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 2 Περίληψη 

Ο στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης της 
πλατφόρμας δημιουργίας παιχνιδιών Unity, για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής (business) 
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, πέρα από το φάσμα των παιχνιδιών. Υφίστανται διάφορες απόψεις 
σχετικά με τη επιλογή της βέλτιστης πλατφόρμας-μεθόδου για ανάπτυξη τέτοιου τύπου εφαρμογής 
γιαυτό και τίθεται και η σύγκριση με άλλες πλατφόρμες. Στην αρχή, γίνεται μια παρουσίαση 
παρόμοιων εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί - όχι όμως υλοποιημένες στο Unity - και στη συνέχεια 
μια σύγκριση ορισμένων βασικών στοιχείων του Unity με το Android Studio, δείχνει ότι σε γενικές 
γραμμές δε διαφέρουν πάρα πολύ στα πλαίσια της υλοποίησης μιας απλής εφαρμογής. Έπειτα, 
εξηγείται πώς χρησιμοποιήθηκαν οι ικανότητες του Unity για να αναπτυχθεί η εφαρμογή, 
συμπεριλαμβάνοντας και τη δημιουργία και διαχείριση της βάσης δεδομένων SQLite. Επιπλέον, 
παρατίθενται αναλυτικά τα συμπεράσματα της μελέτης στα οποία περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους 
οποίους μπορεί να αποδειχθεί ότι πράγματι είναι εφικτό να αναπτυχθεί μια επιχειρηματική εφαρμογή 
στο Unity, αλλά και  τι προβλήματα προέκυψαν και πως αντιμετωπίστηκαν με στόχο την επιτυχημένη 
υλοποίηση της. Ακολουθούν ορισμένες μελλοντικές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να προσδώσουν 
επιπλέον λειτουργίες, ενδιαφέρουσες ιδέες αλλά και βελτιώσεις όσον αφορά το κομμάτι της 
αξιολόγησης της εφαρμογής.

Λέξεις-κλειδιά: Προγραμματισμός, εφαρμογή, παιχνίδι, κώδικας
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 3 Abstract

 The objective of this particular paper is to identify the possibility to use Unity, a game development 
platform, to develop a business application for mobile phones, outside of the gaming spectrum. There 
are many different opinions regarding the best choice of platform/method for this kind of application 
and that’s why a comparison with other platforms is set. In the beginning, some similar applications are 
presented – not developed in Unity – and then a comparison of some basic components with Android 
Studio, shows that in general they do not differ much in the context of developing a simple application. 
It is then explained, how Unity's capabilities were used to develop the application, including creating and
managing the SQLite database. Next up, the conclusions of the study are presented in detail, with all the
reasons that prove than it is in fact possible for a business application to be developed in Unity, 
including also what kind of problems arose and how they were addressed in order to successfully 
implement it. Some future improvements are presented in the end such as extra functionalities, 
interesting ideas and also improvements in terms of application evaluation.

Keywords: Programming, application, game, development
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 1 Εισαγωγή

Το Unity είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης παιχνιδιών που προσφέρει πληθώρα εργαλείων και επιλογών
που μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά περίπλοκα παιχνίδια. Έγινε διαθέσιμο στο κοινό το 2005 
αποκλειστικά μόνο για ανάπτυξη παιχνιδιών για  Mac OS αρχικά, αλλά στη συνέχεια ξεκίνησε να 
υποστηρίζει περισσότερες πλατφόρμες (cross-platform) όπως iOs, Android, Windows, PlayStation, 
Linux, XBOX. Το χαρακτηριστικό που έκανε γνωστό το Unity είναι οι τεράστιες δυνατότητες του στο 3D 
και 2D game development, αλλά και στην ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας καθώς και προσομοιώσεις. Πέρα από τον κόσμο των παιχνιδιών, το 
Unity χρησιμοποιείται ευρέως και σε άλλα πεδία λόγω των δυνατοτήτων του, όπως στην αρχιτεκτονική,
μηχανική και στον κινηματογράφο. Ένα ακόμα εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα του Unity είναι ότι 
είναι δωρεάν για όλους, αν και υπάρχουν και εκδόσεις επί πληρωμή όπως το Unity 3D plus και Unity 3D
pro. Όπως είναι ήδη γνωστό, το Unity έχει αποδείξει την αξία του στον κόσμο των παιχνιδιών, αφού 
έχουν δημιουργηθεί παιχνίδια παγκοσμίου φήμης όπως Temple run, Plague inc, το απίστευτο Ori and 
the blind forest και η λίστα συνεχίζεται.

Εικόνα 1.1 Το παιχνίδι 
“Temple Run” που έχει 
αναπτυχθεί πλήρως σε 
Unity.            

Εικόνα 1.2 Το παιχνίδι “Ori and the Blind Forest”. Από τα 
καλύτερα παραδείγματα για επίδειξη των τεράστιων 
δυνατοτήτων του Unity.
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 1.1 Σκοπός και Στόχοι

Υπάρχει όμως χώρος για την ανάπτυξη εφαρμογών που είναι εκτός του εύρους των παιχνιδιών ή των 
3D τεχνολογιών; Αυτό ακριβώς πρόκειται να εξεταστεί σε αυτήν την εργασία. Αν το Unity διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία και την ευελιξία που απαιτείται για να υποστηρίξει μια επιχειρηματική(business) 
εφαρμογή, σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες. Πολλοί έχουν εκφέρει διάφορες απόψεις σχετικά με 
αυτό το ερώτημα με τα κύρια επιχειρήματα των υποστηρικτών του Unity να υπογραμμίζουν την 
ευκολία χρήσης του, την υποστήριξη πάρα πολλών πλατφορμών (cross-platform), το γεγονός ότι είναι 
δωρεάν, ότι έχει μεγάλη και υποστηρικτική κοινότητα αλλά και εξαιρετικά χρήσιμο κατάστημα για 
assets που μπορεί να φτιάξει ο καθένας και να τα προσφέρει για χρήση σε άλλους προγραμματιστές. 

Η άλλη πλευρά που αποτρέπει τους προγραμματιστές να χρησιμοποιήσουν το Unity για εφαρμογές 
εκτός παιχνιδιών και 3D στοιχείων, σύμφωνα με τον Celada (2015), στηρίζουν ότι λόγω των 
πολύπλοκων 3D λειτουργιών του Unity, η εφαρμογή θα πάσχει από αχρείαστα μεγάλους χρόνους 
φόρτωσης, μεγάλη κατανάλωση μπαταρίας σε κινητά και tablets, μη υποστήριξη native στοιχείων για 
κάθε πλατφόρμα (πχ Android) αν και υπάρχουν assets που προσφέρουν αυτή τη λειτουργία. 

Η ανάγκη να ερευνηθεί εάν όντως το Unity είναι ικανό και κατάλληλο να υποστηρίξει εφαρμογές που 
δεν απαιτούν πολύπλοκα γραφικά και τη γενικότερη φιλοσοφία των mobile παιχνιδιών ξεκίνησε γιατί 
όπως προαναφέρθηκε, τα οφέλη του Unity, ακόμα και για έναν σχετικά άπειρο προγραμματιστή ή 
κάποιον που θα ήθελε να ασχοληθεί με την ανάπτυξη εφαρμογών στον ελεύθερό του χρόνο, είναι 
πολλά. 

Ένας ακόμη λόγος είναι διότι μετά από εκτενή έρευνα σχετικών άρθρων, εγχειρίδια, επίσημη 
τεκμηρίωση (documentation) δεν έχει βρεθεί κάποιος να εξετάζει επίσημα ακριβώς αυτή την πιθανή 
πτυχή του Unity. Λόγω της δικής μου προσωπικής ενασχόλησης με την πλατφόρμα αυτή για ανάπτυξη 
απλών παιχνιδιών, στράφηκε το ενδιαφέρον μου και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών. 
Δουλεύοντας στο Unity, παρατηρήθηκαν οι δυνατότητες του στην δυνητική χρήση του για ανάπτυξη 
εφαρμογών που ξεφεύγουν από το φάσμα των παιχνιδιών και της εικονικής πραγματικότητας. 
Επομένως, το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο θα απαντήσει η παρούσα διπλωματική εργασία είναι: το 
Unity είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα;
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 2 Βιβλιογραφική επισκόπηση

 2.1 Γιατί mobile εφαρμογές

Με την αύξηση της κατοχής και της χρήσης των smartphones, είναι φυσικό να αυξηθεί σημαντικά και η 
ανάγκη για εφαρμογές που προσφέρουν δυνατότητες εξέλιξης σε προσωπική και επαγγελματική ζωή. 
Ο κόσμος των εφαρμογών για κινητά κινείται και εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, όσο προχωράει η 
αύξηση των απαιτήσεων του καθημερινού χρήστη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι εφαρμογές για 
κινητά απέκτησαν τόσο γρήγορα τόσο μεγάλο κοινό και ο κάθε χρήστης κινητού πλέον προτιμάει να 
χρησιμοποιεί μια εφαρμογή για ό,τι μπορεί να τον βοηθήσει στην καθημερινότητά του. Η ενημέρωση 
για την επικαιρότητα, η διασκέδαση με παιχνίδια, η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και η ευκολία 
εύρεσης κάθε πληροφορίας είναι μερικοί από αυτούς. (Wilson, 2019)

Για το λόγο αυτό, πλέον οι εφαρμογές είναι αναγκαίο να καλύπτουν τις ανάγκες του χρήστη όσο το 
δυνατόν περισσότερο με σκοπό να «κερδίσουν» το κοινό τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι 
εφαρμογές έχουν ελάχιστο κόστος για τον χρήστη, καθώς τις περισσότερες φορές είναι δωρεάν μέσω 
του Google Play Store ή του Apple Store, ενώ αν είναι επί πληρωμή, η τιμή συνήθως είναι πολύ μικρή. 
Πολύ ελκυστικό είναι επίσης το γεγονός ότι είναι γρήγορες και εύχρηστες, έτσι ώστε να βοηθήσουν τον 
τελικό χρήστη να πετύχει αυτό που επιθυμεί στην εφαρμογή που χρησιμοποιεί, είτε είναι διασκέδαση,  
είτε είναι σημαντικές πληροφορίες και λειτουργίες όπως για παράδειγμα η πλέον πολύ διάσημη 
εφαρμογή της Google, “Google Maps”.

 2.2 Επένδυση σε υψηλή απόδοση

Οι εταιρείες επιλέγουν φυσικά να επενδύσουν στην ανάπτυξη εφαρμογών που θα καλύπτουν κάθε 
πιθανή ανάγκη του χρήστη. Σημαντικό μέρος της ποιότητας μιας εφαρμογής είναι η υψηλή απόδοση, 
όχι μόνο σε ταχύτητα αλλά και σε ποιότητα του αντικειμένου. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή μπορεί 
να είναι πάρα πολύ γρήγορη σε ανταπόκριση, αλλά να μην προσφέρει απλή και κατανοητή 
πληροφορία για τον χρήστη, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει σε εκνευρισμό και τον χρήστη 
απευθείας να ψάχνει μια παρόμοια εφαρμογή που θα του προσφέρει αυτό που ψάχνει, με τον πιο 
εύκολο τρόπο.

Ο ανταγωνισμός στις εφαρμογές είναι τεράστιος. Αρκεί να περιηγηθεί κανείς στο Play Store της Google 
και θα καταλάβει αμέσως ότι δεν είναι εύκολο για μια εφαρμογή να αναρριχηθεί στην κορυφή των 
αξιολογήσεων σε συνδυασμό με τη μηνιαία χρήση της. Σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας σύμφωνα με 
τον Piedvache (2013) είναι φυσικά η απλότητα στην εμφάνιση, προσφέροντας την μεγαλύτερη δυνατή 
απόδοση για τον τελικό χρήστη. Είναι γνωστό ότι, δεν ενδεικνύεται η πολυπλοκότητα διότι αυτή 
μπερδεύει τον χρήστη και τον δυσκολεύει στη χρήση. Πέρα από την απλότητα, είναι σημαντικό να 
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υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κοινό και στους δημιουργούς της εφαρμογής. Ακούγοντας τις 
απαιτήσεις και τις επιθυμίες των χρηστών και εφαρμόζοντας αυτές, είναι σχεδόν σίγουρη η επιτυχία 
όσον αφορά στην αφοσίωση και την ικανοποίηση του κοινού.

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι μερικές από τις παραμέτρους που είναι αναγκαίο να ληφθούν
υπόψη όσον αφορά στην ανάπτυξη και την τακτική ενημέρωση μιας εφαρμογής, έτσι ώστε να καλύπτει
τις επιθυμίες των χρηστών. 

 2.3 Λίγα λόγια για την C#

Το Unity προσφέρει την ανάπτυξη κώδικα σε scripts με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C#. Η 
C# είναι μια πολύ δημοφιλής αντικειμενοστραφής γλώσσα, που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την 
Microsoft. Μοιάζει αρκετά με την Java και την C++, καθώς είναι επικεντρωμένη στη δημιουργία 
κλάσεων και μεθόδων, όπως ορίζει γενικά η αντικειμενοστρέφεια. (Skeet, 2013) Προσφέρει μια 
εκτεταμένη ποικιλία βιβλιοθηκών που μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη και αυτό την κάνει 
εξαιρετικά ελκυστική σε συνδυασμό με την απλοποιημένη μορφή της δομής της σε σύγκριση με την C+
+, που γενικά θεωρείται αρκετά πιο περίπλοκη και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε κάποιον που δεν 
είναι έμπειρος και εξοικειωμένος στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Για τους παραπάνω 
λόγους, η C# έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών πολλών πανεπιστημίων, για εκμάθηση της 
αντικειμενοστρέφειας σε αρχάριο επίπεδο. (Chandra et al., 2005)

Συγκεκριμένα στο Unity, η C# χρησιμοποιείται για τη δημιουργία scripts, τα οποία θα ορίζουν τις 
λειτουργίες και τη συμπεριφορά των αντικειμένων του παιχνιδιού ή της εφαρμογής. Τα scripts στην 
ουσία επιτρέπουν στο δημιουργό της εφαρμογής να φτιάξει από την αρχή δικά του συστατικά 
(components) που θα ορίζουν τη συμπεριφορά των αντικειμένων του με ιδιαίτερα πολύπλοκους και 
προσωποποιημένους τρόπους και αυτό εξαρτάται από τις φιλοδοξίες και τις ικανότητες του 
προγραμματιστή. Το Unity προσφέρει από μόνο του πάρα πολλές επιλογές διαμόρφωσης του 
περιεχομένου, αλλά η λογική της χρήσης των scripts επιθυμεί να ξεφύγει από τα συνηθισμένα και να 
δώσει στον προγραμματιστή την ελευθερία να δημιουργήσει κάτι ακριβώς όπως το θέλει, γράφοντας 
τον κώδικά του σε C#. (Shanu, 2020)

 2.4 Σχετικά έργα

Η πλατφόρμα Unity είναι δημοφιλής στο χώρο του game development αλλά και στο χώρο της εικονικής 
και επαυξημένης πραγματικότητας. Πάραυτα, υπάρχουν θερμοί υποστηρικτές που ισχυρίζονται ότι 
είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί και για ανάπτυξη απλών εφαρμογών ή επιχειρηματικών εφαρμογών. 

Σχετικά με αυτό τον ισχυρισμό, ευρήματα όπως το asset “Social App Template” αποδεικνύουν ότι είναι 
εφικτή η δημιουργία εφαρμογών τύπου κοινωνικού δικτύου (social media) με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο asset είναι ένα πρότυπο (template) το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθούν εφαρμογές οι οποίες δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλες 
που αναπτύχθηκαν σε παραδοσιακές πλατφόρμες για Android, όπως το Android Studio. 
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Ορισμένα σημαντικά περιεχόμενα της εφαρμογής είναι:

1. Σύστημα σύνδεσης/εγγραφής χρήστη

2. Προφίλ χρήστη με δυνατότητα προσθήκης φωτογραφίας μέσω της κάμερας του κινητού ή της 
συλλογής του κινητού

3. Συνομιλίες με άλλους χρήστες (chat/group chat)

4. Δυνατότητα κλήσης και βίντεο κλήσης με άλλους χρήστες

5. Ειδοποιήσεις push

Οι παραπάνω λειτουργίες είναι μόνο μερικές από αυτές που προσφέρει το συγκεκριμένο asset. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι για να δημιουργηθούν όλα αυτά τα συστατικά απαιτούν υψηλής 
απόδοσης εργαλεία και υποστήριξη από το Unity, κάτι που από μόνο του αποδεικνύει ότι είναι εφικτή 
η δημιουργία πολύπλοκων εφαρμογών χωρίς να υπόκεινται στην κατηγορία των παιχνιδιών. 
Πληροφοριακά, το asset αυτό είναι επί πληρωμή και κοστίζει 80$, αλλά στη συγκεκριμένη μελέτη, το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι οι λειτουργίες που προσφέρει και το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο  
είναι μια λειτουργική, πολύπλοκη και καλά δομημένη εφαρμογή, που επιπλέον χρησιμοποιεί και built-
in εφαρμογές της κινητής συσκευής, όπως για παράδειγμα την κάμερα.
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Εικόνα 2.4.1: Το asset "Social App Template" προσφέρει μια ισχυρή και εύρωστη βάση για 
τη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου στο Unity.



 2.4.1 Android Attendance System

Η εφαρμογή Android Attendance System έχει φτιαχτεί από την “NevonProjects”. Η “NevonProjects” είναι 
μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεγάλης γκάμας εφαρμογών προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
του πελάτη. Επίσης, μέρος των υπηρεσιών τους είναι να προσφέρουν πληθώρα από self-learning kits 
(πακέτα αυτομάθησης) που απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο. Η 
εφαρμογή “Android Attendance System” αφορά σχολεία και πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται να 
πραγματοποιούν τη διαδικασία της διαχείρισης των παρουσιών και των απουσιών των μαθητών τους 
γρήγορα, εύκολα αλλά και με σεβασμό προς το περιβάλλον, αφού με τη χρήση της εφαρμογής θα 
εξοικονομηθεί τεράστιος όγκος χαρτιού. 

Η λειτουργικότητα της εφαρμογής έχει πολλά παρόμοια
στοιχεία με την εφαρμογή που εξετάζεται στη διπλωματική
εργασία. Επιτρέπει τη δημιουργία λίστας μαθητών με
στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και κουτί
επιλογής (checkbox) “Απουσία/Παρουσία”.  Οι λίστες που θα
δημιουργηθούν είναι πάντα προσβάσιμες για τροποποίηση ή
διαγραφή. Μεγάλο πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι το
γεγονός ότι τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται τοπικά στη
συσκευή, είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς
σύνδεση στο διαδίκτυο. Μια επιπλέον υπηρεσία της
εφαρμογής είναι ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία
στη συσκευή και ο χρήστης μπορεί να τα μεταφέρει μέσω της
τεχνολογίας Bluetooth σε οποιοδήποτε υπολογιστή ή στο 
cloud. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται εύκολη η 
αρχειοθέτηση των δεδομένων του κάθε χρήστη από το
σχολείο ή από το πανεπιστήμιο. 

   Επιπλέον, η εφαρμογή περιλαμβάνει φόρμα εισόδου για
κάθε χρήστη (login system), η οποία είναι φυσικά
απαραίτητο συστατικό για κάθε εφαρμογή που θα
χρησιμοποιείται από περισσότερους από έναν χρήστες. Η
διεπαφή χρήστη είναι απλή και κατανοητή, με απλά κουμπιά
και ομοιόμορφες λίστες. Τα κύρια χρώματα είναι το λευκό, το
γκρι και το πορτοκαλί σε κάποια σημεία, έτσι ώστε να μην κουράζουν ή μπερδεύουν το χρήστη.
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Εικόνα 2.4.1.1: Στιγμιότυπο από την 
εφαρμογή σε κινητή συσκευή.



 2.4.2 Attendance Tracking System

Αυτή η Android εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας στο California State 
University, Sacramento. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η διαδικασία κατά την οποία οι καθηγητές πρέπει να
ταυτοποιούν την παρουσία ή απουσία των μαθητών τους, τόσο σε χρόνο αλλά και σε ευκολία. Η 
συγκεκριμένη εφαρμογή εμπεριέχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που αξίζει να 
αναφερθούν, καθώς δεν περιορίζεται απλά στη δημιουργία φορμών και εισαγωγή δεδομένων σε βάση 
δεδομένων. Με στόχο να γίνεται σωστά και αξιόπιστα η ταυτοποίηση των μαθητών, χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία OCR (Optical Character Recognition) μέσω της κάμερας της κινητής συσκευής. Με τον τρόπο
αυτό, ο καθηγητής θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό τις ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών και 
αυτομάτως, θα σημειώνεται η παρουσία τους στην εφαρμογή. Τα δεδομένα του κάθε μαθητή, 
ανανεώνονται αυτόματα στη βάση δεδομένων και είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή για τον χρήστη. 
Αυτό το εργαλείο, υπόσχεται αλάνθαστη εισαγωγή δεδομένων και εξαιρετική ταχύτητα και ευκολία στη
χρήση. (Mehta, 2014)

Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής/χρήστης, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τα μαθήματα και να 
εισάγει του εγγεγραμμένους μαθητές. Για να γίνει ακόμα πιο εύκολη η χρήση και η διαχείριση των 
μαθητών, υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί διαδικτυακός σύνδεσμος που παραπέμπει σε ένα αρχείο 
excel που περιέχει όλα τα ονόματα των μαθητών με τον αναγνωριστικό αριθμό τους (student id). Η 
εφαρμογή θα “διαβάσει” το αρχείο και έχει τη δυνατότητα να εισάγει όλους τους μαθητές στον 
αντίστοιχο πίνακα στη βάση δεδομένων. Η τεχνική αυτή προσφέρει εξαίρετη ταχύτητα και σχεδόν 
μηδαμινό περιθώριο λάθους, καθώς προσθέτει και έναν μηχανισμό ασφαλείας, αφού αν προσπαθήσει 
κάποιος μαθητής να παρακολουθήσει ένα μάθημα που δεν είναι εγγεγραμμένος, το σύστημα δε θα 
βρει τα στοιχεία του στον πίνακα, οπότε θα εμφανίσει μήνυμα λάθους.

Εκτός από την τεχνική OCR, προσφέρεται και η απλή επιλογή παρουσίας/απουσίας μαθητή, δηλαδή η 
επιλογή του μαθητή από λίστα (drop down list). Ακόμη μια επιλογή είναι η χειροκίνητη εισαγωγή των 
στοιχείων του μαθητή, σε περίπτωση που η κάμερα του κινητού έχει σταματήσει να λειτουργεί, ή δε 
λειτουργεί σωστά ή ο μαθητής δεν έχει γραφτεί ακόμα στο μάθημα. Τέλος, ένα ακόμα εργαλείο είναι η 
δημιουργία διαγραμμάτων πίτας (pie charts) που εμφανίζουν για κάθε μάθημα, τα ποσοστά απουσιών 
και παρουσιών ανά εξάμηνο/περίοδο διδασκαλίας.

Από τεχνικής απόψεως, η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε Android Studio, με γλώσσα προγραμματισμού την
Java. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι η SQLite. Πρόκειται για μια πολύ ανεπτυγμένη 
εφαρμογή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια, με 
κύριο σημείο ενδιαφέροντος την τεχνολογία OCR.
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 2.4.3 Android Based Attendance System με χρήση GPRS

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία αποστολής και λήψης δεδομένων
σε πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης μέσω ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ο τρόπος με τον οποίο 
έχει ενσωματωθεί σε μια εφαρμογή παρουσιών για καθηγητές, είναι ένας έξυπνος τρόπος γρήγορης 
και αξιόπιστης ενημέρωσης των δεδομένων σε έναν κεντρικό server. Η συγκεκριμένη εφαρμογή 
προσφέρει την εξειδικευμένη αυτή δυνατότητα, με απώτερο σκοπό να στέλνει τις λίστες παρουσιών 
στη βάση δεδομένων του server, για να ενημερώνεται το ίδρυμα στο οποίο χρησιμοποιείται η 
εφαρμογή (π.χ Πανεπιστήμιο). (Yogeswaran et al., 2018)

Ακόμη μια αξιόλογη χρησιμότητα του GPRS είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η τοποθεσία από την 
οποία ο καθηγητής προσθέτει τις παρουσίες των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να 
βρίσκεται στο χώρο της τάξης του μαθήματος και με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθούν ψευδείς 
πληροφορίες ή υποκλοπή του συστήματος από κάποιον που θέλει να παραποιήσει πληροφορίες.

Μια ακόμη ενότητα περιλαμβάνει την αποστολή e-mail στους μαθητές για την ενημέρωση τους σχετικά
με τις παρουσίες και τις απουσίες τους, καθώς και νέα σχετικά με τα μαθήματα που είναι 
εγγεγραμμένοι.

Η διαδικασία καταχώρησης των παρουσιών γίνεται χειροκίνητα από τον καθηγητή/χρήστη, μέσω της 
διαθέσιμης λίστας των μαθητών (drop down list). Ένα σημείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. 

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ιδέα και ο συνδυασμός με την υπηρεσία GPRS θα μπορούσε να φανεί 
εξαιρετικά χρήσιμος για μεγάλα ιδρύματα που έχουν την ανάγκη της άμεσης ενημέρωσης των 
πληροφοριών τους.

18 Εικόνα 2.4.3.1: Στιγμιότυπα οθόνης από την εφαρμογή.



 3 Μεθοδολογία

Για να πραγματοποιηθεί η τελική αξιολόγηση της εφαρμογής, είναι αναγκαίο να γίνουν ορισμένες 
μετρήσεις, οι οποίες θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στη σύγκριση της εφαρμογής που αναπτύχθηκε
στο περιβάλλον του Unity με μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί στο Android Studio. Τα στοιχεία 
που θα συμμετάσχουν στη σύγκριση των δύο είναι τα εξής: 

• Ποικιλία υποστηριζόμενων πλατφορμών ανάπτυξης 

• Κοινότητα και εγχειρίδια για τον χρήστη

• Επιπλέον διαθέσιμο περιεχόμενο (plugins)

• Ευκολία σχεδίασης γραφικού περιβάλλοντος και φορμών

• Περιβάλλον, εργαλεία και ευκολία χρήσης

• Χρήση των virtual devices και testing

Τα αποτελέσματα της μελέτης των παραπάνω θα αποδείξουν αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
στην απόδοση και στην γενικότερη χρήση και αν αυτές αποτελούν τροχοπέδη για την αξιοποίηση 
του Unity για δημιουργία επιχειρηματικών εφαρμογών. Η σύγκριση που θα λάβει χώρα στο 
κεφάλαιο των συμπερασμάτων έχει σκοπό να προσθέσει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά στην 
έρευνα, τα οποία θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την τελική αξιολόγηση της 
πλατφόρμας του Unity.

Εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις μετρήσεις, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί και 
μια γενική σύγκριση του Unity με το Android Studio, το οποίο αποτελεί την πιο δημοφιλής και 
αξιόπιστη επιλογή για ανάπτυξη Android εφαρμογών. Η σύγκριση αυτή θα περιέχει ορισμένα 
βασικά συστατικά των δύο εργαλείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τον προγραμματιστή. 
Σκοπός είναι να συνδυαστούν τα αποτελέσματα με τις τεχνικές μετρήσεις, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί μια σφαιρική εικόνα γύρω από τη χρήση του Unity για ανάπτυξη εφαρμογών. Τα 
αποτελέσματα αυτά όπως είναι φυσικό δε θα αποτελούνται από αριθμούς και ποσοστά 
μετρήσεων, αλλά από τη γενικότερη εμπειρία χρήστη στις πλατφόρμες που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, καθώς και στη χρησιμότητα των λειτουργιών που προσφέρουν στον προγραμματιστή.

Δυστυχώς, δεν υπήρξε δυνατότητα να μετρηθούν επιπλέον ενδιαφέροντα στοιχεία όπως για 
παράδειγμα κατανάλωση CPU ή κατανάλωση RAM, λόγω της μη ορθής λειτουργίας του Unity 
Profiler. Το Unity Profiler είναι μια λειτουργία που προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης 
διάφορων στοιχείων την ώρα που τρέχει η εφαρμογή. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ήταν ότι δεν μπόρεσε να λειτουργήσει με επιτυχία σε κινητό τηλέφωνο για την εξαγωγή αξιόπιστων
μετρήσεων, λόγω ανεπαρκών εγχειριδίων χρήσης (documentation) του Unity.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια περιγραφή της εφαρμογής, τι λειτουργίες περιέχει και που 
αποσκοπεί η καθεμία. Η περιγραφή αυτή θα βοηθήσει στην κατανόηση της υλοποίησης της 
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εφαρμογής μέσω του Unity. Η υλοποίηση περιλαμβάνει την δημιουργία και διαχείριση της βάσης 
δεδομένων μέσω του  “DB browser for SQLite”, του οποίου η χρήση και η παραμετροποίηση 
παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά. Είναι σημαντικό να αναφερθούν και ορισμένα πολύ σημαντικά 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη της επιτυχημένης υλοποίησης της εφαρμογής, 
όπως για παράδειγμα τα PlayerPrefs, τα Prefabs καθώς και κάποιες ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, θα 
παρουσιαστεί με screenshots, ένα πραγματικό παράδειγμα χρήσης σε κινητή συσκευή, το οποίο θα
αποδείξει ότι οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν στην περιγραφή, υπάρχουν και λειτουργούν 
κανονικά.

Τέλος, παρατίθενται ο κώδικας σε C# και λεπτομερής επεξήγηση του κάθε script, με σκοπό να 
αποδειχθεί τι ακριβώς επιτυγχάνεται και πως συντέλεσε στη λειτουργικότητα αλλά και στην 
εμφάνιση της εφαρμογής.
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 4 Αποτελέσματα

Στο κεφάλαιο αυτό θα καταγραφούν και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα από τη μελέτη και τις 
μετρήσεις που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Αφού λοιπόν έχει δημιουργηθεί η 
εφαρμογή είναι ορθό να αναλυθούν οι λόγοι και οι συγκρίσεις από τις οποίες θα ληφθεί και η 
τελική απόφαση. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα γίνει και μια σύγκριση ορισμένων σημαντικών 
στοιχείων του Unity με το Android Studio.

 4.1 Υποστηριζόμενες πλατφόρμες

Ένα σημαντικό στοιχείο για ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών και παιχνιδιών, είναι οι 
προσφερόμενες πλατφόρμες στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει η εφαρμογή. Στη συγκεκριμένη 
διπλωματική, εξετάζεται και αξιολογείται μια εφαρμογή για κινητά και συγκεκριμένα Android, 
ωστόσο είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθεί μια σύγκριση στο κομμάτι αυτό. Όπως είναι γνωστό, το 
Unity είναι ένα cross-platform εργαλείο, πράγμα που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων θα προσφέρει
μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών για τον προγραμματιστή. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω λίστα, 
το Unity είναι ικανό να καλύψει το μεγαλύτερο, αν όχι και όλο, το πιθανό κοινό που μπορεί να έχει 
μια εφαρμογή ή ένα παιχνίδι. Από την άλλη, το Android Studio απευθύνεται αποκλειστικά σε 
προϊόντα με λειτουργικό Android.

Όσον αφορά λοιπόν τον τομέα των πολλαπλών πλατφορμών, το Unity είναι σαφώς η βέλτιστη 
επιλογή, καθώς ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να φτιάξει το προϊόν του μια φορά, αλλά 
να το δημοσιεύσει με σκοπό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλές πλατφόρμες. Αξίζει βέβαια 
να αναφερθεί ότι ίσως το μόνο μειονέκτημα του Unity είναι ότι η εφαρμογή δεν θα είναι εγγενής 
(native) στο λειτουργικό στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί, σε αντίθεση φυσικά με το Android Studio 
όπου η εφαρμογή θα είναι απολύτως σε αρμονία με το λειτουργικό σύστημα Android.

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι διαφορετικές υποστηριζόμενες πλατφόρμες στις οποίες 
μπορεί να λειτουργήσει μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί σε Unity (πρώτη στήλη) και στο 
Android Studio (δεύτερη στήλη). Στην τελευταία γραμμή βρίσκεται το σύνολο.
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Unity Android Studio

1. Windows

2. OSXLinux

3. Unity Webplayer plugin

4. Android

5. iOS

6. Windows Phone

7. Blackberry

8. XBox One, XBox 360

9. PS4, PS3, PSP Vita, Playstation Mobile

10. WiiU, Wii

1. Android (Android 
Tablet, Android 
Wear, Android TV, 
Android Auto)

10 1

Πίνακας 1: Υποστηριζόμενες πλατφόρμες.
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 4.2 Κοινότητα και υποστήριξη

Είναι στοιχειώδους σημασίας, κάθε πλατφόρμα να έχει μια ικανοποιητική διαδικτυακή κοινότητα 
με σκοπό την υποστήριξη των χρηστών της σε κάθε τους πρόβλημα. Η κοινότητα χρησιμεύει στην 
λύση προβλημάτων των χρηστών από άλλους χρήστες ή από χρήστες που δουλεύουν για τη 
συγκεκριμένη πλατφόρμα, την συζήτηση ιδεών, την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών αλλά και το
διαμοιρασμό εμπειριών από κάποια νέα λειτουργία ή ενημέρωση της πλατφόρμας. 

Στο Unity, υπάρχει επίσημη κοινότητα(community), το οποίο περιλαμβάνει blogs, τα οποία 
γράφονται από εργαζόμενους του Unity, και η θεματολογία κυμαίνεται από αναφορά σε νέες 
ενημερώσεις (updates) και νέα της πλατφόρμας, ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα στο asset 
store, επιχειρηματικά νέα όπως για παράδειγμα ποια μεγάλη εταιρεία αποφάσισε να 
χρησιμοποιήσει το Unity για κάποιο πρότζεκτ της, προώθηση εκπαιδευτικών βίντεο σχετικά με 
λειτουργίες του Unity και αυτά τα θέματα είναι μόνο μερικά. (https://unity.com/community) Εκτός 
από τα blogs, υπάρχει επίσης και επίσημο forum με χιλιάδες χρήστες αλλά και επισκέπτες, στο 
οποίο μπορεί να συζητηθεί εκτενώς κάθε θέμα σχετικά με το Unity. Το “Unity Answers” είναι ακόμη
ένα συστατικό της κοινότητας στο οποίο απαντώνται ερωτήσεις, συνήθως σύντομες και σχετικά 
απλές. Μοιάζει πολύ με την φιλοσοφία του StackOverflow. Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις 
θεωρούνται πολύ χρήσιμες καθώς είναι εύκολο να απαντηθεί κάθε ερώτημα από οποιονδήποτε 
χρήστη. Μια επιπλέον καρτέλα στην επίσημη ιστοσελίδα είναι η καρτέλα ονόματι “User Groups”, 
στην οποία παρατίθεται όλα τα groups σε κοινωνικά δίκτυα ή άλλες ιστοσελίδες ανά περιοχή, που 
έχουν ως μοναδικό λόγο ύπαρξης, τη συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν το Unity. Αυτές οι 
ομάδες μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες, καθώς μπορεί κανείς να δημοσιεύσει την ερώτηση ή τον 
προβληματισμό του σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Εκτός από αυτό, θα μπορούσε να είναι και ένας 
τρόπος γνωριμίας ατόμων που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα και χόμπι.

Από την άλλη μεριά, τον Android Studio έχει και αυτό δικιά του κοινότητα που περιλαμβάνει blog, 
το οποίο ενημερώνεται συχνά με χρήσιμα άρθρα σχετικά με τη χρήση των εργαλείων της 
πλατφόρμας, των βιβλιοθηκών και των καλών πρακτικών που συνίσταται, εγχειρίδιο για τη γλώσσα
Kotlin, επίσημο documentation αλλά και διάφορα νέα όπως νέες εκδόσεις και ενημερώσεις. Ακόμη,
υπάρχουν διάφορα tags (επισημάνσεις) στο StackOverflow, τα οποία βοηθούν στο φιλτράρισμα 
των ερωτήσεων και άρθρων που σχετίζονται με το Android Studio. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν 
υπάρχει επίσημο forum στην ιστοσελίδα τους, αλλά υπάρχουν πολλές πηγές και ιστοσελίδες οι 
οποίες είναι αφιερωμένες στη γενικότερη κατηγορία του Android, όπως για παράδειγμα το forum 
www.androidforums.com το οποίο μετράει πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες.

Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές ότι και οι δύο πλατφόρμες έχουν δυνατή και ενεργή 
κοινότητα, η οποία προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους χρήστες. Παρόλο που μπορεί η δομή 
τους να είναι διαφορετική, για παράδειγμα το Unity έχει την κοινότητα “Unity Answers” στην 
επίσημη ιστοσελίδα του, αλλά το Android Studio έχει τις δικές τους επισημάνσεις (tags) στο 
StackOverflow, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Όποια πλατφόρμα και αν επιλεχθεί για την ανάπτυξη 
μιας εφαρμογής, είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν απαντήσεις για ερωτήματα πάσης φύσεως και η 
υποστήριξη από τις κοινότητες θα είναι θερμή.
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 4.3 Ευκολία σχεδίασης γραφικού περιβάλλοντος και φορμών

Ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής, είναι ο σχεδιασμός του γραφικού 
περιβάλλοντος στο οποίο θα πλοηγούνται οι χρήστες για να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες της 
εφαρμογής. Είναι ένα απαραίτητο συστατικό για κάθε εφαρμογή, από μια απλή εφαρμογή 
εισαγωγής δεδομένων σε μια βάση μέχρι μια περίπλοκη εφαρμογή όπως για παράδειγμα μια 
πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου. 

Το Unity, είναι φημισμένο για τις απαράμιλλες ικανότητες του στη δημιουργία περίπλοκων και 
εντυπωσιακών γραφικών, καθώς απευθύνεται κυρίως σε δημιουργούς παιχνιδιών και στον τομέα 
της εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας. Είναι σημαντικό όμως να αξιολογηθεί αν αυτές οι 
ικανότητες βοηθούν στη δημιουργία απλών φορμών που είναι απαραίτητες για κάθε εφαρμογή. 
Στο σημείο αυτό, θα αναφερθούν τα βήματα τα οποία μπορεί κανείς να ακολουθήσει με σκοπό τη 
δημιουργία μιας απλής φόρμας και στη συνέχεια αυτή η διαδικασία θα συγκριθεί με την αντίστοιχη
στο Android Studio.

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας φόρμας είναι η δημιουργία ενός “Panel” πάνω στο οποίο 
θα σχεδιαστεί η φόρμα με τα κουμπιά και τις ιδιότητες της. Μέσα στο panel, είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί ένα αντικείμενο τύπου “GameObject”, μέσα στο οποίο θα υπάρχουν όλα τα 
αντικείμενα τη φόρμας, για παράδειγμα στοιχεία κειμένου, κουμπιά, checkboxes ή ό,τι άλλο 
επιθυμεί ο σχεδιαστής. Η εισαγωγή των διάφορων αντικειμένων γίνεται με δεξί κλικ πάνω στο 
GameObject, και από την επιλογή “UI” μπορεί ο προγραμματιστής να επιλέξει το αντικείμενο που 
θέλει να εισάγει. Αφού έχει εισαχθεί το επιθυμητό αντικείμενο, μπορεί να δημιουργηθεί ένα 
αντίγραφο (duplicate) με σκοπό την αποφυγή περιττών κινήσεων, με τα πλήκτρα ctrl+D στο φυσικό 
πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Το γραφικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της 
φόρμας στο δεξί κομμάτι της οθόνης, προσφέρει διάφορες επιλογές όσον αφορά στην εμφάνιση 
και στοίχιση, αλλά και στη λειτουργικότητα των αντικειμένων που έχουν εισαχθεί. Με τον τρόπο 
αυτό, η δημιουργία και παραμετροποίηση των αντικειμένων γίνεται εύκολη και γρήγορη υπόθεση, 
χωρίς καμία προσθήκη κώδικα μέχρι στιγμής. Φυσικά, αξίζει να αναφερθεί πως σε καμία 
περίπτωση αυτές οι επιλογές δεν περιορίζουν τη φαντασία του προγραμματιστή, καθώς μπορεί να 
επιλέξει να μην τις χρησιμοποιήσει και να γράψει το δικό του κώδικα σε script, το οποίο θα 
ενσωματωθεί στο επιθυμητό αντικείμενο.  

Για να προστεθεί λειτουργικότητα μέσω κάποιου script, είναι απαραίτητη η φόρτωση της 
βιβλιοθήκης “UnityEngine.UI”. Αυτή η βιβλιοθήκη θα παρέχει πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα που
έχουν δημιουργηθεί στη διεπαφή χρήστη (user interface ή UI).

Στο Android Studio, η δημιουργία φορμών είναι εξίσου σημαντικό και βασικό συστατικό. Το πρώτο 
βήμα για τη δημιουργία μιας απλής φόρμας είναι η επιλογή του συστατικού από τη λίστα που 
παρέχει το Android Studio (κουμπιά, στοιχεία κειμένου, checkboxes και άλλα) και η προσθήκη στη 
διεπαφή χρήστη με τη μέθοδο “drag and drop”. Στο δεξί μέρος της οθόνης, υπάρχουν διάφορες 
επιλογές παραμετροποίησης για το κάθε αντικείμενο, σχετικά με την εμφάνιση ή τη στοίχιση του. 
Μια ενδιαφέρουσα επιλογή του Android Studio είναι η πληθώρα διαφορετικών τύπων 
αντικειμένων που προσφέρει για κάθε περίσταση. Για παράδειγμα, υπάρχει ειδικό αντικείμενο που
ονομάζεται “Password” το οποίο είναι στην ουσία ένα πλαίσιο για εισαγωγή κειμένου, αλλά 
αυτόματα εμφανίζει το κείμενο με κάποιο χαρακτήρα, για παράδειγμα “*” για προστασία του 
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κωδικού του χρήστη. Υπάρχουν πολλά τέτοια έτοιμα αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 
προγραμματιστής για μεγαλύτερη ευκολία, κάτι που είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα καθώς 
εξοικονομείται χρόνος δημιουργίας απλών αντικειμένων που όμως είναι συχνά απαραίτητα.

Όπως είναι φυσικό, υπάρχει και η καρτέλα στην οποία θα πρέπει να γραφτεί ο κώδικας σε Java, για
να προστεθεί η λειτουργικότητα της φόρμας, όπως για παράδειγμα όταν ο χρήστης πατάει το 
κουμπί “Submit”, τα δεδομένα να εισάγονται στη βάση δεδομένων.

Τελειώνοντας, είναι αναγκαίο να γίνει η τελική σύγκριση σχετικά με την ευκολία και την πληρότητα 
δημιουργία μιας απλής φόρμας στο Unity και στο Android Studio. Παρόλο που το Unity προσφέρει 
τεράστιες δυνατότητες στη δημιουργία φανταστικών γραφικών στοιχείων, δυστυχώς για τις 
απαιτήσεις μιας εφαρμογής που δεν χρειάζεται εξελιγμένα γραφικά, είναι αρκετά περίπλοκη και 
χρονοβόρα διαδικασία σε σύγκριση με το Android Studio. Στη διαδικασία του Unity, 
περιλαμβάνονται περισσότερα βήματα για τη δημιουργία αντικειμένων και λιγότερη ποικιλία στα 
έτοιμα αντικείμενα και τις ιδιότητες τους. Για παράδειγμα, το αντικείμενο τύπου “Password” του 
Android Studio είναι μια χρήσιμη προσθήκη για ευκολία και αποφυγή του κώδικα σε αυτή την απλή
περίπτωση. Ένα αντίστοιχο πεδίο στο Unity, θα έπρεπε να γραφτούν κάποιες γραμμές κώδικα για 
να ορίσουν την προστασία του κωδικού του χρήστη. Ακόμα ένα πλεονέκτημα του Android Studio 
είναι ότι η διεπαφή χρήστη είναι σε απόλυτη αρμονία με το λειτουργικό σύστημα Android, που 
σημαίνει ότι θα υπάρξουν πολύ λιγότερα προβλήματα σχετιζόμενα με γραφικά στοιχεία. Δηλαδή, 
παρόλο που το Unity μπορεί να υπερισχύει σε δυνατότητες και εξειδικευμένες επιλογές για 
γραφικά στοιχεία, το Android Studio προσφέρει στοχευμένες λύσεις  που είναι εξατομικευμένες 
ακριβώς στις ανάγκες του προγραμματιστή επιχειρηματικών εφαρμογών. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποιες κατά προσέγγιση μετρήσεις σχετικά με την 
υλοποίηση της λειτουργικότητας μιας απλής φόρμας εισαγωγής δεδομένων με ένα κουμπί 
εισαγωγής (submit button). Μελετάται ο αριθμός των βημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία
μιας απλής φόρμας στο γραφικό περιβάλλον στην πρώτη γραμμή, καθώς και ο αριθμός γραμμών 
κώδικα που χρειάζονται για να προστεθεί λειτουργικότητα στο κουμπί εισαγωγής δεδομένων, στη 
δεύτερη γραμμή. Στην πρώτη στήλη βρίσκονται τα στοιχεία που εξετάζονται, στη δεύτερη στήλη τα 
αποτελέσματα στο Unity και στην τρίτη στήλη τα αποτελέσματα στο Android Studio.

Unity Android Studio

Αριθμός βημάτων  ~6 ~3

Αριθμός γραμμών κώδικα ~30 ~20

Πίνακας 2: Αποτελέσματα μετρήσεων στις δύο πλατφόρμες.
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 4.4 Plugins και επιπλέον υλικό
  

Είναι γνωστό ότι στη σημερινή εποχή, οι πλατφόρμες παρέχουν επιπλέον υλικό και διάφορες 
προσθήκες για να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη των χρηστών τους. Η χρήση των προσθηκών είναι
μια μέθοδος που είναι πλέον αρκετά συνηθισμένη καθώς οι εταιρείες παρέχουν την πλατφόρμα 
τους ως μια απλή (standard) έκδοση ή οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους και 
επιπρόσθετα μπορεί ο κάθε χρήστης να προσθέσει για τις δικές του ανάγκες επιπλέον λειτουργίες.

Στο Unity, πρώτο και καλύτερο είναι το asset store, το οποίο περιέχει πακέτα και προσθήκες όλων 
των ειδών. Να σημειωθεί ότι τα περιεχόμενα του asset store μπορεί να είναι δωρεάν ή επί 
πληρωμή, φτιαγμένα από χρήστες ή από εργαζόμενους του Unity. Το asset store προσφέρει πάνω 
από 11.000 assets αξιολογημένα με 5 αστέρια, οι αξιολογήσεις χρηστών ξεπερνούν τις 85.000 και 
τα μέλη σε forum που συζητούν αυτά τα assets αναλογίζονται περίπου σε 100.000. Μερικές 
κατηγορίες χρήσιμων assets περιλαμβάνουν:

• Πακέτα έτοιμων γραφικών, τοπία, κτήρια, ζώα, αντικείμενα, ανθρώπινες μορφές, σχέδια 
επιστημονικής φαντασίας.

• Πακέτα με έτοιμες υφές και υλικά τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στα γραφικά που έχει 
φτιάξει ο χρήστης, όπως για παράδειγμα άσφαλτος για δρόμους, χώμα και χαλίκι για τοπία, 
μεταλλικές υφές για κτήρια και αντικείμενα, διάφορες λεπτομέρειες περιβάλλοντος όπως αίμα,
σκόνη, βροχή και πάρα πολλά άλλα.

• Πακέτα έτοιμων εικονιδίων και διεπαφές χρήστη, για παράδειγμα έτοιμες φόρμες σύνδεσης, 
εικονίδια πολλαπλών χρήσεων, βέλη.

• Πακέτα ηχητικών εφέ και μουσικής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
εμπλουτισμό παιχνιδιών αλλά και εφαρμογών.

• Πακέτα έτοιμων λειτουργιών, για παράδειγμα έτοιμη προσθήκη για λήψη στιγμιοτύπων 
οθόνης.

• Πακέτα διαχείρισης βάσεων δεδομένων όλων των ειδών

 Όλες αυτές οι κατηγορίες assets μπορούν να αγοραστούν από κάθε προγραμματιστή με σκοπό την 
ενίσχυση του παιχνιδιού ή της εφαρμογής του. Είναι μια εξαιρετικά  χρήσιμη και δημιουργική 
προσθήκη, στην οποία μπορούν όλοι να συμβάλλουν.

Αντίστοιχο εργαλείο για το Android Studio δεν υπάρχει με αυτή την μορφή. Το Android Studio 
υποστηρίζει διάφορες προσθήκες (plugins) τις οποίες μπορεί κανείς να βρει στην επίσημη 
ιστοσελίδα του. Οι προσθήκες αυτές σχετίζονται κυρίως με την οργάνωση και ενίσχυση του 
προγραμματισμού με κώδικα. Κάποιες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

• Χρωματικά θέματα για το πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα

• Χρηστικές λειτουργίες αυτόματης συμπλήρωσης ή γραφής κώδικα, shortcuts για 
γρηγορότερη πρόσβαση σε συνήθεις λειτουργίες.
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• Προγράμματα μετατροπής δεδομένων από μια μορφή σε άλλη, για παράδειγμα JSON σε 
XML.

Όπως είναι φυσικό, δεν θα βρει κανείς πακέτα γραφικών και ηχητικών εφέ στην επίσημη 
ιστοσελίδα. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι το Android Studio δεν επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και 
χρήση πολύπλοκων γραφικών. Στην περίπτωση αυτής εδώ της μελέτης, η έλλειψη αυτών των 
προσθηκών δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο της συγκεκριμένης 
εφαρμογής. Όπως έχει αναφερθεί σε παραπάνω κεφάλαια, οι δύο αυτές πλατφόρμες έχουν αρκετά 
διαφορετικό κοινό ως στόχο, με αποτέλεσμα οι προσθήκες και τα εργαλεία που προσφέρει η 
καθεμία να διαφέρουν σημαντικά. Ωστόσο, είναι ορθό να ληφθεί σαν συμπέρασμα ότι σε κάποια 
σημεία στα οποία το Unity μπορεί να χωλαίνει σε σύγκριση με το Android Studio, όπως για 
παράδειγμα η διαχείριση βάσης δεδομένων, οι προσθήκες και οι επιπλέον λειτουργίες  φαίνεται να 
παρέχουν μια ισορροπία κατά κάποιο τρόπο στα πιο προβληματικά σημεία. Δηλαδή, η δημιουργία 
και διαχείριση μιας SQLite βάσης δεδομένων είναι σχετικά απλή και κατανοητή υπόθεση για έναν 
προγραμματιστή που χρησιμοποιεί το Android Studio, αλλά στο Unity δεν είναι τόσο απλή και 
εύκολη διαδικασία. Ευτυχώς, υπάρχουν προσθήκες και assets τα οποία μπορούν να βοηθήσουν 
σημαντικά στο πρόβλημα αυτό και να εξομαλύνουν αυτή τη δυσκολία που υπό άλλες συνθήκες θα 
θεωρούνταν μειονέκτημα.
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 4.5 Layout και Activities

 Μια εφαρμογή αποτελείται από το “layout”, δηλαδή την οθόνη που βλέπει ο τελικός χρήστης, τα 
χρώματα, ο σχεδιασμός, οι γραμματοσειρές, τα γραφικά κτλ και το “activity”, δηλαδή τη λογική πίσω 
από το σχεδιαστικό κομμάτι, με άλλα λόγια ο κώδικας. Στην ουσία, γράφοντας τον κώδικα, μπορεί 
κανείς να δώσει νόημα στο γραφικό περιβάλλον, για παράδειγμα σχεδιάζοντας ένα κουμπί δεν 
σημαίνει τίποτα από μόνο του εάν δεν υπάρχει κώδικας από πίσω για να ορίσει τι ενέργεια θα εκτελεί 
αυτό το κουμπί. Με αυτή τη λογική πραγματοποιείται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής και μπορεί να είναι 
από μια απλή εφαρμογή σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο παιχνίδι. Όσον αφορά τις πλατφόρμες που 
εξετάζονται, το γραφικό τους περιβάλλον στο οποίο δουλεύει ο προγραμματιστής είναι παρόμοιο με 
πολλές ομοιότητες στη χρήση. Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί 
κανείς να σχεδιάσει την εμφάνιση μιας εφαρμογής, είναι εύκολος στην κατανόηση και χρήση, 
προσφέροντας παράλληλα πολλές χρήσιμες δυνατότητες για να καλύψει κάθε ανάγκη.

Εικόνα 4.5.1 Επισκόπηση του Android Studio.
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Εικόνα 4.5.2 Επισκόπηση του Unity.

Και στις δύο πλατφόρμες, βλέπουμε στην αριστερή στήλη τα αντικείμενα που υπάρχουν στο project, 
στη δεξιά στήλη τις δυνατότητες μορφοποίησης του επιλεγμένου αντικειμένου, όπως για παράδειγμα 
αλλαγή μεγέθους, προσθήκη κειμένου, αλλαγή χρώματος, ανάλογα φυσικά και με το αντικείμενο και 
τις δυνατότητες του. Στη μέση της οθόνης βλέπουμε πως ο χρήστης θα βλέπει στην οθόνη του αυτό 
που έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής. Μια διαφορά στο σημείο αυτό είναι ότι το Android Studio όπως 
προαναφέρθηκε, περιλαμβάνει το εγγενές γραφικό περιβάλλον της Android, κάνοντας έτσι πιο εύκολη 
την ενσωμάτωση της εφαρμογής, σε αντίθεση με το Unity που δεν περιλαμβάνει το Android γραφικό 
περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, στο Unity, ο προγραμματιστής θα πρέπει να δώσει τις διαστάσεις της 
οθόνης στην οποία θα δουλέψει για μια εφαρμογή για κινητά έτσι ώστε να ταιριάζει σε όλες τις οθόνες 
των smartphones.
Γενικά, η λογική σχεδιασμού και η δημιουργία αντικειμένων είναι ίδια και στις δύο πλατφόρμες. 
Υπάρχει εύκολη και απλή προσθήκη αντικειμένων όπως κουμπιά (buttons), κείμενο (text), εικόνες 
(images), λίστες και μπάρες, κουμπιά αναζήτησης (search bar) και πολλά ακόμη. Χωρίς καμία γραμμή 
κώδικα μέχρι στιγμής, μπορεί να φτιαχτεί ένα πολύ αισθητικά όμορφο αλλά και πρακτικό περιβάλλον 
για τον τελικό χρήστη. 
Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να προστεθεί ο κατάλληλος κώδικας που θα προσδώσει τη 
λειτουργικότητα στο περιβάλλον. Στο Android Studio, αυτό ονομάζεται “activity” και συνδέεται άμεσα 
με το “layout” μέσω του κώδικα ο οποίος είναι σε Java ή σε Kotlin. Στο Unity, ο κώδικας γράφεται σε 
C#. Η μόνη διαφορά στο σημείο της ενσωμάτωσης του κώδικα με κάποιο στοιχείο στο γραφικό 
περιβάλλον είναι ότι στο Android Studio γίνεται με αναφορά μέσα στον κώδικα και τίποτε άλλο, ενώ 
στο Unity πρέπει να υπάρχει και μια επιπλέον σύνδεση του στοιχείου (για παράδειγμα ένα κουμπί) με 
το “script” που περιέχει το κομμάτι του κώδικα που αναφέρεται στο στοιχείο. 
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 4.6 Virtual Devices και testing

Από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ανάπτυξης μιας εφαρμογής είναι φυσικά το testing. Δοκιμάζοντας 
την εφαρμογή στη συσκευή για την οποία προορίζεται είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς έτσι θα 
εντοπιστούν τα πρώτα λάθη, τυχόν διορθώσεις και βελτιώσεις στον κώδικα ή στο σχεδιασμό της 
εμφάνισης. Και οι δύο πλατφόρμες προσφέρουν χρήσιμα εργαλεία για να βοηθήσουν τη διαδικασία 
αυτή. Στο Android Studio, ο προγραμματιστής έχει την επιλογή να εγκαταστήσει virtual device (μια 
εικονική συσκευή) για να πραγματοποιήσει εκεί τις δοκιμές του γρήγορα και εύκολα με απόλυτη 
διαδραστικότητα.

Εικόνα 4.6.1: Εγκατάσταση virtual device στο Android Studio.

Αφού γίνει η εγκατάσταση, η χρήση του virtual device είναι πολύ απλή, στην κυριολεξία με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Αφού έχει ολοκληρωθεί η λειτουργικότητα του κώδικα, ο προγραμματιστής μπορεί να 
πατήσει το κουμπί “play” στο πάνω μέρος της οθόνης και να επιλέξει μια από τις διαθέσιμες εικονικές 
συσκευές και να «τρέξει» την εφαρμογή.
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Εικόνα 4.6.2: Επιλέγοντας εικονική συσκευή στο Android Studio.

Εικόνα 4.6.3: Η εφαρμογή "τρέχει" στην 
εικονική συσκευή.

Αφού επιλεχθεί η εικονική συσκευή, η εφαρμογή εκκινείται και ο προγραμματιστής μπορεί πλέον να 
δοκιμάσει αν λειτουργούν όλα όπως πρέπει και να αποφασίσει αν χρειάζονται τυχόν αλλαγές.
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Στο περιβάλλον του Unity, η διαδικασία είναι κάπως διαφορετική. Η εφαρμογή μπορεί να «τρέξει» 
κανονικά σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα με ένα αντίστοιχο “play” κουμπί όπως στο Android 
Studio, με απόλυτη διαδραστικότητα για δοκιμή όλων των λειτουργιών, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα.

Εικόνα 4.6.4: Κουμπί "play" για εκκίνηση της εφαρμογής μέσα στην 
πλατφόρμα του Unity.

Όμως, για να δοκιμαστεί μια εφαρμογή για κινητή συσκευή, δεν αρκεί αυτή η διαδικασία. Ο λόγος 
είναι γιατί μπορεί πάντα να προκύψουν προβλήματα στην εμφάνιση των γραφικών ή στη λειτουργία 
των κουμπιών που δεν φαίνονται στην πλατφόρμα αλλά μόνο στη συσκευή. Για το λόγο αυτό, το Unity 
προσφέρει έναν επιπλέον τρόπο δοκιμής των εφαρμογών και των παιχνιδιών, για οποιαδήποτε κινητή 
συσκευή, είτε Android είτε iOs είτε οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα. 
Με την εφαρμογή “Unity Remote 5“, μπορεί ο προγραμματιστής να συνδέσει μια φυσική συσκευή που 
διαθέτει με το project του στο Unity και να δοκιμάσει σε πραγματικό χρόνο την εφαρμογή του. Οι 
οδηγίες χρήσης είναι πολύ απλές. Συνδέεται η φυσική συσκευή με USB στον υπολογιστή που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Από τις επιλογές της πλατφόρμας του Unity, πρέπει 
να επιλεχθεί η κατάλληλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το Unity Remote. Τέλος, πατώντας το 
κλασσικό κουμπί “play” στην οθόνη του υπολογιστή, όπως φαίνεται παραπάνω σε προηγούμενη 
εικόνα, το παιχνίδι ή η εφαρμογή «τρέχουν» ταυτόχρονα στον υπολογιστή αλλά και στην συνδεδεμένη 
συσκευή για δοκιμές. Το επιπλέον πλεονέκτημα στην λειτουργία αυτή σε σχέση με τα Virtual Devices 
του Android Studio είναι ότι με το Unity Remote μπορούν να δοκιμαστούν και όλες οι λειτουργίες αφής 
σε μια πραγματική φυσική συσκευή.
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Εικόνα 4.6.5: Η εφαρμογή Unity Remote 5 
στο Play Store. Πηγή:  
https://play.google.com

Φυσικά, η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα και όχι τόσο άμεση και εύκολη όσο τα Virtual 
Devices του Android Studio, αν και αρκετά ικανοποιητική για περιστασιακές δοκιμές κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης της εφαρμογής.
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 4.7 Ποσοτικά στοιχεία

Με σκοπό να παραχθούν κάποια ποσοτικά στοιχεία που θα αποδείξουν ή θα καταρρίψουν το 
ερευνητικό ερώτημα της διπλωματικής εργασίας, δηλαδή κατά πόσο το Unity μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών, είναι χρήσιμο να συγκριθούν τα τελικά αποτελέσματα 
της χρήσης του Unity με το Android Studio.

Ως αρχική υπόθεση, για να αποκτήσουν κάποια σημασία τα ποσοστά αλλά και το τελικό ποσοστό, θα 
θεωρηθεί πως το Android Studio κατέχει το 100% της καταλληλότητας για ανάπτυξη τέτοιων 
εφαρμογών. Τα ποσοστά που κρίθηκαν κατάλληλα για την στήλη “Ποσοστό(%) Unity” είναι αποτέλεσμα 
κατά προσέγγιση από τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της μεθοδολογίας.

Τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν για την συγκρότηση του ποσοστού είναι τα παρακάτω:

Στοιχείο Ποσοστό(%) Android Studio Ποσοστό(%) Unity

Ευκολία χρήσης 30 20

Διαδικτυακή κοινότητα 20 20

Τιμή χρήσης 5 5

Υποστηριζόμενες πλατφόρμες 5 5

Περιβάλλον και εμφάνιση 10 10

Virtual devices και testing 10 10

Χρήση native στοιχείων 10 5

Επιπλέον υλικό/plugins 10 10

Σύνολο 100 85

Οπότε, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και τα ποσοστά που συνοδεύουν το κάθε στοιχείο, θα 
μπορούσε να επισημανθεί με ασφάλεια ότι πράγματι, είναι εφικτό να αναπτυχθεί μια επιχειρηματική 
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στο Unity, παρόλο που κατά κύριο λόγο, είναι μια πλατφόρμα 
ανάπτυξης παιχνιδιών. Σίγουρα θα υπάρξουν ορισμένες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα η απουσία 
εγγενών (native) στοιχείων στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής, αλλά δεν είναι πρόβλημα το οποίο 
εμποδίζει την λειτουργία της. Στο στοιχείο “Ευκολία χρήσης” αφαιρέθηκε 10% διότι όπως εξετάστηκε 
παραπάνω, στο παράδειγμα δημιουργίας μιας φόρμας, αποδείχτηκε ότι σε γενικές γραμμές χρειάζονται 
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περισσότερα βήματα και ενδεχομένως περισσότερες ρυθμίσεις για να επιτευχθεί η επιθυμητή 
εμφάνιση.
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 4.8 Περιγραφή εφαρμογής

Για τους σκοπούς της διπλωματικής εργασίας, επιλέχθηκε η ανάπτυξη μια σχετικά απλής εφαρμογής 
για κινητά, με σκοπό να ελεγχθεί η καταλληλότητα του Unity συγκριτικά με άλλες πλατφόρμες 
ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά όπως για παράδειγμα Android Studio. 

Το γενικό πλαίσιο της εφαρμογής που αναπτύχθηκε, είναι μια εφαρμογή απουσιολογίου. Ο καθηγητής 
έχει την εφαρμογή στο κινητό του και μπορεί να βλέπει για τα μαθήματα που διδάσκει, πόσοι και ποιοι
μαθητές είναι εγγεγραμμένοι και ποιοι από αυτούς παρακολουθούν τα μαθήματά του. Ο καθηγητής 
έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί μαθήματα μέσα στην εφαρμογή (courses) και να προσθέτει τους 
μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι. Με την ίδια λογική μπορεί να τροποποιεί και να διαγράφει τα 
μαθήματα και τους μαθητές. Η βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής έγκειται στην προσθήκη 
παρουσιών σε κάθε τάξη και αποθήκευση αυτών για μελλοντική χρήση. Κάθε φορά που ο καθηγητής 
ξεκινάει να διδάσκει το μάθημά του, θα μπορεί να σημειώνει μέσω της εφαρμογής ποιοι μαθητές ήταν 
παρόντες και να το αποθηκεύσει. Στο μέλλον, θα μπορεί να δει στο κάθε μάθημά του ποιοι ήταν 
παρόντες και ποιοι όχι.  Σαν συμπληρωματική λειτουργία, εκτός από την αποθήκευση των παρουσιών, 
δόθηκε και η δυνατότητα να μπορεί ο χρήστης να αποθηκεύει και αν ο μαθητής έχει πληρώσει για το 
μάθημά του. Αυτή η λειτουργία προστέθηκε με τη λογική ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε άτομα 
που διδάσκουν και πληρώνονται ανά μάθημα, όπως για παράδειγμα ένας personal trainer που 
διδάσκει μικρές ομάδες ατόμων και θέλει να κρατάει ένα αρχείο για κάθε μάθημα.

Η απλότητα της εφαρμογής είναι αυτή που δίνει ένα κατάλληλο δείγμα για να αξιολογηθεί εάν το Unity
μπόρεσε να υποστηρίξει αυτή την ιδέα και να την υλοποιήσει με ευκολία και αποτελεσματικότητα, 
όπως θα γινόταν με κάποιο άλλο πρόγραμμα. Φυσικά, η ιδέα αυτή έχει πολύ χώρο για εμπλουτισμό και
επιπλέον λειτουργικότητα, αλλά στη συγκεκριμένη περίσταση είναι σημαντικό να εξεταστεί η 
διαδικασία υλοποίησης μιας αρκετά απλής εφαρμογής και αν τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, 
μπορεί να εμπλουτιστεί εξίσου εύκολα στο μέλλον. 

Πιο αναλυτικά, οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής είναι:

1. Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή μαθημάτων

2. Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή μαθητών

3. Προσθήκη, αφαίρεση μαθητών στα μαθήματα

4. Προσθήκη, αφαίρεση παρουσίας μαθητή στα μαθήματα

5. Προσθήκη, αφαίρεση πληρωμής μαθητή στα μαθήματα

6. Προβολή όλων των μαθημάτων

7. Προβολή όλων των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μάθημα
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Για να υλοποιηθούν όλα αυτά, το πιο βασικό συστατικό είναι φυσικά μια βάση δεδομένων  που θα 
κρατούνται όλα αυτά τα δεδομένα για να χρησιμοποιούνται στη συνέχεια. Μια βάση δεδομένων  είναι 
μια δομή δεδομένων που αποθηκεύει δεδομένα με συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε να είναι εφικτό και 
εύκολο να αναλυθούν και να οργανωθούν. (Christensson, 2009) Υπάρχουν πολλά είδη βάσεων 
δεδομένων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, αλλά στη συγκεκριμένη εφαρμογή επιλέχθηκε η 
χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων.

Εικόνα 4.8.1 Τύποι βάσεων δεδομένων. Πηγή: 
https://www.tutorialspoint.com/Types-of-databases 

Μια σχεσιακή βάση δεδομένων περιέχει πίνακες οι οποίοι πίνακες περιέχουν στήλες και γραμμές, που 
αποθηκεύονται τα δεδομένα. Για τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων χρησιμοποιείται η 
γλώσσα SQL (structured query language). (Rouse, 2020) Η βάση μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα σε 
κάποιο Cloud Server ή τοπικά στη συσκευή. Υπάρχουν πολλά είδη σχεσιακών βάσεων δεδομένων που 
ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη. Συνήθως οι απλές εφαρμογές στα κινητά που δεν χρειάζεται να 
αποθηκεύουν τεράστιο όγκο δεδομένων , χρησιμοποιούν μια βάση που αποθηκεύει τα δεδομένα 
τοπικά και δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο, με σκοπό να προσφέρουν τη μέγιστη ταχύτητα, 
απόδοση, ασφάλεια και προσβασιμότητα στο χρήστη.
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 4.9 SQLite

Για τις ανάγκες της εφαρμογής, επιλέχθηκε η χρήση της SQLite, ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείται ευρέως για εφαρμογές σε κινητά. Είναι δωρεάν, εξαιρετικά 
γρήγορη, δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο όπως για παράδειγμα η MySQL και είναι εύκολη στην 
εγκατάσταση και στη χρήση. Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι με τη χρήση της SQLite, τα 
δεδομένα της βάσης αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη ταχύτητα 
ανάκτησης και πρόσβασης δεδομένων, κάτι που είναι απαραίτητο σε μια εφαρμογή για κινητό 
τηλέφωνο. Ακόμη,  η χρήση της SQLite επιτρέπει την άριστη χρήση της εφαρμογής χωρίς σύνδεση σε 
διαδίκτυο ή τηλεφωνικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει εγγυημένη πρόσβαση στην εφαρμογή κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού του πλεονεκτήματος είναι μια λειτουργία 
της εφαρμογής Google Maps, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύσει ένα κομμάτι 
του χάρτη τοπικά στη συσκευή, με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει αργότερα όταν ενδεχομένως δεν θα 
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτή η τοπική αποθήκευση παραμένει στη συσκευή για ορισμένο 
χρονικό διάστημα. 

 Δυστυχώς, δεν υπάρχει επίσημο εγχειρίδιο εγκατάστασης της SQLite στο Unity, αλλά με τη βοήθεια της
κοινότητας των προγραμματιστών και των πολλών διαθέσιμων tutorials, η εγκατάσταση γίνεται εφικτή.
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Εικόνα 4.9.1: Το Google Maps επιτρέπει την αποθήκευση του χάρτη μιας ορισμένης περιοχής 
έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σε στιγμή που δεν υπάρχει πρόσβαση σε διαδίκτυο. Πηγή: 
https://www.cultofmac.com



 4.9.1 Εγκατάσταση και χρήση της SQLite 

Η εγκατάσταση και χρήση μιας βάσης δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για μια εφαρμογή όσο 
και για ένα παιχνίδι. Η βάση δεδομένων αποτελεί από τα πιο σημαντικά κομμάτια του «σκελετού» μιας
εφαρμογής καθώς εκεί θα αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που χρειάζεται για να 
λειτουργήσει σωστά. Σε ένα παιχνίδι, η βάση δεδομένων κρατάει τα στοιχεία του παίκτη, το σκορ του, 
τα αντικείμενα που έχει συλλέξει κ.α. Σε μια εφαρμογή, στη βάση θα αποθηκεύονται τα στοιχεία των 
χρηστών, οι ιδιότητές τους. Πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε για τον σκοπό της 
διπλωματικής εργασίας, είναι απαραίτητη για τα στοιχεία των μαθημάτων, των μαθητών, των 
παρουσιών και τις ιδιότητες αυτών των οντοτήτων όπως το όνομα και επώνυμο του μαθητή, την ώρα 
και μέρα διένεξης του μαθήματος. 
Είναι υψίστης σημασίας, η βάση δεδομένων να είναι εύκολη στην εγκατάσταση. Ο προγραμματιστής 
δεν πρέπει να σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο στο να προσπαθεί να καταλάβει πως θα ενσωματωθεί η 
βάση αυτή στην εφαρμογή του, διότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικές και χρονοβόρες ενέργειες που θα 
ακολουθήσουν, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της, βάσει των αναγκών του εκάστοτε project.

Στο Unity, η εγκατάσταση και χρήση της SQLite, δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Αρχικά, να τονιστεί ότι 
το Unity δεν εμπεριέχει ενσωματωμένη την υλοποίηση της SQLite όπως το Android Studio. Ο 
προγραμματιστής πρέπει να αναλάβει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνος του για να 
καλύψει τις ανάγκες της εφαρμογής του. (Asif, 2018) 

Το πρώτο βήμα είναι να κατεβάσει ο χρήστης τα αρχεία για την ενσωμάτωση της SQLite στο Unity 
project από την επίσημη ιστοσελίδα της. (https://www.sqlite.org/download.html) Έπειτα, πρέπει να 
γίνει μεταφορά των δύο αρχείων sqlite3.def και sqlite3.dll στον φάκελο Assets/Plugins του Unity 
project. Μέσω του εργαλείο DB Browser for SQLite μπορεί να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων 
χειροκίνητα με όλους τους απαραίτητους πίνακες όπως θα εξηγηθεί σε επόμενη παράγραφο. Το αρχείο
με επέκταση .db που θα είναι η βάση δεδομένων που μόλις δημιουργήθηκε, θα πρέπει να αποθηκευτεί
μέσα στο φάκελο Assets, στο Unity project. Επόμενο βήμα, σύμφωνα με tutorials που βρέθηκαν στο 
διαδίκτυο, είναι να μεταφερθούν τα αρχεία System.Data.dll και  Mono.Data.Sqlite.dll επίσης στον 
φάκελο Assets/Plugins. Για να χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων και για να υπάρχει αλληλεπίδραση, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα script το οποίο θα χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες using 
Mono.Data.Sqlite, using System.Data, using System, για να είναι εφικτή η αλληλεπίδραση με βάση και 
τέλος η σύνδεση γίνεται με το παρακάτω καθορισμένο κομμάτι κώδικα όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα.
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Όπως φαίνεται από την παραπάνω περιγραφή, η εγκατάσταση της SQLite στο Unity δεν είναι μια 
αυτοματοποιημένη διαδικασία. Απαιτεί κάποια βήματα στα οποία ο χρήστης πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικός καθώς πολύ εύκολα μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημο 
εγχειρίδιο είναι σαφώς ένα μεγάλο μειονέκτημα ιδίως για έναν αρχάριο προγραμματιστή. Η διαδικασία
δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, όμως σε σύγκριση με τη χρήση της SQLite στο Android Studio είναι 
εμφανές ότι μπορεί να είναι αποθαρρυντικό και εκνευριστικό εγχείρημα για κάποιους.
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Εικόνα 4.9.1.1: Παράδειγμα κώδικα σε c# για σύνδεση στη βάση δεδομένων SQLite και 
εκτέλεση ενός SELECT ερωτήματος. Πηγή: https://stackoverflow.com



 4.10 Υλοποίηση της εφαρμογής

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ακολουθήσει η όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής περιγραφή της υλοποίησης της
εφαρμογής. Αυτό περιλαμβάνει τον κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη της 
λειτουργικότητας και της εμφάνισης, κάποιες τεχνικές επεξηγήσεις, προβλήματα που προέκυψαν και 
την επίλυσή τους.

 4.10.1 Εγκατάσταση και στήσιμο της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία αυτής της εφαρμογής είναι η SQLite. 
Απαραίτητο εργαλείο για την διαμόρφωση και την διαχείρισή της είναι η δωρεάν επίσημη εφαρμογή 
“DB browser for SQLite”. Με την εφαρμογή αυτή, η δημιουργία και διαχείριση της βάσης γίνεται πολύ 
εύκολη και κατανοητή ακόμα και για αρχάριους χρήστες, χωρίς πολλή εμπειρία στην γλώσσα SQL ή στη
διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται πως μπορεί κανείς να δημιουργήσει τη βάση του πατώντας το πλήκτρο
“New Database”.

Εικόνα 4.10.1.1: Στιγμιότυπο του DB Browser for SQLite για τη δημιουργία βάσης δεδομένων.
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Στο σημείο αυτό, αφού έχει δημιουργηθεί η βάση με το όνομα “test_database” για τους σκοπούς της 
επίδειξης, μπορεί ο χρήστης να πατήσει το κουμπί “Create Table” και να δημιουργήσει έναν πίνακα, 
δίνοντας του ένα όνομα, χωρίς να γράψει καθόλου κώδικα. Στο ίδιο παράθυρο μπορούν να 
προστεθούν αμέσως οι κολώνες του πίνακα, πατώντας το κουμπί “Add field”, δίνοντας το όνομα, 
προσδιορίζοντας τον τύπο των τιμών που θα δέχεται. Οι διαθέσιμοι τύποι στην SQLite είναι INTEGER, 
TEXT, BLOB, REAL και NUMERIC. Όπως φαίνεται στην εικόνα, καθώς ο χρήστης προσθέτει τις κολώνες 
του, στο κάτω μισό του παραθύρου, δημιουργείται και το αντίστοιχο SQL ερώτημα.

Εικόνα 4.10.1.2: Προσθήκη κολώνων στον πίνακα και ορισμός 
τύπου δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί να δηλώσει απευθείας διάφορες ιδιότητες των πεδίων όπως για παράδειγμα NN = 
NOT NULL, PK = PRIMARY KEY, AI = AUTO INCREMENT, U = UNIQUE, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα.
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Εικόνα 4.10.1.3: Ιδιότητες πεδίων.

Συνεχίζοντας, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει δεδομένα στους πίνακες του χρησιμοποιώντας το 
γραφικό περιβάλλον του προγράμματος, γρήγορα και εύκολα, πατώντας το κουμπί “New Record” και 
συμπληρώνοντας τις επιθυμητές τιμές στα πεδία.
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Εικόνα 4.10.1.4: Προσθήκη εγγραφής σε πίνακα.

Πέρα από το γραφικό περιβάλλον, το DB Browser for SQLite προσφέρει κάθε λειτουργικότητα και με 
ερωτήματα SQL.
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Εικόνα 4.10.1.5: Εκτέλεση SQL query και αποτέλεσμα.
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 4.10.2 Δημιουργία του user interface

Αφού έχει στηθεί η βάση δεδομένων με επιτυχία, ήρθε η στιγμή να δημιουργηθεί το γραφικό 
περιβάλλον της εφαρμογής στο Unity, με την χρήση των εργαλείων που προσφέρει, χωρίς τη χρήση 
κώδικα στο σημείο αυτό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σχεδίαση του γραφικού περιβάλλοντος είναι
μια διασκεδαστική διαδικασία, καθώς ο προγραμματιστής έχει πληθώρα επιλογών και μεγάλη 
ελευθερία κινήσεων έτσι ώστε να πετύχει ακριβώς αυτό που έχει φανταστεί αλλά και να πειραματιστεί 
με καινούργια εργαλεία.

Εικόνα 4.10.2.1: Κύριο μενού.

Ξεκινώντας με το κύριο μενού, φαίνεται στα αριστερά η λίστα με τα αντικείμενα που περιέχει αυτή η 
σκηνή, στη μέση η προεπισκόπηση της σκηνής που έχει δημιουργηθεί από τον χρήστη μέχρι στιγμής, 
στα δεξιά οι επιλογές τροποποίησης της σκηνής και των αντικειμένων της και τέλος, στο κάτω σημείο 
της οθόνης περιέχονται όλα τα αρχεία και στοιχεία όλου του project που στην ουσία είναι η εφαρμογή. 
Στο φάκελο “Scenes” φαίνονται οι σκηνές που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.

Για να προσθέσει κανείς στοιχεία μέσα σε μια κενή σκηνή, πρέπει να δημιουργήσει για αρχή ένα 
στοιχείο τύπου “Canvas” και πάνω σε αυτό να προσθέσει ό,τι άλλο χρειάζεται, όπως κείμενα, εικόνες, 
κουμπιά, λίστες και πολλά άλλα.
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Με την ίδια λογική μπορούν να 
προστεθούν τα απαραίτητα στοιχεία για 
να δημιουργηθούν οι σκηνές που 
χρειάζεται η εφαρμογή. Με τον όρο 
σκηνές, εννοούνται οι διαφορετικές 
οθόνες που θα εμφανίζονται κάθε φορά 
που ο χρήστης θα πατάει ένα κουμπί, για
παράδειγμα αν πατήσει το κουμπί “New 
Course” από το κύριο μενού, θα 
εμφανιστεί η σκηνή “New Course” η 
οποία θα περιέχει την φόρμα 
συμπλήρωσης στοιχείων του Course για 
να εισαχθεί μέσα στη βάση δεδομένων.
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Εικόνα 4.10.2.2: Δεξί κλίκ επάνω στο στοιχείο 
Canvas, UI και επιλογή του επιθυμητού 
στοιχείου.



 4.10.3 Προσθήκη λειτουργικότητας με κώδικα

Εικόνα 4.10.3.1: Λειτουργικότητα του αντικειμένου button, σύνδεση με script

Για να οριστεί η λειτουργικότητα του κάθε κουμπιού, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Κάνοντας κλικ στο 
αντικείμενο τύπου button που υπάρχει στην σκηνή, εμφανίζεται στα δεξιά το συστατικό “On Click()”. 
Αυτό επιτρέπει την προσθήκη μια λειτουργίας, σε περίπτωση που πατηθεί κλικ πάνω στο κουμπί. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας drag and drop το script στο οποίο βρίσκεται το κομμάτι κώδικα που 
αφορά αυτό το κουμπί, στη συγκεκριμένη περίπτωση το script ονομάζεται “MainMenuActions” και η 
μέθοδος “LoadNewCourse” όπως φαίνεται στο κυκλωμένο σημείο της εικόνας 13.

Ενδεικτικά, ο κώδικας για αυτό το κουμπί είναι ο παρακάτω και στην ουσία απλώς λέει ότι όταν 
πατηθεί το κουμπί για δημιουργία νέου course, να εμφανιστεί η σκηνή “New Course”.
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Με τον ίδιο τρόπο, πραγματοποιείται η λειτουργικότητα όλων των κουμπιών που παραπέμπουν στην 
εμφάνιση μιας διαφορετικής σκηνής.

Άλλο ένα παράδειγμα διαφορετικής λειτουργίας ενός κουμπιού είναι για παράδειγμα η εισαγωγή 
γραμμής στη βάση δεδομένων.

Εικόνα 4.10.3.2: Εισαγωγή νέου course στη βάση δεδομένων
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public void LoadNewCourse()

{

SceneManager.LoadScene("New Course");

}



Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, το κουμπί “Insert” είναι συνδεδεμένο με το script 
“AndroidScript” και χρησιμοποιεί τη μέθοδο “insert_button” η οποία καλεί με τη σειρά της την 
“insert_function” με τις παραμέτρους t_name, t_description και t_time οι οποίες θα πάρουν τις τις 
τιμές που θα προσθέσει ο χρήστης στη φόρμα του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής.
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public void insert_button()

{

insert_function(t_name.text, t_Description.text, 
t_Time.text);

}



Εικόνα 4.10.3.3: Ο κώδικας της insert_function

Όπως φαίνεται στον κώδικα, η insert_function ξεκινάει ανοίγοντας μια σύνδεση με τη βάση για να 
πραγματοποιήσει μια λειτουργία σε αυτήν. Έπειτα, εκτελεί το ερώτημα SQL, κάνοντας εισαγωγή στον 
πίνακα courses, τις τιμές που έχουν δοθεί από τον χρήστη, εκτός από το course_id, το οποίο είναι 
μοναδική τιμή και κύριο κλειδί του πίνακα και είναι auto incremented όπως φαίνεται και στο σχόλιο.

Στο επόμενο κομμάτι κώδικα, φαίνεται να εκτελείται ένα select ερώτημα, για να ανακτηθεί το 
course_id του course που μόλις φτιάχτηκε. Αυτό γίνεται γιατί κάθε φορά που ο χρήστης δημιουργεί ένα
μάθημα, αμέσως μετά εμφανίζεται η σκηνή για προσθήκη μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα, όπως 
φαίνεται και στο σχόλιο στη γραμμή 22. Ο πίνακας students, περιέχει το course_id σαν ξένο κλειδί, για 
να φαίνεται σε πιο μάθημα είναι γραμμένος κάθε μαθητής.

Με την ίδια λογική έχουν δημιουργηθεί και η προσθήκη μαθητή σε course, η τροποποίηση μαθητή ή 
μαθήματος, με την διαφορά ότι στη λειτουργία της τροποποίησης χρησιμοποιείται η εντολή UPDATE 
της SQL και όχι η INSERT. Τέλος, η διαγραφή μαθητή και μαθήματος, πραγματοποιείται με την εντολή 
DELELE FROM, με παρόμοιο τρόπο.
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 4.10.4 Prefabs: Τι είναι και πως χρησιμεύουν

Η ιδέα των prefabs στο Unity έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για κάθε προγραμματιστή, ό,τι είδους
εφαρμογή ή παιχνίδι επιχειρεί να δημιουργήσει. Τα prefabs επιτρέπουν τη δημιουργία, μορφοποίηση 
και πλήρη παραμετροποίηση ενός αντικειμένου GameObject το οποίο μπορεί να είναι για παράδειγμα 
ο κύριος χαρακτήρας ενός παιχνιδιού, NPC’s (non playable characters, οι “κομπάρσοι” χαρακτήρες στα 
παιχνίδια) ή κάποιο άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά.

Οι λόγοι για τους οποίους τα prefabs είναι τόσο χρήσιμα είναι φυσικά η εξοικονόμηση χρόνου στην 
ανάπτυξη και παραμετροποίηση αντικειμένων επανειλημμένα. Ακριβώς όπως στον αντικειμενοστρεφή 
προγραμματισμό, είναι η βέλτιστη πρακτική, να δημιουργούνται αντικείμενα μια φορά και έπειτα να 
χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται. Τα prefabs λειτουργούν με αυτό τον τρόπο, γλιτώνοντας τον 
προγραμματιστή από πολύ χαμένο χρόνο υλοποίησης πανομοιότυπων αντικειμένων.

Άλλο ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα της πρακτικής των prefabs, είναι ότι σε περίπτωση που ο 
προγραμματιστής έχει δημιουργήσει πολλά αντικείμενα σε prefabs και τα χρησιμοποιεί σε πολλαπλά 
σημεία στην εφαρμογή ή στο παιχνίδι του και ξαφνικά αποφασίσει να αλλάξει κάτι, όλα είναι πολύ 
εύκολα. Αρκεί μόνο να πραγματοποιήσει την αλλαγή του στο prefab που χρησιμοποιεί και αυτόματα 
θα ανανεωθεί σε κάθε σημείο που χρησιμοποιείται. Χωρίς τα prefabs, θα ήταν αδύνατο να διατηρηθεί 
ισορροπία και ομοιομορφία, ιδίως σε εφαρμογές και παιχνίδια μεγάλης πολυπλοκότητας.

Συγκεκριμένα στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής, τα prefabs 
χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στην επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων που αποδείχτηκε ότι 
ήταν απαραίτητα σε πολλά σημεία της εφαρμογής.  Για παράδειγμα, για να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη
και πρακτική λίστα εμφάνισης των μαθημάτων, δημιουργήθηκε ένα prefab που αντιπροσωπεύει μια 
γραμμή στη λίστα αυτή. Η γραμμή αυτή, δεν χρησιμεύει μόνο για αισθητικούς σκοπούς. Το prefab 
περιέχει μέσα όλες τις τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κουμπιών όπως φαίνονται στην 
εικόνα 16. Η λειτουργικότητα των κουμπιών edit course, view students και delete course, είναι 
ενσωματωμένη μέσα στο prefab, υποδεικνύοντας στο κατάλληλο κομμάτι κώδικα, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 4.10.4.1: Prefab που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε 
για την εμφάνιση λίστας στην εφαρμογή.



Εικόνα 4.10.4.2: Όλη η λειτουργικότητα των κουμπιών και η παραμετροποίηση τους είναι 
αποθηκευμένες μέσα στο prefab.

Παρατηρώντας την παραπάνω εικόνα, φαίνεται στη δεξιά στήλη, η παραμετροποίηση και ο σχεδιασμός
της “γραμμής” η οποία θα εμπεριέχει τα μαθήματα, όταν θα εμφανιστούν. Εκτός από το αισθητικό 
μέρος της παραμετροποίησης που φαίνεται στα συστατικά “Rect Transform” και “Image (Script)”, 
υλοποιείται και η λειτουργία των τριών κουμπιών που βρίσκονται μέσα στο prefab. Στη συγκεκριμένη 
εικόνα, έχει επιλεχθεί το κουμπί “Edit Course” για σκοπούς επίδειξης. Στο κάτω δεξιά μέρος του 
συστατικού “Button (Script)” φαίνεται τι θα συμβεί αν πατηθεί το κουμπί (On Click() ). Το script 
Courses2 έχει επιλεχθεί για να καλέσει την μέθοδο “edit_course”.

Ακόμη ένα χρήσιμο παράδειγμα prefab στην εφαρμογή είναι τα κουμπιά πλοήγησης όπως το κουμπί 
“Πίσω”. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το κουμπί “Πίσω” είναι φτιαγμένο σε prefab και καλεί 
το script “MainMenuActions” και τη μέθοδο “LoadHome”. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα prefabs επιτρέπουν την περαιτέρω μορφοποίηση αναλόγως στο σημείο που 
χρησιμοποιούνται. Ο προγραμματιστής μπορεί να επιλέξει να επιβάλλει την αλλαγή του για όλα τα 
σημεία στα οποία βρίσκεται το prefab, ή μόνο για το συγκεκριμένο. Για παράδειγμα το κουμπί πίσω, 
δεν θα καλεί πάντα τη μέθοδο “LoadHome”, παρά μόνο όταν βρίσκεται σε συγκεκριμένη σκηνή. Σε 
άλλα σημεία της εφαρμογής καλεί τη μέθοδο “LoadCourses”, εκπληρώνοντας έτσι τις ανάγκες της 
εφαρμογής.
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Εικόνα 4.10.4.3: Το κουμπί “Πίσω” σε prefab. Καλεί τη μέθοδο “LoadHome” από το script 
“MainMenuActions”.
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 4.10.5 Build Settings και Player Settings

Όταν η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρήση ή για δοκιμή σε μια συσκευή, είναι η κατάλληλη στιγμή να 
προβεί ο προγραμματιστής στα build settings του Unity. Τα build settings προσφέρουν πολλές επιλογές 
ανάλογα με το λειτουργικό που θα επιλέξει ο προγραμματιστής για να λειτουργεί η εφαρμογή ή το 
παιχνίδι. Τα build settings βρίσκονται στην κορυφαία μπάρα του Unity, πατώντας το κουμπί “File” και 
από εκεί “Build Settings”.

Εικόνα 4.10.5.1: Το παράθυρο των build settings στο Unity.
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Αρχικά, πρέπει να οριστούν οι σκηνές (scenes) που θα συμμετάσχουν στο τελικό build της εφαρμογής 
και με ποια σειρά. Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, όλες οι διαθέσιμες σκηνές εμφανίζονται στο 
κεντρικό πλαίσιο του παραθύρου και από εκεί μπορούν να επιλεχθούν αυτές που είναι απαραίτητες, 
χρησιμοποιώντας το check box στο αριστερό κομμάτι του παραθύρου, δίπλα στα ονόματα τους.

Κάτω αριστερά στο παράθυρο, βρίσκεται η λίστα των διαθέσιμων λειτουργικών συστημάτων που 
μπορεί η εφαρμογή να οριστεί για λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, έχει επιλεχθεί το λειτουργικό 
σύστημα Android. Για κάθε λειτουργικό σύστημα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες επιλογές όπως θα 
εξηγηθεί αργότερα. Για λόγους επίδειξης, θα αναφερθούν μόνο οι επιλογές που αφορούν το Android 
build.

Το κουτί επιλογής “Development Build” επιτρέπει την εμφάνιση συμβουλών και χρήσιμων στατιστικών 
κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του και της 
απόδοσης του.

Περισσότερες και πιο εξειδικευμένες επιλογές μπορούν να βρεθούν στα “Player Settings”, στο κουμπί 
που βρίσκεται στο κάτω αριστερό άκρο του παραθύρου.

Εικόνα 4.10.5.2: Οι πρώτες επιλογές στο παράθυρο “Player Settings”.

Είναι σημαντικό να οριστούν κάποιες βασικές επιλογές όπως το όνομα της εφαρμογής όπως θα 
εμφανίζεται στη συσκευή (Product Name), η έκδοση (Version) και το εικονίδιο (Default Icon). Έπειτα, 
υπάρχει πληθώρα επιλογών όπως ρυθμίσεις για τον ήχο, τα γραφικά, την ποιότητα, καθώς και κάποιες 
εξειδικευμένες επιλογές ανάλογα με το λειτουργικό. Μία σημαντική αναφορά πρέπει να γίνει για την 
έκδοση του Android λειτουργικού. Πηγαίνοντας στο “Player” και “Android Settings” είναι αναγκαίο να 
επιλεχθεί η έκδοση του λειτουργικού στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή. Στο “Minimum API 
Level” πρέπει να επιλεχθεί η ελάχιστη έκδοση Android και στο “Target API Level” η έκδοση-στόχος για 
την οποία θα εκτελείται η εφαρμογή, συνήθως επιλέγεται η μεγαλύτερη δυνατή.. Αυτή η επιλογή 
επιτρέπει την εκτέλεση της εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές συσκευές που χρησιμοποιούν 
διαφορετικές εκδόσεις Android.
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Εικόνα 4.10.5.3: Ρυθμίσεις για την έκδοση του Android.

Φυσικά, εκτός από τις παραπάνω πολύ βασικές ρυθμίσεις, το Unity προσφέρει τεράστια γκάμα 
επιλογών που θα καλύψουν κάθε ανάγκη, ακόμα και για εμπορικές εφαρμογές και παιχνίδια. Στο 
κεφάλαιο αυτό, αναφέρθηκαν μόνο κάποιες πολύ βασικές που ήταν αναγκαίες για την σωστή εκτέλεση
της εφαρμογής σε Android συσκευή.

 4.10.6 Player Prefs: Τι είναι και πως χρησιμεύουν

Τα Player Prefs είναι μια χρήσιμη ιδιότητα που επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Οι 
πιο συχνές χρήσεις των Player Prefs είναι για παράδειγμα η αποθήκευση της ενέργειας του παίκτη 
καθώς κινείται μέσα σε ένα παιχνίδι, διάφορες προτιμήσεις του χρήστη/παίκτη όπως επιλογές ήχου 
(ένταση, ενεργοποίηση δόνησης) ή γραφικών (ποιότητα, φωτεινότητα). Δεν είναι καλή πρακτική να 
αποθηκεύονται σημαντικά δεδομένα όπως σκορ ή σημαντικές πληροφορίες σε μια εφαρμογή όπως 
ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις. Ο κύριος λόγος που δεν ενδείκνυται η αποθήκευση σημαντικών 
πληροφοριών στα Player Prefs είναι η ασφάλεια. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία κειμένου, που
σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση και να παραποιήσει δεδομένα. (Zack 
C., 2017)

Παρ όλη την απουσία ασφάλειας, τα Player Prefs μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα και πρακτικά 
σε πληθώρα περιπτώσεων. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι παραμένουν έτοιμα για χρήση 
ανάμεσα στην εναλλαγή σκηνών μέσα στο παιχνίδι ή στην εφαρμογή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από κάθε σημείο, κάθε στιγμή. Είναι διαθέσιμα για χρήση σε κάθε λειτουργικό σύστημα και 
προσφέρουν χρήσιμες μεθόδους που τα καθιστούν εύκολα στη χρήση.

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής, τα Player Prefs 
χρησιμοποιήθηκαν στα scripts “LoadEditCourse.cs” και “LoadEditStudent.cs” για να προβληθούν τα 
στοιχεία του μαθήματος ή του μαθητή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Όταν ο χρήστης επιλέξει να 
επεξεργαστεί ένα μάθημα ή μαθητή, στη φόρμα εμφανίζονται τα τρέχοντα στοιχεία τα οποία ο χρήστης
μπορεί να επεξεργαστεί. Για να εμφανιστούν σε αυτές τις φόρμες, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι get, οι 
οποίες υποστηρίζουν τύπους δεδομένων όπως getString για αλφαριθμητικά, getInt για ακέραιους 
αριθμούς και getFloat για αριθμούς κινητής υποδιαστολής. Αντίστοιχα, υπάρχουν οι μέθοδοι set, για 
να οριστούν τιμές στις μεταβλητές που θα εμφανιστούν στις φόρμες. Οι μέθοδοι set χρησιμοποιούνται 
στα scripts “Courses2.cs” για τα δεδομένα των μαθημάτων και “ShowStudents.cs” για τους μαθητές.
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Εικόνα 4.10.6.1: Οι μέθοδοι setInt και setString χρησιμοποιούνται στο script 
ShowStudents.cs για να αποθηκεύσουν προσωρινά τις πληροφορίες του 
μαθητή ο οποίος επρόκειτο να επεξεργαστεί από το χρήστη.

Εικόνα 4.10.6.2: Οι μέθοδοι getString χρησιμοποιούνται στο script 
LoadEditStudent.cs για να εμφανιστούν τις τιμές που ορίστηκαν στο 
προηγούμενο script, με τη βοήθεια των Player Prefs.

Αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονται προσωρινά σε μεταβλητές με τη βοήθεια των Player Prefs, 
προσφέροντας ευελιξία στον κώδικα, γρήγορη απόδοση και εξοικονόμηση πόρων καθώς αυτά τα 
στοιχεία θα αποθηκευτούν προσωρινά, για τη συγκεκριμένη συνεδρία (session) του χρήστη.
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 4.11 Πραγματικό παράδειγμα χρήσης σε συσκευή Android

Στο σημείο αυτό, θα παρατεθούν διάφορα screenshots της εφαρμογής σε λειτουργία  σε Android 
συσκευή. Θα υπάρχουν επεξηγήσεις για κάθε ενέργεια που εμφανίζεται στο screenshot. Η συσκευή 
που χρησιμοποιήθηκε για το τεστάρισμα της εφαρμογής είναι το κινητό Xiaomi Redmi Note 5 και η 
έκδοση Android που χρησιμοποιεί είναι η “Android 9 Pie”.

Εικόνα 4.11.1: Το αρχικό μενού της
εφαρμογής.

1 Το Αρχικό μενού. Η οθόνη αυτή 
εμφανίζεται όταν ο χρήστης πατήσει το 
εικονίδιο της εφαρμογής. Το αρχικό 
μενού είναι πολύ απλό, με δύο βασικά 
κουμπιά, το κουμπί “Courses”, που αν 
πατηθεί θα εμφανιστούν όλα τα 
μαθήματα που υπάρχουν στη βάση 
δεδομένων και το κουμπί “New 
Course” το οποίο θα μεταφέρει το 
χρήστη στη φόρμα εισαγωγής νέου 
μαθήματος. Τα χρώματα είναι 
αποχρώσεις του γκρι/ασημί, με μια 
ελαφρώς γυαλιστερή υφή  (texture) για
να προσδώσει λίγη διάσταση έτσι ώστε 
να μην είναι πολύ μονότονο και 
“επίπεδο”.  
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2 Η οθόνη “My Courses” εμφανίζει όλα τα 
καταχωρημένα μαθήματα που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή. Δίπλα στο όνομα του μαθήματος βρίσκονται 
τα κουμπιά για επεξεργασία, προβολή μαθητών και 
διαγραφή. Στο πάνω δεξιά μέρος, το εικονίδιο “+” 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσθήκη νέου 
μαθήματος στη λίστα. Πάνω αριστερά βρίσκεται το 
βέλος “Πίσω”, για επιστροφή στο αρχικό μενού.
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Εικόνα 4.11.2 Η λίστα με τα 
καταχωρημένα μαθήματα.



3 Η οθόνη “New Course” για προσθήκη νέου 
μαθήματος. Εμφανίζονται τα πεδία “Τίτλος”, 
“Περιγραφή και “Μέρα και ώρα”. Το βέλος 
πάνω αριστερά θα επιστρέψει το χρήστη στη 
λίστα των μαθημάτων.
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Εικόνα 4.11.3: Η φόρμα για προσθήκη 
νέου μαθήματος.



 

4 Μόλις δημιουργηθεί ένα νέο μάθημα, η 
εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη προσθήκης 
μαθητών. Η φόρμα “New Student” προσφέρει 
τα πεδία για “Όνομα”, “Email”, “Τηλέφωνο” 
καθώς και δύο κουτιά επιλογής (checkboxes) 
σχετικά με την παρουσία και την πληρωμή του
μαθητή. Η προκαθορισμένη τιμή του είναι το 
τσεκαρισμένο κουτί. Ο χρήστης μπορεί να το 
αλλάξει πατώντας επάνω του.
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Εικόνα 4.11.4: Η φόρμα για προσθήκη 
μαθητή, αμέσως μετά τη δημιουργία 
μαθήματος.



5 Όταν ο χρήστης επιλέξει να δει όλους τους 
μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 
μάθημα, αυτή η λίστα θα εμφανιστεί με όλα
τα ονόματα των μαθητών. Το εικονίδιο “+” 
πάνω δεξιά υποδηλώνει την προσθήκη νέου
μαθητή στο μάθημα αυτό.
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Εικόνα 4.11.5: Η λίστα με όλους τους 
μαθητές ενός μαθήματος.



6 Τέλος, οι οθόνες για επεξεργασία μαθητή ή μαθήματος. Οι φόρμες εμφανίζονται 
συμπληρωμένες με τα δεδομένα που περιέχει ο μαθητής ή το μάθημα στη βάση δεδομένων. 
Μόλις ο χρήστης τελειώσει με την επεξεργασία, πατάει στο κουμπί “Update” και γίνεται 
ενημέρωση στη βάση δεδομένων αλλά και στις οθόνες του χρήστη.
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Εικόνα 4.11.6: Η φόρμα επεξεργασίας 
μαθήματος. Τα στοιχεία είναι επίσης τα 
τρέχοντα, όπως και στη φόρμα για μαθητές.

Εικόνα 4.11.7: Η φόρμα επεξεργασίας 
μαθητή. Τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα 
στα πεδία είναι τα τρέχοντα δεδομένα.



 4.12 Λεπτομερής ανάλυση κώδικα

 4.12.1 MainMenuActions.cs

Εικόνα 4.12.1.1: Γενικές λειτουργίες

Το script MainMenuActions.cs, ξεκινά με τη φόρτωση των απαραίτητων βιβλιοθηκών και εμφανίζεται 
στην εικόνα 16 στις γραμμές 1-4.

Έπειτα συνεχίζει με τον ορισμό μιας απαραίτητης λειτουργίας για κάθε εφαρμογή, που είναι τι θα 
συμβαίνει όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο “ESC” σε εφαρμογή σε υπολογιστή ή το πλήκτρο «Πίσω»
σε κινητό. Η κλάση ξεκινάει με το if στη γραμμή 13 ορίζοντας αν πατηθεί το πλήκτρο αυτό, εάν η 
εφαρμογή βρίσκεται στη σκηνή “Home”, δηλαδή το αρχικό μενού, η εφαρμογή τερματίζει. 
(Application.Quit()). Αν η εφαρμογή βρίσκεται στη σκηνή “EditStudent”, πατώντας το πλήκτρο 
«Πίσω», θα φορτώσει τη σκηνή “ShowStudents”. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται η συμπεριφορά αυτή για 
όλες τις σκηνές μέχρι τη γραμμή 37.
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Εικόνα 4.12.1.2: Μέθοδοι φόρτωσης σκηνών

Στο ίδιο script, φαίνονται στις γραμμές 40-64 οι μέθοδοι που επιτρέπουν τη φόρτωση της κάθε σκηνής. 
Οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιούνται από άλλα scripts για να φορτώσουν σκηνές όπου χρειάζεται, όπως 
για παράδειγμα στη λειτουργία των κουμπιών. Το SceneManager.LoadScene(“scenename”) 
είναι μια προκαθορισμένη μέθοδος του Unity που επιτρέπει ακριβώς αυτή τη λειτουργία. 
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 4.12.2 AndroidScript.cs

Εικόνα 4.12.2.1: Φόρτωση βιβλιοθηκών για τη χρήση της SQLite

Στο AndroidScript.cs όπως σε κάθε script, φορτώνονται οι απαραίτητες βιβλιοθήκες και στο 
συγκεκριμένο φορτώνονται επιπλέον οι βιβλιοθήκες για τη χρήση της SQLite βάσης δεδομένων όπως 
φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Ένα σημαντικό κομμάτι κώδικα βρίσκεται στις γραμμές 24-55 στο οποίο πρέπει να υπάρχει ένα if 
condition το οποίο θα ορίζει που να ψάχνει για τη βάση δεδομένων αναλόγως αν η εφαρμογή τη 
δεδομένη στιγμή τρέχει στο Unity ή σε ένα κινητό Android. Αυτό είναι απαραίτητο διότι αν δεν οριστεί 
το κατάλληλο path, δεν θα μπορέσει να βρεθεί η βάση για να φορτωθούν τα δεδομένα και η εφαρμογή
δε θα ανοίξει. Όταν η εφαρμογή τρέχει σε Android, η βάση δεδομένων πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο
StreamingAssets.
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Εικόνα 4.12.2.2: If condition για εύρεση της βάσης δεδομένων

Στη συνέχεια, στις γραμμές 62-84, ορίζονται οι μέθοδοι για εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Αυτές οι 
μέθοδοι έπειτα μπαίνουν πάνω σε κάθε κουμπί στο user interface που πραγματοποιεί εισαγωγή, όπως 
για παράδειγμα για την εισαγωγή νέου μαθητή σε κάποιο μάθημα ή για τη δημιουργία νέου 
μαθήματος.

Εικόνα 4.12.2.3: Μέθοδοι για εισαγωγή δεδομένων

Αμέσως μετά, ορίζεται το περιεχόμενο των μεθόδων εισαγωγής που καλούνται από τις μεθόδους 
εισαγωγής που αναφέρθηκαν πιο πάνω, έτσι ώστε να πάρουν σαν παραμέτρους τα δεδομένα που έχει 
εισάγει ο χρήστης από το user interface όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα, στις γραμμές 88-115.
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Εικόνα 4.12.2.4: Το περιεχόμενο της μεθόδου εισαγωγή insert_function

Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και οι υπόλοιπες μέθοδοι εισαγωγής insert_student, edit_course και 
edit_student.

Εικόνα 4.12.2.5: Μέθοδος insert_student
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Εικόνα 4.12.2.6:  Μέθοδος edit_course

Εικόνα 4.12.2.7: Μέθοδος edit_student
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 4.12.3 NewBehaviourScript.cs

Αυτό το script χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει τις λίστες με τα δεδομένα, όταν ο χρήστης επιλέξει 
να εμφανιστούν όλα τα μαθήματα (courses). Η λειτουργικότητά του αναφέρεται κυρίως στην εμφάνιση
της λίστας των μαθημάτων. Αφού γίνει η απαραίτητη σύνδεση στην SQLite βάση δεδομένων, 
πραγματοποιείται το SELECT ερώτημα στη βάση για να ανακτήσει όλα τα καταχωρημένα μαθήματα.

Εικόνα 4.12.3.1: SELECT ερώτημα για την ανάκτηση όλων των μαθημάτων που υπάρχουν στη 
βάση.

Στις γραμμές 69-80 ξεκινάει ένα WHILE condition για όσες γραμμές ανακτήθηκαν προηγουμένως από το
ερώτημα και η μέθοδος Instantiate ουσιαστικά δημιουργεί έναν κλώνο του αντικειμένου GameObject 
με όνομα “ tableViewCell” επιτρέποντας έτσι να οριστούν η θέση του και την περιστροφή του (για 3d 
αντικείμενα). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αντικείμενο αυτό είναι το prefab “TableViewCell2” που 
έχουμε δημιουργήσει στην πλατφόρμα και η σύνδεση μεταξύ prefab και αντικειμένου στο script γίνεται
με τη μέθοδο drag and drop από την πλατφόρμα του Unity.(βλ. Παρακάτω εικόνα.)

Η μέθοδος SetParent(view.transform, false) στη γραμμή 72 φροντίζει έτσι ώστε το κάθε 
μάθημα να εμφανίζεται σε μία μόνο γραμμή, επιτυγχάνοντας έτσι ομοιομορφία και συμμετρία.

Έπειτα, ορίζεται το επιθυμητό περιεχόμενο που θα εμφανίζεται σε κάθε κελί. Αυτό γίνεται 
δημιουργώντας ένα αντικείμενο τύπου Courses2, που είναι το script που περιέχει όλες τις ιδιότητές 
του, και έπειτα καλώντας τις μεθόδους του script Courses2 έτσι ώστε να τις τροφοδοτήσει με τις τιμές 
του κάθε μαθήματος. Για παράδειγμα η μέθοδος του script Courses2.cs που θα κάνει set το Id του 
μαθήματος, θα πάρει το πρώτο πεδίο(βρίσκεται στη θέση 0) από το SELECT ερώτημα. 
(reader.GetInt32(0)). Με τη σειρά του το script Courses2, θα εμφανίσει αυτές τις τιμές στα 
πεδία που έχουν οριστεί. Το script Courses2.cs θα εξηγηθεί λεπτομερώς σε επόμενη παράγραφο. 
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Εικόνα 4.12.3.2 Στο αντικείμενο Table View Cell έχει οριστεί το 
επιθυμητό Prefab, “TableViewCell2”. 



Όταν έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία, αυξάνει το αντικείμενο cells κατά μια μονάδα, έτσι ώστε στο 
επόμενο αντικείμενο που θα διαχειριστεί το while loop, να κάνει όλη τη διαδικασία σε ένα νέο κελί.

Εικόνα 4.12.3.3: Χρήση των μεθόδων instantiate, SetParent και διαχείριση των τιμών για να 
χρησιμοποιηθούν στο script Courses2.

Στις τελευταίες γραμμές αυτού του script, ορίζονται κάποια ακόμα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση 
των κελιών στην οθόνη. Στις γραμμές 83-88 ορίζεται το ύψος του πίνακα, με σκοπό να υπάρχει 
ομοιομορφία και να μην αλλάζουν μέγεθος τα κελιά όταν ο χρήστης χρειάζεται να κάνει scroll στην 
οθόνη για να περιηγηθεί στα μαθήματα, όσα μαθήματα και να έχουν προστεθεί στη λίστα αυτή.

Οι μέθοδοι στις γραμμές 90 και 91 είναι προκαθορισμένες μέθοδοι του Unity. 

Η μέθοδος SetSizeWithCurrentAnchors ορίζει το αντικείμενο “view” να παραμένει σε σταθερή κάθετη 
θέση (RectTransform.Axis.Vertical, η πρώτη παράμετρος) και το ύψος να είναι το προκαθορισμένο 
ύψος που έχει οριστεί στις γραμμές 83-88 (height, η δεύτερη παράμετρος.)

Η μέθοδος SetPositionAndRotation ορίζει την θέση του αντικειμένου “view” μέσα στην οθόνη. Η 
δεύτερη παράμετρος αναφέρεται στην περιστροφή (rotation), η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι μηδέν εφόσον δεν είναι επιθυμητή η περιστροφή του αντικειμένου.

Εικόνα 4.12.3.4: Οι μέθοδοι που ορίζουν την θέση και τις ιδιότητες των αντικειμένων 
tableView και view μέσα στην οθόνη.
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 4.12.4 Courses2.cs

Αυτό το script περιέχει όλη τη λειτουργικότητα για την εμφάνιση της λίστας όλων των μαθημάτων 
καθώς και των κουμπιών δίπλα σε κάθε μάθημα. 

Εικόνα 4.12.4.1: Πραγματική οθόνη από την εφαρμογή, όταν ο 
χρήστης επιλέξει την εμφάνιση όλων των μαθημάτων. Τα 
μαθήματα εμφανίζονται σε μία λίστα το ένα κάτω από το άλλο 
συνοδευόμενα από τα κουμπιά “Επεξεργασία”, “Εμφάνιση 
μαθητών” και “Διαγραφή”.  

Ένα σημαντικό σημείο του script είναι οι μέθοδοι set που παίρνουν τις τιμές που έρχονται από το script 
“NewBehaviour.cs”, μέσα στο while loop που ανακτά ένα προς ένα όλα τα μαθήματα στη βάση 
δεδομένων. Μέθοδοι set υπάρχουν για όλα τα πεδία των μαθημάτων αλλά για αισθητικούς λόγους, 
επιλέχθηκε να εμφανίζεται μόνο το όνομα του μαθήματος, καθώς τα υπόλοιπα μπορούν να 
εμφανιστούν στην επεξεργασία του μαθήματος.

Αρχικά, ορίζονται ως μεταβλητές τα πεδία της λίστας που θα εμφανίζεται στο χρήστη. (γραμμές 22-25) 
Αυτά τα πεδία υπάρχουν στο prefab “TableViewCell2” το οποίο ορίζει την εμφάνιση του κάθε κελιού 
και αναπαράγεται στην οθόνη για κάθε αποτέλεσμα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για τις 
μεθόδους set, ορίζονται όλες οι πληροφορίες των μαθημάτων αλλά για αισθητικούς λόγους στο χρήστη
προβάλλεται μόνο το όνομα. 
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Εικόνα 4.12.4.2:  Στις επιλογές του prefab, έχει εκχωρηθεί μεταβλητή μόνο για το όνομα, μέσω 
του script.(Δεξιά)

Έπειτα, δημιουργούνται μεταβλητές για να εκχωρηθούν οι ανάλογες τιμές. (γραμμές 27-31). Οι 
μεταβλητές στις γραμμές 22-25 αναφέρονται στα πεδία τα οποία θα γεμίσουν με τιμές και θα είναι 
ορατά στην οθόνη του χρήστη. Στις γραμμές 28-31 βρίσκονται οι μεταβλητές που θα αποθηκεύουν τις 
εκάστοτε τιμές, με σκοπό να τροφοδοτήσουν τα πεδία στην οθόνη του χρήστη.

Εικόνα 4.12.4.3: Ο ορισμός των μεταβλητών για να γίνει η ανάθεση των τιμών στο κάθε 
πεδίο.

Στη συνέχεια, λαμβάνουν χώρα οι μέθοδοι set για κάθε πεδίο του μαθήματος, αλλά στην πράξη, μόνο 
το όνομα θα εμφανιστεί στο πεδίο που φαίνεται στο χρήστη, όπως φαίνεται στις γραμμές 44-50 και πιο
συγκεκριμένα η εκχώρηση στη γραμμή 48. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, οι τιμές που εκχωρούνται 
έρχονται από το script “”NewBehaviour.cs”.
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Εικόνα 4.12.4.4: Οι μέθοδοι set για κάθε πεδίο του μαθήματος.

Οι μέθοδοι που ακολουθούν, αναφέρονται στην επεξεργασία, τη διαγραφή και την προβολή των 
μαθητών ενός συγκεκριμένου μαθήματος.

Η μέθοδος delete_course ανοίγει μια σύνδεση στη βάση δεδομένων και εκτελεί το SQL query έτσι ώστε 
να διαγραφεί το μάθημα με το συγκεκριμένο id. Επιπλέον, διαγράφονται και οι μαθητές οι οποίοι ήταν 
εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο μάθημα, για λόγους ποιότητας και αξιοπιστίας δεδομένων.

Αφού εκτελεστεί με επιτυχία, ανανεώνεται η σκηνή για να εμφανιστεί ξανά η λίστα των μαθημάτων, 
χωρίς φυσικά το διαγραμμένο μάθημα. (γραμμές 66-92)
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Εικόνα 4.12.4.5: Ο κώδικας της μεθόδου delete_course.

Στις γραμμές 94-102 λαμβάνει χώρα η μέθοδος edit_course. Ουσιαστικά η μέθοδος αυτή αποθηκεύει 
τα δεδομένα του μαθήματος σε μεταβλητές με τη βοήθεια των Player Prefs και καλεί τη σκηνή 
EditCourse, η οποία θα εμφανίσει τη φόρμα επεξεργασίας με τα περιεχόμενα αυτών των μεταβλητών  
και θα εκτελέσει το UPDATE SQL query για να αποθηκευτούν οι αλλαγές στο μάθημα.

Εικόνα 4.12.4.6: Ο κώδικας της μεθόδου edit_course.
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 4.12.5 ShowStudents.cs

Το script αυτό λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το “Courses2.cs” απλώς αναφέρεται στο αντικείμενο 
“Μαθητής”. Στην αρχή ορίζονται οι μεταβλητές στις οποίες θα εκχωρηθούν τιμές για τις πληροφορίες 
του μαθητή. Οι μεταβλητές στις γραμμές 22-26 είναι για τα πεδία που περιέχει το prefab 
“StudentCell2” στα οποία θα εκχωρηθεί η ανάλογη τιμή. Οι μεταβλητές στις γραμμές 29-35 είναι αυτές 
στις οποίες θα εκχωρηθούν τιμές από το script “StudentTable.cs” με βάση τα αποτελέσματα του SQL 
query και αυτές που θα τροφοδοτήσουν τις μεταβλητές ακριβώς από πάνω τους.

Εικόνα 4.12.5.1:  Ο ορισμός των μεταβλητών για να γίνει η ανάθεση των τιμών στο κάθε 
πεδίο.
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Εικόνα 4.12.5.2: Οι μέθοδοι set για το
id, το όνομα,   το email και το 
τηλέφωνο

        

Εικόνα 4.12.5.3: Οι μέθοδοι set για τα 
checkboxes “Παρουσία” και “Πληρωμή”  
και το id του μαθήματος στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένος.

Όπως και για τα μαθήματα, έτσι και για τους μαθητές για λόγους αισθητικής των λιστών εμφανίζεται 
μόνο το όνομα και τα κουμπιά για επεξεργασία και διαγραφή. Αυτό το ορίζει το prefab “StudentCell2”.

Εικόνα 4.12.5.4: Στις επιλογές του prefab, με drag and drop ορίζονται τιμές στα πεδία του. 
Δεξιά φαίνεται πως ορίζεται τιμή μόνο για το όνομα, μέσω του script “ShowStudents”.

Στη συνέχεια, στις γραμμές 94-112, βρίσκεται η μέθοδος delete_student η οποία ανοίγει μια σύνδεση 
στη βάση δεδομένων και εκτελεί το ερώτημα SQL για τη διαγραφή του μαθητή με το ορισμένο id. Αφού
διαγραφεί με επιτυχία, ανανεώνεται η σελίδα της λίστας των μαθητών, χωρίς τον διαγραμμένο μαθητή.
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Εικόνα 4.12.5.5:  Η μέθοδος delete_student που εκτελεί τη διαγραφή του μαθητή.

Η επόμενη μέθοδος ονομάζεται edit_student και εκχωρεί τις τιμές του επιλεγμένου μαθητή σε 
μεταβλητές με τη βοήθεια των Player Prefs και καλεί τη σκηνή EditStudent, η οποία θα διαχειριστεί την 
επεξεργασία του μαθητή.

Εικόνα 4.12.5.6: Η μέθοδος edit_student που εκχωρεί τιμές στις μεταβλητές και καλεί 
τη σκηνή EditStudent.
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 4.12.6 StudentTable.cs

Το script αυτό περιέχει σχεδόν την ίδια λειτουργικότητα με το script “NewBehaviour.cs”, απλώς 
αναφέρεται στη δημιουργία λίστας για τους μαθητές. Όταν ο χρήστης επιλέξει να εμφανιστούν όλοι οι 
μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, θα εμφανιστούν τα ονόματα των 
μαθητών συνοδευόμενα με τα κουμπιά επεξεργασίας και διαγραφής, σε μια λίστα ο ένας κάτω από τον
άλλο.

Αρχικά, δημιουργούνται οι μεταβλητές που θα χρησιμεύσουν στη συνέχεια του κώδικα και ανοίγει μια 
σύνδεση στη βάση δεδομένων. Με τη βοήθεια των μεθόδων get των Player Prefs, αποθηκεύεται το id 
του συγκεκριμένου μαθήματος για το οποίο έχει επιλεχθεί η εμφάνιση όλων των μαθητών. Έτσι, όταν 
θα εκτελεστεί το ερώτημα SQL για να ανακτηθούν οι μαθητές μόνο για το συγκεκριμένο μάθημα, θα 
χρησιμοποιηθεί αυτό το id, στη συνθήκη WHERE.

Εικόνα 4.12.6.1: Η ανάθεση του id του συγκεκριμένου μαθήματος σε μια 
μεταβλητή.

Εικόνα 4.12.6.2: Το SQL query για την ανάκτηση των μαθητών μόνο για το συγκεκριμένο 
μάθημα.

Για να μπορέσουν τα αποτελέσματα που θα φέρει το ερώτημα να μπουν σε μια λίστα το ένα κάτω από 
το άλλο, ανοίγει ένα while loop, ακριβώς όπως για τη λίστα μαθημάτων. Στις μεταβλητές εκχωρούνται 
οι ανάλογες τιμές από τη βάση δεδομένων. Έτσι όταν θα εμφανιστεί το prefab στη λίστα, θα περιέχει 
τις τιμές του κάθε μαθητή.
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Εικόνα 4.12.6.3:  Το while loop που δημιουργεί ένα κελί για κάθε αποτέλεσμα του query.
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 4.12.7 LoadEditCourse.cs

Το script “LoadEditCourse.cs” είναι ένα σύντομο και απλό script το οποίο το μόνο που κάνει είναι να 
εμφανίζει τα στοιχεία του κάθε μαθήματος, όπως το όνομα, την περιγραφή και την ημερομηνία, μέσα 
στη φόρμα επεξεργασίας, έτσι ώστε ο χρήστης να βλέπει τα τρέχοντα στοιχεία και από εκεί να αλλάξει 
ότι επιθυμεί.

Τα στοιχεία του μαθήματος αποθηκεύονται στα PlayerPrefs προσωρινά για να εμφανιστούν στα πεδία 
της φόρμας. Τα πεδία αυτά έχουν οριστεί και αποθηκευτεί στα PlayerPrefs στο script “Courses2.cs“ 
προηγουμένως, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ. Στο συγκεκριμένο script, 
χρησιμοποιείται η απλή μέθοδος PlayerPrefs.GetString(); η οποία θα επιστρέψει ό,τι τιμή 
έχει οριστεί στο πεδίο που θα δοθεί. 

Εικόνα 4.12.7.1:  Ο κώδικας του script “LoadEditCourse.cs”
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 4.12.8 LoadEditStudent.cs

Το script “LoadEditStudent.cs” περιέχει ακριβώς την ίδια λογική με το προηγούμενο script 
“LoadEditCourses.cs”, απλώς αυτή τη φορά αναφέρεται στους μαθητές του κάθε μαθήματος.

Ανακτώνται οι πληροφορίες του μαθητή χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο 
PlayerPrefs.GetString(); και εμφανίζονται οι τιμές που έχουν οριστεί προηγουμένως στο 
script “ShowStudents.cs”.

Αξίζει να γίνει επιπλέον σημείωση σχετικά με τη διαχείριση των πεδίων τύπου BOOLEAN, τα οποία δεν 
υποστηρίζονται από την SQLite. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα ήταν να αποθηκεύονται σε τύπο string 
(text στην SQLite) και όταν πρέπει να εμφανιστεί στο κουτί επιλογής (checkbox) να γίνεται μετατροπή 
σε BOOLEAN με βάση το αλφαριθμητικό που έχει αποθηκευτεί στη βάση.

Εικόνα 4.12.8.1:  Ο κώδικας του script “LoadEditStudent.cs”
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 5 Συμπεράσματα

Η διπλωματική αυτή έχει σκοπό να αποδείξει εάν τελικά το Unity είναι μια πλατφόρμα στην οποία 
μπορεί κανείς να αναπτύξει μια εφαρμογή όπως θα την ανέπτυσσε σε μια πλατφόρμα η οποία είναι 
φτιαγμένη για αυτό, όπως για παράδειγμα το Android Studio. Αφού η ανάπτυξη της εφαρμογής μπορεί 
να θεωρηθεί πως έχει επιτύχει, είναι σημαντικό να αναφερθούν τα συμπεράσματα αυτής της 
προσπάθειας, τι δυσκολίες προέκυψαν, πως ξεπεράστηκαν, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ή 
χειρότερα σε μια άλλη πλατφόρμα αλλά και πως θα μπορούσε να εξελιχθεί η εφαρμογή.

Αρχικά, όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία, η χρήση του Unity ήταν μια εύκολη διαδικασία 
καθώς η δομή του και η απλότητα της διεπαφής χρήστη(User Interface) του, βοηθάει πολύ στην 
οργάνωση της σκέψης του προγραμματιστή, τι πρέπει να κάνει και με ποια σειρά, που να αποθηκεύει 
τα αρχεία που χρειάζεται αλλά και πως να παραμετροποιεί τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία. Ειδικά για 
κάποιον που δεν έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών, αυτό το πλεονέκτημα του Unity, 
μπορεί να θεωρηθεί από τα πιο σημαντικά καθώς δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση στον 
προγραμματιστή χωρίς να τον μπερδεύει με πολύπλοκα εργαλεία και «φορτωμένη» διεπαφή 
(interface). Η δημιουργία των φορμών ήταν σχετικά απλή διαδικασία, αν και όπως σημειώθηκε 
νωρίτερα, στο Android Studio ίσως να ήταν πιο εύκολη και γρήγορη, σίγουρα όμως δεν αποτέλεσε 
σοβαρό πρόβλημα ή εμπόδιο στην υλοποίηση.

Η διαδικτυακή κοινότητα του Unity βοήθησε σημαντικά στην επίλυση διάφορων προβλημάτων και 
αβεβαιοτήτων σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής. Μετά από πολλές αναζητήσεις, βρέθηκαν 
λύσεις στα περισσότερα προβλήματα χάρη σε ερωτήσεις και άρθρα από χρήστες που είχαν παρόμοια 
προβλήματα. Η ενεργή και ευπρόσδεκτη κοινότητα του Unity καθώς και τα επίσημα εγχειρίδια 
(documentation) ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για την τελειοποίηση της εφαρμογής.

Το μοναδικό σημείο το οποίο σίγουρα αποτέλεσε μειονέκτημα στην τελική αξιολόγηση, είναι η μη 
συγκέντρωση σημαντικών στοιχείων σχετικά με την κατανάλωση CPU ή RAM, δηλαδή διάφορων 
τεχνικών μετρήσεων σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής. Ο λόγος για αυτή την απώλεια είναι η μη 
ορθή χρησιμοποίηση του Unity Profiler, το εργαλείο που επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγραφή
τέτοιου είδους στοιχείων. Η έλλειψη εγχειριδίων χρήσης (documentation) και πρόσφατων ερωτήσεων 
στις διάφορες κοινότητες σχετικά με το Unity Profiler σε κινητή συσκευή αποτέλεσε τροχοπέδη και 
οδήγησε στην έλλειψη αυτών των μετρήσεων.

Η χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C# είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα, διότι μοιάζει πολύ με τις 
κλασικές αντικειμενοστρεφείς γλώσσες που οι περισσότεροι, ακόμα και αρχάριοι προγραμματιστές, 
γνωρίζουν έστω τις βασικές έννοιες και λειτουργίες. Ευτυχώς, υπάρχει πληθώρα εγχειριδίων, βίντεο και
γενικότερα βοήθειας στο διαδίκτυο σχετικά με την σύνταξη της γλώσσας αλλά και με πιο πολύπλοκες 
λειτουργίες. Συμπερασματικά, η C# κάλυψε πλήρως κάθε ανάγκη της λειτουργικότητας της εφαρμογής 
που επιχειρήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής, παρόλο που είναι αρκετά απλή. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι σε περίπτωση που η πλατφόρμα στόχος δεν ήταν 
το λειτουργικό Android αλλά για παράδειγμα το λειτουργικό iOs της Apple, δεν θα ήταν απαραίτητο να 
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πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές καθώς όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 
Unity προσφέρει ανάπτυξη των εφαρμογών σε πολλές πλατφόρμες (cross-platform) σε αντίθεση 
φυσικά με το Android Studio. Η επιλογή αυτή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, κάτι που δε θα 
μπορούσε να επιτευχθεί διαφορετικά.

Ένα εξαιρετικά αξιόλογο κομμάτι της δομής της εφαρμογής είναι η βάση δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκε για να αποθηκεύονται σε αυτήν όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την ορθή 
λειτουργία της. Η ανοιχτού κώδικα δωρεάν βάση SQLite, στάθηκε άξιος συνοδοιπόρος στην ανάπτυξη 
της εφαρμογής και στην δημιουργία και διαχείριση της βάσης δεδομένων. Αξίζει να αναφερθεί πως η 
εφαρμογή διεκπεραιώνει όλες τις λειτουργίες της χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο 
και αυτό είναι ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα της SQLite, σε σύγκριση για παράδειγμα με την MySQL 
που θα απαιτούσε σύνδεση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι πολύ εύχρηστη και ελαφριά για κάθε 
συσκευή, χωρίς μεγάλες απαιτήσεις συστήματος. Ένα πρόβλημα που προέκυψε σχετικά με την SQLite 
ήταν η απώλεια της σε BOOLEAN τύπο δεδομένων. Δυστυχώς δεν υποστηρίζει BOOLEAN τύπους και 
αυτό αποδείχθηκε τροχοπέδη στην ανάπτυξη κάποιων λειτουργιών, αλλά το πρόβλημα αυτό μπόρεσε 
να λυθεί με εύκολο τρόπο. Στο σημείο που ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να τσεκάρει τα δύο κουτιά
για κάθε μαθητή, σχετικά με την παρουσία του στο μάθημα αλλά και για την πληρωμή, ήταν 
απαραίτητη η χρήση BOOLEAN τιμών, τύπου true ή false. Επειδή όμως δεν ήταν δυνατή αυτή η 
λειτουργία, επιτεύχθηκε η λύση με τον εξής τρόπο. Δημιουργήθηκαν δύο πεδία στον πίνακα students 
με ονόματα “Attended” και “Paid” τύπου TEXT και στο κομμάτι του κώδικα που πρέπει να τσεκαριστεί 
το checkbox χρησιμοποιήθηκε ένα if condition για να καταλάβει εάν το πεδίο του πίνακα είχε την 
τιμή(σε τύπο κειμένου) true ή false. Έπειτα γινόταν και η ανάλογη πράξη στο checkbox. (βλ. Εικόνα 
παρακάτω)

 

Εικόνα 5.1: Το κομμάτι του κώδικα για την χρήση της BOOLEAN τιμής

Η δημιουργία του γραφικού περιβάλλοντος ήταν εύκολη και διασκεδαστική υπόθεση, χάρη στις 
τεράστιες δυνατότητες και επιλογές που προσφέρει το Unity. Στο σημείο αυτό, καλό θα ήταν να 
αναφερθεί ότι για την συνολική ανάπτυξη της εφαρμογής δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί κανένα 
asset από το asset store του Unity που ήταν επί πληρωμή. Το μόνο asset που χρησιμοποιήθηκε για 
αισθητικούς λόγους ήταν το “Clean Vector Icons”, το οποίο είναι δωρεάν στο Asset Store του Unity 
(https://assetstore.unity.com/packages/2d/gui/icons/clean-vector-icons-132084) και από αυτό, 
επιλέχθηκαν ορισμένα εικονίδια όπως βελάκια, εικονίδια για λίστα, εικονίδιο πρόσθεσης, εικονίδιο 
αφαίρεσης και άλλα.
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Τέλος, ένα σημείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητικό είναι το γεγονός ότι το γραφικό περιβάλλον
δεν είναι native για Android, όπως θα ήταν αν η εφαρμογή είχε αναπτυχθεί στο Android Studio. Η 
αλήθεια είναι πως τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του native app development είναι πολλά και θα 
ήταν χρήσιμο και πιο αξιόλογο για πολλούς λόγους, αν η εφαρμογή είχε αναπτυχθεί με αυτό τον τρόπο.
Αναφορικά, κάποια από αυτά είναι η μεγάλη ταχύτητα λειτουργίας και μέγιστη απόδοση, απόλυτη 
ενσωμάτωση με ενσωματωμένες λειτουργίες της εκάστοτε συσκευής (για παράδειγμα κάμερα), 
εξαιρετικά εύκολη και ευχάριστη εμπειρία για τον χρήστη καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια.
(Lastovetska, 2018)

Σε γενικές γραμμές, το Unity κατάφερε να ανταπεξέλθει πλήρως στις ανάγκες μιας εφαρμογής, χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι βέβαιο πως υπάρχει άπλετος χώρος για βελτίωση και εμπλουτισμό στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή. Συνολικά, ήταν μια ευχάριστη εμπειρία που όχι μόνο παρήγαγε ένα καλό 
αποτέλεσμα αλλά ανέπτυξε τις δεξιότητες μου περαιτέρω με σκοπό να αντιμετωπιστεί με επιτυχία 
αυτή η πρόκληση.
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 6 Μελλοντικές βελτιώσεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εφαρμογή αυτή αποτελεί μια σταθερή βάση, πάνω στην οποία 
μπορούν να αναπτυχθούν επιπλέον λειτουργίες. Όπως είναι ήδη προφανές, η πλατφόρμα του Unity 
προσφέρει πληθώρα επιλογών και παρέχει μεγάλη ελευθερία κινήσεων όσον αφορά στην εμφάνιση, το
σχεδιασμό και τη διεπαφή χρήστη (user interface) αλλά και στην πρακτική λειτουργικότητα της 
εφαρμογής.

Πρωτίστως, ένα σημαντικό σημείο που χρήζει βελτίωσης στη συγκεκριμένη μελέτη, είναι η 
συγκέντρωση τεχνικών μετρήσεων σχετικά με την απόδοση της εφαρμογής. Όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω, δυστυχώς δεν υπήρξε αυτή η δυνατότητα. Μια τέτοιου είδους προσθήκη θα προσδώσει 
ακόμη περισσότερη βαρύτητα στην τελική αξιολόγηση και σύγκριση της εφαρμογής που αναπτύχθηκε 
στο Unity με μια παρόμοια που αναπτύχθηκε σε άλλη πλατφόρμα.

Κάποιες βασικές ιδέες που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την εφαρμογή και να την κάνουν πιο 
ελκυστική και πρακτική θα ήταν για παράδειγμα να υπάρχει ένα plugin όμοιο με ημερολόγιο. Η ύπαρξη
του ημερολογίου θα βοηθούσε το χρήστη να οργανώνει τα μαθήματα του όχι μόνο σε ημερήσιο 
πρόγραμμα, αλλά σε εβδομαδιαίο ή μηναίο. Ακόμη, θα ήταν εφικτό να έχει ο χρήστης τη δυνατότητα 
να πατάει πάνω σε συγκεκριμένη ημέρα και να εμφανίζονται οι επιλογές να παρουσιαστούν τα 
μαθήματα που είναι προγραμματισμένα για τη συγκεκριμένη μέρα ή ένα κουμπί για προσθήκη νέου 
μαθήματος.

Μια πιο σύνθετη αλλά ενδιαφέρουσα λειτουργία θα ήταν να μπορούσαν να εκδοθούν μηνιαία ή 
ετήσιες αναφορές (reports) για κάθε μαθητή ή για κάθε μάθημα. Με τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης θα 
έχει τη δυνατότητα να επιθεωρεί την κατάσταση των μαθημάτων του. Πόσοι μαθητές συμμετείχαν σε 
αυτό το μάθημα αυτό το μήνα/φέτος; Σε πόσα μαθήματα υπήρξε παρών ο συγκεκριμένος μαθητής και 
σε πόσα απών;

Για να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και των μαθητών του, θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε 
κάποια μέθοδος για άμεση επικοινωνία με κάποιο μαθητή. Για παράδειγμα, δίπλα στα στοιχεία του 
μαθητή να βρίσκεται ένα κουμπί που πατώντας το θα μπορεί ο χρήστης να τηλεφωνήσει, να στείλει 
μήνυμα ή να στείλει e-mail, ανάλογα ποιον τρόπο επικοινωνίας έχει επιλέξει να καταχωρήσει. Η 
συγκεκριμένη ιδέα θα ήταν ενδιαφέρουσα διότι θα έπρεπε η εφαρμογή να συνεργαστεί άμεσα με το 
εγγενές (native) σύστημα του κινητού, έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει την οθόνη για 
πραγματοποίηση τηλεφωνήματος ή για αποστολή email.

Οι προτάσεις είναι πολλές, η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα πολύπλοκο σύστημα 
παρουσιών και παρακολούθησης και οργάνωσης των μαθημάτων. Εν τέλει, είναι σημαντικό να 
υπογραμμιστεί ότι με την ευελιξία του Unity, η εφαρμογή θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε διαφορετικά 
λειτουργικά συστήματα, για να καλύψει τις ανάγκες όλων των μελλοντικών χρηστών της.
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