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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύονται και περιγράφονται οι τεχνικές 

ανάπτυξης εφαρμογών για smartphones και αναπτύσεται μια εφαρμογή με χρήση της 
πλατφόρμας Android SDK. 

Στην εισαγωγή αναλύεται και παρουσιάζεται η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς των 
εφαρμογών για mobile πλατφόρμες και οι προοπτικές που ανοίγονται για τους νέους 
προγραμματιστές την σύγχρονη εποχή. Γίνεται αναφορά πάνω στις πλέον 
αναπτυσσόμενες πλατφόρμες και σύγκριση αυτών καθώς και των πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν, δίνοντας έμφαση στην πλατφόρμα ανοιχτού 
κώδικα Android SDK. 

Στην συνέχεια περιγράφεται η χρήση και ενσωμάτωση των εργαλείων στο σύστημα 
ανάπτυξης εφαρμογών του Android, εμβαθύνοντας πάνω στις πιο χρήσιμες 
παραμέτρους τους χρησιμοποιώντας την αντικειμενοστραφής γλώσσα 
προγραμματισμού JAVA. Τέλος, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία και τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την μελέτη αυτών, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή 
διεπαφής χρήστη πάνω στην πλατφόρμα της Google, Android SDK, και περιγράφονται οι 
δυσκολίες που συναντήθηκαν κατά την ανάπτυξη αυτής. 

Στόχος της εφαρμογής είναι να βοηθήσει τους ηλικιωμένους με άνοια και να μειώσει 
τα κρούσματα εξαφάνισής τους. Η εφαρμογή βρίσκει την τοποθεσία του χρήστη και 
στέλνει αυτόματα μήνυμα στον συγγενή την τοποθεσία αυτή, όποτε ζητηθεί. Ενώ 
παράλληλα ελέγχει εάν ο ηλικιωμένος έχει απόμακρυνθεί πάνω από 500μ. από την 
τοποθεσία που έχει οριστεί ως το σπίτι του. 
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ABSTRACT 
In the current thesis, I have analysed and specified the development technics of 

smartphone applications and developed an application that uses the platform of Android 
SDK. 

In the Introduction, I present and analyze the quick development of mobile 
applications in the market and the great opportunities that this sector has for the newest 
programmers. Also, there is a reference about the advantages and disadvantages of the 
new developing platforms. 

Continuously, I describe the using of the tools for the development of an Android 
application and deepen over the most useful parameters, using the object-oriented 
programming language JAVA. Finally, using the above tools and experience, gained from 
these studies, I developed a user interface application on Google’s platform, Android 
SDK. 

In conclusion, I described the difficulties encountered in developing this application 
which name is Oldie Finder and the purpose of it is to help and locate the elderly with 
dementia, when they are lost. Simultaneously, the app checks if the person has gone 
500m far from the location that it is set as his home. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιστημονική Περιοχή:  Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Πλατφόρμα Android 
Λέξεις Κλειδιά: app, android, location, proximity_alert, elderly 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Android 

1.1 Τι είναι το Android; 

Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, βασισμένο στο Linux, 
που σχεδιάστηκε αρχικά για φορητές συσκευές αφής όπως είναι τα smartphones και τα 
tables. Στη συνέχεια όμως, το λειτουργικό του χρησιμοποιήθηκε για τηλεοράσεις 
(Android TV), αυτοκίνητα (Android Auto), ρολόγια καρπού (Android Wear), κονσόλες 
παιχνιδιών, φωτογραφικές μηχανές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές (π.χ. Ο HP Slate 21). 

Αναπτύχθηκε αρχικά από την Android Inc., μια μικρή εταιρεία με έδρα το Palo Alto 
στην California των Η.Π.Α που ανάπτυσσε λογισμικό για κινητά τηλέφωνα. Τον Ιούλιο 
του 2005 η Google εξαγόρασε την Android Inc, αληθεύοντας τις φήμες περί σχεδίων της 
Google να διεισδύσει στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Από το 2005 και μετά το Android 
αναπτύχθηκε από την Google και αργότερα από την Open Handset Alliance η οποία είναι 
μια κοινοπραξία εταιριών λογισμικού, κατασκευής hardware και τηλεπικοινωνιών, οι 
οποίες είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη και εξέλιξη ανοιχτών προτύπων στις φορητές 
συσκευές. 

Στις 5 Νοεμβρίου του 2007 έγινε η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του οργανισμού 
Open Handset Alliance, παράλληλα με την πρώτη παρουσίαση της πλατφόρμας Android. 
Η Google δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα του Android υπό τους όρους της 
Apache License, μιας ελεύθερης άδειας λογισμικού. Συγκέντρωσε μια σειρά από 
εταίρους hardware και software και επισήμανε στους παρόχους ότι είναι ανοιχτή σε 
διάφορους βαθμούς συνεργασίας εκ μέρους της. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης οργίαζαν τις φήμες ότι η Google ανέπτυσσε μια Google-branded συσκευή, 
με την ίδια να καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και να δείχνει πρωτότυπα στους 
κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και τους φορείς δικτύων. Τελικά η Google 
παρουσίασε το smartphone της Nexus One που χρησιμοποιεί το open source 
λειτουργικό σύστημα Android. Η συσκευή κατασκευάστηκε από την HTC, και έγινε 
διαθέσιμη στις 5 Ιανουαρίου του 2010. 
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Εικόνα 1.1 - Το Google Nexus One 

 

1.2 Εφαρμογές Android 

Όντας open source λειτουργικό, το Android ανά τα χρόνια έχει κερδίσει μια πολύ 
μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών που γράφουν εφαρμογές, επεκτείνοντας με αυτό 
τον τρόπο τη λειτουργικότητα των κινητών συσκευών που το χρησιμοποιούν. Η γλώσσα 
προγραμματισμού των εφαρμογών είναι μια προσαρμοσμένη έκδοση της JAVA που 
χρησιμοποιεί και κανόνες XML. Όλες οι εφαρμογές (δωρεάν και μη) είναι διαθέσιμες στο 
ευρύ κοινό από το online κατάστημα που αναπτύσσεται και συντηρείται από την 
Google, το Google Play ή Play Store (παλιότερα γνωστό ως Android Market). Με πρώτη 
έκδοση της ψηφιακής αυτής διανομής για Android, στις 23 Οκτωβρίου του 2008, το 
Google Play έχει κερδίσει εκατομμύρια χρήστες χάρις στη ποικιλία των εφαρμογών που 
περιέχει από διάφορες κατηγορίες. Οι κατηγορίες των εφαρμογών ποικίλλουν καθώς η 
υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν και να κατεβάσουν μουσική, βιβλία, 
τηλεοπτικά προγράμματα, περιοδικά, ταινίες και εφαρμογές που έχουν δημοσιευτεί 
μέσω της Google. Σύμφωνα με το site www.statista.com, μέχρι τον Ιούλιο του 2015, 
υπήρχαν περίπου 1.600.000 εφαρμογές διαθέσιμες στο Google Play ενώ ο αριθμός των 
downloads από το Google Play μέχρι τον Ιούλιο του 2013 εκτιμάτε ότι είχε φτάσει τα 50 
δισεκατομμύρια, καθορίζοντας την έτσι, ως την πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως 
πλατφόρμα για smartphones. 
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Εικόνα 1.3 - Το Google Play σε mobile έκδοση 
   
 

Εικόνα 1.2 - Το Google Play σε browser μορφή 
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Διάγραμμα 1.1 - Διάγραμμα πλήθους εφαρμογών στο Google Play. Τον Ιούλιο του 2015 οι 

εφαρμογές έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο. 
 
 

1.3 Η εξέλιξη του Android 

Η μεγάλη εξέλιξη του Android οφείλεται στην open source φύση του. Όντας ένα 
λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα η ανάπτυξή του ήταν ραγδαία και αυτό φαίνεται 
στο γεγονός ότι μέσα σε διάστημα 5.5 ετών, από τον Απρίλη  του 2009 μέχρι τον Μάρτιο 
του 2015, έχουν κυκλοφορήσει 12 κύριες εκδόσεις του. 
 
 

 
Εικόνα 1.4 - Χρονοδιάγραμμα Εκδόσεων του Android OS 
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Στο τομέα της πληροφορικής, συνηθίζεται τα hardware ή/και τα software προϊόντα να 
κυκλοφορούν και με μια ονομασία-κωδικός, πέρα από τον αριθμό έκδοσής τους. Ο 
κωδικός αυτός μπορεί να είναι π.χ. κάποιο όνομα πόλης (Viena, Windows), κάποιο 
όνομα ζώου (OSX Leopard, Lion) κτλ. Στην περίπτωση των διάφορων εκδόσεων του 
Android, οι ονομασίες-κωδικοί είναι ονόματα γλυκών! Πέρα από την γλυκιά αυτή 
έμπνευση η Google, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, φρόντισε να εκδώσει τις 
εκδόσεις του Android σε απόλυτη αλφαβητική σειρά: 

Android Alpha (ή AngelCake), Android Beta (ή Battenberg), Android Cupcake, Android 
Donut, Android Eclair, Android Froyo, Android Gingerbread, Android Honeycomb, 
Android Ice-cream sandwich, Android Jelly bean, Android Kit kat, Android Lollipop. 

Η πιθανή ονομασία-κωδικός της επόμενης έκδοσης του λειτουργικού Android M 
φημολογείται ότι θα είναι το Marshmallow. 

Οι εκδόσεις Android χρησιμοποιούν διάφορα Levels του API (Application Programming 
Interface), δηλαδή της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών. Το API καθορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο ορισμένα στοιχεία του λογισμικού πρέπει να αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους. Μας δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων ή hardware, όπως 
κάρτες γραφικών, σκληροί δίσκοι κτλ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει 
το έργο του χρήστη με γραφικά προγραμματισμού. Πρακτικά, ένα API έρχεται με τη 
μορφή μιας βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για ρουτίνες, δομές 
δεδομένων, κλάσεις αντικειμένων και μεταβλητές. Περισσότερα για τα APIs θα πούμε 
στην επόμενη παράγραφο. 
 
 
1.3.1 Android 1.0 Alpha (Angel Cake)  
Η έκδοση Android 1.0 ήταν η πρώτη εμπορική έκδοση του λογισμικού. Κυκλοφόρησε 

επίσημα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2008 και η πρώτη εμπορικά διαθέσιμη συσκευή που το 
υποστήριζε ήταν το HTC Dream. Το API level 1 που διέθετε το καθιστούσε ικανό να 
συνδέεται στο Google Play (τότε Android Market) και να κατεβάσει εφαρμογές και updates. 
Διέθετε πρόγραμμα περιήγησης στο Web, βασική υποστήριξη κάμερας – ωστόσο, αυτή η 
έκδοση δεν είχε τις δυνατότητες αλλαγής ανάλυσης της κάμερας, ισορροπίας λευκού, 
ποιότητας κλπ. Επέτρεπε την ομαδοποίηση των εικονιδίων των εφαρμογών σε φακέλους, 
τον συγχρονισμό με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Google Gmail, καθώς και με τις 
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εφαρμογές Google Contacts, Google Calendar, Google Maps, Google Search και Google Talk 
Instant Messaging. Διέθετε υποστήριξη για Wi-Fi και Bluetooth, Media Player για τη 
διαχείριση, την εισαγωγή και την αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων, Φωνητική κλήση, 
YouTube Video Player και Δυνατότητα αλλαγής φόντου. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
1.3.2 Android 1.1 Beta (Battenberg) 

Στις 9 Φεβρουαρίου του 2009, το Android 1.1 κυκλοφόρησε αρχικά μόνο για το HTC 
Dream. Η έκδοση αυτή ήταν γνωστή και ως “Petit Four”, ωστόσο αυτή η ονομασία δεν 
χρησιμοποιήθηκε ποτέ επισήμως. Η έκδοση αυτή επίλυε ορισμένα προβλήματα της 
προηγούμενης έκδοσης, άλλαξε το Android API σε level 2 και πρόσθεσε μια σειρά από 
νέα χαρακτηριστικά όπως η δυνατότητα αποθήκευσης των συνημμένων σε μηνύματα. 
 
1.3.3 Android 1.5 Cupcake 
Η έκδοση “Cupcake” παρουσιάστηκε στις 30 Απριλίου του 2009 

και είναι βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.27. Το API level 3 που 
διαθέτει το κάνει να υποστηρίζει ένα νέο και έξυπνο 
πληκτρολόγιο με πρόβλεψη κειμένου, διάφορες λειτουργίες για 
την κάμερα της συσκευής, όπως την καταγραφή και 
παρακολούθηση βίντεο, την άμεση μεταφόρτωση των βίντεο στο 
YouTube και των φωτογραφιών στο Picasa. Υποστηρίζει το 
πρότυπο Bluetooth A2DP και AVRCP ενώ έχει και την ικανότητα να 
συνδέεται αυτόματα σε μικροσυσκευές Bluetooth από κάποια 
συγκεκριμένη απόσταση. Ακόμα στην έκδοση αυτή έχει ένα νέο γραφικό περιβάλλον που 

Εικόνα 1.5 - Το κινητό HTC Dream 

Εικόνα 1.6 - Το λογότυπο 
του Android 1.5 

"Cupcake" 
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υποστηρίζει τις κινούμενες μεταβάσεις της οθόνης και την τοποθέτηση widgets και 
φακέλων στην κεντρική οθόνη. 

 
1.3.4 Android 1.6 Donut 
Η έκδοση “Donut” παρουσιάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 

2009 και είναι βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.29. Η ταχύτητα 
της απόκρισής του το κάνει να ξεχωρίζει από την προηγούμενη 
έκδοση. Ενώ το καινούργιο API level 4 που διαθέτει επιτρέπει 
την επιλογή πολλαπλών αρχείων ταυτόχρονα. Διαθέτει μια 
βελτιωμένη έκδοση του Android Market, ενώ ανανεωμένα 
είναι το γκάλερι, η φωτογραφική μηχανή και η φωνητική 
αναζήτηση που παρουσιάζει ταχύτερη απόκριση 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κλήσης επαφών. Έχει δυνατότητα αναζήτησης 
σελιδοδεικτών, ιστορικού, επαφών αλλά και στο διαδίκτυο από την αρχική οθόνη. 
Υποστηρίζει πλέον την ανάλυση των οθονών WVGA καθώς και μια ανανεωμένη υποστήριξη 
τεχνολογιών για CDMA/EVDO, 802.1x, VPNs και με μηχανή μετατροπής κειμένου σε ομιλία 
(text-to-speech). 

 
1.3.5 Android 2.0/2.1 Eclair 
Η έκδοση “Eclair” είναι και αυτή βασισμένη στον 

Linux Kernel 2.6.29 και παρουσιάστηκε στις 26 
Οκτωβρίου του 2009, ενώ η επανέκδοσή του (2.1) έγινε 
τον Ιανουάριο του 2010.  Η απόκριση του υλικού είναι 
καλύτερη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις, 
που έκαναν αυτήν την έκδοση να ξεχωρίσει. 
Υποστηρίζονται περισσότερες οθόνες και αναλύσεις, 
υπάρχει νέο UI (User Interface), βελτιωμένοι χάρτες 
Google (Google Maps 3.1.2) καθώς και νέος browser 
που υποστηρίζει το πρότυπο HTML5. Έχει ενσωματωθεί η υποστήριξη φλας για την κάμερα, 
η οποία έχει πλέον και ψηφιακό zoom. Σημαντική βελτίωση σε αυτήν την έκδοση, 
παρουσιάζει η κλάση MotionEvent και παρέχει την δυνατότητα για γεγονότα πολλαπλής 

Εικόνα 1.7 - Το λογότυπο του 
Android 1.6 "Donut" 

Εικόνα 1.8 – Το λογότυπο του 
Android 2.0/2.1 “Eclair” 
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αφής (multitouch events). Υποστηρίζει το Bluetooth 2.1 καθώς και μικρή βελτίωση στο 
πληκτρολόγιο. 

 
1.3.6 Android 2.2 Froyo 
Η έκδοση αυτή βασίζεται στο Linux Kernel 2.6.32 και 

παρουσιάστηκε στις 20 Μαΐου του 2010. Υπάρχουν 
βελτιστοποιήσεις στην ταχύτητα γενικά του λειτουργικού 
συστήματος, στην μνήμη και στην απόδοση. Ο μηχανισμός 
JavaScript του Chrome V8 στον browser έχει πλέον 
ενσωματωθεί, υπάρχει ο Adobe Flash 10.1, ενώ 
υποστηρίζεται καλύτερα πλέον το Microsoft Exchange. 
Υπάρχει μια ανανεωμένη έκδοση του Android Market. Πλέον 
οι εφαρμογές παρέχουν την δυνατότητα στο χρήστη να τις 
αποθηκεύσει στην κάρτα μνήμης καθώς και να τις μεταφέρει 
εκεί από την μνήμη του τηλεφώνου. Ο χρήστης μπορεί πλέον να ελέγχει αν θα γίνεται ή όχι 
κίνηση πακέτων δεδομένων από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και πλέον το τηλέφωνο 
μπορεί να μετατραπεί σε Wi-Fi hotspot.  

 
1.3.7 Android 2.3 Gingerbread 
Η έκδοση “Gingerbread” είναι βασισμένη στο Linux Kernel 

2.6.35.7 και παρουσιάστηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 2010, ενώ 
η επανέκδοσή του (2.3.3) ήρθε περίπου ένα χρόνο μετά, τον 
Φεβρουάριου του 2011. Το User Interface σε αυτήν την 
έκδοση έχει γίνει πιο απλό και ταχύ, ενώ πλέον 
υποστηρίζονται οι οθόνες μεγάλων μεγεθών και αναλύσεων. 
Υπάρχει πλέον το πρωτόκολλο SIP για κλήσεις μέσω VoIP, 
υποστηρίζεται ο τύπος βίντεο WebM/VP8 και ο 
κωδικοποιητής AAC, έχει βελτιωθεί ο ήχος καθώς και οι 
λειτουργίες απεικόνισης για την ανάπτυξη παιχνιδιών. 
Υπάρχει η δυνατότητα του Copy-Paste σε όλο το σύστημα και όχι μόνο στην ίδια εφαρμογή. 

Εικόνα 1.9 – Το λογότυπο 
του Android 2.2 “Froyo” 

 

Εικόνα 1.10 – Το λογότυπο 
του Android 2.3 
“Gingerbread” 
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Υποστηρίζεται το NFC (Near Field Communication) και η ύπαρξη πολλαπλών καμερών. 
Επίσης, έχει βελτιωθεί η ενεργειακή υποστήριξη και έχει γίνει μετάβαση από το σύστημα 
αρχείων YAFFS στο ext4 στις νέες συσκευές. 

 
1.3.8 Android 3.0 Honeycomb 
Η έκδοση “Honeycomb” είναι βασισμένη στο Linux Kernel 

2.6.36 και παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2011, 
έχοντας ως ιδιαιτερότητα ότι προοριζόταν αποκλειστικά για 
συσκευές μεγάλης οθόνης και ανάλυσης (tablets). Οι 
επανεκδόσεις του “Honeycomb” ήρθαν αργότερα την ίδια 
χρονολογία, τον Ιούνιο του 2011 η μία (3.1) και τον Ιούλιο 
του 2011 η δεύτερη (3.2). Οι αλλαγές που έγιναν στην 
έκδοση αυτή  δεν είναι πολλές και κυρίως έχουν να κάνουν 
με τη βελτίωση της υποστήριξης του λειτουργικού για τα 
tablets. Υπάρχει ένα νέο, εντελώς διαφορετικό, User Interface και υποστηρίζονται 
διπύρηνοι και τετραπύρηνοι επεξεργαστές. Ακόμα, έχει απλοποιηθεί το multitasking έτσι 
ώστε ο χρήστης να μπορεί με τη χρήση ενός πλήκτρου (recent apps) να περνάει από μια 
εφαρμογή σε άλλη. Έχει επανασχεδιαστεί το πληκτρολόγιο για ταχύτερη και πιο 
στοχευμένη εγγραφή. Υποστηρίζεται η σύνδεση πληκτρολογίου, ποντικιού, ψηφιακής 
κάμερας και joystick μέσω Bluetooth ή USB καθώς και το Bluetooth Tethering που 
επιτρέπει πολλές συσκευές να μοιράζονται το ίδιο δίκτυο. Υπάρχει η δυνατότητα για Video 
Chat μέσω της εφαρμογής Google Talk καθώς η ανάγνωση βιβλίων μέσω του Google 
eBooks. Επιπλέον, μπορούν να κρυπτογραφηθούν όλα τα δεδομένα χρήστη. 

 
       

Εικόνα 1.11 – Το λογότυπο 
του Android 3.0 
“Honeycomb” 
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1.3.9 Android 4.0 Ice-Cream Sandwich 
Η έκδοση “Ice-Cream Sandwich” είναι βασισμένη στο 

Linux Kernel 3.0.1 και παρουσιάστηκε στις 19 Οκτωβρίου του 
2011. Για άλλη μια φορά έχει βελτιωθεί η ταχύτητα και η 
απόδοση του συστήματος. Πλέον στο User Interface, το 
οποίο είναι και πάλι διαφορετικό, υπάρχουν εικονικά 
πλήκτρα τα οποία παίρνουν τη θέση των φυσικών ή αφής, 
που υπήρχαν στις συσκευές. Τα widgets πλέον μπορούν να 
μεταβάλουν το μέγεθός τους  και βελτιώνεται η ασφάλεια 
του συστήματος με την προσθήκη αναγνώρισης προσώπου 
του χρήστη για να ξεκλειδώσει η συσκευή. Ο browser μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα μέχρι 
και 16 καρτέλες και να φορτώσει πλήρως site με desktop έκδοση. Υπάρχει η δυνατότητα ο 
χρήστης να τερματίσει εφαρμογές οι οποίες τρέχουν στο background, ενώ μπορεί να θέσει 
και όρια στην κίνηση πακέτων δεδομένων. Η εφαρμογή Android Beam επιτρέπει την 
αποστολή δεδομένων από τη συσκευή σε όσες βρίσκονται σε εμβέλεια εντός μιας μικρής 
ακτίνας. Ακόμα με την ύπαρξη του Wi-Fi Direct συσκευές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ 
τους ασύρματα χωρίς την μεσολάβηση κάποιου access point. Τέλος, υποστηρίζεται η 
εγγραφή βίντεο σε 1080p. 

 
1.3.10 Android 4.1 Jelly Bean 
Η έκδοση “Jelly Bean” είναι βασισμένη στο Linux Kernel 3.0.31 

και παρουσιάστηκε στις 27 Ιουνίου του 2012. Ακολούθησαν οι δύο 
επανεκδόσεις, η μία τον Οκτώβριο του 2012 (4.2) και η δεύτερη τον 
Ιούλιο του 2013 (4.3).  Για άλλη μια φορά η Google επικεντρώνεται 
στο να δημιουργήσει ένα καλύτερο User Interface. Βελτιώνεται η 
αναζήτηση μέσω φωνής του χρήστη (Voice search), υποστηρίζεται 
το NFC (Near Field Communication) για τον διαμοιρασμό 
φωτογραφιών. Προστίθεται η δυνατότητα πρόβλεψης γραφής στο 
πληκτρολόγιο καθώς και η λειτουργεία Google Wallet, που δίνει τη 
δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί τα οικονομικά του και να 
πληρώνει χωρίς τις πιστωτικές του κάρτες, μόνο με το κινητό του. Οι κάμερες πλέον 

Εικόνα 1.12 – Το λογότυπο 
του Android 4.0 “Ice-Cream 

Sandwich” 

Εικόνα 1.13 – Το 
λογότυπο του 

Android 4.1 “Jelly 
Bean” 
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υποστηρίζουν το Photo Sphere, που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει λήψη 
φωτογραφιών 360 μοιρών. Ενώ, η έκδοση για τα tablet, προσφέρει τη δυνατότητα 
δημιουργίας πολλών χρηστών. 

 
1.3.11 Android 4.4 Kit Kat 
Η έκδοση “Kit kat” παρουσιάστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2013. 

Αν και αυτή η έκδοση είχε αρχική ονομασία Key Lime Pie (Τάρτα 
λεμονιού), η Google γρήγορα άλλαξε το όνομά της σε Kit kat γιατί οι 
περισσότεροι δεν ήξεραν τι ήταν το Key Lime Pie. Το User Interface 
αλλάζει ριζικά σε αυτή την έκδοση καθώς οι αποχρώσεις του μπλε 
δίνουν τη θέση τους στο λευκό χρώμα, κάτι που επιδοκιμάζει η 
πλειοψηφία των χρηστών. Δίνεται περισσότερη σημασία στην 
ασφάλεια του χρήστη, αποτρέποντας εφαρμογές να έχουν πρόσβαση 
σε περισσότερα σημεία στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Υπάρχει 
καλύτερο περιβάλλον για τις εφαρμογές, κάνοντάς τες πιο ευέλικτες 
και αποδοτικές ως προς το χρήστη. Υποστηρίζεται η επιλογή Εκτύπωσης και βελτιώνεται η 
εστίαση στη κάμερα καθώς και το Wi-Fi και το GPS. 

 
1.3.12 Android 5.0 Lollipop 

Η έκδοση  ”Lollipop” παρουσιάστηκε στις 25 Ιουνίου του 2014, ενώ 
το Μάρτιο του 2015 ακολούθησε η επανέκδοσή του. Σε αυτή την 
έκδοση το  User Interface αλλάζει ύφος και ανταποκρίνεται σύμφωνα 
με τη φωτεινότητα. Υπάρχει βελτίωση στην εμφάνιση των 
ειδοποιήσεων καθώς και η υπηρεσία Bluetooth. Για μια ακόμη φορά 
υπάρχει μεγάλη προσέγγιση στην ασφάλεια του χρήστη και διατίθενται 
νέοι τρόποι κλειδώματος οθόνης καθώς και υπηρεσία κλοπής κινητού. 
Υπάρχει εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας και παρέχεται η 
υπηρεσία αναγνώρισης πολλαπλών SIM καρτών. Δημιουργείται η 
υπηρεσία Google TV και η ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων 
βελτιώνεται. 

Εικόνα 1.14 – Το 
λογότυπο του 

Android 4.4 “Kit 
Kat” 

Εικόνα 1.15 – Το 
λογότυπο του 
Android 5.0 
“Lollipop” 
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1.4 Αρχιτεκτονική του Android 

Το Android είναι μια στοίβα λογισμικού η οποία αποτελείται από το λειτουργικό 
σύστημα, τις υπηρεσίες διασύνδεσης με τις εφαρμογές και τέλος από τις κύριες 
εφαρμογές, μεταξύ αυτών, ενός email client, μιας εφαρμογής διαχείρισης SMS, ενός 
ημερολογίου, ενός browser, εφαρμογή διαχείρισης επαφών, και άλλες οι οποίες 
έρχονται «δεμένες» με την υπόλοιπη στοιβάδα λογισμικού του Android. Οπτικά, η 
αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζεται παρακάτω. 

 
Εικόνα 1.16 – Η αρχιτεκτονική του Android 

 
Από ότι βλέπουμε λοιπόν η αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος αποτελείτε 

από 5 βασικά επίπεδα: 
 Τον πυρήνα Linux (Linux Kernel) 
 Τις βιβλιοθήκες (Libraries) 
 Την εικονική μηχανή Dalvik (Dalvik VM) 
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 Τον χρόνο εκτέλεσης (Android Runtime) 
 Το πλαίσιο εφαρμογής (Application Framework) 

 
1.4.1 Πυρήνας Linux (Linux Kernel) 

Ο πυρήνας Linux είναι η βάση της στοίβας λογισμικού του Android, η οποία 
υποστηρίζει όλες τις κύριες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Οι λειτουργίες 
αυτές αφορούν διαχείριση μνήμης, διαχείριση διεργασιών, λειτουργίες δικτύου, 
ασφάλεια του λειτουργικού, και ένα σύνολο οδηγών υλικού (hardware drivers). Οι 
οδηγοί αυτοί είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία του software με το hardware της 
συσκευής. Ενδεικτικά ο πυρήνας του Android περιέχει: 

 Οδηγό προβολής οθόνης 
 Οδηγό Wifi και Bluetooth 
 Οδηγό κάμερας 
 κλπ 

Το περίεργο του πυρήνα του Android είναι ότι ενώ μπορεί να βασίζεται στον πυρήνα 
του Linux, διαφέρει αρκετά από αυτόν. Αυτό οφείλεται στην Google, η οποία έχει προβεί 
σε αλλαγές στην αρχιτεκτονική ούτως ώστε να είναι ελαφρύτερος και 
βελτιστοποιημένος για χρήση σε κινητές συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι παρότι το Android 
είναι κατά βάση Linux, επί της ουσίας είναι αρκετά δύσκολο να τρέξουν εφαρμογές ή να 
χρησιμοποιηθούν βιβλιοθήκες από τη μία πλατφόρμα στην άλλη. 
 
1.4.2 Βιβλιοθήκες 

Στο δεύτερο επίπεδο, έχουμε τις βιβλιοθήκες του Android. Αυτές ουσιαστικά 
αποτελούν τα APIs που είναι διαθέσιμα στους προγραμματιστές για την ανάπτυξη των 
εφαρμογών. Οι βιβλιοθήκες ενσωματώνονται στις εφαρμογές και χρησιμοποιούνται από 
τις αυτές για τις διάφορες λειτουργίες που παρέχει η καθεμία. Είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι τους γιατί ουσιαστικά αποτελούν ένα από τα δομικά υλικά των εφαρμογών. 

Το σύνολο σχεδόν των βιβλιοθηκών είναι γραμμένο σε C και C++, οι οποίες έχουν 
μεταγλωττιστεί για να χρησιμοποιηθούν από το λειτουργικό. Μερικές από τις κύριες 
βιβλιοθήκες του Android είναι: 
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 System C library: Είναι μια ενσωμάτωση της standard βιβλιοθήκης συστήματος 
της C (libc) τροποποιημένη για κινητές συσκευές βασισμένες στο Linux. 

 Βιβλιοθήκες Πολυμέσων: Αυτή η βιβλιοθήκη υποστηρίζει την αναπαραγωγή και 
την εγγραφή πολλών δημοφιλών μέσων ήχου και εικόνας, όπως: MPEG4, H.264, 
MP3, AAC, AMR, JPG, και PNG 

 Surface Manager: Η βιβλιοθήκη αυτή διαχειρίζεται την πρόσβαση στο 
υποσύστημα προβολής, και συνθέτει απρόσκοπτα δισδιάστατα και τρισδιάστατα 
επίπεδα γραφικών τα οποία προέρχονται από πολλαπλές εφαρμογές. 

 LibWebCore: Είναι μια μοντέρνα μηχανή υποστήριξης πλοήγησης στο διαδίκτυο 
(browser engine) η οποία χρησιμοποιείτε και από τον ενσωματωμένο browser 
του Android αλλά και από τις WebViews που ενσωματώνονται στις εφαρμογές. 

 SGL: Είναι μια μηχανή για δισδιάστατα γραφικά 
 FreeType: Η βιβλιοθήκη αυτή παρέχει ευκρίνεια γραφικών στα bitmaps και τις 

γραμματοσειρές των εφαρμογών του συστήματος. 
 SQLite: Είναι μια πανίσχυρη και συνάμα πολύ ελαφριά σχεσιακή βάση 

δεδομένων. 
 

1.4.3 Η Εικονική Μηχανή Dalvik 
Στην Java ως γνωστόν υπάρχει η λεγόμενη Java Virtual Machine στην οποία εκτελείτε 

ο κώδικας bytecode των εφαρμογών. Στο Android, όπου το σύνολο των APIs βασίζονται 
σε αυτή τη γλώσσα, υπάρχει κάτι παρόμοιο, η εικονική μηχανή Dalvik. 

Οι εφαρμογές του Android «τρέχουν» μέσω αυτής της εικονικής μηχανής χωρίς να 
έχουν επαφή η μία με την άλλη, αφού τρέχουν όλα ταυτόχρονα στη δική τους ξεχωριστή 
διεργασία. Η Dalvik δεν υποστηρίζει τον κώδικα bytecode, αντί αυτού οι κλάσεις της Java 
γίνονται compile σε αρχεία .dex ώστε να τρέξουν στην εικονική μηχανή (VM). Τα αρχεία 
.dex ουσιαστικά αποτελούν συμπιεσμένα δεδομένα για εξοικονόμηση χώρου κατά την 
εκτέλεση. 

Το Android είναι από τη φύση του multitasking λειτουργικό σύστημα και για αυτό 
επιτρέπει στις εφαρμογές του να τρέχουν σε πολλά νήματα ταυτόχρονα και να 
απασχολούν πολλές διαδικασίες εάν αυτό είναι αναγκαίο. Για να γίνει αυτό εφικτό η 
μηχανή Dalvik είναι σχεδιασμένη για να έχει ελάχιστο αντίκτυπο στη χρήση της μνήμης. 
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Χάρη στον λιτό της σχεδιασμό, το σύστημα είναι σε θέση να τρέχει πολλές εικονικές 
μηχανές ταυτόχρονα. 
 
1.4.4 Χρόνος Εκτέλεσης Εφαρμογής (Android Runtime) 

Ο χρόνος εκτέλεσης των εφαρμογών του Android, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις 
κύριες βιβλιοθήκες και την μηχανή Dalvik. Εδώ βρίσκουμε το κοινό σημείο επαφής 
μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχουν οι βιβλιοθήκες και του χρόνου εκτέλεσης της 
εικονικής μηχανής Dalvik τις λειτουργίες τις οποίας, περιγράψαμε παραπάνω. 
 
1.4.5 Πλαίσιο Εφαρμογής (Application Framework) 

Το Android έχοντας μια πλατφόρμα ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα, παρέχει στους 
developers τη δυνατότητα να αναπτύξουν ιδιαίτερα καινοτόμες και πλούσιες σε υλικό, 
εφαρμογές. Οι developers έχουν στην διάθεση τους τη δυνατότητα ελέγχου του υλικού 
της συσκευής και μέσω αυτής μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
εντοπισμού, εκτέλεση διεργασιών παρασκηνίου, και πάρα πολλές ακόμη δυνατότητες οι 
οποίες βασίζονται στα APIs που είναι διαθέσιμα και που χρησιμοποιούν οι 
ενσωματωμένες εφαρμογές. Η δομή των εφαρμογών είναι τέτοια που ευνοείται η 
επαναχρησιμοποίηση δομικών συστατικών, και επίσης επιτρέπεται η χρήση των 
δυνατοτήτων τις μίας εφαρμογής από άλλες εφαρμογές, βέβαια κάτω από τις 
προδιαγραφές ασφάλειας του Android. Τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του πλαισίου 
εφαρμογών είναι: 

 Σύστημα προβολών (View System): Αποτελεί ένα εκτενές σύνολο από 
αντικείμενα GUI τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό μιας 
εφαρμογής. Παραδείγματα προβολών είναι οι λίστες (listView), το πλέγμα 
(GridView), πεδία εισαγωγής κειμένου, κουμπιά, κλπ. 

 Πάροχος Περιεχομένου (Content Provider): Δίνει τη δυνατότητα στις εφαρμογές 
να μοιράζονται ή να ανταλλάσσουν δεδομένα μιας συγκεκριμένης μορφής η 
οποία ορίζεται από τον πάροχο. Παραδείγματα δεδομένων, είναι οι επαφές 
χρήστη και οι βάσεις δεδομένων των εφαρμογών. 
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 Διαχειριστής Πόρων (Resource Manager): Παρέχει πρόσβαση σε υλικό το οποίο 
δεν είναι σε μορφή κώδικα όπως πχ, εικόνες, αρχεία xml, πίνακες χαρακτήρων, 
κλπ. 

 Διαχειριστής Ειδοποιήσεων (Notification Manager): Δίνει στις εφαρμογές 
πρόσβαση στις υπηρεσίες ειδοποιήσεων χρήστη. Τέτοιες είναι οι ειδοποιήσεις 
στη notification bar, τα toast μηνύματα στο κάτω μέρος της οθόνης, η δόνηση 
του κινητού και η ενεργοποίηση της οθόνης, κλπ. 

 Διαχειριστής Δραστηριοτήτων (Activity Manager): Διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής 
των δραστηριοτήτων και παρέχει δυνατότητα πλοήγησης από δραστηριότητα σε 
δραστηριότητα κρατώντας αποθηκευμένη στη μνήμη τη σειρά εκτέλεσης αυτών. 
Στο σχεδιάγραμμα (Εικόνα 1.17) φαίνεται λεπτομερώς ο κύκλος ζωής κάθε 
δραστηριότητας.  

 
Εικόνα 1.17 – Ο κύκλος ζωής μια δραστηριότητας (Activity lifecycle) 
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1.5 Στο εσωτερικό μιας εφαρμογής Android 

Κάθε εφαρμογή αποτελείτε από ένα σύνολο αρχείων και φακέλων δομημένα σε 
μορφή project, τα οποία αφού γίνουν compiled μέσω του Android SDK μας δίνουν το 
αρχείο .apk. Το αρχείο αυτό αποτελεί την εφαρμογή και μπορεί να εγκατασταθεί στις 
συσκευές μας. Όλες οι εφαρμογές πρέπει να έχουν ένα μοναδικό όνομα πακέτου 
(package name) το οποίο χρησιμοποιείτε από το λειτουργικό σύστημα για αναγνώριση 
της εφαρμογής. 
 
1.5.1 Το αρχείο AndroidManifest.xml 

Κάθε project μιας εφαρμογής περιέχει ένα αρχείο μέσα στο οποίο ο προγραμματιστής 
καταχωρεί τις σημαντικότερες πληροφορίες της εφαρμογής για χρήση από το 
λειτουργικό σύστημα, και το αρχείο αυτό ονομάζεται AndroidManifest.xml. Είναι ένα 
πολύ σημαντικό αρχείο και αποτελεί κύριο συστατικό κάθε εφαρμογής. Κάποιες από 
αυτές τις πληροφορίες είναι: 

 Το όνομα του πακέτου της εφαρμογής 
 Το κανονικό της όνομα που φαίνεται στον χρήστη 
 Η έκδοση των APIs που χρησιμοποιούνται 
 Ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής 
 Οι άδειες χρήσης που ζητάει η εφαρμογή 
 Όλες οι δραστηριότητες, πάροχοι περιεχομένου, υπηρεσίες, κλπ, που περιέχει 

και χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 
 
1.5.2 Οι φάκελοι src & res 

Στον φάκελο src (από τη λέξη source) περιέχονται τα αρχεία κλάσης της εφαρμογής 
όλων των στοιχείων από τα οποία απαρτίζεται (Activities, Services, Content Providers, 
βοηθητικά αρχεία, κλπ). Ο φάκελος αυτός αποτελεί τον μοναδικό φάκελο στο project 
στον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία του κώδικα μας. 

Ο φάκελος res (από τη λέξη resources) περιέχει όλα τα αρχεία εικόνας, κειμένου, xml 
layout, κλπ τα οποία χρησιμοποιούνται από τα Activities που βρίσκονται στον φάκελο 
src. Τα αρχεία πόρων είναι χωρισμένα και ταξινομημένα σε υποφακέλους ανάλογα με το 
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είδος τους. Συνηθισμένοι υποφάκελοι του κύριου φακέλου res, είναι ο φάκελος 
drawable ο οποίος περιέχει τα αρχεία εικόνας (.png, .jpg, .gif), τα οποία χρησιμοποιεί η 
εφαρμογή μας, ταξινομημένα σε υποφακέλους ανάλογα το μέγεθος της οθόνης, ο 
φάκελος layout ο οποίος περιέχει όλα τα αρχεία .xml τα οποία δίνουν οπτική διάσταση 
στην εφαρμογή, και τέλος ο φάκελος values στον οποίο αποθηκεύονται όλοι οι πόροι 
κειμένου και χρώματος που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. 
 
1.5.3 Δομικά μέρη μιας εφαρμογής 

Τα δομικά μέρη της εφαρμογής που πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στο αρχείο 
AndroidManifest.xml και η λειτουργία του καθενός είναι: 

 Δραστηριότητες (Activities): Πρόκειται ίσως για το κύριο δομικό στοιχείο μιας 
εφαρμογής. Δραστηριότητα είναι μια οθόνη διεπαφής χρήστη (GUI) και 
προβολής πληροφοριών. Κάθε εφαρμογή έχει τόσες Activities όσες και οι 
διαφορετικές οθόνες οι οποίες εμφανίζονται στον χρήστη. Όλες οι 
δραστηριότητες συνεργάζονται μεταξύ τους για να δώσουν στον χρήστη μια 
συνολική εμπειρία χρήσης της εφαρμογής. 

 Προθέσεις (Intents): Οι δραστηριότητες επικοινωνούν και εναλλάσσουν την 
λειτουργία τους μέσω των Intents. Ουσιαστικά τα Intents εξασφαλίζουν την 
μετάβαση από την μία δραστηριότητα σε μια άλλη και επίσης χρησιμοποιούνται 
για ανταλλαγή δεδομένων. Η ανταλλαγή δεδομένων, μπορεί να γίνει είτε μεταξύ 
των Activities μιας εφαρμογής, είτε από τη μία εφαρμογή στην άλλη. Π.χ. 
μπορούμε μέσω ενός Intent να εκκινήσουμε έναν browser ώστε να μας ανοίξει 
απευθείας ένα URL το οποίο έχουμε παρέχει εμείς μέσω ενός Intent. 

 Υπηρεσίες (Services): Πρόκειται για λειτουργίες της εφαρμογής οι οποίες είναι 
σχεδιασμένες να τρέχουν στο παρασκήνιο και να επιστρέφουν αποτελέσματα 
ακόμη και όταν η εφαρμογή δεν είναι στο προσκήνιο. Π.χ. μια εφαρμογή 
MediaPlayer μπορεί μέσω ενός Service να συνεχίσει να παίζει μουσική ακόμη και 
όταν το κύριο παράθυρο της εφαρμογής δεν βρίσκεται στο προσκήνιο. 

 Πάροχος Περιεχόμενου (Content Providers) - Οι Content Providers μιας 
εφαρμογής διαχειρίζονται συγκεκριμένα δεδομένα της εφαρμογής τα οποία έχει 
ορίσει ο προγραμματιστής κατά την κατασκευή του. Συνηθισμένα δεδομένα τα 



Παρακολούθηση Ηλικιωμένων με Άνοια μέσω Εφαρμογής Android 

Εμμανουήλ Βαρέσης                                                                                                                                     27 

οποία μοιράζονται μέσω Content Providers, είναι οι βάσεις δεδομένων SQLite 
μιας εφαρμογής, και οι επαφές του χρήστη. 

 Δέκτες Μετάδοσης (Broadcast Receivers) – Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία 
αντιλαμβάνεται κάποια γεγονότα του συστήματος και αναλαμβάνει να 
ενημερώσει το σύστημα ή τις υπόλοιπες εφαρμογές. Οι Δέκτες Μετάδοσης 
μπορούν και να ενημερωθούν για κάποιο συμβάν από άλλες εφαρμογές, αλλά 
και να ειδοποιήσουν τις υπόλοιπες εφαρμογές και το σύστημα για κάποιο 
συμβάν που τις ενεργοποίησε. Δεν έχουν γραφικό περιβάλλον αλλά μπορούν να 
προβάλουν ειδοποίηση στον χρήστη μέσω της μπάρας ειδοποιήσεων. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται ως διαμεσολαβητές μεταξύ των Activities και των Services μιας 
εφαρμογής. 

 

1.6 Ασφάλεια στο Android 

Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα πολλών χρηστών στο οποίο: 
 Η κάθε εφαρμογή αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και τρέχει στη δική της εικονική 

μηχανή η οποία αποτελεί και το πλαίσιο ασφάλειάς (sandbox) της. 
 Η κάθε εικονική μηχανή της εφαρμογής εκκινείτε μόλις ζητηθεί από το σύστημα 

και κλείνει είτε επειδή δεν χρησιμοποιείτε πλέον, είτε επειδή το σύστημα θέλει 
να ελευθερώσει τους πόρους της μνήμης για χρήση από άλλη εφαρμογή. 

 Από προεπιλογή το σύστημα δίνει έναν μοναδικό αριθμό ID ο οποίος είναι 
άγνωστος στην εφαρμογή. Το σύστημα αναθέτει συγκεκριμένες άδειες χρήσης 
στα αρχεία της εφαρμογής, και μόνο η εφαρμογή με το σωστό ID μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε αυτά. 

Με αυτό τον τρόπο το Android χρησιμοποιεί την αρχή των ελαχίστων δικαιωμάτων. Η 
κάθε εφαρμογή έχει πρόσβαση μέσω του AndroidManifest μόνο σε όσους πόρους 
συστήματος χρειάζεται και κανέναν περισσότερο. Οι πόροι και τα δικαιώματα που 
απαιτούνται από μία εφαρμογή γίνονται γνωστά στον χρήστη τη στιγμή της 
εγκατάστασης της, και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην εγκαταστήσει μια εφαρμογή 
εφόσον δεν συμφωνεί να τις παρέχει πρόσβαση στους πόρους που ζητάει. 
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Στην καινούργια έκδοση του Android M το σύστημα έγκρισης των δικαιωμάτων που 
απαιτούνται από μια εφαρμογή, από τον χρήστη, αλλάζει. Ο χρήστης δεν θα ερωτάτε 
πλέον κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αλλά κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του 
προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζει εντελώς η λογική προγραμματισμού των 
εφαρμογών σε συσκευές Android καθώς ο Android Developer δεν θα μπορεί απλά να 
ενεργοποιήσει μια συνάρτηση ή μια διαδικασία χωρίς πρώτα να ελέγξει αν ο χρήστης 
έχει δώσει το δικαίωμα η εφαρμογή να χρησιμοποιήσει αυτή την άδεια. Δεν είναι όμως 
όλες οι άδειες ίδιες. Η Google έχει διαχωρίσει τις άδεις που ο χρήστης θα ερωτάται από 
αυτές που δεν χρειάζονται έγκριση. Επομένως,  άδειες όπως η χρήση του Internet, του 
flash στη κάμερα και της δόνησης, κατατάσσονται στην κατηγορία 
PROTECTION_NORMAL και επομένως η απλή αναφορά τους στο AndroidManifest.xml 
αρκεί. Άδειες για χρήση GPS και δεδομένων θα πρέπει να ελέγχονται για έγκριση από 
τον χρήστη, πριν χρησιμοποιηθούν. 

Οι άδειες έχουν ενταχθεί σε ομάδες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Permission Group Permissions 
android.permission-group.CALENDAR  android.permission.READ_CALENDAR 

 android.permission.WRITE_CALENDAR 
android.permission-group.CAMERA  android.permission.CAMERA 

android.permission-group.CONTACTS 
 android.permission.READ_CONTACTS 
 android.permission.WRITE_CONTACTS 
 android.permission.GET_ACCOUNTS 

android.permission-group.LOCATION  android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION 
 android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION 

android.permission-group.MICROPHONE  android.permission.RECORD_AUDIO 

android.permission-group.PHONE 

 android.permission.READ_PHONE_STATE 
 android.permission.CALL_PHONE 
 android.permission.READ_CALL_LOG 
 android.permission.WRITE_CALL_LOG 
 com.android.voicemail.permission.ADD_VOICEMAIL 
 android.permission.USE_SIP 
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 android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS 
android.permission-group.SENSORS  android.permission.BODY_SENSORS 

android.permission-group.SMS 

 android.permission.SEND_SMS 
 android.permission.RECEIVE_SMS 
 android.permission.READ_SMS 
 android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH 
 android.permission.RECEIVE_MMS 
 android.permission.READ_CELL_BROADCASTS 

android.permission-group.STORAGE  android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE 
 android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

 

Πίνακας 1.1 – Η ομαδοποίηση των αδειών 
 Αν μια άδεια από μια συγκεκριμένη ομάδα αδειών εγκριθεί, τότε εγκρίνονται και οι 

άλλες άδειες που βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Πχ αν εγκριθεί η άδεια για 
WRITE_CONTACTS, η εφαρμογή θα εγκρίνει επίσης τις άδειες READ_CONTACTS και 
GET_ACCOUNTS που βρίσκονται στην ίδια ομάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Android 

2.1 Κύκλος Ανάπτυξης Εφαρμογής 

Η ανάπτυξη εφαρμογών στο Android συνοψίζεται σε 4 βασικά στάδια και αρκετά επί 
μέρους και είναι μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. 
 
2.1.1 Εγκατάσταση Λογισμικού 

Στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης ο προγραμματιστής πρέπει να στήσει το περιβάλλον 
εργασίας στο οποίο θα γίνει ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο έλεγχος, και η λειτουργία των 
εφαρμογών. Μπορεί να επιλέξει όποιο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) τον εξυπηρετεί 
καλύτερα και να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία του Android SDK μηδενός 
εξαιρουμένου. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσει έναν αριθμό από εικονικές συσκευές στην 
διαχείριση εικονικών συσκευών (AVD) για να δοκιμάσει την λειτουργία της εφαρμογής 
σε διαφορετικές πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Ιδανικά η δοκιμή της λειτουργείας 
της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει πάνω σε έναν αριθμό διαφορετικών φυσικών 
συσκευών ώστε να δοκιμάσει ο ίδιος πως συμπεριφέρεται η εφαρμογή του σε κάθε 
περίπτωση, όμως αυτή η πρακτική μπορεί να αποδειχθεί πολυδάπανη και χρονοβόρα. 
Γι’ αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται οι εικονικές συσκευές. 
 
2.1.2 Ανάπτυξη Πηγαίου Κώδικα Εφαρμογής 

Είναι η πιο χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Σε αυτό το στάδιο ο 
προγραμματιστής πρέπει να αποφασίσει για τις δυνατότητες και το περιεχόμενο που θα 
περιλαμβάνει η εφαρμογή, να εντοπίσει ποιες από αυτές τις δυνατότητες είναι εφικτές 
και ποιες θέλουν παραπάνω έρευνα για να προστεθούν στο μέλλον, να σχεδιάσει το 
layout αποφεύγοντας υπερβολές στο σχεδιασμό, και τέλος να δέσει αρμονικά τον 
κώδικα με το layout για να φέρει το τελικό αποτέλεσμα. 
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Η διαδικασία ξεκινάει με ένα νέο Project το οποίο θα περιέχει τον πηγαίο κώδικα, τις 
εικόνες, τα κείμενα και γενικά ότι χρειάζεται η εφαρμογή για να τρέξει ως οφείλει. Στο 
project του ο developer θα πρέπει να φροντίσει ώστε το υλικό του να είναι 
τακτοποιημένο και ο κώδικας του ευανάγνωστος ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία του 
Debugging. 
 
2.1.3 Αποσφαλμάτωση (Debugging) και Δοκιμαστική Φάση Εφαρμογής 

Η διαδικασία του debugging είναι εξίσου κρίσιμη και μερικές φορές και εξίσου 
χρονοβόρα με την διαδικασία ανάπτυξης του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής. 
Αποτελείτε από αρκετά επί μέρους στάδια τα οποία αναλύονται παρακάτω. 

Το πρώτο στάδιο αφορά το αρχικό χτίσιμο της εφαρμογής και η λειτουργία αυτής σε 
debug mode. Για να γίνει το compile της εφαρμογής ο developer θα πρέπει να 
διορθώσει τυχόν συντακτικά λάθη που θα υπάρχουν στο πρόγραμμα. Τα περισσότερα 
περιβάλλοντα προγραμματισμού τον ειδοποιούν όταν γίνει ένα τέτοιο λάθος. Αφού 
γίνει το compile η εφαρμογή μπορεί να δοκιμαστεί είτε σε εικονική συσκευή μέσω του 
AVD Manager, είτε απευθείας σε φυσική συσκευή μέσω ADB push εντολής. Προσωπικά 
βρήκα τη δοκιμή της εφαρμογής σε μια φυσική συσκευή πιο εύκολη και πιο γρήγορα 
συγκριτικά με την εικονική συσκευή. 

Στο δεύτερο στάδιο ο προγραμματιστής καλείτε να αντιμετωπίσει τα λειτουργικά και 
αισθητικά προβλήματα της εφαρμογής του, πρώτα εντοπίζοντας τα στην λειτουργία της 
συσκευής και μετά διορθώνοντας τα κομμάτια του κώδικα που δημιουργούν τα 
σφάλματα. Το κύριο εργαλείο που κάνει αυτή τη διαδικασία εφικτή είναι το “LogCat” το 
οποίο μας επιστρέφει το stack trace του κώδικα στο σημείο εκείνο που συνέβη το 
σφάλμα. 

Στο τρίτο στάδιο ο προγραμματιστής αφού έχει τελειώσει την αποσφαλμάτωση 
(debugging) επιστρέφει στο βήμα ένα, δηλαδή στο compile και τη δοκιμή της εφαρμογής 
σε εικονική ή φυσική συσκευή ώστε να διαπιστώσει τα αποτελέσματα του 2 βήματος, 
της αποσφαλμάτωσης. 

Ένα προαιρετικό στάδιο είναι η «Δημόσια δοκιμαστική φάση» της εφαρμογής. Σε 
αυτή τη φάση εθελοντές προσφέρονται να δοκιμάσουν τις λειτουργίες της εφαρμογής 
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στις συσκευές τους και να αναφέρουν προβλήματα, παρατηρήσεις, προτάσεις και άλλα 
σχόλια που μπορεί προκύψουν από τη χρήση της εφαρμογής. 
 
2.1.4 Τελική έκδοση και δημοσίευση της εφαρμογής στο κοινό 

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης ο προγραμματιστής έχει να κάνει 
μερικές τελευταίες κινήσεις. Πρώτον πρέπει να έχει διορθώσει όλα τα σφάλματα που 
προέκυψαν από την διαδικασία αποσφαλμάτωσης, να κάνει τις τελευταίες ρυθμίσεις 
της εφαρμογής, και να κάνει το τελικό compile της εφαρμογής σε κανονική λειτουργία 
αυτή τη φορά και όχι debug. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η διάθεση της εφαρμογής στο Google Play, αφού πρώτα 
κάνει λογαριασμό developer, ή να την διαθέσει σε κάποιο εναλλακτικό market όπως το 
marketplace της Amazon. Μπορεί κατά τη δημοσίευση σε οποιοδήποτε να ορίσει τιμή 
πώλησης ή να διαθέσει την εφαρμογή δωρεάν. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές δεν είναι εφικτό ακόμη για τους Έλληνες Developers να διαθέσουν εφαρμογές 
επί πληρωμή, με την Google να μην έχει ανακοινώσει ακόμη πότε αυτό θα γίνει εφικτό. 

Επίσης άλλο ένα μέσο διάθεσης μπορεί να είναι η προσωπική ή εταιρική ιστοσελίδα 
του δημιουργού με το μειονέκτημα να είναι η έλλειψη ελέγχου για updates της 
εφαρμογής από έναν αυτόματο μηχανισμό ελέγχου και λήψης παρόμοιο με αυτόν που 
έχουν τα διάφορα markets. 
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Εικόνα 2.1 – Ο κύκλος ανάπτυξης μιας εφαρμογής Android 
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2.2 Android SDK 

Το Android SDK (Software Developers Kit) αποτελεί μια συλλογή εργαλείων και 
βιβλιοθηκών που καθιστούν εφικτή την ανάπτυξη εφαρμογών στο Android. Οκτώβριος 
του 2015, το Android SDK έχει φτάσει στην έκδοση 23 η οποία υποστηρίζει το Android 
6.0. Το λογισμικό ανάπτυξης περιλαμβάνει μια μεγάλη λίστα με εργαλεία ανάπτυξης. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται: 

 Εργαλεία Debugging των εφαρμογών 
 Βιβλιοθήκες 
 Εξομοιωτής συσκευών (Android Virtual Machines) 
 Documentation 
 Δείγματα Κώδικα 
 Tutorials 

Το SDK υποστηρίζει πολλά δημοφιλή λειτουργικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων 
όλων των σύγχρονων διανομών Linux και Windows και αποτελείται από πακέτα τα 
οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα επίσημο repo της Google, και ο 
προγραμματιστής μπορεί να κατεβάσει πέραν των βασικών πακέτων, και άλλα τα οποία 
υποστηρίζουν παλαιότερες εκδόσεις του Android. 

Όσον αφορά την υποστήριξη παλαιότερων εκδόσεων του Android, το SDK κάνει 
εφικτή την υποστήριξη σε αυτές δίνοντας στον προγραμματιστή την δυνατότητα να 
στοχεύσει αυτός σε πια APIs θα απευθύνεται η εφαρμογή του. Αυτό είναι αναγκαίο 
λόγω του ότι πολλοί χρήστες έχουν παλαιότερες λειτουργικές συσκευές οι οποίες 
κυκλοφορήσαν με παλαιότερες εκδόσεις του Android (πχ 2.1 ή 3.4), και ο 
κατασκευαστής της συσκευής δεν έχει ή δεν πρόκειται να βγάλει αναβάθμιση για την 
συσκευή τους. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό σαν διάσπαση του Android (Android 
Fragmentation). 
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2.3 Χρήση του Android Studio 

Ο προγραμματισμός στο Android βασίζεται στην γλώσσα Java και ο κάθε 
προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν οποιονδήποτε text editor για να 
γράψει κώδικα για να επεξεργαστεί τα αρχεία *.Java και *.XML και μετέπειτα να τα 
κάνει compile μέσω γραμμής εντολών χρησιμοποιώντας το JDK (Java Development Kit). 
Ο συγκεκριμένος τρόπος ανάπτυξης δεν είναι ιδιαίτερα φιλικός στον χρήστη γι’ αυτό 
συνίσταται η χρήση ενός  ολοκληρωμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος 
(Intergrated Development Environment) που να υποστηρίζει Java, όπως το Eclipse ή το 
Netbeans. 

Το Android Studio είναι το επίσημο IDE για ανάπτυξη Android εφαρμογών, το οποίο 
βασίζεται στο IntelliJ IDEA, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις σε 
τυχόν προβλήματα πάνω στην ανάπτυξη του κώδικα. Ανακοινώθηκε στις 16 Μαΐου 2013 
στο συνέδριο Google I/O και είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε κάθε χρήστη.  Η πρώτη 
σταθερή έκδοση βγήκε το Δεκέμβριο του 2014, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για Android 
προγραμματισμό και αντικατέστησε τα Eclipse Android Development Tools (ADT) ως το 
κύριο IDE της Google για ανάπτυξη Android εφαρμογών. 
 

 
Εικόνα 2.2 – Το λογότυπο του Android Studio 

 
 
 
 
 



Παρακολούθηση Ηλικιωμένων με Άνοια μέσω Εφαρμογής Android 

Εμμανουήλ Βαρέσης                                                                                                                                     37 

 
Εικόνα 2.3 – Προεπιλεγμένη διάταξη του Android Studio (Light Version) 



Παρακολούθηση Ηλικιωμένων με Άνοια μέσω Εφαρμογής Android 

Εμμανουήλ Βαρέσης                                                                                                                                     38 

2.4 Προκλήσεις ανάπτυξης εφαρμογών στο Android 

Η ανάπτυξη εφαρμογών στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Android είναι μια 
αρκετά απαιτητική διαδικασία, διότι απαιτεί την υποστήριξη εκατοντάδων συσκευών, 
την υλοποίηση και υποστήριξη ενός λειτουργικού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη, και 
άλλα πολλά. 
 
2.4.1 Android Design Guidelines 

Η υλοποίηση μιας νέας εφαρμογής στο Android ξεκινάει από τις δυνατότητες και 
λειτουργίες που θα υποστηρίζει η εφαρμογή, και συνεχίζει με τον σχεδιασμό του UI 
layout που θα δίνει πρόσβαση στον χρήστη στις παραπάνω λειτουργίες. Ο σχεδιασμός 
λοιπόν έχει μεγαλύτερη σημασία από τις ίδιες τις λειτουργίες τις εφαρμογής μιας και 
είναι το σημείο πρόσβασης προς αυτές! 

Μια κακοσχεδιασμένη εφαρμογή η οποία κρύβει τις λειτουργίες τις πίσω από πολλά 
κουμπιά και μενού ενδέχεται να μπερδέψει τον χρήστη και ίσως και να τον αποτρέψει 
από το να την χρησιμοποιήσει. Αυτό φυσικά δεν είναι επιθυμητό γι’ αυτό και υπάρχουν 
κάποια ενδεικτικά επίσημα Guidelines (οδηγίες) τα οποία υποδεικνύουν στους 
developers τις ιδεατές και μη συμπεριφορές κατά τον σχεδιασμό της εφαρμογής τους. 

Στα πρώτα χρόνια του Android ο σχεδιασμός τον εφαρμογών δεν ακολουθούσε καμία 
κοινή γραμμή σχεδιασμού με τις υπόλοιπες εφαρμογές κάτι που πολλές φορές 
μπέρδευε τον χρήστη. Αυτό η Google προσπάθησε να το αλλάξει με την έλευση του 
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) όποτε και δημοσίευσε στο Ίντερνετ τη σελίδα Android 
Design για να καθοδηγήσει τους developers σε μία κοινή γραμμή ανάπτυξης εφαρμογών 
ώστε να πετύχει αύξηση λειτουργικότητας. 

Η αύξηση λειτουργικότητας επιτυγχάνεται λόγω του ότι ο χρήστης θα έχει γνωστά 
σημεία επαφής σε κάθε εφαρμογή οπότε δεν θα χρειάζεται να ψάχνει εκ νέου πώς να 
επιστρέψει στην αρχική οθόνη ή που βρίσκεται το μενού των επιλογών, κλπ. 

Στο site υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων «καλού σχεδιασμού» τα οποία αφορούν 
την χρήση της δυνατότητας να αλλάζουμε οθόνες σέρνοντας αριστερά η δεξιά το 
δάχτυλό μας στην οθόνη της συσκευής, τη χρήση της μπάρας κύλισης συμβάντων κλπ. 
Επίσης υπάρχει και η ενότητα “Downloads” στην οποία υπάρχει ένα πλήρες πακέτο 
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εικονιδίων τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα μενού των εφαρμογών μας η 
όπου αλλού θέλουμε! 

Οι οδηγίες φυσικά είναι ενδεικτικές και όχι αναγκαστικές. Αν κάποιος developer θέλει 
να δώσει κάποιο εντελώς διαφορετικό interface το οποίο όμως θα εξυπηρετεί καλύτερα 
τους δικούς του σκοπούς, μπορεί να το κάνει ελεύθερα. 

 
2.4.2 Υποστήριξη πολλαπλών συσκευών 

Το λειτουργικό σύστημα Android τρέχει σε μια πληθώρα συσκευών οι οποίες μπορεί 
να έχουν πολύ διαφορετικές προδιαγραφές η μία από την άλλη. Η διαφοροποίηση των 
συσκευών εντοπίζεται: 

 Στις πολλές εκδόσεις του Android που υπάρχουν. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 
υπάρχουν 12 διαθέσιμες εκδόσεις (1.5-6) με κυρίαρχη έκδοση την 4.4 Kit Kat. 

Εικόνα 2.4 – Η Αρχική Σελίδα του Android Design 
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Αυτή η συνεχής εξέλιξη της πλατφόρμας αποτελεί πλεονέκτημα αλλά και 
πρόκληση για τον προγραμματιστή ο οποίος θα πρέπει να ακολουθεί τις εξελίξεις 
και να χρησιμοποιεί τις νέες δυνατότητες που του προσφέρει η κάθε έκδοση, 
χωρίς να παραγκωνίζει την υποστήριξη στις παλαιότερες εκδόσεις του Android. 
Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα καθότι κάποια νέα features δεν 
υποστηρίζονται στα παλιότερα APIs και άρα καθιστούν αδύνατη τη χρήση τους 
σε κάποια παλαιότερη έκδοση του Android. Η Google έχει προσπαθήσει να λύσει 
αυτό το πρόβλημα βγάζοντας μαζί με κάθε νέα έκδοση του λειτουργικού της, και 
μιας “βιβλιοθήκης συμβατότητας” η οποία αναλαμβάνει να κάνει διαθέσιμα τα 
νέα εργαλεία στα παλιότερα APIs. Σε γενικές γραμμές η συγκεκριμένη λύση 
λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά αλλά δυστυχώς δεν μεταφέρονται πάντα όλες 
οι νέες δυνατότητες στις παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος με 
αυτό τον τρόπο. Τρανό παράδειγμα αυτού είναι η υποστήριξη της ActionBar η 
οποία προστέθηκε στην έκδοση 3.0 του Android και πλέον ανήκει στις βασικές 
οδηγίες σχεδιασμού εφαρμογών (android design guidelines). Η βιβλιοθήκη 
υποστήριξης την κάνει διαθέσιμη στις παλαιότερες εκδόσεις, αλλά με σαφής 
περιορισμούς στην χρήση της! Ευτυχώς το συγκεκριμένο feature το 
υποστηρίζουν άψογα 2 βιβλιοθήκες που έχουν αναπτυχθεί από 
προγραμματιστές του Android, και έχει καλυφτεί το κενό που άφησε η Google. 

 Στην μεγάλη ποικιλία hardware που κυκλοφορεί στην αγορά. Υπάρχουν 
συσκευές με επεξεργαστή στα 600Mhz και 256ΜΒ διαθέσιμης μνήμης RAM και 
υπάρχουν και συσκευές με επεξεργαστή 4 πυρήνων (Quad Core) στα 1.5Mhz και 
1GB μνήμης RAM. Εκτός από τις διαφορές σε επίπεδο microchip η κύρια 
διαφορά μεταξύ των συσκευών εντοπίζεται στην μεγάλη ποικιλία διαστάσεων 
οθόνης και πυκνότητας pixel. Όσον αφορά το εύρος των συσκευών μπορεί να 
φτάσει από τις 2.4' (μικρά chatphones) έως τις 13' (μεγάλα tablets), και οι 
ανάλυση αυτών των συσκευών ξεκινάει από τα 240x320 pixels (QVGA) και φτάνει 
μέχρι τα 1920x1080 (Full HD) για τα νεότερα tablets! Δημοφιλείς αναλύσεις είναι 
η 240x320(QVGA), η 240x400 (WQVGA), η 320x480 (HVGA), και φυσικά η πιο 
δημοφιλής όλων η 480x800 (WVGA). Νεότερες και μεγαλύτερης οθόνης 
συσκευής υποστηρίζουν και μεγαλύτερες αναλύσεις όπως η 540x960 (qHD) και 
720x1280(WXGA). Το android για πρακτικούς λόγους έχει χωρίσει τις 
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διαφορετικές αναλύσεις οθονών σε τέσσερις κατηγορίες οθονών οι οποίες 
συσχετίζονται άμεσα με τέσσερις κατηγορίες πυκνότητες pixel ανά ίντσα. 
 
 

 
 
Ο developer λοιπόν για να κάνει την εφαρμογή του προσβάσιμη σε όσο τον δυνατόν 

περισσότερες συσκευές χρηστών, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν του τις 2 παραπάνω 
παραμέτρους και να σχεδιάσει την εφαρμογή του έτσι ώστε αυτή να υποστηρίζει την 
πλειονότητα των συσκευών. 

 
 

Εικόνα 2.6 – Στατιστικά Στοιχεία Ενεργών Συσκευών Android – 7 Σεπτεμβρίου 2015 

Εικόνα 2.5 – Ο Διαχωρισμός Αναλύσεων και Πυκνότητας σε Κατηγορίες 
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Όπως βλέπουμε από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία που ενημερώνονται αυτόματα 

κάθε 2 εβδομάδες από την Google, τη μερίδα του λέοντος κατέχουν οι εκδόσεις Kit Kat 
με 39.2% και η Jelly Bean με ποσοστό 31,8%. Μια καλή προγραμματιστική συμπεριφορά 
σύμφωνα με την κοινότητα, είναι η εκάστοτε εφαρμογή μας να υποστηρίζει τουλάχιστον 
το 90% των ενεργών συσκευών όσον αφορά την έκδοση Android που φοράνε.  Οι 
developers πρέπει να βλέπουν και να αξιολογούν το μερίδιο των συσκευών με τέτοιο 
τρόπο ώστε να υποστηρίζουν όσο το δυνατό περισσότερες συσκευές χρηστών χωρίς 
όμως να υποβαθμίζουν την ποιότητα και λειτουργικότητα της συσκευής τους. Πρόκειται 
για μια λεπτή ισορροπία που επιτυγχάνεται μετά από αρκετή προσπάθεια από μέρος 
των developers. Η υποστήριξη των διαφορετικών εκδόσεων ορίζεται στο αρχείο 
AndroidManifest.xml και εφόσον έχει καθοριστεί ένα κατώτατο στοχευμένο API, η 
εφαρμογή μας δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε συσκευή που φοράει παλαιότερη έκδοση 
από αυτή που υποστηρίζει το API. 

 
Εικόνα 2.7 - Στατιστικά Στοιχεία των Οθονών στις Android Συσκευές – 7 Σεπτεμβρίου 2015 
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Όπως βλέπουμε από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία μεγέθη κατέχουν τη μερίδα 
του λέοντος, και τα 2 μάλιστα στις ίδιες αναλύσεις (normal) αλλά σε διαφορετικό 
μέγεθος DPI. Φυσικά δεν πρέπει να αγνοηθούν οι υπόλοιπες διατάξεις μεγέθους οθόνης 
προς dpi, αλλά όπως και στην περίπτωση της υποστήριξης των API, αυτό είναι μια λεπτή 
ισορροπία η οποία είναι στο χέρι του προγραμματιστή να την κρατήσει. 
 

2.5 Δοκιμή και Αποσφαλμάτωση (Debugging) της Εφαρμογής 

Πριν να εκδώσει την εφαρμογή του στο κοινό, ο προγραμματιστής του Android 
οφείλει να ελέγξει κάθε λειτουργική και αισθητική παράμετρο της εφαρμογής ώστε να 
εξασφαλίσει ότι ο χρήστης της θα έχει όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία χρήσης, η 
οποία οδηγεί σε καλές εντυπώσεις, και περισσότερους χρήστες με την πάροδο του 
χρόνου. 

Ο έλεγχος αυτός δεν επιτυγχάνεται αμέσως. Πρέπει να ακολουθηθεί μια εκτενής 
περίοδος δοκιμών για να διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή θα αποδίδει όπως οφείλει σε 
όλες τις καθημερινές της χρήσεις, και αφού περάσει επιτυχώς το στάδιο των δοκιμών, 
ακολουθεί η ώρα της δημοσίευσης. 

Η πιθανότητα ύπαρξης πολυπλοκότητας σε μια εφαρμογή οδήγησε στην ανάγκη για 
εργαλεία ελέγχου. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται στο έπακρο με μια σειρά εφαρμογών τα 
οποία δένουν αρμονικά με το περιβάλλον ανάπτυξης μας (IDE) και μας βοηθούν στο 
δύσκολο έργο του εντοπισμού σφαλμάτων. Τα εργαλεία αυτά αφορούν τον έλεγχο της 
εφαρμογής σε εικονικές μηχανές (Android Virtual Devices), καταγραφή σφαλμάτων 
(logcat), κλπ. 
 
2.5.1 Android Debug Bridge (ADB) 

Για να λειτουργήσουν σωστά τα εργαλεία που αναφέραμε παραπάνω, χρειάζεται 
κάποιο είδος προγράμματος client-server που να συνδέει τον υπολογιστή με τις 
συσκευές μας, εικονικές και μη. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το Android Debug Bridge 
(ADB). Πρόκειται για ένα εργαλείο γραμμής εντολών που έρχεται μαζί με το Android SDK 
και το οποίο αποτελείτε από 3 μέρη: 
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 Έναν client ο οποίος τρέχει στον υπολογιστή. 
 Έναν server ο οποίος τρέχει σαν υπηρεσία παρασκηνίου στον υπολογιστή που 

βρίσκεται το SDK και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ του client και του 
εργαλείου “δαίμονα” (daemon) που τρέχει στη συσκευή. 

 Ο “δαίμονας” (daemon) που τρέχει σαν διεργασία παρασκηνίου στην εικονική ή 
πραγματική συσκευή που χρησιμοποιείτε για εξομοίωση. 

Όταν ξεκινάει το ADB, o client ελέγχει αν υπάρχει κάποια υπάρχουσα διεργασία του 
server που να εκτελείτε ήδη, αλλιώς δημιουργεί μια νέα. Μετά δημιουργεί μια τοπική 
TCP σύνδεση στην θύρα 5037 και είναι έτοιμος να δεχτεί εντολές. Μετά ελέγχει το εύρος 
θυρών TCP από 5555 μέχρι 5585, στο οποίο επικοινωνούν οι συσκευές εξομοίωσης, και 
ελέγχει αν υπάρχουν διαθέσιμες και πόσες είναι αυτές. Αφού εντοπίσει κάποια συσκευή 
ελέγχει αν σε αυτή τη συσκευή τρέχει ο “δαίμονας”, και αν ναι δημιουργείτε σύνδεση 
adb με την συσκευή. 
 
2.5.2 Εικονικές Συσκευές Android (AVD) 

Πρόκειται για μια συσκευή εξομοίωσης η οποία μας επιτρέπει να εξομοιώσουμε την 
λειτουργία και συμπεριφορά μιας κανονικής συσκευής, ορίζοντας τις επιλογές υλικού 
και λογισμικού που θέλουμε στον εξομοιωτή του Android. Με αυτό τον τρόπο ο 
developer μπορεί να ελέγξει την εφαρμογή του σε μια σειρά από πραγματικά σενάρια 
λειτουργίας και να πάρει γρήγορα και άμεσα feedback για τη λειτουργία της εφαρμογής 
του. Οι εικονικές συσκευές διευκολύνουν τον developer καθώς τον γλυτώνει από το 
μεγάλο κόστος των φυσικών συσκευών που θα πρέπει να έχει για να ελέγξει σε όλες τις 
λειτουργίες και την εμφάνιση της εφαρμογής του. Μια εικονική συσκευή αποτελείτε 
από: 

 Το υλικό: Σε αυτό προσδιορίζονται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της 
εικονικής συσκευής, όπως παραδείγματος χάρη η ανάλυση της οθόνης και η 
πυκνότητα σε pixel (dpi), το μέγεθος της μνήμης RAM, αν η συσκευή θα έχει 
κάμερα, υποστήριξη GPS, κλπ. 

 Την έκδοση του Android: Επιλογή της έκδοσης της πλατφόρμας του Android που 
θέλουμε να εξομοιώσει η εικονική συσκευή. 
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 Έξτρα χώρος αποθήκευσης: Εδώ αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα της 
εφαρμογής, και επίσης μπορούμε να ορίσουμε μια εικονική κάρτα μνήμης ώστε 
να επεκτείνουμε τον αποθηκευτικό χώρο, όπως θα κάναμε και σε μια 
πραγματική συσκευή. 

Η δημιουργία εικονικών μηχανών είναι μια ιδιαίτερα εύκολη και γρήγορη διαδικασία. 
Η διαχείριση αυτών των συσκευών γίνεται από το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής 
AVD Manager, η οποία έρχεται μαζί με το SDK. 

Για την εφαρμογή Oldie Finder δεν χρησιμοποιήθηκαν εικονικές συσκευές. 
 
2.5.3 Εργαλείο Καταγραφής Συμβάντων – LogCat 

Το LogCat είναι ένας μηχανισμός καταγραφής συμβάντων στο Android. Σκοπός του 
είναι η συλλογή και προβολή των αρχείων αποσφαλμάτωσης του συστήματος. Τα 
δεδομένα των διάφορων εφαρμογών αλλά και του λειτουργικού συστήματος 
συγκεντρώνονται σε μια σειρά από buffers, τους οποίους μετά μπορούμε να 
προβάλουμε και να φιλτράρουμε με την εντολή “logcat”. 

Στον προγραμματισμό υπάρχουν οι λεγόμενες “εξαιρέσεις” (exceptions), καταστάσεις 
δηλαδή που προκύπτουν όταν κάτι δεν πάει καλά, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
διακοπή λειτουργίας του προγράμματος σε περίπτωση που δεν έχουμε φροντίσει να 
«χειριστούμε» την εξαίρεση. Συνηθισμένο παράδειγμα εξαίρεσης λειτουργίας του 
Android είναι η NullPointerException, η οποία μας εμφανίζεται όταν προσπαθούμε να 
προσπελάσουμε κάποια μεταβλητή ή αντικείμενο που έχει μηδενική (null) τιμή.  

Το LogCat λοιπόν χρησιμοποιείται μέσω του ADB για να δούμε και να εντοπίσουμε τις 
πηγές των σφαλμάτων, οι οποίες συνήθως αν όχι πάντα, είναι exceptions στον κώδικα 
μας.  

H τυπική διάταξη του logcat είναι όλη με κόκκινα γράμματα και ξεκινάει με τη φράση 
“Fatal Exception”. Οι κόκκινες γραμμές που προβάλλονται είναι όλες εξαιρετικά 
σημαντικές, κυρίως όμως μας ενδιαφέρουν αυτές που κάνουν λόγο για τη φύση της 
εξαίρεσης, και για τη γραμμή του κώδικα αλλά και την κλάση στην οποία συνέβη το 
σφάλμα!  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Ανάλυση Απαιτήσεων Εφαρμογής και Σχεδιασμός Layout 

3.1 Απαιτήσεις Σχεδιασμού Εφαρμογής 

Ο σκοπός της εφαρμογής είναι η παρακολούθηση ηλικιωμένων που πάσχουν με άνοια 
και που μπορούν εύκολα να χαθούν ή να πάθουν κάποιο ατύχημα. Απευθύνεται σε 
συγγενείς τέτοιων ανθρώπων αλλά και στους ίδιους τους ασθενείς σε στιγμές διαύγειας. 
Ο σχεδιασμός λοιπόν θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε ο συγγενής να μπορέσει να 
ρυθμίσει με ευκολία την εφαρμογή αλλά και ο ασθενής να εντοπίζει αμέσως αυτό που 
θέλει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 

Η εφαρμογή θα παρέχει πρόσβαση στη τοποθεσία του χρήστη και στην αποστολή 
μηνυμάτων σε περίπτωση ενεργοποίησης (trigger) της εφαρμογής. Επίσης θα παρέχει τη 
δυνατότητα στο χρήστη να δει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του και θα μπορεί να τα 
στείλει με τη μορφή SMS όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο. Τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη 
αποστέλονται στον συγγενή με τη μορφή υπερσύνδεσης (link) που τον παραπέμπει 
Google Maps· μια υπηρεσία της Google που παρέχει χάρτες και διαδρομές. 
Τελειώνοντας, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να δηλώσει μια 
τοποθεσία σαν Σπίτι και όταν ο χρήστης απομακρυνθεί πάνω από 500μ. μακριά από 
αυτή τη τοποθεσία, η εφαρμογή θα στέλνει αυτόματο μήνυμα στον συγγενή του 
ανθρώπου που έχει άνοια, ειδοποιώντας τον για την κατάσταση αυτή. Ουσιαστικά είναι 
μια εφαρμογή που ενώ εγκαθίσταται στο κινητό του ανθρώπου που έχει άνοια, 
ελέγχεται κυρίως και ρυθμίζεται από τον συγγενή ή τον άνθρωπο που τον προσέχει. 

Αρχικά λοιπόν έπρεπε να σχεδιαστεί ένα layout αρκετά απλό με εικόνες και σύντομες 
επεξηγήσεις για τη κάθε μια, δείχνοτας με αυτόν τον τρόπο όλες τις επιλογές που 
παρέχει η εφαρμογή. Στην επιλογή Ρυθμίσεις ο συγγενής του ανθρώπου με άνοια 
καλείται να δηλώσει έναν προσωπικό κωδικό όπου όταν θα τον στέλνει ως SMS στο 
κινητό του ανθρώπου που έχει άνοια, θα ενεργοποιείται η εφαρμογή και θα λαμβάνει 
αυτόματα, από το κινητού του ανθρώπου με άνοια, την τοποθεσία του. Στη συνέχεια 
καλείται να δηλώσει τον αριθμό του κινητού του για να ξέρει η εφαρμογή σε ποιον 
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αριθμό θα σταλθεί η τοποθεσία, όταν και εφόσον ζητηθεί. Για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού η εφαρμογή θα πρέπει να ελέγχει στο παρασκήνιο την τοποθεσία του χρήστη 
καθώς επίσης και την λήψη νέων μηνυμάτων, τον έλεγχο αυτών και την αποστολή του 
μηνύματος με την τοποθεσία, εφόσον το νέο εισερχόμενο μήνυμα ταιριάζει απόλυτα με 
τον κωδικό που είχε οριστεί εξ’ αρχής. 

Έχοντας στο νου ότι τα άτομα με άνοια έχουν και κάποιες στιγμές διαύγειας, 
παρουσιάστηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί γι’ αυτούς μια επιλογή όπου θα μπορούσαν 
με ένα απλό κλικ να στείλουν ένα άμεσο μήνυμα στον αριθμό του τηλεφώνου που έχει 
ορισθεί στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και να ενημερώσουν τον παραλήπτη του 
μηνύματος για την τοποθεσία τους. 

Η τρίτη και τελευταία επιλογή του χρήστη είναι να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα της 
εφαρμογής να στείλει αυτόματο μήνυμα ότι ο χρήστης απομακρύνθηκε μακριά από τη 
τοποθεσία – Σπίτι. Φυσικά αυτό προϋποθέτει τον ορισμό μιας τέτοιας τοποθεσίας. Αυτή 
η τρίτη επιλογή λοιπόν, μεταφέρει τον χρήστη σε ένα άλλο layout με έναν χάρτη. Ο 
χρήστης με ένα κουμπί μπορεί να αποθηκεύσει την τοποθεσία του σαν Τοποθεσία 
Σπιτιού, δίνοντας έτσι στην εφαρμογή τη δυνατότητα παρακολούθησης του χρήστη και 
αυτόματης ειδοποίησης του αριθμού που έχει αποθηκευτεί στις ρυθμίσεις με SMS, 
γνωστοποιώντας του ότι ο χρήστης απομακρύνθηκε από την τοποθεσία του σπιτιού του. 

Κρίθηκε σκόπιμο η εφαρμογή να έχει υψηλή ιεραρχία στις εφαρμογές που 
εκτελούνται στο παρασκήνιο και να της δοθεί η δυνατότητα να ξεκινάει αυτόματα, 
ακόμη και μετά τον τερματισμό της. Ακόμη κι αν ο τερματισμός προήλθε από μια 
επανεκκίνηση του κινητού (reboot). 
 

3.2 Δημιουργία νέου Android Project στο Android Studio 

Αφού οι απαιτούμενες ανάγκες τις εφαρμογής ορίστηκαν και έχοντας στο μυαλό μας 
τον βασικό κορμό, προχωράμε στην υλοποίηση της. Όλα ξεκινάνε από τη δημιουργία 
ενός νέου Android project στο Android Studio (Εικόνα 3.1(1)). Το όνομα που δηλώνουμε 
κατά τη δημιουργία του project είναι το όνομα της εφαρμογής το οποίο θα 
χρησιμοποιείτε όπου γίνεται αναφορά της εφαρμογής μας (ρυθμίσεις εφαρμογών, 
Google Play Store, κλπ). Στη συνέχεια εισάγουμε το όνομα του κεντρικού πακέτου της 
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εφαρμογής μας. Το πεδίο του ονόματος (Company Domain) δεν μας ενδιαφέρει αν είναι 
μοναδικό ή όχι καθότι είναι δυνατόν να κυκλοφορούν αρκετές εφαρμογές με το ίδιο 
όνομα. Στην περίπτωση του πεδίου του πακέτου όμως, πρέπει να επιλέξουμε ένα 
μοναδικό όνομα, το οποίο θα χρησιμοποιεί για την αρχειοθέτηση της εφαρμογής μας 
στις συσκευές αλλά και στο Play Store. 

Στο επόμενο βήμα (εικόνα 3.1(2)) επιλέγουμε την έκδοση και το είδος των APIs που θα 
χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε την εφαρμογή μας. Για την απόλυτη σιγουριά μας, η 
Google μας ενημερώνει τι ποσοστό συσκευών καλύπτουμε όταν επιλέγουμε την 
ελάχιστη έκδοση με την οποία θα είναι συμβατή η εφαρμογή μας. Η εφαρμογή αυτή 
έχει ποσοστό κάλυψης 100%. 

Στη συνέχεια (εικόνα 3.1(3)) επιλέγουμε το είδος της πρώτης Activity που θα 
δημιουργήσουμε και που θα εμφανίζεται μόλις εκκινεί η εφαρμογή μας και τις δίνουμε 
το όνομα που επιθυμούμε.  

Τέλος (εικόνα 3.1(4)) επιλέγουμε το όνομα που θέλουμε να δώσουμε στην Activity, 
τον τίτλο που θα εμφανίζεται στην εφαρμογή μας καθώς επίσης το layout της και το 
πιθανόν menu της. 

Τα περισσότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής που δηλώσαμε παραπάνω, θα 
χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί αυτόματα το αρχείο AndroidManifext.xml. Αυτό 
σημαίνει ότι αργότερα μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω πεδία 
που δηλώσαμε, όπως π.χ. το όνομα της εφαρμογής, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 
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Εικόνα 3.1 – Τα 4 στάδια δημιουργίας ενός νέου project 
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3.3 Δημιουργία των Activities της Εφαρμογής 

Αφού έχουμε ξεκαθαρίσει τις ανάγκες τις εφαρμογής μας ήρθε η ώρα να δηλώσουμε 
τις απαραίτητες οθόνες διεπαφής χρήση, δηλαδή τις Activities. Έχουμε ήδη 
δημιουργήσει αυτόματα την Activity MainActivity η οποία θα εμφανίζεται στον χρήστη 
αμέσως μόλις ανοίξει την εφαρμογή, και θα τη χρησιμοποιήσουμε ως κεντρικό σημείο 
επαφής με τις υπόλοιπες λειτουργίες τις εφαρμογής. Για να δημιουργήσουμε μια νέα 
Activity στο project μας, πηγαίνουμε στη διαδρομή File/New/Activity/Blank Activity στο 
Android Studio, και βλέπουμε το παράθυρο δημιουργίας νέας Activity. Στη συνέχεια 
δηλώνουμε το όνομα της Activity και τον τίτλο που θέλουμε να εμφανίζεται στο κινητό 
μας όταν βρισκόμαστε σε αυτό το layout. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε και το όνομα 
του layout και του menu. Τελειώνοντας με τις ρυθμίσεις της νέα μας Activity πατάμε το 
κουμπί Finish για να προστεθεί η κλάση AppSettings στον φάκελο του project. Με τον 
ίδιο τρόπο θα δημιουργήσουμε και τις υπόλοιπες Activities της εφαρμογής μας. 

 
Εικόνα 3.2 – Η δημιουργία της Activity AppSettings 
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Η Activity AppSettings θα χρησιμοποιηθεί για να γίνουν όλες οι απαραίτητες 
λειτουργίες για τη ρύθμιση, αποθήκευση και τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής. 
Συνολικά η εφαρμογή διαθέτει 3 κλάσεις που ανήκουν στην κατηγορία των Activities για 
την διεπαφή με τον χρήστη: 

 AppSettings: Οθόνη προβολής των ρυθμίσεων της εφαρμογής. 
 MainActivity: Κεντρική οθόνη της εφαρμογής η οποία παρέχει πρόσβαση στις 

υπόλοιπες Activities. 
 MapAlert: Οθόνη προβολής που περιέχει τον χάρτη και τη λειτουργία για την 

ειδοποίηση απομάκρυνσης από το σπίτι. 
 

3.4 Δήλωση των Activities στο AndroidManifest.xml 

Όλες οι Activities της εφαρμογής πρέπει να είναι δηλωμένες στο αρχείο 
AndroidManifest.xml, το οποίο βρίσκεται μέσα στο φάκελο manifests και που 
δηλώνονται και οι υπόλοιπες ιδιότητες τους όπως το intent-filter η παράμετρος του 
οποίου χρησιμοποιείτε όταν θέλουμε να μεταβούμε από τη μία δραστηριότητα στην 
άλλη μέσω Intent.  
 
<application     android:allowBackup="true"     android:icon="@mipmap/ic_launcher"     android:label="@string/app_name"     android:supportsRtl="true"     android:theme="@style/AppTheme" >     <activity android:name=".MainActivity" >         <intent-filter>             <action android:name="android.intent.action.MAIN" />              <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />         </intent-filter>     </activity>     <activity android:name=".AppSettings" >     </activity>     <activity android:name=".MapAlert" >     </activity> </application>  

Η δήλωση των Activities στο AndroidManifest.xml γίνεται αυτόματα από το Android 
Studio.  



Παρακολούθηση Ηλικιωμένων με Άνοια μέσω Εφαρμογής Android 

Εμμανουήλ Βαρέσης                                                                                                                                     52 

3.5 Εύρεση εικόνων για την Εφαρμογή. 

Ήταν αναγκαίο για τη ξεκούραστη χρήση της εφαρμογής να προστεθούν εικόνες που 
θα έγιναν έναν πιο χρωματιστό και πιο εύχρηστο τόνο στην εφαρμογή απ’ ότι θα έκανε 
το απλό κείμενο. Για την εύρεση των εικόνων χρησιμοποιήθηκε η αναζήτηση της Google 
καθώς επίσης και το πρόγραμμα Adobe Photoshop που φάνηκε εξαιρετικά χρήσιμο στην 
επεξεργασία και την ένωση αυτών. 

Πρώτο μέλημα ήταν η δημιουργία της εικόνας της εφαρμογής. Έπρεπε να βρεθεί μια 
εικόνα όπου θα έκανε αμέσως εμφανές τη φύση της εφαρμογής. Έτσι επιλέχτηκε το 
σήμα του ηλικιωμένου ανθρώπου σε συνδυασμό με μια εικόνα μεγεθυντικού φακού, 
που χρησιμεύει σαν σύμβολο εύρεσης. Οι δύο εικόνες αυτές βρέθηκαν στο Google και 
ενώθηκαν με το Adobe Photoshop. 

 
Εικόνα 3.3 – Το εικονίδιο της εφαρμογής Oldie Finder 

 
Τα χρώματα των εσωτερικών layouts της εφαρμογής είναι στις ίδιες περίπου 

αποχρώσεις χρώματος με το εικονίδιό της για να υπάρχει μια αρμονία και ένα 
επιτευχθεί η ισορροπία των χρωμάτων. Το background είναι μπλε σκούρο, ενώ το λευκό 
και μια ανοιχτή απόχρωση του γκρι επικρατεί στις γραμματοσειρές. Οι εικόνες του 
κεντρικού layout της εφαρμογές έχουν βρεθεί στο Google και ορισμένες έχουν 
επεξεργαστεί στο Adobe Photoshop. 
 
3.5.1 Προσθήκη εικόνων στην Εφαρμογή 

Για να προσθέσουμε στην εφαρμογή τις εικόνες που βρήκαμε, πηγαίνουμε στο 
φάκελο όπου το Android Studio αποθηκεύει όλα τα projects και βρίσκουμε το φάκελο με 
το όνομα που θέλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθήσαμε αυτή τη διαδρομή: 
“C:\Users\Emmanuil Varesis\AndroidStudioProjects\OldieFinder”. Αντιγράφουμε τα 
αρχεία εικόνας που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα επικολλούμε μέσα στο 
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φάκελο drawable, τον οποίο θα βρούμε αν ακολουθήσουμε την διαδρομή: 
”C:\...\OldieFinder\app\src\main\res”. 

Το αρχείο εικόνας που περιέχει το εικονίδιο της εφαρμογής μας αποθηκεύεται στους 
φακέλους mipmap και τις υποκατηγορίες του. 
 

3.6 Εισαγωγή String Resources 

Τα String Resources αποθηκεύονται στον φάκελο values και αποτελούνται από 
αλφαριθμητικά (Strings), πίνακες αλφαριθμητικών, ακέραιους, πίνακες ακεραίων, κλπ. 
Στην περίπτωση μας θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά strings για να ορίσουμε τίτλους στα 
TextViews και στα κουμπιά (buttons). Ανοίγουμε λοιπόν το xml αρχείο strings και 
προσθέτουμε αυτά τα στοιχεία. 

Σαν developer της εφαρμογής αυτής ήθελα η εφαρμογή να απευθύνεται σε ένα πιο 
ευρύ κοινό απ’ αυτόν της Ελλάδας, επομένως η ενσωμάτωση της αγγλικής γλώσσας 
(πέρα από την ελληνική) κρίθηκε απαραίτητη. Χρησιμοποίησα σαν γενική γλώσσα του 
προγράμματος τα αγγλικά επειδή είναι μια γλώσσα παγκόσμιας εμβέλειας και 
δημιουργήσα έναν νέο φάκελο μέσα στον res όπου τον ονόμασα values-el. Μέσα σε 
αυτόν τον φάκελο δημιούργησα το αρχείο string.xml. Με αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή 
θα ελέγχει τη γλώσσα της συσκευής που έχει ρυθμιστεί από τον χρήστη. Αν η γλώσσα 
είναι τα Ελληνικά τότε η εφαρμογή θα εμφανίζεται με ελληνικούς χαρακτήρας, ενώ αν 
είναι οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, οι χαρακτήρες θα είναι αγγλικοί. 
 
Το αρχείο string.xml στο φάκελο values 
<resources>     <string name="app_name">Oldie Finder</string>      <string name="mainlbllocation">Location</string>     <string name="mnllbllatlonginfo">Send your current location</string>     <string name="mnlbtnsend">Send</string>     <string name="mnlbtnexit">Stop the services</string>      <string name="mainmapalert">Stay Close to Your Home Alert</string>     <string name="mainsendlocation">Send your location</string>     <string name="mainsettings">Settings</string> 
     <string name="settingskeyword">Keyword</string>     <string name="settingsnumber">Contact number for emergencies</string> 
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    <string name="settingsendisgps">Disable the auto-message service</string>     <string name="settingsendismapalert">Disable the home alert service</string>     <string name="settingsbtnok">OK</string>     <string name="settingsbtncancel">Cancel</string>      <string name="mapalertbtnhome">Set your current location as Home</string> 
     <string name="messagenotsend">Message not sent</string>      <string name="messagenotsent">Message not sent</string>     <string name="messagesent">Message sent</string>     <string name="nolocation">Location not found yet</string>     <string name="msgforloc">My location is:</string>     <string name="msgformap">The user is 500m far from his house</string>     <string name="taplabels">Tap the labels for more information</string>     <string name="keywordinfo">Set a keyword that will trigger the auto message</string>     <string name="numberinfo">Set the contact number of your relative</string>     <string name="fillinfo">Please fill all the forms</string>     <string name="latitude">Latitude:</string>     <string name="longitude">Longitude:</string> </resources>  
Το αρχείο string.xml στο φάκελο values-el 
<resources>     <string name="app_name">Oldie Finder</string>      <string name="mainlbllocation">Τοποθεσία</string>     <string name="mnllbllatlonginfo">Αποστολή της Τοποθεσίας</string>     <string name="mnlbtnsend">Αποστολή</string>     <string name="mnlbtnexit">Τερματισμός Εφαρμογής</string>      <string name="mainmapalert">Ειδοποίηση Απομάκρυνσης από το Σπίτι</string>     <string name="mainsendlocation">Αποστολή Τοποθεσίας</string>     <string name="mainsettings">Ρυθμίσεις</string>      <string name="settingskeyword">Κωδικός Ενεργοποίησης</string>     <string name="settingsnumber">Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας</string>     <string name="settingsbtnok">ΟΚ</string>     <string name="settingsbtncancel">ΑΚΥΡΟ</string>      <string name="mapalertbtnhome">ΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΟΥ ΩΣ ΣΠΙΤΙ</string>       <string name="messagenotsent">Το μήνυμα δεν στάλθηκε</string>     <string name="messagesent">Το μήνυμα στάλθηκε</string>     <string name="nolocation">Η τοποθεσία σας δεν έχει βρεθεί</string>     <string name="msgforloc">Η τοποθεσία μου είναι:</string>     <string name="msgformap">Ο χρήστης είναι 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του</string> 
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    <string name="taplabels">Πατήστε στις ετικέτες για περισσότερες πληροφορίες: </string>     <string name="keywordinfo">Ορίστε έναν προσωπικό κωδικό για την ενεργοποίηση του αυτόματου μηνύματος</string>     <string name="numberinfo">Ορίστε το τηλέφωνο στο οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα</string>     <string name="fillinfo">Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία</string>     <string name="latitude">Γεωγραφικό πλάτος:</string>     <string name="longitude">Γεωγραφικό μήκος:</string> </resources> 

3.7 Εισαγωγή Color Resources 

Τα Color Resources αποθηκεύονται, όπως και τα String Resources, στον φάκελο values 
και αποτελούνται από λίστες με κωδικούς χρωμάτων για εύκολη αναφορά. Στην 
περίπτωση μας θα χρησιμοποιήσουμε δύο χρώματα· ένα γκρι ανοιχτό και το λευκό. 
Ανοίγουμε λοιπόν το αρχείο colors.xml και προσθέτουμε αυτά τα στοιχεία. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources>     <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>     <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>     <color name="colorAccent">#FF4081</color> 
     <color name="white">#FFFFFF</color>     <color name="light_gray">#CACACA</color> </resources>  Τα τρία πρώτα χρώματα τα έχει δηλώσει αυτόματα το Android Studio και είναι τα 
χρώματα που χρησιμοποιεί το θέμα (theme) της εφαρμογής. 
 

3.8 Δημιουργία layout της κεντρικής οθόνης 

Αφού ολοκληρώσαμε το στήσιμο του project, τη δημιουργία των Activities αλλά και τη 
δήλωση αυτών στο αρχείο AndroidManifest.xml, συνέχεια έχει ο σχεδιασμός των 
βασικών layouts που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή ξεκινώντας από την κεντρική 
Activity, την MainActivity. Ανοίγουμε το αρχείο mainactivity_layout που βρίσκεται μέσα 
στο φάκελο layouts το οποίο με τη σειρά του βρίσκεται μέσα στο φάκελο res. 

Θέλουμε η εφαρμογή μας να δίνει πρόσβαση στις υπόλοιπες δυνατότητες μέσω 
μερικών κουμπιών τα οποία θα είναι οργανωμένα σε κάθετη σειρά. Η χρήση της 
LinearLayout με orientation: vertical για την υλοποίηση αυτή κρίθηκε μονόδρομος. 
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Μέσα στην LinearLayout θα χρησιμοποιήσουμε 4 αντικείμενα ως «κουμπιά» τα οποία 
θα συνδέουν την κεντρική Activity με τις υπόλοιπες και ένα TextView που θα 
ενημερώνει το χρήστη για το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του. 

Πηγαίνουμε λοιπόν στο layout που μας δημιούργησε αυτόματα το Android Studio 
ακολουθώντας τη διαδρομή Resources/layout και σβήνουμε το RelativeLayout, που έχει 
γραφεί ως default, και στη θέση του γράφουμε LinearLayout. Μέσα στις ιδιότητες του 
layout, ορίζουμε την κατεύθυνση σε κάθετη (vertical) και πλέον μπορούμε να 
προσθέσουμε τα κουμπιά μας μέσα στο layout. Το TextView  ενημέρωσης της 
τοποθεσίας βρίσκεται στο πάνω μέρος του layout. Στη συνέχεια ακολουθούν οι εικόνες, 
στοιχισμένες αριστερά, και δίπλα από αυτές ένα μικρό κείμενο επεξήγησης για το τι 
κάνει το καθένα από αυτά. Ο χρήστης θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την λειτουργία 
του κάθε «κουμπιού» πατώντας είτε στην εικόνα, είτε στο κείμενο επεξήγησης. Για να 
γίνει αυτό εφικτό προσθέσαμε στο xml μας τον παρακάτω κώδικα: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"     android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"     android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"     android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"     android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity"     android:orientation="vertical"     android:background="@drawable/background_img">      <ScrollView         android:layout_width="match_parent"         android:layout_height="match_parent"         android:id="@+id/scrollView" >          <LinearLayout             android:orientation="vertical"             android:layout_width="match_parent"             android:layout_height="match_parent">              <TextView                 android:layout_width="wrap_content"                 android:layout_height="wrap_content"                 android:text="@string/mainlbllocation"                 android:textColor="@color/white"                 android:textSize="22sp"                 android:textStyle="italic" /> 
             <TextView                 android:layout_width="match_parent"                 android:layout_height="wrap_content" 
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                android:textColor="@color/light_gray"                 android:textSize="20sp"                 android:id="@+id/txt_location" />              <LinearLayout                 android:layout_width="match_parent"                 android:layout_height="wrap_content"                 android:orientation="horizontal"                 android:id="@+id/layout_send_location"                 android:weightSum="100">                 <ImageView                     android:layout_width="100dp"                     android:layout_height="100dp"                     android:layout_marginBottom="10dp"                     android:background="@drawable/longlat" />                 <TextView                     android:layout_width="match_parent"                     android:layout_height="wrap_content"                     android:text="@string/mainsendlocation"                     android:textSize="15sp"                     android:textColor="@color/white"                     android:textStyle="italic"                     android:gravity="center"                     android:layout_gravity="center" />             </LinearLayout>              <LinearLayout                 android:layout_width="match_parent"                 android:layout_height="wrap_content"                 android:orientation="horizontal"                 android:id="@+id/layout_home_alert"                 android:weightSum="100">                 <ImageView                     android:layout_width="100dp"                     android:layout_height="100dp"                     android:layout_marginBottom="10dp"                     android:background="@drawable/homealert" />                 <TextView                     android:layout_width="match_parent"                     android:layout_height="wrap_content"                     android:text="@string/mainmapalert"                     android:textSize="15sp"                     android:textColor="@color/white"                     android:textStyle="italic"                     android:gravity="center"                     android:layout_gravity="center" />             </LinearLayout> 
             <LinearLayout                 android:layout_width="match_parent"                 android:layout_height="wrap_content"                 android:orientation="horizontal"                 android:id="@+id/layoutSettings"                 android:weightSum="100">                 <ImageView                     android:layout_width="100dp"                     android:layout_height="100dp"                     android:layout_marginBottom="10dp"                     android:background="@drawable/settings_icon" />                 <TextView                     android:layout_width="match_parent" 
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                    android:layout_height="wrap_content"                     android:text="@string/mainsettings"                     android:textSize="15sp"                     android:textColor="@color/white"                     android:textStyle="italic"                     android:gravity="center"                     android:layout_gravity="center" />             </LinearLayout>              <LinearLayout                 android:layout_width="match_parent"                 android:layout_height="wrap_content"                 android:orientation="horizontal"                 android:id="@+id/layoutTerminate"                 android:weightSum="100">                 <ImageView                     android:layout_width="100dp"                     android:layout_height="100dp"                     android:layout_marginBottom="10dp"                     android:background="@drawable/exit" />                 <TextView                     android:layout_width="match_parent"                     android:layout_height="wrap_content"                     android:text="@string/mnlbtnexit"                     android:textSize="15sp"                     android:textColor="@color/white"                     android:textStyle="italic"                     android:gravity="center"                     android:layout_gravity="center" />             </LinearLayout>         </LinearLayout>     </ScrollView> </LinearLayout>  
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3.9 Δημιουργία layout των ρυθμίσεων της εφαρμογής 

Έχοντας φτιάξει το layout της αρχικής οθόνης, πηγαίνουμε και ανοίγουμε το αρχείο 
appsettings_layout που βρίσκεται μέσα στο φάκελο layouts το οποίο με τη σειρά του 
βρίσκεται μέσα στο φάκελο res. 

Θέλουμε τα στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης να είναι οργανωμένα 
σε κάθετη σειρά και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε τη LinearLayout με orientation: 
vertical για την υλοποίηση και αυτού του layout. Μέσα στην LinearLayout θα 
χρησιμοποιήσουμε συνολικά 6 αντικείμενα· 2 ως ετικέτες, 2 ως πεδία συμπλήρωσης και 
δυο κουμπιά. 

Εικόνα 3.4 – Το layout της MainActivity 
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Πηγαίνουμε λοιπόν στο layout που μας δημιούργησε αυτόματα το Android Studio 
ακολουθώντας τη διαδρομή Resources/layout και σβήνουμε το RelativeLayout, που έχει 
γραφεί ως default, και στη θέση του γράφουμε LinearLayout. Μέσα στις ιδιότητες του 
layout, ορίζουμε την κατεύθυνση σε κάθετη (vertical) και πλέον μπορούμε να 
προσθέσουμε τα αντικείμενά μας. Στη πρώτη σειρά βρίσκεται η ετικέτα Κλειδάριθμος 
και από κάτω ένα TextView και ο χρήστης καλείται να ορίσει έναν δικό του κωδικό που 
θα τον στέλνει με SMS στο κινητό που θα είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή και θα 
ενεργοποιεί την υπηρεσία αυτόματου μηνύματος. Στη συνέχεια, καλείται να 
πληκτρολογήσει τον δικό αριθμό κινητού τηλεφώνου για να ξέρει η εφαρμογή σε ποιον 
αριθμό θα στείλει το μήνυμα. Έτσι ώστε και να υποκλαπεί ο Κλειδάριθμος, η τοποθεσία 
να σταλθεί πάλι κινητό συγγενή. Για να τοποθετήσουμε τα κουμπιά ΟΚ και Άκυρο στο 
κάτω μέρος του layout, κρίθηκε σκόπιμο να τα κλείσουμε σε ένα FrameLayout. Για να 
γίνουν όλα τα παραπάνω εφικτά προσθέσαμε στο xml μας τον παρακάτω κώδικα: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"     android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"     android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"     android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"     android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"     tools:context="com.emmanuilvaresis.oldiefinder.AppSettings"     android:orientation="vertical"     android:background="@drawable/background_img">       <LinearLayout         android:orientation="vertical"         android:layout_width="match_parent"         android:layout_height="match_parent"> 
         <TextView             android:layout_width="wrap_content"             android:layout_height="wrap_content"             android:textStyle="italic"             android:textSize="22sp"             android:text="@string/settingskeyword"             android:id="@+id/lbl_keyword"             android:textColor="@color/white" />          <EditText             android:layout_width="match_parent"             android:layout_height="wrap_content"             android:id="@+id/txt_keyword"             android:textSize="20sp"             android:textColor="@color/light_gray" /> 
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         <TextView             android:layout_width="wrap_content"             android:layout_height="wrap_content"             android:textStyle="italic"             android:textSize="22sp"             android:text="@string/settingsnumber"             android:id="@+id/lbl_number"             android:textColor="@color/white" /> 
         <EditText             android:layout_width="match_parent"             android:layout_height="wrap_content"             android:id="@+id/txt_number"             android:textSize="20sp"             android:textColor="@color/light_gray"             android:phoneNumber="true" /> 
         <FrameLayout             android:layout_width="match_parent"             android:layout_height="match_parent">              <LinearLayout                 android:layout_width="fill_parent"                 android:layout_height="wrap_content"                 android:orientation="vertical"                 android:layout_gravity="bottom|center"> 
                 <Button                     android:layout_width="fill_parent"                     android:layout_height="wrap_content"                     android:id="@+id/btn_ok"                     android:text="@string/settingsbtnok"                     android:layout_gravity="center_horizontal" /> 
                 <Button                     android:layout_width="fill_parent"                     android:layout_height="wrap_content"                     android:id="@+id/btn_cancel"                     android:text="@string/settingsbtncancel"                     android:layout_gravity="center_horizontal" />             </LinearLayout>         </FrameLayout>     </LinearLayout> </LinearLayout>   
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3.10 Δημιουργία layout της απομάκρυνσης από το σπίτι 

Πρόκειται για το τελευταίο layout της εφαρμογής και για να το δημιουργήσουμε 
πηγαίνουμε και ανοίγουμε το αρχείο mapalert_layout που βρίσκεται μέσα στο φάκελο 
layouts το οποίο με τη σειρά του βρίσκεται μέσα στο φάκελο res. 

Κρίναμε πιο ευπαρουσίαστο να εμφανίζονται τα αντικείμενα σε λίστα και γι’ αυτό το 
λόγο χρησιμοποιήσαμε τη LinearLayout με orientation: vertical για την υλοποίηση και 
αυτού του layout. Μέσα στην LinearLayout θα χρησιμοποιήσουμε συνολικά 2 
αντικείμενα· 1 κουμπί και 1 fragment που θα το ορίσουμε ως χάρτη 

Πηγαίνουμε λοιπόν στο layout που μας δημιούργησε αυτόματα το Android Studio 
ακολουθώντας τη διαδρομή Resources/layout και σβήνουμε το RelativeLayout, που έχει 

Εικόνα 3.5 – Το layout της ΑppSettings 
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γραφεί ως default, και στη θέση του γράφουμε LinearLayout. Μέσα στις ιδιότητες του 
layout, ορίζουμε την κατεύθυνση σε κάθετη (vertical) και πλέον μπορούμε να 
προσθέσουμε τα αντικείμενά μας. Στη πρώτη σειρά βρίσκεται το κουμπί όπου 
αποθηκεύει τη συγκεκριμένη τοποθεσία ως το σπίτι του χρήστη και από κάτω βρίσκεται 
ο χάρτης ο οποίος δείχνει την τοποθεσία του χρήστη. Για να γίνουν όλα τα παραπάνω 
εφικτά προσθέσαμε στο xml μας τον παρακάτω κώδικα: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"     android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"     android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"     android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"     android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"     tools:context="com.emmanuilvaresis.oldiefinder.MapAlert"     android:orientation="vertical"     android:background="@drawable/background_img"> 
     <Button         android:layout_width="match_parent"         android:layout_height="wrap_content"         android:text="@string/mapalertbtnhome"         android:id="@+id/btn_set_home"         android:layout_marginBottom="10dp" />      <fragment         android:layout_width="match_parent"         android:layout_height="match_parent"         android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"         android:id="@+id/my_map" /> </LinearLayout>      
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Εικόνα 3.6 – To layout της MapAlert 

  
Για να χρησιμοποιήσουμε το χάρτη πρέπει να ζητήσουμε από την Google ένα κλειδί το 

οποίο προκύπτει από το MD5 ενός αρχείου στον υπολογιστή μας. Η διαδικασία αυτή 
γίνεται για να μην κορεστεί από χρήστες το API των Google Maps και είναι απλή και 
γρήγορη διαδικασία. Το κλειδί είναι μία μεγάλη αλφαριθμητική συμβολοσειρά η οποία 
εισάγεται στο Android Manifest μαζί με κάποιες άλλες παραμέτρους. Παρακάτω η 
διαδικασία αυτή εξηγείται πιο αναλυτικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Υλοποίηση της Εφαρμογής “Oldie Finder” 

4.1 Υλοποίηση της Κεντρικής Οθόνης 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την υλοποίηση του κώδικα ο οποίος 
χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα layout και resources, θα συμπληρώσει το παζλ της 
εφαρμογής μας. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την υλοποίηση του κώδικα της Activity 
MainActivity η οποία αποτελεί τον κορμό της εφαρμογής. Στη συνέχεια με τη χρήση 
Listeners και switch ελέγχων θα συνδέσουμε τα αντικείμενα μας με τις Activities που 
αντιστοιχούν. 

Ανοίγουμε το αρχείο MainActivity.java, αλλάζουμε την αναφορά της κλάσης ώστε να 
ενσωματώσει τα εργαλεία (implements) της κλάσης OnClickListener και ορίζουμε τα 
αντικείμενα ελέγχου που θα χειριστούμε. 

Στη συνέχεια αντιστοιχούμε αυτές τις μεταβλητές με τα αντικείμενα που είχαμε 
φτιάξει στο mainactivity_layout και τους ορίζουμε να εκτελούν μια ενέργεια με το 
πάτημα του κουμπιού. 

Επόμενο βήμα είναι να οριστεί αυτή η ενέργεια που θα εκτελούν μόλις ο χρήστης 
πατήσει πάνω τους. Κάθε layout που δηλώσαμε, θα συνδεθεί με το κατάλληλο Activity. 
Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του Intent. 

 Τέλος ορίζουμε το Service το οποίο θα βρίσκει την τοποθεσία του χρήστη και θα 
ελέγχει και καινούργια SMS. 
 
package com.emmanuilvaresis.oldiefinder;  import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.content.SharedPreferences; import android.content.pm.PackageManager; import android.location.Criteria; import android.location.Location; import android.location.LocationListener; import android.location.LocationManager; import android.preference.PreferenceManager; import android.os.Bundle; 
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import android.telephony.SmsManager; import android.view.View; import android.widget.LinearLayout; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast;  public class MainActivity extends Activity implements 
View.OnClickListener {      LinearLayout imgSettings, imgLongLat, imgHomeAlert, imgExit;     TextView txtLocation;      public static final String USER_NUMBER = "USER_NUMBER";     Context context;     SharedPreferences prefs;      double lat, lng; //geografiko platos kai mikos 
     @Override     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {         super.onCreate(savedInstanceState);         setContentView(R.layout.mainactivity_layout); 
         //Antistoixisi ton metablitwn me ta antikeimena tou layout         imgSettings = (LinearLayout) findViewById(R.id.layoutSettings);         imgLongLat = (LinearLayout) findViewById(R.id.layout_send_location);         imgHomeAlert = (LinearLayout) findViewById(R.id.layout_home_alert);         imgExit = (LinearLayout) findViewById(R.id.layoutTerminate);         txtLocation = (TextView) findViewById(R.id.txt_location);         imgSettings.setOnClickListener(this);         imgLongLat.setOnClickListener(this);         imgHomeAlert.setOnClickListener(this);         imgExit.setOnClickListener(this);          //Ksekinaei to service pout tha trexei sto paraskinio         startService(new Intent(MainActivity.this, GPSandSMSService.class)); 
         context = getApplicationContext();         prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 
         LocationManager locationManager;         String svcName = Context.LOCATION_SERVICE;         locationManager = (LocationManager) getSystemService(svcName);         Criteria criteria = new Criteria();         criteria.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE);         criteria.setPowerRequirement(Criteria.POWER_LOW);         criteria.setAltitudeRequired(false);         criteria.setBearingRequired(false);         criteria.setSpeedRequired(false);         criteria.setCostAllowed(true);         String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, true);          PackageManager packageManager = getPackageManager();         if (packageManager.checkPermission(android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, getPackageName())                 == PackageManager.PERMISSION_GRANTED){ 
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            Location l = locationManager.getLastKnownLocation(provider);             getCoordinates(l);             locationManager.requestLocationUpdates(provider, 100, 100, locationListener); 
        }     }  //Lipsi geografikou mikous kai platous     private void getCoordinates(Location l){         if (l != null) {             lat = l.getLatitude();             lng = l.getLongitude();             txtLocation.setText(context.getString(R.string.latitude) + " " + lat + "\n" + context.getString(R.string.longitude) + " " + lng); 
        }         else{             txtLocation.setText(context.getString(R.string.nolocation)); 
        }     }      private final LocationListener locationListener = new LocationListener() {         @Override         public void onLocationChanged(Location location) { 
            getCoordinates(location);         }          @Override         public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle 
extras) {         }          @Override         public void onProviderEnabled(String provider) { 
        }          @Override         public void onProviderDisabled(String provider) {         }     };      //Dilwsi twn energeivn otan o xristis tha patisei se layout     @Override     public void onClick(View v) { 
        Intent intent;         switch (v.getId()){             case R.id.layout_home_alert:                 intent = new Intent(MainActivity.this, MapAlert.class);                 intent.putExtra("LATITUDE", lat);                 intent.putExtra("LONGITUDE", lng);                 startActivity(intent);                 break;             case R.id.layoutSettings:                 intent = new Intent(MainActivity.this, AppSettings.class);                 startActivity(intent);                 break;             case R.id.layoutTerminate:                 stopService(new Intent(MainActivity.this, GPSandSMSService.class));                 finish(); 
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                break;             case R.id.layout_send_location: 
                    String msgBody = context.getString(R.string.msgforloc)+ " http://google.com/maps/place/" + lat + "," + lng;                     String number = prefs.getString(USER_NUMBER, "0");                 try {                     if ((lat!=0) && (lng!=0) && !(number.equals("0"))){                         SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();                         smsManager.sendTextMessage(number, null, msgBody, null, null);                         Toast.makeText(context, context.getString(R.string.messagesent), Toast.LENGTH_SHORT).show();                     }                     else {                         Toast.makeText(context, context.getString(R.string.messagenotsent), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                    }                 } catch (Exception e) { 
                    e.printStackTrace();                 }                 break; 
        }     } }  

4.2 Υλοποίηση της κλάσης AppSettings της Εφαρμογής 

Η κλάση αυτή είναι πολύ σημαντική για την υλοποίηση της εφαρμογής αφού χωρίς 
αυτήν η εφαρμογή δεν κάνει τίποτα παρά μόνο να διαβάζει την τοποθεσία του χρήστη. 
Σε αυτήν την κλάση αποθηκεύεται ο κλειδάριθμος όπου θα ενεργοποιεί τη διαδικασία 
αυτόματου μηνύματος καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη. 

Ανοίγουμε το αρχείο AppSettings.java, αλλάζουμε την αναφορά της κλάσης ώστε να 
ενσωματώσει τα εργαλεία (implements) της κλάσης OnClickListener και ορίζουμε τα 
αντικείμενα ελέγχου που θα χειριστούμε. 

Στη συνέχεια αντιστοιχούμε αυτές τις μεταβλητές με τα αντικείμενα που είχαμε 
φτιάξει στο appsettings_layout και τους ορίζουμε τις κατάλληλες ενέργειες. 

Επόμενο βήμα είναι να αποθηκεύσουμε τις εισαγωγές του χρήστη μέσω του κουμπιού 
OK. Η αποθήκευση αυτή γίνεται χάρη στην ιδιότητα του Shared Preferences της Android. 
Το Shared Preferences είναι ένας μηχανισμός που δημιουργεί ζεύγη ονόματος και τιμής 
που διαμοιράζονται σε όλη την εφαρμογή και εκτελείται μαζί της στο ίδιο sandbox. 
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package com.emmanuilvaresis.oldiefinder;  import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.content.SharedPreferences; import android.os.Bundle; import android.preference.PreferenceManager; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; 
 public class AppSettings extends Activity implements 
View.OnClickListener {      TextView lblKeyword, txtKeyword, lblNumber, txtNumber;     Button btnok, btnCancel;      public static final String USER_KEYWORD = "USER_KEYWORD";     public static final String USER_NUMBER = "USER_NUMBER";     SharedPreferences prefs;     Context context;      @Override     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {         super.onCreate(savedInstanceState);         setContentView(R.layout.appsettings_layout);          lblKeyword = (TextView) findViewById(R.id.lbl_keyword);         txtKeyword = (TextView) findViewById(R.id.txt_keyword);         lblNumber = (TextView) findViewById(R.id.lbl_number);         txtNumber = (TextView) findViewById(R.id.txt_number);         btnok = (Button) findViewById(R.id.btn_ok);         btnCancel = (Button) findViewById(R.id.btn_cancel);          btnok.setOnClickListener(this);         btnCancel.setOnClickListener(this);         lblKeyword.setOnClickListener(this);         lblNumber.setOnClickListener(this);          context = getApplicationContext();         prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);         updateUIFromPreferences();         Toast.makeText(context, context.getString(R.string.taplabels), Toast.LENGTH_SHORT).show();     }      @Override     public void onClick(View v) {         switch (v.getId()){             case R.id.lbl_keyword:                 Toast.makeText(context, context.getString(R.string. keywordinfo), Toast.LENGTH_SHORT).show();                 break;             case R.id.lbl_number:                 Toast.makeText(context, context.getString(R.string. numberinfo), Toast.LENGTH_SHORT).show();                 break;             case R.id.btn_ok:                 if((txtKeyword.getText().toString().equals("")) || 
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(txtNumber.getText().toString().equals(""))){                     Toast.makeText(context, context.getString(R.string. fillinfo), Toast.LENGTH_SHORT).show();                 }                 else {                     savePreferences();                     AppSettings.this.setResult(RESULT_OK); 
                    finish();                 }                 break;             case R.id.btn_cancel:                 AppSettings.this.setResult(RESULT_CANCELED); 
                finish();                 break; 
        }     }      private void updateUIFromPreferences() {         String keyword = prefs.getString(USER_KEYWORD, "");         String number = prefs.getString(USER_NUMBER, "");          txtKeyword.setText(keyword);         txtNumber.setText(number);     }      private void savePreferences() {         String keyword = txtKeyword.getText().toString();         String number = txtNumber.getText().toString();         SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();         editor.putString(USER_KEYWORD, keyword);         editor.putString(USER_NUMBER, number);         editor.commit();     } }  

4.3 Υλοποίηση της κλάσης MapAlert της Εφαρμογής 

Η κλάση αυτή αποτελεί ένα bonus της εφαρμογής αφού ναι μεν αποτελεί στοιχείο και 
δυνατότητα παρακολούθησης, αλλά μπορεί άνετα να σταθεί σαν ξεχωριστή εφαρμογή. 
Σε αυτή τη κλάση, ο χρήστης καλείται να δηλώσει το σημείο του σπιτιού του με το 
πάτημα ενός κουμπιού. Το κουμπί αποθηκεύει την τοποθεσία όπου βρίσκεται εκείνη τη 
στιγμή και την χρησιμοποιεί σαν σπίτι. Μόλις ο χρήστης ορίσει την τοποθεσία του 
σπιτιού, η εφαρμογή εμφανίζει το εικονίδιο ενός σπιτιού καθώς και την τωρινή 
τοποθεσία του χρήστη και ελέγχει αν ο χρήστης έχει ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο 
απόστασης από αυτή την τοποθεσία. Μόλις το ξεπεράσει, η εφαρμογή στέλνει μήνυμα 
στον συγγενή του χρήστη. 
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Ανοίγουμε το αρχείο MapAlert.java, αλλάζουμε την αναφορά της κλάσης ώστε να 
ενσωματώσει τα εργαλεία (implements) της κλάσης OnMapReadyCallback και ορίζουμε 
τα αντικείμενα ελέγχου που θα χειριστούμε. 

Στη συνέχεια αντιστοιχούμε αυτές τις μεταβλητές με τα αντικείμενα που είχαμε 
φτιάξει στο mapalert_layout και τους ορίζουμε τις κατάλληλες ενέργειες. 

Επόμενο βήμα είναι να αποθηκεύσουμε το σπίτι του χρήστη μέσω του κουμπιού. Η 
αποθήκευση αυτή γίνεται χάρη στην ιδιότητα του Shared Preferences της Android. Ο 
χάρτης εμφανίζει τις τοποθεσίες ενώ ένα Broadcast Receiver καλείται να κάνει τη 
δουλεία της αποστολής SMS όταν το ProximityAlert ενεργοποιηθεί. 
 
package com.emmanuilvaresis.oldiefinder;  import android.content.Context; import android.content.SharedPreferences; import android.content.pm.PackageManager; import android.graphics.Color; import android.location.Location; import android.location.LocationListener; import android.location.LocationManager; import android.os.Bundle; import android.preference.PreferenceManager; import android.view.KeyEvent; import android.view.View; import android.widget.Button; 
 import com.google.android.gms.maps.*; import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; import com.google.android.gms.maps.model.Circle; import com.google.android.gms.maps.model.CircleOptions; import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;  import android.support.v4.app.FragmentActivity;  public class MapAlert extends FragmentActivity implements OnMapReadyCallback {      SupportMapFragment mapFragment;     Button btnHome; 
     public static final String HOME_LONGITUDE = "HOME_LONGITUDE";     public static final String HOME_LATITUDE = "HOME_LATITUDE";     SharedPreferences prefs;     Context context; 
     double lat, lng, hlat, hlng;     float radius = 500f; // meters 
     private LocationManager locationManager;     PackageManager packageManager;      @Override 
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    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {         super.onCreate(savedInstanceState);         setContentView(R.layout.mapalert_layout);          mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.my_map);         btnHome = (Button) findViewById(R.id.btn_set_home);         mapFragment.getMapAsync(this);          context = getApplicationContext();         prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);          updateUIFromPreferences();          //Oi times lambanontai apo ti MainActivity         Bundle extras = getIntent().getExtras();         if(extras != null){             lat = extras.getDouble("LATITUDE");             lng = extras.getDouble("LONGITUDE"); 
        }          locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);         packageManager = getPackageManager();         if (packageManager.checkPermission(android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, getPackageName())                 == PackageManager.PERMISSION_GRANTED){             locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 100, 100, new MyLocationListener());         }     }      @Override     public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {         if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {             MapAlert.this.setResult(RESULT_OK);             finish();             return true;         }         return super.onKeyDown(keyCode, event); 
    }      private void updateUIFromPreferences() {             hlat = prefs.getFloat(HOME_LATITUDE, 0);             hlng = prefs.getFloat(HOME_LONGITUDE, 0); 
    }      @Override     public void onMapReady(final GoogleMap googleMap) {         googleMap.setMyLocationEnabled(true); 
         btnHome.setOnClickListener(  new View.OnClickListener() { 
            @Override             public void onClick(View v) {                 SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();                 editor.putFloat(HOME_LATITUDE, (float) lat);                 editor.putFloat(HOME_LONGITUDE, (float) lng); 
                editor.commit();                 hlat = prefs.getFloat(HOME_LATITUDE, 0); 
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                hlng = prefs.getFloat(HOME_LONGITUDE, 0);                 googleMap.clear();                 LatLng homePlace = new LatLng(hlat, hlng);                 googleMap.setMyLocationEnabled(true); 
                googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(homePlace, 18));                 googleMap.addMarker(new MarkerOptions()                                 .title("Home")                                 .position(new LatLng(hlat, hlng)) 
                                .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.home_icon))                 );                 Circle circle = googleMap.addCircle(new CircleOptions()                         .center(new LatLng(hlat, hlng))                         .radius(radius)                         .strokeColor(Color.RED)                         .fillColor(0x4000ff00)  //semi-transparent                         .strokeWidth(2));             }         });          if ((hlat != 0) && (hlng != 0)){             LatLng homePlace = new LatLng(hlat, hlng);             googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(homePlace, 13));             googleMap.addMarker(new MarkerOptions()                             .title("Home")                             .position(new LatLng(hlat, hlng))                             .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.home_icon))             );              Circle circle = googleMap.addCircle(new CircleOptions()                     .center(new LatLng(hlat, hlng))                     .radius(radius)                     .strokeColor(Color.RED)                     .fillColor(0x4000ff00)  //semi-transparent                     .strokeWidth(2)             );         }     }      public class MyLocationListener implements LocationListener {         public void onLocationChanged(Location location) {             lat = location.getLatitude();             lng = location.getLongitude();         }         public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle b) {}         public void onProviderDisabled(String s) { 
        }         public void onProviderEnabled(String s) {}     } }   
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4.4 Η δήλωση των BroadcastReceivers και Services της Εφαρμογής στο 
AndroidManifest.xml 

Για να δημιουργήσουμε ένα νέο BroadcastReceiver ή ένα Service στο Android Studio 
πηγαίνουμε στον φάκελο java και κάνουμε δεξί κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης της 
εφαρμογής μας. Επιλέγουμε την επιλογή New και, ανάλογα με το τι θέλουμε να 
δημιουργήσουμε, επιλέγουμε το ανάλογο αρχή. 
Για τη δημιουργια ενός Service μεταφερόμαστε στην επιλογή Service, ενώ για τη 
δημιουργία ενός Broadcast Receiver μεταφερόμαστε στην επιλογή Other. Ονομάζουμε 
το καινούργιο μας Service ή BroadcastReceiver και πατάμε το κουμπί ΟΚ. 
Τα BroadcastReceivers και τα Services δηλώνονται μέσα στο tag <application> του 
AndroidManifest.xml 
 
<service     android:name=".GPSandSMSService"     android:enabled="true"     android:exported="true" > </service> 
 <meta-data     android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"     android:value="AIzaSyDk9PX0NCd4vm1pdhn9E4YD02gOXDHsGy4" />  <receiver     android:name=".StartOnBoot"     android:enabled="true"     android:exported="true" > </receiver>  

4.5 Υλοποίηση της BroadcastReceiver StartOnBoot της Εφαρμογής 

Η Broadcast Receiver StartOnBoot αποτελεί μια βοηθητική οντότητα της εφαρμογής 
και ο σκοπός της είναι να ξεκινάει το Service της εφαρμογής που ελέγχει την παραλαβή 
νέων sms αυτόματα, μετά από επανεκκίνηση του κινητού. 

 
package com.emmanuilvaresis.oldiefinder; 
 import android.content.BroadcastReceiver; import android.content.Context; import android.content.Intent; 
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 public class StartOnBoot extends BroadcastReceiver {     public StartOnBoot() {     }      @Override     public void onReceive(Context context, Intent intent) {         // TODO: This method is called when the BroadcastReceiver is receiving 
        // an Intent broadcast.         if ("android.intent.action.BOOT_COMPLETED".equals(intent.getAction())){             Intent pushIntent = new Intent(context, GPSandSMSService.class); 
            context.startService(pushIntent);         }      } }  

4.6 Υλοποίηση του Service GPSandSMSService της Εφαργμογής 

Το τελευταίο και πιο σημαντικό στοιχείο της εφαρμογής OldieFinder είναι το service 
GPSandSMSReceiver. Το service δίνει την ιδιότητα της εφαρμογής να «τρέχει» ακόμη κι 
όταν αυτή δεν είναι στο προσκήνιο, ενώ παράλληλα ο κύκλος ζωής του αρχίζει ξανά 
όταν αυτό τερματίζεται. Το GPSandSMSService ελέγχει για παραλαβή νέων μηνυμάτων 
SMS ενώ παράλληλα έχει ενεργοποιημένο και το GPS και αποθηκεύει την τοποθεσία του 
χρήστη σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Μόλις ο χρήστης του κινητού δεχτεί ένα μήνυμα SMS, το service ελέγχει το 
περιεχόμενό του. Αν αναγνωρίσει τον κλειδάριθμο της εφαρμογής μέσα στο 
περιεχόμενο του μηνύματος τότε ενεργοποιεί ένα ενσωματωμένο BroadcastReceiver 
όπου στέλνει στο συγγενή του χρήστη μήνυμα SMS με την τοποθεσία του. Σε περίπτωση 
που το μήνυμα αυτό δεν περιέχει μέσα τον κλειδάριθμο της εφαρμογής, τότε κάνει 
απολύτως τίποτα. 
 
package com.emmanuilvaresis.oldiefinder; 
 import android.app.PendingIntent; import android.app.Service; import android.content.BroadcastReceiver; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.content.SharedPreferences; import android.content.pm.PackageManager; 
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import android.location.Criteria; import android.location.Location; import android.location.LocationListener; import android.location.LocationManager; import android.os.Bundle; import android.os.IBinder; import android.content.IntentFilter; import android.preference.PreferenceManager; import android.telephony.SmsManager; import android.telephony.SmsMessage; import android.widget.Toast;  public class GPSandSMSService extends Service {     private IntentFilter mIntentFilter; 
     public static final String USER_KEYWORD = "USER_KEYWORD";     public static final String USER_NUMBER = "USER_NUMBER";     public static final String HOME_LONGITUDE = "HOME_LONGITUDE";     public static final String HOME_LATITUDE = "HOME_LATITUDE";     SharedPreferences prefs;     Context context;      private final String PROX_ALERT = "com.emmanuilvaresis.oldiefinder.ProximityAlert";     float radius = 500f; // meters     long expiration = -1; // do not expire      double lng, lat, hlat, hlng;     private LocationManager locationManager;     PackageManager packageManager;     static int flag = 0;      @Override     public void onCreate(){         Toast.makeText(context, "Service Created", Toast.LENGTH_LONG).show();          context = getApplicationContext();         prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 
         LocationManager locationManager;         String svcName = Context.LOCATION_SERVICE; 
        locationManager = (LocationManager) getSystemService(svcName);         Criteria criteria = new Criteria();         criteria.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE);         criteria.setPowerRequirement(Criteria.POWER_LOW);         criteria.setAltitudeRequired(false);         criteria.setBearingRequired(false);         criteria.setSpeedRequired(false);         criteria.setCostAllowed(true);         String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, true); 
        PackageManager packageManager = getPackageManager();         if (packageManager.checkPermission(android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, getPackageName())                 == PackageManager.PERMISSION_GRANTED){ 
            Location l = locationManager.getLastKnownLocation(provider);             getCoordinates(l);             locationManager.requestLocationUpdates(provider, 100, 10, locationListener); 
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        }         mIntentFilter = new IntentFilter(); 
        mIntentFilter.addAction("android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED");         registerReceiver(SMSChecker, mIntentFilter);     }      private void getCoordinates(Location l){         if (l != null) {             lat = l.getLatitude();             lng = l.getLongitude();         }          double templat, templng;         templat = prefs.getFloat(HOME_LATITUDE, 0);         templng = prefs.getFloat(HOME_LONGITUDE, 0);         if((hlat != templat) && (hlng != templng)){             hlat = templat;             hlng = templng;             if((hlat!=0) && (hlng!=0)){ //An hlat==hlng==0 tote to spiti 
den exei oristei                 addProximityAlert(hlat, hlng); 
            }         }     }      private final LocationListener locationListener = new 
LocationListener() {         @Override         public void onLocationChanged(Location location) {             getCoordinates(location);         }          @Override         public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {         }          @Override         public void onProviderEnabled(String provider) {         }          @Override         public void onProviderDisabled(String provider) { 
        }     };      @Override     public void onDestroy(){         super.onDestroy();         unregisterReceiver(SMSChecker);         unregisterReceiver(MapAlertReceiver); 
    }      @Override     public IBinder onBind(Intent intent) {         // TODO: Return the communication channel to the service.         throw new UnsupportedOperationException("Not yet implemented");     }      private void addProximityAlert(double latitude, double longitude) { 
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        if (packageManager.checkPermission(android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, getPackageName())                 == PackageManager.PERMISSION_GRANTED){             Intent intent = new Intent(PROX_ALERT);             PendingIntent proximityIntent = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, intent, 0);             locationManager.addProximityAlert(latitude, longitude, radius, expiration, proximityIntent);             IntentFilter filter = new IntentFilter(PROX_ALERT);             registerReceiver(new MapAlertReceiver(), filter);         }     }      private final BroadcastReceiver SMSChecker = new BroadcastReceiver() {         @Override         public void onReceive(Context context, Intent intent) {             String action = intent.getAction();             if(action.equals("android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED")){                 String msgBody = ""; 
                SmsMessage[] messages;                 Bundle bundle = intent.getExtras();                  if (bundle != null){                     Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus");                     messages = new SmsMessage[pdus.length];                     for (int i = 0; i < pdus.length; i++){                         messages[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte []) pdus[i]);                         msgBody = messages[i].getDisplayMessageBody().toString();                     }                     String msg1;                     prefs = context.getSharedPreferences("com.emmanuilvaresis.oldiefinder_preferences", Context.MODE_PRIVATE);                      msg1 = prefs.getString(USER_KEYWORD, "0");                     if (msgBody.equals(msg1)){                     String msgText = context.getString(R.string.msgforloc)+ " http://google.com/maps/place/" + lat + "," + lng;                         String number = prefs.getString(USER_NUMBER, "0");                         try {                             if ((lat!=0) && (lng!=0) && !(number.equals("0"))){ 
                                SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();                                 smsManager.sendTextMessage(number, null, msgText, null, null);                                 Toast.makeText(context, context.getString(R.string.messagesent), Toast.LENGTH_SHORT).show();                             }                             else {                                 Toast.makeText(context, context.getString(R.string.messagenotsent), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                            }                         } catch (Exception e) { 
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                            e.printStackTrace();                         }                      }                 }             }         }     };      private final BroadcastReceiver MapAlertReceiver = new BroadcastReceiver() {          @Override         public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
             final String key = LocationManager.KEY_PROXIMITY_ENTERING;             final Boolean entering = intent.getBooleanExtra(key, false);             if (!entering) {                 if (flag == 0) { 
                    String msgBody = context.getString(R.string.msgformap);                     String number = prefs.getString(USER_NUMBER, "0");                     try {                         if ((lat != 0) && (lng != 0) && !(number.equals("0"))) {                             SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();                             smsManager.sendTextMessage(number, null, msgBody, null, null);                             Toast.makeText(context, context.getString(R.string.messagesent), Toast.LENGTH_SHORT).show();                         } else {                             Toast.makeText(context, context.getString(R.string.messagenotsent), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        }                     } catch (Exception e) {                         e.printStackTrace();                     }                     flag = 1;                 }             } else {                 flag = 0;             }         }     }; }  

4.7 Χρήση των Google maps για την υλοποίηση του χάρτη 

Στην activity MapAlert χρησιμοποιήθηκε το API των Google Maps για την προβολή 
θέσης του σπιτιού του χρήστη αλλά και για τον ίδιο, δίνοντας έτσι ένα πιο διαδραστικό 
πνεύμα στην εφαρμογή. Πρώτα όμως τα πρέπει να λάβουμε ένα κλειδί από την Google 
για την χρήση του API. 
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4.7.1 Λήψη κλειδιού από την Google για τη χρήση του API 

Για να δουλέψει το SupportMapFragment που χρησιμοποιήσαμε στο mapalert_layout, 
πρέπει να τις παρέχουμε ένα κλειδί χρήσης του API των χαρτών. Το κλειδί μας το 
παρέχει η Google μέσω της σελίδας: 
https://developers.google.com/maps/documentation/android-api/ 
Η απόκτηση του κλειδιού αυτού είναι μια όχι και πολύ δύσκολη διαδικασία, απλά θέλει 
κάποια συγκεκριμένα βήματα τα οποία αναγράφονται παρακάτω. 

1. Λήψη του Google Play Services από το Android SDK ( ) το οποίο βρίσκεται στο 
Android Studio. 

2. Στο Android Studio ακολουθούμε το path: File > Project Structure > app > 
Dependencies και προσθέτουμε το com.google.android.gms:play-services:8.1.0. 

3. Πληκτρολογούμε τα παρακάτω στοιχεία μέσα στο AndroidManifest.xml 
<permission android:name="com.emmanuilvaresis.oldiefinder.permission.MAPS_RECEIVE"     android:protectionLevel="signature" />  <uses-feature     android:glEsVersion="0x00020000"     android:required="true" />  android:name="com.emmanuilvaresis.oldiefinder.permission.MAPS_RECEIVE" />  Και μέσα στο tag <application> 
 <meta-data     android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"     android:value="Enter_your_API_Key_Here" />   

Αφού κάνουμε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμά μας, ανοίγουμε το cmd και 
μεταβαίνουμε στο path όπου έχει αποθηκευτεί η JAVA  και γράφουμε την παρακάτω 
εντολή 
keytool -list -v –keystore "%USERPROFILE%\.android\debug.keystore" -
alias androiddebugkey -storepass android -keypass android 

Εφόσων έχουμε μεταβεί στο σωστό path της JAVA SDK τότε το αποτέλεσμα αυτής της 
εντολής θα μας βγάλει ένα παρόμοιο αποτέλεσμα όπως το παρακάτω. 
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Alias name: androiddebugkey 
Creation date: Jan 01, 2013 
Entry type: PrivateKeyEntry 
Certificate chain length: 1 
Certificate[1]: 
Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US 
Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US 
Serial number: 4aa9b300 
Valid from: Mon Jan 01 08:04:04 UTC 2013 until: Mon Jan 01 18:04:04 
PST 2033 
Certificate fingerprints: 
     MD5:  AE:9F:95:D0:A6:86:89:BC:A8:70:BA:34:FF:6A:AC:F9 
     SHA1: 
BB:0D:AC:74:D3:21:E1:43:07:71:9B:62:90:AF:A1:66:6E:44:5D:75 
     Signature algorithm name: SHA1withRSA 
     Version: 3 

 
Η γραμμή που ξεκινάει με το SHA1, είναι αυτή που θα χρειαστούμε για την απόκτηση 

του API Key. 
Αφού αποκτήσουμε το SHA1 πηγαίνουμε στο site Google Developers (του οποίου link 

έχει δοθεί παραπάνω). Στην οποία, κάνοντας εγγραφή, και πατώντας την επιλογή Get A 
Key, μας κατευθύνει βήμα – βήμα στη δημιουργία του project και την απόκτηση του 
ApiKey. Αφού αποδεχτούμε τους όρους χρήσης του API και επιλέξουμε ένα υπάρχον 
Project ή δημιουργήσουμε ένα, επιλέγουμε το Enabled APIs και ελέγχουμε αν το API για 
τους χάρτες της Google είναι ενεργοποιημένο. Αν όχι το επιλέγουμε από τη λίστα και το 
δημιουργούμε. 

Αφού ενεργοποιήσουμε το κατάλληλο API που θα χρειαστούμε για την εφαρμογή μας, 
πηγαίνουμε στην κατηγορία Credentials και ακολουθούμε τη διαδρομή Add credentials 
> API key > Android Key. Τοποθετούμε το SHA1 και το όνομα του πακέτου της 
εφαρμογής μας στα κατάλληλα πεδία και το API key έχει δημιουργηθεί. Το κλειδί αυτό 
είναι ένα αλφαριθμητικό 40 χαρακτήρων το οποίο το τοποθετούμε στο 
AndroidManifest.xml στο σημείο που αναφέραμε παραπάνω. Αν το κλειδί μας είναι 
λανθασμένο τότε οι χάρτες δεν θα εμφανίζονται στο SupportMapFragment. 
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4.8 Η τελική εικόνα του AndroidManifest.xml 

Η εφαρμογή μας ολοκληρώθηκε και η τελική ολοκληρωμένη προβολή του 
AndroidManifest.xml είναι η εξής: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"     package="com.emmanuilvaresis.oldiefinder" > 
     <permission         android:name="com.emmanuilvaresis.oldiefinder.permission.MAPS_RECEIVE"         android:protectionLevel="signature" /> 
     <uses-feature         android:glEsVersion="0x00020000"         android:required="true" />      <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />     <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />     <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />     <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SMS" />     <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />     <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />     <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />     <uses-permission android:name="com.emmanuilvaresis.oldiefinder.permission.MAPS_RECEIVE" />      <application         android:allowBackup="true"         android:icon="@mipmap/ic_launcher"         android:label="@string/app_name"         android:supportsRtl="true"         android:theme="@style/AppTheme" >         <activity android:name=".MainActivity" >             <intent-filter>                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />             </intent-filter>         </activity>         <activity android:name=".AppSettings" >         </activity>         <activity android:name=".MapAlert" >         </activity>          <service             android:name=".GPSandSMSService"             android:enabled="true"             android:exported="true" >         </service> 
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        <meta-data             android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"             android:value=" AIzaSyA2Rd0R_VQzgk9dxh_rRNf06yCpfs0FSvg" />          <receiver             android:name=".StartOnBoot"             android:enabled="true"             android:exported="true" >         </receiver>     </application>  </manifest>  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Αποσφαλμάτωση, Συμπεράσματα και Μελλοντική Εξέλιξη 

της Εφαρμογής 

5.1 Δοκιμαστική Περίοδος της Εφαρμογής (Beta) 

Στη δοκιμαστική φάση της συσκευής ζήτησα εθελοντές συνάδελφους, με κινητά 
Android, να δοκιμάσουν την έκδοση v1.0 της εφαρμογής και να μου μεταφέρουν τις 
εμπειρίες χρήσης τους. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 2 συμφοιτητές μου τους οποίους 
ευχαριστώ θερμά διότι τα συμπεράσματα που έβγαλα βοήθησαν να διορθώσω κάποια 
Bugs της εφαρμογής τα οποία μου είχαν ξεφύγει στην φάση της υλοποίησης. 

Τα περισσότερα μικροπροβλήματα εμφανίστηκαν στη συσκευή μικρής οθόνης ενώ τα 
ίδια προβλήματα δεν εμφανίστηκαν καθόλου στη συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη και 
νεότερη έκδοση του Android. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα το πρόβλημα του 
fragmentation του λειτουργικού συστήματος και έπρεπε εν τέλει να καταβάλω 
σημαντική προσπάθεια για να γίνει η εφαρμογή συμβατή με τις παλαιότερες συσκευές. 
Οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τη φάση του Beta Testing εμφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα. Η δοκιμαστική φάση της εφαρμογής κρίθηκε αρκετά επιτυχημένη. 
 
Κατασκευαστής 

Συσκευής 
Όνομα 

Συσκευής 
Αριθμός 

Μοντέλου 
Έκδοση 
Android 

Ανάλυση 
Οθόνης 

Ανάλυση 
Οθόνης / 

Αναλογία DPI 
Sony Ericsson Live with 

Walkman WT19i 2.3 480 x 320 HVGA-mdpi 
Samsung Galaxy S2 GT-I9100 4.0 400 x 800 WVGA800-hdpi 

 

Πίνακας 1.2 – Οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμαστική περίοδο 
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5.2 Μελλοντική Εξέλιξη της Εφαρμογής Oldie Finder 

Όπως ισχύει για όλα τα λογισμικά, έτσι και για την εφαρμογή Oldie Finder η ανάπτυξη 
της δεν σταματά σε αυτό το σημείο, αλλά θα συνεχιστεί και στο μέλλον μιας και οι 
προοπτικές πρόσθεσης νέων δυνατοτήτων και λειτουργιών είναι πολλές! Αρχικός στόχος 
μου είναι να προσθέσω την δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει το εύρος του proximity 
alert και όχι να είναι σταθερά 500μ. Στη συνέχεια θελω να εξελίξω το κουμπί άμεσης 
βοήθειας ώστε να παρέχεται σε μορφή widget που θα καταλαμβάνει ολόκληρη την 
οθόνη.  Υπάρχει επίσης η σκέψη να προστεθεί η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των 
τοποθεσιών του χρήστη στη διάρκεια της μέρας και η δυνατότητα προβολής τους σε 
χάρτη! 

Κατά το τελικό κομμάτι της εργασίας, δημιουργήθηκε η ιδέα για σύνδεση της 
εφαρμογής με μια ιστοσελίδα και μια βάση δεδομένων όπου θα γίνεται tracking του 
χρήστη σε πραγματικό χρόνο, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου και πόρων δεν έγινε εφικτή η 
μελέτη των αναγκών της δυνατότητας. 
 

5.3 Συμπεράσματα 

Η ανάπτυξη εφαρμογής στο Android είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία η οποία 
απαιτεί σημαντικές γνώσεις Java και ταλέντο στον προγραμματισμό, πάνω από όλα 
όμως χρειάζεται το μεράκι του προγραμματιστή να δημιουργήσει κάτι πραγματικά 
χρήσιμο. 

Η υλοποίηση της εφαρμογής απαίτησε να αφιερώσω αρκετό χρόνο στην εκμάθηση 
του τρόπου προγραμματισμού μιας Android εφαρμογής και την καταννόηση του κύκλου 
ζωής των λειτουργιών της. Για να ξεκινήσω το project λοιπόν ασχολήθηκα με tutorials 
των διάφορων συστατικών μιας εφαρμογής Android και μετά την ολοκλήρωση αυτών 
και το διάβασμα βιβλίων για αρχάριους προγραμματιστές Android, ξεκίνησα τη 
δημιουργία της εφαρμογής. Συνολικά η υλοποίηση πήρε 4-5 μήνες χωρίς τη διαδικασία 
του Debugging και τη φάση του Beta Testing. Συνάντησα αρκετές δυσκολίες καθότι 
αρκετές από τις δομές τις εφαρμογής ήταν αρκετά απαιτητικές για έναν αρχάριο 
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προγραμματιστή, όπως η λήψη τοποθεσίας και η δημιουργία ενός Proximity Alert που 
χρησιμεύει στην ειδοποίηση απομάκρυνσης από το σπίτι. 

Μέσω σκληρής δουλείας, όμως κατάφερα να φέρω εις πέρας την εργασία και να 
αποκτήσω στην πορεία πολλά εφόδια τα οποία αδιαμφισβήτητα θα αξιοποιήσω στο 
μέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Η ΑΝΟΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 

Με τον όρο άνοια περιγράφεται ένα σύνολο συμπτωμάτων που προκαλούνται από 
διαταραχές που επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Δεν είναι μία συγκεκριμένη ασθένεια. 

Η άνοια επηρεάζει τη σκέψη, τη συμπεριφορά και την ικανότητα να εκτελεί το άτομο 
καθημερινές εργασίες. Η λειτουργία του εγκεφάλου επηρεάζεται αρκετά και 
παρεμβαίνει στη φυσιολογική κοινωνική ή επαγγελματική ζωή του ατόμου. Το σήμα 
κατατεθέν της άνοιας είναι η αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων ως 
συνέπεια της μειωμένης γνωστικής ικανότητας. 

Οι γιατροί κάνουν διάγνωση άνοιας εάν δύο ή περισσότερες γνωστικές λειτουργίες 
έχουν διαταραχθεί σημαντικά. Στις γνωστικές λειτουργίες που επηρεάζονται μπορεί να 
περιλαμβάνονται η μνήμη, οι δεξιότητες στον προφορικό λόγο, η κατανόηση 
πληροφοριών, οι δεξιότητες κατανόησης του χώρου, η κρίση και η προσοχή. Οι 
άνθρωποι με άνοια μπορεί να έχουν δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων και στον 
έλεγχο των συναισθημάτων τους. Μπορεί επίσης να παρουσιάσουν αλλαγές στην 
προσωπικότητα. Τα ακριβή συμπτώματα που βιώνει ένα άτομο με άνοια εξαρτώνται 
από τις περιοχές του εγκεφάλου που έχουν πάθει βλάβη από τη νόσο που προκαλεί την 
άνοια. 

 Αλλαγές στη διάθεση (π.χ. κατάθλιψη) 
 Επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, αρνητισμός, πείσμα κλπ. 
 Παραληρήματα (π.χ. καχυποψία έναντι είτε ξένων είτε οικείων προσώπων) και 

ψευδαισθήσεις (κυρίως οπτικές, όπως π.χ. οικείων προσώπων από το παρελθόν 
που δεν  βρίσκονται εν ζωή). 

Οι αιτίες της νόσου της δεν είναι εν πολλοίς γνωστές. Φαίνεται ότι γενετικοί 
παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο. Ταυτόχρονα, περιβαλλοντικοί παράγοντες 
συμπεριλαμβανομένων αγγειακών νόσων (π.χ. διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία), και 
τρόπου ζωής (π.χ. εκπαίδευση, επάγγελμα, πνευματικές, κοινωνικές δραστηριότητες, 
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φυσική άσκηση, δίαιτα κλπ), φαίνεται να επηρεάζουν την πιθανότητα ανάπτυξης της 
νόσου.    

Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν 
κατά μέσο όρο 6-10χρόνια. Ωστόσο, η ταχύτητα εξέλιξης της νόσου ποικίλει από ασθενή 
σε ασθενή (π.χ. μπορεί να είναι ταχύτερη από 6 ή να διαρκέσει και 15 ή 20 έτη).  Τα 
τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι στην πρόληψη, τη διάγνωση και 
την θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας.   

Η διάγνωση σε πρώιμα στάδια είναι εφικτή με προηγμένες μεθόδους (PIB PET- 
τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, ογκομετρική MRI, δείκτες στο εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό, γενετικός  έλεγχος, νευροψυχολογικές δοκιμασίες), ώστε να επιτρέπεται η 
εφαρμογή πολλαπλών παρεμβάσεων φαρμακευτικών ή μη. Χρησιμοποιώντας φάρμακα 
που αποτελούν συμπτωματικές θεραπείες, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη 
λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής ασθενών και φροντιστών. Συγκεκριμένα πάνω 
από 100 φάρμακα δοκιμάζονται κλινικά σε ανθρώπους αυτή τη στιγμή. 

Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σημασία γιατί η νόσος επηρεάζει όχι μόνο τον 
ασθενή, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον, συχνά δημιουργεί στους φροντιστές 
συναισθήματα θυμού, ντροπής, ενοχών και πένθους, φέρνοντάς τους στα ψυχικά και 
σωματικά όριά τους. Επίσης θέτει μια σειρά από ηθικά ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένου εκείνου της διατήρησης της αξιοπρέπειας του ασθενούς. Η 
πρώιμη διάγνωση δίνει τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης, αποδοχής της κατάστασης, 
διατήρησης της ποιότητας ζωής και προγραμματισμού για το μέλλον όλων αυτών των 
ατόμων.  Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές, ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια 
επιδημία με δυσβάσταχτες συνέπειες για τους ασθενείς τις οικογένειές τους, αλλά και 
την κοινωνία. 

Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μεγάλη ερευνητική προσπάθεια με στόχο την 
ανεύρεση περισσότερο αποτελεσματικών θεραπειών και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία 
στον επιστημονικό χώρο ότι στο όχι απώτερο μέλλον θα έχουμε φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις πολύ αποτελεσματικότερες. Μέχρι τότε, αυξημένη εγρήγορση και 
ενημέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσού είναι εξαιρετικά σημαντική. 
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