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Πεπίλητη  

 
 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηε ζπλερή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, νη έμππλεο ζπζθεπέο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ θάζε αλζξώπνπ. Ζ ζπλερόκελε όκσο ηάζε εμέιημεο ησλ 

έμππλσλ θηλεηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ, νδεγνύλ όπσο είλαη εύθνια θαηαλνεηό, ζηελ αλάγθε γηα κεγαιύηεξε 

απηνλνκία ηεο ζπζθεπήο. 

  

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή, πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γηα 

ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android. θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο 

είλαη ε θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο κέζα ζε έλα 

πξνεπηιεγκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα απηά επεμεξγάδνληαη 

θαη έπεηηα κε ηε βνήζεηα αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο εμάγνληαη πξνβιέςεηο πνπ 

αθνξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα ππεξεζίεο δεδνκέλσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

θαζώο θαη ππεξεζηώλ ηνπνζεζίαο. Μέζα από απηέο ηηο πξνβιέςεηο επηηπγράλεηαη θαη 

ν απώηεξνο ζθνπόο πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ηεο 

ζπζθεπήο, ε νπνία πξνθύπηεη απν ηελ απνθπγή ηεο άζθνπεο ρξήζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ. 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζπιιέγνληαη δεδνκέλα από 

έλαλ ρξήζηε Android ζπζθεπήο  κέζα ζε δηάζηεκα επηά εκεξώλ, κε ξπζκό 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ έλα ιεπηό. Σα δεδνκέλα απηά επεμεξγάδνληαη ζηε ζπλέρεηα 

θαη πξνθύπηνπλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν νη αλάγθεο ηνπ ρξήζηε γηα δεδνκέλα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο.   
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Abstract 

  
 

In recent years, as technology evolves, smart devices and more specifically 

smartphones have become an integral part of each person's everyday life. However, 

the continuously evolving trend of smartphones, combined with the increasing 

capabilities they offer, is leading to the need for greater device autonomy in terms of 

battery life. 

 

In this particular diploma thesis, an application for devices running Android operating 

system is being developed. The purpose of this application is to record and store 

device‟s usage data within a default time period. The collected data are then processed 

and with the help of machine learning algorithms we produce predictions related to 

the user requirements for mobile data services as well as location services. These 

predictions also achieve the ultimate goal of maximizing the battery life of the device, 

which occurs from avoiding unnecessary use of these services. 

 

For the purposes of this diploma thesis, large amount of data are collected from an 

Android device user within seven days at a one-minute data capture rate. These data 

are then processed, resulting in the prediction of the user‟s needs for mobile data and 

location services. 
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Δςσαπιζηίερ  

 
Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηδηαηηέξσο ηελ επηβιέπνπζα επίθνπξε θαζεγήηξηα Ησάλλα Ρνπζζάθε θαζώο θαη ηνλ 

ππνςήθην δηδάθηνξα Παύιν Κνζκίδε γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζαλ λα αζρνιεζώ 

κε έλα ηόζν ελδηαθέξνλ ζέκα θαζώο θαη γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε 

πνπ κνπ πξνζθέξζεθε θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

Αθόκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα όιε ηε ζηήξημε πνπ 

κνπ δείρλνπλ όια απηα ηα ρξόληα, θαζώο θαη γηα ηελ ππνκνλή πνπ έρνπλ θάλεη.  

 

Σέινο επραξηζηώ ηνπο θίινπο κνπ πνπ είλαη πάληα εθεί γηα κέλα γηα ηηο αμέραζηεο 

ζηηγκέο πνπ έρνπκε πεξάζεη όια απηά ηα σξαία θνηηεηηθά ρξόληα. 
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Κεθάλαιο 1  
 
 

Διζαγυγή 

 
 

1.1 Έξςπνερ ζςζκεςέρ  
 

 

H εμέιημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη εκθαλήο ζε θάζε πηπρή 

ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ αλζξώπσλ. Μάιηζηα είλαη ηόζν ξαγδαία πνπ νη 

ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο παγθνζκίσο μεπεξλνύλ αθόκα θαη ηνλ πιεζπζκό νιόθιεξεο 

ηεο αλζξσπόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ππάξρνπλ πεξίπνπ 

9 δηζεθαηνκκύξηα ζπλδέζεηο ελώ ν πιεζπζκόο ηεο Γεο είλαη κόιηο πάλσ από ηα 7.5 

δηζεθαηνκκύξηα [1]. 

 

Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαζώο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ, ην νπνίν απνηειεί 

πιένλ αλαπόζηαην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ αλζξώπσλ, νη αλάγθεο ηνπο γηα 

επηθνηλσλία ηξνπνπνηνύληαη ζεκαληηθά θαη κπνξνύλ λα πάξνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο. 

Ζ θπξηαξρία ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπσο είλαη ην Facebook, ην 

Twitter, ην Google+, θαζώο θαη ηζηνζειίδσλ αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ, όπσο είλαη 

ην YouTube, ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από 

εηαηξίεο θνινζζνύο (Facebook, Google, Microsoft, Yahoo) νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο 

θαηλνηνκίεο. Μηα ηέηνηα θαηλνηνκία είλαη θαη ε θαηαζθεπή έμππλσλ ζπζθεπώλ 

(Smartphones) κε ζθνπό ηελ θάιπςε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ αλαγθώλ ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

Κάπσο έηζη νδεγήζεθε ε Apple ζηελ θαηαζθεπή θαη παξνπζίαζε ηεο πξώηεο ηεο 

έμππλεο ζπζθεπήο (iPhone), δίλνληαο έηζη ην παξάδεηγκα θαη ζηηο ππόινηπεο κεγάιεο  

θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ινγηζκηθό ηεο Google 

νδεγήζεθαλ επίζεο ζηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ ζπζθεπώλ. Υάξε ζηε λέα απηή 

ηερλνινγία νη άλζξσπνη απέθηεζαλ ηε δπλαηόηεηα λα θξαηνύλ ζηα ρέξηα ηνπο 

ζπζθεπέο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρνπλ ππνινγηζηηθή ηζρύ κεγαιύηεξε αθόκα θαη 

από πνιινύο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο (Personal Computers - PC), πξνζθέξνληαο 

παξάιιεια ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο θνξεηόηεηαο. Ζ ζπλερήο εμέιημε ησλ 

έμππλσλ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εμέιημε ησλ δηθηύσλ ηα νπνία θάλνπλ ηελ πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν εύθνιε θαη γξήγνξε, πξνζθέξνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα γηα ηε ρξήζε 

όιν θαη πεξηζζόηεξσλ εθαξκνγώλ από νπνηνδήπνηε ζεκείν βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. 

Αξρηθά ήηαλ ηα δίθηπα ηξίηεο γεληάο (3G) ηα νπνία εηζήγαγαλ ηελ πεξηήγεζε ζην 

δηαδίθηπν, ελώ ζηε ζπλέρεηα κε ηα δίθηπα ηέηαξηεο γεληάο (4G) απμήζεθαλ θαηα 

πνιύ νη ηαρύηεηεο θαζηζηώληαο εθηθηή ηελ αλαπαξαγσγή πεξηέρνκέλνπ ρσξίο λα 

ππάξρνπλ θαζόινπ θαζπζηεξήζεηο. Σέινο ηα δίθηπα πέκπηεο γεληάο (5G), αλακέλεηαη 

λα απνηειέζνπλ βαξόκεηξν ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία θαζώο ζα θαηαζηήζνπλ 

εθηθηή ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπώλ ζην Γηαδίθηπν ησλ 

Πξαγκάησλ (Internet of Things) [2]. 
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Δικόνα 1: Παξάδεηγκα έμππλεο ζπζθεπήο (Samsung Galaxy S10 [3]). 

 

 

1.2 Λειηοςπγικά Σςζηήμαηα και Έξςπνερ Σςζκεςέρ 
 
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ έμππλσλ ζπζθεπώλ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύλ ηα δπν 

δεκνθηιέζηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ην Android ηεο Google θαη ην iOS ηεο 

Apple. ε αληίζεζε κε ηελ Apple πνπ δηαζέηεη ην ιεηηνπξγηθό ηεο ζύζηεκα κόλν ζηηο 

ζπζθεπέο πνπ θαηαζθεπάδεη ε ίδηα (iPhone), ε Google ην δηαλέκεη εθηελώο ζε 

κεγάιεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο θηλεηώλ ζπζθεπώλ ηνπ ρώξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

Samsung, ε Sony, ε Xiaomi, ε Huawei, ε OnePlus. Παξάιιεια ην ρξεζηκνπνηεί 

πιένλ θαη ζηηο ζπζθεπέο πνπ θαηαζθεπάδεη ε ίδηα (Google Pixel), νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

ην ιεγόκελν θαζαξό Android (stock Android). Πέξα όκσο απν ηα δπν ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πξηλ από κεξηθά ρξόληα ππήξραλ θαη αιια ζην 

πξνζθήλην ηα νπνία πιένλ ερνπλ ζρεδνλ εμαιεηθζεί. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην 

παξάδεηγκα ηνπ Symbian ηεο Nokia, ην νπνίν κηα δεθαεηία πξηλ θαηείρε ην 44% ηεο 

αγνξάο, ελώ ην Blackberry OS ηεο RIM ηελ ίδηα πεξίνδν ήηαλ δεύηεξν κε ην 20%. 

Πιένλ ην Android θαη ην iOS, εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ζρεδόλ όιν ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ, κε πνζνζηό πνπ αζξνηζηηθά αγγίδεη ην 98%, 

κε ην ππόινηπν πεξίπνπ 2% λα κνηξάδεηαη όπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο [4]. 
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Δικόνα 2: Γξάθεκα ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

[4]. 

 

 

 
Δικόνα 3: Πνζνζηό ρξήζεο ηνπ θάζε ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο απηή ηε ρξνληθή 

ζηηγκή [4]. 

 

Ζ πιεζώξα ησλ εθαξκνγώλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα δπν απηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

είλαη ηόζν κεγάιε πνπ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο αθόκα θαη ηνπ πην απαηηεηηθνύ 

ρξήζε. Οη εθαξκνγέο απηέο κπνξεί λα είλαη επξείαο ρξήζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα 

είλαη νη εθαξκνγέο ηειεθώλνπ, κελπκάησλ θεηκέλνπ (SMS), πεξηήγεζεο ζην 

δηαδίθηπν, κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email)  θιπ, ελώ παξάιιεια 

κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ θαη πην εηδηθνύ ζθνπνύ όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

παξαθνινύζεζε ηεο θαζεκεξηλήο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ρξήζε.  

 

Πέξα όκσο από ηνλ ηεξάζηην όγθν εθαξκνγώλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπγθεθξηκελά 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, δίλνπλ θαη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θαζέλα λα δεκηνπξγήζεη ηε 

δηθή ηνπ εθαξκνγή. Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εθαξκνγώλ (app stores) δηαζέηνπλ 

εθαηνκκύξηα εθαξκνγέο, πνιιέο από ηηο νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από απινύο 

ρξήζηεο πνπ δηέζεηαλ γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ. Υάξε ζην Android θαη ην iOS απηή 

ηε ζηηγκή ππάξρνπλ εθαξκνγέο γηα όια ηα δηαζέζηκα θνηλσληθά δίθηπα, θάλνληαο 

έηζη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ αθόκα πην εύθνιε θαη άκεζε, ελώ 

παξάιιεια γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπλερόκελεο αλάγθεο γηα όιν θαη πεξηζζόηεξν 

απνζεθεπηηθό ρώξν πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ 

ππνινγηζηηθνύ λέθνπο (Cloud) από ηνπο ρξήζηεο ησλ δύν απηώλ ινγηζκηθώλ [5]. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη αλά πάζα ζηηγκή πξόζβαζε ζε έλα 

ηεξάζηην όγθν δεδνκέλσλ κε κνλαδηθό πξναπαηηνύκελν λα είλαη ζπλδεδεκέλε ε 

ζπζθεπή ζην δίθηπν. 
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εθαξκνγώλ είλαη 

δηαζέζηκε κηα ηεξάζηηα γθάκα από εθαξκνγέο. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

πεξηεγεζεί από ηελ έμππλε ζπζθεπή ηνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα θαη εθόζνλ 

ηνπ θηλήζεη θάηη ην ελδηαθέξνλ λα εγθαηαζηήζεη θάπνηεο από απηέο ηηο εθαξκνγέο. Οη 

πεξηζζόηεξεο δηαηίζεληαη δσξεάλ ελώ νη ππόινηπεο απαηηνύλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπο ελα κηθξό αληίηηκν ην νπνίν είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξν από 5 επξώ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ηεο Google (Google Play Store), κέρξη ηνλ 

Ηνύλην ηνπ 2019 είραλ θαηακεηξεζεί ηνπιάρηζηνλ 2.600.000 εθαξκνγέο (βιέπε 

Δηθόλα 4), ελώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ιήςεσλ ππνινγίδεηαη ζηα 70 

δηζεθαηνκκύξηα (κόλν γηα ηηο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android) [6]. Όπσο 

είλαη εύθνια θαηαλνεηό ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ γηα 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη γεληθόηεξα γηα έμππλεο ζπζθεπέο, απαζρνιεί 

όινπο όζνπο αζρνινύληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό παγθνζκίσο, αθνύ πιένλ νη 

ρξήζηεο κε έμππλεο ζπζθεπέο είλαη ηόζνη πνιινί πνπ δεκηνπξγνύληαη ζπλερώο λέεο 

απαηηήζεηο. 

 

 

 
Δικόνα 4: Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο δηαζέζηκσλ εθαξκνγώλ ζην Google Play Store κέρξη 

ην Ηνύλην ηνπ 2019 [6]. 

 

 

1.3 Το λειηοςπγικό ζύζηημα Αndroid ηηρ Google 
 

Σν Android είλαη έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ έμππλσλ ζπζθεπώλ ζήκεξα θαη έρεη αλαπηπρζεί από ηελ Google, 

βαζηζκέλν ζε κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ππξήλα Linux (Linux kernel) [7]. 

Αξρηθά ζρεδηάζηεθε γηα θνξεηέο ζπζθεπέο αθήο, όπσο είλαη δειαδή νη έμππλεο 

ζπζθεπέο θαη νη έμππλεο ηακπιέηεο (tablets), ελώ ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε θαη ζε 

ζπζθεπέο πνπ αθνξνύλ άιινπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ. 
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Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη έμππλεο ηειενξάζεηο (smartTVs) θαζώο θαη 

ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε έλα κεγάιν εύξνο ζύγρξνλσλ 

απηνθηλήησλ ην νπνίν είλαη ην Android Auto. Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android 

δηαρεηξίδεηαη ην πιηθό (hardware) ηεο ζπζθεπήο θαη παξέρεη ηηο ηερλνινγίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγώλ. Μηα έμππλε 

ζπζθεπή ζήκεξα κε ην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, παξέρεηαη κε 

πξνεγθαηεζηεκέλεο θάπνηεο βαζηθέο εθαξκνγέο. Σέηνηεο είλαη ην Σειέθσλν, ηα 

Μελύκαηα, ην Gmail (εθαξκνγή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

απν ηε Google), ην Google Chrome (πεξηεγεηήο ηζηνύ) θαη αξθεηέο άιιεο, πνπ 

κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο πνπ έρεη πιένλ έλαο ρξήζηεο απν έλα 

ζύγρξνλν θηλεηό ηειέθσλν. 

 
Σν Android Software Development Κίt (SDK) πεξηέρεη όια ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία θαη ηηο δηεπαθέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, 

ιεηηνπξγία θαζώο θαη ην δνθηκή ησλ εθαξκνγώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή 

νζόλε κηαο Android ζπζθεπήο [7]. 'Οιεο νη εθαξκνγέο αλαπηύζζνληαη 

ρξεζηκνπνηώληαο πιαίζηα (frameworks) αλάπηπμεο εθαξκνγώλ Android. Οη επίζεκεο 

γιώζζεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ είλαη ε αληηθεηκελνζηξεθήο γισζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Java, ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ε επίζεο αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα Kotlin, ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί 

απν ηε Google [7]. Οη εθαξκνγέο εγθαζίζηαληαη θαη ηνπνζεηνύληαη παξάιιεια κε ηηο 

ήδε εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο ζηελ νζόλε παξνπζίαζεο εθαξκνγώλ ηεο ζπζθεπήο 

θαη είλαη πάληα δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε. Ζ θαηαλόεζε ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηώλ 

θαη ησλ εξγαιείσλ από ηα νπνία απνηειείηαη ην Android SDK είλαη απαξαίηεηε 

πξνππόζεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο. 

 

  Σε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα Android βξίζθεηαη ζηελ έθδνζε 9.0 (Pie). 

 

 

Έκδοζη Κυδική Ονομαζία Ημεπομηνία API level Γιανομή 

1.6 Donut 15 επηεκβξίνπ 2009 4 0 % 

2.0 Eclair 26 Οθησβξίνπ 2009 7 0 % 

2.2 Froyo 20 Μαΐνπ 2010 8 0% 

2.3 Gingerbread 9 Φεβξνπαξίνπ 2011 10 0.2% 

3.2 Honeycomb 15 Ηνπιίνπ 2011 13 0% 

4.0 Ice Cream Sandwich 16 Γεθεκβξίνπ 2011 15 0.3% 

4.1 Jelly Bean 9 Ηνπιίνπ 2012 16 1.2% 

4.2 Jelly Bean 13 Ννεκβξίνπ 2012 17 1.9% 

4.3 Jelly Bean 24 Ηνπιίνπ 2013 18 0.5% 

4.4 KitKat 31 Οθησβξίνπ 2013 19 9.1% 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD
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Έκδοζη Κυδική Ονομαζία Ημεπομηνία API level Γιανομή 

5.0 Lollipop 3 Ννεκβξίνπ 2014 21 4.2% 

5.1 Lollipop 9 Μαξηίνπ 2015 22 16.2% 

6.0 Marshmallow 5 Οθησβξίνπ 2015 23 23.5% 

7.0 Nougat 22 Απγνύζηνπ 2016 24 21.2% 

7.1 Nougat 4 Οθησβξίνπ 2016 25 9.6% 

8.0 Oreo 21 Απγνύζηνπ 2017 26 10.1% 

8.1 Oreo 5 Γεθεκβξίνπ 2017 27 2.0% 

9.0 Pie 6 Απγνύζηνπ 2018 
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Πίνακαρ 1: Όιεο νη εθδόζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Android [7]. 

 

1.4 Ανάλςζη δεδομένυν από έξςπνη ζςζκεςή 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από κηα έμππλε ζπζθεπή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android, κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή 

πεγή εμαγσγήο ζπκπεξεζκάησλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ θαζώο θαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ. ε θαζεκεξηλή βάζε, ακέηξεηνη είλαη απηνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ κηα έμππλε ζπζθεπή Android (Android smartphone) γηα ηηο βαζηθέο 

θαη όρη κόλν αλάγθεο ηνπο, αθνύ όπσο είδακε παξαπάλσ ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο 

αγνξάο θηλεηώλ ηειεθώλσλ έρεη εγθαηεζηεκέλν ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android. 

Μέζα από ηελ πιεζώξα ησλ εθαξκνγώλ πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη κηα ηέηνηα 

ζπζθεπή θαζώο θαη από ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ηεο ζπζθεπήο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

πξνθύπηεη ζεκαληηθή πιεξνθόξεζε γηα ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηηώζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

ηεο ζπζθεπήο αιιά θαη ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηεο. 

 

1.5 Ανηικείμενο ηηρ Γιπλυμαηικήρ 

Με ηε ζπλερώο απμαλόκελε δεκνηηθόηεηα ησλ έμππλσλ ζπζθεπώλ, νη άλζξσπνη ζηηο 

κέξεο καο δαπαλνύλ πνιύ πεξηζζόηεξν ρξόλν κε απηέο από όηη παιαηόηεξα. Ζ ρξήζε 

ησλ ζπγθεξηκέλσλ ζπζθεπώλ δελ θαιύπηεη πιένλ κόλν ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε 

ρξήζηε, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε απνζηνιή ελόο κελύκαηνο ή ε πξαγκαηνπνίεζε 

θιήζεσλ, αιιά θαιύπηεη πνιιέο πεξηζζόηεξεο πςεινύ επηπέδνπ αλάγθεο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα ζρεδόλ κε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, π.ρ. 

αλαπαξαγσγή κνπζηθήο. Σέηνηεο αλάγθεο ππνζηεξίδνληαη θπξίσο από δηάθνξεο 

εθαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνύ θαηάιιεια 

γηα εθηέιεζε ζε έμππλεο ζπζθεπέο. Καζώο νη λεώηεξεο ηερλνινγίεο (π.ρ. δηθηύσζε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD
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4G) θαη νη πνιύπινθεο θαη απαηηεηηθέο  εθαξκνγέο (π.ρ. ηξηζδηάζηαην gaming, 

Apple's FaceTime) εμειίζζνληαη θαη γίλνληαη όιν θαη πην δεκνθηιείο, ην ράζκα 

κεηαμύ ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο θαη ηεο δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνθαιείηαη ελόριεζε ζηνπο εθάζηνηε 

ρξήζηεο, νη νπνίνη γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν εμαξηώκελνη από ηηο έμππλεο 

ζπζθεπέο ηνπο. Ζ αληζόηεηα απηή απνηέιεζε βαζηθό θαηαιύηε ηα ηειεπηαία ρξόληα 

γηα ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ θαη ζηξαηεγηθώλ βειηηζηνπνίεζεο ελέξγεηαο πνπ 

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε ινγηζκηθό. 

 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάπηπμε κηαο Αndroid εθαξκνγήο, ε 

νπνία εθηειείηαη ζην παξαζθήλην γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Σα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο από ηε ζπζθεπή ζην νξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνβιέςεσλ κε 

γλώκνλα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Με βάζε ηελ εμαγόκελε γλώζε από ηα 

δεδνκέλα απηά, εθαξκόδνληαη θαη ζπγθξίλνληαη κεηαμύ ηνπο πνηθίινη θαη 

δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε 

αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ θάλεη ζηε ζπζθεπή. Δπηπιένλ κέζα από ηελ πιεζώξα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ καο παξέρνπλ ηα δεδνκέλα απηά, όπσο ε ώξα ηεο εκέξαο, ε 

ζηάζκε ηεο κπαηαξίαο, ε θαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ, επηιέγνληαη εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ βειηηζηνπνηνύλ ην κνληέιν κεραληθήο κάζεζεο θαη θαίλεηαη λα 

έρνπλ πξνγλσζηηθέο δεμηόηεηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εκπλεύζηεθε από ηα 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο ζηα άξζξα [8] – [10]. Καη ζηηο ηξείο 

πεξηπηώζεηο έγηλε εμόξπμε δεδνκέλσλ απν ζπζθεπή κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

Android. ην άξζξν [8] ν βαζηθόο ζθνπόο ήηαλ ε επίηεπμε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

κέζα απν ηελ θαιύηεξε δηαρείξεζε ηνπ πιηθνύ ηεο ζπζθεπήο. Από ηελ άιιε κεξία 

ζηα άξζξα [9]-[10] ν ζηόρνο παξέκεηλε ν ίδηνο, όκσο έγηλε πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί 

κέζα απν ηελ θαιύηεξε δηαρεηξήζε θαη ρξήζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγώλ ηεο 

εθάζηνηε ζπζθεπήο. 

 

1.6 Οπγάνυζη Κειμένος 

Σν ππόινηπν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη νξγαλσκέλν σο εμήο: 

ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε 

παξνύζα δηπισκαηηθή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο. 

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο πνπ αθνξά ηελ 

αλάπηπμε εθαξκνξγήο Android. Αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα Αndroid εθαξκνγώλ, ελώ ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη θαη ην ηερληθό ππόβαζξν, ζην νπνίν πεξηέρεηαη ε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Java θαζώο θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 ην θεθάιαην 4 αλαιύεηαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν γύξσ από ηε κεραληθή κάζεζε, 

θαζώο θαη νξηζκέλνη αιγόξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Παξάιιεια παξνπζηάδεηαη 
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ε Python σο επηιεγόκελε γιώζζα γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ 

θαζώο θαη θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηα εξγαιεία θαη ηα πεξηβάιινληα 

αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

ην θεθάιαην 5 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ηεο θύξηαο 

εθαξκνγήο. Πεξηγξάθεηαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπηπμή ηεο, θαζώο θαη νη δνκέο δεδνκέλσλ θαη νη αιγόξηζκνη  

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δπίζεο αλαιύεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ 

ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο θαζώο θαη ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο, ζπιινγήο θαη 

απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ απν ηε ζπζθεπή γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

ην θεθάιαην 6 παξνπζηάδνληαη ηα εμαγόκελα ραξαθηεξηζηηθά από ηα ζπιιερζέληα 

δεδνκέλα κε βάζε ηα νπνία δεκηνπξγείηαη ην ζύλνιν δεδνκέλσλ, ε δηαδηθαζία 

πξνεπεμεξγαζίαο, κεηεπεμεξγαζίαο θαη επηινγήο ηνπο γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ 

αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο. Αθόκα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ζην πξόβιεκα ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηεο 

ζπζθεπήο. 

ην θεθάιαην 7, παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

δηπισκαηηθή εξγαζία θαη πξνηείλνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο. 
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Kεθάλαιο 2 

 

Σςναθήρ Βιβλιογπαθία 

 

Αξθεηέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα από δηάθνξνπο εξεπλεηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί έλα κνληέιν πνπ αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη από κηα 

ζπζθεπή, κε ζθνπό λα απμεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ηεο ζπζθεπήο, ρσξίο 

ηαπηόρξνλα λα κεηώλεηαη ε εκπεηξία ρξήζεο ηεο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο. 

Οη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ [8] επηρείξεζαλ λα βξνπλ έλα κνληέιν ην νπνίν πξνβιέπεη 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα δεδνκέλα θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

θαζώο θαη γηα ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο, έρνληαο σο είζνδν δεδνκέλα πνπ ζπλέιιεμε από 

ηελ εθάζηνηε ζπζθεπή ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηώληαο κηα εθαξκνγή ε νπνία εθηεινύληαλ ζην παξαζθήλην ζε κηα έμππλε 

ζπζθεπή γηα δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο θαη ζπιιέγνληαο δεδνκέλα θάζε 1 ιεπηό, 

δεκηνπξγήζεθε έλαο κεγάινο όγθνο πιεξνθνξίαο ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο είζνδνο ζην κνληέιν πξόβιεςεο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί έλα 

κνηίβν ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο από ηνλ ρξήζηε, έηζη ώζηε λα είλαη ηειηθά εθηθηή ε 

πξόβιεςε ησλ αλαγθώλ ηνπ γηα ππεξεζίεο δεδνκέλσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

ηνπνζεζίαο. 

ην άξζξν [9] κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε, νη ζπγγξαθείο πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ 

ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο απηνλνκίαο ηεο κπαηαξίαο κηαο έμππλεο ζπζθεπήο δίλνληαο 

έκθαζε ζην ινγηζκηθό. Απηό πνπ ζέιεζαλ λα πεηύρνπλ ζηελ νπζία είλαη ε θαιύηεξε 

αμηνπνηήζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα εθαξκνγή, αλάινγα κε 

ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη ν ρξήζηεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Γηα 

παξάδεηγκα κηα εθαξκνγή κελπκάησλ θνξηώλεη όια ηα δηαζέζηκα κελύκαηα, από 

όιεο ηηο επαθέο, παξόιν πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ειάρηζηεο από απηέο 

ζε θαζεκεξηλή βάζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη είλαη 

κεγαιύηεξε από ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε ηνπ ρξήζηε. Μέζσ ελόο κεραληζκνύ 

πξνζαξκνγήο ηεο εθαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε πεηπραίλεηαη ηειηθά 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ρσξίο παξάιιεια λα επεξέαδεηαη ε 

εκπεηξία ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο.  

ην άξζξν [10] έγηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα δηαθνξεηηθό κνληέιν, ην 

νπνίν είρε επίζεο σο ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε κπαηαξίαο. πγθεθξηκέλα 

θαηαγξάθνληαο, αλάινγα κε δηάθνξεο παξακέηξνπο όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

δηαζέζηκν δίθηπν, ηνλ ρξόλν ή ηελ ηνπνζεζία θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε πεξηόδνπο ζπλερόκελεο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο, κπνξνύζαλ λα 
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πξνθύςνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαζώο θαη γηα ην πσο 

αιιειεπηδξά κε ηε ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηώληαο σο είζνδν ζην κνληέιν ηελ 

πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα πξνβιεθζεί θάζε ρξνληθή ζηηγκή ε εθαξκνγή πνπ ζα 

επηζπκεί ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαζώο θαη λα ππάξμνπλ δηάθνξεο πξνηάζεηο 

ζε πεξίπησζε πνπ επηζθεθζεί θάπνην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα εθαξκνγώλ 

πεξηνξίδνληαο έηζη αξθεηά ηνλ ρξόλν αλαδήηεζεο αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ 

εθαξκνγώλ θαη πεηπραίλνληαο ηειηθά ηελ αύμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο κπαηαξίαο. 

Με ηε ρξήζε ηνπ Μνbile Cloud Computing (MCC) νη ζπγγξαθείο ζην άξζξν [11] 

ζέιεζαλ λα θαηαθέξνπλ ηόζν ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο όζν θαη ππνινγηζηηθώλ 

πόξσλ, αθνύ κέζα απν θάπνηεο παξακέηξνπο πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε ην κνληέιν 

πξόβιεςεο πνπ έθηηαμαλ ζα απνθαζίδεηαη αλ κηα εθαξκνγή ζα ηξέμεη ηνπηθά ζηε 

ζπζθεπή ή ζα εθηειείηαη ζην MCC. ε παξόκνην κήθνο θύκαηνο ζην άξζξν [12] 

πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ ΜCC αλάινγα κε ην 

δηαζέζηκν δίθηπν, ην είδνο ηεο εθαξκνγήο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ηελ 

ίδηα ηε ζπζθεπή έηζη ώζηε λα εμνηθνλνκνύληαη ππνινγηζηηθνί πόξνη θαη ηαπηόρξνλα 

θαη κπαηαξία. 

ηελ πξνζπάζεηα λα κεηώζνπλ ηελ θαηαλάισζε κπαηαξίαο, νη ζπγγξαθείο ηνπ 

άξζξνπ [13] επηθεληξώζεθαλ ζηελ εύξεζε ελόο ελεξγεηαθά απνδνηηθνύ κνληέινπ 

εληνπηζκνύ ζέζεο, όπνπ ζα απνθαζίδεηαη ην πόηε ζα ελεξγνπνηνύληαη ή 

απελεξγνπνηνύληαη νη ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο, ή ζα ηξνπνπνηείηαη ε ζπρλόηεηα κε ηελ 

νπνία ιακβάλνληαη ηνπνζεζίεο. ην άξζξν [14] πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλνπλ έλαλ 

κεραληζκό κε ηνλ νπνίν ζα απελεξγνπνηείηαη ε θαηαγξαθή ηνπνζεζηώλ ή ζα 

κεηώλεηαη ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ην GPS (Global Position System) θαηαγξάθεη 

ηνπνζεζίεο αλάινγα κε ην αλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό ρώξν. 

 

Όπσο επηβεβαηώλεηαη από ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην άξζξν [15], ε 

ρξήζε ηεο αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

θηλεηή ζπζθεπή δείρλεη όηη ν θάζε ρξήζηεο έρεη έλα μερσξηζηό κνηίβν ρξήζεο θαη 

αλεμάξηεην από ηνπο ππόινηπνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν εθαξκόδνληαη πην απνδνηηθά 

νη αιγόξηζκνη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο γηα θάζε ρξήζηε ρσξίο όκσο λα 

δηαηαξάζζνληαη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζήο ηνπ, όπσο έγηλε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε πνπ επηθεληξώζεθε ζηελ αλάιπζε ηνπ κνηίβνπ ρξήζεο ελόο smartphone 

θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ζηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηνπ δηθηύνπ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

Πνιιέο αθόκα έξεπλεο, όπσο ζηα άξζξα [16]-[17] ρξεζηκνπνηνύλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνπλ από αιεζηλνύο ρξήζηεο θηλεηώλ ζπζθεπώλ έηζη ώζηε λα πξνθύςεη θάπνην 

κνηίβν ρξήζεο πνπ ηειηθά ζα έρεη σο ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πξνζπάζεηα ζην άξζξν [18], όπνπ νη ζπγγξαθείο 

δεκηνύξγεζαλ έλα νιόθιεξν ζύζηεκα, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κηαο έμππλεο ζπζθεπήο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε παξακηθξή 

παξεκβνιή ηνπ ρξήζηε. 

 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο έγηλε ζην 

άξζξν [19]. Βαζηθόο ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα κεησζέη όζν ην 

δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ε θαηαλάισζε ηεο κπαηάξηαο κέζα από ηελ θαηάιιειε επηινγή 
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δηθηύνπ. Αλάινγα κε ηελ εθηηκώκελε θίλεζε ηνπ θάζε δηθηύνπ αιιά θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ όγθν δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε θάζε δξάζε ηνπ 

ρξήζηε, επηιέγεηαη ην θαιύηεξν δπλαηό δίθηπν. ε παξόκνηα ινγηθή ζην άξζξν [20] 

αλαπηύρζεθε έλα ζύζηεκα ην νπνίν θάλεη ηε ρξήζε εθαξκνγώλ πεξηζζόηεξν 

απνδνηηθή όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Απηό επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ 

αλίρλεπζε ησλ ιηγόηεξν θνζηνβόξσλ δηθηύσλ γηα κεηαθόξα δεδνκέλσλ πνπ πεγάδεη 

από ηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο. 

 

Σελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέζα από ηελ θαιύηεξε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπνζεζίαο ζέιεζαλ λα πεηύρνπλ νη ζπγγξαθείο ζηα άξζξα [21]-[22]. Οη 

ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ [21] πξνζπάζεζαλ λα ην πεηύρνπλ απηό κέζα από ηελ 

θαιύηεξε δηαρείξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπνζεζίαο πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ κέζα από 

ηηο θεξαίεο ηνπ δηθηύνπ. Από ηελ άιιε κεξία ζην άξζξν [22] έγηλε κηα πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνύ ηεο ηνπνζεζίαο κέζα από ηε ζπλερή επεμεξγαξζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη αηζζεηήξεο ηεο ζπζθεπήο, όπσο γηα παξάδεηγκα ην γπξνζθόπην. 

Αθόκε κηα έξεπλα πνπ αθνξνύζε ηηο ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο θαη ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο έγηλε ζην άξζξν [23]. Οη ζπγγξαθείο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

άξζξνπ επηδίσμαλ λα αλαπηύμνπλ έλα κνληέιν πνπ πξνβιέπεη πόηε είλαη αλαγθαία ε 

ρξήζε ηνπ GPS αλάινγα κε ην ηζηνξηθό ηνπνζεζίαο θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

ιακβάλνληαη από ηνλ αηζζεηήξα επηηάρπλζεο ηεο ζπζθεπήο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν 

απνθεύγεηαη ε άζθνπε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο πνπ θνζηίδεη ζεκάληηθα 

ζε ελέξγεηα. 

 

Μέζα από ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο ηεο ζπζθεπήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ρξήζηε 

γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα άζξα [24]-[25]. Πην 

ζπγθεθξηκέλα από ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη από ηνπο αηζζεηήξεο ηεο ζπζθεπήο 

είλαη εθηθηή ε πξόβιεςε ησλ ρξνληθήο ζηηγκώλ πνπ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηνλ ηόπν 

θαηνηθίαο ηνπ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρξήζε ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ αιιά θαη ηελ 

απελεξγνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ ππεξεζίσλ πνπ δελ είλαη αλαγθαίεο ηηο δεδνκέλεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. 

 

Οη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ [26] επέιεμαλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ 

πιηθνύ ηεο ζπζθεπήο σο ιύζε γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Κύξηνο ζθνπόο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε εύξεζε ησλ ειάρηζησλ δπλαηώλ απαηηήζεσλ ζε 

πόξνπο ρσξίο παξάιιεια λα κεηώλεηαη ε γεληθή απόδνζε ηεο ζπζθεπήο, θάηη πνπ 

όπσο είλαη θαηαλνεηό κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο. 

Παξάιιεια ζηε κειέηε πνπ έγηλε ζην άξζξν [27] γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θαιύηεξε αμηνπνηήζε ησλ εθαξκνγώλ πνπ ρξεηάδνληαη ελεξγνπνηεκέλεο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ελόο ινγηζκηθνύ ην 

νπνίν πξνζαξκόδεη ηα αηηήκαηα ηεο θάζε εθαξκνγήο γηα δεδνκέλα ηνπνζεζίαο όπνηε 

θξίλεηαη αλαγθάην, κεηώλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 

ηηο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηα άξζξα [28]-[29], νη ζπγγξαθείο επηρεηξνύλ λα δηαθξίλνπλ 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηνπ ρξήζηε κέζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ, θαζώο θαη 

κεηαβάζεηο κεηαμύ ησλ θαηαζηάζεσλ κέζα από ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνπλ νη 

δηάθνξνη αηζζεηήξεο ηεο ζπζθεπήο. Mέζα από ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βξίζθεηαη ν 

ρξήζηεο είλαη εθηθηή ζηε ζπλέρεηα ε θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηεο ζπζθεπήο 

κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ζεκαληηθά ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ηεο 

ζπζθεπήο. Σέινο, ζηε κειέηε πνπ έγηλε ζην άξζξν [30] αλαιύεηαη ε ρξήζε 

αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο ηνπνζεζίαο θάηη πνπ κπνξεί 
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λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε δηάθνξα κνληέια κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε 

ησλ πόξσλ ηεο ζπζθεπήο θαη ηειηθά ηελ όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. 
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Κεθάλαιο 3 

 

Ανάπηςξη εθαπμογήρ Android 

 

3.1 Η απσιηεκηονική ηος Android  

ε γεληθέο γξακκέο, ην Android όπσο θαη θάζε άιιν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα απνηειεί 

ηoλ δηακεζνιαβεηή κεηαμύ ηνπ ππνθείκελνπ πιηθνύ (hardware) θαη ηνπ δηαζέζηκνπ 

ινγηζκηθνύ (software), πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη νη εγθαηεζηεκέλεο 

εθαξκνγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε. Οη εθαξκνγέο απηέο ζπάληα επηθνηλσλνύλ 

άκεζα κε ην πιηθό ηεο ζπζθεπήο. Κάζε θνξά πνπ απαηηείηαη κηα ηέηνηα επηθνηλσλία 

γίλεηαη ρξήζε κηαο ζεηξάο θαιά θαζνξηζκέλσλ δηεπαθώλ (interfaces) ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη ε θαζεκία εθαξκνγή παξακέλεη αλεπεξέαζηε από 

αιιαγέο ζην πιηθό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγώλ ζε 

ζπζθεπέο κε δηαθνξεηηθά πιηθά.  

Οη ηερλνινγίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Android κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ 

ζηα παξαθάησ ζηξώκαηα [31]: 

1. Linux Kernel. 

2. Hardware Abstraction Layer (HAL).  

3. Android Runtime.  

4. Native Libraries.  

5. Java API Framework. 

6. System Αξξs.  
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Δικόνα 5: ηξώκαηα αξρηηεθηνληθήο Android [31]. 

 

3.1.1 Τo ζηπώμα Πςπήναρ Linux (Linux Kernel) 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android 

είλαη βαζηζκέλν ζε κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ππξήλα Linux. Αθόκα θαη ην 

πεξηβάιινλ εθηέιεζεο Android (Android Runtime) ην νπνίν αλαιύεηαη παξαθάησ 

βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνλ ππξήλα ηνπ Linux γηα ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνύλ 

πνιπλεκαηηθόηεηα (multithreading) ή δηαρείξεζε κλήκεο. 

Παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηνπ ππξήλα Linux, ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android είλαη 

ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

αζθάιεηα, επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο έμππλσλ ζπζθεπώλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα νδήγεζεο πιηθνύ (hardware drivers) γηα 

έλαλ ήδε γλσζηό ππξήλα. 
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3.1.2 Τo ζηπώμα αθαίπεζηρ Υλικού (Hardware Abstraction Layer)  

Σν ζπγθεθξηκέλν επίπεδν παξέρεη όιεο ηηο δηεπαθέο εθείλεο πνπ αθνξνύλ ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ην πιηθό θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνύλ ζην 

αλώηεξν επίπεδν Java API (Application Programming Interface) framework. Σν 

ζηξώκα αθαίξεζεο πιηθνύ απνηειείηαη από πνιιά αξζξώκαηα (modules) 

βηβιηνζεθώλ θαζέλα από ηα νπνία είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ελζώκαησζε ελόο 

ζπζηαηηθνύ ηνπ πιηθνύ κέζσ ηεο θαηάιιειεο δηεπαθήο. Έλα ηέηνην άξζξσκα είλαη 

θαη ε θάκεξα ηνπ θηλεηνύ. Όηαλ έλα πιαίζην (framework) API επηζπκεί ηελ 

πξόζβαζε ζην πιηθό ηεο ζπζθεπήο, ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θνξηώλεη ην 

θαηαιιήιν άξζξσκα από ηε βηβιηνζήθε γηα ην εθάζηνηε ζπζηαηηθό πιηθνύ. 

 

3.1.3 Το ζηπώμα Πεπιβάλλον Δκηέλεζηρ Android (Android Runtime)  

ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλε έθδνζε Android 5.0 ή κεγαιύηεξε (δειαδή 

επίπεδν API κεγαιύηεξν ή ηζν ηνπ 21), θάζε κηα από ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο 

εθηειείηαη ζε μερσξηζηή δηεξγαζία θαη ρξεζηκνπνηώληαο μερσξηζηό ζηηγκηόηππν ηνπ 

πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο Android. Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ είλαη ζρεδηαζκέλν 

λα εθηειεί πνιιαπιέο εηθνληθέο κεραλέο ζε ζπζηήκαηα κε ρακειή κλήκε κέζσ ηεο 

εθηέιεζεο αξρείσλ DEX (Dalvik EXecutable). Tα αξρεία απηά είλαη ηεο κνξθήο 

bytecode θαη είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα Android έηζη ώζηε λα θαηαλαιώλνπλ όζν 

ην δπλαηόλ ιηγόηεξε κλήκε. Κάπνηα ήδε ππάξρνληα εξγαιεία όπσο ην Jack, 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαγιώηηηζε αξρείσλ Java ζε DEX bytecode, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζε νπνηαδήπνηε πιαηθόξκα Android. 

Σα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλεη ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο Android 

είλαη ηα αθόινπζα: 

 Έγθαηξε θαη αθξηβή κεηαγιώηηηζε. 

 Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζθνππηδηώλ (garbage collection). 

 Γηα ηηο λεόηεξεο εθδόζεηο  Android (έθδνζε 9.0 θαη πάλσ ή αιιηώο επίπεδν 

API κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 28) ππνζηεξίδεηαη ε κεηαηξνπή ησλ αξρείσλ (πνπ 

είλαη ζε κνξθή DEX) ελόο παθέηνπ εθαξκνγήο ζε κηα πην ζπκβαηή κνξθή 

θώδηθα κεραλήο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζέη όηη ζηηο εθδόζεηο Android πξηλ από ηελ 5.0 ην πεξηβάιινλ 

εθηέιεζεο ήηαλ ην Dalvik. Δπίζεο ην Android δηαζέηεη έλαλ ππξήλα από βηβιηνζήθεο 

εθηέιεζεο, νη πεξηζζόηεξεο από ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ πνιιά ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ  Java θαη ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ζηε 

ζπλέρεηα ην πιαίζην Java API.  
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3.1.4 Το ζηπώμα Τοπικέρ Βιβλιοθήκερ C/C++ (Native C/C++ Libraries) 

Πνιιά ζπζηαηηθά θαη ππεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Android, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ή ην ζηξώκα αθαίξεζεο πιηθνύ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε βηβιηνζεθώλ πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζε C/C++. Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android παξέρεη πιαίζηα Java API 

ηθαλά λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο απηώλ ησλ βηβιηνζήθσλ θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κηα εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα κέζα απν ηελ πξόζβαζε ζην 

OpenGL ES ρξεζηκνπνηώληαο ην πιαίζην Java OpenGL API, είλαη δπλαηή ε 

ζρεδίαζε αιιά θαη ν ρεηξηζκόο δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθώλ κέζα ζηελ 

εθαξκνγή. 

 

3.1.5 Το ζηπώμα Πλαίζιο Java API (Java API Framework) 

Όιν ην εύξνο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Android 

θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζηνλ θαζέλα κέζα από ηηο δηάθνξεο δηεπαθέο 

πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγώλ (Application Programming Interface – API), νη νπνίεο 

είλαη γξακκέλεο ζε γιώζζα Java. Μέζα από ηε ρξήζε ηέηνησλ δηεπαθώλ 

ζρεκαηίδνληαη όια ηα απαξαίηεηα θνκκάηηα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ζεκαληηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο Android, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: 

 Έλα πινύζην ζε επηινγέο θαη επεθηάζηκν ζύζηεκα όςεσλ (View System), ην 

νπνίν επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο δηεπαθήο ρξήζηε κηαο εθαξκνγήο (User 

Interface) πεξηιακβάλνληαο ιίζηεο, ζεκεία εηζαγσγήο θεηκέλνπ, θνπκπηά, 

αθόκα θαη ελζσκαησκέλν πεξηεγεηή ηζηνύ. 

 Έλα δηαρεηξηζηή πεγώλ (Resource Manager), ν νπνίνο παξέρεη πξόζβαζε ζε 

κε πξνγξακκαηηδόκελα αξρεία πνπ αθνξνύλ γηα παξάδεηγκα ηα γξαθηθά ή ηε 

ζηνίρηζε ησλ εηθνληδίσλ ηεο νζόλεο. 

 Έλα δηαρεηξηζηή εηδνπνηήζεσλ (Notification Manager), ν νπνίνο είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ εκθάληζε όισλ ησλ εηδνπνηήζεσλ ζηε γξακκή 

θαηάζηαζεο. 

 Έλα δηαρεηξηζηή δξαζηεξηνηήησλ (Activity Manager), ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη 

ηνλ θύθιν δσήο όισλ ησλ εθαξκνγώλ θαη παξέρεη κηα ζηνίβα πεξηήγεζεο ζηηο 

εθαξκνγέο πνπ ήδε εθηεινύληαη. 

 Παξόρνπο πεξηερνκέλνπ (Content Providers), νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηηο 

εθαξκνγέο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε δεδνκέλα από άιιεο εθαξκνγέο ή αθόκα 

θαη λα κνηξάδνληαη ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα. 
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3.1.6 To ζηπώμα Δθαπμογέρ Σςζηήμαηορ (System Apps) 

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android δηαηίζεηαη ζε θαζεκία από ηηο δηαζέζηκεο εθδόζεηο 

κε θάπνηεο πξνεγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο ζπζηήκαηνο, όπσο είλαη ε απνζηνιή 

κελπκάησλ θεηκέλνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, νη επαθέο, ε πεξηήγεζε ζην 

δηαδίθηπν, ην εκεξνιόγην αιιά θαη πνιιέο άιιεο. Σν γεγνλόο απηό βέβαηα δελ 

εκπνδίδεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε λα εγθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή ηξίηνπ ηύπνπ (third party app) επηζπκεί, νξίδνληαο έηζη γηα παξάδεηγκα έλα 

δηαθνξεηηθό πξνεπηιεγκέλν πεξηεγεηή ηζηνύ, ή αθόκα θαη δηαθνξεηηθό 

πξνεπηιεγκέλν πιεθηξνιόγην. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηξώκα πέξα από ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε δίλεη θαη 

πνιιέο δπλαηόηεηεο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγώλ Android. Αλ γηα παξάδεηγκα 

θάπνηνο ζέιεη λα ελζσκαηώζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηε δπλαηόηεηα απνζηνιήο 

κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ δε ρξεηάδεηαη λα πξνγξακκαηίζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, παξά κόλν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ήδε εγθαηεζηεκέλε 

εθαξκνγή ηνπ θάζε ρξήζηε γηα απηό ην ζθνπό. 

 

3.2 Σςζηαηικά Μέπη μιαρ Android Δθαπμογήρ  

Σα ζπζηαηηθά κέξε (Components) κηαο εθαξκνγήο απνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο 

ππιώλεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Κάζε ηέηνην ζπζηαηηθό απνηειεί έλα ζεκείν από ην 

νπνίν κπνξεί ην ζύζηεκα ή ν ρξήζηεο λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή, ελώ παξάιιεια 

δελ είλαη ιηγα ηα ζπζηαηηθά κέξε πνπ εμαξηώληαη απν άιια. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά είδε ηέηνησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ [32]: 

1. Γξαζηεξηόηεηεο (Activities). 

2. Τπεξεζίεο (Services).  

3. Γέθηεο εθπνκπήο (Broadcast Receivers).  

4. Πάξνρνη Πεξηερνκέλνπ (Content Providers). 

 

3.2.1 Γπαζηηπιόηηηα - Activity 

Μηα δξαζηεξηόηεηα είλαη ζηελ νπζία ην ζεκείν από ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή. Απνηειεί πξαθηηθά κηα νζόλε καδη κε 

έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ κέζα από ην νπνίν ν ρξήζηεο βιέπεη ην αλάινγν 

πεξηέρνκελν θαη αλ είλαη εθηθηό πξνρσξάεη θαη ζε δηάθνξεο δξάζεο (πρ πάηεκα 

θνπκπηνύ). Μηα εθαξκνγή κπνξεί λα απνηειείηαη από πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο νη 

νπνίεο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο πνιιέο θνξέο γηα λα πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε 

εκπεηξία ρξήζεο. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ε 

ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα κελύκαηα, ε ζύλζεζε ελόο λένπ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ αιια θαη ε αλάγλσζε ελόο ηέηνηνπ κελύκαηνο απνηεινύλ δηαθνξεηηθέο 
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δξαζηεξηόηεηεο, αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο, νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη γηα λα 

βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ρξήζεο. 

Μηα δξαζηεξηόηεηα δηεπθνιύλεη ηηο παξαθάησ ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ 

ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγήο: 

 Παξαθνινύζεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ρξήζηε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Μέζα 

από ην πεξηερόκελν ηεο νζόλεο ην ζύζηεκα είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίδεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο δηεξγαζίαο πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. 

 Γλώζε γηα ηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηειέζηεθαλ. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν ην ζύζηεκα γλσξίδεη όηη ίζσο ν ρξήζηεο ρξεηαζηεί δεδνκέλα από 

ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πςειόηεξε πξνηεξαηόηεηα 

ζηηο αλάινγεο δηεξγαζίεο γηα επαλεθηέιεζε. 

 ε πεξίπησζε πνπ κία δηεξγαζία ηεξκαηηζηεί, ην ζύζηεκα θξνληίδεη έηζη ώζηε 

ε εθαξκνγή λα ζπλερίζεη θαλνληθά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε ν 

ρξήζηεο λα επαλέιζεη ζε κία δξαζηεξηόηεηα κε ηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε 

απνζεθεπκέλε. 

 Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο εθαξκνγέο λα ελζσκαηώλνπλ ξνέο ρξεζηώλ 

κεηαμύ ηνπο αιιά θαη ζην ζύζηεκα ε δπλαηόηεηα λα ζπληνλίδεη ηηο ξνέο 

απηέο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα έλα παηρλίδη πνπ θηινμελεί πνιινύο ρξήζηεο 

νη νπνίνη αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. 

 

Καζώο ν ρξήζηεο πεξηεγείηαη κέζα ζε κηα εθαξκνγή, ηα ζηηγκηόηππα ηεο θάζε 

δξαζηεξηόηεηαο αιιάδνπλ ζπλερώο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο 

ηνπο (Activity Lifecycle). Ζ θιάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πξνζθέξεη πνιιέο κεζόδνπο 

κέζα από ηηο νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη όηη ε θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη αλαιύνληαη παξαθάησ: 

o onCreate(): ε κέζνδνο απηή θαιείηαη όηαλ ην ζύζηεκα δεκηνπξγεί ηε 

δξαζηεξηόηεηα.  

o onStart(): ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαιείηαη όηαλ έρεη μεθηλήζεη ε 

δξαζηεξηόηεηα, δειαδή όηαλ γίλεηαη νξαηή ζην ρξήζηε.  

o οnResume(): κέζα από απηή ηε κέζνδν ε δξαζηεξηόηεηα έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην θαη είλαη ζε ζέζε ν ρξήζηεο λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ εθαξκνγή.  

o οnPause(): ε κέζνδνο απηή είλαη ε πξώηε έλδεημε όηη ν ρξήζηεο είλαη 

έηνηκνο λα αθήζεη ηε δξαζηεξηόηεηα, ρσξίο όκσο λα ζεκαίλεη νηη πξέπεη λα 

θαηαζηξαθεί. Οπζηαζηηθά θαιείηαη όηαλ ε δξαζηεξηόηεηα δελ είλαη πηα ζην 

πξνζθήλην. 

o onStop(): κε ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ ε δξαζηεξηόηεηα 

ζηακαηάεη λα είλαη πιένλ νξαηή ζην ρξήζηε 

o onDestroy(): ε κέζνδνο απηή θαιείηαη ιίγν πξηλ θαηαζηξαθεί ε 

δξαζηεξηόηεηα. Οη ιόγνη πνπ κπνξεί λα θαιεζηεί είλαη είηε επεηδή ε 
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δξαζηεξηόηεηα ηειεηώλεη, είηε επεηδή γίλεηαη θάπνηα αιιαγή ζε θάπνηα 

ξύζκηζε, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε πεξηζηξεθόκελε νζόλε.  

o onRestart(): ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κπνξεί λα θαιεζηεί όηαλ πξόθεηηαη λα 

επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε δξαζηεξηόηεηα κεηα ηε δηαθνπή ηεο, δειαδή 

κεηα ηε κέζνδν onStop(). 

 

 

Δικόνα 6: Κύθινο δσήο κηαο δξαζηεξηόηεηαο [33]. 
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3.2.1.1 Γιαηάξειρ - Layouts 

Οη δηαηαμείο (Layouts) είλαη ππεύζπλεο γηα ηε δνκή κηα δηεπαθήο ρξήζηε, επνκέλσο 

όπσο είλαη θαηαλνεηό απνηεινύλ ζεκαληηθό θνκκάηη γηα ην πσο ζα εκθαλίδεηαη κηα 

δξαζηεξηόηεηα ζην ρξήζηε. 

Όια ηα ζηνηρεία κέζα ζε κηα δηάηαμε θαηαζθεπάδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο κηα 

ηεξαξρία αληηθεηκέλσλ όςεσλ (View)  θαη νκάδσλ όςεσλ (View Groups). Μηα όςε 

ζρεδηάδεη ζπλήζσο νηηδήπνηε κπνξεί λα δεη ν ρξήζηεο θαη λα αιιειεπηδξάζεη καδί 

ηνπ, ελώ κηα νκάδα όςεσλ επζύλεηαη γηα ηε δνκή ηεο δηάηαμεο ησλ όςεσλ 

Σα αληηθείκελα όςεσλ απνθαινύληαη ζπλήζσο γξαθηθά (widgets) θαη κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ κηα από ηηο πνιιέο ππνθιάζεηο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα θνπκπηά 

(Buttons). Σα αληηθείκελα ησλ νκάδσλ όςεσλ απ‟ ηελ άιιε, απνθαινύληαη ζπλήζσο 

δηαηάμεηο θαη κπνξνύλ λα πάξνπλ έλαλ από ηνπο πνιινύο ηύπνπο πνπ νξίδνπλ κηα 

δηαθνξεηηθή δνκή δηάηαμεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ConstraintLayout.  

 

3.2.2 Υπηπεζία - Service 

Μηα ππεξεζία είλαη έλα ζηνηρείν εθαξκνγήο πνπ κπνξεί λα εθηειεί εθηεηακέλεο 

εξγαζίεο ζην παξαζθήλην θαη δελ παξέρεη δηεπαθή ρξήζηε. Έλα άιιν ζηνηρείν ηεο 

εθαξκνγήο κπνξεί λα μεθηλήζεη κία ππεξεζία θαη ζπλερίδεη λα εθηειείηαη ζην 

παξαζθήλην, αθόκε θαη αλ ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζε άιιε εθαξκνγή. Δπηπξόζζεηα, 

έλα ζηνηρείν κπνξεί λα δεζκεύζεη κηα ππεξεζία γηα λα αιιειεπηδξάζεη καδί ηνπ θαη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη αθόκε θαη επηθνηλσλία κεηαμύ δηεξγαζηώλ. Γηα παξάδεηγκα, κία 

ππεξεζία κπνξεί λα ρεηξηζηεί ζπλαιιαγέο δηθηύνπ, λα παίμεη κνπζηθή, λα εθηειέζεη 

αλάγλσζε θαη εγγξαθή αξρείσλ ή λα αιιειεπηδξάζεη κε έλαλ παξνρέα πεξηερνκέλνπ. 

Όια απηά ηα επηηπγράλεη απν ην παξαζθήλην. 

Τπάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά είδε ππεξεζηώλ: 

 Foreground 

Μηα ππεξεζία πξνζθελίνπ εθηειεί θάπνηα ιεηηνπξγία πνπ είλαη αμηνζεκείσηε 

γηα ηνλ ρξήζηε. Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κηα 

εηδνπνηήζε ζην ρξήζηε γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα εθηεινύληαη, ελώ 

ζπλερίδνπλ λα εθηεινύληαη αθόκα θαη όηαλ ν ρξήζηεο δελ αιιειεπηδξά κε ηελ 

εθαξκνγή. 

 Background 

Μηα ππεξεζία παξαζθελίνπ εθηειεί κηα ελέξγεηα πνπ δελ παξαηεξείηαη άκεζα 

από ηνλ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, εάλ κία εθαξκνγή ρξεζηκνπνίεζε κία 

ππεξεζία γηα λα ζπκπηέζεη ην απνζεθεπηηθό ρώξν ηεο, απηό ζα ήηαλ ζπλήζσο 

κία ππεξεζία παξαζθελίνπ. 

 Bound 

Μία δεζκεπκέλε ππεξεζία πξνζθέξεη κία δηεπαθή πειάηε-δηαθνκηζηή (client-
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server) πνπ επηηξέπεη ζηα ζπζηαηηθά κέξε λα αιιειεπηδξνύλ κε ηελ ππεξεζία, 

λα ζηέιλνπλ αηηήκαηα, λα ιακβάλνπλ απνηειέζκαηα. 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ππεξεζίαο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία ππνθιάζε ηεο θιάζεο 

Service ή λα ρξεζηκνπνηεζεί κία από ηηο ππάξρνπζεο ππνθιάζεηο ηεο. ηελ 

ελζσκάησζε κηαο ππεξεζίαο ζηελ εθαξκνγή, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ νξηζκέλεο 

κέζνδνη επαλάθιεζεο πνπ ρεηξίδνληαη βαζηθέο πηπρέο ηνπ θύθινπ δσήο ησλ 

ππεξεζηώλ θαη λα παξαζρεζεί έλαο κεραληζκόο πνπ επηηξέπεη ζηα εμαξηήκαηα λα 

ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία, εάλ ρξεηάδεηαη. 

Απηέο είλαη νη πην ζεκαληηθέο κέζνδνη επαλάθιεζεο πνπ πξέπεη λα παξαθακθζνύλ:  

 onStartCommand():  

Σν ζύζηεκα επηθαιείηαη απηή ηε κέζνδν θαιώληαο ηε κέζνδν startService() 

όηαλ έλα άιιν ζηνηρείν (όπσο κηα δξαζηεξηόηεηα) δεηά ηελ εθθίλεζε ηεο 

ππεξεζίαο. Όηαλ εθηειείηαη απηή ε κέζνδνο, ε ππεξεζία εθθηλείηαη θαη κπνξεί 

λα εθηειεζηεί ζην παξαζθήλην επ‟ αόξηζηνλ. Αλ εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

εληνιή, είλαη ζηελ επζύλε ηνπ πξνγξακκαηηζηή λα ζηακαηήζεη ηελ ππεξεζία 

όηαλ νινθιεξσζεί ε εξγαζία ηεο, θάλνληαο ρξήζε ησλ κεζόδσλ stopSelf() ή 

stopService().  

 onBind(): 

Σν ζύζηεκα επηθαιείηαη απηή ηε κέζνδν θαιώληαο ηελ εληνιή bindService() 

όηαλ έλα άιιν ζηνηρείν ζέιεη λα δεζκεύζεη ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο κεζόδνπ, πξέπεη λα δνζεί κία δηεπαθή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη 

πειάηεο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ππεξεζία, επηζηξέθνληαο έλαλ IBinder. 

Πξέπεη πάληα λα ελζσκαηώλεηαη απηή ε κέζνδνο, σζηόζν, αλ δελ είλαη 

επηζπκεηό λα επηηξέπεηαη ε ζύλδεζε, ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ην κεδέλ (null).  

 onCreate():  

Σν ζύζηεκα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο κεζόδνπ γηα ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηώλ 

πνπ εθηεινύληαη κόλν κία θνξά θαηά ηελ αξρηθή δεκηνπξγία ηεο ππεξεζίαο 

(πξηλ θιεζεί νπνηαδήπνηε απν ηηο onStartCommand() θαη onBind()). Δάλ ε 

ππεξεζία εθηειείηαη ήδε, απηή ε κέζνδνο δελ θαιείηαη. 

  onDestroy(): 

Σν ζύζηεκα επηθαιείηαη απηή ηε κέζνδν όηαλ ε ππεξεζία δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

πιένλ θαη θαηαζηξέθεηαη. Ζ ππεξεζία ζα πξέπεη λα έρεη ελζσκαησκέλε απηή 

ηελ εληνιή γηα λα απειεπζεξώζεη ηπρόλ πόξνπο πνπ έρνπλ δεζκεπηεί, όπσο ηα 

λήκαηα, ηνπο εγγεγξακκέλνπο αθξναηέο (listeners) ή ηνπο δέθηεο. Απηή είλαη ε 

ηειεπηαία θιήζε πνπ ιακβάλεη ε ππεξεζία. 

 

Σν ζύζηεκα Android ζηακαηά κία ππεξεζία κόλν όηαλ ε κλήκε είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε θαη πξέπεη λα αλαθηήζεη ηνπο πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη εζηηάζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο. Δάλ ε ππεξεζία 

ζπλδέεηαη κε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη ηελ εζηίαζε ηνπ ρξήζηε, είλαη ιηγόηεξν 



 

 35 

πηζαλό λα ηεξκαηηζηεί, ελώ αλ ε ππεξεζία δεισζεί όηη εθηειείηαη ζην πξνζθήλην 

επίζεο ζπάληα ηεξκαηίδεηαη. Δάλ ε ππεξεζία μεθηλήζεη θαη είλαη καθξά ζε δηάξθεηα, 

ην ζύζηεκα ηεο δίλεη κηθξόηεξε πξνηεξαηόηεηα ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεξγαζηώλ ζην 

παξαζθήλην κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ε ππεξεζία γίλεηαη ηδηαίηεξα επάισηε ζην 

λα ηεξκαηηζηεί απν ην ζύζηεκα. 

 

 

Δικόνα 7: Κύθινο δσήο κηαο ππεξεζίαο [34]. 

 

3.3  Η γλώζζα ππογπαμμαηιζμού Java 

Ζ Java είλαη κία αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη σο γιώζζα γεληθνύ ζθνπνύ, κε βαζηθόηεξν κέιεκα ν 

κεηαγισηηζκέλνο θώδηθαο ζε Java λα ηξέρεη ζε νπνηαδήπνηε πιαηθόξκα ηελ 

ππνζηεξίδεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαγισηηζηεί μαλά. Ζ ζπγθεθξηκέλε γιώζζα 

αλαπηύρζεθε αξρηθά απν ηνλ  James Gosling ζηε Sun Microsystems θαη θπθινθόξεζε 

ζηελ αγνξά ην 1995.  
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3.3.1 Φαπακηηπιζηικά ηηρ γλώζζαρ Java 

 
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο Java [35]-[36] είλαη ηα εμήο: απιή, 

αληηθεηκελνζηξεθήο, αλεμάξηεηε από ηελ πιαηθόξκα αιιά θαη από ηελ 

αξρηθηεθηνληθή, αζθαιήο, πςειήο απόδνζεο, πνιπλεκαηηθή θαη δπλακηθή.  
 

Απλή:  

Ζ Java είλαη κηα γιώζζα εύθνιε ζηελ εθκάζεζε ελώ ε ζύληαμε ηεο ραξαθηεξίδεηαη 

απιή, θαζαξή θαη θαηαλνεηή. Οη ιόγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηα πξναλαθεξζέληα θαη 

θαζηζηνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε γιώζζα απιή έρνπλ λα θάλνπλ κε ην όηη ε ζύληαμε ηεο 

είλαη βαζηζκέλε ζηελ πνιύ δεκνθηιή γιώζζα C++ απνξξίπηνληαο παξάιιεια πνιιέο 

πνιύπινθεο ιεηηνπξγίεο ηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπάληα. Δπηπιένλ κέζσ ηεο 

απηόκαηεο ζπιινγήο ζθνππηδηώλ (automatic Garbage Collection) θαζίζηαηαη 

πξναηξεηηθή ε αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ θώδηθα. 

 

Ανηικειμενοζηπεθήρ 

Ζ γιώζζα Java ραξαθηεξίδεηαη σο αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

θαζώο είλαη ζρεδηαζκέλε πάλσ ζηε ινγηθή ησλ αληηθεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αληηθεηκελνζηξεθήο ζεκαίλεη ν ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ αληηθεηκέλσλ ηα 

νπνία ελζσκαηώλνπλ ηόζν δεδνκέλα όζν θαη ζπκπεξηθνξέο θαη ηα νπνία 

ζπλδπάδνληαη κεηαμύ ηνπο κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ελνο ινγηζκηθνύ. 

 

Ανεξάπηηηη απο ηην πλαηθόπμα και ηην απσιηεκηονική 

Ζ Java ραξαθηεξίδεηαη ώο αλεμάξηεηε από ηελ πιαηθόξκα θαζώο όπσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ ν κεηαγισηηζκέλνο θώδηθαο κπνξεί λα ηξέμεη νπνπδήπνηε 

ππνζηεξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε γιώζζα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη μαλά κεηαγιώηηηζε. Σν 

ίδην δε ζπκβαίλεη κε άιιεο γιώζζεο, όπσο ε C θαη ε C++ πνπ πξέπεη λα 

κεηαγισηίδνληαη θάζε θνξά πνπ εθηεινύληαη ζε δηαθνξεηηθή πιαηθόξκα. Ο θώδηθαο 

ηεο Java αθνύ κεηαγισηηζηεί κεηαηξέπεηαη ζην ιεγόκελν θώδηθα byte (bytecode) ν 

νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο απν ηελ πιαηθόξκα εθηέιεζεο θαη κπνξεί λα ηξέμεη γηα 

παξάδεηγκα ηόζν ζε Windows όζν θαη Linux, macOS, Solaris θαη πνιιά άιια. 

 

Παξάιιεια ε Java είλαη αλεμάξηεηε ηεο αξρηηεθηνληθήο. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ 

ππάξρνπλ εμαξηήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Java αλάινγα κε ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ηε θηινμελήζεη. ηε γιώζζα C γηα παξάδεηγκα ν αθέξαηνο 

ηύπνο κεηαβιεηώλ θαηαιακβάλεη 2 bytes κλήκεο ζε αξρηηεθηνληθέο 32-bit θαη 4 bytes 

ζε 64-bit αξρηηεθηνληθέο. ηε Java θάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη θαζώο ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηύπνο κεηαβιεηώλ θαηαιακβάλεη 4 bytes αλεμάξηεηα από ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 
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ζπζηήκαηνο. 

 

Αζθαλήρ 

Ζ Java είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο. Με ηε ρξήζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα παξαγσγήο πξνγξακκάησλ 

ειεύζεξσλ από ηνύο. Κάπνηνη από ηνπο ιόγνπο πνπ θαζηζηνύλ ηε Java αζθαιή 

γιώζζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην όηη εθηειείηαη κέζα ζε εηθνληθή κεραλή. Παξάιιεια 

κέζσ ηνπ θνξησηή θιάζεσλ (classloader) ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο λα θνξηώζεη ηηο 

θιάζεηο ηεο Java ζηελ εηθνληθή ηεο κεραλή (Java Virtual Machine – JVM) παξέρεηαη 

έλα επηπιένλ επίπεδν αζθάιεηαο αθνύ γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ παθέησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απν ην ηνπηθό ζύζηεκα αξρείσλ από απηά πνπ πξνέξρνληαη από πεγέο 

ηνπ δηθηύνπ. Σέινο κέζσ ηνπ δηαρεηξηζηή αζθαιείαο (Security Manager) 

απνθαζίδεηαη ζε πνηνπο πόξνπο έρεη πξόζβαζε κία θιάζε, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν αξρείσλ ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ, έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ 

εληζρύεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ αζθάιεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο. 

 

Υτηλήρ Απόδοζηρ 

ε ζρέζε κε άιιεο γιώζζεο πξνγξακαηηζκνύ ε Java ραξαθηεξίδεηαη πςειήο 

απόδνζεο θαη γξήγνξε εμαηηίαο ηνπ θώδηθα πνπ παξάγεη. Ο θώδηθαο byte (bytecode) 

ηεο Java πνπ παξάγεηαη θαη εθηειείηαη ζηηο δηάθνξεο πιαηθόξκεο είλαη πνιύ θνληά 

ζηνλ πεγαίν θώδηθα, θάηη πνπ βνεζάεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο. 

 

Πολςνημαηική  

Έλα λήκα αληηκεησπίδεηαη ζπλήζσο ζαλ έλα μερσξηζηό πξόγξακκα ην νπνίν κπνξεί 

λα εθηειεζηεί ηαπηόρξνλα. Ζ Java δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαρζνύλ πξνγξάκκαηα 

πνπ ζα αζρνινύληαη κε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Κάηη ηέηνην 

επηηπγράλεηαη νξίδνληαο πνιιαπιά λήκαηα. Σν θύξην πιενλέθηεκα ηνπ 

πνιπλεκαηηζκνύ είλαη όηη δελ δεζκέπεηαη μερσξηζηή κλήκε γηα θάζε λήκα, αιιά όια 

ηα λήκαηα κνηξάδνληαη κία θνηλή κλήκε. 

 

Γςναμική 

Ζ Java είλαη κία δπλακηθή γιώζζα θαζώο ππνζηεξίδεη ην δπλακηθό θόξησκα 

θιάζεσλ, δειαδή λα θνξηώλνληαη νη θαηάιιειεο θιάζεηο όηαλ απηό απαηηείηαη. 

Παξάιιεια ππνζηεξίδεηαη ε δπλακηθή κεηαγιώηηηζε θαζώο θαη ε απηόκαηε 

δηαρείξηζε κλήκεο. 
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3.4  Πεπιβάλλονηα και Δπγαλεία Ανάπηςξηρ Δθαπμογών 

Οη εθαξκνγέο πνπ αλαπηύζζνληαη γηα ην ινγηζκηθό Android γξάθνληαη ζηε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Java. Σα εξγαιεία ηνπ Software Development Kit - SDK 

κεηαγισηηίδνπλ ηνλ θώδηθα καδί κε δεδνκέλα θαη αξρεία πόξσλ ζε έλα παθέην 

Android (Android package), ην νπνίν είλαη έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν κε ηελ θαηάιεμε 

.apk. Ο θώδηθαο ζε έλα .apk ζεσξείηαη σο κηα εθαξκνγή θαη είλαη ην αξρείν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα ζπζθεπή γηα λα εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή. 

Γηα ηελ αλάπηπμε επνκέλσο κηα νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο πέξα από ηα εξγαιεία 

αλάπηπμεο, ρξεηάδεηαη θαη ελα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πνπ λα 

πξνζθέξεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζηνλ ππεύζπλν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ είλαη θαη ην Android Studio. 

 

3.4.1 Software Development Kit (SDK). 

Έλα εξγαιείν αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ (SDK) απνηειεί ην ζύλνιν ησλ εξγαιείσλ, 

βηβιηνζεθώλ, δεηγκάησλ θώδηθα ή άιισλ νδεγώλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πιαηθόξκα. Σα εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ απνηεινύλ ηηο πεγέο πξνέιεπζεο γηα 

ζρεδόλ θάζε πξόγξακκα κε ην νπνίν κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη έλαο ζύγρξνλνο 

ρξήζηεο.  

 

3.4.2 Η εικονική μησανή Java (Java Virtual Machine – JVM) 

Ζ εηθνληθή κεραλή Java απνηειεί πξαθηηθά κία εηθνληθή κεραλή ζηελ νπνία 

εθηεινύληαη θιάζεηο αξρείσλ java. Με βάζε ηνλ νξηζκό ηεο εηθνληθήο κεραλήο 

ζεκαίλεη όηη ζηελ νπζία πξόθεηηαη γηα έλα ζηηγκηόηππν κηαο πξαγκαηηθήο κεραλήο 

όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν εμππεξεηεηήο (server) ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο. Αλεμάξηεηα από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ή ην ππνθείκελν πιηθό 

(hardware) ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο, ε εηθνληθή κεραλή JVM δεκηνπξγεί έλα 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα λα εθηειεζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα, ρσξίο σζηόζν λα λα 

δεκηνπξγέη θαη έλα εηθνληθό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, όπσο ζα έθαλε κηα πξαγκαηηθή 

εηθνληθή κεραλή. 

Ο θνξησηήο θιάζεσλ ηεο εηθνληθήο κεραλήο Java, είλαη ππεύζπλνο λα θνξησζνύλ νη 

θιάζεηο ζηε κλήκε θαη λα γίλνπλ δηαζέζηκεο γηα εθηέιεζε. Κάζε εηθνληθή κεραλή 

έρεη έλαλ ηεηνην. Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θόξησζεο θιάζεσλ, ε εηθνληθή 

κεραλή μεθηλάεη ηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθα θάζε κίαο απν απηέο. Ζ κεραλή εθηέιεζεο 

είλαη ην ζπζηαηηθό ηεο εηθνληθήο κεραλήο πνπ ρεηξίδεηαη απηή ηε ιεηηνπξγία, θάηη 

πνπ όπσο είλαη εύθνια θαηαλνεηό ηελ θαζηζηά απαηξαίηεηε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηεο εηθνληθήο κεραλήο. 
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Ζ εθηέιεζε ελόο θώδηθα, όπσο είλαη θπζηθό πεξηιακβάλεη θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πξόζβαζεο ζηνπο πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κεραλή εθηέιεζεο παίδεη ην ξόιν ηνπ 

δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζην εθηειέζηκν πξόγξακκα (καδί κε ό,ηη απαηηήζεηο γηα 

δίθηπν, κλήκε θαη πξόζβαζε ζην ζύζηεκα αξρείσλ κπνξεί λα έρεη απηό), θαη ην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην νπνίν είλαη ππεύζπλν λα παξέρεη ηνπο απαηηνύκελνπο 

πόξνπο.  

 

3.4.3 Σςλλέκηηρ Αποππιμάηυν ( Garbage Collector) 

Ο ζπιιέθηεο απνξξηκάησλ είλαη έλα πξόγξακκα πνπ επηηπγράλεη ηελ απηόκαηε 

δηαρείξηζε ηεο κλήκεο θαη νδεγεί ζηελ απνδέζκεπζε αληηθεηκέλσλ από ηελ ίδηα ηε 

Java ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε παξεκβνιε ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Ζ Java ππνζηεξίδεη ηε 

δπλακηθή δέζκεπζε κλήκεο από ηα αληηθείκελα ηεο. 

Καηα ηε δεκηνπξγία ελόο αληηθεηκέλνπ δεζκέπεηαη απηόκαηα κλήκε, ε νπνία 

παξακέλεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε γηα όζν ππάξρνπλ αλαθνξέο ζην αληηθέηκελν απηό. 

Όηαλ πάςνπλ λα ππάξρνπλ ηέηνηεο αλαθνξέο γίλεηαη ε ππόζεζε όηη ην αληηθείκελν 

δελ είλαη πιένλ ρξήζηκν θαη επνκέλσο ε δεζκεπκέλε κλήκε κπνξεί λα αλαθηεζεί, 

ρσξίο σζηόζν λα θαηαζηξέθεηαη ην αληηθείκελν αθνύ ε Java ππνζηεξίδεη ηελ 

επαλαδέζκεπζε κλήκεο απηόκαηα. 

Ζ ηερληθή πνπ πεηπραίλεη ηα παξαπάλσ νλνκάδεηαη πιινγή θνππηδηώλ ( Garbage 

Collection). Πξνγξάκκαηα πνπ δελ επαλαδεζκεύνπλ κλήκε νδεγνύληαη ηειηθά ζε 

ηεξκαηηζκό (crash) όηαλ δελ ππάξρεη άιιε δηαζέζηκε κλήκε ζην ζύζηεκα. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ηηο ιεγόκελεο δηαξνέο κλήκεο (memory leaks). 

Ζ ζπιινγή ζθνππηδηώλ ζηε Java πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ελόο 

πξνγξάκκαηνο, εμνπδεηεξώλνληαο έηζη ηελ αλάγθε γηα επαλαδέζκεπζε κλήκεο θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηηο δηαξνέο κλήκεο. 

 

3.4.4 Πεπιβάλλον ανάπηςξηρ Android Studio 

Γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android, είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη έλαο ππνινγηζηήο ζηνλ νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο Android Studiν [37]. Σν Android Studio 

είλαη ην επίζεκν νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE - Integrated 

Development Environment) γηα ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android, ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζην ινγηζκηθό IntelliJ IDΔΑ ηεο JetBrains θαη έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα απηόλ ην 

ζθνπό, δειαδή γηα αλάπηπμε Android εθαξκνγώλ. Δπίζεο ην ην ζπγθεθξηκέλo 

πεξηβάιινλ αληηθαηέζηεζε ην Eclipse Android Development Tools, ην νπνίν 

απνηεινύζε ην αξρηθό πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγώλ Android.  
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Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Android Studio παξέρεη όια ηα εξγαιεία πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηε δεκηνπξγία κίαο εθαξκνγήο αιια θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο. Μεξηθά 

από απηά ηα εξγαιεία βνεζνύλ ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηεπαθήο ηνπ 

ρξήζηε (User Interface), ζηε δηόξζσζε ζθαικάησλ πνπ κπνξεί λα βξεζνύλ ζηνλ 

θώδηθα (debugging) θαη ζε πνιιά άιια. Όηαλ ν πξνγξακκαηηζηήο επηιέγεη λα 

εθηειέζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ έρεη δύν επηινγέο. Δίηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Android 

Emulator, είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη κία θαλνληθή Αndrνid ζπζθεπή. Ο Andrνίd 

Emulator, ν νπνίνο πεξηέρεηαη ζην παθέην εγθαηάζηαζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο, είλαη έλαο πξνζνκνησηήο ζπζθεπώλ Android πνπ παξέρεη 

ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηε δπλαηόηεηα λα βεβαησζεί όηη ε εθαξκνγή πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξόπν πνπ ν ίδηνο επηζπκεί. Αλ ε εθαξκνγή 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν, κπνξεί ε εθηέιεζή ηεο λα δνθηκαζηεί ζε επόκελν 

ζηάδην απεπζείαο ζε κία πξαγκαηηθή ζπζθεπή Android πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ 

ππνινγηζηή κέζσ θαισδίνπ usb, ή ζηελ νπνία έρεη εγθαηαζηαζεί εμαξρήο ην 

εθηειέζηκν αξρείν ΑΡΚ ηεο εθαξκνγήο. Όπσο είλαη θαηαλνεηό ην θαιύηεξν 

πεξηβάιινλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δνθηκή ηεο εθαξκνγήο είλαη ζε κηα θαλνληθή 

ζπζθεπή κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android. 

Ζ βαζηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Android Studio είλαη. 

ε Java. Δπηπιένλ, ην Android Studio πεξηιακβάλεη ηα εμήο εξγαιεία:  

 visual layout editor: παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα 

ζρεδηάζεη. όιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηώληαο απιά ηνλ 

θέξζνξα ηνπ ππινγηζηή θαη απνθεύγνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ πινπνίεζε 

θώδηθα ζε xml κνξθή.  

 ΑΡΚ Analyzer: κεηώλεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ην κέγεζνο ηεο 

εθαξκνγήο θαη παξαθνινπζεί θαη‟ επέθηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΑΡΚ αξρείνπ. 

 Intelligent code editor: παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξνηάζεσλ θαη δηνξζώζεσλ 

ζηνλ πξνγξακκαηηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θώδηθα. 

 Flexible build system (build gradle): επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ 

εθηειέζηκνπ αξρείνπ έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζε 

δηαθνξεηηθέο Android ζπζθεπέο. 

 Realtime profilers: παξέρεη ζηνηρεία θαη ζηαηηζηηθά γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο 

κλήκεο, ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο θαζώο 

θαη ηνπ δηθηύνπ, δίλνληαο έηζη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή κηα γεληθόηεξε εηθόλα 

γηα ηνπο πόξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγεο. 
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Δικόνα 8: Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Android Studio. 
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Κεθάλαιο 4 
 

Aνάλςζη Γεδομένυν  

 

4.1 Μησανική Μάθηζη 

Ζ Μεραληθή Μάζεζε απνηειεί κηα εθαξκνγή ηεο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο, ε νπνία 

επηηξέπεη ζε έλα ζύζηεκα λα εθπαηδεύεηαη απηόκαηα θαζώο θαη λα βειηηώλεηαη ρσξίο 

λα είλαη απαξαίηεηνο ν ζπλερήο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ [38]. Ο θύξηνο ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε κεραληθή κάζεζε αθνξά ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία έρνπλ πξόζβαζε ζε δηάθνξα δεδνκέλα. Σα ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζπλέρεηα από ην εθάζηνηε πξόγξακκα έηζη ώζηε λα 

εθπαηδεπηεί πάλσ ζε απηά. 

Ζ δηαδηθαζία εθκάζεζεο μεθηλάεη κε παξαηεξήζεηο ή δεδνκέλα, όπσο είλαη 

παξαδείγκαηα, πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο, ή νδεγίεο, έηζη ώζηε λα είλαη επηηπρήο ε 

αλαδήηεζε κνηίβσλ ζηα εηζεξρόκελα δεδνκέλα θαη λα παξζνύλ θαιύηεξεο απνθάζεηο 

κε βάζε απηά. Ο απώηεξνο ζθνπόο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα επηηξαπεί ζηνπο 

ππνινγηζηέο λα εθπαηδεπόληαη απηόκαηα ρσξίο ηελ αλζξώπηλε αλάκεημε θαζώο θαη 

λα πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο.   

Ζ κεραληθή κάζεζε παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αλάιπζεο κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ. 

Παξόιν πνπ είλαη εθηθηή ε γξήγνξε θαη αθξηβήο παξαγσγή απνηειεζκάησλ κε ζθνπό 

λα βξεζνύλ θεξδνθόξεο επθαηξίεο ή λα γίλεη αλάιπζε θηλδύλσλ, είλαη πηζαλό λα 

ρξεηάδεηαη λα δνζεί αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα έηζη 

ώζηε λα εθπαηδεπηνύλ ζσζηά. 

 

 

4.4.1 Μη Δπιβλεπόμενη Μάθηζη  
 

Ζ κε επηβιεπόκελε κάζεζε ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

δελ είλαη νπηε θαηεγνξηνπνηεκέλα, νύηε επηζεκαζκέλα [38]. Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο 

είλαη λα κειεηήζεη πσο κπνξεί ην εθάζηνηε ζύζηεκα λα παξάμεη κία ζπλάξηεζε, ε 

νπνία λα πεξηγξάθεη κία θξπθή δνκή από ηα κε επηζεκαζκέλα δεδνκέλα. θνπόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επνκέλσο δελ είλαη λα παξάμεη κία ζσζηή έμνδν, αιιά λα εμεξεπλήζεη ηα 

δνζκέλα δεδνκέλα έηζη ώζηε λα πξνθύςνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη αιιεινπρίεο πνπ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο δνκέο ησλ κε επηζεκαζκέλσλ 

δεδνκέλσλ.  
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4.1.2 Δπιβλεπόμενη Μάθηζη 
 

Ζ επηβιεπόκελε κάζεζε απν ηελ άιιε, είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζεη όιε ηελ 

πιεξνθνξία πνπ έρεη εμάγεη ζην παξειζόλ ζε λέα δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηώληαο 

επηζεκαζκέλα παξαδείγκαηα γηα λα θάλεη ηηο δεηνύκελεο πξνβιέςεηο [38]. 

Ξεθηλώληαο από ηελ αλάιπζε ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ εθκάζεζεο, νη 

ρξεζηκνπνηνύκελνη αιγόξηζκνη παξάγνπλ κία ζπλάξηεζε κε ζθνπό λα θάλνπλ 

πξνβιέςεηο γηα ηηο ηηκέο εμόδνπ. Σν ζύζηεκα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη λέεο 

κεηαβιεηέο ζηόρνπ (target variables) γηα θάζε θαηλνύξηα είζνδν. Σέινο νη αιγόξηζκνη 

κεραληθήο κάζεζεο είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπλ ηελ παξαγόκελε έμνδν κε ηελ 

πξνβιεπόκελε έμνδν έηζη ώζηε λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο ζπγθξίζεηο θαη λα 

ηξνπνπνηνύληαη γηα λα πξνζθέξνπλ έλα θαιύηεξν απνηέιεζκα. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ε επηβιεπόκελε κάζεζε 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξόβιεκα ηεο ηαμηλόκεζεο (classification).  

 

4.2 Ταξινόμηζη  
Ζ ηαμηλόκεζε είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε ηερληθή πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ 

θαηαζθεπή ελόο κνληέινπ κε ζθνπό ηελ πξόβιεςε ηεο αμίαο ελόο εμαξηώκελνπ 

ραξαθηεξηζηηθνύ κέζα από κεξηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο [38]. Έλα πξόβιεκα 

ηαμηλόκεζεο είλαη όηαλ ε κεηαβιεηή εμόδνπ είλαη κία δηαθξηηή θαηεγνξία, όπσο 

"θόθθηλν" ή "κπιε" γηα παξάδεηγκα. Έλα κνληέιν ηαμηλόκεζεο επηρεηξεί λα 

θαηαιήμεη ζε θάπνην ζπκπέξαζκα από ηηο παξαηεξνύκελεο ηηκέο, ζπλεπώο 

ιακβάλνληαο ππόςε κία ή πεξηζζόηεξεο εηζόδνπο, έλα κνληέιν ηαμηλόκεζεο ζα 

πξνζπαζήζεη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβιέςεη ηελ αμία ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 

απνηειεζκάησλ. 

4.3 Αλγόπιθμοι Ταξινόμηζηρ 
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηθίινη 

αιγόξηζκνη γηα ην πξόβιεκα ηεο ηαμηλόκεζεο. Έγηλε ρξήζε ινγηζηηθήο 

παιηλδξόκεζεο, Κ-πιεζηέζηεξσλ γεηηόλσλ, δέληξσλ απόθαζεο, ηπραίσλ δαζώλ 

θαζώο θαη SVM, Kernel SVM. 

 

4.3.1 Λογιζηική Παλινδπόμηζη 
Ζ ινγηζηηθή παιηλδξόκεζε (Logistic Regression) απνηειεί έλαλ αιγόξηζκν 

κεραληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξνβιήκαηα ηαμηλνκεζήο. ηελ νπζία 

απνηειεί έλαλ αιγόξηζκν πξόβιεςεο, ν νπνίνο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ έλλνηα ηεο 

πηζαλόηεηαο. 
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Ζ ζεκαληηθόηεξε δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο κε ηε γξακκηθή 

παιηλδξόκεζε, είλαη νηη ζηελ πξώηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη κηα πην ζύλζεηε 

ζπλάξηεζε θόζηνπο, ε νπνία νλνκάδεηαη ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε (Sigmoid function). 

 

 
Δικόνα 9:  ηγκνεηδήο πλάξηεζε, 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαηξέπεη ηηο παξαγόκελεο ηηκέο 

ζε πηζαλόηεηεο. Απηό ην θαηαθέξλεη κε ην λα κεηαηξέπεη νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή 

ηηκή ζε κία ηηκή αλάκεζα ζην 0 θαη ην 1. Σν ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ζην νπνίν 

πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε ζπλάξηεζε θόζηνπο είλαη θαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ινγηζηηθή παιηλδξόκεζε, θαζώο νη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο είλαη 

δπλαηόλ λα πάξνπλ θαη ηηκέο κεγαιύηεξεο ηνπ 1 ή κηθξόηεξεο ηνπ 0 [39]. 

 

4.3.2 K-Πληζιέζηεποι Γείηονερ (ΚΝΝ) 

Ο αιγόξηζκνο ησλ Κ-Πιεζηέζηεξσλ Γεηηόλσλ (K-Nearest Neighbor) απνηειεί έλαλ 

αιγόξηζκν ηαμηλόκεζεο, κε θύξην κέιεκα ηνπ λα απνθαζίζεη ζε πνηα νκάδα αλήθεη 

έλα δεδνκέλν, εμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη γύξσ ηνπ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο ζηελ νπζία εμεηάδεη έλα ζεκείν ζε έλα πιέγκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνζπαζεί θαηεγνξηνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζε κία νκάδα Α ή Β 

αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ππόινηπσλ ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη γύξσ ηνπ. Γηα 

λα ην πεηύρεη απηό ρξεζηκνπνηεί ηηο ιεγόκελεο ζπλαξηήζεηο απόζηαζεο, νη νπνίεο 

θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

 Δςκλείδια Απόζηαζη 
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√∑        
 

   

 

 

 

 Απόζηαζη Manhattan 

 

 

∑|     |

 

   

 

 

 

 Απόζηαζη Minkowski 

 

 

(∑ |     | 
 

 

   

)

 
 ⁄

 

 

  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνηπνηεζνύλ 

κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηάβιεηεο παίξλνπλ ζπλερόκελεο ηηκέο. Αλ νη 

κεηαβιεηέο παίξλνπλ δηαθξηηέο ηηκέο ηόηεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε απόζηαζεο 

Hamming, ε νπνία θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ηύπν: 

 

 Απόζηαζη Hamming 

 

    ∑ |     |
 
   , 

 

x = y ⇒      

   ⇒     
 

Ο αιγόξηζκνο ΚΝΝ ραξαθηεξίδεηαη σο αιγόξηζκνο «ηεκπέιηθεο» κάζεζεο, αθνύ δελ 

παξάγεη έλα κνληέιν γηα ην δνζκέλν ζύλνιν δεδνκέλσλ, παξά κόλν ππνινγίδεη 

απνζηάζεηο νηαλ ηνπ δεηείηαη κεηαμύ ηνπ εμεηαδόκελνπ ζεκείνπ θαη ησλ ππνινίπσλ 

γεηηόλσλ ηνπ [40]. 

 

4.3.3 Γένηπα απόθαζηρ  
Σα Γέληξα Απόθαζεο (Decision Trees), απνηεινύλ εξγαιείν παξαγσγήο πξνβιέςεσλ 

ην νπνίν έρεη εθαξκνγή ζε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηνκείο. ε γεληθέο γξακκέο ηα 

δέληξα απόθαζεο βαδίδνληαη ζηελ αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε αλαγλώξηζεο ηξόπσλ 
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δηαρσξηζκνύ ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ κε βάζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Απνηεινύλ 

κηα επξέσο δεκνθηιή θαη ρξεζηκνπνηνύκελε κέζνδν γηα επηβιεπόκελε κάζεζε ζε 

πξνβιήκαηα ηαμηλόκεζεο. Ο θπξηόηεξνο ζηόρνο απηνύ ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο ζηόρνπ, κέζσ 

ηεο εθκάζεζεο απιώλ θαλόλσλ απόθαζεο πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ. 

Σα δέληξα απόθαζεο βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ησλ γξάθσλ κε ηε κνξθή δέληξνπ, 

όπνπ πξνθύπηεη κία εξώηεζε κε βάζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό. Οη 

άθξεο ηνπ γξάθνπ απνηεινύλ ηελ απάληεζε ζηελ εξώηεζε ελώ ηα θύιια 

αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηηθέηα εμόδνπ. 

Σα δέληξα απόθαζεο θαηεγνξηνπνηνύλ ηα παξαδείγκαηα ηαμηλνκώληαο ηα από ηε ξίδα 

ηνπ δέληξνπ κέρξη θάπνην θόκβν θύιινπ. Κάζε θόκβνο ηνπ δέληξνπ απνηειεί κία 

πεξίπησζε ειέγρνπ γηα θάπνην ραξαθηεξηζηηθό θαη θάζε αθκή πνπ μεθηλάεη από 

απηόλ ηνλ θόκβν απνηειεί κηα πηζαλή απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Ζ 

δηαδηθαζία απηή είλαη αλαδξνκηθή θαη επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ππνδέληξν πνπ έρεη 

ξίδεο ζηνπο λένπο θόκβνπο [41]. 

 

4.3.4 Τςσάιο Γάζορ   
Σν ηπραίν δάζνο (Random Forest), όπσο ππνδειώλεη θαη ην όλνκα ηνπ, απνηειείηαη 

από έλα κεγάιν αξηζκό αηνκηθώλ δέληξσλ απόθαζεο ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ σο 

ζύλνιν. Κάζε κεκνλσκέλν δέληξν κέζα ζην ηπραίν δάζνο παξάγεη κία πξόβιεςε ζην 

πξόβιεκα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ε πξόβιεςε κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θαηαιήγεη 

ζην ηέινο λα απνηειεί θαη ηελ έμνδν ηνπ αιγνξίζκνπ απηνύ.  

O ιόγνο πνπ ην ηπραίν δάζνο έρεη ηόζν κεγάιε εθαξκνγή ζηελ επηζηήκε ησλ 

δεδνκέλσλ έρεη λα θάλεη κε ην όηη έλαο κεγάινο αξηζκόο από ζρεηηθά κε 

ζπζρεηηδόκελα κνληέια (δέληξα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε), ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ 

σο ζύλνιν, ζα παξάμνπλ θαιύηεξν απνηέιεζκα από ηα επηκέξνπο κεκνλσκέλα 

κνληέια. 

Ζ ρακειή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κνληέισλ είλαη θαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο 

γηα ηελ επηηπρία ηεο πξόβιεςεο. Σν παξάδνμν απηό γεγνλόο έρεη λα θάλεη κε ην όηη ηα 

επηκέξνπο δέληξα αιιεινθαιύπηνληαη ώο πξνο ην απνηέιεζκα ηεο πξόβιεςεο. Δλώ 

γηα παξάδεηγκα θάπνηα δέληξα ζα δώζνπλ ιάζνο απνηέιεζκα, πνιιά ζα είλαη εθείλα 

πνπ ζα δώζνπλ ζσζηή πξόνβιεςε κε απνηέιεζκα ην ζύλνιν ησλ δέληξσλ λα θηλείηαη 

πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε. 

Οη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο επνκέλσο γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά έλαο αιγόξηζκνο 

ηπραίνπ δάζνπο είλαη νη αθόινπζνη: 

 

1. Πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα πξαγκαηηθή πιεξνθνξία ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνηεινύλ ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ εθκάζεζεο, έηζη ώζηε ηα κνληέια πνπ 
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θαηαζθεπάδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά λα κελ 

παξάγνπλ ηπραίεο πξνβιέςεηο. 

2. Οη πξνβιέςεηο αιιά θαη ηα ζθάικαηα πνπ γίλνληαη απν ηα κεκνλσκέλα 

δέληξα απόθαζεο πξέπεη λα έρνπλ ρακειή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο [42]. 

 

 

4.3.5 Mησανέρ Γιανςζμάηυν Υποζηήπιξηρ - SVMs 
Οη κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (Support Vector Machines - SVMs) απνηεινύλ 

έλα κνληέιν επηβιεπόκελεο κεραληθήο κάζεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν ζην 

πξόβιεκα ηεο ηαμηλόκεζεο, όζν θαη ηεο παιηλδξόκεζεο, κε θύξην ζθνπό λα ρσξίζεη 

ηα δεδνκέλα ζε δύν θαηεγνξίεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο εθπαηδεύεηαη ζε ζεηξέο 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη ήδε θαηεγνξηνπνηεκέλεο, δεκηνπξγώληαο έηζη ην κνληέιν όπσο 

έρεη αξρηθά εθπαηδεπηεί θαη ζηε ζπλέρεηα ηαμηλνκεί θάζε λέν ζεκείν δεδνκέλσλ ζε 

κία απν ηηο δύν θαηεγνξίεο. Σν γεγνλόο απηό θαζηζηά ηηο κεραλέο δηαλπζκάησλ 

ππνζηήξημεο έλα είδνο κε δπαδηθνύ γξακκηθνύ ηαμηλνκεηή. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ηέηνην κνληέιν ραξηνγξαθεί ηα δεδνκέλα ζην ρώξν έηζη ώζηε 

ηα δεδνκέλα ησλ δπν θαηεγνξηώλ λα ρσξίδνληαη από έλα ζαθέο θελό πνπ είλαη όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν. Σα θαηλνύξηα δεδνκέλα έηζη ραξηνγξαθνύληαη θαη απηά ζηνλ 

ίδην ρώξν θαη πξόβιεπεηαη ζε πνηα θαηεγνξία ζα αλήθνπλ αλάινγα κε ηε κεξηά ηνπ 

ράζκαηνο ζηελ νπνία έρνπλ θαηαιήμεη [43]. 

 

4.4 Η γλώζζα ππογπαμμαηιζμού Python 

Ζ Python είλαη γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δηεξκελεπηή αληη γηα 

κεηαγισηηηζηή. Γεκηνπξγήζεθε ην 1990 από ηνλ Οιιαλδό πξνγξακκαηηζηή Guido 

van Rossum, αθνινπζώληαο ηελ εκπεηξία πνπ είρε πάλσ ζηε γιώζζα εθπαηδεπηηθνύ 

ζθνπνύ ABC ζην παλεπηζηήκην CWI. Ζ Python δηαθέξεη από άιιεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ, θαζώο δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ αλαγλσζηκόηεηα ηνπ θώδηθα θαη 

ζηε ρξήζε όζην ην δπλαηόλ κηθξόηεξσλ αξρείσλ [44]. 

Ζ Python ρξεζηκνπνηεί δπλακηθνύο ηύπνπο δεδνκέλσλ θαζώο θαη ηελ ηερληθή 

ζπιινγήο ζθνππηδηώλ. Τπνζηεξίδεη πιήξσο ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή θαη δνκεκέλν 

πξνγξακκαηηζκό θαζώο θαη ζε κεγάιν βαζκό ην ιεηηνπξγηθό θαη πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζε κνξθή πξνγξακκαηηζκό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαζίζηαηαη εθηθηή ε παξαγσγή 

θώδηθα ηδηαίηεξα εππξνζάξκνζηνπ θαη εθαξκόζηκνπ ζε κηα επξεία πνηθηιία 

πεξηπηώζεσλ ρξήζεο. 

Ζ βαζηθή βηβιηνζήθε ηεο Python ζεσξείηαη έλα απν ηα βαζηθόηεξα πιενλεθηήκαηα 

ηεο. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα αλαπηύζζνπλ 

νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα γξήγνξα θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα βαζίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκό ζε παθέηα άιισλ θαηαζθεπαζηώλ γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο νηη ν θαηάινγνο 

παθέησλ Python Package Index (PyPI) θαηαγξάθεη πάλσ από 200.000 παθέηα πνπ 

παξέρνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βηβιηνζήθεο ηεο Python, o ηύπνο ηνπ αξρείνπ 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, θαζώο θαη ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ [45]. 

 

4.4.1 SciPy 

Ζ SciPy είλαη έλα ινγηζκηθό ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ (open source) πνπ έρεη εθαξκνγέο 

ζηα καζεκαηηθά θαζώο θαη ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

βηβιηνζήθε κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε αλ βαζηθό κέιεκα είλαη ν ρεηξηζκόο 

αξηζκώλ κε ηε βνήζεηα ελόο ππνινγηζηή ή ε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ αξηζκώλ. 

 

4.4.2 Numpy 

Ζ NumPy (Numerical Python) απνηειεί επίζεο κηα βηβιηνζήθε ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ 

ε νπνία πξνζθέξεηαη γηα ηνλ εύθνιν θαη γξήγνξν ρεηξηζκό πνιπδηάζηαησλ πηλάθσλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη νηη ε βηβιηνζήθε SciPy ζρεδηάζηεθε έηζη ώζηε λα 

ελζσκαηώλεηαη καδί κε πίλαθεο Numpy. 

 

4.4.3 Pandas 

Σo Pandas είλαη αθόκε κηα βηβιηνζήθε ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ πνπ πξνζθέξεη 

γξήγνξεο θαη επέιηθηεο δνκέο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή θπξίσο ζε 

ρξνλνζεηξέο. Σν ζπγθεθξηκέλν παθέην απνηειεί έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο Python.  

 

4.4.4 Scikit-learn 

Tν Scikit-learn απνηειεί άιιε κηα βηβιηνζήθε ηεο Python ε νπνία παξέρεη 

αιγνξίζκνπο ηόζν επηβιεπόκελεο όζν θαη κε επηβιεπόκελεο κάζεζεο. ρεδηάζηεθε 

βαζηδόκελε ζηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο (SciPy, Numpy, Pandas) θαζώο θαη ζηε 

Matplotlib. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο είλαη εθηθηή ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηαμηλόκεζεο, παιηλδξόκεζεο, νκαδνπνίεζεο, επηινγήο κνληέινπ 

θαζώο θαη πξνεπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

4.4.5 Matplotlib 

Ζ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απεηθόληζε ζε γξαθήκαηα κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ ρσξίο ηελ αλάγθε γηα κεγάιν 

ζε έθηαζε θώδηθα πξνθεηκέλνπ λα ηελ ελζσκαηώζεη θάπνηνο. Βαζίδεηαη θπξίσο ζε 

πίλαθεο Numpy ελώ είλαη εθηθηό λα ιεηηνπξγεί κε ην επξύηεξν παθέην ηεο  SciPy. 
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4.4.6 CSV 

Σν CSV απνηειεί έλα αξρείν θεηκέλνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθόληζε 

κεγάισλ ζηειώλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε θόκκα (Comma 

Separated Values - CSV). 

 

4.4.7 Spyder 

Σν Spyder είλαη έλα αλνηθηνύ θώδηθα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE) 

γηα επηζηεκνληθό πξνγξακκαηηζκό ζηε γιώζζα Python. Σν Spyder ελζσκαηώλεηαη κε 

κηα ζεηξά πξνεμέρνλησλ παθέησλ όπσο είλαη ε Python, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, IPython, SymPy θαη Cython, θαζώο θαη άιισλ 

ινγηζκηθώλ αλνηρηνύ θώδηθα.  

Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε θαη αλαπηύρζεθε από ηνλ Pierre Raybaut ην 2009, από ην 

2012 ην Spyder δηαηεξείηαη θαη βειηηώλεηαη ζπλερώο από κηα νκάδα 

πξνγξακκαηηζηώλ ηεο Python θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. 

Σν Spyder είλαη επεθηάζηκν κε plugins ελζσκαησκέλα είηε απν άιινπο παξόρνπο, 

πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε γηα δηαδξαζηηθά εξγαιεία γηα ηελ επηζεώξεζε δεδνκέλσλ 

θαη ελζσκαηώλεη κέζα δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ θώδηθα θαζώο θαη κέζα 

ελδνζθόπεζεο όπσο Pyflakes, Pylint θαη Rope. Γηαηίζεηαη ζε πνιιαπιέο πιαηθόξκεο 

κέζσ Anaconda, ζε Windows, MacOS κέζσ MacPorts θαη ζε κεγάιεο δηαλνκέο 

Linux όπσο ην Arch Linux, ην Debian, ην Fedora, ην Gentoo Linux, ην openSUSE θαη 

ην Ubuntu.  
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Κεθάλαιο 5 

 

Σςλλογή, Πποεηοιμαζία και Δπεξεπγαζία 

Γεδομένυν 

 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή απνηειείηαη από δύν θνκκάηηα πινπνίεζεο. ην πξώην 

θνκκάηη πξαγκαηνπνηήζεθε πινπνίεζε εθαξκνγήο ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

Java. Ζ εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ από θηλεηό 

ηεξκαηηθό, ηα νπνία δεδνκέλα απνζεθεύνληαλ ζε αξρείν ηύπνπ csv. ην δεύηεξν 

θνκκάηη έγηλε ρξήζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Python, ε νπνία ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ 

θαζώο θαη γηα ηελ εθακνξγή ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα πεξηγξάθεηαη ε ζρεδίαζε θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο 

εθαξκνγήο Android πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο Γηπισκαηηθήο θαη ε νπνία 

απνηειεί θαη ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη ε δηαδηθαζία 

αλάθηεζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ όπσο επίζεο θαη ε δηαδηθαζία 

εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθώλ (features) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο 

κάζεζεο. 

 

5.1 Γπαζηηπιόηηηερ και Γιαηάξειρ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή απνηειείηαη από ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηεπαθέο ρξήζηε. Γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο δηεπαθήο ρξήζηε ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη αλαγθαίν λα 

ρξεζηκνπνηήζεη Γξαζηεξηόηεηεο, ν νξηζκόο ησλ νπνίσλ ερεη πεξηγξαθεί ζην 

Κεθάιαην 3. ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νζόλεο, ην 

νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σo αξρείν ηεο θάζε 

δξαζηεξηόηεηαο πεξηέρεη ηνλ θώδηθα ζε java πνπ ηξέρεη όηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο 

εθάζηνηε νζόλεο. Παξάιιεια. γηα θάζε κία από απηεο ηηο ηξεηο νζόλεο ππάξρνπλ θαη 

ηξία δηαθνξεηηθά layouts ηα νπνία πεξηέρνπλ όια ηα γξαθηθά αληηθείκελα πνπ 

θνξηώλνληαη ζηελ νζόλε θάζε θνξά πνπ ηξέρεη θάπνηα δξαζηεξηόηεηα. Οη 

πξναλαθεξζείζεο δηεπαθέο ρξήζηε (νζόλεο) είλαη νη εμήο: main screen, cpu screen θαη 

networks screen. 

 

Όιεο νη θιάζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη όια ηα αξρεία ζε java πνπ αθνξνύλ 

ηελ εθηέιεζε θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν “java” 
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ηνπ Android Project (Δηθόλα 10). 

 

 
 

Δικόνα 10: Κιάζεηο Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

Όιεο νη δηαηάμεηο βξίζθνληαη κέζα ζηνλ νκόηηηιν θάθειν ν νπνίνο είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ θάθειν “res”ηνπ Android Project.  

 

 

 
 

Δικόνα 11: ύλνιν δηαηάμεσλ. 

 

 

Παξάιιεια κέζα ζηνλ θάθειν “res” ππάξρεη επίζεο ν θάθεινο “drawable” πνπ 
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πεξηέρεη όιεο ηηο εηθόλεο πνπ εηλαη δηαζέζηκεο θαη εκθαλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη 

κάιηζηα ζε δηαθνξεηηθέο αλαιύζεηο ώζηε λα είλαη δπλαηή πάληνηε ε επηινγή ηεο 

θαηαιιειόηεξεο αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο νζόλεο ηεο ζπζθεπήο ζηελ νπνία 

εθηειείηαη ε εθαξκνγή. Παξόκνηα, ν θάθεινο “mipmap” πεξηέρεη θαη απηόο ηα 

εηθνλίδηα ηεο εθαξκνγήο ζε πνιιέο αλαιύζεηο, γηα ηνλ ίδην ιόγν πνπ ζπκβαίλεη απηό 

θαη ζηνλ θάθειν “drawable”, ελώ ππάξρεη θαη ν θάθεινο “values” κέζα ζηνλ νπνίν 

πεξηέρνληαη ηα βαζηθά ρξώκαηα ηεο εθαξκνγήο ζε αξρεία ηεο κνξθήο .xml, ώζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπο γηα όιε ηελ εθαξκνγή από ην αξρείν απηό. 

ηνλ ίδην θάθειν πεξηέρνληαη βαζηθέο ζπκβνινζεηξέο ηεο εθαξκνγήο θαζώο επίζεο 

θαη ηα ζηπι θαη ζέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 
 

Δικόνα 12: Αξρηθή νζόλε – Γνκή δηάηαμεο όςεσλ. 

 

Κάζε δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη όιεο νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηελ αθνξνύλ 

δειώλνληαη ζην αξρείν AndroidManifest.xml, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν 

“manifests”.  
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Δικόνα 13: Φάθεινο Manifest αξρείσλ. 

 

 

εκαληηθή είλαη ε δήισζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ εθηειείηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο 

εθαξκνγήο. Ζ παξάιεηςε ηεο δήισζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ζην 

αξρείν απηό ζεκαίλεη θαη ηε κε δπλαηή εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.mymonitor.aggelosdani.mymonitor"> 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_INTERNAL_STORAGE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission. ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 

    <uses-feature android:name="android.hardware.location.gps" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> 

    <application 

        android:name=".App" 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" 

        android:supportsRtl="true" 

        android:theme="@style/AppTheme"> 

        <activity android:name=".MainActivity"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <service 

            android:name=".MonitorService" 

            android:exported="false" /> 

 

        <activity android:name=".NetworkActivity" 

            android:parentActivityName=".MainActivity"> 

            <!-- The meta-data tag is required if you support API level 15 and lower --> 

            <meta-data 

                android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" 

                android:value=".MainActivity" /> 

 

 

        </activity> 
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        <activity android:name=".CpuActivity" 

            android:parentActivityName=".MainActivity"> 

            <!-- The meta-data tag is required if you support API level 15 and lower --> 

            <meta-data 

                android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" 

                android:value=".MainActivity" /> 

 

 

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 

 

 

Κάζε δηάηαμε (Layout) πνπ θνξηώλεηαη θαηά ηελ έλαξμε κηαο δξαζηεξηόηεηαο 

ραξαθηεξίδεηαη από ηα ζύλνια ησλ όςεσλ πνπ πεξηέρεη θαζώο θαη από ηνλ ηξόπν πνπ 

απηέο νη όςεηο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη απεηθνλίδνληαη ζην ρώξν, δειαδή ζηελ 

νζόλε ηεο έμππλεο ζπζθεπήο.  

 

ηελ ελ ιόγσ εθαξκνγή έγηλε θαηά βάζε ε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Constraint Layout 

(Δηθόλα 12) ην νπνίν πξνηείλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκηνπξγνύο σο ην πην 

απνδνηηθό θαη απνθξίζηκν. Σν Constraint Layout πξόθεηηαη γηα έλαλ πην απζηεξό 

ηξόπν απεηθόληζεο αθνύ πξέπεη όιεο νη ρξεζηκνπνηνύκελεο όςεηο λα ζπλδένληαη κε 

δεζκνύο ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηα πιαίζηα ηεο νζόλεο, έηζη ώζηε λα δηαηεξνύλ 

κηα πξνθαζνξηζκέλε ζέζε αλεμάξηεηε απν ην κέγεζνο ηεο νζόλεο.  

 

 

5.2 Φπήζη Βαζικών Σηοισείυν Android 
 

Μέζα ζηε δηάηαμε ηεο θάζε νζόλεο κπνξνύλ λα πεξηέρνληαη άιια κνηίβα 

απεηθόληζεο ή άιια βαζηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ησλ 

νζνλώλ όισλ ησλ Android εθαξκνγώλ. Απηά πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 

 TextView  

Ζ όςε απηή απνηειεί ζηελ νπζία νπνηαδήπνηε κνξθή θεηκέλνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

νζόλε ηεο έμππλεο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε. Σα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία 

εκθαλίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν κπνξνύλ λα έρνπλ κηα αξρηθνπνηεκέλε 

ηηκή, ε νπνία νξίδεηαη ζε αξρείν ηύπνπ .xml  θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη 

δπλακηθά κέζα απν ηνλ θώδηθα πνπ εθηειείηαη νηαλ κηα δξαζηεξηόηεηα είλαη ζην 

πξνζθήλην.  

 Buttons 

Σα θνπκπηά απνηεινύλ έλα βαζηθό ηξόπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ηελ 

εθαξκνγή. Σν πιαίζην κέζα ζην νπνίν νξίδεηαη ε ηδηόηεηα ηνπ θνπκπηνύ κπνξεί 

λα είλαη θείκελν θαζώο θαη εηθόλα. Μηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ θνπκπηώλ είλαη 

γηα παξάδεηγκα ε έλαξμε κηαο θαηλνύξηαο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζηα κάηηα ηνπ 
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ρξήζηε ζα ζεκαίλεη ην θόξησκα κηαο θαηλνύξηαο νζόλεο ζηελ έμππλε ζπζθεπή 

ηνπ.  

 EditText  

Σν EditText είλαη έλα πεδίν πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ. 

Σν θείκελν απηό ζηε ζπλέρεηα ζα απνζεθεπηεί ζε κηα κεηαβιεηή θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απν ηελ εθαξκνγή.   

 ImageView  

Ζ ζπγθεθξηκέλε όςε επηηξέπεη ηελ εκθάληζε κηαο εηθόλαο αλάινγα κε ηε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ εθηειείηαη εθείλε ηε ζηηγκή. Μέζσ απηήο ηεο όςεο είλαη 

δπλαηή γηα παξάδεηγκα θαη ε απεηθόληζε ηνπ ινγόηππνπ ηεο εθαξκνγήο.  

Spinners  

Σα Spinners απνηεινύλ έλα ζηνηρείν απεηθόληζεο πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε κηα 

ιίζηαο drop-down. Ζ ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε είλαη ζπλήζσο ε πξώηε 

δηαζέζηκε απν ηε ιίζηα, ελώ ηαπηόρξνλα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε, 

αγγίδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν κε ηε ρξήζε ηεο αθήο λα επηιέμεη θάπνηα 

δηαθνξεηηθή ηηκή απν απηέο πνπ θνξηώλνληαη δπλακηθά. Ζ λέα ηηκή πνπ ζα 

επηιέμεη ν ρξήζηεο ζα είλαη θαη απηή πνπ ζα εκθαλίδεηαη ηειηθά ζηελ νζόλε.  

 ScrollView  

Ζ ζπγθεθξηκέλε όςε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε 

λα δηαηξέρεη έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ ζηελ νζόλε ηα νπνία δελ είλαη εθηθηό λα 

απεηθνληζηνύλ ζην ζύλνιν ησλ ππάξρνλησλ ηληζώλ ηεο νζόλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

όςε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο απεηθόληζεο ησλ 

δεδνκέλσλ.  

 ListView  

Σν ListView απνηειεί κηα όςε ηνπ Android ιεηηνπξγηθνύ πνπ επηηξέπεη ηελ 

νκαδνπνηήζε δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ απεηθόληθε ηνπο ζε κηα θάζεηε 

ιίζηα ηελ νπνία κάιηζηα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δηαηξέμεη κέζσ ηεο αθήο πνπ 

παξέρεη ε έμππλε ζπζθεπή. Σα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα εηζέξρνληαη απηόκαηα 

ζηε ιίζηα κε ηε ρξήζε ελόο Adapter, ράξε ζηνλ νπνίν είλαη εθηθηή ε άληιεζε 

δεδνκέλσλ απν δηαθνξεηηθέο δνκέο, όπσο γηα παξάδεηγκα έλα πίλαθα ή κηα βάζε 

δεδνκέλσλ.  

 GridView   

Σν GridView απνηειεί κηα όςε πνπ επηηξέπεη ηελ απεηθόληζε ελόο πιέγκαηνο δπν 

δηαζηάζεσλ ζηελ νζόλε θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα λα δηαηξέμεη ν ρξήζηεο ην 

ζπγθεθξηκέλν πιέγκα. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα είλαη 

κέζσ ηνπ ListAdapter.  

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ΣextViews θαη Buttons θαζώο ε 

βαζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ζηεξίδεηαη όρη ηόζν ζηελ απεηθόληζε 
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ζηνηρείσλ ζηελ νζόλε ηεο έμππλεο ζπζθεπήο αιιά ζηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη 

ζην παξαζθήλην.  

 

 

5.3 Eπικοινυνία μεηαξύ Γπαζηηπιοηήηυν 
 

Οη δηεπαθέο ρξήζηε πνπ δηαζέηεη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή είλαη αλαγθαίν θάπνηεο 

θνξέο λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη 

λα αλαπηπρζεί κηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ Intents. 

 

Intent είλαη κηα δνκή δεδνκέλσλ ε νπνία κπνξεί λα κεηαθέξεηαη κεηαμύ δηαθόξσλ 

αληηθεηκέλσλ Android (Android objects) θαη ε νπνία δηαηεξεί κηα αθεξεκέλε 

πεξηγξαθή κηαο ιεηηνπξγίαο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί. Μηα ηέηνηα ιεηηνπξγία είλαη 

θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ δπν δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

Intent intent = new Intent(Activity1.this, Activity2.class); 

intent.putExtra(key, value); 

startActivity(intent); 

 

Με ην ζύλνιν ησλ εληνιώλ πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο 

λέαο δξαζηεξηόηεηαο κέζα απν ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο εθαξκνγήο 

(MainActivity). Με απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη κηα λέα δηεπαθή ρξήζηε (νζόλε), 

ε νπνία αληηθαζηζηά ηελ ηξέρνπζα ρσξίο όκσο λα θαηαζηξέθεηαη ε παξνύζα δηεπαθή 

θαζώο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επαλέιζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή παηώληαο ην θνπκπί 

«Back» ηεο ζπζθεπήο. 

 

Ζ εληνιή «intent.putExtra(key, value);» πνπ ππάξρεη ζην παξαπάλσ ζεη εληνιώλ 

αθνξά ηελ πξνώζεζε ελόο κελύκαηνο ζηε λέα δξαζηεξηόηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη. Ζ 

παξάκεηξνο «key» απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθό θιεηδί ηνπ κελύκαηνο ελώ ε 

παξάκεηξνο «value» ην πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο πνπ απνζηέιιεηαη. Γηα λα ιάβεη 

ε θαηλνύξηα δξαζηεξηόηεηα ην κήλπκα πνπ ζηέιλεηαη ρξεζηκνπνηεί ην παξαθάησ ζεη 

εληνιώλ. 

 

// Getting all extras 

Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

 

// Getting your int (second param is the default value if null) 

int value = extras.getIntExtra("Key1", 0); 

 

Ζ εληνιή «Bundle extras= getIntent().getExtras();» ε νπνία ζπλήζσο εθηειείηαη ζηελ 

εθθίλεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο, δειαδε ζηε κέζνδν onCreate() αθνξά ηελ ιήςε όισλ 

ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ελώ ε δεύηεξε εληνιή «int value = 

extras.getIntExtra("Key1", 0);» αθνξά ηελ αλάγλσζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ κελύκαηνο 
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(κέζσ ηνπ εθάζηνηε αλαγλσξηζηηθνύ θιεηδηνύ), θαζώο θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο ζε κηα κεηαβιεηή.  

 

 

5.4 Υπηπεζίερ 
Ζ εθαξκνγή απνηειείηαη απν κία βαζηθή ππεξεζία ε νπνία ηξέρεη ζην παξαζθήλην 

θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Καιείηαη κέζα 

από ηελ MainActivity κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ “StartService”. Από ηε ζηηγκή πνπ 

θαιείηαη ε ππεξεζία εκθαλίδεηαη κία κπάξα εηδνπνίεζεο ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ε 

νπνία ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε όηη έρεη μεθηλήζεη ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, ελώ 

είλαη αλεμάξηεηε από ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα θαη ζπλερίδεη ηελ θαηαγξαθή 

δεδνκέλσλ αθόκα θαη αλ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί ε βαζηθή εθαξκνγή. Ζ δηαδηθαζία 

απηή δηαξθεί έσο όηνπ πεξάζεη ην απαξαίηεην ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

H ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία είλαη κία δεζκεπκέλε ππεξεζία (bound service). Μηα 

ππεξεζία είλαη δεζκεπκέλε όηαλ κία ζπληζηώζα κηαο εθαξκνγήο δεζκεύεηαη ζε 

απηήλ θαιώληαο ηε κέζνδν bindService(). Δπίζεο, κηα δεζκεπκέλε ππεξεζία 

πξνζθέξεη κία δηεπαθή πειάηε-δηαθνκηζηή πνπ επηηξέπεη ζηα εμαξηήκαηα λα 

αιιειεπηδξνύλ κε ηελ ππεξεζία, λα ζηέιλνπλ αηηήκαηα, λα ιακβάλνπλ 

απνηειέζκαηα θαη αθόκε λα ην θάλνπλ απηό ζε όιεο ηηο δηεξγαζίεο κε επηθνηλσλία 

κεηαμύ δηεξγαζηώλ. Σέινο, κία δεζκεπκέλε ππεξεζία εθηειείηαη κόλν γηα όζν 

ρξνληθό δηάζηεκα δεζκεύεηαη έλα άιιν ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο. Οη πνιιαπιέο 

ζπληζηώζεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηελ ππεξεζία ηαπηόρξνλα, αιιά όηαλ όιεο 

απηέο απνζπλδεζνύλ ε ππεξεζία θαηαζηξέθεηαη. 

 
    private ServiceConnection mConnection = new ServiceConnection() { 

 

        @Override 

        public void onServiceConnected(ComponentName className,IBinder service) { 

            // We've bound to LocalService, cast the IBinder and get LocalService instance 

            MonitorService.LocalBinder binder = (MonitorService.LocalBinder) service; 

            myService = binder.getService(); 

            mBound = true; 

            myService.flag=true; 

 

        } 

 

        @Override 

        public void onServiceDisconnected(ComponentName arg0) { 

            mBound = false; 

            myService.flag=false; 

        } 

    }; 

} 

  

 

O ιόγνο πνπ ε ππεξεζία είλαη αλεμάξηεηε απν ηελ θύξηα εθαξκνγή θαη κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αιια θαη ζηελ απνζήθεπζε ηνπο ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή εηλαη ηo wakelock. Σo wakelock είλαη έλαο κεραληζκόο ν νπνίνο 
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κπνξεί λα θξαηήζεη ηνλ επεμεξγαζηή ελεξγό έηζη ώζηε λα επηηειείηαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο ππεξεζίαο θαη λα κελ δέρεηαη ηεξκαηηζκό από ηνλ επεμεξγαζηή εμαηηίαο ηεο 

ζπλερόκελεο ρξήζεο ησλ πόξσλ. Σν wakelock απνθηάηαη ηε ζηηγκή πνπ 

δεκηνπξγείηαη ε ππεξεζία δειαδή κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ „start service‟ από ηελ 

θύξηα νζόλε θαη ειεπζεξώλεηαη ηε ζηηγκή πνπ ηειεηώλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην 

νπνίν γίλεηαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηηο εληνιέο 

wakeLock.acquire() θαη wakeLock.release(). Γηα λα νξηζηεί ελα wakelock πξέπεη 

αξρηθά λα δεκηνπξγεζεί ελα ζηηγκηόηππν ηεο θιάζεο PowerManager  έηζη ώζηε λα 

απνθηεζεί ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηζρύνο ηεο ζπζθεπήο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε 

ηηο αθόινπζεο εληνιέο:  

 

PowerManager powerManager = (PowerManager) getSystemService(POWER_SERVICE); 

wakeLock = 

powerManager.newWakeLock(PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK,"MyApp::MyWakelockTag")

; 

 

Πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ην αθξηβέο ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ε ππεξεζία 

επηηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιάζε CountDownTimer. Μέζσ 

απηήο ηεο θιάζεο, ε νπνία παίξλεη ζαλ παξακέηξνπο δπν αθέξαηνπο αξηζκνύο πνπ 

δείρλνπλ ηα ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κπνξεί λα νξηζηεί κία αληίζηξνθε κέηξεζε 

κέρξη κία ζπγθεθξηκέλε ώξα ζην κέιινλ θαζώο θαη ν ρηύπνο ηνπ ξνινγηνύ, δειαδή 

ην θάζε πόηε ζην ζπλνιηθό απηό ρξόλν ζα πξαγκαηνπνηείηαη κηα δξάζε. Απηό γίλεηαη 

εθηθηό κέζσ ηεο κεζόδνπ onTick(). Κάζε ρηύπνο ηνπ ξνινγηνύ είλαη ζπγρξνληζκέλνο 

έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη ε θιήζε ηεο κεζόδνπ onTick() δε ζα ζπκβεί αλ δελ 

έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο ε ακέζσο πξνεγνύκελε. Μόιηο νινθιεξσζεί ε αληίζηξνθε 

κέηξεζε θαιείηαη ε κέζνδνο onFinish()  όπνπ ε ππεξεζία αθήλεη ειεύζεξν ην 

wakelock, θιείλεη ην αξρείν θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεξκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο. 

 

 

5.4.1 Δπικοινυνία  Υπηπεζίαρ με ηιρ Γπαζηηπιόηηηερ  
Ζ ππεξεζία επηηπγράλεη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ησλ 

δεθηώλ εθπνκπήο. Οη δέθηεο εθπνκπήο απιά αληαπνθξίλνληαη ζε κελύκαηα εθπνκπήο 

από άιιεο εθαξκνγέο ή από ην ίδην ην ζύζηεκα. Απηά ηα κελύκαηα ζπλήζσο 

νλνκάδνληαη γεγνλόηα ή πξνζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη εθαξκνγέο κπνξνύλ επίζεο λα 

μεθηλήζνπλ εθπνκπέο γηα λα επηηξέςνπλ ζε άιιεο εθαξκνγέο λα γλσξίδνπλ όηη 

θάπνηα δεδνκέλα έρνπλ ιεθζεί ζηε ζπζθεπή θαη είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε από 

απηνύο, νπόηε πξόθεηηαη γηα δέθηε εθπνκπήο πνπ ζα παξαθνινπζήζεη απηή ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζα μεθηλήζεη θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

 

Έλαο δέθηεο εθπνκπήο εθαξκόδεηαη σο ππνθαηεγνξία ηεο θιάζεο BroadcastReceiver 

θαη παξαθάκπηεη ηε κέζνδν onReceive(), όπνπ θάζε κήλπκα ιακβάλεηαη σο 

παξάκεηξνο ελόο intent. Με ηελ εγγξαθή ελόο δέθηε εθπνκπήο ζην αξρείν 

AndroidManifest.xml κηα εθαξκνγή είλαη ηθαλή λα αλακέλεη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ 

κελπκάησλ.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίζηξνθεο κέηξεζεο πνπ νξίζηεθε παξαπάλσ, ε ππεξεζία 

ζηέιλεη ζε θάζε ρηύπν ηνπ ξνινγηνύ όια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη νκαδνπνηώληαο 

ηα κε βάζε θάπνην αλαγλσξηζηηθό. Σν αλαγλσξηζηηθό απηό δηαθέξεη ζε θάζε 

δξαζηεξηόηεηα έηζη ώζηε λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κελύκαηα ζηε κέζνδν 

onReceive() θαη λα ηα εκθαλίζνπλ ηειηθά ζηελ νζόλε.  

 

 

5.5 Σςλλογή Γεδομένυν 
Ζ ππεξεζία πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαηαγξάθεη δεδνκέλα γηα ζπλνιηθό ρξνληθό  

δηάζηεκα 7 εκεξώλ θαη κε ξπζκό θαηαγξαθήο 1 ιεπην. Σα δεδνκέλα απηά είλαη ηα 

εμήο: 

 

 Ζκεξνκελία 

 Ώξα 

 ηηγκή ηεο εκέξαο 

 Υξήζε ηνπ επεμεξγαζηή 

 Φσηεηλόηεηα 

 Μπαηαξία 

 Καηάζηαζε θόξηηζεο 

 Καηάζηαζε νζόλεο 

 Μλήκε 

 Καηάζηαζε θιήζεσλ 

 Τπεξεζίεο Σνπνζεζίαο - GPS 

 ύλδεζε ζην Γίθηπν 

 Kίλεζε πζθεπήο 

 Πνζόηεηα Φσηόο 

 

 

 

5.5.1 Ημεπομηνία 

 

Απνηειεί ηελ εκέξα θαηαγξαθήο. 

 
public String getDate() { 

    Calendar c = Calendar.getInstance(); 

    DecimalFormat df = new DecimalFormat("00"); 

    return new StringBuilder() 

            .append(df.format(c.get(Calendar.YEAR))).append("-") 

            .append(df.format(c.get(Calendar.MONTH) + 1)).append("-") 

            .append(df.format(c.get(Calendar.DATE))).toString(); 

 

} 

 

 

5.5.2 Ώπα 

 

Δίλαη ε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαηα ηελ νπνία γίλεηαη ε θαηαγξαθή. 
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public String getTime() { 

    Calendar c = Calendar.getInstance(); 

    DecimalFormat df = new DecimalFormat("00"); 

    if(c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)>=5 && c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)<12) 

        timeofday="Morning"; 

    else if(c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)>=12 && c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)<17) 

        timeofday="Afternoon"; 

    else if(c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)>=17 && c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)<21) 

        timeofday="Evening"; 

    else 

        timeofday="Night"; 

    return new StringBuilder() 

            .append(df.format(c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY))).append(":") 

            .append(df.format(c.get(Calendar.MINUTE))).append(":") 

            .append(df.format(c.get(Calendar.SECOND))).toString(); 

} 

 

 

5.5.3 Σηιγμή ηηρ ημέπαρ 

 

Απνηειεί ηε ζηηγκή ηεο εκέξαο αλάινγα κε ηελ ώξα θαη ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο: Πξσί, Μεζεκέξη, Απόγεπκα, Βξάδπ.  

 

5.5.4 Φπήζη ηος επεξεπγαζηή 

 

Απνηειεί ην πνζνζηό ρξήζεο ηνπ επεμεξγαζηή κε ην βαζηθό πεξηνξηζκό νηη απηή ε 

κέηξεζε αθνξά ζπζθεπέο Android πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εθδόζεηο κηθξόηεξεο ηεο 7
εο

 

(Νougat). 

 
 

private float readUsage() { 

    try { 

        RandomAccessFile reader = new RandomAccessFile("/proc/stat", "r"); 

        String load = reader.readLine(); 

 

        String[] toks = load.split(" +");  // Split on one or more spaces 

 

        long idle1 = Long.parseLong(toks[4]); 

        long cpu1 = Long.parseLong(toks[2]) + Long.parseLong(toks[3]) + Long.parseLong(toks[5]) 

                + Long.parseLong(toks[6]) + Long.parseLong(toks[7]) + Long.parseLong(toks[8]); 

 

        try { 

            Thread.sleep(360); 

        } catch (Exception e) {} 

 

        reader.seek(0); 

        load = reader.readLine(); 

        reader.close(); 

 

        toks = load.split(" +"); 

 

        long idle2 = Long.parseLong(toks[4]); 

        long cpu2 = Long.parseLong(toks[2]) + Long.parseLong(toks[3]) + Long.parseLong(toks[5]) 

                + Long.parseLong(toks[6]) + Long.parseLong(toks[7]) + Long.parseLong(toks[8]); 
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        return (float)(cpu2 - cpu1)*100 / ((cpu2 + idle2) - (cpu1 + idle1)); 

 

    } catch (IOException ex) { 

        ex.printStackTrace(); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

 

5.5.5 Φυηεινόηηηα 

 

Απνηειεί ην επίπεδν θσηεηλόηεηαο ηεο νζόλεο ηεο ζπζθεπήο ζε πνζνζηηαία θιίκαθα. 

 
public int getBrightness() { 

    try { 

        Bright = Settings.System.getInt(getContentResolver(), Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS); 

        bri = (Bright * 100.0f) / 255; 

        //Log.d(TAG,"Brightness"+Integer.toString(Bright)); 

    } catch (Settings.SettingNotFoundException e) { 

        // TODO Auto-generated catch block 

        e.printStackTrace(); 

    } 

    return Math.round(bri); 

 

} 

 

5.5.6 Μπαηαπία 

 

Πξόθεηηαη γηα ην επίπεδν ηεο κπαηαξίαο ηνπ θηλεηνύ ζε πνζνζηηαία θιίκαθα. 

 
public float getBatteryLevel() { 

    Intent batteryIntent = registerReceiver(null, new 

IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED)); 

    int level = batteryIntent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1); 

    int scale = batteryIntent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1); 

 

    // Error checking that probably isn't needed but I added just in case. 

    if (level == -1 || scale == -1) { 

        return 50.0f; 

    } 

 

    return ((float) level / (float) scale) * 100.0f; 

} 

 

 

5.5.7 Καηάζηαζη θόπηιζηρ 
 

Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό δείρλεη αλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε θόξηηζεο ή 

όρη. 

 
public String getChargingState() { 

 

    IntentFilter filter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED); 
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    Intent batteryStatus = registerReceiver(null, filter); 

 

    int chargeState = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_STATUS, -1); 

    String strState; 

 

    switch (chargeState) { 

        case BatteryManager.BATTERY_STATUS_CHARGING: 

        case BatteryManager.BATTERY_STATUS_FULL: 

            strState = "Charging"; 

            break; 

        default: 

            strState = "Discharging"; 

    } 

    return strState; 

 

} 

 

 

5.5.8 Καηάζηαζη οθόνηρ 

 

Πξόθεηηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νζόλεο δειαδή αλ είλαη ελεξγή ή αλελεξγε. 

 
public String getScreenStatus() { 

    PowerManager pm = (PowerManager) getSystemService(Context.POWER_SERVICE); 

    String screenonff; 

    if (pm.isScreenOn()) { 

        screenonff = "Screen on"; 

 

    }else{ 

        screenonff= "Screen off"; 

    } 

    return screenonff; 

} 

 

 

5.5.9 Μνήμη  
 

Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό απνηειεί ηε δηαζέζηκε πξνζσξηλή κλήκε (RAM) ηεο 

ζπζθεπήο. 

 
public String getMemory() { 

 

    ActivityManager.MemoryInfo mi = new ActivityManager.MemoryInfo(); 

    ActivityManager activityManager = (ActivityManager) getSystemService(ACTIVITY_SERVICE); 

    activityManager.getMemoryInfo(mi); 

    double availableMegs = mi.availMem / 0x100000L; 

    double usedMegs = mi.totalMem / 0x100000L - availableMegs; 

    //Percentage can be calculated for API 16+ 

    double percentAvail = Math.round(mi.availMem / (double) mi.totalMem * 100.0); 

    double percentUsed = Math.round((double) (mi.totalMem - mi.availMem) / (double) mi.totalMem * 

100.0); 

    return String.valueOf(percentUsed); 

} 
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5.5.10 Καηάζηαζη κλήζευν 
 

Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό καο δείρλεη αλ ε ζπζθεπή δέρεηαη θάπνηα θιήζε ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αλ ν θάηνρνο ηεο ζπζθεπήο βξίζθεηαη ζε θάπνηα θιήζε ή 

αλ δε ζπκβαίλεη ηίπνηα απν ηα δπν πξναλαθεξζέληα ζπκβάληα. 

 
PhoneStateListener callStateListener = new PhoneStateListener() { 

    public void onCallStateChanged(int state, String incomingNumber) 

    { 

        if(state==TelephonyManager.CALL_STATE_RINGING){ 

            callState="Phone Is Riging"; 

        } 

        if(state==TelephonyManager.CALL_STATE_OFFHOOK){ 

            callState="Phone is Currently in A call"; 

        } 

 

        if(state==TelephonyManager.CALL_STATE_IDLE){ 

            callState="Phone is neither ringing nor in a call"; 

        } 

    } 

}; 

 

 

5.5.11 Υπηπεζίερ Τοποθεζίαρ -  GPS 
 

Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ ππεξεζία ηνπνζεζίαο. Πέξα από ην γεσγξαθηθό κήθνο 

θαη πιάηνο ην ραξαθηεξηθζηηθό απηό καο ελεκεξώλεη αλ ε ζπζθεπή έρεη 

ελεξγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία ηνπνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αλελεξγή 

απνζεθεύεηαη ε ηειεπηαία θαηαγεγξακκέλε ηνπνζεζία. 

 
private class LocationListener implements android.location.LocationListener 

{ 

    Location mLastLocation; 

 

    public LocationListener(String provider) 

    { 

        Log.e(TAG, "LocationListener " + provider); 

        mLastLocation = new Location(provider); 

    } 

 

    @Override 

    public void onLocationChanged(Location location) 

    { 

        Log.e(TAG, "onLocationChanged: " + location); 

        mLastLocation.set(location); 

        longitude=mLastLocation.getLongitude(); 

        latitude=mLastLocation.getLatitude(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onProviderDisabled(String provider) 

    { 

        Log.e(TAG, "onProviderDisabled: " + provider); 

        GPS=0; 
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    } 

 

    @Override 

    public void onProviderEnabled(String provider) 

    { 

        Log.e(TAG, "onProviderEnabled: " + provider); 

        GPS=1; 

    } 

 

    @Override 

    public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) 

    { 

        Log.e(TAG, "onStatusChanged: " + provider); 

    } 

} 

 

 

5.5.12 Σύνδεζη ζηο Γίκηςο 

 

Πξόθεηηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζύλδεζεο ηεο ζπζθεπήο ζην δίθηπν, δειαδή αλ 

ππάξρεη θάπνηα ζύλδεζε ή νρη, ηη είδνπο ζύλδεζε είλαη θαζώο θαη ηελ ηαρύηεηα ηεο. 

 
if (serviceConnectivity.isConnected(context)) { 

    connected = true; 

    connect="Connected"; 

 

} else { 

    connected=false; 

    connect="Not Connected"; 

} 

if (connected) { 

    if (serviceConnectivity.isConnectedWifi(context)){ 

        type="Wifi"; 

        MobileData=0; 

    } 

    else{ 

        type="Mobile Data"; 

        MobileData=1; 

 

    } 

    if (serviceConnectivity.isConnectedFast(context)){ 

        speed="Fast Connection"; 

    } 

    else { 

        speed="Slow Connection"; 

    } 

} else { 

    type="There is no Internet Connection"; 

    speed="There is no Internet Connection"; 

} 

  

 

5.5.13 Kίνηζη Σςζκεςήρ 
 

Απνηειεί ηε ζέζε ηεο ζπζθεπήο, όζνλ αθνξά ην αλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε θίλεζε ή 

ε ζπζθεπή είλαη ζηαζεξή ζε θάπνην ζεκείν. 



 

 65 

 
@Override 

public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 

    if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER){ 

        mGravity = event.values.clone(); 

        // Shake detection 

        float x = mGravity[0]; 

        float y = mGravity[1]; 

        float z = mGravity[2]; 

        mAccelLast = mAccelCurrent; 

        mAccelCurrent = (float)Math.sqrt(x*x + y*y + z*z); 

        float delta = mAccelCurrent - mAccelLast; 

        mAccel = mAccel * 0.9f + delta; 

        // Make this higher or lower according to how much 

        // motion you want to detect 

        if(mAccel > 0.01){ 

            // do something 

            device="Device Moving"; 

        } 

        else{ 

            device="Device Not Moving"; 

        } 

 

    } 

    if(event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_LIGHT){ 

            mLightQuantity = event.values[0]; 

 

 

    } 

 

 

} 

 

 

5.5.14  Ποζόηηηα Φυηόρ 

 

Πξόθεηαη γηα ηε θσηεηλόηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη ν αηζζεηήξαο θσηόο πνπ βξίζθεηαη 

ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη νπζηαζηηθά παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην θσο 

πνπ ππάξρεη ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ε ζπζθεπή. 

 

@Override 

public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 

 

    if(event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_LIGHT){ 

            mLightQuantity = event.values[0]; 

 

 

    } 

} 

 

 

 

5.6 Αποθήκεςζη Γεδομένυν 
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Σα δεδνκέλα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απνζεθεύνληαη ζε αξρείν ηεο κνξθήο CSV 

όπνπ θάζε πεδίν θεηκέλνπ από απηά πνπ ζπιιέγνληαη δηαρσξίδεηαη ζπλήζσο κε 

θόκκα (, ). 

 
 

String entry =  getDate() + "," + getTime() + "," + String.valueOf(readUsage())  + "," + timeofday + "," 

        + Integer.toString(getBrightness()) + "," + String.valueOf(getBatteryLevel()) + "," + 

getChargingState() + "," 

        + getScreenStatus() + "," + callState + "," + getMemory()+ ","  +  String.valueOf(longitude) + "," 

        + String.valueOf(latitude)  + "," +  connect + "," + type + "," + speed + "," + device + "," + 

        String.valueOf(mLightQuantity) + "," + String.valueOf(GPS) + "," + String.valueOf(MobileData); 

 

 

 

try 

{ 

 

    fos.write(entry.getBytes()); 

    String lineSeparator = System.getProperty("line.separator"); 

    fos.write(lineSeparator.getBytes()); 

    //fos.close(); 

} 

catch (FileNotFoundException e) { 

    e.printStackTrace(); 

} 

catch (IOException e) { 

    e.printStackTrace(); 

} 
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Κεθάλαιο 6 

 

Πειπαμαηική Μελέηη 

 

6.1 Ππόβλετη ςπηπεζιών με σπήζη αλγοπίθμυν μησανικήρ μάθηζηρ 

ηελ ελόηεηα απηή ζα γίλεη ρξήζε ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο, όπσο απηνί 

πεξηγξάθεθαλ ζην θεθάιαην 4 κε ρξήζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Python γηα 

ηελ πξόβιεςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε γηα δεδνκέλα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζώο 

θαη ππεξεζηώλ ηνπνζεζίαο. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο κεηξηθή ε αθξίβεηα (accuracy) ε νπνία νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 

αθόινπζν ηύπν [46] :  

 

    
     

           
 

 

όπνπ ΣΝ είλαη νη ζσζηέο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο (True Negative), ΣP νη ζσζηέο 

ζεηηθέο πξνβιέςεηο (True Positive), FP νη ιαλζαζκέλεο ζεηηθέο πξνβιέςεηο (False 

Positive) θαη FN νη ιαλζαζκέλεο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο (False Negative). 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζε δηάζηεκα 7 εκέξσλ θαη 

θαηαγξάθνληάο ηα θάζε 1 ιεπηό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα γίλεη κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε θαηάζηαζεο (state classification) ηνπ θάζε ρξήζηε. Σα δεδνκέλα 

απηά πξνέξρνληαη από κία ζπζθεπή. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνληαο σο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ηα δεδνκέλα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο 

πξνθύπηνπλ 4 θαηαζηάζεηο από ηνλ θάζε πηζαλό ζπλδπαζκό ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαβιεηώλ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

State Data Required Location Required 

1 No No 

2 No Yes 

3 Yes No 

4 Yes Yes 

 

Πίνακαρ 2: πλδπαζκόο θαηαζηάζεσλ ρξήζηε. 
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Κάζε θαηάζηαζε δείρλεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπζθεπήο ζε πόξνπο θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή. Γλσξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο απηέο θάζε ρξνληθή ζηηγκή κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ηειηθά ε θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ πνξώλ, ην νπνίν ζα έρεη σο απνηειεζκά ηειηθά ηελ 

εμνηθνλόκεζε ηεο ελέξγεηαο. 

 

6.2 To ζύνολο δεδομένυν (dataset)  
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ρξεηάζηεθε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ, ε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ έγηλε κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο πνπ πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. ηελ νπζία δεκηνπξγήζεθε 

έλα dataframe κε 10080 γξακκέο όζα θαη ηα ιεπηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 7 κέξεο 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, κε θαζεκία λα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε έλα ιεπηό. Δπίζεο 

δεκηνπξγήζεθαλ 18 ζηήιεο όζα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπιιέρζεθαλ:  

 ηήιε 1: αθνξά εκεξνκελία θαηαγξαθήο (Date)  

 ηήιε 2: αθνξά ηελ ώξα θαηαγξαθεο (Time)  

 ηήιε 3: αθνξά ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή (Με δηαζέζηκν γηα εθδόζεηο Android 

κεγαιύηεξεο απν 7.0) (CPU Usage)  

 ηήιε 4: αθνξά ηε ζηηγκή ηεο εκέξαο (Time of Day)  

 ηήιε 5: αθνξά ην επίπεδν θσηεηλόηεηαο (Brightness)  

 ηήιε 6: αθνξά ην πνζνζηό ηεο κπαηαξίαο πνπ απνκέλεη (Battery Level)  

 ηήιε 7: αθνξά ηελ θαηάζηαζε θόξηηζεο (Charging State)  

 ηήιε 8: αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο νζόλεο (Screen State)  

 ηήιε 9: αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο όζνλ αθνξά ηηο εηζεξρόκελεο-

εμεξρόκελεο θιήζεηο (Calling State)  

 ηήιε 10: αθνξά ην γεσγξαθηθό κεθνο (Longitute)  

 ηήιε 11: αθνξά ην γεσγξαθηθό πιάηνο (Latitude)  

 ηήιε 12: αθνξά ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν (Network Connection)  

 ηήιε 13: αθνξά ηνλ ηύπν ηεο ζύλδεζεο (Connection Type)  

 ηήιε 14: αθνξά ηελ ηαρύηεηα ηεο ζύλδεζεο (Connection Speed)  

 ηήιε 15: αθνξά ηελ θίλεζε ηεο ζπζθεπήο (Device Movement)  

 ηήιε 16: αθνξά ην θσο πνπ αληηιακβάλεηαη ν αηζζεηήξαο θσηόο ηεο ζπζθεπήο 

(Ambient Light)  

 ηήιε 17: αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπνζεζίαο ηεο ζπζθεπήο (GPS 

Status) 

 ηήιε 18: αθνξά ηελ θαηάζηαζηε ησλ δεδνκέλσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο 

ζπζθεπήο (Mobile Data Status) 

 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο όπσο απηνί πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 4, ρξεηάζηεθε λα ρσξίζνπκε ην ζύλνιν δεδνκέλσλ 

πνπ δεκηνπξγήζακε ζε δεδνκέλα εθπαίδεπζεο (train data) θαη δεδνκέλα δνθηκήο (test 
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data). Λόγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ησλ δεδνκέλσλ εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο k-fold 

cross validation, όπνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε k=10. Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν ην ζύλνιν δεδνκέλσλ ρσξίδεηαη ζε 10 ηκήκαηα, θάζε έλα απν ηα νπνία 

θάπνηα ζηηγκή ζα απνηειέζεη ην ζύλνιν πάλσ ζην νπνίν ζα δνθηκαζηεί ην κνληέιν 

πξόβιεςεο, ελώ ηα ππόινηπα απνηεινύλ ηα ζύλνια πνπ εθπαηδεύνπλ ην κνληέιν. Ζ 

δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη έσο όηνπ όια ηα ηκήκαηα λα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζύλνια ειέγρνπ δεδνκέλσλ. 

 

 
 

Ο θάζε αιγόξηζκνο ζηε ζπλέρεηα εθπαηδεύηεθε ζηα δεδνκέλα εθκάζεζεο (train data) 

θαη εθηηκήζεθε ζηα δεδνκέλα ειέγρνπ (test data) κε ζθνπό ηελ πξόβιεςε ησλ δπν 

κεηαβιεηώλ ζηόρνπ. O ζπλδπαζκόο ησλ δπν απηώλ πξνβιέςσλ καο δίλεη θαη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθέηαη ν ρξήζηεο. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην dataframe γηα ηα πξώηα ιεπηά ζηα νπνία ηξέρεη ε 

εθαξκνγή: 
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Δικόνα 14: ηηγκηόηππν ησλ δεδνκέλσλ. 

 

6.3 Eξαγυγή Φαπακηηπιζηικών 

 

Από ην παξαπάλσ ζύλνιν δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ρξεηάζηεθε λα επηιερζνύλ 

εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή είζνδν γηα 

ην ζύλνιν ησλ αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έηζη ώζηε ε πξόβιεςε λα είλαη 

όζν ην δπλαηόλ πην αθξηβήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα απνηειέζνπλ ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηελ εθηίκεζε – πξόβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο ηηκήο πνπ 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ηηκέο απηέο είλαη ε ρξήζε ή κε ησλ ππεξεζηώλ 

δεδνκέλσλ ηειεθσλίαο θαζώο θαη ηνπνζεζίαο. Γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ρξεηάζηεθε λα γίλεη αλαδήηεζε ζην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα επηιερζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλνπλ αθξηβέζηεξε πξόβιεςε γηα 

όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο αιγνξίζκνπο. 

Date Time

Cpu 

Usage

Time of 

Day Brightness

Battery 

Level

Charging 

State

Screen 

State Longitude

Cpu 

Usage Longitude Latitude

Connection 

status

Connection 

Type

Connection 

Speed

Device 

Status Ambient Light

13/11/2019 9:30:36 0.0 Morning 38 93.0 Discharging Screen off

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 59.0 237.684.302 3.798.148.353 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Not 

Moving 4.0

13/11/2019 9:31:36 0.0 Morning 38 93.0 Discharging Screen off

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 58.0 2.376.719.857 3.798.267.511 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Not 

Moving 4.0

13/11/2019 9:32:36 0.0 Morning 23 93.0 Discharging Screen on

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 60.0 2.376.825.907 3.798.327.819 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Moving 44.0

13/11/2019 9:33:36 0.0 Morning 33 93.0 Discharging Screen on

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 63.0 2.376.841.958 3.798.336.541 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Moving 99.0

13/11/2019 9:34:36 0.0 Morning 60 92.0 Discharging Screen off

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 62.0 237.675.083 379.853.632 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Moving 4.0

13/11/2019 9:35:36 0.0 Morning 60 92.0 Discharging Screen off

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 62.0 2.376.842.032 3.798.763.372 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Not 

Moving 4.0

13/11/2019 9:36:36 0.0 Morning 47 92.0 Discharging Screen on

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 63.0 2.376.926.094 3.798.937.846 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Moving 73.0

13/11/2019 9:37:36 0.0 Morning 41 92.0 Discharging Screen off

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 63.0 2.377.668.769 3.799.373.312 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Moving 18.0

13/11/2019 9:38:36 0.0 Morning 46 92.0 Discharging Screen on

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 64.0 237.787.649 379.954.026 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Not 

Moving 60.0

13/11/2019 9:39:36 0.0 Morning 46 92.0 Discharging Screen on

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 67.0 2.378.419.415 3.799.889.482 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Not 

Moving 174.0

13/11/2019 9:40:36 0.0 Morning 49 92.0 Discharging Screen on

Phone is 

neither 

ringing 

nor in a 

call 68.0 237.860.792 3.800.024.193 Connected

Mobile 

Data

Slow 

Connection

Device 

Not 

Moving 123.0
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Οη αλεμάξηεηεο απηέο κεηάβιεηεο είλαη νη εμήο: 

 Ζ ζηηγκή ηεο εκέξαο (Time of Day), ε νπνία έρεη δηαζέζηκεο 4 ηηκέο: 

Morning, Afternoon, Evening, Night 

 Ζ θαηάζηαζε ηεο νζόλεο (Screen State), ε νπνία παίξλεη δύν ηηκεο: Αλνηρηή, 

Κιεηζηή 

 Σν γεσγξαθηθό κήθνο (Longitude), ην νπνίν παίξλεη ηηκέο ζην ζύλνιν ησλ 

πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ 

 Σν γεσγξαθηθό πιάηνο (Latitude), ην νπνίν απνηειεί επίζεο έλαλ πξαγκαηηθό 

αξηζκό 

 Ζ θαηάζηαζε ηεο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν (Connection State), ε νπνία έρεη 

δύν δηαζέζηκεο ηηκέο: Ναη, Όρη 

 Ζ θίλεζε ηεο ζπζθεπήο (Device Movement), ε νπνία δειώλεη ην αλ θηλείηαη ε 

ζπζθεπή ή βξίζθεηαη ζηαζεξή (γηα παξάδεηγκα πάλσ ζε έλα έπηπιν) αλάινγα 

κε ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη απν ηνπο αηζζεηήξεο ηεο ζπζθεπήο θαζώο 

θαη νξίδνληαο έλα ζπληειεζηή επαηζζεζίαο γηα ην ηη κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θίλεζε θαη ηη όρη. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή παίξλεη επίζεο ηηκέο Ναη ή Ορη. 

 Ζ αληίιεςε θσηόο από ηε ζπζθεπή (Ambient Light). Πξόθεηηαη γηα κία 

κεηαβιεηή ε νπνία ιακβάλεη αθέξαηεο ηηκέο θαη δειώλεη κέζα από απηό ηνλ 

αξηζκό, ην πόζν θσο αληηιακβάλεηαη ν αηζζεηήξαο πνπ βξίζθεηαη ζην 

κπξνζηηλό κέξνο ηεο ζπζθεπήο. Όζν πην θνληά ζην κεδέλ είλαη ν αξηζκόο 

απηόο ζεκαίλεη όηη ηόζν πην ζθνηεηλόο είλαη ν ρώξνο πνπ βξίζθεηαη ε 

ζπζθεπή είηε απηό είλαη έλα δσκάηην ρσξίο θσο είηε απηό είλαη ε ηζέπε ηνπ 

ρξήζηε, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα θαλεί πνιύ ρξήζηκν ζηε βειηίσζε ηεο 

αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ. 

 

6.4 Κανονικοποίηζη Φαπακηηπιζηικών 

 

Δμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ σο πξνο ηηο ηηκέο πνπ κπνξνύλ 

λα ιάβνπλ εκθαλίζηεθε ε αλάγθε γηα θαλνληθνπνίεζε νξηζκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάζηεθαλ λα κεηαηξαπνύλ είλαη ε ζηηγκή ηεο εκέξαο, ε 

θαηάζηαζε ηεο νζόλεο, ε θαηάζηαζε ηεο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν θαζώο θαη ε 

θαηάζηαζε θίλεζεο ηεο ζπζθεπήο. Ο ιόγνο πνπ ρξεηάδνληαη θαλνληθνπνίεζε ηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηύπν ησλ δηαζέζηκσλ ηηκώλ πνπ 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ζαλ ηύπν κεηαβιεηήο αξηζκό ζα 

κεηαηξέςνπκε ηελ θάζε κεηαβιεηή ζε Ν αξηζκό κεηαβιεηώλ, όπνπ Ν ζα είλαη ην 

πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηηκώλ πνπ κπνξεί λα πάξεη ε ζπγθεξηκέλε κεηαβιεηή. Γηα 

παξάδεηγκα ην ραξαθηεξηζηηθό «ηηγκή ηεο εκέξαο» έρεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

πνπ κπνξεί λα πάξεη (Morning, Afternoon, Evening, Night). Απηό ζεκαίλεη νηη ην Ν 

ζηε ζπγθεξηκέλε πεξίπησζε ηζνύηαη κε Ν=4. Δπνκέλσο αλ ε κεηαβιεηή «ηηγκή ηεο 
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εκέξαο» έρεη ηηκή «Evening» ηόηε ην απνηέιεζκα κεηά ηελ θαλνληθνπνίεζε ζα είλαη 

λα έρνπκε 4 δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο όπσο ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

Feature Morning Afternoon Evening Night 

ηηγκή ηεο 

εκέξαο 

0 0 1 0 

Πίνακαρ 3: Παξάδεηγκα θαλνληθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ 

 

Με αληίζηνηρν ηξόπν ζα πξνθύςεη παξόκνην απνηέιεζκα θαη γηα ηα ππόινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο θώδηθαο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη απηό θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

6.5 Δθαπμογή αλγοπίθμυν μησανικήρ μάθηζηρ και εξαγυγή πποβλέτευν 

Έπεηηα από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ παξαπάλσ, δειαδή ηεο εμαγσγήο 

ραξαθηεξηζηηθώλ από ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηεο θαλνληθνπνίεζεο 

κέξνπο απηώλ είλαη εθηθηόο πιένλ ν δηαρσξηζκόο ζε δεδνκέλα εθκάζεζεο θαη 

δεδνκέλα ειέγρνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαιύζεθαλ παξαπάλσ ζα απνηειέζνπλ 

ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ πξνθεηκέλε πξνζπάζεηα εμαγσγήο πξνβιέςεσλ, 

ελώ νη ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο θαη νη ππεξεζίεο δεδνκέλσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

απνηεινύλ ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηα δεδνκέλα ρσξίζηεθαλ ηπραία 

ζε 90% δεδνκέλα εθκάζεζεο (train set) θαη 10% (test set). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

δηαρσξηζκόο κπνξεί λα θαλεί κε ηνλ παξαθάησ θώδηθα: 
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Μεηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ 

αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ εμαγσγή πξνβιέςεσλ. Οη αιγόξηζκνη πνπ 

εθαξκόζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελν 

θεθάιαην είλαη νη: Λνγηζηηθή Παιηλδξόκεζε, K-Πιεζηέζηεξνη Γείηνλεο (ΚΝΝ), 

Γέληξα απόθαζεο, Σπράηα δέλδξα (Random Forests), Mεραλέο Γηαλπζκάησλ 

Τπνζηήξημεο – SVMs. Οη αιγόξηζκνη απηνί εθπαηδεύηεθαλ πάλσ ζηα δεδνκέλα 

εθκάζεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εθηηκήζεθαλ πάλσ ζηα δεδνκέλα ειέγρνπ. Παξαθάησ 

θαίλεηαη ν θώδηθαο κε ηνλ νπνίν εθαξκόζηεθαλ νη αιγόξηζκνη, ησλ νπνίσλ ε 

αλάιπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κεθάιαην 4, γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξνβιέςεσλ. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη νη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζαλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

αιγόξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο έρνπλ ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο πνπ έρεη ζέζεη ην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Spyder. 

Tα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ κπνξνύλ λα θαλνύλ ζηνπο δπν παξαθάησ πίλαθεο 

γηα θάζε κηα απν ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, δειαδή γηα ηα δεδνκέλα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο. 

Σα πνζνζηά απηά απνηεινύλ ην κέζν όξν αθξίβεηαο ησλ δέθα πξνβιέςεσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απν ηε δηαδηθαζία 10-fold Cross Validation πνπ αθνινπζήζεθε. 
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Mobile Data: 

 

Algorithm Logistic 

Regression 

KNN SVM Decision 

Tree 

Random 

Forest 

Preciction 

Accuracy 

82.1% 77.8% 81.3% 82.5% 82.6% 

 

 

 

GPS: 

 

Algorithm Logistic 

Regression 

KNN SVM Decision 

Tree 

Random 

Forest 

Preciction 

Accuracy 

97.5% 97.3% 95.9% 97.16% 96.74% 

 

Απν ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα γίλεηαη αληηιεπηό όηη όζνλ αθνξά ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή «Γεδνκέλα θηλεηήο ηειεθσλίαο», θαιύηεξε κέζε αθξίβεηα πξόβιεςεο 

δίλεη ν αιγόξηζκνο „Σπραίν Γάζνο‟, κόιηο 0.1% θαιύηεξε απν ηα „Γέληξα 

Απόθαζεο‟. 

Γηα ηε κεηαβιεηή «Τπεξεζίεο Σνπνζεζίαο», είλαη εκθαλέο όηη όινη νη αιγόξηζκνη 

δίλνπλ πνιύ θαιά απνηειέζκαηα, κε ηνλ θαιύηεξν από απηνύο λα είλαη ν αιγόξηκνο 

Κ-Πιεζηέζηεξσλ Γεηηόλσλ. 
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Κεθάλαιο 7 

 

Δπίλογορ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο γίλεηαη κία αλαζθόπεζε ηεο ζπλνιηθήο δνπιεηάο πνπ έρεη γίλεη θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο γηα Αndroid ιεηηνπξγηθό, θαζώο επίζεο θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο κέζα από ηα δεδνκέλα πνπ αληιώληαη γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. Παξάιιεια αλαθέξνληαη θαη 

θάπνηεο κειινληηθέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

ζηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε αμίνπνηεζε κηαο ζπζθεπήο Android, έηζη ώζηε λα 

βειηησζεί αθόκα πεξηζζόηεξν ε εκπεηξία ρξήζεο. 

 

7.1 Σύνοτη και Σςμπεπάζμαηα 

Δίλαη εκθαλέο όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα νη έμππλεο ζπζθεπέο απνηεινύλ αλαπόζπαζην 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ. Μάιηζηα ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε έμππλσλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ ηθαλώλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ αθόκα θαη ηνλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή, πξνζθέξνληαο πνιιέο 

πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο από απηέο ελόο ζπκβαηηθνύ ηειεθώλνπ. Ζ ζπλερόκελε 

ηάζε εμέιημεο ησλ θνξεηώλ έμππλσλ θηλεηώλ παξάιιεια κε ηηο απμαλόκελεο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, όπσο είλαη εύθνια θαηαλνεηό, νδεγεί ζηελ απμεκέλε 

αλάγθε γηα κεγαιύηεξε απηνλνκία ηεο ζπζθεπήο. 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γηα 

Android ζπζθεπέο κε ζθνπό ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ρξήζεο από ηνλ θάηνρν ηεο 

ζπζθεπήο. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα απηά επεμεξγάδνληαη θαη ηξνθνδνηνύλ 

ζύγρξνλνπο αιγνξηζκνύο κεραληθήο κάζεζεο κε ζθνπό λα πξνθύςνπλ θάπνηεο 

πξνβιέςεηο γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε ζε δεδνκέλα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζώο 

θαη ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο. Απώηεξνο ζθνπόο απηήο ηεο κειέηεο είλαη κέζα από ηηο 

πξνβιέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη λα ππάξρεη έλα κνληέιν πνπ λα κπνξεί αλά πάζα 

ζηηγκή λα πξνβιέπεη αλ ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη θάπνηα από ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ππεξεζίεο βνεζώληαο έηζη ζηελ εμνηθνλόκεζε ηεο κπαηαξίαο ηεο ζπζθεπήο κέζα απν 

ηελ απνθπγή ηεο άζθνπεο ρξήζεο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε ζπιιέγεη δεδνκέλα κε δηάζηεκα 

θαηαγξαθήο έλα ιεπηό. Σα δεδνκέλα απηά ζπιιέγνληαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε 

εκεξώλ, κε ηελ εθαξκνγή λα ηξέρεη ζην παξαζθήλην όιν απηό ην δηάζηεκα, ελώ 

ηαπηόρξνλα απνζεθεύεη όια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε έλα αξρεην .csv. Ο ηξόπνο κε 
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ηνλ νπνίνλ επηηπγράλεηαη ε εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζην παξαζθήλην είλαη ε ρξήζε 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ κηα εθαξκνγήο Android πνπ ιέγεηαη Τπεξεζία (Service). 

Κάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνύ είλαη δπλαηή ε αλεμάξηεηε 

εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ρσξίο λα εκπνδίδεη ηνλ θάηνρν ηεο ζπζθεπήο από ην λα 

ρξεζηκνπνηεί θαλνληθά ηε ζπζθεπή ηνπ. Ζ θαηαλάισζε πόξσλ από ηε ζπγθεξηκέλε 

εθαξκνγή είλαη ακειεηέα θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε εκπεηξία ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο 

παξακέλεη αλεπεξέαζηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή αζρνιείηαη θπξίσο κε δεδνκέλα 

πνπ αθνξνύλ πηπρέο ηεο ζπζθεπήο θαη όρη ηόζν ησλ εθαξκνγώλ πνπ έρεη 

εγθαηαζηήζεη ν θάζε ρξήζηεο, θάηη ην νπνίν είλαη εύθνια θαηαλνήην αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο όηη ε εθαξκνγή απνθηάεη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο 

δηάθνξνπο αηζζεηήξεο πνπ δηαζέηεη ε ζπζθεπή (πρ αηζζεηήξαο θσηόο) ή κε ην αλ 

δέρεηαη θάπνηα θιήζε ηε ζηηγκή ηεο θαηαγξαθήο ε ζπζθεπή. 

Σν δεύηεξν ζθέινο ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ 

δεδνκέλσλ. Μέζα από ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ πξνθύπηνπλ θάπνηεο 

πξνβιέςεηο, κε αξθεηά πςειό πνζνζηό, πνπ αθνξνύλ ηελ αλάγθε ηνπ ρξήζηε γηα 

ππεξεζίεο δεδνκέλσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηνπνζεζίαο. Γηα ηελ αθξίβεηα από ην 

ζπλνιηθό ζεη δεδνκέλσλ εμάγνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ 

κεγαιύηεξε ζπζρέηηζε κε ηνλ ζθνπό ηεο κειέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα από θάπνηα 

πξνεπεμεξγαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ ηξνθνδνηνύληαη πέληε αιγόξηζκνη 

κεραληθήο κάζεζεο νη νπνίνη δίλνπλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο δεηνύκελεο πξόβιεςεο. 

Από ηα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξαηεξήζεθε όηη ην θαιύηεξν δπλαηό 

απνηέιεζκα ζην ζύλνιν ησλ πξνβιέςεσλ δίλεη ν αιγόξηζκνο Κ-Πιεζηέζηεξσλ 

Γεηηόλσλ (ΚΝΝ). 

Ωο ηειηθό ζπκπέξαζκα, δηαπηζηώλεηαη όηη απν ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ θάζε ρξήζηε 

ελόο έμππλνπ θηλεηνύ Android, ε νπνία κπνξεί λα θαηαγξαθεί κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ πνιιά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

βνεζάλε ζηε κεγαιύηεξε απηνλνκία ηεο ζπζθεπήο θαη ζηελ θαιύηεξε εκπεηξία 

ρξήζεο. Ζ ζπγθεξηκέλε κειέηε κάιηζηα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε όιεο ηηο δηαζέζηκεο 

ζπζθεπέο Android αλεμάξηεηα από ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

 

7.2 Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ 

Μέζα από ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία 

πξνθύπηεη έλα κεγάιν εύξνο πηζαλώλ επεθηάζεσλ. Γεδνκέλνπ όηη νη ρξήζηεο 

έμππλσλ ζπζθεπώλ Android απνηεινύλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο αγνξάο είλαη 

εύθνια θαηαλνεηό όηη ε θαηαγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο. Μία ηέηνηα είλαη θαη ε θαηαγξαθή ησλ εθαξκνγώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαηα θύξην ιόγν ν ρξήζηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή. Μέζα από ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ελόο κνηίβνπ 

ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ εθαξκνγώλ θαζώο θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ζε είδε 

εθαξκνγώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν είλαη δπλαηή ε 
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αλάπηπμε ελόο κνληέινπ πξόβιεςεο ην νπνίν ζα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε πξνηάζεηο 

εθαξκνγώλ γηα εθηέιεζε αλάινγα κε ηε ζηηγκή ηεο εκέξαο βειηηώλνληαο έηζη ζε 

ζεκαληηθό βαζκό ηελ εκπεηξία ρξήζεο θαζώο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Παξάιιεια κηα δηαθνξεηηθή επέθηαζε πνπ ζα κπνξνύζε λα ιάβεη ρώξα είλαη ε 

θαηεγνξνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ κέζα από ηελ αλαγλώξηζε ηνπ κνηίβνπ ρξήζεο ηεο 

ζπζθεπήο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα ήηαλ δπλαηή ε εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ 

αιγνξίζκσλ ρξήζεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη ν ρξήζηεο θαη ε εμαγσγή 

αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Μία αθόκα επέθηαζε πνπ αθνξά θπξίσο ην δεύηεξν ζθέινο ηεο δηπισκαηηθήο έρεη λα 

θάλεη κε όινπο ηνπο ρξήζηεο θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Γηα παξάδεηγκα εθόζνλ ήηαλ 

δηαζέζηκν έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ από ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα iOS ζα ήηαλ 

εμίζνπ δπλαηή ε πξόβιεςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ρξήζηε γηα ηηο δηάθνξεο δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε κεγαιύηεξε απηνλνκία ηεο ζπζθεπήο. 

Σέινο, όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ πξνβιέςεσλ αλνηρηό παξακέλεη ην ελδερόκελν 

ρξεζηκνπνίεζεο δηαθνξεηηθώλ παξακέηξσλ ζηνλ θάζε αιγόξηζκν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ή αθόκα θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο 

κάζεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. 
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Λεξικό Όπυν 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αγγιηθή θαη ειιεληθή νξνινγία νξηζκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζπλαληώληαη νη 

ζπγθεθξηκέλνη όξνη κέζα ζην θείκελν. 

 

Αγγλικόρ Όπορ Δλληνικόρ Όπορ 

 
Smartphone Έμππλε πζθεπή 

Personal Computer – PC Πξνζσπηθόο Τπνινγηζηήο 

Internet of Things Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ 

Cloud Τπνινγηζηηθό Νέθνο 

Tablet Έμππλε Σακπιέηα 

SmartTV Έμππλε Σειεόξαζε 

Ζardware  Τιηθό 

Framework Πιαίζην 

Interface Γηεπαθή 

Linux Kernel Ππξήλαο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

Linux 

Αndroid Runtime Πεξηβάιινλ εθηέιεζεο Android 

Multithreading Πνιπλεκαηηθόηεηα 

Hardware Drivers Πξνγξάκκαηα νδήγεζεο πιηθνύ 

Hardware Abstraction Layer ηξώκα Αθαίξεζεο Τιηθνύ 

Application Programming Interface - API Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνύ Δθαξκνγώλ 

Module Άξζξσκα 

Garbage collection Γηαδηθαζία πιινγήο θνππηδηώλ 

Native C/C++ Libraries Σνπηθέο Βηβιηνζήθεο C/C++ 

Java API Framework Πιαίζην Java API 

View System ύζηεκα όςεσλ 

User Interface Γηεπαθή Υξήζηε 

Resource Manager Γηαρεηξηζηήο Πεγώλ 

Notification Manager Γηαρεηξηζηεο Δηδνπνηήζεσλ 

Activity Manager Γηαρεηξηζηεο Γξαζηεξηνηήησλ 

Content Providers Πάξνρνη Πεξηερνκέλνπ 

System Apps Δθαξκνγέο πζηήκαηνο 

Component πζηαηηθό 

Activities Γξαζηεξηόηεηεο 

Services Τπεξεζίεο 

Broadcast Receivers Γέθηεο εθπνκπήο 

Content Providers Πάξνρνη Πεξηερνκέλνπ 

Activity Lifecycle Κύθινο Εσήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Layouts Γηαηάμεηο 

View Όςε 

View Groups Οκάδεο Όςεσλ 

Widgets Γξαθηθά 

Buttons Κνπκπηά 
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Listeners Αθξναηέο 

Bytecode Κώδηθαο Byte 

Classloader Φνξησηήο Κιάζεσλ 

Java Virtual Machine – JVM Δηθνληθή Μεραλή ηεο Java 

Security Manager Γηαρεηξηζηήο Αζθάιεηαο 

Android package Παθέην Android 

Server Δμππεξεηεηήο 

Crash Σεξκαηηζκόο 

Memory Leaks Γηαξξνέο Μλήκεο 

IDE - Integrated Development 

Environment 

Οινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

Debugging Γηόξζσζε θαικάησλ 

Σarget variables Μεηαβιεηέο ηόρνπ 

Classification Σαμηλόκεζε 

Logistic Regression Λνγηζηηθή Παιηλδξόκεζε 

Sigmoid function πλάξηεζε ίγκα 

K-Nearest Neighbors (ΚΝΝ) K-Πιεζηέζηεξνη Γείηνλεο 

Decision Trees Γέληξα απόθαζεο 

Random Forest Σπραίν δάζνο 

Support Vector Machines – SVMs Mεραλέο Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο 

Οpen source Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ 

Comma Separated Values – CSV Σηκέο ρσξηζκέλεο κε θόκκα 

Features Υαξαθηεξηζηηθά 

Accuracy Αθξίβεηα 

Dataset ύλνιν Γεδνκέλσλ 

Σrain data Γεδνκέλα εθκάζεζεο 

Test Data Γεδνκέλα Διέγρνπ 
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