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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη της αγοράς φορητών έξυπνων
συσκευών, μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει γίνει κοινωνός αυτής της
τεχνολογίας, την οποία ενέταξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και προθυμία στη ζωή
του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα νέοι ορίζοντες να ανοίγονται και οι άνθρωποι πλέον
να μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια
ήταν διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης εξειδικευμένων ή μη φορητών συσκευών.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιοποιείται η πλατφόρμα Android SDK και
αναπτύσσεται εφαρμογή η οποία θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων εντοπισμού
θέσης καθώς και έτερων αισθητηρίων κάθε συμβατής έξυπνης κινητής συσκευής,
προκειμένου να διευκολύνει την ζωή ατόμων με προβλήματα όπως η άνοια,
καρδιακά νοσήματα κλπ. Συγκεκριμένα, θα μπορεί να ενημερώσει τους οικείους σε
περίπτωση απομάκρυνσης πάνω από ένα χιλιόμετρο από την δηλωθείσα κατοικία,
καθώς επίσης και να ανιχνεύσει εάν ο άνθρωπος έχει πέσει ξαφνικά.
Η ανάπτυξη της ανωτέρω εφαρμογής περιγράφεται σταδιακά και αναλυτικά,
ξεκινώντας μάλιστα με ιστορική αναδρομή στο λογισμικό Android και συνεχίζοντας
με την ανάπτυξη του κώδικα σε JAVA μέχρι την ολοκλήρωσή της.
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ABSTRACT

With the rapid expansion and development of the smart devices market, a huge
amount of people population has become a partaker of this technology, which has
become amazingly fast part of their lifes. This opens new horizons and people now
can enjoy services which until a few years ago was only available through the use
of specialized or non-portable devices.
At this thesis utilized the SDK Android platform for the developement of an
application that will use the positioning possibilities and other sensors from any
compatible smart mobile device in order to facilitate the lives of people with
problems such as dementia, heart diseases etc. It will can inform their relatives if
they leave over a kilometer from the declared residence, as well as to detect if the
man has suddenly dropped.
The development of this application is presented with a high level of detail,
starting with the history of the Android software and continuing the development of
the code in JAVA till completion.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Πλατφόρμα Android
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: app, location, elderly, android, distance_alert
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Έξυπνα Τηλέφωνα και Λειτουργικό Σύστημα Android
1.1 Έξυπνα τηλέφωνα και εφαρμογές.
Η σταδιακή εξέλιξη του υλικού (Hardware) κατέστησε δυνατή την δημιουργία
προσιτών στο ευρύ κοινό συσκευών, οι οποίες διαθέτουν τεράστια αποθέματα
επεξεργαστικής ισχύος, πολλά αισθητήρια και πέραν του δέοντος ικανοποιητική
φορητότητα, μιας και καταναλώνουν πολύ μικρά ποσά ενέργειας για την λειτουργεία
τους.
Αυτό άνοιξε νέους ορίζοντες, μιας και το κινητό τηλέφωνο πλέον αποτελεί μια
πολυλειτουργική συσκευή η οποία αρχίζει να αντιμετωπίζεται από τους χρήστες ως
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τηλέφωνο, συσκευή εντοπισμού θέσης,
φωτογραφική μηχανή και η λίστα συνεχώς αυξάνεται…
1.1.1 Τι είναι τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones);
Έξυπνο τηλέφωνο (smartphone), είναι κάθε τηλέφωνο το οποίο διαθέτει
προηγμένη υπολογιστική ισχύ και συνδεσιμότητα σε σχέση με ένα συμβατικό κινητό
τηλέφωνο, ενώ ταυτόχρονα βασίζεται σε κάποιο λειτουργικό σύστημα.
θα μπορούσαμε να πούμε πως ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο είναι ένα τηλέφωνο
που μπορεί ανάλογα με χαρακτηριστικά, δυνατότητες, λειτουργικό αλλά και
επιθυμίες και ανάγκες του χρήστη να διευκολύνει την ζωή του παρέχοντας σε αυτόν
δυνατότητες πολλών διαφορετικών συσκευών, όπως για παράδειγμα δυνατότητες:


Ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως η επεξεργασία κειμένου, ήχου, βίντεο, η
περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό κλπ.



Φωτογραφικής μηχανής – βιντεοκάμερας.



Πλοηγού ξηράς – θαλάσσης μέσω του ενσωματωμένου δέκτη εντοπισμού
θέσης (GPS).



Ηλεκτρονικής ατζέντας – ηλεκτρονικού ημερολογίου.

Ιωάννης Σ. Αντωνάτος
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Εικόνα 1.1.1: Εφαρμογή Θαλάσσιας πλοήγησης

1.2 Τι είναι το Android;
Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα το οποίο βασίζεται
στο Linux και η αρχική του σχεδίαση αφορούσε σε φορητές συσκευές με
δυνατότητες αφής όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα που αναφέρθηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Η ευρεία του όμως διάδοση, το κατέστησε πολύ δημοφιλές
και ως συνέπεια αυτού ήταν να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες συσκευές όπως για
παράδειγμα σε τηλεοράσεις (Android TV), έξυπνα ρολόγια (smartwatches),
φωτογραφικές μηχανές, αυτοκίνητα κλπ.
Το λειτουργικό σύστημα Android αναπτύχθηκε αρχικά από την εταιρία Android
Inc. την οποία εξαγόρασε τελικά η Google το 2005 γεγονός που δεν προκάλεσε
έκπληξη μιας και είχαν ήδη προηγηθεί φήμες περί ανοίγματος της Google στην
αγορά κινητής τηλεφωνίας. Από το 2005 και μετά η ανάπτυξη του λειτουργικού
συνεχίστηκε από την Google και αργότερα από την Open Handset Alliance.
Η πρώτη παρουσίαση της πλατφόρμας Android έγινε την 5 Νοεμβρίου 2007 η
οποία συνέπεσε μάλιστα με την ανακοίνωση της ίδρυσης του οργανισμού Open
Handset Alliance. Η Google δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα του
Android υπό τους όρους της Apache License, μιας ελεύθερης άδειας λογισμικού.
Το λογότυπο δε για το λειτουργικό σύστημα Android είναι ένα ρομπότ σε χρώμα
πράσινου μήλου και σχεδιάστηκε από τη γραφίστρια Ιρίνα Μπλόκ. Ταυτόχρονα με
τα ανωτέρω η Google είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσει συνεργασίες με μια σειρά
από εταίρους hardware και software, επισημαίνοντας ότι είναι ανοιχτή σε διάφορους
βαθμούς συνεργασίας. Η κινητικότητα αυτή έδωσε τροφή στα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τα οποία διέρρεαν φήμες ότι η Google ανέπτυσσε
Ιωάννης Σ. Αντωνάτος
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μια Google-branded συσκευή, η οποία θα κατασκευάζονταν από συνεργάτη, υπό
την δική της καθοδήγηση. Τελικά η Google παρουσίασε το Nexus One το οποίο
χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Android. Η συσκευή κατασκευάστηκε από την
HTC, και έγινε διαθέσιμη την 5 Ιανουαρίου του 2010.

Εικόνα 1.2: Google Nexus One

1.3 Οι εκδόσεις του Android
Το Android όντας παιδί του λειτουργικού συστήματος Linux κατόπιν βέβαια
ειδικών προσαρμογών για φορητές συσκευές. Έχει εξελιχθεί και διέλθει πολλών
εκδόσεων, τροποποιήσεων και αναβαθμίσεων από το ξεκίνημά του, με αποτέλεσμα
να καθίσταται πληρέστερο και αρτιότερο με το πέρασμα του χρόνου. Κοινό
χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι όλων των ανωτέρω εκδόσεων είναι το ότι έχουν
πάντα όνομα κάποιου γλυκού ή επιδόρπιου, με μόνη εξαίρεση τις εκδόσεις 1.0 και
1.1 οι οποίες δεν απέκτησαν επίσημα τέτοια ονομασία.
Ας δούμε τις κυριότερες εκδόσεις Android που κυκλοφόρησαν από το ξεκίνημα
του, μέχρι σήμερα με χρονολογική σειρά.

Εικόνα 1.3: Εκδόσεις του λειτουργικού Android

Ιωάννης Σ. Αντωνάτος
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1.3.1 Android 1.0 και Android 1.1 (API Level 1 & 2)

Η πρώτη εμπορική έκδοση του Android (Android 1) συνέπεσε με την κυκλοφορία
του πρώτου Android smartphone, του HTC Dream το οποίο ήταν και το πρώτο που
παρουσιάστηκε με αυτό το λειτουργικό και δέχτηκε μετέπειτα αναβάθμιση στην
έκδοση Android 1.1. Το λειτουργικό αυτό παρείχε πολλές ενσωματωμένες
εφαρμογές όπως το ξυπνητήρι, ο περιηγητής, η αριθμομηχανή, η κάμερα, το email,
οι χάρτες, η μουσική, το Android Market που έδινε δυνατότητες κατεβάσματος
επιπλέων εφαρμογών καθώς και αναβαθμίσεων, google maps, υποστήριξη wifi,
Bluetooth, GPS κλπ.

1.3.2 Android 1.5 Cupcake (API Level 3)
Την 30η Απριλίου του 2009 κυκλοφόρησε η έκδοση Cupcake η οποία ήταν
βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.27 και εγκαινίασε επίσημα την αρχή των ονομάτων
με γλυκά.
Με την έκδοση αυτή ο κατάλογος με τις λειτουργίες ενός τηλεφώνου με αυτό το
λειτουργικό αυξήθηκε σημαντικά μιας και πλέον υποστηρίζονται νέες δυνατότητες
για την κάμερα όπως η εγγραφή video και playback σε μορφή MPEG-4, καθώς και
η άμεση μεταφόρτωση βίντεο - φωτογραφιών σε Youtube - Picasa αντίστοιχα
απευθείας από το τηλέφωνο. Επίσης παρέχεται πλέον η δυνατότητα αυτόματης
σύνδεσης ακουστικών headset, ενώ παρέχεται και εικονικό πληκτρολόγιο με
πρόβλεψη λέξεων. Ακόμα στην έκδοση αυτή έχει νέο γραφικό περιβάλλον με
κινούμενες μεταβάσεις οθόνης και νέα widgets για την αρχική οθόνη.

1.3.3 Android 1.6 Donut (API Level 4)
Την 15η Σεπτεμβρίου του 2009 κυκλοφόρησε η έκδοση Donut η οποία ήταν
βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.29 η οποία αναβάθμισε την εικόνα καθώς και την
ταχύτητα απόκρισης βελτιώνοντας την εμπειρία χρήστη.
Πλέον διαθέτει τη δυνατότητα επιλογής πολλαπλών αρχείων ταυτόχρονα,
βελτιώθηκε το Android Market, ενώ ανανεωμένα είναι το γκάλερι, η φωτογραφική
μηχανή και η φωνητική αναζήτηση που παρουσιάζει ταχύτερη απόκριση
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κλήσης επαφών. Επιπρόσθετα παρέχει τη
δυνατότητα αναζήτησης σελιδοδεικτών, ιστορικού, επαφών αλλά και στο διαδίκτυο
από την αρχική οθόνη. Τέλος υποστηρίζεται η ανάλυση οθόνης WVGA καθώς και
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μια ανανεωμένη υποστήριξη τεχνολογιών για CDMA/EVDO, 802.1x, VPNs και με
μηχανή μετατροπής κειμένου σε ομιλία (text-to-speech).

1.3.4 Android 2.0 - 2.1 Eclair (API Level 5 & 7)
Την 26η Οκτωβρίου του 2009, ένα μόλις μήνα μετά την κυκλοφορία της
προηγούμενης έκδοσης, κυκλοφόρησε η έκδοση Eclair η οποία ήταν βασισμένη στο
Linux Kernel 2.6.29, προσέφερε πλέον υποστήριξη για την τεχνολογία NFC «near
field communication» καθώς και για την τεχνολογία SIP «session initation protocol»
η οποία χρησιμοποιείται στην διαδικτυακή τηλεφωνία «VoIP internet telephony».
Η ταχύτητα απόκρισης έχει πλέον βελτιωθεί περεταίρω σε σχέση με τις δύο
προηγούμενες εκδόσεις. Ενώ παρέχεται υποστήριξη για περισσότερες αναλύσεις
οθονών, νέοι βελτιωμένοι χάρτες Google παρέχονται καθώς και νέος Browser ο
οποίος υποστηρίζει HTML5. Η κάμερα πλέον έχει δυνατότητα χρήσης φλας καθώς
και δυνατότητα ψηφιακού zoom. Τέλος σημείο αναφοράς αποτελεί η εμφάνιση της
δυνατότητας πολλαπλής αφής «multitouch».

1.3.5 Android 2.2 Froyo (API Level 8)
Την 20η Μαΐου του 2010 κυκλοφόρησε η έκδοση Froyo, το ακρώνυμο της οποίας
αποτελεί συντόμευση της φράσης «Frozen Yogurt» (παγωμένο γιαούρτι), η οποία
ήταν βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.32. Σε ευτή την έκδοση ενσωματώθηκαν
δυνατότητες για μετατροπή του τηλεφώνου σε wi-fi hotspot, καθώς και υποστήριξη
για την υπηρεσία C2DM «Android Cloud to Device Messaging».
Η ταχύτητα λειτουργείας του λογισμικού έχει βελτιωθεί περεταίρω, με
ταυτόχρονη βελτίωση της διαχείρισης μνήμης. Επίσης, διατίθεται πλέον ο Adobe
flash 10.1 και η δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης εφαρμογών στην κάρτα
μνήμης. Τέλος, το Android Market παρέχει τη δυνατότητα αυτόματων ενημερώσεων
ενώ έχει ενσωματωθεί ο μηχανισμός JavaScript του Chrome V8 στον browser.
1.3.6 Android 2.3 – 2.3.3 Gingerbread (API Level 9 & 10)
Την 6η Δεκεμβρίου του 2010 κυκλοφόρησε η έκδοση Gingerbread η οποία είναι
βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.35.7. ενώ η επανέκδοσή του (2.3.3) επήλθε, τον
Φεβρουάριο του 2011.
Στην έκδοση αυτή υπάρχουν αλλαγές στο User Interface το οποίο έχει γίνει πιο
εύχρηστο και γρήγορο, ενώ παρέχεται υποστήριξη για οθόνες μεγάλων διαστάσεων
Ιωάννης Σ. Αντωνάτος
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και αναλύσεων. Πλέον με το πρωτόκολλο SIP είναι εφικτή η επίτευξη κλήσεων μέσω
VoIP, ενώ υποστηρίζεται ο τύπος βίντεο WebM/VP8 και ο κωδικοποιητής AAC.
Επίσης, έχει βελτιωθεί ο ήχος καθώς και οι λειτουργίες απεικόνισης για την
ανάπτυξη παιχνιδιών. Υποστηρίζεται το NFC (Near Field Communication) και η
ύπαρξη πολλαπλών καμερών, έχει βελτιωθεί η ενεργειακή υποστήριξη και τέλος
έχει γίνει μετάβαση από το σύστημα αρχείων YAFFS στο ext4 στις νέες συσκευές.
1.3.7 Android 3.0 Honeycomb (API Level 11 - 13)
Την 9η Μαΐου του 2011 κυκλοφόρησε η έκδοση Honeycomb, η οποία ήταν
βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.32, με την ιδιετερότητα ότι προοριζόταν
αποκλειστικά για συσκευές μεγάλης οθόνης και ανάλυσης (tablets).
Οι

αλλαγές

που

έγιναν

στην

έκδοση

αυτή

έχουν

να

κάνουν

κυρίως με τη βελτίωση της υποστήριξης των tablets. Υπάρχει ένα νέο, εντελώς
διαφορετικό, User Interface και υποστηρίζονται διπύρηνοι και τετραπύρηνοι
επεξεργαστές.

Ακόμα,

εχει

απλοποιηθεί

το

multitasking

έτσι

ώστε

ο

χρήστης να μπορεί με τη χρήση ενός πλήκτρου (recent apps) να περνάει από μια
εφαρμογή σε άλλη. Υπάρχει η δυνατότητα για Video Chat μέσω της
εφαρμογής Google Talk καθώς η ανάγνωση βιβλίων μέσω του Google eBooks.
Τέλος, δύναται να κρυπτογραφηθούν τα δεδομένα του χρήστη.
1.3.8 Android 4.0 Ice-Cream Sandwich (API Level 14 - 15)
Την 19η Οκτωβρίου του 2011 κυκλοφόρησε η έκδοση Ice-Cream Sandwich, η
οποία ήταν βασισμένη στο Linux Kernel 3.0.1.
Και σε αυτή την έκδοση έχει βελτιωθεί η ταχύτητα και η απόδοση του συστήματος.
Το User Interface, είναι και πάλι διαφορετικό καθώς πλέον υπάρχουν εικονικά
πλήκτρα τα οποία αντικαθιστούν τα πλήκτρα των συσκευών. Τα widgets πλέον
έχουν μεταβλητό μέγεθος ενώ βελτιώνεται και 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. 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 εντός μιας
μικρής ακτίνας. Ακόμα με την ύπαρξη του Wi-Fi Direct συσκευές μπορούν να
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συνδεθούν μεταξύ τους ασύρματα χωρίς την μεσολάβηση κάποιου access point.
Τέλος, υποστηρίζεται η εγγραφή βίντεο σε 1080p.
1.3.9 Android 4.1 – 4.3.1 Jelly Bean (API Level 16 - 18)

Την 9η Ιουλίου του 2012 κυκλοφόρησε η έκδοση Jelly Bean, η οποία ήταν
βασισμένη στο Linux Kernel 3.0.31. Ακολούθησαν οι δύο επανεκδόσεις, η μία τον
Οκτώβριο του 2012 (4.2) και η δεύτερη τον Ιούλιο του 2013 (4.3).
Η προσήλωση της Google για την βελτίωση του User Interface γίνεται πλέον
εξόφθαλμη, καθώς γίνεται ακόμα πιο εύχρηστο και γρήγορο. Επίσης, βελτιώνεται η
φωνητική αναζήτηση (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. Οι κάμερες πλέον υποστηρίζουν το Photo Sphere,
δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει λήψη φωτογραφιών 360 μοιρών. Ενώ,
η έκδοση για τα tablet, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών χρηστών.
1.3.10 Android 4.4 Kit Kat (API Level 19 - 20)

Την 3η Σεπτεμβρίου του 2013 κυκλοφόρησε η έκδοση Kit Kat, η οποία αρχικά
έφερε την ονομασία Key Lime Pie.
Το User Interface άλλαξε άρδην σε αυτή την έκδοση, κάτι που αποδέχτηκαν με
ιδιαίτερη ικανοποίηση οι περισσότεροι χρήστες. Δίνεται πλέον περισσότερη
σημασία στην ασφάλεια του χρήστη. Υπάρχει καλύτερο περιβάλλον για τις
εφαρμογές, κάνοντάς τες πιο ευέλικτες και αποδοτικές ως προς το χρήστη. Τέλος,
υποστηρίζεται η επιλογή Εκτύπωσης, βελτιώνεται η εστίαση στη κάμερα, το Wi-Fi
και το GPS.
1.3.11 Android 5.0 Lollipop (API Level 21 - 22)

Την 12η Νοεμβρίου του 2014 κυκλοφόρησε η έκδοση Lollipop. Σε αυτή την
έκδοση, όπως και στις περισσότερες, το User Interface αλλάζει και πλέον
ανταποκρίνεται σύμφωνα με τη φωτεινότητα. Η ασφάλεια πλέον έχει αρχίσει επίσης
να αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την Google, ως εκ τούτου διατίθενται νέοι
τρόποι κλειδώματος οθόνης καθώς και υπηρεσία ανεύρεσης συσκευής σε
περίπτωση κλοπής. Επίσης υπάρχει εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας
Ιωάννης Σ. Αντωνάτος
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και παρέχεται η υπηρεσία αναγνώρισης πολλαπλών SIM καρτών. Τέλος
δημιουργείται η υπηρεσία Google TV ενώ η ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων
αναβαθμίζεται.
1.3.12 Android 6.0 Marshmallow (API Level 23)

Την 5η Οκτωβρίου του 2015 κυκλοφόρησε η έκδοση Marshmallow. Σε αυτή την
έκδοση, βελτιώνεται η συνολική εμπειρία χρήστη. Με το Now On Tap
η Google επέκτεινε τις δυνατότητες αναζήτησης, μιας και παρέχεται βοήθεια
βασισμένη στην ενεργό εφαρμογή ή το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος που
διαβάζει ο χρήστης. Επίσης διαφοροποιούνται οι αλγόριθμοι διαχείρισης ενέργειας,
με αποτέλεσμα να μειώνεται η δραστηριότητα στο παρασκήνιο που καταναλώνει
ενέργεια και πόρους. Τέλος η κεντρική οθόνη, διαθέτει σύστημα αναζήτησης και οι
εφαρμογές αναδιανέμονται ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης τους.
1.4 Αρχιτεκτονική του Android
Το Android δεν είναι μόνο ένα λειτουργικό σύστημα αλλά μια στοίβα λογισμικού
η οποία αποτελείται από το λειτουργικό σύστημα, τις υπηρεσίες διασύνδεσης με τις
εφαρμογές καθώς και τις κύριες εφαρμογές. Τέτοιες εφαρμογές είναι για
παράδειγμα:


email client,



διαχείρισης SMS,



διαχείρισης ημερολογίου,



περιήγησης στο διαδίκτυο (browser),



διαχείρισης επαφών

και άλλες οι οποίες έρχονται δεμένες με την υπόλοιπη στοιβάδα λογισμικού του
Android. Στο επίσημο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 1.4) αποτυπώνεται και
γραφικά η αρχιτεκτονική αυτή.
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Εικόνα 1.4: Η Αρχιτεκτονική του Android

Συνεπώς όπως φαίνεται και στην προηγούμενη εικόνα, η αρχιτεκτονική του
λειτουργικού συστήματος Android αποτελείτε από τα ακόλουθα πέντε (5) βασικά
επίπεδα:


Τον πυρήνα Linux (Linux Kernel



Τις βιβλιοθήκες (Libraries)



Την εικονική μηχανή Dalvik (Dalvik VM)



Τον χρόνο εκτέλεσης (Android Runtime)



Το πλαίσιο εφαρμογής (Application Framework)

1.4.1 Πυρήνας Linux (Linux Kernel)
Το λογισμικό Android βασίζεται στον πυρήνα Linux, ο οποίος είναι υπεύθυνος για
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. Οι οδηγοί αυτοί είναι υπεύθυνοι
για την επικοινωνία των εφαρμογών με το υλικό (hardware) της συσκευής.
Ενδεικτικά ο πυρήνας του Android περιέχει:


Οδηγό προβολής οθόνης



Οδηγό Wifi και Bluetooth



Οδηγό κάμερας



Οδηγό GPS κλπ

Το παράδοξο του πυρήνα του Android είναι ότι ενώ βασίζεται στον πυρήνα του
Linux, διαφέρει αρκετά από αυτόν. Αυτό οφείλεται στην Google, η οποία έχει προβεί
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σε βελτιστοποίηση αυτού 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 (Libraries)
Στον επόμενο σταθμό στη λίστα βρίσκονται οι βιβλιοθήκες, οι οποίες ουσιαστικά
αποτελούν τα APIs που είναι διαθέσιμα στους προγραμματιστές για την ανάπτυξη
των εφαρμογών. Οι βιβλιοθήκες δεν αποτελούν εφαρμογές από μόνες τους αλλά
ενσωματώνονται και χρησιμοποιούνται από εφαρμογές, ως δομικά στοιχεία αυτών.
Αυτές οι δυνατότητες, διατίθενται στους προγραμματιστές μέσα από το Android
Application Framework. Το σύνολο σχεδόν των βιβλιοθηκών είναι γραμμένο σε C
και C++, οι οποίες έχουν μεταγλωττιστεί για τη χρήση τους από το λειτουργικό.
Μερικές από τις κύριες βιβλιοθήκες του Android είναι:


System C library: μια ενσωμάτωση της standard βιβλιοθήκης
συστήματος της C (libc) τροποποιημένη για embedded Linux-based
συσκευές.



Media Libraries: Οι βιβλιοθήκες υποστηρίζουν αναπαραγωγή και
εγγραφή πολλών δημοφιλών μέσων ήχου και εικόνας, όπως: MPEG4,
H.264, MP3, AAC, AMR, JPG και PNG.



Surface Manager: διαχειρίζεται την πρόσβαση στο υποσύστημα
προβολής. Συνθέτει δισδιάστατα και τρισδιάστατα επίπεδα γραφικών τα
οποία προέρχονται από πολλαπλές εφαρμογές ,επιτρέποντας στο
σύστημα να δημιουργεί πολλά εφέ (Π.χ. διάφανα παράθυρα και
transitions).



LibWebCore: μια μηχανή 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: μηχανή για 2D γραφικά.



3D libraries: βασίζονται στα OpenGl ES 1.0 APIs. Οι βιβλιοθήκες
χρησιμοποιούν 3D επιτάχυνση υλικού αν η συσκευή το διαθέτει αλλιώς
3D επιτάχυνση λογισμικού.



FreeType:

παρέχει

ευκρίνεια

γραφικών

στα

bitmaps

και

τις

γραμματοσειρές των εφαρμογών του συστήματος.
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SQLite: μια ισχυρή και ελαφριά βάση δεδομένων, που χρησιμοποιείται
από εφαρμογές για μόνιμη αποθήκευση δεδομένων.

1.4.3 Η Εικονική Μηχανή Dalvik
Tο σύνολο των APIs του Android βασίζονται στη γλώσσα προγραμματισμού
Java. Στην Java ως γνωστόν υπάρχει η λεγόμενη Java Virtual Machine στην οποία
εκτελείτε ο κώδικας bytecode των εφαρμογών. Στο Android υπάρχει κάτι παρόμοιο
και δεν είναι άλλο από την εικονική μηχανή Dalvik.
Οι εφαρμογές του Android «τρέχουν» μέσω αυτής της εικονικής μηχανής χωρίς
να έχουν επαφή η μία με την άλλη. H κάθε εφαρμογή τρέχει μέσω τις δικής της
εικονικής μηχανής στη δικιά της διεργασία. Η Dalvik δεν υποστηρίζει τον κώδικα
bytecode, αντί αυτού οι κλάσεις της Java γίνονται compile σε αρχεία διαμόρφωσης
«*.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, ενώ είναι εφικτό το σύστημα 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 με την ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ανάπτυξης, παρέχει στους
developers τη δυνατότητα να αναπτύξουν ιδιαίτερα καινοτόμες και πλούσιες σε
υλικό εφαρμογές. Οι developers έχουν στην διάθεση τους τον έλεγχο του υλικού της
συσκευής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες εντοπισμού, εκτέλεση διεργασιών παρασκηνίου καθώς και πάρα πολλές
Ιωάννης Σ. Αντωνάτος
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ακόμη δυνατότητες που βασίζονται στα διαθέσιμα APIs. Η δομή των εφαρμογών
είναι τέτοια που ευνοείται η επαναχρησιμοποίηση δομικών συστατικών, ενώ
επιτρέπεται και η χρήση των δυνατοτήτων τις μίας εφαρμογής από άλλες κάτω από
τις προδιαγραφές ασφαλείας 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.



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 1.4.5) φαίνεται
λεπτομερώς ο κύκλος ζωής κάθε δραστηριότητας
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Εικόνα 1.4.5: Ο κύκλος ζωής μιας δραστηριότητας
(Activity lifecycle)

1.5 Στο εσωτερικό μιας εφαρμογής του Android
Κάθε εφαρμογή αποτελείται από ένα σύνολο αρχείων και φακέλων δομημένα σε
μορφή project, τα οποία αφού μεταγλωττιστούν μέσω του Android SDK μας δίνουν
το αρχείο «*.apk». Το αρχείο αυτό αποτελεί την εφαρμογή την οποία μπορούμε να
εγκαταστήσουμε στις συσκευές μας. Όλες οι εφαρμογές πρέπει να έχουν ένα
μοναδικό όνομα πακέτου (package name) το οποίο χρησιμοποιείται από το
λειτουργικό σύστημα για αναγνώρισή της.
1.5.1 Το αρχείο AndroidManifest.xml
Κάθε project εφαρμογής περιέχει ένα αρχείο στο οποίο υπάρχουν οι
σημαντικότερες πληροφορίες της εφαρμογής. Το αρχείο αυτό ονομάζεται
AndroidManifest.xml. Όπως φαίνεται και από το όνομα του, πρόκειται για ένα
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αρχείο διαμόρφωσης «*.xml» το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι
πληροφορίες της εφαρμογής για χρήση από το λειτουργικό σύστημα:


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 (source) περιέχονται τα αρχεία κλάσεων της εφαρμογής. Ο
φάκελος αυτός αποτελεί τον μοναδικό φάκελο στο project στον οποίο αποθηκεύεται
ο κώδικας JAVA της εφαρμογής.
Ο φάκελος res (resources) περιέχει ταξινομημένα σε υποφακέλους όλα τα αρχεία
εικόνας, κειμένου, xml layout, κλπ τα οποία χρησιμοποιούνται από τις
δραστηριότητες (Activities) που βρίσκονται στον φάκελο src.
1.5.3 Δομικά Μέρη Εφαρμογής
Τα δομικά μέρη μίας εφαρμογής τα οποία πρέπει να αναφέρονται στο αρχείο
μανιφέστου της παραγράφου 1.5.1 είναι τα ακόλουθα:


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



Προθέσεις (Intents): Οι δραστηριότητες επικοινωνούν και εναλάσουν την
λειτουργία τους μέσω των προθέσεων. Ουσιαστικά οι προθέσεις
εξασφαλίζουν την μετάβαση από την μία δραστηριότητα σε μια άλλη
καθώς επίσης και την ανταλλαγή δεδομένων. Η ανταλλαγή δεδομένων,
μπορεί να γίνει είτε μεταξύ των δραστηριοτήτων μιας εφαρμογής, είτε από
τη μία εφαρμογή στην άλλη.
Ιωάννης Σ. Αντωνάτος
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Υπηρεσίες (Services):Πρόκειται για λειτουργίες της εφαρμογής οι οποίες
είναι σχεδιασμένες να τρέχουν στο παρασκήνιο και να επιστρέφουν
αποτελέσματά ακόμη και όταν η εφαρμογή δεν είναι 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. Τα
δεδομένα τα οποία μοιράζονται μέσω Content Providers, συνήθως
αφορούν σε βάσεις δεδομένων SQLite μιας εφαρμογής, καθώς και σε
επαφές του χρήστη.



Δέκτες Μετάδοσης (Broadcast Receivers): Αποτελούν μια υπηρεσία η
οποία αντιλαμβάνεται κάποια γεγονότα του συστήματος και αναλαμβάνει
να ενημερώσει το σύστημα ή τις υπόλοιπες εφαρμογές. Οι Δέκτες
Μετάδοσης έχουν διττή χρήση, 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 δραστηριοτήτων και
των υπηρεσιών μιας εφαρμογής.
1.6 Ασφάλεια στο Android
Το λειτουργικό σύστημα Android, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια
στηριζόμενο στην απομόνωση προνομίων (privilege - separated). Κάθε εφαρμογή
που εγκαθίσταται στην συσκευή έχει μια μοναδική ταυτότητα και λειτουργεί σε δικιά
της εικονική μηχανή η οποία αποτελεί και το πλαίσιο ασφαλείας της. Το σύστημα
αναθέτει συγκεκριμένες άδειες χρήσης στα αρχεία της εφαρμογής, και μόνο η
εφαρμογή με τη σωστή ταυτότητα 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 στις εκδόσεις του
android μέχρι την Marsmallow γίνονται γνωστά στον χρήστη τη στιγμή της
εγκατάστασης της ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει να εγκαταστήσει μια
εφαρμογή ή όχι εφόσον δεν συμφωνεί να τις παρέχει πρόσβαση στους πόρους που
Ιωάννης Σ. Αντωνάτος
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ζητάει. Από την έκδοση Marsmallow πλέον ο χρήστης δεν ερωτάται κατά τη
διάρκεια της εγκατάστασης, αλλά κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εφαρμογής.
Η Google έχει διαχωρίσει τις άδειες που ο χρήστης θα ερωτάται από αυτές που
δεν χρειάζονται έγκριση. Επομένως, άδειες όπως η χρήση του Internet, του flash
στη

κάμερα

και

της

PROTECTION_NORMAL

δόνησης,
και

επομένως

κατατάσσονται
η

απλή

στην

αναφορά

κατηγορία
τους

στο

AndroidManifest.xml αρκεί. Άδειες για χρήση GPS και δεδομένων θα πρέπει να
ελέγχονται για έγκριση από τον χρήστη, πριν χρησιμοποιηθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης (GPS)
2.1 Τι είναι το GPS ;
Το σύστημα GPS (Global Positioning System), είναι ένα σύστημα πλοήγησης
μέσω δορυφόρων. Πάνω από 24 δορυφόροι περιστρέφονται γύρω από την γη και
στέλνουν πληροφορίες στους δέκτες για να προσδιορίσουν την τοποθεσία τους
(γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο). Η τροχιά δε αυτών των
δορυφόρων είναι τέτοια ώστε κάθε σημείο της γης «βλέπει» τουλάχιστον τέσσερις
δορυφόρους (Βλ. Εικόνα 2.1).

Εικόνα 2.1: Σύστημα GPS

2.2 Η λειτουργία του GPS
Ο τρόπος λειτουργείας του συστήματος εντοπισμού θέσης GPS παρουσιάζεται
αναλύεται ως εξής:


Ένας ελάχιστος αριθμός 24 δορυφόρων βρίσκεται σε τροχιά γύρω από
την γη σε μια απόσταση 12.552 μιλίων (20.200 χιλιομέτρων) πάνω από
Ιωάννης Σ. Αντωνάτος
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την επιφάνεια της θάλασσας και εκτελούν δύο περιστροφές κάθε 24ωρο.
H τροχιά και η απόσταση των δορυφόρων είναι τέτοια, ώστε από
οποιοδήποτε σημείο στην γη να υπάρχουν τουλάχιστον 4 δορυφόροι
πάνω από τον ορίζοντα.


Κάθε δορυφόρος αποτελείται από έναν υπολογιστή, ένα ατομικό ρολόι
καθώς και ένα πομπό ραδιοσυχνοτήτων. Γνωρίζοντας την τροχιά που
ακολουθεί και με την βοήθεια του ρολογιού, μεταδίδει συνεχώς την θέση
του, την ώρα καθώς και την κατάσταση των υπολοίπων δορυφόρων.
Επίσης,

για

λόγους

ακρίβειας

συγχρονισμού,

κάθε

δορυφόρος

επαληθεύει ημερησίως την ώρα και την θέση του με κάποιον επίγειο
σταθμό και διορθώνει οποιαδήποτε απόκλιση.


Στο έδαφος, οποιοσδήποτε δέκτης GPS περιέχει έναν υπολογιστή που
δύναται να υπολογίσει την θέση του λαμβάνοντας σήματα από 3 έως 4
δορυφόρους και χρησιμοποιώντας μια διαδικασία η οποία λέγεται
trilateration (παρόμοια με τον τριγωνισμό τριγωνοποίηση). Συγκεκριμένα,
με 3 δορυφόρους μπορεί να προκύψει η θέση στον δισδιάστατο χώρο ενώ
με την πληροφορία ενός ακόμη έχουμε και την πληροφορία του ύψους.
Γενικά ο δέκτης δεν θα πάρει πληροφορίες μόνο από 4 δορυφόρους. Θα
προσπαθήσει να "συνδεθεί" με όσους περισσότερους μπορεί για να έχει
μεγαλύτερη ακρίβεια.



Εάν ο δέκτης εμπεριέχει μια οθόνη τότε η θέση μπορεί να εμφανιστεί σε
έναν χάρτη.



Εάν ο χρήστης μετακινείται, ο δέκτης μπορεί να υπολογίσει την ταχύτητα
και την κατεύθυνση στην οποία κινείται και να υπολογίσει πιθανή ώρα για
να καλυφθεί μια απόσταση.

Για να γίνει πιο κατανοητό πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα μπορούμε
να αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα. Έστω ότι βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα
μεταξύ τριών διαφορετικών σημείων. Γνωρίζοντας την απόσταση που έχουμε από
το σημείο 1 διαγράφουμε ένα κύκλο με ακτίνα ίση με αυτή την απόσταση. Ομοίως
και για τα υπόλοιπα 2 σημεία σημειώνουμε 2 ακόμη κύκλους (Βλ. Σχήμα 2.2).
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Εικόνα 2.2: Σημείο θέσης

Το σημείο τομής των τριών αυτών κύκλων όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχήμα
είναι το ακριβές σημείο μας στο δισδιάστατο επίπεδο. Η ίδια ακριβώς αρχή
ακολουθείται και τα συστήματα εντοπισμού GPS. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι
χρησιμοποιούν σφαίρες, με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να αντλήσουμε και
την πληροφορία του ύψους.
2.3 AGPS – Assisted GPS
Η τεχνολογία του υποβοηθούμενου GPS βοήθησε αρκετά την ενσωμάτωση του
GPS στις κινητές συσκευές καθώς κατέστησε τη διαδικασία "κλειδώματος" λιγότερο
χρονοβόρα. Το A-GPS χρησιμοποιεί υπηρεσίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για
να αποκτήσει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία των δορυφόρων κάποια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας βοηθάει τη
συσκευή να "κλειδώσει" αρκετά πιο γρήγορα, ενώ παράλληλα βελτιώνει την
ακρίβεια του συστήματος ως προς τον υπολογισμό του γεωγραφικού στίγματος.
2.4 SGPS – Simultaneus GPS
Οι συσκευές που χρησιμοποιούν δέκτες GPS, πολλές φορές χρησιμοποιούν το
ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα για επικοινωνούν με τους δορυφόρους και να κάνουν
κλήσεις μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πως δεν
μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα και οι δυο ενέργειες. Το S-GPS ήρθε να λύσει αυτό
το πρόβλημα με την χρήση ενός επιπλέον υλικού το οποίο επιτρέπει την
ταυτόχρονη χρήση GPS και δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
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2.5 Πάροχοι δικτύου
Οι σύγχρονες κινητές συσκευές πλέον διαθέτουν πολλές διαφορετικές μεθόδους
για να εντοπίσουν την γεωγραφικής θέσης τους. Μια εξ’ αυτών είναι οι πάροχοι
δικτύου. Παρόχο δικτύου αποτελεί κάθε ασύρματο δίκτυο δεδομένων(Wi - Fi)
καθώς και τα κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (GSM).

2.5.1 Wi-Fi
Ο εντοπισμός τοποθεσίας μέσω χρήσης των διαθέσιμων δικτύων Wi - Fi
βασίζεται στο πόσα δίκτυα τέτοιου τύπου μπορεί να εντοπίσει η συσκευή και
εξαρτάται από την ισχύ του σήματος λαμβάνει. Ο μηχανισμός αυτός, προκειμένου
να προσδιορίσει την τοποθεσία στέλνει μια αίτηση στο διαδίκτυο για αυτά τα access
points ώστε να πάρει πληροφορίες για το που βρίσκονται. Κατόπιν τούτου συλλέγει
πληροφορίες όπως η MAC address του σημείου πρόσβασης (access point), την
ισχύ του σήματος και πληροφορίες τοποθεσίας. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα
αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορεί να αποδώσει όταν το GPS δεν μπορεί να μας
δώσει πληροφορίες τοποθεσίας καθώς για την λειτουργία του απαιτείται οπτική
επαφή με τους δορυφόρους. Τυχών σήματα από ανακλάσεις σε κλειστούς χώρους
ή κάτω από μεγάλα εμπόδια όπως είναι τα δέντρα και τα κτήρια είναι δυνατόν να
μην επαρκούν για την λειτουργία του. Αντιθέτως το Wi - Fi δεν έχει αυτούς τους
περιορισμούς ενώ συνάμα υπάρχει πληθώρα ασυρμάτων δικτύων μέσα σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές.
Φυσικά αυτή η μέθοδος δεν είναι πανάκεια καθώς έχει και αυτή τα δικά της
μειονεκτήματα. Το κυριότερο από αυτά είναι πως για να βρούμε την τοποθεσία μας
μέσω wifi τότε αυτό θα πρέπει να είναι εντός της εμβέλειας της συσκευής μας.
Επιπρόσθετα, επειδή η MAC address του access point συνδέετε άμεσα με τις
πληροφορίες τοποθεσίας θα πάρουμε λάθος πληροφορία εάν για παράδειγμα ο
χρήστης πάρει το access point μαζί του στις διακοπές στο χωριό ή το έχει δανείσει
σε κάποιο φιλικό πρόσωπο.
2.5.2 Κυψελωτά δίκτυα (GSM)
Παραπλήσιος μηχανισμός με αυτόν που αναφέρθηκε ανωτέρω είναι η χρήση των
υπηρεσιών των κυψελωτών δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Για να λειτουργήσει
αποτελεσματικά η λειτουργία αυτή, πρέπει η συσκευή να λαμβάνει σήμα και να είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο GSM. Καθώς η συσκευή κινείται στον χώρο είναι
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φυσιολογικό να αλλάζει και τους σταθμούς βάσης (κεραίες) με τους οποίους είναι
συνδεδεμένη. Συνεπώς, γνωρίζοντας το μοναδικό χαρακτηριστικό προσδιορισμού
της κάθε κεραίας με την οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή μας, αλλά και τις
κεραίες που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένη, μπορούμε να προσδιορίσουμε τη
γεωγραφική θέση της συσκευής μας και προς τα πού κατευθύνεται. Εάν στο
ιστορικό μας έχουμε περισσότερες από μια κεραίες μέσω της διαδικασίας της
τριγωνοποίησης, μπορούμε να προσδιορίσουμε το γεωγραφικό στίγμα με
ικανοποιητική ακρίβεια. Όπως είναι φυσιολογικό η υπηρεσία δεν μπορεί να
λειτουργήσει αποδοτικά όταν έχουμε συνδεθεί σε μόνο μία κεραία γεγονός που
συμβαίνει για παράδειγμα την ώρα ενεργοποίησης της κινητής συσκευής.
Οι περιορισμοί που υπάρχουν στην χρήση κεραιών κινητής τηλεφωνίας είναι
παρόμοιοι με αυτούς των δικτύων Wi-Fi, απλώς δεν υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο
αλλαγής της τοποθεσίας της κεραίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Android
3.1 Κύκλος Ανάπτυξης Εφαρμογής
Η ανάπτυξη εφαρμογών στο Android είναι μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία
η οποία συνοψίζεται σε τέσσερα (4) βασικά στάδια τα οποία απαρτίζονται από
έτερα συστατικά στοιχεία.
3.1.1 Εγκατάσταση Περιβάλλοντος Ανάπτυξης (IDE)
Αρχικά,

σαν

πρώτο

στάδιο

για

την

ανάπτυξη

μιας

εφαρμογής,

ο

προγραμματιστής θα πρέπει να ετοιμάσει το περιβάλλον εργασίας στο οποίο θα
γίνει ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο έλεγχος, και η λειτουργία των εφαρμογών. Προς
τούτο, έχει την δυνατότητα επιλογής όποιου περιβάλλοντος 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 για
να δοκιμάσει την εφαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Ιδανικά η δοκιμή
της λειτουργείας της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει πάνω σε έναν αριθμό
διαφορετικών φυσικών συσκευών διαφορετικών χαρακτηριστικών (Έκδοση
Android, ανάλυση οθόνης κ.λ.π.) ώστε να ελεγχθεί η συμπεριφορά της σε
ικανοποιητικό δείγμα συσκευών. Αυτή η πρακτική όμως, ανεβάζει πολύ το κόστος
ενώ είναι και χρονοβόρα. Γι’ αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται οι εικονικές συσκευές.
3.1.2 Ανάπτυξη του Κώδικα της Εφαρμογής
Αποτελεί την πιο χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Σε αυτό το στάδιο ο
προγραμματιστής πρέπει να αποφασίσει για την λειτουργικότητα της εφαρμογής,
να εντοπίσει ποιες από αυτές τις λειτουργίες είναι εφικτές και ποιες θέλουν
παραπάνω έρευνα για να προστεθούν στο μέλλον. Στην συνέχεια πρέπει να
σχεδιάσει το layout με στόχο να το κάνει φιλικό στη χρήση και όμορφο
αποφεύγοντας όμως τις σχεδιαστικές υπερβολές.
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3.1.3 Αποσφαλμάτωση (debugging) και Δοκιμαστική Φάση Εφαρμογής
Η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης (debugging) είναι επίσης κρίσιμη και ενίοτε
περισσότερο χρονοβόρα από την διαδικασία ανάπτυξης του πηγαίου κώδικα της
εφαρμογής. Αποτελείται δε από αρκετά επί μέρους βήματα τα οποία και αναλύονται
κάτωθι:


Ως πρώτο βήμα, θεωρείται το χτίσιμο της εφαρμογής και η λειτουργία
αυτής σε debug mode.



Εν συνεχεία να γίνει η μεταγλώττιση «compile» της εφαρμογής, όπου ο
προγραμματιστής θα πρέπει να διορθώσει τυχόν συντακτικά λάθη.



Κατόπιν τούτου, η εφαρμογή μπορεί να δοκιμαστεί είτε σε εικονική
συσκευή μέσω του AVD Manager, είτε απευθείας σε φυσική συσκευή,
εφόσον υπάρχει διαθέσιμη.



Στην συνέχεια ο προγραμματιστής θα πρέπει να αντιμετωπίσει τυχών
λειτουργικά και αισθητικά ζητήματα. Δηλαδή, διόρθωση τμημάτων κώδικα
που δημιουργούν σφάλματα, με τη χρήση του εργαλείου «LogCat»,
καθώς και βελτίωση της αισθητικής αυτής.



Έπειτα, αφού ο προγραμματιστής έχει τελειώσει την αποσφαλμάτωση
(debugging) επιστρέφει στο βήμα της μεταγλώττισης ώστε να δοκιμάσει
εκ νέου την εφαρμογή σε εικονική ή φυσική συσκευή ώστε να διαπιστώσει
την επιτυχή διόρθωση του προβλήματος καθώς και το ότι δεν έχει
ανακύψει έτερο.



Τέλος είναι θεμιτό να υπάρξει και μία «Δημόσια δοκιμαστική φάση» της
εφαρμογής. Σε αυτή τη φάση, ο έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω εθελοντών
που προσφέρονται να δοκιμάσουν την εφαρμογή στις συσκευές τους οι
οποίοι και αναφέρουν τυχών προβλήματα, παρατηρήσεις, προτάσεις και
άλλα σχόλια που μπορεί προκύψουν από τη χρήση της εφαρμογής.

3.1.4 Τελική έκδοση και δημοσίευση της εφαρμογής στο κοινό
Στο τελικό στάδιο της ανάπτυξης ο προγραμματιστής πρέπει να ακολουθήσει
μερικές ακόμα διαδικασίες. Αρχικά θα πρέπει να έχει βεβαιωθεί ότι έχουν διορθωθεί
όλα τα σφάλματα που ανευρέθηκαν κατά την διαδικασία της αποσφαλμάτωσης, να
προβεί στην μικρό-ρύθμιση της εφαρμογής και να την μεταγλωττίσει σε κανονική
λειτουργία. Έπειτα θα πρέπει να διαθέσει την εφαρμογή στο Google Play, αφού
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πρώτα κάνει λογαριασμό προγραμματιστή, ή να την διαθέσει σε κάποιο εναλλακτικό
marketplace. Κατά τη δημοσίευση μπορεί να την διαθέσει έναντι αντιτίμου ή και
δωρεάν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, την παρούσα χρονική στιγμή, δεν είναι εφικτό ακόμη
για τους Έλληνες προγραμματιστές να διαθέσουν εφαρμογές επί πληρωμή, ενώ η
Google δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε αυτό θα καταστεί εφικτό. Τέλος ο
προγραμματιστής μπορεί να διαθέσει την εφαρμογή του ακόμα και από την
προσωπική ή εταιρική ιστοσελίδα του σε όσους αυτός επιθυμεί ιδίως εάν είναι
εφαρμογή ειδικού σκοπού. Αυτό βέβαια έχει το μειονέκτημα της έλλειψης ελέγχου
για αναβαθμίσεις της εφαρμογής από έναν αυτόματο μηχανισμό ελέγχου και λήψης
παρόμοιο με αυτόν που έχουν τα διάφορα markets.

3.2 ANDROID SDK
To Android SDK (Software Developers Kit) είναι μια συλλογή εργαλείων και
βιβλιοθηκών που καθιστούν εφικτή την ανάπτυξη εφαρμογών στο Android. To
λογισμικό ανάπτυξης συνεπώς περιλαμβάνει μια μεγάλη λίστα με τα κάτωθι
εργαλεία ανάπτυξης:

Το



Τα API του Android



Εργαλεία Debugging και compile του κώδικα



Προσομοιωτής (Emulator) συσκευών (Android Virtual Machines)



Documentation



Δείγματα Κώδικα



Tutorials
SDK

υποστηρίζει

τα

δημοφιλέστερα

λειτουργικά

συστήματα

συμπεριλαμβανομένων όλων των σύγχρονων διανομών Linux, το MAC OS X
10.4.9 και μεταγενέστερα καθώς και τα Windows από την έκδοση XP και έπειτα.
3.3 Χρήση του Android Studio
Για την σύνταξη προγραμμάτων στο Android γίνεται ανάπτυξη κώδικα στην
γλώσσα προγραμματισμού Java. Ο εκάστοτε προγραμματιστής έχει την
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει έναν οποιονδήποτε text editor για να γράψει κώδικα,
να επεξεργαστεί τα αρχεία *.Java και *.XML και στη συνέχεια να τα κάνει compile
μέσω γραμμής εντολών χρησιμοποιώντας το JDK (Java Development Kit). Βέβαια
αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δεν είναι ιδιαίτερα φιλικός στον χρήστη γι’ αυτό συνήθως
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γίνεται χρήση κάποιου 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 εφαρμογών
σε Android και βασίζεται στο IntelliJ IDEA. Το IDE αυτό είναι εξόχως φιλικό στο
χρήστη μιας και του προτείνει λύσεις σε τυχόν προβλήματα πάνω στην ανάπτυξη
του κώδικα. Ανακοινώθηκε την 16η Μαΐου 2013 στο συνέδριο Google I/O, είναι
διαθέσιμο σε κάθε χρήστη χωρίς χρέωση και αντικατέστησε τα Eclipse Android
Development Tools (ADT) ως το κύριο IDE της Google για ανάπτυξη εφαρμογών.
3.4 Προκλήσεις και προβλήματα κατά την ανάπτυξη
Το λειτουργικό σύστημα Android υποστηρίζει ένα πολύ μεγάλο εύρος υλικού με
πολύ διαφορετικές προδιαγραφές.
Η διαφοροποίηση των συσκευών εντοπίζεται:
1. Στις πολλές εκδόσεις του Android που υπάρχουν. Μέχρι τον Οκτώβριο του
2016 υπάρχουν 12 διαθέσιμες εκδόσεις (2.2-6) με κυρίαρχη έκδοση την
4.4 Kit Kat. 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 παραβλέπει την υποστήριξη στις
παλαιότερες εκδόσεις του Android. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα
καθότι κάποια νέα features δεν υποστηρίζονται στα παλιότερα APIs με
αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρήση τους σε κάποια παλαιότερη
έκδοση του Android. Στην προσπάθειά της η Google να λύσει αυτό το
πρόβλημα βγάζει μαζί με κάθε νέα έκδοση του λειτουργικού και μια
“βιβλιοθήκη συμβατότητας” η οποία παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου και
αναλαμβάνει να κάνει διαθέσιμα τα νέα εργαλεία στα παλιότερα APIs. Σε
γενικές γραμμές η συγκεκριμένη λύση λειτουργεί ικανοποιητικά αλλά
δυστυχώς δεν λειτουργεί πάντα όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα να μην
μεταφέρονται όλες οι νέες δυνατότητες.
2. Στην μεγάλη ποικιλία του υλικού που κυκλοφορεί στην αγορά. Υπάρχουν
συσκευές με επεξεργαστή στα 1Ghz και 512ΜΒ διαθέσιμης μνήμης RAM
και υπάρχουν και συσκευές με επεξεργαστή 10 πυρήνων (Deca-core) στα
2.5Mhz και 4GB μνήμης RAM. Εκτός από τις διαφορές σε επίπεδο
microchip, η κύρια διαφορά μεταξύ των συσκευών εντοπίζεται στην μεγάλη
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ποικιλία διαστάσεων οθόνης και πυκνότητα 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 4096x2160 (4Κ)! Το android
για πρακτικούς λόγους έχει χωρίσει τις διαφορετικές αναλύσεις οθονών σε
τέσσερις κατηγορίες οθονών οι οποίες συσχετίζονται άμεσα με τέσσερις
κατηγορίες πυκνότητες pixel ανά ίντσα.

Εικόνα 3.4.1: Διαχωρισμός Αναλύσεων – Πυκνότητας Οθόνης σε Κατηγορίες

Εικόνα 3.4.2: Στατιστικά Στοιχεία Αναλύσεων – Πυκνότητας Οθόνης – 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ο προγραμματιστής λοιπόν για να κάνει την εφαρμογή του προσβάσιμη σε όσο
τον δυνατόν περισσότερες συσκευές χρηστών, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν του
το μέγεθος και την ανάλυση της εκάστοτε οθόνης ώστε να σχεδιάσει την εφαρμογή
του με τρόπο τέτοιο ώστε αυτή να υποστηρίζει την πλειονότητα των συσκευών.
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Όπως βλέπουμε από τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία που ενημερώνονται
αυτόματα από την Google, τη μερίδα του λέοντος κατέχουν οι εκδόσεις Kit Kat με
27.7% και η Lollipop με ποσοστό 35%. Μια καλή προγραμματιστική προσέγγιση
είναι η κάθε εφαρμογή μας να υποστηρίζει τουλάχιστον το 90% των ενεργών
συσκευών όσον αφορά την έκδοση Android που τρέχουν. Οι προγραμματιστές
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 εφαρμογής τους.
Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία που πρέπει να επιτύχουν οι προγραμματιστές.
Η

υποστήριξη

των

διαφορετικών

εκδόσεων

ορίζεται

στο

αρχείο

AndroidManifest.xml και εφόσον έχει καθοριστεί ένα κατώτατο API, η εφαρμογή μας
δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε συσκευή που τρέχει παλαιότερη έκδοση από αυτή
που υποστηρίζει το API.

Εικόνα 3.4.3: Στατιστικά Στοιχεία Ενεργών Εκδόσεων Android – 5 Σεπτεμβρίου 2016

3.5 Δοκιμή και Αποσφαλμάτωση (Debugging) της Εφαρμογής
Πριν την τελική έκδοση της εφαρμογής στο κοινό, ο προγραμματιστής οφείλει να
ελέγξει κατά το δυνατόν, κάθε λειτουργική και αισθητική παράμετρο της εφαρμογής
ώστε να εξασφαλίσει ότι ο χρήστης της θα απολαύσει βέλτιστη εμπειρία χρήσης, η
οποία είναι το κλειδί για καλά σχόλια και περισσότερες μεταφορτώσεις “downloads”
από άλλους χρήστες με την πάροδο του χρόνου. Ο έλεγχος αυτός δεν είναι εφικτό
να επιτευχθεί εν μέσω θερινής νυκτός, απαιτείται να ακολουθηθεί μια εκτενής
περίοδος δοκιμών για να διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή θα ανταποκρίνεται ως οφείλει
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σε όλες εκφάνσεις της λειτουργίας της. Έτσι, αφού περάσει επιτυχώς το στάδιο των
δοκιμών τότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να δημοσιευτεί. Η έκδοση ολοένα
και πιο σύνθετων εφαρμογών, οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας εργαλείων
ελέγχου. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται πλέον σε υπερθετικό βαθμό με μια σειρά
εφαρμογών οι οποίες ενσωματώνονται στο περιβάλλον ανάπτυξης μας (IDE) και
βοηθούν τα μέγιστα στο δύσκολο έργο του εντοπισμού σφαλμάτων. Τα εργαλεία
αυτά αφορούν τον έλεγχο της εφαρμογής, σε εικονικές μηχανές (Android Virtual
Devices), καταγραφή σφαλμάτων (logcat), κλπ

3.5.1 ADB (Android Debug Bridge)
Για να λειτουργήσουν σωστά τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω,
χρειάζεται κάποιο είδος προγράμματος client-server που να συνδέει τον
υπολογιστή με τις συσκευές, εικονικές η μη. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το Android
Debug Bridge (ADB). Είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών που έρχεται μαζί με το
Android SDK και αποτελείτε από 3 μέρη:


Έναν client ο οποίος τρέχει στον υπολογιστή.



Έναν server ο οποίος τρέχει σαν υπηρεσία παρασκηνίου στον
υπολογιστή που βρίσκεται το SDK και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία
μεταξύ του client και του εργαλείου “deamon” που τρέχει στη συσκευή.



Το εργαλείο “daemon” τρέχει σαν διεργασία παρασκηνίου στην εικονική ή
πραγματική συσκευή που χρησιμοποιείτε για εξομοίωση.

Όταν ξεκινάει το ADB, o client ελέγχει αν κάποια διεργασία του server εκτελείτε
ήδη, αλλιώς δημιουργεί μια νέα. Μετά δημιουργεί μια τοπική TCP σύνδεση στην
θύρα 5037 και είναι έτοιμος να δεχτεί εντολές. Κατόπιν τούτου, 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 το “deamon”, και
αν ναι δημιουργείτε σύνδεση adb με την συσκευή.
3.5.2 Εικονικές Συσκευές Android (AVD)
Πρόκειται για μια μηχανή εξομοίωσης η οποία μας επιτρέπει να προσομοιώσουμε
τη λειτουργία και την συμπεριφορά μιας κανονικής συσκευής Android, ορίζοντας το
υλικό και λογισμικό που διαθέτει. Με αυτό τον τρόπο ο προγραμματιστής μπορεί να
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ελέγξει την εφαρμογή του σε μια σειρά από πραγματικά σενάρια και περιβάλλοντα
λειτουργίας ώστε να διαπιστώσει την απρόσκοπτη η μη λειτουργία αυτής. Οι
εικονικές συσκευές διευκολύνουν τον προγραμματιστή καθώς τον γλυτώνουν από
το μεγάλο κόστος της κατοχής πολλών φυσικών συσκευών για να ελέγξει την
λειτουργικότητα της εφαρμογής του. Μια εικονική συσκευή αποτελείτε από:


Το υλικό: Αφορά στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της εικονικής
συσκευής, όπως η ανάλυση της οθόνης και η πυκνότητα σε pixel (dpi), το
μέγεθος της μνήμης τυχαίας προσπέλασης RAM, αν η συσκευή θα έχει
κάμερα, υποστήριξη GPS, κλπ.



Την έκδοση του Android: Την έκδοση της πλατφόρμας του Android που
θέλουμε να “τρέξει” η εικονική συσκευή.



Χώρος αποθήκευσης: Αφορά στον χώρο όπου αποθηκεύονται όλα τα
δεδομένα της εφαρμογής. Επίσης είναι εφικτό να ορισθεί για
προσομοίωση ακόμα και μια εικονική κάρτα μνήμης, όπως πιθανότατα θα
διέθετε και 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.
3.5.3 Εργαλείο Καταγραφής Συμβάντων - LogCat
Το LogCat αποτελεί ένα μηχανισμό καταγραφής συμβάντων στο Android και έχει
ως

κατασκευαστικό

σκοπό

τη

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 δύναται κατά την εκτέλεση ενός νέου κομματιού κώδικα να
συμβούν οι λεγόμενες “εξαιρέσεις” (exceptions), καταστάσεις δηλαδή που
προκύπτουν όταν προκύψει κάποιο σφάλμα με αποτέλεσμα την διακοπή
λειτουργίας του προγράμματος. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εξαίρεσης
λειτουργίας του Android είναι η NullPointerException, η οποία μας εμφανίζεται όταν
προσπαθούμε να προσπελάσουμε κάποια μεταβλητή ή αντικείμενο που δεν έχει
τιμή, είναι δηλαδή “null”. Το LogCat λοιπόν χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό
τέτοιων σφαλμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ανάλυση Απαιτήσεων Εφαρμογής και Σχεδιασμός Layout
4.1 Απαιτήσεις Σχεδιασμού Εφαρμογής
Ο σκοπός της εφαρμογής είναι η παρακολούθηση ηλικιωμένων για τους οποίους
πιθανολογείται ότι μπορεί να χαθούν ή να πάθουν κάποιο ατύχημα. Απευθύνεται
δε σε συγγενείς αυτών αλλά και στους ίδιους. 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 μέσω αποστολής
σύντομων γραπτών μηνυμάτων σε περίπτωση ενεργοποίησης (trigger) της
εφαρμογής. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να δει το γεωγραφικό
μήκος και πλάτος του και να μπορεί να τα στείλει με τη μορφή SMS όποτε αυτός
επιθυμεί. Τέλος η εφαρμογή θα έχει την δυνατότητα εντοπισμού πτώσης του
ατόμου που τη φέρει, ενώ παράλληλα θα ειδοποιεί συγγενικό πρόσωπο σε
περίπτωση που η στάθμη της μπαταρίας πέσει χαμηλά. Τα γεωγραφικά μήκη και
πλάτη αποστέλλονται στον συγγενή με τη μορφή υπερσύνδεσης (link) που τον
παραπέμπει Google Maps μια υπηρεσία της Google που παρέχει χάρτες και
διαδρομές. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να δηλώσει μια
τοποθεσία σαν Σπίτι και όταν ο χρήστης απομακρυνθεί πάνω από

ένα (1)

χιλιόμετρο μακριά από αυτή τη τοποθεσία, η εφαρμογή θα στέλνει αυτόματο μήνυμα
στον συγγενή του ηλικιωμένου, ειδοποιώντας τον για την κατάσταση αυτή. Στη
συνέχεια για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο απομάκρυνσης από την οικία, το συγγενικό
πρόσωπο θα λαμβάνει εκ νέου ειδοποίηση. Τέλος σε περίπτωση ανίχνευσης
πτώσης η συσκευή θα στείλει μήνυμα στο συγγενικό πρόσωπο μαζί με μια εκτίμηση
του βαθμού σοβαρότητας αυτής, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιεί τηλεφωνική
κλήση σε ανοικτή ακρόαση προς το άτομο αυτό. Για λόγους αποφυγής ανησυχίας
των οικείων του ηλικιωμένου, σε περίπτωση ψευδούς ανίχνευσης τότε ο
ηλικιωμένος έχει την δυνατότητα άρσης - ακύρωσης του συναγερμού.
Αρχικά λοιπόν έπρεπε να σχεδιαστεί ένα layout αρκετά απλό με εικόνες και
σύντομες επεξηγήσεις για τη κάθε μια, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις
επιλογές που παρέχει η εφαρμογή. Στην επιλογή Ρυθμίσεις ο συγγενής του
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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 αριθμό θα σταλλεί η τοποθεσία, όταν και εφόσον ζητηθεί.
Τέλος μπορεί να τροποποιήσει και την ευαισθησία ως προς τον εντοπισμό πτώσης.
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. Επίσης θα πρέπει να ελέγχει στο παρασκήνιο τις τιμές του
επιταχυνσιόμετρου της συσκευής για να είναι σε θέση να εντοπίσει τυχόν πτώση.
Επίσης, για περιπτώσεις ανάγκης κρίθηκε σκόπιμο να προστεθεί μια επιλογή
όπου θα έδινε την δυνατότητα 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 τελευταία επιλογή του χρήστη είναι να ορίσει την περιοχή της οικίας του, ώστε
βάσει αυτής να αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα με την τοποθεσία εάν
απομακρυνθεί πέραν του ενός (1) χιλιομέτρου από αυτή.
Κρίθηκε σκόπιμο η εφαρμογή να έχει υψηλή ιεραρχία στις εφαρμογές που
εκτελούνται στο παρασκήνιο και της δόθηκε η δυνατότητα να ξεκινάει αυτόματα,
ακόμη και μετά τον τερματισμό της. Ακόμη κι αν ο τερματισμός προήλθε από μια
επανεκκίνηση του κινητού (reboot).
Τέλος της δόθηκε η δυνατότητα ελέγχου της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας και
αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) σε περίπτωση χαμηλής
μπαταρίας.
4.2 Δημιουργία νέου Android Project στο Android Studio
Μιας

και

οι

βασικές

συνιστώσες

και

λειτουργικότητα

της

εφαρμογής

καθορίστηκαν, επόμενος σταθμός στην διαδρομή μας είναι η υλοποίηση της. Προς
τούτο ξεκινάμε από τη δημιουργία ενός νέου Android project στο Android Studio
(Εικόνα 4.2.1). Το όνομα που δίνουμε κατά τη δημιουργία του project είναι το όνομα
της εφαρμογής και πλέον θα χρησιμοποιείτε όπου γίνεται αναφορά σε αυτή
(ρυθμίσεις, Play Store, κλπ). Κατόπιν τούτου δίνουμε το όνομα του κεντρικού
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πακέτου της εφαρμογής. Το πεδίο του ονόματος (Company Domain) δεν απαιτείται
να είναι μοναδικό καθώς μπορούν να κυκλοφορούν αρκετές εφαρμογές με το ίδιο.
Το όνομα του πακέτου όμως, πρέπει να είναι μοναδικό, καθώς χρησιμοποιηθεί για
την αρχειοθέτηση της εφαρμογής στις συσκευές αλλά και στο Play Store. Στο
επόμενο βήμα (εικόνα 4.2.2) επιλέγουμε την συμβατότητα της εφαρμογής μας με
τα API της Google. Για την διευκόλυνσή μας, η Google μας ενημερώνει για το
ποσοστό των συσκευών καλύπτουμε όταν επιλέγουμε την ελάχιστη έκδοση με την
οποία θα είναι συμβατή η εφαρμογή μας. Έτσι στην πράξη, η εφαρμογή μας έχει
ποσοστό κάλυψης 98,4% (Min SDK API 15) την παρούσα χρονική στιγμή, κάτι που
αποτελεί πολύ καλή προγραμματιστική τακτική για τον καθορισμό του ελάχιστου
API. Στη συνέχεια (εικόνα 4.2.3) επιλέγουμε το είδος της πρώτης δραστηριότητας
(Activity) που θα δημιουργήσουμε και που θα εμφανίζεται μόλις εκκινεί η εφαρμογή.
Στη δραστηριότητα αυτή δίνουμε και το όνομα που επιθυμούμε. Τέλος (εικόνα 4.2.4)
επιλέγουμε το όνομα που θέλουμε να δώσουμε στη δραστηριότητα, τον τίτλο καθώς
επίσης το layout της και το πιθανό κεντρικό menu της. Τα περισσότερα
χαρακτηριστικά της εφαρμογής που δηλώσαμε παραπάνω, θα χρησιμοποιηθούν
για να δημιουργηθεί με αυτόματο τρόπο το αρχείο AndroidManifext.xml, το οποίο
βέβαια μπορούμε να το τροποποιήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο κατά βούληση.

Εικόνα 4.2.1

Εικόνα 4.2.2

Εικόνα 4.2.3

Εικόνα 4.2.4

Εικόνες 4.2.1 – 4.2.4: Τα στάδια δημιουργίας ενός νέου Android Studio Project
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4.3 Δημιουργία των Δραστηριοτήτων της Εφαρμογής
Ως επόμενο βήμα μετά τη δημιουργία του Project και την κύριας δραστηριότητας
αυτού είναι η δήλωση των έτερων δραστηριοτήτων της εφαρμογής μας, τις
απαραίτητες οθόνες διεπαφής χρήση δηλαδή. Για να δημιουργήσουμε μια νέα
δραστηριότητα 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 4.3.1

Εικόνα 4.3.2

Εικόνες 4.3.1 – 4.3.2: Τα στάδια δημιουργίας της δραστηριότητας AppSettings
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Η δραστηριότητα με όνομα “AppSettings” θα αποτελεί το εργαλείο του χρήστη
προκειμένου διενεργεί όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τη ρύθμιση,
αποθήκευση και τη ορθή λειτουργία της εφαρμογής. Συνολικά η εφαρμογή διαθέτει
τέσσερεις (04) δραστηριότητες για την διεπαφή με τον χρήστη:


MainActivity: Κεντρική οθόνη – μενού της εφαρμογής από την οποία ο
χρήστης θα μπορεί να μεταβεί στις υπόλοιπες.



AppSettings: Οθόνη προβολής και διενέργειας των ρυθμίσεων στην
εφαρμογή.



MapAlert: Οθόνη προβολής με χάρτη για τον ορισμό της τρέχουσας
τοποθεσίας ως οικία.



FallConfirm: Οθόνη στην οποία ο χρήστης καλείται να ακυρώσει μία
ανίχνευση πτώσης ως ψευδή, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.

4.4 Δήλωση των Δραστηριοτήτων στο αρχείο μανιφέστου
Όλες οι δραστηριότητες της εφαρμογής θα πρέπει έχουν δηλωθεί στο αρχείο
AndroidManifest.xml. Το αρχείο αυτό βρίσκεται μέσα στο φάκελο manifests στο
οποίο δηλώνονται και τυχόν έτερες ιδιότητες, όπως το φίλτρο πρόθεσης “intentfilter” η παράμετρος του οποίου χρησιμοποιείτε όταν θέλουμε να μεταβούμε από τη
μία δραστηριότητα στην άλλη μέσω πρόθεσης “Intent”.
Η δήλωση των δραστηριοτήτων, ευτυχώς για τον προγραμματιστή, γίνεται
αυτόματα από το περιβάλλον ανάπτυξης Android Studio.
<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>
<activity android:name=".FallConfirm" >
</activity>

4.5 Εύρεση και δημιουργία των εικονιδίων της Εφαρμογής.
Για να γίνει η εφαρμογή φιλική στο χρήστη και όσο το δυνατόν καλαίσθητη ώστε
να ενισχυθεί η επιθυμία χρήσης της καθίσταται αναγκαίο να δημιουργηθούν και να
προστεθούν εικόνες. Για την δημιουργία των εικόνων χρησιμοποιήθηκε η μηχανή
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αναζήτησης της Google, ώστε να βρεθούν κάποια βασικά σχέδια – σύμβολα τα
οποία κατόπιν με τη χρήση του λογισμικού Adobe Photoshop υπέστησαν
επεξεργασία (συνένωση, εφαρμογή ψηφιακών φίλτρων) ώστε να επιτευχθεί όσο το
δυνατόν πιο καλαίσθητο αποτέλεσμα.
Σαν πρώτο μέλημα δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο παρά η δημιουργία της
εικόνας της εφαρμογής. Έπρεπε να δημιουργηθεί μια εικόνα όπου θα
αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες τις εφαρμογής αλλά να είναι και αρκετά γενική
ταυτόχρονα ώστε να “δένει” και με τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις και προσθήκες.
Έτσι προέκυψε τελικά το κάτωθι εικονίδιο (Βλ. Εικόνα 4.5.1)

Εικόνα 4.5.1: Το εικονίδιο της εφαρμογής

Τα χρώματα γενικά της εφαρμογής είναι στις ίδιες περίπου αποχρώσεις με το
εικονίδιό της. Τούτο επιλέχθηκε για να υπάρχει μια αρμονία αλλά και ικανοποιητική
αντίθεση. Στόχος είναι η εφαρμογή να είναι όμορφη αλλά και ευδιάκριτη στην οθόνη
της συσκευής, ακόμα και εάν ο χρήστης έχει κάποια μικροπροβλήματα όρασης,
μιας και απευθύνεται σε υπερήλικες ή η συσκευή βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο
(ήλιος). Οι εικόνες του κεντρικού layout της εφαρμογής έχουν βρεθεί κάποιες
αυτούσιες στο Google ενώ ορισμένες έχουν υποστεί επεξεργασία με το Adobe
Photoshop.
4.6 Προσθήκη εικόνων και ήχων στην Εφαρμογή.
Για την προσθήκη των εικόνων και των ήχων της εφαρμογής, πηγαίνουμε στο
φάκελο όπου το Android Studio αποθηκεύει όλα τα projects και βρίσκουμε το
φάκελο με το όνομα του project. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθήσαμε την
διαδρομή “C:\Users\johnny\AndroidStudioProjects\OldieLifeVest”.
Τα αρχεία εικόνας που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αντιγράψαμε στο
φάκελο με ονομασία drawable στη διαδρομή C:\...\OldieLifeVest\app\src\main\res”.
Τέλος, τα αρχεία ήχου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αντιγράφουμε μέσα
σε φάκελο με ονομασία raw στη διαδρομή C:\...\OldieLifeVest\app\src\main\res”.
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4.7 Εισαγωγή String Resources.
Τα String Resources αποθηκεύονται στον φάκελο values και αποτελούνται από
αλφαριθμητικά (Strings), πίνακες αλφαριθμητικών, ακέραιους, πίνακες ακεραίων,
κλπ. Στην περίπτωσή 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. Επιπρόσθετα, επειδή η εφαρμογή δεν
θα έπρεπε να περιοριστεί ως προς την γλώσσα, η ενσωμάτωση της Αγγλικής
γλώσσας (πέρα από την Ελληνική) κρίθηκε απαραίτητη. Σαν προεπιλεγμένη
γλώσσα του προγράμματος καθορίστηκε η Αγγλική καθώς είναι η επίσημη γλώσσα
επικοινωνίας μεταξύ των λαών και δημιουργήθηκε ένας νέος φάκελος μέσα στον
res με την ονομασία values-el. Στη συνέχεια, μέσα σε αυτόν τον φάκελο
δημιουργήθηκε το αρχείο string.xml. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η εφαρμογή να
ελέγχει τη γλώσσα της συσκευής που έχει ρυθμιστεί από τον χρήστη. Έτσι, εάν η
ρυθμισμένη γλώσσα είναι τα Ελληνικά, τότε η εφαρμογή θα εμφανίζεται με
ελληνικούς χαρακτήρας, ενώ αν είναι οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, οι χαρακτήρες θα
είναι αγγλικοί.
<resources>
<string name="app_name">Oldie Life Vest</string>
<string name="action_settings">Settings</string>
<string name="mainlbllocation">Location</string>
<string name="mnllbllatlonginfo">Send your current location</string>
<string name="mnlbtnsend">Send</string>
<string name="mnlbtnexit">Stop The App Interface</string>
<string name="mainmapalert">Set your home</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>
<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">Location: </string>
<string name="msgformap">Alarm: </string>
<string name="taplabels">Tap the labels for more
information</string>
<string name="keywordinfo">Set the keyword to send in order to
return the current location</string>
<string name="numberinfo">Set the contact number of your relative
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with the country code ex: +3069XXXXXXXX</string>
<string name="fillinfo">Please fill all the forms</string>
<string name="latitude">Latitude:</string>
<string name="longitude">Longitude:</string>
<string name="Detect_Fall">Detect Fall</string>
<string name="cancel_fall">Cancel -></string>
<string name="time_to_cancel_fall">Time to abort false
alarm</string>
<string name="secs">Seconds</string>
<string name="low_batt">Low Battery on Device</string>
<string name="fall_Sev_0">Fall Detection Error</string>
<string name="fall_Sev_1">Fall detected, severity low</string>
<string name="fall_Sev_2">Fall detected, severity medium</string>
<string name="fall_Sev_3">Fall detected, severity high</string>
<string name="Fall_Sensitivity">Fall Detection Sensitivity</string>
<string name="Fall_sesnsitivity_low">Low</string>
<string name="Fall_sesnsitivity_med">Medium</string>
<string name="Fall_sesnsitivity_high">High</string>
</resources>

values/Strings.xml
<resources>
<string name="app_name">Oldie Life Vest</string>
<string name="action_settings">Settings</string>
<string name="mainlbllocation">Τοποθεσία</string>
<string name="mnllbllatlonginfo">Αποστολή της Τοποθεσίας</string>
<string name="mnlbtnsend">Αποστολή</string>
<string name="mnlbtnexit">Τερματισμός Οθόνης Εφαρμογής</string>
<string name="mainmapalert">Ορισμός οικίας</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">Τοποθεσία: </string>
<string name="msgformap">Συναγερμός: </string>
<string name="taplabels">Πατήστε στις ετικέτες για περισσότερες
πληροφορίες: </string>
<string name="keywordinfo">Ορίστε τι θα στέλνετε για να σας
επιστρέφει την τρέχουσα τοποθεσία</string>
<string name="numberinfo">Ορίστε το τηλέφωνο στο οποίο θα
αποστέλλονται τα μηνύματα με τον κωδικό χώρας, Για Eλλάδα
+3069ΧΧΧΧΧΧΧΧ</string>
<string name="fillinfo">Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία</string>
<string name="latitude">Γεωγραφικό πλάτος:</string>
<string name="longitude">Γεωγραφικό μήκος:</string>
<string name="Detect_Fall">Εντοπισμός Πτώσης</string>
<string name="cancel_fall">Ακύρωση -></string>
<string name="time_to_cancel_fall">Χρόνος για ακύρωση
συναγερμού</string>
<string name="secs">Δευτερόλεπτα</string>
<string name="low_batt">Χαμηλή μπαταρία στη συσκευή</string>
<string name="fall_Sev_0">Σφάλμα μηχανισμού εντοπισμού
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πτώσης</string>
<string name="fall_Sev_1">Εντοπίσθηκε Πτώση, βαθμός σφοδρότητας
χαμηλός</string>
<string name="fall_Sev_2">Εντοπίσθηκε Πτώση, βαθμός σφοδρότητας
μέτριος</string>
<string name="fall_Sev_3">Εντοπίσθηκε Πτώση, βαθμός σφοδρότητας
υψηλός</string>
<string name="Fall_Sensitivity">Ευαισθησία Εντοπισμού
Πτώσης</string>
<string name="Fall_sesnsitivity_low">Χαμηλή</string>
<string name="Fall_sesnsitivity_med">Μέση</string>
<string name="Fall_sesnsitivity_high">Υψηλή</string>
</resources>

el/Strings.xml
4.8 Εισαγωγή Color Resources.
Τα Color Resources αποθηκεύονται, όμοια με 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.
Γίνεται μνεία ότι τα τρία πρώτα έχουν δηλωθεί αυτόματα από το Android Studio.
<?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>

values/colors.xml
4.9 Εισαγωγή Attributes Resources.
Τα Attributes Resources αποθηκεύονται, όμοια με τα String Resources, στον
φάκελο values και αποτελούνται από λίστες με attributes τα οποία αφορούν στην
γραφική απεικόνιση του αντικειμένου ακύρωσης του συμβάντος πτώσης.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<declare-styleable name="SlideToUnlock">
<attr name="sliderColor" format="color"/>
<attr name="cancelOnYExit" format="boolean"/>
<attr name="slideToUnlockText" format="string"/>
<attr name="slideToUnlockTextColor" format="color"/>
<attr name="slideToUnlockBackgroundColor" format="color"/>
<attr name="cornerRadiusX" format="dimension"/>
<attr name="cornerRadiusY" format="dimension"/>
</declare-styleable>
</resources>

values/attrs.xml
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4.10 Δημιουργία του layout της κεντρικής οθόνης.
Αφού ολοκληρώσαμε το στήσιμο του project, τη δημιουργία των Activities αλλά
και τη δήλωση αυτών στο αρχείο AndroidManifest.xml, το επόμενο βήμα είναι ο
σχεδιασμός των βασικών layouts που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή
ξεκινώντας από την κεντρική Δραστηριότητα, την MainActivity. Ανοίγουμε το αρχείο
activity_main.xml 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. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η χρήση ενός LinearLayout
αποτελεί ίσως την πλέον ενδεδειγμένη λύση.
Μέσα στην LinearLayout θα χρησιμοποιήσουμε 4 αντικείμενα ως «κουμπιά» τα
οποία θα συνδέουν την κεντρική δρταστηριότητα με τις υπόλοιπες καθώς και ένα
TextView που θα εμφανίζει στο χρήστη τις τρέχουσες συντεταγμένες.
Πηγαίνουμε λοιπόν στο layout που μας δημιούργησε αυτόματα το Android Studio
ακολουθώντας τη διαδρομή res/layout και σβήνουμε το RelativeLayout, που έχει
γραφεί ως default, και την θέση αυτού θα πάρει ένα 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 την επίτευξη των ανωτέρω 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/backround">
<ScrollView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
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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"
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"
android:id="@+id/imageView" />
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/mainsendlocation"
android:textSize="18sp"
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="18sp"
android:textColor="@color/white"
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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"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/mainsettings"
android:textSize="18sp"
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/gforce"
android:weightSum="100">
</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="18sp"
android:textColor="@color/white"
android:textStyle="italic"
android:gravity="center"
android:layout_gravity="center" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
</ScrollView>
</LinearLayout>

Activity_main.xml
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Εικόνα 4.10.1: MainActivity Layout

4.11 Δημιουργία του layout των ρυθμίσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του layout της αρχικής οθόνης,
πηγαίνουμε και ανοίγουμε το αρχείο app_settings.xml που βρίσκεται μέσα στην
διαδρομή res/layout. Θέλουμε τα στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης
να είναι οργανωμένα σε κάθετη σειρά όπως και στο προηγούμενο layout. Προς
τούτο επιλέχθηκε η χρήση του LinearLayout με orientation vertical για την
υλοποίησή του. Μέσα στην LinearLayout θα χρησιμοποιήσουμε συνολικά δέκα (10)
αντικείμενα· τρία (3) ως ετικέτες, δύο (2) ως πεδία συμπλήρωσης, ένα (1)
Radiogroup με τρία (3) Radiobuttons και δυο (2) κουμπιά.
Πηγαίνουμε λοιπόν στο layout που μας δημιούργησε αυτόματα το Android Studio
ακολουθώντας τη διαδρομή res/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.
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Στη συνέχεια, βρίσκεται η ετικέτα “Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας” και από κάτω
ακριβώς καλείται να πληκτρολογήσει τον δικό αριθμό κινητού τηλεφώνου για να
ξέρει η εφαρμογή σε ποιον αριθμό θα στείλει το μήνυμα.
Αμέσως μετά βρίσκεται η ετικέτα “Ευαισθησία Εντοπισμού Πτώσης” η οποία
ακολουθείται από τα Radiobuttons του Radiogrooup τα οποία και είναι υπεύθυνα
για τον ορισμό της ευαισθησίας του εντοπισμού πτώσης.
Τέλος ακολουθούν τα κουμπιά ΟΚ και Άκυρο στο κάτω μέρος του layout, για τα
οποία κρίθηκε σκόπιμο να τα κλείσουμε σε ένα FrameLayout. Για την επίτευξη των
ανωτέρω 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.ioannisantonatos.oldielifevest.AppSettings"
android:orientation="vertical"
android:background="@drawable/backround"
android:weightSum="1">
<LinearLayout
android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content">
<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" />
<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" />
<FrameLayout
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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">
</LinearLayout>
</FrameLayout>
<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" />
</LinearLayout>
<TextView
android:text="@string/Fall_Sensitivity"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/textView3"
android:textSize="20sp"
android:textColor="@color/light_gray"/>
<RadioGroup
android:id = "@+id/sensitivity"
android:layout_width = "fill_parent"
android:layout_height = "wrap_content" >
<RadioButton
android:text="@string/Fall_sesnsitivity_low"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/Fall_sesnsitivity_low"
android:textSize="16sp"
android:textColor="@color/light_gray"/>
<RadioButton
android:text="@string/Fall_sesnsitivity_med"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/Fall_sesnsitivity_med"
android:textSize="16sp"
android:textColor="@color/light_gray"/>
<RadioButton
android:text="@string/Fall_sesnsitivity_high"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/Fall_sesnsitivity_high"
android:textSize="16sp"
android:textColor="@color/light_gray"/>
</RadioGroup>
<Button
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/btn_ok"
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android:text="@string/settingsbtnok"
android:layout_gravity="center_horizontal" />
<Button
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/btn_cancel"
android:text="@string/settingsbtncancel"
android:layout_gravity="center_horizontal" />
</LinearLayout>

app_settings.xml

Εικόνα 4.11.1: AppSettings Layout

4.12 Δημιουργία του layout ορισμού οικίας.
Σειρά πλέον έχει η δημιουργία του layout μέσω του οποίου θα μπορούμε να
ορίσουμε την τρέχουσα τοποθεσία ως οικία. Για να το δημιουργήσουμε πηγαίνουμε
και ανοίγουμε το αρχείο map_alert.xml που βρίσκεται στην διαδρομή res/layout. Για
λόγους εμφάνισης εδώ, κρίθηκε σκόπιμο να εμφανίζονται τα αντικείμενα σε λίστα
και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε και εδώ το LinearLayout με orientation
vertical. 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
res/layout και σβήνουμε το RelativeLayout, που έχειγραφεί 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
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συγκεκριμένη τοποθεσία ως το σπίτι του χρήστη και από κάτω βρίσκεται ο χάρτης
ο οποίος δείχνει την τοποθεσία του χρήστη. Για την επίτευξη των ανωτέρω
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.ioannisantonatos.oldielifevest.MapAlert"
android:orientation="vertical"
android:background="@drawable/backround">
<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>

map_alert.xml

Εικόνα 4.12.1: MapAlert Layout
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Για την χρήση του χάρτη απαιτείται να αποκτήσουμε από την Google ένα κλειδί
το οποίο προκύπτει από το hash value ενός αρχείου του υπολογιστή μας. Η
διαδικασία αυτή γίνεται για να μην κορεστεί από χρήστες το API των Google Maps
και είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία. Το κλειδί αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από
μία μεγάλη αλφαριθμητική συμβολοσειρά η οποία εισάγεται στο Android Manifest
μαζί με κάποιες άλλες παραμέτρους. Η διαδικασία αυτή εξηγείται αναλυτικά στην
παράγραφο 5.11.1 της παρούσας.
4.13 Δημιουργία του layout ακύρωσης – επιβεβαίωσης συμβάντος πτώσης.
Πρόκειται για το τελευταίο layout της εφαρμογής το οποίο αποτελεί μια δικλείδα
ασφαλείας για την αποτροπή όχλησης από τυχόν ψευδή ανίχνευση πτώσης της
συσκευής. Για να το δημιουργήσουμε πηγαίνουμε και ανοίγουμε το αρχείο
fall_confirm.xml που βρίσκεται
επιλέχθηκε

η

χρήση του

στη διαδρομή res/layout. Γι αυτό το layout

RelativeLayout.

Μέσα

στο RelativeLayout

θα

χρησιμοποιήσουμε συνολικά τρία (3) αντικείμενα, δύο (2) TextView και ένα (1)
custom αντικείμενο για την ακύρωση τυχών ψευδούς συναγερμού το οποίο
υλοποιήθηκε με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τυχαίας ακύρωσης.
Στη πρώτη σειρά φαίνεται η ετικέτα “Χρόνος για ακύρωση συναγερμού” και
αμέσως από κάτω εμφαίνετε ο υπολειπόμενος χρόνος. Στο τέλος βρίσκεται το
custom αντικείμενο τύπου “SlideToUnlock” ώστε να δύναται ο χρήστης να το σύρει
και να ακυρώσει τον συναγερμό ως ψευδή. Για την επίτευξη των ανωτέρω
προσθέσαμε στο xml μας τον παρακάτω κώδικα:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/falling_person">
<com.ioannisantonatos.oldielifevest.SlideToUnlock
android:id="@+id/slideToUnlock"
android:layout_width="300dp"
android:layout_height="65dp"
app:cancelOnYExit="false"
app:slideToUnlockBackgroundColor="#808080"
app:slideToUnlockText="@string/cancel_fall"
app:slideToUnlockTextColor="#00ff00"
app:sliderColor="#ff0000"
android:layout_marginBottom="20dp"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_centerHorizontal="true" />
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<TextView
android:text="@string/time_to_cancel_fall"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="18sp"
android:textColor="#ff0000"
android:textStyle="bold"
android:id="@+id/textView5"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginTop="15dp" />
<TextView
android:text="Time......."
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="26sp"
android:id="@+id/timervalue"
android:textColor="#ff0000"
android:textStyle="bold"
android:layout_marginTop="39dp"
android:layout_alignTop="@+id/textView5"
android:layout_centerHorizontal="true" />
</RelativeLayout>

Εικόνα 4.13.1: FallConfirm Layout
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Υλοποίηση της εφαρμογής
5.1 Υλοποίηση δραστηριότητας Κεντρικής Οθόνης
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την υλοποίηση του κώδικα ο οποίος με
την χρήση των υφιστάμενων layout και resources, θα συμπληρώσει το παζλ της
εφαρμογής. Αρχικά θα ξεκινήσουμε φυσικά από την υλοποίηση του κώδικα της
κεντρικής δραστηριότητας MainActivity η οποία αποτελεί τον κορμό της εφαρμογής.
Στη συνέχεια με τη χρήση Listeners και switch ελέγχου θα συνδέσουμε τα
αντικείμενα μας με τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Για να το πετύχουμε αυτό
αλλάζουμε την αναφορά της κλάσης ώστε να ενσωματώσει τα εργαλεία της κλάσης
OnClickListener και ορίζουμε τα αντικείμενα ελέγχου που θα χειριστούμε. Στη
συνέχεια προβαίνουμε στην αντιστοίχιση των μεταβλητών με τα αντικείμενα που
είχαμε φτιάξει στο activity_main.xml και τους ορίζουμε να εκτελούν μια ενέργεια με
το πάτημα του κουμπιού. To επόμενο βήμα είναι να οριστεί η ενέργεια που θα
κάνουν μόλις ο χρήστης πατήσει πάνω τους. Κάθε layout που δηλώσαμε, θα
συνδεθεί με το κατάλληλο Activity. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του Intent. Επίσης,
φροντίζουμε για την απόκτηση των κατάλληλων δικαιωμάτων για την λειτουργία της
εφαρμογής ώστε να μπορεί να παίξει και σε καινούριες εκδόσεις του Android και
ορίζουμε τις υπηρεσίες παρασκηνίου (Services) οι οποίες απαιτούνται για την
απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία αυτής.
package com.ioannisantonatos.oldielifevest;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.Manifest;
android.app.Activity;
android.content.Context;
android.content.Intent;
android.content.SharedPreferences;
android.content.pm.PackageManager;
android.location.Criteria;
android.location.Location;
android.location.LocationListener;
android.location.LocationManager;
android.preference.PreferenceManager;
android.os.Bundle;
android.support.v4.app.ActivityCompat;
android.telephony.SmsManager;
android.view.View;
android.widget.LinearLayout;
android.widget.TextView;
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import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity implements
View.OnClickListener {
LinearLayout imgSettings, imgLongLat, imgHomeAlert, imgExit, gforce;
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.activity_main);
//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);
gforce = (LinearLayout) findViewById(R.id.gforce);
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);
gforce.setOnClickListener(this);
// pairnw permissions gia api >= 23
String[] permissions = new String[] {
android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,
android.Manifest.permission.RECEIVE_SMS,
Manifest.permission.SEND_SMS,
Manifest.permission.CALL_PHONE
};
ActivityCompat.requestPermissions(this,permissions, 1);
//Ksekinan ta services pout tha trexoun sto paraskinio
startService(new Intent(MainActivity.this,
SMSService.class));
startService(new Intent(MainActivity.this,
GPSService.class));
startService(new Intent(MainActivity.this,
GforceService.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 =

Ιωάννης Σ. Αντωνάτος

64

Υποβοήθηση Επιβίωσης Ηλικιωμένων μέσω εφαρμογής Android
locationManager.getBestProvider(criteria,true);
PackageManager packageManager = getPackageManager();

if(packageManager.checkPermission(android.Manifest.permission.ACCESS_FIN
E_LOCATION, getPackageName())== PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
{
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:
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
if
(checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
!=PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
{
Toast.makeText(context,"NO GPS PERMISSIONS, APP
TERMINATED :(", Toast.LENGTH_LONG).show();
stopService(new Intent(MainActivity.this,
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GPSService.class));
finish();
break;
}
}
intent = new Intent(MainActivity.this, MapAlert.class);
intent.putExtra("LATITUDE", lat);
intent.putExtra("LONGITUDE", lng);
startActivity(intent);
break;
case R.id.layoutSettings:
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
if
(checkSelfPermission(Manifest.permission.SEND_SMS)
!=PackageManager.PERMISSION_GRANTED )
{
Toast.makeText(context,"NO SMS PERMISSIONS, APP
TERMINATED :(", Toast.LENGTH_LONG).show();
stopService(new Intent(MainActivity.this,
SMSService.class));
finish();
break;
}
}
intent = new Intent(MainActivity.this,
AppSettings.class);
startActivity(intent);
break;
case R.id.layoutTerminate:
finish();
break;
case R.id.layout_send_location:
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
if
((checkSelfPermission(Manifest.permission.SEND_SMS)
!=PackageManager.PERMISSION_GRANTED) &&
(checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
!=PackageManager.PERMISSION_GRANTED) )
{
Toast.makeText(context,"NO SMS & GPS
PERMISSIONS, APP TERMINATED :(", Toast.LENGTH_LONG).show();
stopService(new Intent(MainActivity.this,
SMSService.class));
stopService(new Intent(MainActivity.this,
GPSService.class));
finish();
break;
}
}
String msgBody
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=context.getResources().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;
}
}
}

MainActivity.java
5.2 Υλοποίηση της κλάσης AppSettings
Η κλάση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή αφού χωρίς αυτήν η
εφαρμογή δεν κάνει τίποτα παρά να διαβάζει την τοποθεσία του χρήστη και να
εντοπίζει τυχόν πτώσεις, χωρίς να ενημερώνει κανέναν για οποιοδήποτε συμβάν
ενώ δεν θα διαθέτει τη δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας για εντοπισμό τυχών
πτώσης. Σε αυτήν την κλάση αποθηκεύεται ο κλειδάριθμος όπου θα ενεργοποιεί τη
διαδικασία αυτόματου μηνύματος καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου κάποιου οικείου
του χρήστη. Ανοίγουμε το αρχείο AppSettings.java και ενσωματώνουμε τα εργαλεία
της κλάσης OnClickListener ενώ ορίζουμε τα αντικείμενα ελέγχου που θα
χειριστούμε. Στη συνέχεια αντιστοιχούμε αυτές τις μεταβλητές με τα αντικείμενα που
είχαμε φτιάξει στο app_settings.xml και ορίζουμε τις κατάλληλες ενέργειες. Επόμενο
βήμα είναι η αποθήκευση των δεδομένων που εισήγαγε ο χρήστης. Η αποθήκευση
επιτυγχάνεται μέσω του μηχανισμού κοινής προτίμησης “Shared Preferences” του
Android. Ο μηχανισμός κοινής προτίμησης δημιουργεί ζεύγη ονόματος και τιμής
που διαμοιράζονται σε όλη την εφαρμογή και εκτελείται μαζί της στο ίδιο sandbox.
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package com.ioannisantonatos.oldielifevest;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Context;
android.content.Intent;
android.content.SharedPreferences;
android.os.Bundle;
android.preference.PreferenceManager;
android.view.View;
android.widget.Button;
android.widget.RadioButton;
android.widget.RadioGroup.OnCheckedChangeListener;
android.widget.RadioGroup;
android.widget.TextView;
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";
public static final String SENSITIVITY = "SENSITIVITY";
int sensitivity;
SharedPreferences prefs;
Context context;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.app_settings);
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();
RadioGroup radioGroup = (RadioGroup)
findViewById(R.id.sensitivity);
radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new
OnCheckedChangeListener() {
@Override
public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int
checkedId) {
// find which radio button is selected
if (checkedId == R.id.Fall_sesnsitivity_low) {
sensitivity = 0;
saveSensitivity();

Ιωάννης Σ. Αντωνάτος

68

Υποβοήθηση Επιβίωσης Ηλικιωμένων μέσω εφαρμογής Android
startService(new Intent(AppSettings.this,
GforceService.class));
} else if (checkedId == R.id.Fall_sesnsitivity_med)
{
sensitivity = 1;
saveSensitivity();
startService(new Intent(AppSettings.this,
GforceService.class));
} else {
sensitivity = 2;
saveSensitivity();
startService(new Intent(AppSettings.this,
GforceService.class));
}
}
});
}
@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(""))
||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, "");
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sensitivity = prefs.getInt(SENSITIVITY, 1 );
txtKeyword.setText(keyword);
txtNumber.setText(number);
// set radiogroup
if (sensitivity == 2)
{
RadioGroup radioGroup = (RadioGroup)
findViewById(R.id.sensitivity);
radioGroup.check(R.id.Fall_sesnsitivity_high);
RadioButton high
=(RadioButton)findViewById(R.id.Fall_sesnsitivity_high);
high.setChecked(true);
startService(new Intent(AppSettings.this,
GforceService.class));
}
if (sensitivity == 1 )
{
RadioGroup radioGroup = (RadioGroup)
findViewById(R.id.sensitivity);
radioGroup.check(R.id.Fall_sesnsitivity_med);
RadioButton med
=(RadioButton)findViewById(R.id.Fall_sesnsitivity_med);
med.setChecked(true);
startService(new Intent(AppSettings.this,
GforceService.class));
}
if (sensitivity == 0)
{
RadioGroup radioGroup = (RadioGroup)
findViewById(R.id.sensitivity);
radioGroup.check(R.id.Fall_sesnsitivity_low);
RadioButton low
=(RadioButton)findViewById(R.id.Fall_sesnsitivity_low);
low.setChecked(true);
startService(new Intent(AppSettings.this,
GforceService.class));
}
}
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();
}
private void saveSensitivity() {
SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();
editor.putInt(SENSITIVITY, sensitivity);
editor.commit();
}
}

AppSettings.java
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5.3 Υλοποίηση της κλάσης MapAlert
Η κλάση αυτή δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να δίνει στον χρήστη την
δυνατότητα να τροφοδοτήσει την εφαρμογή με την πληροφορία για το πού
βρίσκεται η οικία του. Σε αυτή τη κλάση, λοιπόν ο χρήστης καλείται να δηλώσει το
γεωγραφικό στίγμα της οικίας του με το πάτημα ενός κουμπιού. Το κουμπί
αποθηκεύει την τοποθεσία όπου βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και την χρησιμοποιεί ως
σπίτι. Μόλις ο χρήστης ορίσει την τοποθεσία της οικίας, η εφαρμογή εμφανίζει το
εικονίδιο ενός σπιτιού στην τρέχουσα τοποθεσία και την αποθηκεύει μέσω του
μηχανισμού κοινής προτίμησης.
Ανοίγουμε

το

αρχείο

MapAlert.java,

και

ενσωματώνουμε

τα

εργαλεία

(implements) της κλάσης OnMapReadyCallback ενώ ορίζουμε και τα αντικείμενα
ελέγχου που θα χειριστούμε. Στη συνέχεια αντιστοιχούμε αυτές τις μεταβλητές με
τα αντικείμενα που είχαμε φτιάξει στο map_alert.xml και τους ορίζουμε τις
κατάλληλες ενέργειες. Επόμενο βήμα είναι να αποθηκεύσουμε το σπίτι του χρήστη
μέσω του κουμπιού μέσω του μηχανισμού κοινής προτίμησης του Android. Ο
χάρτης εμφανίζει τις τοποθεσίες και μέσω της Υπηρεσίας Παρασκηνίου
GPSService.java θα στείλει σύντομο γραπτό μήνυμα κειμένου (SMS) στον οικείο
του χρήστη εάν η απόσταση από την οικία του υπερβεί το ένα (1) χιλιόμετρο, ενώ
θα στέλνει νέο για κάθε έτερο χιλιόμετρο απομάκρυνσης από το πρώτο.
package com.ioannisantonatos.oldielifevest;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.content.Context;
android.content.SharedPreferences;
android.content.pm.PackageManager;
android.graphics.Color;
android.location.Location;
android.location.LocationListener;
android.location.LocationManager;
android.os.Bundle;
android.preference.PreferenceManager;
android.view.KeyEvent;
android.view.View;
android.widget.Button;
com.google.android.gms.maps.*;
com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory;
com.google.android.gms.maps.model.Circle;
com.google.android.gms.maps.model.CircleOptions;
com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;
android.support.v4.app.FragmentActivity;

public class MapAlert extends FragmentActivity implements
OnMapReadyCallback {
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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
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.map_alert);
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();
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editor.putFloat(HOME_LATITUDE, (float) lat);
editor.putFloat(HOME_LONGITUDE, (float) lng);
editor.commit();
hlat = prefs.getFloat(HOME_LATITUDE, 0);
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))
);
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))
);
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) {}
}
}

MapAlert.java
5.4 Υλοποίηση της κλάσης FallConfirm
Η κλάση αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα εντοπισμού πτώσης και τότε μόνο
εμφανίζεται για αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Σε περίπτωση λοιπόν που
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ανιχνευθεί πτώση, τότε ξεκινά αυτή η κλάση και ειδοποιεί οπτικά και ηχητικά τον
χρήστη ότι έχει εντοπισθεί πτώση την οποία δύναται εντός συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος να την ακυρώσει ως ψευδή. Μετά την παρέλευση του χρονικού
διαστήματος αποστέλλεται στον ορισθέντα τηλεφωνικό αριθμό μήνυμα SMS όπου
αναφέρεται ότι εντοπίσθηκε πτώση, καθώς και ο βαθμός σφοδρότητας αυτής.
Ταυτόχρονα διενεργεί και τηλεφωνική κλήση σε αυτό τον αριθμό σε ανοικτή
ακρόαση.
Για τον εντοπισμό της πτώσης γίνεται χρήση του επιταχυνσιόμετρου της
συσκευής. Συγκεκριμένα, για τον εντοπισμό της πτώσης και αποφυγής κατά το
δυνατόν ψευδών συναγερμών υλοποιήθηκε η εξής λογική σχεδίασης:


Αρχικά, με το ξεκίνημα της πτώσης, πριν η συσκευή υποστεί κρούση,
έχουμε σχεδόν μηδενικές τιμές στο επιταχυνσιόμετρο λόγω της απώλειας
της αντίδρασης της δύναμης της βαρύτητας.



Στη συνέχεια, κατόπιν πειραματισμού, διαπιστώθηκε ότι ένας άνθρωπος
σε όρθια θέση ή και καθιστός δεν πέφτει εντελώς κάθετα, όπως θα
συνέβαινε σε ένα π.χ κυβικό μεταλλικό αντικείμενο, αλλά διαγράφει μια
γωνία.



Κατά την κρούση επανέρχεται η αντίδραση της δύναμης της βαρύτητας
ενισχυμένη σημαντικά λόγω της κρούσης.



Τέλος όλα αυτά πρέπει να συμβούν και να είναι αληθή για χρονικό
διάστημα μικρό, της τάξης κάποιων δευτερολέπτων, αλλιώς όλες οι
συνθήκες γίνονται πάλι ψευδής εν αναμονή του νέου συμβάντος.

package com.ioannisantonatos.oldielifevest;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.content.Context;
android.content.Intent;
android.content.SharedPreferences;
android.content.pm.PackageManager;
android.media.AudioManager;
android.media.MediaPlayer;
android.net.Uri;
android.os.Bundle;
android.os.CountDownTimer;
android.preference.PreferenceManager;
android.support.v7.app.AppCompatActivity;
android.telephony.PhoneStateListener;
android.telephony.SmsManager;
android.widget.TextView;
android.widget.Toast;
android.telephony.TelephonyManager;
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public class FallConfirm extends AppCompatActivity implements
SlideToUnlock.OnSlideToUnlockEventListener {
private SlideToUnlock slideToUnlockView;
private Toast toast;
private TextView timerValue;
public static final String USER_NUMBER = "USER_NUMBER";
public static final String SEVERITY = "SEVERITY";
SharedPreferences prefs;
String number;
int Severity;
Context context;
boolean call=false;
boolean false_alarm=false;
boolean SP_ON = false;
boolean isCanceled = false;
MediaPlayer mp = null;
TelephonyManager TelephonyMgr;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
final MediaPlayer mp = new MediaPlayer();
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.fall_confirm);
timerValue = (TextView) findViewById(R.id.timervalue);
slideToUnlockView = (SlideToUnlock)
findViewById(R.id.slideToUnlock);
slideToUnlockView.setExternalListener(FallConfirm.this);
context = getApplicationContext();
prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
updateUIFromPreferences();
alarm_sound();
TelephonyMgr = (TelephonyManager)
getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
TelephonyMgr.listen(new TeleListener(),
PhoneStateListener.LISTEN_CALL_STATE);
new CountDownTimer(25000, 1000) {
public void onTick(long millisUntilFinished) {
if(isCanceled)
{
//If the user request to cancel or paused the
//CountDownTimer we will cancel the current instance
cancel();
isCanceled = false;
}
else {
timerValue.setText(millisUntilFinished / 1000 + "");
//here you can have your logic to set text to
edittext
}
}
public void onFinish() {
timerValue.setText("done!");
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if (call== false && false_alarm == false) {
onSlideToUnlockCanceled();
alarm_stop();
}
else
go_to_mainactivity();
}
}.start();
}

private void showToast(String text) {
if (toast != null) {
toast.cancel();
}
toast = Toast.makeText(this, text, Toast.LENGTH_SHORT);
toast.show();
}
@Override
public void onSlideToUnlockCanceled() {
showToast("Canceled");
finish();
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
if
(checkSelfPermission(android.Manifest.permission.CALL_PHONE)
!=PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
{
Toast.makeText(context,"NO CALL PERMISSIONS :(",
Toast.LENGTH_LONG).show();
go_to_mainactivity();
finish();
}
}
Send_SMS();
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL);
intent.setData(Uri.parse("tel:" + number));
startActivity(intent);
call=true;
SP_ON = true;
}
@Override
public void onSlideToUnlockDone() {
showToast("Unlocked");
false_alarm=true;
isCanceled = true;
alarm_stop();
go_to_mainactivity();
}
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private void updateUIFromPreferences() {
number = prefs.getString(USER_NUMBER, "");
Severity = prefs.getInt(SEVERITY, 1 );
}
private void go_to_mainactivity() {
Intent intent = new Intent(FallConfirm.this,
MainActivity.class);
startActivity(intent);
finish();
}
private void alarm_sound() {
if (mp != null) {
mp.reset();
mp.release();
}
mp = MediaPlayer.create(this, R.raw.fall_alarm);
mp.start();
}
private void alarm_stop() {
if (mp != null) {
mp.reset();
mp.release();
}
}
private void Send_SMS()
{
String msgBody =
context.getResources().getString(R.string.fall_Sev_0);
if (Severity == 1)
{
msgBody =
context.getResources().getString(R.string.fall_Sev_1);
}
if (Severity == 2)
{
msgBody =
context.getResources().getString(R.string.fall_Sev_2);
}
if (Severity == 3)
{
msgBody =
context.getResources().getString(R.string.fall_Sev_3);
}

String number = prefs.getString(USER_NUMBER, "0");
try {
SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();
smsManager.sendTextMessage(number, null, msgBody , null,
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null);
Toast.makeText(context,
context.getString(R.string.messagesent),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
class TeleListener extends PhoneStateListener {
private int prev_state;
public void onCallStateChanged(int state, String incomingNumber)
{
super.onCallStateChanged(state, incomingNumber);
switch (state) {
case TelephonyManager.CALL_STATE_IDLE:
// CALL_STATE_IDLE;
if((prev_state==TelephonyManager.CALL_STATE_OFFHOOK)){
prev_state=state;
//Answered Call which is ended
try {
Thread.sleep(500); // Delay 0,5 seconds to
handle better turning off loudspeaker
} catch (InterruptedException e) {
}
SP_ON=false;
go_to_mainactivity();
}
break;
case TelephonyManager.CALL_STATE_OFFHOOK:
// CALL_STATE_OFFHOOK;
try {
Thread.sleep(500); // Delay 0,5 seconds to
handle better turning on loudspeaker
} catch (InterruptedException e) {
}
//Activate loudspeaker on alarm
AudioManager audioManager = (AudioManager)
getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
audioManager.setMode(AudioManager.MODE_IN_CALL);
audioManager.setSpeakerphoneOn(SP_ON);
SP_ON=false;
prev_state=state;
break;
case TelephonyManager.CALL_STATE_RINGING:
// CALL_STATE_RINGING
break;
default:
break;
}
}
}
}

FallConfirm.java
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5.5 Υλοποίηση της κλάσης SlideToUnlock
Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται από την προηγούμενη (FallConfirm), ώστε ο
χρήστης να μπορεί, με εύκολο τρόπο που όμως δεν μπορεί να συμβεί εύκολα από
τυχαίο γεγονός, να ακυρώσει τον συναγερμό ως ψευδή.
Για να επιτευχθεί αυτό κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα αντικείμενο το
οποίο θα πρέπει ο χρήστης να σύρει εκούσια από το σημείο που βρίσκεται, προς
το σημείο προορισμού.
package com.ioannisantonatos.oldielifevest;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.annotation.SuppressLint;
android.content.Context;
android.content.res.Resources;
android.content.res.TypedArray;
android.graphics.Canvas;
android.graphics.EmbossMaskFilter;
android.graphics.MaskFilter;
android.graphics.Paint;
android.graphics.Path;
android.graphics.Typeface;
android.os.Build;
android.text.TextUtils;
android.util.AttributeSet;
android.view.MotionEvent;
android.view.View;

/**
* Created by johnny on 30/11/2016.
*/
public class SlideToUnlock extends View {
public interface OnSlideToUnlockEventListener {
public void onSlideToUnlockCanceled();
public void onSlideToUnlockDone();
}
private int measuredWidth, measuredHeight;
private float density;
private OnSlideToUnlockEventListener externalListener;
private Paint mBackgroundPaint, mTextPaint, mSliderPaint;
private float rx, ry; // Corner radius
private Path mRoundedRectPath;
private String text = "Unlock →";
float x;
float event_x, event_y;
float radius;
float X_MIN, X_MAX;
private boolean ignoreTouchEvents;
private boolean useDefaultCornerRadiusX, useDefaultCornerRadiusY;
/**
* Default values *
*/
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int backgroundColor = 0xFF807B7B;
int textColor = 0xFFFFFFFF;
int sliderColor = 0xAA404040;
public SlideToUnlock(Context context) {
super(context);
init(context, null, 0);
}
public SlideToUnlock(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
init(context, attrs, 0);
}
public SlideToUnlock(Context context, AttributeSet attrs, int
defStyleAttr) {
super(context, attrs, defStyleAttr);
init(context, attrs, defStyleAttr);
}
public OnSlideToUnlockEventListener getExternalListener() {
return externalListener;
}
public void setExternalListener(OnSlideToUnlockEventListener
externalListener) {
this.externalListener = externalListener;
}
private void init(Context context, AttributeSet attrs, int style) {
Resources res = getResources();
density = res.getDisplayMetrics().density;
TypedArray a = getContext().obtainStyledAttributes(attrs,
R.styleable.SlideToUnlock, style, 0);
String tmp =
a.getString(R.styleable.SlideToUnlock_slideToUnlockText);
text = TextUtils.isEmpty(tmp) ? text : tmp;
rx = a.getDimension(R.styleable.SlideToUnlock_cornerRadiusX,
rx);
useDefaultCornerRadiusX = rx == 0;
ry = a.getDimension(R.styleable.SlideToUnlock_cornerRadiusX,
ry);
useDefaultCornerRadiusY = ry == 0;
backgroundColor =
a.getColor(R.styleable.SlideToUnlock_slideToUnlockBackgroundColor,
backgroundColor);
textColor =
a.getColor(R.styleable.SlideToUnlock_slideToUnlockTextColor, textColor);
sliderColor = a.getColor(R.styleable.SlideToUnlock_sliderColor,
sliderColor);
a.recycle();
mRoundedRectPath = new Path();
mBackgroundPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
mBackgroundPaint.setStyle(Paint.Style.FILL);
mBackgroundPaint.setColor(backgroundColor);
mTextPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
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mTextPaint.setStyle(Paint.Style.FILL);
mTextPaint.setColor(textColor);
mTextPaint.setTypeface(Typeface.create("Roboto-Thin",
Typeface.NORMAL));
mSliderPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
mSliderPaint.setStyle(Paint.Style.FILL_AND_STROKE);
mSliderPaint.setColor(sliderColor);
mSliderPaint.setStrokeWidth(2 * density);
if (!isInEditMode()) {
// Edit mode does not support shadow layers
mSliderPaint.setShadowLayer(10.0f, 0.0f, 2.0f, 0xFF000000);
mSliderPaint.setMaskFilter(new EmbossMaskFilter(new
float[]{1, 1, 1}, 0.4f, 10, 8.2f));
float[] direction = new float[]{0.0f, -1.0f, 0.5f};
MaskFilter filter = new EmbossMaskFilter(direction, 0.8f,
15f, 1f);
mSliderPaint.setMaskFilter(filter);
}
}
@Override
protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int
heightMeasureSpec) {
measuredHeight = getDefaultSize(getSuggestedMinimumHeight(),
heightMeasureSpec);
measuredWidth = getDefaultSize(getSuggestedMinimumWidth(),
widthMeasureSpec);
if (useDefaultCornerRadiusX) {
rx = measuredHeight * 0.52f;
}
if (useDefaultCornerRadiusY) {
ry = measuredHeight * 0.52f;
}
mTextPaint.setTextSize(measuredHeight / 3.0f);
radius = measuredHeight * 0.45f;
X_MIN = 1.2f * radius;
X_MAX = measuredWidth - X_MIN;
x = X_MIN;
setMeasuredDimension(measuredWidth, measuredHeight);
}
private void drawRoundRect(Canvas c) {
mRoundedRectPath.reset();
mRoundedRectPath.moveTo(rx, 0);
mRoundedRectPath.lineTo(measuredWidth - rx, 0);
mRoundedRectPath.quadTo(measuredWidth, 0, measuredWidth, ry);
mRoundedRectPath.lineTo(measuredWidth, measuredHeight - ry);
mRoundedRectPath.quadTo(measuredWidth, measuredHeight,
measuredWidth - rx, measuredHeight);
mRoundedRectPath.lineTo(rx, measuredHeight);
mRoundedRectPath.quadTo(0, measuredHeight, 0, measuredHeight ry);
mRoundedRectPath.lineTo(0, ry);
mRoundedRectPath.quadTo(0, 0, rx, 0);
c.drawPath(mRoundedRectPath, mBackgroundPaint);
}
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@SuppressLint("NewApi")
@Override
protected void onDraw(Canvas canvas) {
super.onDraw(canvas);
if (measuredHeight <= 0 || measuredWidth <= 0) {
// There is not much we can draw :/
return;
}
if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
canvas.drawRoundRect(0, 0, measuredWidth, measuredHeight,
rx, ry, mBackgroundPaint);
}
else {
drawRoundRect(canvas);
}
// Draw the text in center
float xPos = ((measuredWidth - mTextPaint.measureText(text)) /
2.0f);
float yPos = (measuredHeight / 2.0f);
float titleHeight = Math.abs(mTextPaint.descent() +
mTextPaint.ascent());
yPos += titleHeight / 2.0f;
canvas.drawText(text, xPos, yPos, mTextPaint);
canvas.drawCircle(x, measuredHeight * 0.5f, radius,
mSliderPaint);
}
private void onCancel() {
reset();
if (externalListener != null) {
externalListener.onSlideToUnlockCanceled();
}
}
private void onUnlock() {
if (externalListener != null) {
externalListener.onSlideToUnlockDone();
}
}
private void reset() {
x = X_MIN;
invalidate();
}
@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
switch (event.getAction()) {
case MotionEvent.ACTION_UP:
ignoreTouchEvents = false;
reset();
return true;
case MotionEvent.ACTION_DOWN:
// Is within the circle??
event_x = event.getX(0);
event_y = event.getY(0);
double squareRadius = radius * radius;
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double squaredXDistance = (event_x - X_MIN) * (event_x X_MIN);
double squaredYDistance = (event_y - measuredHeight / 2)
* (event_y - measuredHeight / 2);
if (squaredXDistance + squaredYDistance > squareRadius)
{
// User touched outside the button, ignore his touch
ignoreTouchEvents = true;
}
return true;
case MotionEvent.ACTION_CANCEL:
ignoreTouchEvents = true;
onCancel();
case MotionEvent.ACTION_MOVE:
if (!ignoreTouchEvents) {
event_x = event.getX(0);
x = event_x > X_MAX ? X_MAX : event_x < X_MIN ?
X_MIN : event_x;
if (event_x >= X_MAX) {
ignoreTouchEvents = true;
onUnlock();
}
invalidate();
}
return true;
default:
return super.onTouchEvent(event);
}
}
}

SlideToUnlock.java
5.6 Δήλωση των BroadcastReceivers και Services της Εφαρμογής στο αρχείο
μανιφέστου
Κάθε νέος BroadcastReceiver ή Service κατά την ανάπτυξη εφαρμογών στο
Android Studio, προϋποθέτει για την λειτουργία του την δήλωσή του στο αρχείο
μανιφέστου AndroidManifest.xml. Προς ικανοποίηση τούτου, θα πρέπει τα
BroadcastReceivers και τα Services να δηλώνονται μέσα στο tag <application> του
AndroidManifest.xml
<receiver
android:name=".BootComplete"
android:enabled="true"
android:exported="false" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
</intent-filter>
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.BATTERY_LOW" />
</intent-filter>
</receiver>
<meta-data
android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
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android:value="AIzaSyDwWCRKQheFQxTm_9rbhiPPq4jnm97oyWc" />
<meta-data
android:name="com.google.android.gms.version"
android:value="@integer/google_play_services_version" />
<service android:name=".GforceService">
<service android:name=".GPSService">
<service android:name=".SMSService">

</service>
</service>
</service>

5.7 Υλοποίηση της BootComplete
Η Broadcast Receiver BootComplete αποτελεί μια βοηθητική οντότητα της
εφαρμογής και ο σκοπός της είναι:
 Nα ξεκινάει το Service της εφαρμογής που ελέγχει την παραλαβή νέων sms
αυτόματα, μετά από την εκκίνηση - επανεκκίνηση της συσκευής.


Να στέλνει sms στον ορισθέντα αριθμό, σε περίπτωση που η φόρτιση της
μπαταρίας πέσει σε χαμηλό επίπεδο.

package com.ioannisantonatos.oldielifevest;
/**
* Created by johnny on 27/12/2016.
*/
import
import
import
import
import
import
import

android.content.Context;
android.content.BroadcastReceiver;
android.content.Intent;
android.content.SharedPreferences;
android.preference.PreferenceManager;
android.telephony.SmsManager;
android.widget.Toast;

public class BootComplete extends BroadcastReceiver {
public static final String USER_NUMBER = "USER_NUMBER";
SharedPreferences prefs;
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
if
(intent.getAction().equalsIgnoreCase(Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED)) {
Intent sms_srv_start = new Intent(context,
SMSService.class);
context.startService(sms_srv_start);
Intent gps_srv_start = new Intent(context,
GPSService.class);
context.startService(gps_srv_start);
Intent g_srv_start = new Intent(context,
GforceService.class);
context.startService(g_srv_start);
}
if
(intent.getAction().equalsIgnoreCase(Intent.ACTION_BATTERY_LOW))
{
String msgBody =
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context.getResources().getString(R.string.low_batt);
String number = prefs.getString(USER_NUMBER, "0");
try {
if (!(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();
}
}
}
}

BootComplete.java
5.8 Υλοποίηση του GPSService
Το GPSService αποτελεί υπηρεσία παρασκηνίου που είναι υπεύθυνη για τον
έλεγχο της γεωγραφικής θέσης της συσκευής σε σχέση με την ορισθείσα ως οικία.
Μεριμνά δε, για την αποστολή μηνύματος SMS στον δηλωθέντα τηλεφωνικό αριθμό
εάν η συσκευή κινηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου από την
ορισθείσα τοποθεσία. Στη συνέχεια για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο απομάκρυνσης,
θα αποστέλλει έτερο μήνυμα.
package com.ioannisantonatos.oldielifevest;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Service;
android.content.Context;
android.content.Intent;
android.content.SharedPreferences;
android.content.pm.PackageManager;
android.location.Criteria;
android.location.Location;
android.location.LocationListener;
android.location.LocationManager;
android.os.Bundle;
android.os.IBinder;
android.preference.PreferenceManager;
android.telephony.SmsManager;
android.widget.Toast;
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public class GPSService extends Service {
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;
float radius = 1000; // meters
float start_radius = 1000; // meters
float calculateddistance =0;
double lng, lat, homelat, homelng, notified_lat = 0, notified_lng =
0;
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
return null;
}
@Override
public void onCreate() {
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);
}
}
private void getCoordinates(Location l){
if (l != null) {
lat = l.getLatitude();
lng = l.getLongitude();
}
else
{
Toast.makeText(context,
context.getResources().getString(R.string.nolocation),
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
double templat = prefs.getFloat(HOME_LATITUDE, 0);
double templng = prefs.getFloat(HOME_LONGITUDE, 0);
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if((templat !=0) && (templng !=0))
{
homelat = templat;
homelng = templng;
distance_calc();
SendLocation();
}
else
{
Toast.makeText(context,
context.getResources().getString(R.string.mapalertbtnhome),
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}
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) {
}
};
private void distance_calc()
{
Location current = new Location("");
current.setLatitude(lat);
current.setLongitude(lng);
Location home = new Location("");
home.setLatitude(homelat);
home.setLongitude(homelng);
calculateddistance = current.distanceTo(home);
}
private void SendLocation()
{
String number = prefs.getString(USER_NUMBER, "");
String msgBody =
context.getResources().getString(R.string.msgformap) +
"http://google.com/maps/place/" + lat + "," + lng;
// stelnw sms me topothesia ean fygei apo tospiti apostasi isi me to
radius kai meta fygei apostasi isi me radius + 1000μέτρα
if (radius < calculateddistance )
{
try {
if ((lat!=0) && (lng!=0) && !(number.equals("0"))){
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SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();
smsManager.sendTextMessage(number, null, msgBody ,
null, null);
Toast.makeText(context,
context.getString(R.string.messagesent),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
notified_lat = lat;
notified_lng = lng;
radius = radius + 1000;
}
else {
Toast.makeText(context,
context.getString(R.string.messagenotsent),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
if (start_radius >= calculateddistance)
{
radius=1000;
}
}
}

GPSService.java
5.9 Υλοποίηση του SMSService
Το SMSService αποτελεί μια ακόμα υπηρεσία παρασκηνίου της εφαρμογής και
είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την αποστολή της γεωγραφικής θέσης της
συσκευής όταν αυτό ζητηθεί από τον δηλωθέντα τηλεφωνικό αριθμό. Για να
μπορέσει η υπηρεσία αυτή να αναγνωρίσει την αίτηση, θα πρέπει να έχει δηλωθεί
στις ρυθμίσεις ο σχετικός κλειδάριθμος – συνθηματικό και να σταλεί μήνυμα sms
από τον δηλωθέντα τηλεφωνικό αριθμό το οποίο θα περιλαμβάνει τον κλειδάριθμο.
Σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία αυτή δεν θα ανταποκριθεί στο αίτημα.
package com.ioannisantonatos.oldielifevest;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Service;
android.content.BroadcastReceiver;
android.content.Context;
android.content.Intent;
android.content.IntentFilter;
android.content.SharedPreferences;
android.content.pm.PackageManager;
android.location.Criteria;
android.location.Location;
android.location.LocationListener;
android.location.LocationManager;
android.os.Bundle;
android.os.IBinder;
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import
import
import
import
import

android.preference.PreferenceManager;
android.telephony.SmsManager;
android.telephony.SmsMessage;
android.util.Log;
android.widget.Toast;

public class SMSService extends Service {
private SMSreceiver mSMSreceiver;
private IntentFilter mIntentFilter;
public static final String USER_KEYWORD = "USER_KEYWORD";
public static final String USER_NUMBER = "USER_NUMBER";
double lng, lat;
SharedPreferences prefs;
Context context;
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
return null;
}
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
context = getApplicationContext();
prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
//SMS event receiver
mSMSreceiver = new SMSreceiver();
mIntentFilter = new IntentFilter();
mIntentFilter.addAction("android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED");
registerReceiver(mSMSreceiver, mIntentFilter);
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_FIN
E_LOCATION, getPackageName())== PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
{
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();
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}
}
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();
// Unregister the SMS receiver
unregisterReceiver(mSMSreceiver);
}
private class SMSreceiver extends BroadcastReceiver {
private final String TAG = this.getClass().getSimpleName();
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
// Retrieves a map of extended data from the intent.
final Bundle bundle = intent.getExtras();
try {
if (bundle != null) {
final Object[] pdusObj = (Object[])
bundle.get("pdus");
for (int i = 0; i < pdusObj.length; i++) {
String keyword = prefs.getString(USER_KEYWORD,
"");
String number = prefs.getString(USER_NUMBER,
"");
SmsMessage currentMessage =
SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdusObj[i]);
String phoneNumber =
currentMessage.getDisplayOriginatingAddress();
String senderNum = phoneNumber;
String message =
currentMessage.getDisplayMessageBody();
String msgBody =
context.getResources().getString(R.string.msgforloc) + "
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http://google.com/maps/place/" + lat + "," + lng;
if ( senderNum.equals( number )== true &&
message.equals( keyword )== true)
{
try {
if ((lat!=0) && (lng!=0) &&
!(number.equals("0"))){
SmsManager smsManager =
SmsManager.getDefault();
smsManager.sendTextMessage(senderNum,
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();
}
Log.i("SmsReceiver", "senderNum: "+
senderNum + "; message: " + message);
}
} // end for loop
} // bundle is null
} catch (Exception e) {
Log.e("SmsReceiver", "Exception smsReceiver" +e);
}
}
}
}

SMSService.java
5.10 Υλοποίηση του GforceService
Το GforceService αποτελεί υπηρεσία παρασκηνίου και είναι υπεύθυνη για τον
έλεγχο και τη διαπίστωση τυχών πτώσης του ατόμου, που φέρει πάνω του την
συσκευή μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που παρέχει το επιταχυνσιόμετρο.
Για την αποφυγή πληθώρας ψευδών συναγερμών, δόθηκε η δυνατότητα στο
χρήστη να τροποποιεί την ευαισθησία εντοπισμού πτώσης. Επίσης έγινε
προσπάθεια προσομοίωσης της πτώσης ενός ατόμου ώστε να εισαχθούν
περισσότεροι παράμετροι εκτός από τον απλό υπολογισμό του G κατά την κρούση
από την πτώση. Τέτοιες παράμετροι είναι η αλλαγή κλίσης κατά την πτώση, καθώς
και η πολύ μικρές τιμές του επιταχυνσιόμετρου όσο το σώμα πέφτει αλλά δεν έχει
προσκρούσει ακόμα σε σταθερό σημείο.
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package com.ioannisantonatos.oldielifevest;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Service;
android.content.Context;
android.content.Intent;
android.content.SharedPreferences;
android.hardware.Sensor;
android.hardware.SensorEvent;
android.hardware.SensorEventListener;
android.hardware.SensorManager;
android.os.Handler;
android.os.IBinder;
android.os.SystemClock;
android.preference.PreferenceManager;

public class GforceService extends Service implements
SensorEventListener {
private SensorManager mSensorManager;
private Sensor mAccelerometer;
int x_coord_old;
int y_coord_old;
int z_coord_old;
// m/s gia entopismo ptosis
int fall_critical_value;
//moires kata tin ptosi
int dist_critical_value;
//g kata to xtypima
double critical_g_value;
boolean fall_detect;
boolean distance_critical;
public static final String SENSITIVITY = "SENSITIVITY";
public static final String SEVERITY = "SEVERITY";
int sensitivity;
SharedPreferences prefs;
Context context;
double[] gravity = new double[3];
double[] linear_acceleration= new double[3];
private Handler customHandler = new Handler();
private long startTime = 0L;
long falltimeInMilliseconds = 0L;
double g;
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
return null;
}
@Override
public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
mSensorManager = (SensorManager)
getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
mAccelerometer = mSensorManager
.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
mSensorManager.registerListener(this, mAccelerometer,
SensorManager.SENSOR_DELAY_UI, new Handler());
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context = getApplicationContext();
prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
updateUIFromPreferences();
setSensitivity ();
return START_STICKY;
}
@Override
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
}
@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
float x =Math.abs(event.values[0]);
float y =Math.abs(event.values[1]);
float z =Math.abs(event.values[2]);
int x_coord = (int) (-event.values[0]*10);
int y_coord = (int) (-event.values[1]*10);
int z_coord = (int) (-event.values[2]*10);
double alpha = 0.8;
gravity[0] = alpha * gravity[0] + (1 - alpha) * event.values[0];
gravity[1] = alpha * gravity[1] + (1 - alpha) * event.values[1];
gravity[2] = alpha * gravity[2] + (1 - alpha) * event.values[2];
linear_acceleration[0] = event.values[0] - gravity[0];
linear_acceleration[1] = event.values[1] - gravity[1];
linear_acceleration[2] = event.values[2] - gravity[2];
g = (Math.sqrt((Math.pow (linear_acceleration[0], 2)) +
(Math.pow ( linear_acceleration[1], 2)) + (Math.pow (
linear_acceleration[2], 2)) )) /9.81 ;
if (x < fall_critical_value && y < fall_critical_value && z <
fall_critical_value ) {
startTime = SystemClock.uptimeMillis();
customHandler.postDelayed(updateTimerThread, 0);
fall_detect=true;
}
if (distance(x_coord_old, x_coord)>dist_critical_value ||
distance(y_coord_old, y_coord)>dist_critical_value ||
distance(z_coord_old, z_coord)>dist_critical_value)
{
distance_critical=true;
x_coord_old=x_coord;
y_coord_old=x_coord;
z_coord_old=x_coord;
}
else
{
distance_critical=false;
x_coord_old=x_coord;
y_coord_old=x_coord;
z_coord_old=x_coord;
}
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// time to fall 2 seconds
if(falltimeInMilliseconds > 2000)
{
fall_detect=false;
distance_critical=false;
customHandler.removeCallbacks(updateTimerThread);
falltimeInMilliseconds = 0L;
}
if (g > critical_g_value && distance_critical==true &&
fall_detect==true ) {
Fall_Severity();
confirm_fall();
fall_detect=false;
distance_critical=false;
customHandler.removeCallbacks(updateTimerThread);
falltimeInMilliseconds = 0L;
}
}
private int distance(int alpha, int beta) {
if (beta > alpha)
return beta-alpha;
else
return alpha-beta;
}
/**
* show notification when Accel is more then the given val.
*/
private void confirm_fall() {
Intent i = new Intent();
i.setClass(this, FallConfirm.class);
i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
startActivity(i);
}
private void Fall_Severity() {
int Severity=0;
if (g >= (critical_g_value) && g < (critical_g_value + 1 ))
{
Severity = 1;
}
if (g >= (critical_g_value + 1) && g < (critical_g_value + 1.5
))
{
Severity = 2;
}
if (g >= (critical_g_value + 1.5) )
{
Severity = 3;
}
//save severity
SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();
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editor.putInt(SEVERITY, Severity);
editor.commit();
}
private void updateUIFromPreferences()
{ sensitivity = prefs.getInt(SENSITIVITY, 1 );}
public void setSensitivity () {
if (sensitivity == 0)
{
fall_critical_value = 2;
dist_critical_value = 30;
critical_g_value = 2.4;
}
if (sensitivity == 1)
{
fall_critical_value = 2;
dist_critical_value = 30;
critical_g_value = 2.1;
}
if (sensitivity == 2){
fall_critical_value = 2;
dist_critical_value = 30;
critical_g_value = 1.8;
}
}
private Runnable updateTimerThread = new Runnable() {
public void run() {
falltimeInMilliseconds = SystemClock.uptimeMillis() startTime;
customHandler.postDelayed(this, 0);
}
};
}

GforceService.java
5.11 Χρήση των Google Maps για την απεικόνιση του χάρτη
Στην δραστηριότητα MapAlert χρησιμοποιήθηκε το API των Google Maps για την
προβολή της τρέχουσας θέσης αλλά και της θέσης του σπιτιού του χρήστη ώστε να
είναι σίγουρος για της επιλογές του καθώς και για την ακρίβεια του GPS της
συσκευής κατά την χρονική στιγμή που προβαίνει στον ορισμό της οικίας του. Για
να καταστεί εφικτό αυτό όμως τα απαιτείται η λήψη κλειδιού από την Google για την
χρήση του API.
5.11.1 Διαδικασία για την λήψη κλειδιού από την Google
Για

να

δουλέψει

το

SupportMapFragment

που

χρησιμοποιήσαμε

στο

map_alert.xml, πρέπει να τις παρέχουμε ένα κλειδί χρήσης του API των χαρτών. Το
κλειδί μας το παρέχει η Google μέσω της ιστοσελίδας «https://developers.
google.com/maps/documentation/android-api/».
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Για την κτήση αυτού του κλειδιού απαιτείται να ακολουθηθούν τα κάτωθι βήματα.


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



Στο Android Studio ακολουθούμε το path: File > Project Structure > app >
Dependencies

και

προσθέτουμε

το

com.google.android.gms:play-

services:9.6.1.


Πληκτρολογούμε τον παρακάτω κώδικα μέσα στο AndroidManifest.xm
<permission
android:name="com.ioannisantonatos.oldielifevest.permission.MAPS
_RECEIVE"
android:protectionLevel="signature" />
<uses-feature
android:glEsVersion="0x00020000"
android:required="true" />

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 λογισμικό, ανοίγουμε τη γραμμή
εντολών, μεταβαίνουμε στη διαδρομή όπου έχει αποθηκευτεί η JAVA και γράφουμε
την παρακάτω εντολή η οποία θα προκαλέσει και το κάτωθι εικονιζόμενο
αποτέλεσμα.

Για την απόκτηση του API Key θα χρειαστούμε τα δεδομένα δεξιά από το “SHA1:”.
Αφού αντιγράψουμε το SHA1 hash value, πλοηγούμαστε στην ιστοσελίδα Google
Developers (Βλ. ανωτέρω link). Στην ιστοσελίδα αυτή, κάνοντας εγγραφή και
πατώντας την επιλογή Get A Key, μας κατευθύνει βήμα προς βήμα σε όλες τις επι
μέρους διαδικασίες για την απόκτηση του ApiKey.
Το κλειδί αυτό είναι ένα αλφαριθμητικό το οποίο και πρέπει να τοποθετήσουμε
στο AndroidManifest.xml όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αν το κλειδί μας δεν είναι
σωστό, τότε δεν θα εμφανιστεί ο χάρτης στο fragment.
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5.12 Το αρχείο μανιφέστου της εφαρμογής
Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής, ολοκληρώθηκε και το αρχείο μανιφέστου
AndroidManifest.xml του οποίου η τελική μορφή, παρουσιάζεται κάτωθι.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.ioannisantonatos.oldielifevest">
<permission
android:name="com.ioannisantonatos.oldielifevest.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.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission
android:name="com.ioannisantonatos.oldielifevest.permission.MAPS_RECEIVE
"/>
<uses-permission
android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
<uses-permission
android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />
<uses-permission
android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@mipmap/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:supportsRtl="true"
android:theme="@style/AppTheme" >
<receiver
android:name=".BootComplete"
android:enabled="true"
android:exported="false" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"
/>
</intent-filter>
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.BATTERY_LOW"
/>
</intent-filter>
</receiver>
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<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>
<activity android:name=".FallConfirm" >
</activity>
<meta-data
android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
android:value="AIzaSyDwWCRKQheFQxTm_9rbhiPPq4jnm97oyWc" />
<meta-data
android:name="com.google.android.gms.version"
android:value="@integer/google_play_services_version" />
<service android:name=".GforceService"> </service>
<service android:name=".GPSService">
</service>
<service android:name=".SMSService">
</service>
</application>
</manifest>

AndroidManifest.xml
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αποσφαλμάτωση, Μελλοντική Εξέλιξη και Συμπεράσματα
6.1 Δοκιμαστική Περίοδος Εφαρμογής
Κατά την δοκιμαστική φάση της εφαρμογής ζήτησα βοήθεια από φίλους
γνωστούς και συγγενείς, με κινητά Android, ώστε να δοκιμάσουν την αρχική έκδοση
της εφαρμογής και να μου μεταφέρουν τις εμπειρίες χρήσης τους. Συνολικά
ανταποκρίθηκαν πέντε (5) άτομα του στενού μου περιβάλλοντος τα οποία και
οφείλω να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους στην βελτίωση της εμπειρίας χρήσης
της εφαρμογής αλλά και για την ανακάλυψη κάποιων Bugs τα οποία μου είχαν
ξεφύγει στην φάση της υλοποίησης. Τα περισσότερα μικροπροβλήματα
εμφανίστηκαν στον εντοπισμό πιθανής πτώσης, σε συσκευές μικρής οθόνης καθώς
και σε συσκευές με API κοντά στο ελάχιστο.
Οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για στη δοκιμαστική φάση εμφανίζονται
στον παρακάτω πίνακα.
Κατασκευαστής

Μοντέλο

Έκδοση
Android

Sony

M4 Aqua

6.0.1

Samsung

A3

6.0.1

LG

NEXUS 5

6.0.1

Samsung

GT-S7562

4.04

Huaway

Mate 9

7.0

Πίνακας 6.1: Συσκευές Δοκιμής Εφαρμογής

6.2 Μελλοντική Εξέλιξη της Εφαρμογής
Η ανάπτυξη της εφαρμογής δεν σταματά εδώ, βάσει των μέχρι τώρα δυνατοτήτων
που παρέχει, ανοίγονται νέοι ορίζοντες για την υποβοήθηση ηλικιωμένων ατόμων.
Συγκεκριμένα, αντί η μαθηματική πράξη για τον εντοπισμό της πτώσης να γίνεται
βάση ενός στατικού αλγορίθμου στην συσκευή, θα μπορούσε αυτό να γίνεται από
έτερο απομακρυσμένο εξυπηρετητή. Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα, δεδομένης της
ανατροφοδότησης σε περιπτώσεις ψευδούς εντοπισμού πτώσης, να υπάρχει
δυνατότητα βελτίωσης του αλγορίθμου, καθώς πλέον οι χρήστες της εφαρμογής θα
παίζουν και τον ρόλο του tester. Ένα ακόμα πλεονέκτημα αυτής της υλοποίησης
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είναι ότι η εφαρμογή θα είναι πλέον πιο ελαφριά και «φιλική» για την συσκευή μπαταρία, αφού απλά θα αποστέλλει τιμές μέσω της χρήσης δεδομένων.
Επίσης μια ακόμα δυνατότητα που πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να
προστεθεί είναι αυτή της δυνατότητας επιλογής του εύρους απομάκρυνσης από την
ορισθείσα ως οικία καθώς και η δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός
μέρους ως οικία (Πχ εξοχική κατοικία).
6.3 Συμπεράσματα
Η ανάπτυξη εφαρμογών στο Android είναι μια εργασία με απαιτήσεις ανάλογες
του προς υλοποίηση project. Απαιτεί γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java,
ταλέντο, μεράκι και ευρηματικότητα από τον προγραμματιστή ώστε να προβεί στην
ανάπτυξη μιας εφαρμογής πραγματικά χρήσιμης, εύχρηστης αλλά και ελκυστικής
για χρήση.
Για την επίτευξη αυτού χρειάστηκε να αφιερωθεί αρκετός χρόνος για την
εκμάθηση προγραμματισμού στην πλατφόρμα Android και ανάπτυξη στο μέτρο του
εφικτού, των ανωτέρω δεξιοτήτων.
Αρχικά, αφετηρία αποτέλεσαν κάθε είδους tutorial που περιείχαν συστατικά
χρήσιμα για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής. Κατόπιν τούτου, σειρά
είχαν τα διάφορα βιβλία για την ανάπτυξη εφαρμογών σε Android τα οποία
απευθύνονται σε αρχάριους προγραμματιστές.
Στη συνέχεια και αφού δημιουργήθηκε ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο γνώσεων
ξεκίνησε η ανάπτυξη της εφαρμογής μέσω του γνωστού ρητού «διαίρει και
βασίλευε», αφού κάθε λειτουργεία της αναλύθηκε και επιμερίσθηκε σε όσο το
δυνατόν πιο πολλά απλά συστατικά στοιχεία. Συνολικά η υλοποίηση χρειάστηκε
περί τους τέσσερεις (4) μήνες για να αποπερατωθεί, χρόνος που δεν περιλαμβάνει
τη διαδικασία του Debugging και τη φάση του Beta Testing.
Οι δυσκολίες ήταν αρκετές, αλλά η χαρά της επίλυσής τους ήταν η κινητήριος
δύναμη για να την ολοκλήρωση αυτής. Έτσι, μέσω σκληρής δουλείας, επιτεύχθηκε
ο στόχος της ολοκλήρωσης της παρούσας πτυχιακής εργασίας γεγονός που
συνέτεινε στο να αποκτήσω πολλά εφόδια πάνω στον προγραμματισμό τα οποία
και θα αξιοποιήσω στην μετέπειτα πορεία μου είτε μέσω της βελτίωσης της
παρούσας υλοποίησης είτε με την υλοποίηση νέων project.
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