογών περιλαμβάνονται διάφορες λειτουργίες, οι 

πιο βασικές από τις οποίες εμφανίζονται στην εικόνα 3-7. 

 

 

 

Εικόνα 3-6:Επικοινωνία δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα Android 

Εικόνα 3-7:Το επίπεδο πλαισίων εφαρμογών της 

πλατφόρμας Android 
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 3.4  Ανάπτυξη εφαρμογών Android 

 3.4.1  Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού για Android  

Το Android SDK (Software Development Kit) είναι ένα σύνολο από βασικά 

εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εφαρμογών για Android 

[1]. Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται εργαλεία για εκσφαλμάτωση του 

προγράμματος, βιβλιοθήκες, προσομοιωτής βασισμένος στο εργαλείο προσομοίωσης 

QEMU,  αρχεία τεκμηρίωσης, δείγματα κώδικα και βοηθήματα. Στις πλατφόρμες που 

υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται το Linux (όλες οι δημοφιλείς 

διανομές), Mac OS X 10.5.8 ή μεταγενέστερο και Windows 7 ή μεταγενέστερα. Σε κάθε 

έκδοση του SDK αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός που εκφράζει το API Level της 

έκδοσης. Στην εικόνα 3-8 εμφανίζονται οι εκδόσεις του API level, καθώς και η 

δημοτικότητα της κάθε έκδοσης (2017).[8] Από τον Αύγουστο του 2017 έχει 

κυκλοφορήσει και η τελική έκδοση του Android 8.0 με API Level 26. Κατά την 

ανάπτυξη ενός προγράμματος Android θα πρέπει να καθοριστεί η ελάχιστη έκδοση SDK 

στην οποία μπορεί να εκτελεστεί το πρόγραμμα και αναφέρεται ως minSdkVersion. Ως 

targetSdkVersion καθορίζεται η έκδοση όπου η εφαρμογή έχει κυρίως δοκιμαστεί. 

Τέλος, με compileSdkVersion αναφέρεται εκείνη η έκδοση του SDK στην οποία γίνεται 

η μεταγλώττιση του προγράμματος. 

Εικόνα 3-8:Εκδόσεις του SDK (πηγή: droidlife) 
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Πέρα από το Android SDK, υπάρχει πληθώρα εργαλείων που επιτρέπουν την 

ανάπτυξη Android εφαρμογών για διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Mac 

OS X και Windows. Υπάρχουν μάλιστα και περιβάλλοντα για την ανάπτυξη εφαρμογών 

Android, μέσα από το περιβάλλον μίας φορητής συσκευής με λειτουργικό σύστημα 

Android, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση άλλου λειτουργικού συστήματος. Ένα 

τέτοιο περιβάλλον ανάπτυξης αποτελεί το AIDE [30]. 

Βιβλιοθήκες οι οποίες έχουν γραφτεί σε C/C++ μπορούν να μεταγλωττιστούν και 

να εκτελεστούν σε ένα σύστημα Android με τη χρήση του Android NDK (Native 

Development Kit). Οι βιβλιοθήκες αυτές μπορούν να κληθούν με τη βοήθεια της κλήσης 

System.loadLibrary του Dalvik VM. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε εφαρμογές 

που εκτελούνται σε περιβάλλον Android αλλά έχουν αναπτυχθεί σε C/C++ με την χρήση 

άλλων παραδοσιακών εργαλείων. Παρ’ όλα αυτά στην τεκμηρίωση του Android 

αναφέρεται ότι η χρήση του NDK αυξάνει την πολυπλοκότητα της εφαρμογής και στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν παρατηρείται κάποιο κέρδος ως προς την απόδοση της 

εφαρμογής. Επομένως, είναι προτιμότερο να γίνει χρήση εργαλείων ανάπτυξης 

λογισμικού Android που βασίζονται στη Java. 

Μερικά από τα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη εφαρμογών Android, εμφανίζονται στην πιο κάτω λίστα: 

 Eclipse. Είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated 

Development Environment – IDE) το οποίο μέχρι το τέλος του 2014 

αποτελούσε το επίσημα υποστηριζόμενο περιβάλλον για την ανάπτυξη 

εφαρμογών Android. Απαιτεί την εγκατάσταση του προσθέτου ADT 

(Android Development Tools) για την υποστήριξη προγραμματισμού 

Android. 

 Android Studio. Αποτελεί το περιβάλλον IDE που από το 2015 αποτελεί 

πλέον το επίσημα υποστηριζόμενο από την Google για την ανάπτυξη 

εφαρμογών Android και βασίζεται στο περιβάλλον Intellij IDEA της 

JetBrains, που είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης προγραμμάτων Java. 

 App Inventor. Το App Inventor είναι ένα online περιβάλλον στο οποίο 

μπορεί να γίνει η ανάπτυξη μίας Android εφαρμογής με γραφικό τρόπο. 

Απευθύνεται κυρίως σε νέους προγραμματιστές ή χρησιμοποιείται για την 

εκμάθηση προγραμματιστικών τεχνικών. Αναπτύχθηκε αρχικά από τη Google 

το 2010 και βασίστηκε στην τεχνολογία στη βιβλιοθήκη Open Blocks Java 
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Library του MIT. Στη συνέχεια ο κώδικάς του έγινε ελεύθερα διαθέσιμος και 

την ευθύνη της ανάπτυξής του έχει πλέον το MIT. 

 Apache Cordova. Το Apache Cordova, παλαιότερα γνωστό ως PhoneGap,  

επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές για φορητές 

συσκευές κάνοντας χρήση των γλωσσών CSS3, HTML5 και Javascript και 

μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογές που μπορούν να εκτελεστούν σε 

διαφορετικές πλατφόρμες, τόσο σε Android όσο και σε IoS.  

 Xamarin. Το Xamarin είναι μία C# πλατφόρμα που επιτρέπει την ανάπτυξη 

εφαρμογών για Android και IoS. Κατά την μεταγλώττιση μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν βιβλιοθήκες .NET. 

 Appcelerator. Αποτελεί ένα από τα πιο φιλικά περιβάλλοντα ανάπτυξης και 

επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών κάνοντας χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού Javascript. Οι εφαρμογές αυτές είναι συμβατές τόσο για 

Android, όσο και για IoS. 

Κάποια από αυτά τα εργαλεία κάνουν χρήση της γλώσσας Javasctipt, η οποία 

είναι επίσης δημοφιλής, και μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές τόσο για το Android, 

όσο και για το IoS της Apple. Για την αξιοποίηση όμως όλων των δυνατοτήτων της 

πλατφόρμας Android στο έπακρο, είναι προτιμότερη η χρήση εργαλείων Java, όπως το 

Eclipse και το Android Studio. Στις επόμενες παραγράφους θα παρουσιαστούν 

περισσότερο αναλυτικά τα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών Eclipse και Android 

Studio και γίνει σύγκριση των χαρακτηριστικών τους.  

 

 3.4.2 Το Eclipse IDE 

Το Eclipse είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού το οποίο είναι γραμμένο στη 

γλώσσα προγραμματισμού Java. Είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα και το περιβάλλον 

είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, κάτι που επιτρέπει στον προγραμματιστή να αλλάξει 

τις παραμέτρους του γραφικού περιβάλλοντος και τη λειτουργικότητά του με τρόπο που 

να τον εξυπηρετεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία από εξωτερικά πρόσθετα (plugins) τα 

οποία δημιουργούνται και υποστηρίζονται από την πολύ ενεργή κοινότητα του Eclipse, 

καθώς  και άλλους προγραμματιστές, με σκοπό την επέκταση των δυνατοτήτων του. 

Είναι πάρα πολύ δημοφιλές για προγραμματισμό σε γλώσσα Java, 

συμπεριλαμβανομένου και του Android. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει πλήθος άλλων 

γλωσσών, όπως C/C++, PHP, JavaScript, Lua, Python, Perl, Ruby κτλ., αρκεί να γίνει 
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εγκατάσταση των κατάλληλων προσθέτων [41]. Η σχεδίασή του τού επιτρέπει να τρέχει 

σε πολλά λειτουργικά συστήματα, όπως Linux, Windows και Mac OS. Στην εικόνα 3-9 

εμφανίζεται το περιβάλλον ανάπτυξης του Eclipse, κατά την ανάπτυξη μίας εφαρμογής 

για Android. Για να γίνει χρήση του Eclipse για τον προγραμματισμό Android 

εφαρμογών θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση του πρόσθετου ADT (Android Development 

Tools) , όπως φαίνεται στην εικόνα 3-10. 

 

 

Εικόνα 3-9:Το περιβάλλον ανάπτυξης του Eclipse IDE 
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 3.4.3 Το Android Studio 

Το Android Studio (https://developer.android.com/studio/index.html)[2] είναι ένα 

ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 

την πλατφόρμα Android. Εμφανίστηκε στις 16 Μαΐου του 2013 κατά τη διάσκεψη 

Google I/O (Innovation in the Open) στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας όπου 

ανακοινώθηκε από την Διευθύντρια Προϊόντων της Google (Product Manager) Κάθριν 

Τσου (Katherine Chou). Είναι διαθέσιμο στο κοινό εντελώς δωρεάν υπό την Άδεια 

Έκδοσης 2.0 της Apache (Apache License 2.0). 

Εικόνα 3-10:Εγκατάσταση του ADT plugin στο Eclipse 

https://developer.android.com/studio/index.html
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Το Android Studio ήταν σε αρχικό στάδιο προεπισκόπησης ξεκινώντας από την 

έκδοση 0.1 τον Μάιο του 2013. Στη συνέχεια δημοσιεύτηκε το δοκιμαστικό στάδιο 

(Beta) ξεκινώντας από την έκδοση 0.8, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2014. Το 

πρώτο σταθερό build κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2014, ξεκινώντας από την έκδοση 

1.0. Έχοντας ως βάση το λογισμικό JetBrains IntelliJ της IDEA, το Android Studio έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για την ανάπτυξη εφαρμογών σε Android. Είναι διαθέσιμο για 

μεταφόρτωση (Download) από τα Windows, τα Mac OS X και τα Linux καθώς 

αντικαταστεί τα Εργαλεία Ανάπτυξης Android του Eclipse IDE (Eclipse Android 

Development Tools ADT) και παίρνει την θέση του ως κυρίαρχο IDE της Google. 

 

 

Εικόνα 3-11:Το περιβάλλον του Android Studio – Δομή έργου 

 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του Android Studio είναι [47]: 

 Ισχυρή Επεξεργασία Κώδικα (Powerful Code Editing). Το Android Studio 

προσφέρει: έξυπνο σύστημα αυτό-συμπλήρωσης κώδικα, ριζική πλοήγηση 

μεταξύ των αρχείων του έργου (profound navigation between project files), 

προχωρημένη και ασφαλή επεξεργασία (π.χ. μετονομασία ενός αρχείου και 
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εφαρμογή του νέου ονόματος σε όλα τα μέρη του κώδικα μας που αναφέρεται 

αυτόματα) και προεπισκόπηση πόρων. 

 Ανάλυση κώδικα κατά την επεξεργασία (On-the-fly Code Analysis). Ο 

συντάκτης του Android Studio επισημαίνει προειδοποιήσεις και σφάλματα στον 

κώδικα αμέσως καθώς πληκτρολογείτε και επιτρέπει να εφαρμοστεί μια 

προτεινόμενη γρήγορη λύση αυτόματα.  

 Ενσωματωμένα εργαλεία (Built-in Android Tools). Στα εργαλεία αυτά 

περιλαμβάνονται:  

◦ Ισχυρό σχεδιαστή διεπαφής χρήστη με drag-n-drop και υποστήριξη 

διαφορετικών διατάξεων και μεγεθών οθόνης. 

◦ Ενσωμάτωση του συστήματος καταγραφής LogCat με δυνατότητα 

αναζήτησης και εφαρμογής  διάφορων φίλτρων εμφάνισης. 

◦ Ενσωμάτωση του εργαλείου αποσφαλμάτωσης Dalvik Debug Monitor Server 

(DDMS). 

◦ Λειτουργία θέασης ιεραρχίας (Hierarchy View) που μας δίνει τη δυνατότητα 

να δούμε την ιεραρχία των στοιχείων της διεπαφής χρήστη. 

◦ Εργαλεία εκτέλεσης και αποσφαλμάτωσης για προσομοιώσεις κινητών 

συσκευών καθώς και πραγματικών συσκευών.  

◦ Εργαλείο Draw 9 το οποίο μας προσφέρει την επεξεργασία-δημιουργία 

εικόνων Bitmap και την αυτόματη προσαρμογή τους σε κάθε μεγέθους οθόνη 

που τις φιλοξενούν.  

◦ Το ενοποιημένο σύστημα Proguard που δίνει την δυνατότητα να 

συρρικνωθεί, να βελτιστοποιηθεί, και να συσκοτιστεί ο κώδικας μας με την 

αφαίρεση αχρησιμοποίητου κώδικα και την μετονομασία κατηγοριών, πεδίων 

και μεθόδων με σημασιολογικά σκοτεινές ονομασίες. Το αποτέλεσμα είναι 

ένα μικρότερου μεγέθους αρχείο .apk που είναι πιο δύσκολο να αντιστραφεί 

μηχανικά (Reverse Engineered) οπότε και καλύπτεται η ευπάθεια υποκλοπής 

του κώδικα. 

◦ Δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής της παραχθείσας εφαρμογής με 

πιστοποιητικό (Certificate). Το Android απαιτεί ότι όλες οι εφαρμογές είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένες με ένα πιστοποιητικό για να μπορέσουν να 

εγκατασταθούν. Το Android χρησιμοποιεί αυτό το πιστοποιητικό για την 
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ταυτοποίηση του συγγραφέα/προγραμματιστή μιας εφαρμογής, χωρίς να 

χρειάζεται να υπογραφτεί από κάποια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Οι 

Android εφαρμογές χρησιμοποιούν συχνά αυτό-υπογεγραμμένα 

πιστοποιητικά, όπου ο προγραμματιστής της εφαρμογής κατέχει το ιδιωτικό 

κλειδί του πιστοποιητικού. 

◦ Ενσωματωμένη υποστήριξη για την πλατφόρμα της Google Cloud, 

καθιστώντας εύκολη την ενσωμάτωση του Google Cloud Messaging και του 

App Engine.  

◦ Εργαλεία ανάλυσης κώδικα (lint tools) τα οποία δίνουν την δυνατότητα 

καταγραφής της απόδοσης, της χρηστικότητας, της συμβατότητας εκδόσεων 

του Android, και άλλων προβλημάτων όπως καταγραφή μερικών ύποπτων 

και μη δομικών τμημάτων του πηγαίου κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν 

σφάλματα. 

  

 3.4.4 Σύγκριση Eclipse IDE και Android Studio  

Επειδή τα δύο πιο δημοφιλή περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών Android, με 

μεγάλη μάλιστα διαφορά, είναι το Eclipse και το Android Studio, στην παράγραφο αυτή 

θα πραγματοποιηθεί μία σύγκριση ανάμεσα στα δύο αυτά περιβάλλοντα. Το Android 

Studio, είναι το επίσημο και προτεινόμενο IDE από τη Google και εκ των πραγμάτων το 

γεγονός αυτό του δίνει μία μεγάλη ώθηση και αυξάνει συνεχώς τα ποσοστά χρήσης του. 

Το Android Studio παρουσιάστηκε to 2013, ενώ το Eclipse παρουσιάστηκε 2004. Αυτό 

σημαίνει ότι το Eclipse είναι πιο ώριμο εργαλείο και έχει διορθώσει λάθη του 

παρελθόντος. Από την άλλη όμως, το Android Studio είναι πιο σύγχρονο και 

σχεδιάστηκε με βάση την εμπειρία που είχε αποκτηθεί από την ανάπτυξη εφαρμογών 

Android κατά τα προηγούμενα χρόνια. Το Android Studio στοχεύει αποκλειστικά στην 

ανάπτυξη Android εφαρμογών, ενώ το Eclipse χρησιμοποιείται και για άλλες εφαρμογές. 

Αυτό από τη μία είναι πλεονέκτημα για το Android Studio αφού αποτελεί ένα 

εξειδικευμένο εργαλείο, από την άλλη το Eclipse είναι ένα όλα-σε-ένα εργαλείο και αυτό 

διευκολύνει τους προγραμματιστές που προγραμματίζουν και σε διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού.   

Στη συνέχεια, η σύγκριση των δύο εργαλείων θα γίνει περιγράφοντας και 

συγκρίνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους: 
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 Εργαλεία Ανάπτυξης (Build Tools) 

Τα εργαλεία ανάπτυξης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχεία σε ένα 

περιβάλλον προγραμματισμού, καθώς αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη 

μεταγλώττιση του κώδικα αλλά συμβάλλουν και στην εκσφαλμάτωσή του. Το 

Android Studio χρησιμοποιεί το εργαλείο Gradle, ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που 

αναλαμβάνει την εκτέλεση πολλών αυτοματισμών, όπως την ανάλυση των 

κλάσεων και των μεθόδων ενημερώνοντας το χρήστη για τυχόν λάθη. To 

εργαλείο Gradle χρησιμοποιεί την τεχνολογία Groovy DSL (Domain-Specific 

Language), η οποία μεταξύ άλλων μπορεί να ανεβάσει αυτόματα τα εκτελέσιμα 

αρχεία στο TestFlight για λόγους δοκιμής της εφαρμογής (testing) και εν 

συνεχεία την ομαλή εκσφαλμάτωση της εφαρμογής. Το Eclipse, από την άλλη 

μεριά, χρησιμοποιεί το εργαλείο Apache Ant ως το κύριο εργαλείο ανάπτυξης, 

ένα σύστημα με δομή XML, το οποίο είναι αρκετά δημοφιλές στους Java 

προγραμματιστές. 

 Αυτόματη συμπλήρωση και αντικατάσταση κώδικα 

Η αυτόματη συμπλήρωση κώδικα κατά τη συγγραφή του, βοηθάει 

σημαντικά στην παραγωγικότητα του προγραμματιστεί, έτσι ώστε να μπορεί 

αυτός να επικεντρώνεται στη λογική του προγράμματος που θέλει να αναπτύξει 

και όχι στην αποστήθιση των εντολών. Ο προγραμματιστής αρκεί έτσι, να 

πληκτρολογήσει απλά ένα τμήμα μιας εντολής και αυτόματα εμφανίζεται μια 

λίστα με τις εντολές που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Το Android Studio 

υπερτερεί σε αυτόν τον τομέα, τόσο στη συμπλήρωση, όσο στην αντικατάσταση 

κώδικα. Χρησιμοποιεί για ο σκοπό αυτό τη μηχανή IntelliJ της JetBrains, 

παρέχοντας βαθύτερη ανάλυση του κώδικα και αντικατάσταση ακόμα και των 

περίπλοκων κομματιών, χωρίς ο προγραμματιστής να διαθέτει απόλυτη γνώση γι’ 

αυτά. Προσφέρει έτσι, περισσότερες διευκολύνσεις σε περιπτώσεις που είναι 

επιθυμητή η μετονομασία μεταβλητών, μεθόδων και κλάσεων για όλο το έργο 

που τα χρησιμοποιεί.  

 Οργάνωση έργου 

Τα δύο εργαλεία χρησιμοποιούν διαφορετική μεθοδολογία για την 

οργάνωση έργων εφαρμογών. Το Eclipse χρησιμοποιεί μια έννοια γνωστή ως 

χώρος έργου (workspace), παρουσιάζοντας μια δενδρική δομή όταν αυτό 
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φορτωθεί η οποία είναι αρκετά εξυπηρετική για τη γρήγορη μεταπήδηση σε 

πολλαπλά αρχεία. Μπορεί να υπάρξει παρ’ όλα αυτά πρόβλημα κατά την αλλαγή 

χώρου έργου για άλλες, ακόμα και συνεργαζόμενες, βοηθητικές εφαρμογές, 

απαιτώντας από το χρήστη να επανεκκινήσει το IDE ώστε να γίνει ορατή η 

αλλαγή χώρου. Το Android Studio χρησιμοποιεί τα modules, τα οποία είναι 

αυτοτελή στοιχεία, με τις βιβλιοθήκες, τα SDK ακόμα και οι εφαρμογές χρήστη 

να είναι κι αυτά modules. Κάθε module δηλώνει τις δικές του εξαρτήσεις 

(dependencies) και χρησιμοποιεί ένα ξεχωριστό σύστημα Gradle.  

 Απόδοση και σταθερότητα 

Όσον αφορά τη ταχύτητα, το Eclipse είναι πιο αργό από το Android Studio και 

χρησιμοποιεί περισσότερη RAM και CPU, Για το λόγο αυτό προτείνεται ένα μηχάνημα 

με μεγάλη μνήμη και ισχυρή και νεότερη CPU. Σε περιπτώσεις που δεν ικανοποιούνται 

οι προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος, το IDE ενδέχεται να κλείσει απότομα (crash) 

έπειτα από πολύωρη χρήση ή κατά το compilation Android εφαρμογών. Το Android 

Studio η εμπειρία χρήσης δείχνει ότι είναι περισσότερο σταθερό και πιο γρήγορο. 

Το Android Studio, όπως ειπώθηκε, είναι αρκετά σταθερό, διαθέτοντας έναν 

σύγχρονο επεξεργαστή κώδικα (code editor) και δεν παρουσιάζει μεγαλύτερη 

σταθερότητα. Ένα χαρακτηριστικό, το οποίο είναι βέβαια αρκετά υποκειμενικό, είναι ότι 

το Eclipse είναι το «σπίτι» για πολλούς προγραμματιστές, λόγω της ιστορίας του και της 

υποστήριξης για μεγάλο αριθμό γλωσσών. Μπορούμε να συμπεράνουμε αρκετά 

αντικειμενικά, ότι το Android Studio υπερτερεί του Eclipse για τους λόγους που 

περιγράφηκαν κατά την αντιπαράθεση των χαρακτηριστικών τους. Επιπλέον, το Android 

Studio αποτελεί την επίσημη επιλογή της Google. Για τους λόγους αυτούς, το Android 

Studio επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής. 

 

 3.5  Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εφαρμογών για φορητές συσκευές 

 Οι εφαρμογές που απευθύνονται σε φορητές συσκευές, είτε πρόκειται για 

συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, είτε για άλλα λειτουργικά συστήματα, θα 

πρέπει να παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στις διαφορές που παρουσιάζουν οι φορητές συσκευές σε σχέση με τους παραδοσιακούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μερικοί από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη όταν αναπτύσσονται εφαρμογές για συσκευές είναι: 
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 Μέγεθος οθόνης. Οι φορητές συσκευές έχουν οθόνη μικρότερων διαστάσεων. 

Θα πρέπει επομένως μία εφαρμογή να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται και 

να εμφανίζει σωστά τα στοιχεία της, ακόμη και σε μικρές διαστάσεις οθόνης. Τα 

μεγέθη μάλιστα των οθονών ποικίλουν ιδιαίτερα και, ακόμη και στην ίδια 

συσκευή, μπορεί να αλλάζει ο προσανατολισμός της οθόνης. Θα πρέπει λοιπόν οι 

εφαρμογές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους περιορισμούς αυτούς. 

 Μέγεθος κεντρικής μνήμης. Οι φορητές συσκευές συνήθως διαθέτουν 

περιορισμένου μεγέθους κεντρική μνήμη (RAM). Θα πρέπει επομένως οι 

εφαρμογές να μην έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις μνήμης. 

 Περιορισμένη υπολογιστική ισχύς.  Οι δυνατότητες των επεξεργαστών που 

έχουν οι φορητές συσκευές είναι συνήθως περιορισμένες, σε σχέση με τους 

επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερους υπολογιστές. Οι 

εφαρμογές επομένως καλά είναι να μην έχουν πολύ μεγάλες υπολογιστικές 

απαιτήσεις. 

 Περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος. Η χωρητικότητα της περιφερειακής 

μνήμης δεν είναι μεγάλη, σε σχέση με άλλους υπολογιστικές. Συνήθως υπάρχουν 

μονάδες εξωτερικής μνήμης σε μορφή κάρτας, αλλά η χωρητικότητά τους δεν 

συγκρίνεται με αυτή των δίσκων που υπάρχουν στους τυπικούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. 

 Ευκολία στη χρήση.  Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι εύκολες στη χρήση και ο 

τρόπος λειτουργίας τους θα πρέπει να είναι αυτονόητος (self-explanatory) για τον 

τελικό χρήστη. 

 Διάρκεια μπαταρίας. Οι φορητές συσκευές λειτουργούν κατά κανόνα με παροχή 

ενέργειας από την μπαταρία που διαθέτουν. Θα πρέπει επομένως μία εφαρμογή 

να καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια και να είναι σε θέση να 

λειτουργεί υπό συνθήκες πολύ χαμηλής στάθμης μπαταρίας. 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται η διαδικασία ανάπτυξης μίας 

εφαρμογής για την πλατφόρμα Android η οποία απευθύνεται σε μαθητές 

Γυμνασίου για την υποστήριξη του μαθήματος της Ιστορίας, προσφέροντας 

χαρακτηριστικά όπως παρουσίαση ιστορικών στοιχείων, παρουσίαση βίντεο και 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
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 4 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη του 

Μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο σε περιβάλλον 

Android 

 4.1  Απαιτήσεις της Εφαρμογής   

Η εφαρμογή που αναπτύσσεται στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 

απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου για την υποστήριξη του μαθήματος της Ιστορίας στις 

τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Η εφαρμογή εκτελείται στο λειτουργικό σύστημα Android 

και θα είναι διαθέσιμη μέσω κάποιας κινητής συσκευής (smartphone, tablet). Οι 

λειτουργίες που διαθέτει η εφαρμογή είναι: 

 Παρουσίαση βασικών γεγονότων που υπάρχουν στη σχολική ύλη της 

Ιστορίας στο Γυμνάσιο. 

 Παράθεση δραστηριοτήτων των βιβλίων Ιστορίας με ενδεικτικές 

απαντήσεις. 

 Τεστ αυτοαξιολόγησης που αποτελούνται από ερωτήσεις Σωστό – Λάθος  

 Τεστ αυτοαξιολόγησης που αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής 

 Βίντεο που παρουσιάζουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα, ιστορικά 

πρόσωπα, μνημεία και τον πολιτισμό διάφορων ιστορικών περιόδων .  

 Ύπαρξη διαχειριστή στην εφαρμογή που έχει το δικαίωμα να 

ενεργοποιεί/απενεργοποιεί ερωτήσεις της εφαρμογής.  

 Αναπαραγωγή ανάλογου ήχου για κάθε σωστή ή λάθος απάντηση που 

δίνει ο χρήστης στα τεστ αυτοαξιολόγησης. 

 Παρουσίαση σε κάθε ερώτηση των τεστ αυτοαξιολόγησης, της 

βαθμολογίας του χρήστη σε ποσοστό επί τις εκατό(%) και τον αριθμό των 

ερωτήσεων που απαντήθηκαν σε σχέση με το σύνολο των ερωτήσεων του 

τεστ. 

 Παρουσίαση της συνολικής βαθμολογίας του χρήστη στο τεστ 

αυτοαξιολόγησης σε ποσοστό επί τις εκατό(%).  

 Αποθήκευση της συνολικής βαθμολογίας του χρήστη στη βάση 

δεδομένων.  

 Δυνατότητα εγγραφής και σύνδεσης για τους χρήστες. 
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 Δυνατότητα σύνδεσης για το διαχειριστή.  

 Αποθήκευση των στοιχείων χρήστη (username, password) στη βάση 

δεδομένων.  

 Σύνδεση της εφαρμογής online με cloud πλατφόρμα. 

Το περιεχόμενο που υπάρχει στην εφαρμογή καθορίζεται στη σχολική ύλη της 

Ιστορίας για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, η σχολική ύλη που 

εντάσσεται στην εφαρμογή ανά τάξη είναι: 

 Α’ Γυμνασίου: 

o Η εποχή του Λίθου (6500 – 3000 π.χ.) 

o Η εποχή του Χαλκού (3000 – 1100 π.χ.) 

o Ο Ελληνικός κόσμος (1100 – 800 π.χ.) 

o Αρχαϊκή εποχή (800 – 479 π.χ.) 

o Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.) 

o Ηγεμονικοί Ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων (431 

– 362 π.Χ.) 

o Η ανάπτυξη της Μακεδονίας  

o Οι τέχνες και τα γράμματα την κλασική εποχή  

o Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι  

o Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο [54] 

 Β’ Γυμνασίου: 

o Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330 – 717μ.Χ.) 

o Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους  

o Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717 – 1025μ.Χ.) 

o  Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου (1025 – 1453μ.Χ.) 

o Πολιτισμός του Βυζαντίου  

o Η Μεσαιωνική Ευρώπη   

o Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος – 18ος αι.) [53] 

 Γ’ Γυμνασίου: 

o Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου  

o Η ελληνική επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο της ανάδυσης των 

εθνικών ιδεών και του φιλελευθερισμού στην Ευρώπη  

o Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και 

στον κόσμο τον 19ο αιώνα 
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o Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως τις αρχές του 20ου 

αιώνα  

o Επιστήμες, πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία κατά τον 19ο 

αιώνα  

o Η Ελλάδα από το κίνημα στο Γουδί (1909) έως το τέλος των 

βαλκανικών πολέμων(1913) 

o Ο Α  ́ παγκόσμιος πόλεμος και η ρωσική επανάσταση (1914 – 

1918)  

o Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919 – 1922 )  

o Η εποχή του μεσοπολέμου (1919 – 1939 )  

o Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα  

o Διεθνείς εξελίξεις από το τέλος του Β  ́Παγκοσμίου πολέμου έως 

τα τέλη του 20ου αιώνα  

o Η Ελλάδα από το τέλος του Β  ́Παγκοσμίου πολέμου έως τα τέλη 

του 20ου αιώνα  

o Οι προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης και η Ελλάδα  

o Επιστήμες, πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία κατά τον 20ο 

αιώνα [51]   

Για κάθε τάξη του Γυμνασίου η εφαρμογή παρουσιάζει όλα τα κεφάλαια του 

βιβλίου ιστορίας. Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει βασικές έννοιες και γεγονότα μέσα από 

την επιλογή υλικό κεφαλαίου, παραθέτει δραστηριότητες του κεφαλαίου με ενδεικτικές 

απαντήσεις, διαθέτει τεστ αυτοαξιολόγησης, ένα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

ένα με ερωτήσεις σωστού λάθους, εμφανίζει τη βαθμολογία σε ποσοστό επιτυχίας επί τις 

εκατό (%) του μαθητή και τέλος για να γίνει η εφαρμογή πιο ελκυστική στα παιδιά του 

Γυμνασίου παρουσιάζει εκπαιδευτικά βίντεο με σημαντικά ιστορικά γεγονότα, ιστορικά 

πρόσωπα, μνημεία και τον πολιτισμό διάφορων ιστορικών περιόδων. Παράλληλα η 

εφαρμογή υποστηρίζει διαχειριστή ο οποίος έχει το δικαίωμα να ενεργοποιεί και να 

απενεργοποιεί τις ερωτήσεις της εφαρμογής.   

Συνολικά η εφαρμογή για τις τρεις τάξης τους Γυμνασίου στο μάθημα Ιστορίας 

περιέχει όλα τα κεφάλαια των σχολικών βιβλίων Ιστορίας, συνολικά 31 κεφάλαια άρα 

και υλικό κεφαλαίου από τα 31 κεφάλαια. Περιέχει 97 δραστηριότητες με ενδεικτικές 

απαντήσεις, 160 ερωτήσεις για το τεστ αυτοαξιολόγησης Σωστό-Λάθος, 143 ερωτήσεις 
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για το τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλής επιλογής και 10 βίντεο. [40], [49], [53], [50], 

[54], [51], [48] 

Οι λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει η εφαρμογή, και περιγράφονται στην 

αρχή της παραγράφου, εμφανίζονται στο Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case 

Diagram), που εμφανίζεται στην εικόνα 4-1. 

 

 

Εικόνα 4-1Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης για την Εφαρμογή 

 

 4.2   Ανάπτυξη της Εφαρμογής.  

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με τη βοήθεια του γραφικού περιβάλλοντος 

προγραμματισμού Android Studio, (https://developer.android.com/studio/index.html) 

[2] για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Έγινε δηλαδή 

χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java, καθώς και των κατάλληλων βιβλιοθηκών 

για την ανάπτυξη εφαρμογών για περιβάλλον Android (Android SDK). Για τις ανάγκες 

αποθήκευσης κάποιου εκπαιδευτικού υλικού, όπως ερωτήσεις, δραστηριότητες κτλ 

καθώς και στοιχεία χρηστών έγινε χρήση της σχεσιακής Βάσης Δεδομένων MySQL. Για 

τις ανάγκες της εφαρμογής, γίνεται χρήση cloud πλατφόρμας, όπου αποθηκεύονται τα 

δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή. Επομένως είναι απαραίτητη η σύνδεση της 

https://developer.android.com/studio/index.html
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εφαρμογής με την cloud πλατφόρμα και αυτός είναι ο λόγος που αποκλείστηκε η χρήση 

της ενσωματωμένης βάσης δεδομένων SQLite, η οποία χρησιμοποιείται πολύ συχνά για 

Android εφαρμογές και δεν απαιτεί τη χρήση κάποιου server. Για τη σύνδεση αυτή έγινε 

χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PHP. 

Επομένως, για την ανάπτυξη της εφαρμογής, έγινε χρήση των πιο κάτω 

προγραμματιστικών εργαλείων: 

 Android Studio και Java: Για την ανάπτυξη της εφαρμογής στο επίπεδο της 

φορητής συσκευής. 

 PHP – για τη σύνδεση με την cloud πλατφόρμα όπου υπάρχουν αποθηκευμένα τα 

απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία της εφαρμογής. 

 MySQL – για την αποθήκευση και λήψη των δεδομένων από/προς την cloud 

πλατφόρμα. 

 4.2.1 Η Βάση Δεδομένων MySQL 

Η MySQL είναι η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων ανοικτού κώδικα σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά όταν πρόκειται για εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού. Είναι 

μία σχεσιακή βάση δεδομένων (relational database) και αυτό επιτρέπει στον χρήστη να 

εξάγει και να εισάγει δεδομένα και σε άλλα συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων 

[34] πχ. Η MySQL αναπτύχθηκε από τον Michael Widenius το 1995, είναι γραμμένη σε 

C και C++ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα (cross platform). 

Αρχικά δημιουργήθηκε και ήταν στην κατοχή της Σουηδικής εταιρίας MySQL AB, η 

οποία το 2008 εξαγοράστηκε από την Sun Microsystems, που τελικά με τη σειρά της 

εξαγοράστηκε από την Oracle το 2010. [24],[34]  

Η βάση δεδομένων MySQL προσφέρει διάφορες δυνατότητες, οι οποίες την 

κάνουν πολύ δημοφιλή στο Διαδίκτυο, όπως: 

 Η MySQL χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη πολλών μεγάλων Web εφαρμογών 

και διαθέτει μία πολύ μεγάλη κοινότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση 

τυχόν προβλημάτων.  

 Είναι φιλική προς τον χρήστη και χρησιμοποιείται στους πιο δημοφιλείς 

δικτυακούς τόπους στον Παγκόσμιο Ιστό.  

 Όλες οι δημοφιλείς προγραμματιστικές γλώσσες διαθέτουν βιβλιοθήκες για να 

κάνουν πρόσβαση στη MySQL.  

 Λειτουργεί σε πολλά λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Windows, Solaris, 

SunOS, Symbian, Mac OS κτλ.  
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 Λειτουργεί με βάση το μοντέλο πελάτη/εξυπηρετητή (client/server) ή σε άλλα 

ενσωματωμένα συστήματα.  

 H MySQL επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την επιθυμητή μηχανή όπου θα 

γίνεται η αποθήκευση (storage engine) των δεδομένων, μέσα από μία λίστα από 

διαφορετικές διαθέσιμες μηχανές.  

 Το ευρετήριο (index) της MySQL, είναι βελτιστοποιημένο, έτσι ώστε οι 

αναζητήσεις (queries) να γίνονται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες βάσεις 

δεδομένων.  

 H MySQL είναι εύκολη στην εγκατάσταση και την κατανόηση.  

 Είναι ανοικτού κώδικα.  

H MySQL παρουσιάζει επομένως διάφορα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες 

Βάσεις Δεδομένων. Επιτρέπει την ύπαρξη πολλών διαφορετικών χρηστών, κάτι που 

είναι επιθυμητό στην περίπτωσή μας, και είναι ένας από τους λόγους που αποκλείει τη 

χρήση της SQLite. Έχει επίσης ισχυρή μηχανή ευρετηρίου, γεγονός που επιτρέπει την 

εκτέλεση πολύ γρήγορων αναζητήσεων και της δίνει πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων, όπως η PostgeSQL. Επιπρόσθετα, η ευρεία χρήση της στο 

Διαδίκτυο, εγγυάται την ύπαρξη βοήθειας και υποστήριξης για όποια πιθανά 

προβλήματα και σφάλματα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν [29]. 

 

 4.3  Σχεδίαση της βάσης δεδομένων  

Η βάση δεδομένων με την οποία συνδέεται η εφαρμογή είναι η σημαντικότερη σε 

κάθε σύστημα. Εκεί αποθηκεύονται τα δεδομένα χρηστών και της εφαρμογής και η 

σχεδίασή της είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι για να δουλεύει ομαλά η εφαρμογή αλλά και 

να επιταχύνει τη συγγραφή κώδικα στο περιβάλλον προγραμματισμού. Η βάση και οι 

απαραίτητες εγγραφές που περιέχει δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Navicat 

(https://www.navicat.com/en/) που αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση όλων των 

βάσεων του χρήστη που είναι τύπου SQL.[25] 

Η βάση αποτελείται από τους πιο κάτω πίνακες: 

 

1. activities 

2. chapters 

3. classes 

https://www.navicat.com/en/
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4. scores 

5. tests 

6. users 

 

Ο πίνακες φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

Εικόνα 4-2:Διάγραμμα ERD της βάσης δεδομένων 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας SQL για τη δημιουργία των πινάκων.   

 

CREATE TABLE `activities` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `question` text, 

  `answer` text, 

  `chapter_id` int(2) DEFAULT NULL, 

  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `chapter_id` (`chapter_id`), 
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  CONSTRAINT `chapter_id` FOREIGN KEY (`chapter_id`) REFERENCES `chapters` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=98 DEFAULT CHARSET=utf8;  

 

CREATE TABLE `chapters` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `class_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `class_id` (`class_id`), 

  CONSTRAINT `class_id` FOREIGN KEY (`class_id`) REFERENCES `classes` (`id`) 

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=36 DEFAULT CHARSET=utf8;  

 

CREATE TABLE `classes` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8;  

 

CREATE TABLE `scores` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `score` int(3) DEFAULT NULL, 

  `user_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `chapter_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `class_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `type` int(2) DEFAULT NULL, 

  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `user_id` (`user_id`), 

  KEY `chapter_id_3` (`chapter_id`), 

  KEY `class_id_2` (`class_id`), 
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  CONSTRAINT `chapter_id_3` FOREIGN KEY (`chapter_id`) REFERENCES 

`chapters` (`id`), 

  CONSTRAINT `class_id_2` FOREIGN KEY (`class_id`) REFERENCES `classes` 

(`id`), 

  CONSTRAINT `user_id` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=311 DEFAULT CHARSET=utf8;  

 

CREATE TABLE `tests` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `question` varchar(600) DEFAULT NULL, 

  `option1` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `option2` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `option3` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `option4` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `answer` int(2) DEFAULT NULL, 

  `type` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `chapter_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  `is_active` tinyint(1) DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `chapter_id_2` (`chapter_id`), 

  CONSTRAINT `chapter_id_2` FOREIGN KEY (`chapter_id`) REFERENCES 

`chapters` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=349 DEFAULT CHARSET=utf8;  

 

CREATE TABLE `users` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `username` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `password` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=65 DEFAULT CHARSET=utf8;  

Λίστα 1: Eντολές Sql για δημιουργία πινάκων 
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Κάθε πίνακας περιλαμβάνει ένα id, δηλαδή έναν αύξοντα αριθμό που 

υποδηλώνει την ταυτότητα κάθε γραμμής του πίνακα. Οι περισσότεροι πίνακες 

αποθηκεύουν επίσης την πληροφορία χρονοσφραγίδας που υποδηλώνει την ημέρα και 

ώρα που δημιουργήθηκε κάθε γραμμή. 

Ο πίνακας activities αφορά τις δραστηριότητες. Γι’ αυτές αποθηκεύουμε την 

ερώτηση και την απάντηση κάθε δραστηριότητας και το κεφάλαιο με το οποίο 

σχετίζεται.  

Μερικές εγγραφές του πίνακα φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 4-3:Υπάρχουσες εγγραφές στον πίνακα activities (Δραστηριότητες) 

 

Ο πίνακας classes έχει 3 εγγραφές και περιλαμβάνει τις 3 τάξεις του Γυμνασίου. 

Κάθε εγγραφή έχει ένα id που θα χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή. 

Ο πίνακας chapters έχει 31 εγγραφές και περιλαμβάνει τα κεφάλαια της Ιστορίας 

μαζί με το class_id, που σημαίνει ότι κάθε κεφάλαιο σχετίζεται με μία τάξη. 

Ο πίνακας users έχει 1 εγγραφή, αυτή του διαχειριστή και περιέχει το όνομα 

χρήστη, τον κωδικό και τη χρονοσφραγίδα δημιουργίας. Αναμένονται να δημιουργηθούν 

νέες εγγραφές κατά την εγγραφή των χρηστών στην εφαρμογή. 
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Ο πίνακας tests είναι ο πιο σύνθετος και αφορά τις ερωτήσεις σωστού-λάθος και 

πολλαπλής επιλογής. Περιέχει τις ερωτήσεις σε μορφή κειμένου, τις σωστές απαντήσεις, 

το chapter_id (συσχέτιση με κεφάλαιο), τον τύπο της ερώτησης σε μορφή ακεραίου (1 

για σωστό-λάθος και 2 για πολλαπλής επιλογής), την στήλη is_active που σημαίνει εάν 

είναι ενεργή ή όχι η ερώτηση (δυνατότητα αλλαγής από το διαχειριστή) με την τιμή 1 να 

σημαίνει ότι η ερώτηση είναι ενεργή και την τιμή 0 να σημαίνει το αντίθετο, και τις 

στήλες option1, option2, option3 και option4, που αποθηκεύουν τις πιθανές απαντήσεις 

για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η στήλη answer (η σωστή απάντηση) αποθηκεύει 

τις σωστές απαντήσεις σε ακεραίους στην εξής μορφή: Αν πρόκειται για ερώτηση 

σωστού-λάθους, η τιμή 1 σημαίνει ότι η απάντηση είναι σωστή και η τιμή 0 το αντίθετο. 

Αν πρόκειται για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η τιμή 1 σημαίνει ότι η σωστή 

απάντηση είναι η α, η τιμή 2 σημαίνει ότι η σωστή απάντηση είναι η β, κ.ο.κ. Παρακάτω 

φαίνονται οι πρώτες εγγραφές του πίνακα. Συνολικά  είναι 303 εγγραφές.  

 

 

Εικόνα 4-4:Υπάρχουσες εγγραφές στον πίνακα tests (Ασκήσεις) 

 

Τέλος, ο πίνακας scores αποθηκεύει τις βαθμολογίες των χρηστών. Ο πίνακας 

κρατά τις εξής πληροφορίες: το id του χρήστη που έκανε το test, το id του κεφαλαίου, το 

id της τάξης, το σκορ σε μορφή ακεραίου και τον ακέραιο τύπο του test (σωστό-λάθος, 

πολλαπλής επιλογής). 

 

 4.4  Ρύθμιση του εξυπηρετητή και της βάσης δεδομένων 

Ο server (εξυπηρετητής) που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι ο 

Apache. Αρχικά, το περιβάλλον ήταν τοπικό, οπότε ο Apache έτρεχε σε έναν εικονικό 
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τοπικό server στο μηχάνημα ανάπτυξης (Windows) με την τεχνική ονομασία localhost. 

Η σουίτα Xampp είναι μια σουίτα πολύ-εργαλείο για ανάπτυξη διαδικτυακών 

εφαρμογών και περιλαμβάνει την εγκατάσταση των υπηρεσιών Apache και MySQL στο 

λειτουργικό σύστημα. Απαραίτητο για την επικοινωνία μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή 

είναι η ύπαρξη ενός URL endpoint (διαδικτυακού πόρου), που θα χρησιμοποιεί το 

πρόγραμμα πελάτη για την αποστολή αιτημάτων προς το διακομιστή, ο οποίος θα το 

επεξεργάζεται και θα επιστρέφει απάντηση ανάλογα με το αίτημα. Το endpoint στον 

τοπικό διακομιστή είναι το http://192.168.1.2/edu_tests/request.php.  Περιέχει την IP του 

μηχανήματος, το φάκελο στον οποίο υπάρχουν τα απαραίτητα αρχεία του διακομιστή και 

ουσιαστικά είναι ο φάκελος της διαδικτυακής εφαρμογής και το αρχείο request.php που 

αναλαμβάνει τη διαχείριση των αιτημάτων. 

Κατά την ολοκλήρωση της εφαρμογής αναζητήθηκε ένας cloud διακομιστής που 

θα παρείχε την online γέφυρα πελάτη και διακομιστή και ουσιαστικά θα αντικαταστούσε 

το διακομιστή του τοπικού μηχανήματος. Επιλέχθηκε το Heroku 

(https://www.heroku.com/) [16] που παρέχει ένα εικονικό περιβάλλον εκτέλεσης 

αρχείων σε μοντέρνες γλώσσες προγραμματισμού και μάλιστα χωρίς κόστος (για τις 

βασικές υπηρεσίες). Έτσι, δημιουργήθηκε μία νέα εφαρμογή στον εν λόγω πάροχο με 

ένα μοναδικό όνομα.  

Παράλληλα, επιλέχθηκε η εγκατάσταση ενός νέου πόρου στο Heroku με την 

ονομασία ClearDB που αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας MySQL. Η σύνδεση 

στη βάση δεδομένων γίνεται μόνο απομακρυσμένα και έτσι χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα Navicat. Από το τοπικό μηχάνημα έγινε εξαγωγή της βάσης δεδομένων σε 

ένα αρχείο sql. Έπειτα, το αρχείο απλά εισήχθη στη βάση στο cloud περιβάλλον του 

Heroku και η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Στην εικόνα 4-6 εμφανίζεται η συνολική 

αρχιτεκτονική της εφαρμογής και ο τρόπος διασύνδεσης των διαφορετικών τεχνολογιών. 

https://www.heroku.com/
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Εικόνα 4-5: Αρχιτεκτονική της εφαρμογής 

 

 4.5  Σχεδίαση της διεπαφής χρήστη μέσω της PHP  

Οι περισσότερες σύγχρονες εφαρμογές συνεργάζονται με APIs (Application 

Programming Interface) που τρέχουν σε servers. Αυτό είναι απαραίτητο, αφού τα 

δεδομένα της εφαρμογής αποστέλλονται από και προς ένα (ή περισσότερους) διακομιστή 

Ιστού. Ο server επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα και συνήθως εκτελεί ερωτήματα στη 

βάση δεδομένων. Επιπλέον, οι σύγχρονες βάσεις απαιτούν ένα server για να 

λειτουργήσουν. Ελάχιστα δεδομένα αποθηκεύονται στην τοπική βάση δεδομένων των 

εφαρμογών στις συσκευές και τα περισσότερα δεδομένα αποθηκεύονται στο cloud για 

μεγαλύτερο έλεγχο επί αυτών των δεδομένων. 

Μπορούμε να φανταστούμε το API ως μια γέφυρα μεταξύ της Android 

εφαρμογής και της βάσης δεδομένων. Η γέφυρα απαιτεί κώδικα γραμμένο σε γλώσσα 

server και επιλέχθηκε η PHP (Professional Hypertext Processor).[28] Όλα τα δεδομένα 

του λογισμικού επεξεργάζονται πρώτα πριν σταλούν στην εφαρμογή και λόγους 

ακεραιότητας των δεδομένων. Επίσης, η αποστολή των δεδομένων έχει τη μορφή JSON 

(JavaScript Object Notation) και είναι η πιο διαδεδομένη μορφή επικοινωνίας μεταξύ 
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client και server λόγω του μικρού μήκους της απάντησης του server και της ευκολίας 

στην ανάγνωση τόσο από τη μηχανή όσο και από τον άνθρωπο. 

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας του API. Το αρχείο με το οποίο συνεργάζεται 

η εφαρμογή έχει την ονομασία request.php. 

include_once 'config.php'; 

$mode = $_GET['mode']; 

$response = array(); 

if ( $mode == 'register' ){ 

    $username = $_GET['username']; 

    $password = $_GET['password']; 

    $sql = "SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM users WHERE username = 

'$username')"; 

    $stmt = $db->prepare($sql); 

    $stmt->execute(); 

    $num_rows = $stmt->fetchColumn(); 

    if ( $num_rows == 0 ){ 

        $sql = "INSERT INTO users (username, password) VALUES('$username', 

'$password')"; 

        $stmt = $db->prepare($sql); 

        $stmt->execute(); 

        $response = array('message' => 'Επιτυχής εγγραφή. Μπορείτε τώρα να 

συνδεθείτε', 'response' => '1'); 

    } else{ 

        $response = array('message' => 'Το όνομα χρήστη υπάρχει ήδη', 'response' 

=> '0'); 

    } 

} else if ( $mode == 'login' ){ 

    $username = $_GET['username']; 

    $password = $_GET['password']; 

    $sql = "SELECT id from users WHERE username = '$username' AND 

password = '$password'"; 

    $stmt = $db->prepare($sql); 

    $stmt->execute(); 
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    $user = $stmt->fetch(); 

    if ( !empty($user) ){ 

        $sql = "SELECT name FROM classes"; 

        $result = fetch($db, $sql); 

        $response = array('message' => 'Επιτυχής σύνδεση', 'response' => $result, 

'action' => true, 'user_id' => $user['id']); 

    } else{ 

        $response = array('message' => 'Λάθος στοιχεία εισόδου', 'action' => false); 

    } 

} else if ( $mode == 'chapters' ){ 

    $class_id = (int) $_GET['class_id']; 

    $sql = "SELECT name FROM chapters WHERE class_id = $class_id"; 

    $result = fetch($db, $sql); 

    $response = array('message' => '', 'response' => $result); 

} else if ( $mode == 'activities' ){ 

    $chapter_id = (int) $_GET['chapter_id']; 

    $sql = "SELECT * FROM activities WHERE chapter_id = $chapter_id"; 

    $result = fetch($db, $sql); 

    $response = array('message' => '', 'response' => $result); 

} else if ( $mode == 'trueorfalse' ){ 

    $chapter_id = (int) $_GET['chapter_id']; 

    $sql = "SELECT * FROM tests WHERE type = 1 AND chapter_id = 

$chapter_id AND is_active = 1"; 

    $result = fetch($db, $sql); 

    $response = array('message' => '', 'response' => $result); 

} else if ( $mode == 'multiple_choice' ){ 

    $chapter_id = (int) $_GET['chapter_id']; 

    $sql = "SELECT * FROM tests WHERE type = 2 AND chapter_id = 

$chapter_id AND is_active = 1"; 

    $result = fetch($db, $sql); 

    $response = array('message' => '', 'response' => $result); 

} else if ( $mode == 'save_score' ){ 

    $user_id = (int) $_GET['user_id']; 
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    $class_id = (int) $_GET['class_id']; 

    $chapter_id = (int) $_GET['chapter_id']; 

    $type = (int) $_GET['type']; 

    $score = (int) $_GET['score']; 

    $sql = "INSERT INTO scores (user_id, class_id, chapter_id, type, score) 

VALUES ($user_id, $class_id, $chapter_id, $type, $score)"; 

    $stmt = $db->prepare($sql); 

    $stmt->execute(); 

    $response = array('message' => '', 'response' => 'Η βαθμολογία σας 

αποθηκεύτηκε με επιτυχία!'); 

} else if ( $mode == 'settings' ){ 

    $chapter_id = (int) $_GET['chapter_id']; 

    $sql = "SELECT * FROM tests WHERE chapter_id = $chapter_id"; 

    $result = fetch($db, $sql); 

    $response = array('message' => '', 'response' => $result); 

} else if ( $mode == 'toggle' ){ 

    $id = (int) $_GET['question_id']; 

    $is_active = $_GET['is_active']; 

    $sql = "UPDATE tests SET is_active = $is_active WHERE id = $id"; 

    $stmt = $db->prepare($sql); 

    $stmt->execute(); 

    $response = array('message' => '', 'response' => '1'); 

} 

 

echo json_encode($response); 

 

function fetch($db, $sql){ 

    $stmt = $db->prepare($sql); 

    $stmt->execute(); 

    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ); 

} 

 

Λίστα 2: Κώδικας του API – PHP και ερωτήματα MySQL 
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To API ξεκινά με τη σύνδεση στη βάση δεδομένων. Αυτή απαιτεί το username 

και το password του χρήστη, και το όνομα της βάσης που θα συνδεθεί ο χρήστης. Στον 

κώδικα η εντολή σύνδεσης στη βάση πραγματοποιείται στο αρχείο config.php, το οποίο 

εισάγεται στο τρέχον αρχείο request.php. Η δομή του API είναι απλή: λαμβάνει τα 

αιτήματα και τις παραμέτρους του πελάτη, οι παράμετροι χρησιμοποιούνται στα 

ερωτήματα της βάσης δεδομένων και ανάλογα το αίτημα και τα αποτελέσματα των SQL 

ερωτημάτων επιστρέφεται η αντίστοιχη απάντηση στον πελάτη. 

Όλα τα αιτήματα που χρησιμοποιούνται στο API είναι τύπου GET. Κάθε 

αιτήματα αντιστοιχεί και σε μία ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα ή περισσότερα 

ερωτήματα στη βάση δεδομένων. Τα ερωτήματα είναι τύπου SQL και θα εκτελεστούν 

στη βάση δεδομένων MySQL. Η τεχνολογία PDO (PHP Data Objects) θα βοηθήσει στη 

διαχείριση των ερωτημάτων και στη μορφή της απάντησης που επιστρέφονται από αυτά. 

Αποτελεί ένα γενικευμένο επίπεδο αφαιρετικότητας, κατέχει έναν υψηλό βαθμό 

ευελιξίας και υποστηρίζει τις πιο γνωστές βάσεις δεδομένων. Η τεχνική είναι γνωστή ως 

έτοιμες προτάσεις (prepared statements). Η ενέργεια που αιτείται η εφαρμογή πελάτη θα 

δώσει κάποια αποτελέσματα και θα εισαχθούν σε ένα PHP array, το οποίο είναι μια 

νοητή λίστα που περιέχει ένα μήνυμα του API και την απάντηση που έχει επιστραφεί 

από τη βάση. Το array θα μορφοποιηθεί ως JSON απάντηση για να μπορεί να διαβαστεί 

από την εφαρμογή. 

Η πρώτη παράμετρος που αποστέλλεται από τον πελάτη είναι η mode. Αυτή 

καθορίζει την ενέργεια που θα εκτελεστεί από το server. Οι ενέργεια που θα εκτελεστεί 

θα αποθηκευτεί στη μεταβλητή $mode. Η ενέργεια register θα πραγματοποιήσει 

εισαγωγή νέας εγγραφής στη βάση δεδομένων. Αυτό δε θα γίνει αμέσως γιατί πρώτα θα 

γίνει έλεγχος εάν υπάρχει ήδη χρήστης με το ίδιο username. To ερώτημα θα επιλέξει 

όλες τις εγγραφές στη βάση που έχουν ίδιο username με τη μεταβλητή $username και θα 

επιστρέψει την τιμή 1 εάν έχει επιλεγεί έστω και μία εγγραφή ή την τιμή 0 εάν δεν έχει 

επιλεγεί καμία εγγραφή. Το μήνυμα επιτυχούς εισαγωγής χρήστη εισάγεται στο array 

$response και στο κλειδί message. Το κλειδί response είναι ίσο με 1. Το συγκεκριμένο 

κλειδί στην ενέργεια register δε χρησιμοποιείται από την εφαρμογή. Όμως το κλειδί 

response δεν πρέπει να είναι κενό, αλλιώς η εφαρμογή θα θεωρήσει ότι δεν έλαβε 

απάντηση από το server, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να μην είναι εφικτή η 

σύνδεση του πελάτη με το server για μια δεδομένη στιγμή.  
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Η ενέργεια login θα εκτελέσει κι αυτή 2 ερωτήματα εάν υπάρξει επιτυχής 

σύνδεση χρήστη. Αρχικά, θα γίνει επιλογή του id χρήστη με βάση τις μεταβλητές 

$username και $password. Εάν και οι 2 μεταβλητές είναι ίδιες με τα αντίστοιχα πεδία 

στη βάση το ερώτημα θα επιστρέψει ένα αντικείμενο που θα περιλαμβάνει το id του 

χρήστη, το οποίο θα αναλυθεί στην εφαρμογή. Σε άλλη περίπτωση θα επιστραφεί ένα 

κενό αντικείμενο και θα εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα στο χρήστη. Επιπλέον, θα 

οριστεί το κλειδί action ως false, που σημαίνει ότι όταν αυτό το κλειδί χρησιμοποιηθεί 

από την εφαρμογή και έχει αυτήν την τιμή, δε θα επιτραπεί στο χρήστη να πλοηγηθεί 

στην επόμενη οθόνη. Η επιτυχής σύνδεση περιλαμβάνει ένα νέο ερώτημα στον πίνακα 

classes (τάξεις Γυμνασίου) και θα επιστρέψει όλα τα ονόματα των τάξεων σε ένα 

αντικείμενο κι έτσι το κλειδί response θα δεχθεί ως τιμή του το αντικείμενο. Σε αυτό το 

σημείο χρησιμοποιείται μία βοηθητική συνάρτηση (function) με το όνομα fetch που 

βρίσκεται στο ίδιο αρχείο. Η συνάρτηση δημιουργήθηκε για λόγους επανάληψης PHP 

κώδικα, αφού στα περισσότερα σημεία του κώδικα γίνεται επιλογή εγγραφών από τη 

βάση και αυτές επιστρέφονται σε μορφή PDO αντικειμένου. Τέλος, η απάντηση του 

server θα περιλαμβάνει τα κλειδιά user_id και action, το οποίο θα έχει την τιμή true. 

Οι ενέργειες chapters, activities και settings είναι παρόμοιες: Θα επιλεγούν 

σύμφωνα με τα SQL ερωτήματα τα κεφάλαια και οι δραστηριότητες με βάση το class_id 

και το chapter_id που αποστέλλει η εφαρμογή πελάτη ως παραμέτρους. Τα id της τάξης 

και του κεφαλαίου δημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή, καθώς είναι ήδη 

γνωστά από τη βάση δεδομένων παρατηρώντας τις αντίστοιχες εγγραφές των 

αντίστοιχων πινάκων.  

Οι ενέργειες trueorfalse και multiple_choice έχουν παρόμοια λειτουργία: Τα 

ερωτήματα είναι επιλογής στη βάση και θα χρησιμοποιήσουν το chapter_id, το οποίο 

καθορίζει σε ποιο κεφάλαιο βρίσκεται ο χρήστης που θα κάνει την εξέταση. Επίσης, το 

ερώτημα θα επιστρέψει εγγραφές που έχουν το πεδίο is_active ίσο με 1, που σημαίνει ότι 

οι προς επιλογή ερωτήσεις πρέπει να είναι ενεργές, κάτι που καθορίζεται από τις 

επιλογές του διαχειριστή. Ο τύπος (1 για ερωτήσεις σωστού-λάθος και 2 για ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής) θα χρησιμοποιηθεί επίσης στο ερώτημα για να επιστρέψει τις 

αντίστοιχες ερωτήσεις που ζητούνται από την εφαρμογή. 

Η ενέργεια save_score θα εκτελέσει ένα ερώτημα insert, το οποίο θα 

πραγματοποιήσει νέα εγγραφή στη βάση και θα αποθηκεύσει τη βαθμολογία του χρήστη 

που πήρε σε ένα συγκεκριμένο test. Θα απαιτηθούν το user_id, το class_id, το 
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chapter_id, ο τύπος της εξέτασης και η βαθμολογία του χρήστη. Η ενέργεια θα τελειώσει 

με την επιστροφή επιτυχούς αποθήκευσης της βαθμολογίας. 

Η ενέργεια settings είναι δυνατή μόνο από το διαχειριστή και αφορά την 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ερωτήσεων που υπάρχουν σε μια εξέταση με βάση 

το chapter_id. Το id του διαχειριστή έχει τη μοναδική τιμή 1 και έτσι με ασφάλεια 

μπορεί να αλλάξει η κατάσταση των ερωτήσεων. 

Τέλος, η ενέργεια toggle ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί μία ερώτηση δεχόμενη τις 

παραμέτρους question_id και is_active. Η τελευταία παράμετρος μπορεί να έχει την τιμή 

1 ή 0, με την τιμή 1 να σημαίνει την ενεργοποίησή της και την τιμή 0 να σημαίνει το 

αντίθετο. Η ενέργεια θα επιστρέψει μία μη κενή απάντηση. 

 

 4.6  : Εισαγωγή στην Android εφαρμογή 

Το Android Studio είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης εφαρμογών με τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java. Τα κύρια συστατικά της Android εφαρμογής είναι: 

 

1. Gradle 

2. Manifest 

3. Activities 

4. Διατάξεις (layouts) 

5. Αρχεία Java 

6. Εικόνες (drawable) 

7. Αρχεία PDF (assets) 

8. Αρχεία video (raw) 

9. Τιμές για χρώματα, συμβολοσειρών και στυλ (values) 

10. Εικονίδια εφαρμογής (mipmap) 

 

Το Gradle έρχεται προ-εγκατεστημένο με το Android Studio και είναι ένα 

εργαλείο απαραίτητο για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της ανάπτυξης 

εφαρμογής. Οι κύριες λειτουργίες του είναι η ενσωμάτωση εξωτερικών βιβλιοθηκών, η 

διαχείριση των εκδόσεων της εφαρμογής, το περιβάλλον εκτέλεσης και compilation 

αλλά και τη διαχείριση άλλων πολλών επαναλαμβανόμενων ρουτίνων που 

πραγματοποιούνται σε κάθε δοκιμή της εφαρμογής πριν την τελική έκδοσή της. Η τελική 
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μορφή του κύριου αρχείου που θέτει τις βάσεις για την εκτέλεσης της εφαρμογής είναι η 

παρακάτω:[14] 

 

apply plugin: 'com.android.application' 

 

android { 

    compileSdkVersion 26 

    buildToolsVersion "26.0.0" 

    defaultConfig { 

        applicationId "eduttests.gr.edutests" 

        minSdkVersion 19 

        targetSdkVersion 26 

        versionCode 2 

        versionName "1.1" 

        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-

rules.pro' 

        } 

    } 

} 

 

 

 

dependencies { 

    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 

    androidTestCompile('com.android.support.test.espresso:espresso-core:2.2.2', { 

        exclude group: 'com.android.support', module: 'support-annotations' 

    }) 

    compile 'com.android.support:appcompat-v7:26.+' 
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    compile 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2' 

    compile 'com.android.support:design:26.+' 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

} 

Εικόνα 4-6: Plugin Gradle – αρχείο build.gradle 

 

Το manifest είναι το βασικότερο αρχείο οδηγιών που χρειάζεται το Android. Οι 

οδηγίες περιλαμβάνουν τις άδειες (permissions) που απαιτούνται για την ομαλή 

εκτέλεση της εφαρμογής. Αυτές είναι η χρήση διαδικτύου και η εγγραφή στον εξωτερική 

μνήμη της συσκευής. Υπάρχουν πλήθος άλλων αδειών που χρησιμοποιούνται από άλλες 

εφαρμογές, όπως οι άδειες για χάρτες, για εγγραφή φωνής, βίντεο κλπ. Στο manifest 

ορίζονται επίσης και τα θέματα στυλ, τα εξωτερικά εικονίδια της εφαρμογής και τα 

activities που θα δούμε στη συνέχεια. 

Όλα τα activities πρέπει να ορίζονται μέσα στο manifest για το λόγο ότι είναι οι 

Java κλάσεις που αφορούν τις οθόνες της εφαρμογής, αυτές που βλέπει ο χρήστης και 

είναι αρκετά διακριτές σε σχέση με τις άλλες κλάσεις. Γι’ αυτές έχουν οριστεί απλά στυλ 

στο manifest αρχείο, αλλά μπορεί να οριστεί πλήθος άλλων οδηγιών. Παραδείγματα 

activities είναι οι ρυθμίσεις (SettingsActivity), όπου ο διαχειριστής μπορεί να 

ενεργοποιεί/απενεργοποιεί ερωτήσεις και η είσοδος χρήστη (SignActivity), όπου ο 

χρήστης καλείται να εισάγει τα στοιχεία του για να εισέλθει στην εφαρμογή. Τα 

activities δείχνουν περιεχόμενο στην οθόνη του χρήστη και διαφοροποιούνται από άλλες 

κλάσεις, όπως αυτές που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Αναλαμβάνουν  εξολοκλήρου τη 

λογική της οθόνης με την οποία συσχετίζονται. 

Τα activities συνοδεύονται συνήθως από διατάξεις, οι οποίες έχουν τη μορφή 

XML και συχνά έχουν σχέση 1 προς 1 με τα activities, δηλαδή ένα activity αντιστοιχεί 

σε μία διάταξη. Η διάταξη ορίζει το περιεχόμενο που βλέπει ο χρήστης, όπως είναι ένα 

πεδίο κειμένου ή ένα κουμπί. Αυτά ονομάζονται στοιχεία και είναι υποσύνολα μιας 

κύριας διάταξης που ορίζει τη στοίχιση των στοιχείων στην οθόνη του χρήστη. Κάθε 

διάταξη είναι μοναδική και συγκεκριμένες ιδιότητες στοίχισης των στοιχείων που 

ανήκουν σε αυτήν. Είναι πιθανό η διάταξη να μεταβληθεί ή τα προστεθούν νέα στοιχεία 

σε αυτήν μέσα από τα activities και αυτή η τεχνική ορίζεται ως δυναμική. Οι διατάξεις, 

όμως, θεωρούνται στατικές όταν ορίζονται σε ένα layout αρχείο. Είναι ουσιαστικά οι 

οθόνες, ενώ τα activities περικλείουν τη λογική των οθονών. 
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Τα υπόλοιπα αρχεία που δεν είναι activities μπορούν να επιτελέσουν 

οποιαδήποτε λειτουργία που δεν αφορά εμφάνιση περιεχομένου. Αυτές οι κλάσεις Java 

συνήθως είναι βοηθητικές και αποτρέπουν την επανάληψη κώδικα στα activities. Για 

παράδειγμα, τα περισσότερα activities στέλνουν αιτήματα και λαμβάνουν απάντηση γι’ 

αυτά από το διακομιστή. Για να αποφευχθεί να γραφτεί αυτή η επικοινωνία, η οποία 

είναι σχεδόν όμοια ανάμεσα στα activities, ορίστηκε η κλάση Request, η οποία με τις 

κατάλληλες παραμέτρους αναλαμβάνει να διαχειριστεί όλη την επικοινωνία μεταξύ 

όλων των activities και του διακομιστή Ιστού. Μια άλλη κλάση είναι η Globals, η οποία 

κάνει έλεγχο συνδεσιμότητας στο Internet πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε επικοινωνία με το 

διακομιστή. Αναλαμβάνει επίσης την εμφάνιση πλαισίων διαλόγων τα οποία 

πυροδοτούνται από τα activities. 

Οι εικόνες της εφαρμογής εμφανίζονται στα activities και είναι εικόνες που έχουν 

δημιουργηθεί ή χρησιμοποιούνται από το προγραμματιστή, δηλαδή δεν είναι οι πρότυπες 

εικόνες του Android. Οι περισσότερες εικόνες εμφανίζονται στο activity OptionsActivity 

και συγκεκριμένα στα κουμπιά επιλογής αναφορικά με το τι θέλει να κάνει ο χρήστης, 

όπως να κάνει τις Δραστηριότητες ή να δει τα βίντεο. 

Τα αρχεία PDF αφορούν το υλικό κεφαλαίου και εμφανίζονται όταν ο χρήστης 

επιλέξει κάποιο κεφάλαιο και ύστερα την επιλογή Υλικό Κεφαλαίου. Σε εκδόσεις 

παλαιότερες του Android 6, η συσκευή δεν έχει εγγενή λειτουργία προβολής PDF. Γι’ 

αυτό επιλέχθηκε η ανάθεση προβολής σε άλλη εξωτερική εφαρμογή που θεωρείται ότι 

είναι εγκατεστημένη στη συσκευή του χρήστη. Την προβολή των αρχείων PDF θα την 

αναλάβει είτε η προεπιλεγμένη εφαρμογή προβολής PDF, είτε θα γίνει ερώτηση σχετικά 

με το ποιο πρόγραμμα θέλει να διαχειριστεί την προβολή PDF. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει εγκατεστημένη κάποια εφαρμογή στη συσκευή του χρήστη θα εμφανιστεί 

ανάλογο μήνυμα στο χρήστη. 

Τα αρχείο video αποθηκεύονται στην εσωτερική sd card της συσκευής και 

αφορούν την επιλογή Βίντεο στο OptionsActivity και ο χρήστης μεταφέρεται σε μια 

οθόνη που προβάλλεται το αντίστοιχο βίντεο επιλογής. Σε περίπτωση που ένα κεφάλαιο 

δεν έχει βίντεο, ο χρήστης ενημερώνεται ανάλογα με πλαίσιο διαλόγου. 

Τo Android παρέχει τη δυνατότητα ορισμού χρωμάτων, συμβολοσειρών, στυλ 

και διαστάσεων-αποστάσεων σε αντίστοιχα αρχεία μορφής XML με τη λογική των 

καθολικών μεταβλητών που υπάρχει στις γλώσσες προγραμματισμού. Εάν οριστεί για 

παράδειγμα, το χρώμα μπλε σε ένα στοιχείο XML, το όνομα του στοιχείου δύναται να 
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χρησιμοποιηθεί καθολικά σε όλες τις διατάξεις και σε όλα τα activities. Αυτές οι 

μεταβλητές ορίζονται μια φορά και βοηθούν στην αποτροπή επανάληψης κώδικα 

ανάμεσα σε όλα τα αρχεία που σχετίζονται με αυτήν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 

συμβολοσειρές, όπου αυτές έχουν ένα επιπλέον χαρακτηριστικό από το Android: Εάν 

οριστούν οι συμβολοσειρές σε μία ενιαία γλώσσα, αυτές μπορούν να μεταφράζονται 

αυτόματα στη συσκευή του χρήστη ανάλογα με τη τρέχουσα γλώσσα της συσκευής του. 

Οι καθολικές αποστάσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για την εμφάνιση ενιαίας και 

ομοιόμορφης διάταξης και στοίχισης των στοιχείων σε μια οθόνη ανάμεσα σε όλα τα 

activities που τις χρησιμοποιούν. Τέλος, τα στυλ μπορούν να περιέχουν πιο περίπλοκες 

οδηγίες από τα υπόλοιπα αρχεία, αλλά στη συγκεκριμένη εφαρμογή ορίζεται μόνο η 

εμφάνιση και η συμπεριφορά της ActionBar (της άνω μπάρας της εφαρμογής).[19] 

Τα εικονίδια της εφαρμογής εμφανίζονται στην αρχική οθόνη της συσκευής του 

χρήστη. Στις περισσότερες εκδόσεις του Android, αποθηκεύονται 5 διαφορετικών 

διαστάσεων εικονίδια ανάλογα με τις ίντσες των διαφορετικών συσκευών που υπάρχουν 

στο εμπόριο. Το Android αναλαμβάνει να επιλέξει το κατάλληλο εικονίδιο που 

αντιστοιχεί σε κάθε συσκευή και ορίζει τη διαφορετικότητα των εικονιδίων με βάση τις 

κουκίδες ανά ίντσα (dots per inch). 

 

 4.7  Ανάλυση της αρχιτεκτονικής του έργου 

Το Android Studio έχει μια ομοιόμορφη δομή για όλους τους τύπους των εφαρμογών η 

οποία φαίνεται στην εικόνα 4-8. 
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Εικόνα 4-7:Δομή έργου της εφαρμογής 

 

Ο κύριος φάκελος ονομάζεται app και περιλαμβάνει διαφόρων ειδών 

υποφακέλους. Ο φάκελος manifests περιέχει το manifest της εφαρμογής:[23]  

 



69 

 

Εικόνα 4-8:Αρχείο manifest 
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Το manifest έχει XML δομή και ο κύριος κόμβος είναι ο manifest ο οποίος 

περιέχει τους κόμβους-παιδιά uses-permission (άδειες εφαρμογής) και application που 

περιλαμβάνει τα activities και οδηγίες γι’ αυτά. Κάθε κόμβος περιέχει ιδιότητες, όπως το 

όνομα της εφαρμογής ή του activity, το θέμα στυλ που εφαρμόζεται κλπ. 

Ο φάκελος Java περιλαμβάνει τα Java packages εις τριπλούν. Γίνεται γνωστό ότι 

κάθε Java κλάση ανήκει σε ένα μοναδικό package. Το Java package της εφαρμογής που 

ορίστηκε είναι το: eduttests.gr.edutests και αυτί περικλείει όλες τις κλάσεις που 

δημιουργήθηκαν με Java προγραμματισμό.  

Ο φάκελος assets περιέχει τα αρχεία pdf που αποτελούν το υλικό κάθε 

κεφαλαίου. 

Ο φάκελος res (resources) περιέχει όλους τους πόρους της εφαρμογής που 

οργανώνονται σε υπο-φακέλους. Ο φάκελος drawable περιέχει τις εικόνες, ο φάκελος 

layout περιέχει τις διατάξεις, ο φάκελος mipmap περιέχει τα εικονίδια, ο φάκελος raw, ο 

οποίος δημιουργήθηκε και δεν είναι τυπικός φάκελος του android, περιέχει τα βίντεο της 

εφαρμογής και ο φάκελος values περιέχει τις τιμές (καθολικές μεταβλητές όπως 

εξηγήθηκε παραπάνω) για τις συμβολοσειρές, χρώματα, στυλ και διαστάσεις. 

 

 4.8  Ανάλυση των βασικών κλάσεων 

Ας ξεκινήσουμε με την ανάλυση των κλάσεων και των διατάξεων που 

συσχετίζονται. Ξεκινώντας με την κλάση MainActivity, η οποία αποτελεί ένα activity, 

συνήθως είναι το πρώτη κλάση που εκτελείται κατά την έναρξη της εφαρμογής. 
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Εικόνα 4-9: Κλάση MainActivity 

 

Σε κάθε Java κλάση ορίζεται το package στο οποίο ανήκει και οι Java 

βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιηθούν στην εξής μορφή: <package>.<sub-

package>n.<class>. Η κλάση έχει ορισμένες 2 συναρτήσεις. Η onCreate μέθοδος 

συναντάται σε activities και είναι τυπική μέθοδος του Android. Εκτελείται κατά την 

έναρξη ενός activity, αμέσως δηλαδή ο χρήστης φθάσει στην αντίστοιχη οθόνη της 

εφαρμογής. Η MainActivity θα εμφανίσει τη διάταξη activity_main που υπάρχει στο id: 

R.layout. Το R σημαίνει resource και το layout δείχνει στο φάκελο layouts. Το Android 

οργανώνει τους πόρους σε αντικείμενα που αυτά επιστρέφουν ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό σε ακέραια μορφή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εμφανιστεί η 

παρακάτω οθόνη: 
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Εικόνα 4-10: Διάταξη MainActivity 

Το αριστερό μέρος αποτελεί τον κώδικα της οθόνης και το δεξί μέρος είναι το 

παραγόμενο αποτέλεσμα. Γίνεται γνωστό ότι το αποτέλεσμα ίσως να μην είναι 

ολοκληρωμένο αφού οι διατάξεις είναι στατικές και όποιες τροποποιήσεις στις διατάξεις 

κατά το χρόνο εκτέλεσης δε φαίνονται σε αυτό. Όλες οι διατάξεις εσωκλείονται σε έναν 

κόμβο πατέρα που κατευθύνει τη στοίχιση και τη συμπεριφορά των στοιχείων παιδιών. 

Ο κόμβος πατέρας είναι το ContraintLayout και είναι μια διάταξη που παρουσιάστηκε 

στις πρόσφατες εκδόσεις του Android και γενικά παρέχει μεγάλες ευκολίες στη στοίχιση 

των αντικειμένων με λίγο κώδικα. Ο κόμβος αυτός έχει 2 στοιχεία, ένα πεδίο κειμένου 

(κέντρο της οθόνης) και ένα κουμπί κάτω και δεξιά. Και τα 2 χρησιμοποιούν τιμές από 

τον πόρο values. Στο Android μπορούμε να ορίζουμε συμβάντα (events) για κάθε 

αντικείμενο. Το συμβάν που ορίστηκε στο κουμπί είναι το click που θα εκτελέσει τη 
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μέθοδο homeBtnClick και θα λάβει χώρα όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί είσοδος. 

Επιστρέφουμε στη MainActivity και βλέπουμε τον ορισμό του συμβάντος. Θα 

εκτελεστεί λοιπόν το εξής: Ο χρήστης θα οδηγηθεί στον SignActivity μέσω ενός Intent 

(πρόθεση). Τέλος, το τρέχον activity θα τερματίσει. Ο τερματισμός δεν είναι γενικά 

απαραίτητος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ότι ο χρήστης θα χρειαστεί 

να δει την έναρξη της εφαρμογής μόνο μία φορά. 

Ακολουθεί το SignActivity, όπου ο χρήστης καλείται είτε να πραγματοποιήσει 

είσοδο είτε νέα εγγραφή στην εφαρμογή. 

 

 

Εικόνα 4-11: Κλάση SignActivity 
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Εικόνα 4-12:Διάταξη SignActivity 

 

Βλέπουμε ότι η διάταξη αποτελείται από 6 στοιχεία (εκτός του τίτλου που είναι 

καθολικό αντικείμενο). Υπάρχουν 2 πεδία κειμένου, 2 πεδία εισόδου κειμένου και 2 

κουμπιά. Τα πεδία κειμένου περιέχονται σε έναν κόμβο LinearLayout ενώ τα κουμπιά σε 

ένα RelativeLayout. Συνήθως επιλέγεται το RelativeLayout για να επιτευχθεί στοίχιση 

στα άκρα της οθόνης. Τα LinearLayout επιτρέπει τη συνεχόμενη και γραμμική στοίχιση 

των αντικειμένων επιδιώκοντας να καλυφθεί σχεδόν όλος ο ωφέλιμος χώρος της οθόνης. 

Τα πεδία εισόδου κειμένου αναμένουν από το χρήστη να εισάγει κείμενο 

χρησιμοποιώντας τη συσκευή του. Τα 2 κουμπιά αναμένουν για συμβάντα τύπου click. 

Όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί Σύνδεση ή στο κουμπί Εγγραφή θα εκτελεστεί η 

μέθοδος loginBtnClick ή η μέθοδος registerBtnClick αντίστοιχα. Θα γίνει έλεγχος για 
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κενή τιμή, οπότε εάν ο χρήστης δεν έχει εισάγει τιμή είτε στο όνομα χρήστη είτε στον 

κωδικό θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου με μήνυμα σφάλματος. Σε αυτό το σημείο 

το πλαίσιο διαλόγου θα εμφανιστεί μέσω τη βοηθητική κλάση Globals, η οποία θα 

εξηγηθεί στη συνέχεια. Σε αντίθετη περίπτωση θα αρχικοποιηθεί η κλάση Request και 

θα δημιουργηθεί ένα AsyncTask, όπως ονομάζεται στο Android, δηλαδή μία ασύγχρονη 

εργασία σε ξεχωριστό νήμα της εφαρμογής (thread), το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται 

για την επικοινωνία μεταξύ διακομιστή και Android και είναι ο κατεξοχήν τρόπος 

διάδρασης με ένα API. Η εργασία θα λάβει τις παραμέτρους του αιτήματος που θα 

επεξεργαστεί ο server, δηλαδή το όνομα χρήστη, τον κωδικό, το μήνυμα του πλαισίου 

διαλόγου που θα εμφανιστεί στο μεσοδιάστημα αναμονής απάντησης από το διακομιστή, 

τον τύπο της λειτουργίας, όπως login ή register και το context του Activity. Το τελευταίο 

είναι απαραίτητο, επειδή κάθε κλάση που δεν είναι activity απαιτεί ένα αναγνωριστικό 

context του activity εάν της ανατεθεί εργασία που προέρχεται από αυτό. Μετά το πέρας 

της επικοινωνίας και εφόσον πραγματοποιηθεί επιτυχής εγγραφή ή σύνδεση χρήστη, θα 

κληθεί η μέθοδος asyncFinish η οποία περικλείει την απάντηση του εξυπηρετητή. Αυτή 

η απάντηση έχει τη μορφή JSON και θα αναγνωστεί με τη βοήθεια των τυπικών 

κλάσεων που υπάρχουν στη Java. Η απάντηση περιέχει όλα τις κλάσεις του Γυμνασίου 

σε μορφή λίστας. Ύστερα, ο χρήστης θα οδηγηθεί στην ClassActivity. 
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Εικόνα 4-13:Κλάση ClassActivity 
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Εικόνα 4-14: Διάταξη ClassActivity 

 

Παρατηρούμε ότι η διάταξη είναι σχεδόν άδεια, περιέχει μόνο ένα πεδίο 

κειμένου. Το κείμενο είναι στοιχείο παιδί του RelativeLayout και είναι στοιχισμένο στο 

κέντρο. Η συγκεκριμένη διάταξη θα τροποποιηθεί με κώδικα κατά το χρόνο εκτέλεσης 

της εφαρμογής και ειδικότερα στη μέθοδο onCreate. Χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική για 

τη δυναμική υποστήριξη λιγότερων ή περισσότερων τάξεων του Γυμνασίου στο μέλλον. 

Επίσης, αυτή η τεχνική είναι μια δυνατότητα που προσφέρεται από εφαρμογές που 

διασυνδέονται με APIs. Το περιεχόμενο υπαγορεύεται από το διαχειριστή ή ιδιοκτήτη 

της εφαρμογής και αυτό μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις επιλογές του. Η 

onCreate θα λάβει τις παραμέτρους του Intent και θα τις εισάγει σε μια δυναμική λίστα 

και τελικά θα προσθέσει στη διάταξη-πατέρα 3 κουμπιά (όσες είναι και οι τάξεις) με το 

κάθε ένα να αντιστοιχεί σε μία τάξη Γυμνασίου. Τα κουμπιά που δημιουργούνται 

δυναμικά μέσω κώδικα, θα λάβουν κάποιες αποστάσεις μεταξύ τους, κείμενα, χρώματα, 

συμβάντα και γενικά παρόμοιες συμπεριφορές. Η μόνη συμπεριφορά που θα αλλάζει 

μεταξύ τους είναι η ετικέτα του κάθε κουμπιού (tag). Σε αυτήν την ετικέτα θα παραχθεί 
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δυναμικά και «κρυφθεί» το αναγνωριστικό κάθε τάξης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην 

πορεία. Είναι γνωστό ότι τα ids στη βάση δεδομένων ξεκινούν από το 1, οπότε 

εσωτερικά στο βρόγχο δημιουργίας των κουμπιών θα εισαχθεί και η αντίστοιχη ετικέτα 

του κάθε κουμπιού. Όταν ο χρήστης πυροδοτήσει το συμβάν click πατώντας ένα κουμπί, 

αυτό θα εκτελέσει μια ασύγχρονη εργασία που αφορά ένα αίτημα προς τον εξυπηρετητή. 

Οι παράμετροι του αιτήματος φυσικά διαφέρουν ανά κουμπί. Το αίτημα θα περατωθεί με 

τη μέθοδο asyncFinish, που εξηγήθηκε πιο πάνω, και η απάντηση θα περιέχει τα 

κεφάλαια που αντιστοιχούν σε κάθε κεφάλαιο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με ένα 

Intent που θα οδηγήσει το χρήστη στην οθόνη επιλογής κεφαλαίου, την ChapterActivity. 

 

 

Εικόνα 4-15:Κλάση ChapterActivity 
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Εικόνα 4-16: Διάταξη ChapterActivity 

 

Το ChapterActivity δεν παρουσιάζει κάτι καινούριο αφού ομοιάζει με τη λογική 

του ClassActivity. Το τρέχον activity θα λάβει τις παραμέτρους του ClassActivity και θα 

τις εισάγει σε λίστες. Στη διάταξη activity_chapters θα προστεθούν δυναμικά τα κουμπιά 

κάθε κεφαλαίου ανάλογα με το κεφάλαιο που επέλεξε ο χρήστης στην προηγούμενη 

οθόνη. Στη συγκεκριμένη διάταξη συναντάμε κάτι καινούριο, τον κόμβο ScrollView, ο 

οποίος επιτρέπει τη κύλιση των στοιχείων στην οθόνη καθώς εκτιμάται ότι σε μικρές 

οθόνες συσκευών το κάθετο περιεχόμενο θα ξεπεράσει διαθέσιμο ύψος τους. Τα 

αναγνωριστικά id κάθε κεφαλαίου είναι ήδη γνωστά από τη βάση δεδομένων θα 

δημιουργηθούν δυναμικά και θα εισαχθούν στις ετικέτες των κουμπιών. Εδώ, δε θα γίνει 

κάποια ασύγχρονη εργασία και ο χρήστης στο πάτημα ενός κεφαλαίου στο 

OpctionsActivity, το οποίο θεωρείται ένα στατικό activity, δηλαδή το περιεχόμενό του 

έχει ήδη προγραμματιστεί και δεν απαιτεί διασύνδεση με το API. 
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Εικόνα 4-17: Κλάση OptionsActivity 
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Εικόνα 4-18: Διάταξη OptionsActivity 
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Εικόνα 4-19:Προεπισκόπηση εκτέλεσης OptionsActivity 

 

Στο παραγόμενο αποτέλεσμα της διάταξης δε φαίνεται η επιλογή για τη 

Διαχείριση, όπου ο διαχειριστής ενεργοποιεί και απενεργοποιεί ερωτήσεις για ένα 

κεφάλαιο. Αυτό συμβαίνει γιατί το κουμπί είναι κρυφό ως προεπιλογή. Θα εμφανιστεί 

δυναμικά μέσω κώδικα εάν ο χρήστης που έχει εισέλθει στο σύστημα έχει το id 1 και 

αυτός είναι ο πρώτος έλεγχος που γίνεται στη μέθοδο onCreate του activity. Πριν από 

τον έλεγχο θα γίνει λήψη των παραμέτρων από το προηγούμενο activity και θα γίνει 
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χρήση της κλάσης των καθολικών ρυθμίσεων του Android που έχει το όνομα 

SharedPrefreferences. Με τη χρήση θα αναγνωστεί το αναγνωριστικό χρήστη που έχει 

αποθηκευτεί κατά τη σύνδεση του χρήστη και συγκεκριμένα στη βοηθητική κλάση 

Request.  

Στη διάταξη activity_options δε συναντάμε κάτι καινούριο εκτός από το ότι τα 

κουμπιά απεικονίζουν εικόνες μαζί με το κείμενο έτσι ώστε να η οθόνη να δείχνει πιο 

πλούσια και καλαίσθητη οπτικά. Αυτό γίνεται με την οδηγία android:drawableBottom, 

όπου αυτή λαμβάνει μια τιμή από έναν πόρο εικόνας που βρίσκεται στο φάκελο 

drawable. Στο activity έχουν δημιουργηθεί μέθοδοι για τα συμβάντα click για όλα τα 

κουμπιά που φαίνονται στην οθόνη. Κάθε συμβάν θα εκτελέσει μια ασύγχρονη εργασία. 

Για παράδειγμα, η μέθοδος videoBtnClick θα εκτελεστεί όταν ο χρήστης πατήσει το 

κουμπί βίντεο και αμέσως θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη οθόνη.  

Η μέθοδος asyncFinish έχει μεγάλο έργο, διότι πρέπει να διαχειριστεί τα 

διαφορετικά ολοκληρωμένα αιτήματα από τις επιλογές του χρήστη. Εάν ο χρήστης 

πατήσει π.χ. το κουμπί «Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής» θα πρέπει να αναγνωστεί η 

απάντηση του διακομιστή, η οποία θα περιέχει ερωτήσεις, πιθανές απαντήσεις και τη 

σωστή απάντηση, ενώ η επιλογή «Διαχείριση» θα περιλαμβάνει την ερώτηση και την 

τρέχουσα κατάστασή της.  

Επιπλέον, θα γίνουν 2 έλεγχοι: Ο πρώτος κάνει έλεγχο για ύπαρξη ερωτήσεων 

στο τρέχον κεφάλαιο. Εάν δε βρεθούν ερωτήσεις, ο χρήστης θα ενημερωθεί με ανάλογο 

μήνυμα. Ο επόμενος έλεγχος θα γίνει σχετικά με το αν ο χρήστης επέλεξε ερωτήσεις 

σωστού-λάθος ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Εάν η υπόθεση είναι σωστή, τότε το 

activity θα τερματιστεί.  

Η μέθοδος asyncFinish αναλαμβάνει όλα τα διαφορετικά περατωμένα αιτήματα 

του διακομιστή και τα οργανώνει έτσι ώστε να διαβαστούν τα κατάλληλα δεδομένα και 

να οδηγήσει το χρήστη στην αντίστοιχη οθόνη. Σε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε να γραφεί 

παρόμοιος κώδικας για κάθε επιλογή με αποτέλεσμα τη δημιουργία 6 διαφορετικών 

μεθόδων, κάτι που δεν προτιμάται στις γλώσσες προγραμματισμού, επειδή η κλάση θα 

είχε μεγαλύτερο μέγεθος και θα την καθιστούσε δύσκολη στην ανάγνωση. 

Στη συνέχεια, θα γίνει ανάλυση των activities με τη σειρά όπως φαίνονται στο 

παραγόμενο αποτέλεσμα της οθόνης OptionsActivity. Επομένως, ξεκινάμε με την 

ActivitiesActivity, το οποίο περιέχει τις δραστηριότητες κεφαλαίου. 
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Εικόνα 4-20: Κλάση ActivitiesActivity 
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Εικόνα 4-21: Διάταξη ActivitiesActivity 

 

 

Στην τρέχουσα οθόνη τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης θα 

προστεθούν δυναμικά στη διάταξη αφού πρώτα πραγματοποιηθεί έλεγχος ότι υπάρχουν 

ερωτήσεις και απαντήσεις στο κεφάλαιο. Επίσης, υπάρχει το στατικό κείμενο 

«Απάντηση», το οποίο θα διαφοροποιεί τα 2 κείμενα μεταξύ τους και το κουμπί 

«Επόμενο» που θα επιστρέψει στο χρήστη να μεταβεί στην επόμενη ερώτηση που 
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διατίθεται στο κεφάλαιο. Σε κάθε επόμενη ερώτηση αλλάζει ουσιαστικά το περιεχόμενο 

της οθόνης και δημιουργείται η αίσθηση ότι ο χρήστης μεταφέρεται σε επόμενη οθόνη. 

Αυτό γίνεται με τη χρήση της ακέραιας μεταβλητής index που αποθηκεύει τον τρέχοντα 

δείκτη της ερώτησης που βρίσκεται ο χρήστης. Σε κάθε πάτημα του κουμπιού ο δείκτης 

μεταβάλλεται κατά ένα και έτσι τα πεδία κειμένου (TextView) που ως προεπιλογή είναι 

κενά στη διάταξη γεμίζουν με νέο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων 

είναι αποθηκευμένο σε 2 λίστες (μία για τις ερωτήσεις και μία για τις απαντήσεις) και σε 

κάθε click συμβάν ο δείκτης δείχνει στο επόμενο στοιχείο των λιστών. Έπειτα, τα πεδία 

κειμένου θα λάβουν αυτά τα στοιχεία ως το νέο περιεχόμενό τους. Παράλληλα, γίνεται 

έλεγχος εάν οι ερωταπαντήσεις εξαντλήθηκαν και σε αυτήν την περίπτωση θα 

εμφανιστεί ανάλογο πλαίσιο διαλόγου επιτρέποντας στο χρήστη να επιστρέψει στην 

οθόνη OptionsActivity. 

Ακολουθεί η οθόνη TrueOrFalseActivity και αφορά τις ερωτήσεις σωστού-λάθος. 

 

 

Εικόνα 4-22: Κλάση TrueOrFalseActivity 
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Εικόνα 4-23: Κύρια διάταξη TrueOrFalseActivity 
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Εικόνα 4-24: Δευτερεύουσα διάταξη TrueOrFalseActivity 

 

Σε αυτό το activity συναντάμε 2 κουμπιά: το «Σωστό» και το «Λάθος». Υπάρχει, 

επίσης, ένα πεδίο κειμένου, το οποίο θα λάβει το κείμενο της ερώτησης στο χρόνο 

εκτέλεσης της εφαρμογής. Τα κουμπιά έχουν μία επιπλέον λειτουργία εφέ, που έχει 

ονομαστεί buttonEffect. Κατά το πάτημα ενός κουμπιού, αυτό θα γίνεται γαλάζιο για να 

προσφέρει μεγαλύτερο επίπεδο διαδραστικότητας μεταξύ χρήστης και εφαρμογής. Κάθε 

πάτημα του κουμπιού, αυξάνει το δείκτη (index) των ερωτήσεων και απαντήσεων, οι 

οποίες ανήκουν σε λίστες. Επιπρόσθετα, θα γίνει κλήση της μεθόδου goToNextQuestion 

μέσω της βοηθητικής μεθόδου Globals, η οποία θα πραγματοποιήσει τους 

απαιτούμενους υπολογισμούς κάθε επιλογής χρήστη και θα εξηγηθεί στην επόμενη 

ενότητα. Η μέθοδος θα αναπαράγει ένα αρχείο ήχου (correct.wav ή wrong.wav) ανάλογα 

με το αν απάντηση που δόθηκε είναι σωστή ή λάθος. Τα ηχητικά αρχεία είναι 

αποθηκευμένα στους πόρους της εφαρμογής και συγκεκριμένα στο φάκελο raw. 
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Σε κάθε click συμβάν γίνεται έλεγχος εάν έχουν εξαντληθεί οι ερωτήσεις και 

όταν ο έλεγχος γίνει αληθής, η κύρια διάταξη θα κρυφτεί και θα εμφανιστεί μία νέα 

διάταξη. Σε αυτό το σημείο γίνεται γνωστό ότι υπάρχει η δυνατότητα μια διάταξη να 

εισάγει μία άλλη διάταξη. Αυτό πραγματοποιείται για λόγους αποφυγής επανάληψης 

διατάξεων. Στις ερωτήσεις σωστού-λάθος και πολλαπλής επιλογής εισάγεται η διάταξη 

score_layout, η οποία είναι κρυφή ως προεπιλογή. Μετά το πέρας των ερωτήσεων σε ένα 

κεφάλαιο η άμεσα συσχετιζόμενη διάταξη κρύβεται για να εμφανιστεί η διάταξη της 

βαθμολογίας.  

Η διάταξη της βαθμολογίας αποτελείται από ένα πεδίο κειμένου και ένα κουμπί. 

Το κείμενο είναι αρχικό κενό και αναμένει να λάβει το ποσοστιαίο νούμερο που θα γίνει 

με τη βοήθεια της μεθόδου showScore. Τελικά, όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί 

επιστροφή της νέας διάταξης θα κληθεί η μέθοδος onEndBtnClick, η οποία θα 

επιστρέψει το χρήστη στην OptionsActivity και θα τερματίσει το τρέχον activity. 

Ο χρήστης όταν επιλέξει το MultipleChoiceActivity θα μεταβεί στην οθόνη των 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. 

 

 

 

Εικόνα 4-25: Κλάση MultipleChoiceActivity 
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Εικόνα 4-26: Διάταξη MultipleChoiceActivity 

 

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ένα πεδίο κειμένου που θα γεμίσει με την τρέχουσα 

ερώτηση και 4 κουμπιά, τα οποία θα λάβουν τις απαντήσεις της ερώτησης. Ακολουθείται 

η ίδια λογική με την οθόνη TrueOrFalseActivity: η διάταξη της βαθμολογίας είναι κρυφή 

και θα εμφανιστεί με το πέρας των ερωτήσεων του κεφαλαίου. Σε κάθε click συμβάν θα 

αυξηθεί ο δείκτης κατά μία μονάδα κι έτσι το πεδίο κειμένου θα λάβει τη νέα ερώτηση 

και τα κουμπιά θα γεμίσουν με νέες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις, οι πιθανές απαντήσεις 

και η σωστή απάντηση είναι αποθηκευμένες σε ξεχωριστές λίστες. Υπάρχει μια 

ιδιαιτερότητα με τις πιθανές απαντήσεις: ορισμένα κεφάλαια έχουν 3 πιθανές 
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απαντήσεις, ενώ η Τρίτη τάξη του Γυμνασίου έχει συνήθως 4 πιθανές απαντήσεις. Στη 

διάταξη υπάρχουν 4 κουμπιά, αλλά θα γίνει έλεγχος για κάθε επόμενη ερώτηση αν 

αποτελείται από 3 ή 4 απαντήσεις. Εάν αποτελείται από 3 απαντήσεις, τότε το 4ο κουμπί 

θα μείνει κρυφό. Στην αντίθετη περίπτωση αυτό το κουμπί θα εμφανιστεί και θα 

υποδεχθεί την 4η πιθανή απάντηση. Όταν εξαντληθούν οι ερωτήσεις, η κύρια διάταξη θα 

κρυφθεί και θα εμφανιστεί η βαθμολογία που έλαβε ο χρήστης στη διάταξη της οθόνης. 

Όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί «Επιστροφή» θα εκτελεστεί η μέθοδος 

onEndBtnClick και θα μεταφερθεί στην αρχική οθόνη των επιλογών.  

Επόμενη οθόνη είναι η PdfActivity, όπου ο χρήστης θα μπορεί να προβάλλει το 

υλικό κεφαλαίου. Το υλικό κεφαλαίου είναι σε αρχεία PDF και δεν υπάρχει εγγενής 

δυνατότητα στο Android για προβολή PDF για εκδόσεις μικρότερες της 6ης. Στη 

συσκευή που αναπτύχθηκε η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Adobe Acrobat 

Reader. 

 

 

Εικόνα 4-27:Κλάση PDFActivity 
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Η οθόνη δε συνοδεύεται από κάποια διάταξη, διότι η προβολή των αρχείων 

ανατίθεται σε εξωτερική εφαρμογή. Τα αρχεία PDF είναι αποθηκευμένα στο φάκελο 

assets. Είναι ο συνιστώμενος φάκελος από το Android για αρχεία που δεν αποτελούν 

πόρους της ίδιας εφαρμογής.  

 

 

Εικόνα 4-28:Αρχεία PDF που υπάρχουν στο φάκελο assets 

 

Τα αρχεία έχουν ονοματοδοσία που προκύπτει από το αναγνωριστικό της τάξης 

ενωμένο με το αναγνωριστικό του κεφαλαίου. Έτσι, γίνεται εύκολη η εύρεση του 

αντίστοιχου αρχείου του κεφαλαίου κατά το χρόνο εκτέλεσης. Τα αναγνωριστικά τάξης 

και κεφαλαίου υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα activities και όπως έχει λεχθεί, τα 

αναγνωριστικά είναι ήδη γνωστά από τη βάση δεδομένων και έχουν παραδοθεί ως 

ξεχωριστές απαντήσεις από το διακομιστή μέσω του API. Έτσι, είναι εύκολη η 
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αναζήτηση του αρχείου προς προβολή, χωρίς να γίνεται επιπλέον αντιστοίχιση 

(mapping) σε περίπτωση που τα ονόματα των αρχείων είχαν π.χ. greeklish χαρακτήρες.  

Το activity θα λάβει την παράμετρο του OptionsActivity και αυτή θα είναι το 

pdf_file. Αυτή η συμβολοσειρά περιέχει το όνομα του αρχείου στην εξής μορφή: < id 

ταξης><id κεφαλαιου><κατάληξη αρχείου>. Στο τρέχον activity θα προστεθεί στο τέλος 

της συμβολοσειράς το «.pdf». Η μέθοδος που θα μεταθέσει την ευθύνη προβολής είναι η 

renderPDF. Εδώ θα γίνει πρώτα έλεγχος εάν το όνομα του αρχείου δεν είναι κενό. 

Ύστερα η κλάση AssetManager θα αναζητήσει το αρχείο με βάση το όνομά του. Είναι 

απαραίτητο το αρχείο pdf να αντιγραφεί (ανά byte, με τη βοηθητική μέθοδο copyFile) 

στην εσωτερική sd card της συσκευής, ειδάλλως δε θα μπορεί η εξωτερική εφαρμογή να 

έχει πρόσβαση στα δεδομένα άλλης εφαρμογής. Εάν η διαδικασία αντιγραφεί 

ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ανοίξει η εξωτερική εφαρμογή που θα πληροί την 

προδιαγραφή που δίνεται, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα προβολής PDF 

("application/pdf"). Ύστερα, το activity θα τερματιστεί για το λόγο ότι σε περίπτωση που 

ο χρήστης πατήσει το πίσω κουμπί της συσκευής του, να μεταφερθεί στο 

OptionsActivity. Σημειώνεται ότι γίνεται έλεγχος σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί 

επιτυχώς η άνω διαδικασία, κάτι που σημαίνει ότι δε βρέθηκε κατάλληλη εφαρμογή 

προβολής αρχείων PDF. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης θα ενημερωθεί με ανάλογο 

μήνυμα. 

Η VideoActivity είναι υπεύθυνη για την αναπαραγωγή βίντεο που αντιστοιχούν 

στα κεφάλαια. Τα βίντεο είναι αποθηκευμένοι πόροι κάτω από τον φάκελο raw. 

 

Εικόνα 4-29:Αρχεία video που υπάρχουν στο φάκελο raw 
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Εικόνα 4-30: Κλάση VideoActivity 

 

  

Εικόνα 4-31: Διάταξη VideoActivity 
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Η συγκεκριμένη διάταξη είναι απλή: περιέχει ένα κόμβο-πατέρα RelativeLayout, 

οποίος έχει μαύρο χρώμα παρασκηνίου και εσωτερικά έχει ένα στοιχείο VideoView. Το 

activity θα λάβει την παράμετρο video_file, η οποία θα περιέχει το όνομα του αρχείου 

βίντεο. Ακολουθείται σχεδόν η ίδια πρακτική με το PDFActivity όσον αφορά την 

ονοματοδοσία του αρχείου. Αυτό που αλλάζει είναι η πρόσθεση στην αρχή του ονόματος 

του αρχείου ο χαρακτήρας «v». Επομένως, έχουμε την εξής δομή: v <id τάξης><id 

κεφαλαίου><κατάληξη αρχείου>. Ο χαρακτήρας στην αρχή του αρχείου είναι 

υποχρεωτικός, καθώς δεν επιτρέπεται οι πόροι της εφαρμογής να ξεκινούν με 

αριθμητικούς χαρακτήρες. Η συμβολοσειρά που αποτελεί το όνομα του αρχείου θα 

μετατραπεί σε πόρος, δηλαδή σε ένα μοναδικό ακέραιο για να μπορέσει το Android να 

καταλάβει ακριβώς τον πόρο που θέλουμε να διαχειριστούμε. Θα γίνει έλεγχος εάν το id 

είναι διάφορο του μηδενός και το στοιχείο VideoView θα λάβει δυναμικά ως ιδιότητα τη 

διαδρομή του πόρου του αρχείου. Έπειτα, θα γίνει αρχικοποίηση της κλάσης 

MediaController, η οποία αναλαμβάνει να τρέξει αρχεία βίντεο στην εφαρμογή. 

Επιπλέον, θα οριστούν και πεδία ελέγχου της αναπαραγωγής του βίντεο, έτσι ώστε ο 

χρήστης να έχει τη δυνατότητα ελέγχου της μπάρας πλοήγησης. Σε περίπτωση που το 

βίντεο δεν αντιστοιχηθεί σε πόρο, αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο επιλογής δεν περιέχει 

κι έτσι ο χρήστης θα ενημερωθεί με ανάλογο πλαίσιο διαλόγου. 

Η τελευταία βασική κλάση της εφαρμογή είναι η SettingsActivity, και θα 

οδηγηθεί σε αυτήν μόνο ο χρήστης που είναι διαχειριστής, με τον έλεγχο που 

περιγράφηκε σε προηγούμενες παραγράφους.  
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Εικόνα 4-32:Κλάση SettingsActivity 
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Εικόνα 4-33: Κύρια διάταξη Settings 

 

 

  

Εικόνα 4-34: Δευτερεύουσα διάταξη Settings 
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Η οθόνη των ρυθμίσεων είναι η πιο περίπλοκη, αλλά είναι αρκετά τυπική στο 

Android. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ερωτήσεων ενός κεφαλαίου 

χρησιμοποιεί 2 διατάξεις. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο: Το πλήθος των ερωτήσεων 

κάθε κεφαλαίου θεωρείται ότι δεν είναι δεδομένο καθώς ενδέχεται να αλλάξει στο 

μέλλον. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν η τεχνική ListView, η οποία είναι ένα στοιχείο-

διάταξη που μπορεί να δεχτεί απεριόριστο πλήθος αντικειμένων. Το ListView είναι ένα 

αφηρημένο στοιχείο και μπορεί να περιλαμβάνει ως περιεχόμενό του κείμενα, εικόνες, 

βίντεο και άλλα πολυπλοκότερα στοιχεία. Πάντα συνδέεται με μία δεύτερη διάταξη σε 

άλλο αρχείο που περιλαμβάνει τα συστατικά του στοιχεία και αυτή η σύνδεση συνήθως 

γίνεται κατά το χρόνο εκτέλεσης. Το συγκεκριμένο αποτελείται από το ένα πεδίο 

κειμένου και ένα διακόπτη (switch). Το πεδίο κειμένου θα δεχτεί την ερώτηση, ενώ ο 

διακόπτης θα γίνει ενεργός ή ανενεργός ανάλογα με την κατάσταση της ερώτησης που 

είναι προς τα αριστερά του. Η κύρια διάταξη έχει οριστεί στο αρχείο activity_settings και 

θα συνδεθεί με τη διάταξη με το όνομα list_tests. Παρατηρούμε στο συστατικό αρχείο 

του ListView έχει οριστεί η ιδιότητα weight (βάρος). Το βάρος συμβάλλει στη διάθεση 

χώρου (τόσο οριζόντια όσο και κάθετη) γειτονικών στοιχείων που ανήκουν σε έναν 

κόμβο-πατέρα. Όσο μεγαλύτερο βάρος έχει ένα στοιχείο τόσο μεγαλύτερο χώρο 

καταλαμβάνει.  

Το activity θα λάβει τις παραμέτρους από το OptionsActivity και θα τις εισάγει 

σε αντίστοιχες λίστες. Οι παράμετροι που χρειάζονται για την αλλαγή της κατάστασης 

των ερωτήσεων είναι το κείμενο της ερώτησης, το id της ερώτησης και την κατάστασή 

της (παράμετρος: is_active). Ένα ListView μπορεί να σχηματιστεί με διάφορους τρόπους 

αλλά ο πιο συνήθης είναι το ArrayAdapter, και ονομάστηκε TestsArrayAdapter. 

Δημιουργήθηκε μία ιδιωτική κλάση με αυτό το όνομα, η οποία λαμβάνει ως 

παραμέτρους τις λίστες των παραμέτρων του activity και το context (πλαίσιο) του 

activity. Το ArrayAdapter είναι μια υπερ-κλάση που παρέχεται από το Android γι αυτό 

και επεκτείνεται (extend). Απαραίτητη ιδιότητα της κλάσης είναι ο ορισμός της μεθόδου 

αρχικοποίησης. Επίσης, ορίστηκε και η μέθοδος getView, η οποία ουσιαστικά 

αναλαμβάνει τη σύνδεση του ListView με τη διάτακη list_tests. Αυτό γίνεται με την 

τεχνική LayoutInflater, η οποία αντικαθιστά δυναμικά μία διάταξη επί μία άλλης. Τα 

αντικείμενα του πεδίου κειμένου και του διακόπτη διαχειρίζονται πλέον στη νέα 

ανανεωμένη διάταξη. Εκεί, θα εισαχθεί η ερώτηση, ο διακόπτης θα οριστεί ενεργός ή 
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ανενεργός ανάλογα με την κατάσταση της ερώτησης (1: ενεργή, 0: ανενεργή) και θα 

εισαχθεί ως ετικέτα (tag) στο διακόπτη το id της ερώτησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

για την επικοινωνία με το API. Η επικοινωνία πραγματοποιείται δημιουργώντας 

δυναμικά για κάθε διακόπτη ένα συμβάν τύπου αλλαγής κατάστασης (onChecked). Όταν 

ο χρήστης πατήσει το διακόπτη, η κατάσταση θα αλλάξει είτε σε αληθής είτε σε ψευδής, 

ανάλογα με την προηγούμενη τιμή της κατάστασης. Τότε θα εμφανιστεί ένα γρήγορο 

μήνυμα (Toast) στο χρήστη και θα τον ενημερώνει για την αλλαγή της κατάστασης. 

Παράλληλα, θα εκτελεστεί μια ασύγχρονη εργασία επικοινωνίας με το διακομιστή 

δίνοντας ως παραμέτρους την κατάσταση και το αναγνωριστικό της ερώτησης 

συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας του μηνύματος φόρτωσης και του context. 

 

 4.9  Ανάλυση των βοηθητικών κλάσεων 

 

i. AsyncResponse 

 

Εικόνα 4-35:Διεπαφή AsyncResponse 

 

Πρόκειται για μία διεπαφή (interface), η οποία είναι απαραίτητη για τη 

διαχείριση της απάντησης του διακομιστή και τη μεταφορά του scope της σε όλα τα 

activities. Περιλαμβάνει μία μέθοδο, την asyncFinish και διαχειρίζεται την απάντηση ως 

απλή συμβολοσειρά.[6] 

 

ii. HttpHandler 
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Εικόνα 4-36:Κλάση HttpHandler 
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Είναι η κλάση που αναλαμβάνει την πραγματική επικοινωνία με το διακομιστή. 

Ορίζεται η μέθοδος διασύνδεσης ως GET και το ανώτατο όριο αναμονής για απάντηση 

(5000 milliseconds). Η επικοινωνία πραγματοποιείται με την αρχικοποίηση ενός 

ρεύματος εισόδου (InputStream), το οποίο θα διαβάσει την απάντηση γραμμή-γραμμή 

ως συμβολοσειρά (string). Τελικά κλείνει το ρεύμα εισόδου και επιστρέφει την 

απάντηση στον καλούντα (Request). 

 

iii. Request  
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Εικόνα 4-37:Κλάση Request 
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Αυτή η κλάση αναλαμβάνει να διαχειριστεί την απάντηση του διακομιστή και 

αποτελείται από 3 στάδια:  

1. προ-επικοινωνία (onPreExecute), η οποία θα ελέγξει για ενεργή σύνδεση 

στο Internet. Σε περίπτωση που δεν ανιχνευθεί ενεργή σύνδεση, το αίτημα προς το 

διακομιστή θα ακυρωθεί και ο χρήστης θα ενημερωθεί με πλαίσιο διαλόγου. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο φόρτωσης (ProgressDialog) που θα λάβει το 

μήνυμα φόρτωσης που προέρχεται από το activity που κάνει την κλήση και το πλαίσιο 

θα κλείσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η επικοινωνία. 

2. παρασκηνιακή επικοινωνία (doInBackground), η οποία θα κάνει κλήση 

στη μέθοδο makeServiceCall μέσω του αντικειμένου HttpHandler. Έπειτα, θα γίνει 

έλεγχος για κενή απάντηση και θα οργανωθούν οι ενέργειες που προέρχονται από τα 

activities σε υποθέσεις (conditionals). Ο διακομιστής στέλνει διαφορετικές απαντήσεις 

ανάλογα με το αίτημα και για τα activities που θα επεξεργαστούν το ενημερωτικό 

μήνυμα (προς το χρήστη) της απάντησης, αυτό αποθηκεύεται στη μεταβλητή 

res_message. Επιπλέον, το περιεχόμενο της απάντησης θα επιστραφεί ως συμβολοσειρά 

από την εν λόγω μέθοδο. Η μεταβλητή action εάν είναι αληθής (όπως θα τεθεί σύμφωνα 

με τις άνω υποθέσεις) θα συνεργαστεί με τη διεπαφή AsyncResponse που θα λάβει 

ολόκληρη την απάντηση του διακομιστή. Στην ενέργεια σύνδεσης χρήστη (login), εάν 

υπάρξει επιτυχής σύνδεση από το διακομιστή, θα χρησιμοποιηθεί το αντικείμενο 

SharedPreferences, που αφορά στις καθολικές μεταβλητές της εφαρμογής για καθολική 

χρήση σε όλες τις κλάσεις. Το αντικείμενο θα αποθηκεύσει το user_id και θα 

χρησιμοποιηθεί στο OptionsActivity για την επαλήθευση του διαχειριστή αλλά και για 

την αποθήκευση της βαθμολογίας. 

3. μετα-επικοινωνία (onPostExecute), η οποία θα κάνει τους απαραίτητους 

ελέγχους και ενέργειες για τη διαχείριση της απάντησης του εξυπηρετητή. 

Συγκεκριμένα, θα κάνει έλεγχο για κενή απάντηση και αν ισχύει αυτό θα εμφανιστεί 

ανάλογο μήνυμα στο χρήστη. Σε άλλη περίπτωση, θα δημιουργηθεί ένα επιπλέον νήμα 

τύπου CountDownTimer, το οποίο θα τερματίσει το πλαίσιο φόρτωσης της επικοινωνίας. 

Θα εμφανιστεί ένα σύντομο μήνυμα (εάν έχει οριστεί κάποιο από τις ενέργειες του 

δεύτερου σταδίου), το οποίο έχει παραδοθεί από το διακομιστή, π.χ. «Επιτυχής 

Σύνδεση». Τέλος, θα κληθεί η asyncFinish που θα μεταφέρει το μήνυμα στα 

ενδιαφερόμενα activities.  
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iv. Globals 

 

 

Εικόνα 4-38:Κλάση Globals 

 

Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται σχεδόν από όλα τα activities και έχει τις εξής 

λειτουργίες: 

1. Έλεγχος συνδεσιμότητας στο Internet  

Καλείται η υπηρεσία του συστήματος ConnectivityManager και αρχικοποιείται 

το αντικείμενο NetworkInfo, που πληροφορεί για την κατάσταση του δικτύου της 

συσκευής. 

2. Εμφάνιση εφέ κατά το πάτημα των κουμπιών στις ερωτήσεις των 

ασκήσεων 

Ορίζεται ένα δυναμικό συμβάν τύπου touch, το οποίο χωρίζεται σε 2 δράσεις: 

ACTION_DOWN και ACTION_UP. Στην πρώτη δράση (το δάχτυλο του χρήστη πατάει 

το κουμπί) γίνεται αλλαγή του φίλτρου χρώματος σε κυανό και στη δεύτερη δράση (το 

δάχτυλο έχει αφήσει το κουμπί) γίνεται καθαρισμός του φίλτρου. 
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3. Διαχείριση της τρέχουσας ερώτησης της άσκησης και εμφάνιση της 

επόμενης ερώτησης 

Η συγκεκριμένη μέθοδος (goToNextQuestion) έχει βαρύ φορτίο: Στην περίπτωση 

που η άσκηση που βρίσκεται ο χρήστης έχει επιπλέον ερωτήσεις θα γίνει επαλήθευση 

της απάντησης που έδωσε ο χρήστης με τη σωστή απάντηση. Εάν έχει δοθεί η σωστή 

απάντηση από το χρήστη, θα αυξηθούν οι σωστές απαντήσεις του χρήστη κατά μία 

μονάδα στην ακέραια μεταβλητή score, θα γίνει υπολογισμός της βαθμολογίας σε 

ποσοστό επί τοις εκατό, θα αυξηθεί το πλήθος των απαντημένων ερωτήσεων κατά μία 

μονάδα (μεταβλητή index), θα γίνει αναπαραγωγή του ήχου σωστής απάντησης (που 

αποτελεί πόρο της εφαρμογής) μέσω του αντικειμένου MediaPlayer, θα οριστεί το 

μήνυμα σωστής απάντησης και το εικονίδιο του πλαισίου διαλόγου που θα περιέχει τη 

βαθμολογία το μήνυμα και το εικονίδιο που ορίστηκαν πάνω, το οποίο θα εμφανιστεί 

αμέσως μετά την επιλογή του χρήστη. Εάν η απάντηση που δόθηκε είναι η λάθος, θα 

οριστεί μήνυμα λανθασμένης απάντησης και θα γίνει αναπαραγωγή του ήχου 

λανθασμένης απάντησης. Δε χρειάζεται να οριστεί εικονίδιο για το πλαίσιο διαλόγου, 

αφού το προεπιλεγμένο είναι το (android.R.drawable.ic_dialog_alert), που υποδηλώνει 

προσοχή. Παράλληλα, θα αναγνωσθεί η επόμενη ερώτηση και οι αντίστοιχες απαντήσεις 

από τις αντίστοιχες λίστες και θα δοθούν ως παράμετροι (συμπεριλαμβανομένων όλων 

των μεταβλητών που εξηγήθηκαν παραπάνω) και θα μεταφερθεί η εκτέλεση στην 

παρακάτω μέθοδο dialog. 

4. Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου για όλα τα activities 

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει οριστεί 3 φορές και στη Java αυτή η τεχνική 

λέγεται υπερφόρτωση (overloading) μεθόδου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία 

της τεχνικής είναι η σύνταξη διαφορετικών ορισμάτων για κάθε μέθοδο. Αυτό γίνεται 

γιατί το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται αρκετά συχνά στην εφαρμογή και έχει αποκτήσει 

μια περιπλοκότητα δεδομένου ότι καλείται από διαφορετικές κλάσεις της εφαρμογής. 

Η εκτέλεση των διαφορετικών μεθόδων συσχετίζεται με τις εξής λειτουργίες:  

 Πλαίσιο διαλόγου για τις ερωτήσεις 

 Πλαίσιο διαλόγου για το πέρας των ερωτήσεων 

 Πλαίσιο διαλόγου για όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες 

Τα πλαίσια διαλόγου δημιουργούνται αρχικοποιώντας το αντικείμενο 

AlertDialog.Builder. Στη συγκεκριμένη αρχικοποίηση δέχεται έναν τίτλο (Ιστορία 

Γυμνασίου), κυρίως μήνυμα, εικονίδιο, ορισμός συμβάντος κλικ στο καταφατικό μήνυμα 
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αλλά και άλλες επιλογές που δε χρησιμοποιούνται. Αυτό που αλλάζει ανάμεσα στις 

μεθόδους είναι ο ορισμός αυτού του συμβάντος. 

Στην πρώτη σύνταξη της μεθόδου, επιτρέπει τον τερματισμό του καλούντος 

activity εάν η παράμετρος finish είναι αληθής. Παράδειγμα είναι το τέλος των 

δραστηριοτήτων, όπου ο χρήστης ενημερώνεται ανάλογα και τερματίζεται το 

ActivitiesActivity για να επιστρέψει ο χρήστης στην οθόνη των επιλογών. 

Στη δεύτερη σύνταξη, εμφανίζει την επόμενη ερώτηση και συσχετιζόμενες 

απαντήσεις με βάση τις παραμέτρους της μεθόδου goToNextQuestion. Θα γίνει, επίσης, 

έλεγχος για το εάν η ερώτηση αποτελείται από 3 ή 4 πιθανές απαντήσεις και θα κρυφτεί 

η 4η απάντηση αντίστοιχα. 

Στην τελευταία σύνταξη, θα κληθεί η μέθοδος showScore, που αποθηκεύει τη 

βαθμολογία του χρήστη στο εν λόγων συμβάν. 

5. Εμφάνιση της βαθμολογίας στο πέρας των ερωτήσεων 

Η μέθοδος (showScore) που δέχεται ως όρισμα έναν ακέραιο, θα κρύψει την 

κύρια διάταξη του activity και θα εμφανίσει την κρυφή διάταξη της βαθμολογίας 

(score_layout) θέτοντας στο πεδίο κειμένου score_txt τη ποσοστιαία βαθμολογία του 

χρήστη. 

6. Αποθήκευση της βαθμολογίας του χρήστη στο πέρας των ερωτήσεων 

Γίνεται χρήση του αντικειμένου SharedPreferences για να γίνει ανάγνωση του 

αναγνωριστικού του χρήστη (το οποίο έχει τεθεί στο κλειδί user_id) κατά τη σύνδεσή 

του. Θα γίνει έλεγχος εάν το id είναι κενό και η μέθοδος έπειτα θα κάνει ασύγχρονη 

εργασία (Request) παρέχοντας τις εξής παραμέτρους: id χρήστη, id κεφαλαίου, id τάξης, 

βαθμολογία, και ακέραιος τύπος άσκησης (1 ή 2). Αυτές οι παράμετροι έχουν ήδη 

παρασχεθεί στην εν λόγω μέθοδο ως ορίσματα με την κλήση της μεθόδου dialog. 

 

 4.10   Περιπτώσεις χρήσης της εφαρμογής  

Η εφαρμογή ονομάζεται «Ιστορία Γυμνασίου» 

 Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής στην Android συσκευή η εφαρμογή 

εμφανίζεται στην καρτέλα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Πρόκειται για την 

εφαρμογή με το όνομα «Ιστορία Γυμνασίου» όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:  
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Εικόνα 4-39: Εφαρμογή "Ιστορία Γυμνασίου" 

 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής είναι η παρακάτω (Εικόνα 4-40) όπου ο χρήστης 

πατάει το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ»  για να εισέλθει στην εφαρμογή.  
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Εικόνα 4-40 Αρχική σελίδα 

Η εφαρμογή υποστηρίζει δύο είδη χρηστών. Υπάρχει η περίπτωση του απλού 

χρήστη της εφαρμογής καθώς επίσης και η περίπτωση του διαχειριστή που έχει τη 

δυνατότητα να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί ερωτήσεις της εφαρμογής.  

  

1. Περίπτωση απλού χρήστη της εφαρμογής.  

 

Στην επόμενη οθόνη (εικόνα 4-41) ζητείται από το χρήστη να δώσει user name 

και password και ο χρήστης έχει δύο επιλογές «Εγγραφή» , «Σύνδεση». Ο χρήστης που 

μπαίνει για πρώτη φορά στην εφαρμογή πρέπει να κάνει πρώτα εγγραφή και αν η 

εγγραφή είναι επιτυχής κάνει τη σύνδεση, ενώ αν έχει ξαναχρησιμοποιήσει την 

εφαρμογή είναι ήδη εγγεγραμμένος στην εφαρμογή οπότε κάνει μόνο «Σύνδεση».  
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Εικόνα 4-41 Εγγραφή - Σύνδεση 

 

Μόλις ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του και κάνει “ΣΥΝΔΕΣΗ” εμφανίζεται η 

επόμενη οθόνη (Εικόνα 4-42). Σ αυτή την οθόνη εμφανίζονται τρία κουμπιά και ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει: 

 Α΄ Τάξη Γυμνασίου   

 Β  ́Τάξη Γυμνασίου  

 Γ  ́Τάξη Γυμνασίου  
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Εικόνα 4-42 Επιλογή τάξης Γυμνασίου 

 

Επιλέγοντας ένα από τα τρία κουμπιά θα εμφανιστεί η επόμενη οθόνη       

(Εικόνα 4-43) που περιέχει τα κεφάλαια του βιβλίου Ιστορίας της αντίστοιχης τάξης του 

Γυμνασίου.  

Παρακάτω έχει επιλεγεί η Α  ́Τάξη Γυμνασίου και εμφανίζονται τα κεφάλαια του 

βιβλίου ιστορίας της Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.  
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Εικόνα 4-43: Κεφάλαια Α  ́Τάξης Γυμνασίου 

 

Έχοντας επιλέξει κεφάλαιο στην επόμενη οθόνη (Εικόνα 4-44) ο χρήστης έχει 

πέντε επιλογές:  

 Δραστηριότητες  

 Σωστό Λάθος  

 Πολλαπλής επιλογής   

 Υλικό κεφαλαίου   

 Βίντεο  

Παρακάτω έχει επιλεγεί το Δ  ́ κεφάλαιο της Α  ́ Τάξης Γυμνασίου και 

εμφανίζονται οι επιλογές. 
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Εικόνα 4-44: Επιλογές 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι πέντε επιλογές-κουμπιά της οθόνης. 

 

Επιλογή «Δραστηριότητες»  

Πατώντας το κουμπί «Δραστηριότητες» θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη 

(Εικόνα 4-45) που περιλαμβάνει κάποιες δραστηριότητες του αντίστοιχου κεφαλαίου του 

σχολικού βιβλίου ιστορίας με τις απαντήσεις τους. 
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Εικόνα 4-45: Δραστηριότητες κεφαλαίου   

 

Πατώντας το κουμπί Επόμενο ο χρήστης μπορεί να δει τις επόμενες 

δραστηριότητες και στο τέλος των δραστηριοτήτων εμφανίζεται μήνυμα τέλους όπως 

φαίνεται στην παρακάτω οθόνη (Εικόνα 4-46). 
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Εικόνα 4-46: Τέλος δραστηριοτήτων 

 

Επιλογή «Υλικό κεφαλαίου »  

Πατώντας το κουμπί «Υλικό κεφαλαίου » θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη 

(Εικόνα 4-47) που περιλαμβάνει κάποια κομμάτια του αντίστοιχου κεφαλαίου του 

σχολικού βιβλίου ιστορίας που μπορεί να μελετήσει ο χρήστης.  
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Εικόνα 4-47: Υλικό κεφαλαίου 

 

Επιλογή «Σωστό - Λάθος »   

Πατώντας το κουμπί «Σωστό - Λάθος » θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη 

(Εικόνα 4-48) όπου ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τις ερωτήσεις Σωστό Λάθος που 

αφορούν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Κάθε φορά που ο χρήστης απαντά σωστά σε μία 

ερώτηση ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος για το σωστό, ενώ κάθε φορά που ο 

χρήστης απαντά λάθος ακούγεται ένας διαφορετικός ήχος για το λάθος. Σε κάθε 

απάντηση του χρήστη εμφανίζεται :  

 η λέξη ΣΩΣΤΟ για τις σωστές απαντήσεις  

 η λέξη ΛΑΘΟΣ για τις λάθος απαντήσεις   

 η βαθμολογία του σε ποσοστό επί τις εκατό(%)  

 ο αριθμός των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σε σχέση με τις συνολικές 

ερωτήσεις  
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 στο τέλος των ερωτήσεων εμφανίζεται το συνολικό ποσοστό επιτυχίας 

του χρήστη στο τεστ. 

 

 

 

 

Εικόνα 4-48: Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος 
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Εικόνα 4-49 Σωστή απάντηση 
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Εικόνα 4-50: Λάθος απάντηση 
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Εικόνα 4-51: Συνολικό ποσοστό επιτυχίας 

 

Επιλογή «Πολλαπλής επιλογής »  

Πατώντας το κουμπί «Πολλαπλής επιλογής » θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη 

(Εικόνα 4-52) όπου ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

που αφορούν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Κάθε φορά που ο χρήστης απαντά σωστά σε μία 

ερώτηση ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος για το σωστό, ενώ κάθε φορά που ο 

χρήστης απαντά λάθος ακούγεται ένας διαφορετικός ήχος για το λάθος. Σε κάθε 

απάντηση του χρήστη εμφανίζεται: 

 η λέξη ΣΩΣΤΟ για τις σωστές απαντήσεις   

 η λέξη ΛΑΘΟΣ για τις λάθος απαντήσεις,  

 η βαθμολογία του σε ποσοστό επί τις εκατό(%),  

 ο αριθμός των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σε σχέση με τις συνολικές 

ερωτήσεις  



120 

 στο τέλος των ερωτήσεων εμφανίζεται το συνολικό ποσοστό επιτυχίας 

του χρήστη στο τεστ. 

 

 

Εικόνα 4-52: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
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Εικόνα 4-53: Σωστή απάντηση 
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Εικόνα 4-54: Λάθος απάντηση 
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Εικόνα 4-55: Συνολικό ποσοστό επιτυχίας στο τεστ. 

 

Επιλογή «Βίντεο »  

Πατώντας το κουμπί «Βίντεο » θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη(εικόνα 4-56) 

που περιέχει ένα εκπαιδευτικό βίντεο που αφορά στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου 

ιστορίας.  
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Εικόνα 4-56: Βίντεο του κεφαλαίου. 

 

 

2. Περίπτωση διαχειριστή  

Αν ο χρήστης είναι ο διαχειριστής, τότε στη δεύτερη οθόνη της εφαρμογής όπου 

ζητούνται τα στοιχεία του χρήστη, εισάγει τα στοιχεία του διαχειριστή και κάνει τη 

σύνδεση όπως φαίνεται παρακάτω (εικόνα 4-57).  
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Εικόνα 4-57: Σύνδεση διαχειριστή 

 

Το δικαίωμα που έχει δοθεί στον διαχειριστή είναι η ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση των ερωτήσεων που υπάρχουν στα κεφάλαια. Επομένως ο διαχειριστής 

πρέπει να επιλέξει αρχικά την τάξη και μετά το κεφάλαιο που επιθυμεί για να κάνει τις 

αλλαγές στις ερωτήσεις. Αφού επιλέξει το κεφάλαιο εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη 

(Εικόνα 4-58) που περιέχει έξι επιλογές:  

 Δραστηριότητες  

 Σωστό-Λάθος  

 Πολλαπλής επιλογής   

 Υλικό κεφαλαίου   

 Βίντεο  

 Διαχείριση    

(Εδώ έχει επιλεγεί το Β κεφάλαιο της Β  ́τάξης Γυμνασίου) 
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Εικόνα 4-58: Επιλογές διαχειριστή 

Οι πέντε πρώτες επιλογές είναι αυτές που έχει και ο απλός χρήστης ενώ η 

επιλογή «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » είναι η επιλογή που εμφανίζεται μόνο στο διαχειριστή. 

 

Επιλογή «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»    

Πατώντας το κουμπί «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη    

(Εικόνα 4-59) όπου ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ενεργοποιήσει και να 

απενεργοποιήσει ερωτήσεις του κεφαλαίου. Αρχικά οι ερωτήσεις ενεργοποιημένες. 
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Εικόνα 4-59: Ερωτήσεις κεφαλαίου για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
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Εικόνα 4-60: Απενεργοποίηση ερώτησης 
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Εικόνα 4-61: Ενεργοποίηση ερώτησης 

 

Στη συνέχεια ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ως απλός 

χρήστης. 
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 5  Επίλογος και συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε εξερεύνηση των τεχνολογιών οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μίας εφαρμογής η οποία να εκτελείται από φορητές 

συσκευές και συγκεκριμένα, από συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Αρχικά 

έγινε μία διερεύνηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών που υπάρχουν για φορητές 

συσκευές, τόσο για περιβάλλον Android όσο και για Apple IoS εστιάζοντας περισσότερο 

σε εφαρμογές που αφορούν στο αντικείμενο της ιστορίας. Στη συνέχεια, στα πλαίσια της 

εργασίας αναπτύχθηκε μία Android εφαρμογή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

βοήθημα προς τους μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου, για το μάθημα της 

Ιστορίας.  

Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν τμήμα της 

ύλης τους για το μάθημα της Ιστορίας, να δούνε σχετικά βίντεο, να απαντήσουν σε 

κάποιες ερωτήσεις κτλ. Η εφαρμογή επιτρέπει την εγγραφή και είσοδο διαφορετικών 

χρηστών στο σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξατομίκευση. 

Επιτρέπει επίσης στον διαχειριστή να ορίζει και να μεταβάλλει τις διαθέσιμες ερωτήσεις. 

Τα δεδομένα για το μάθημα της ιστορίας, καθώς και τα στοιχεία των χρηστών είναι 

διαθέσιμα Διαδικτυακά και μία κινητή συσκευή μπορεί να εισέλθει στο σύστημα, μέσω 

της εφαρμογής.  

Κατά την διερεύνηση του χώρου των εκπαιδευτικών εφαρμογών για κινητές 

συσκευές και την ανάπτυξη μίας αντίστοιχης εφαρμογής, προέκυψαν διάφορα χρήσιμα 

συμπεράσματα, όπως: 

 Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που υπάρχουν για κινητές συσκευές δεν είναι 

αρκετές έτσι ώστε να καλύψουν πλήρως τον χώρο και να ικανοποιήσουν τη 

ζήτηση. Υπάρχει έλλειψη από εξειδικευμένες εφαρμογές οι οποίες θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες. Ειδικότερα, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη τέτοιων εφαρμογών που 

να κάνουν χρήση της Ελληνικής γλώσσας και να απευθύνονται στο Ελληνικό 

σύστημα εκπαίδευσης και ειδικότερα στο μάθημα της ιστορίας. 

 Οι κινητές συσκευές παρουσιάζουν διάφορες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους 

παραδοσιακούς υπολογιστές, όπως μικρότερη επιφάνεια οθόνης, μικρότερη 

μνήμη, μικρότερη επεξεργαστική ισχύς, λειτουργία κυρίως μέσω μπαταρίας κτλ. 

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται επομένως για κινητές συσκευές θα πρέπει να 
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είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 

έχουν οι συσκευές αυτές. 

 Η χρήση της πλατφόρμας Android έχει επεκταθεί στην πλειοψηφία των κινητών 

συσκευών. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη περισσότερων και 

καλύτερων εφαρμογών, πολλές από τις οποίες μάλιστα συχνά διανέμονται 

δωρεάν. 

 Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών για 

περιβάλλον Android έχουν ωριμάσει και είναι πλέον αξιόπιστες και αρκετά 

εύκολες στη χρήση τους. Υπάρχουν πολύ ισχυρά εργαλεία, όπως το Android 

Studio, τα οποία είναι διαθέσιμα στον καθένα, αφού δίνονται δωρεάν. Μάλιστα, 

διαφορετικές τεχνολογίες συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους, ώστε να επιτευχθεί 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ακόμη και σε 

μεμονωμένους προγραμματιστές, έμπειρους ή άπειρους, να υλοποιήσουν τις ιδέες 

που έχουν και να διανέμουν τις εφαρμογές τους. 

 

 5.1  Μελλοντικές επεκτάσεις της εφαρμογής 

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, έκανε μία 

πρώτη διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

εφαρμογών για κινητές συσκευές. Υπάρχουν όμως πολλές δυνατότητες για βελτίωση και 

επέκταση της εφαρμογής. Κάποιες από τις ιδέες για μελλοντικές επεκτάσεις της 

εφαρμογής, εμφανίζονται πιο κάτω: 

 Εμπλουτισμός του υλικού της εφαρμογής με περισσότερο πολυμεσικό υλικό, 

περισσότερες ερωτήσεις και διαφορετικού τύπου κουίζ.  

 Εμπλουτισμός της εφαρμογής έτσι ώστε να περιέχει υλικό και από άλλα 

μαθήματα και νέα θεματικά πεδία.  

 προσθήκη νέων ενεργειών που θα μπορούσε να εκτελεί ο διαχειριστής. Για 

παράδειγμα ο διαχειριστής θα μπορούσε να βλέπει τον πίνακα με τις 

βαθμολογίες των χρηστών και να διαγράφει βαθμολογίες ή ακόμη να δημιουργεί 

νέες ερωτήσεις στα τεστ.  

 Επέκταση της εφαρμογής έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας 

ανάμεσα στους χρήστες. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν οι χρήστες να 
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ανταγωνίζονται μεταξύ τους, απαντώντας διάφορες ερωτήσεις, να συνεργάζονται 

πάνω σε κάποιο θέμα ή να κάνουν ερωτήσεις ο ένας στον άλλον. 

 Δυνατότητα της εφαρμογής έτσι ώστε να δημιουργεί υλικό το οποίο θα μπορεί 

να τοποθετηθεί σε ασύγχρονες πλατφόρμες μάθησης, όπως για παράδειγμα το 

Moodle. Μπορεί να προστεθεί η δυνατότητα εξαγωγής του υλικού σε μορφή 

SCORM, έτσι ώστε να μπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί σε περιβάλλοντα που 

υποστηρίζουν τη μορφή αυτή. Αντίστροφα, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να 

εισάγεται στην εφαρμογή υλικό σε μορφή SCORM. 

 Ανάπτυξη της εφαρμογής και για άλλες πλατφόρμες, όπως την πλατφόρμα IoS 

της Apple. 

 Δυνατότητα της εφαρμογής να εκτελείται και off-line, όταν δηλαδή δεν υπάρχει 

η δυνατότητα διασύνδεσης στο Διαδίκτυο. 
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