
 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε 

πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελόο. Τπάξρνπλ παληνύ, 

ελώ θαζεκεξηλά νινέλα θαη πεξηζζόηεξα κνληέια όισλ ησλ εηαηξεηώλ θαηαθιύδνπλ 

ηελ αγνξά. Όκσο ηα  ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα  δύν εηαηξεηώλ επηθξαηνύλ ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο.  

Ο ιόγνο γηα ην Android OS ηεο Google θαη ην iOS ηεο Apple. ηε δηαηξηβή απηή 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη 

θπξίσο ζηελ πνξεία αλάπηπμήο ηνπο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

αγνξά αιιά θαη ζέκαηα εθηέιεζεο εθαξκνγώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ζπζηήκαηνο.  

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνύλ θπξίσο επηζηεκνληθά άξζξα αιιά θαη 

ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Μηαο θαη δελ ππάξρεη θάηη 

αληίζηνηρν ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζύγθξηζε ησλ δύν απηώλ ιεηηνπξγηθώλ 

ζπζηεκάησλ αθνινπζήζεθε κηα κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζηα θπξηόηεξα ζέκαηα ηα 

νπνία δίλνπλ θαη ηελ αθξηβή ηερληθή ζύγθξηζε. ηόρνο, ε εξγαζία απηή λα βνεζήζεη 

νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα ζρεκαηίζεη κηα θαιύηεξε εηθόλα γηα ηα δύν ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα έηζη ώζηε λα βνεζεζεί ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ή ινγηζκηθνύ γηα απηά 

ή αθόκα θαη γηα λα απνθαζίζεη κεηαμύ ησλ δύν γηα αγνξά.  

ηελ ηειεπηαία ελόηεηα παξνπζηάδνληαη γξαθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απήρεζε ζηελ 

αγνξά ησλ δύν ελώ παξαζέηνληαη θαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ζηεξηδόκελα ζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα πνπ έρεη γίλεη.  
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Κεθάιαην 1 

 

Δηζαγωγή 

 

 

1.1 Κίλεηξν 

 
Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ηξέρεη ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη απηό ην νπνίν 

ειέγρεη ηε ζπζθεπή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο όπσο αθξηβώο θάλεη θαη ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα ησλ ππνινγηζηώλ. Πξόθεηηαη όκσο γηα έλα πην απιό ζύζηεκα πνπ έρεη λα 

θάλεη κε πνιπκέζα, αζύξκαηεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο 

εηζόδνπ.  

Η ζπλερήο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη νη λένη ηξόπνη επηθνηλσλίαο 

απαζρνινύζαλ πάληα ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Μεηά από αξθεηέο δνθηκέο, 

αξθεηέο εηαηξείεο θαηάθεξαλ λα δώζνπλ ζην θνηλό αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ 

λέσλ ηερλνινγηώλ ζηεξίδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζε γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ: Apple iOS, Google Android OS, Blackberry OS, Windows Mobile 

7 θαη Nokia Symbian OS. ηελ εξγαζία απηή επηιέρζεθε ε ηερληθή ζύγθξηζε δύν εμ‟ 

απηώλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ Apple κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα iOS γηα θηλεηά ηειέθσλα 

iPhone θαζώο θαη iPod θαη iPad ζπζθεπέο θαη γηα ηελ Google κε ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα Android γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη tablets από δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο. Ο 

ιόγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθαλ ηα δύν απηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα είλαη ε 

απήρεζή ηνπο πνπ έρνπλ ζην θνηλό, όπσο ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηα θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνύλ θαζώο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνζειθύνπλ ζε δεκηνπξγνύο εθαξκνγώλ 

κε  ηελ αλάπηπμεο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ γηα ην θάζε έλα. Δπηπιένλ, είλαη ηα δύν 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ αθόκα θαη ζήκεξα θαη παξά ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή 
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θξίζε, απμάλνπλ ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπο ζε αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ζε όιν ηνλ 

θόζκν. 

Όπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ, ηα ιεηηνπξγηθά απηά 

ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο, ε θπξηόηεξε από ηηο νπνίεο είλαη ν 

ηξόπνο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνύ. ηε κελ Apple ην ινγηζκηθό είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ, 

ζηε δε Google ην ινγηζκηθό είλαη αλνηθηνύ θώδηθα. Απηή ε δηαθνξά θαη κόλν 

παξνπζηάδεη πνιύ ελδηαθέξνλ γηαηί απνηειεί ηελ θεληξηθή ηδέα ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη 

ε όιε θηινζνθία ησλ εηαηξεηώλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζε ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

δεηήκαηα αζθάιεηαο, πιηθό, ινγηζκηθό αιιά θαη ζηελ εκπνξηθή πηπρή ηνπ θαζελόο. 

ηόρνο είλαη λα γίλεη κηα ζύγθξηζε ζε όιεο ηηο πηπρέο ησλ ζεκάησλ πνπ ζα 

κειεηεζνύλ, ζέηνληαο ζε αληηπαξάζεζε πιηθό, ινγηζκηθό αιιά θαη δηαδηθαζίεο 

αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο γηα ηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. ην ηέινο, ζα 

παξνπζηαζηνύλ θαη θάπνηα αλνηθηά δεηήκαηα ηα νπνία ζα ηεζνύλ όζνλ αθνξά ην 

θάζε έλα μερσξηζηά.  

 

1.2 Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη 

 
Σν ζέκα ην νπνίν αλαιύεηαη ζε απηήλ ηελ εξεπλεηηθή δηαηξηβή έρεη λα θάλεη κε 

ηελ ηερληθή ζύγθξηζε θαη αλάιπζε ησλ δύν ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο Apple θαη 

ηεο Google. Σν έλα είλαη ην iOS ηεο Apple πνπ ηξέρεη ζε θηλεηά ηειέθσλα iPhone, ζε  

iPad θαη iPod θαη ην άιιν είλαη ην Android OS ηεο Google πνπ ηξέρεη ζε θηλεηέο 

ζπζθεπέο δηάθνξσλ θαηαζθεπαζηώλ. 

ην θεθάιαην 2 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εμέιημε ησλ επηθνηλσληώλ αθνινπζώληαο 

ηα βήκαηα πξνο ηηο γεληέο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο 1G, 2G, 3G θαη πνιύ πξόζθαηα 

4G. Αθνινύζσο, αλαθέξεηαη ν νξηζκόο ηνπ Κηλεηνύ Τπνινγηζκνύ (Mobile 

Computing) καδί κε θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο ελώ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα έμππλα ηειέθσλα (smartphone) όπσο ηα ζπλαληάκε ζηε 
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ζεκεξηλή θαζεκεξηλόηεηα κε όιεο ηηο επθνιίεο πνπ παξέρνπλ ζην ζύγρξνλν 

άλζξσπν. 

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ε πνξεία αλάπηπμεο ηνπ iOS ηεο Apple θαη ηνπ 

Android OS ηεο Google. Γηα ην θάζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα δίλνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζύιιεςή ηνπ, ηελ πνξεία αλάπηπμεο αιιά θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο 

ζην θνηλό όισλ ησλ εθδόζεσλ ινγηζκηθνύ κέρξη θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2011. 

Αθνινύζσο από ην θεθάιαην 4 κέρξη θαη ην θεθάιαην 9 γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ δύν 

ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπο από ηελ αξρηηεθηνληθή, κέρξη ην 

ινγηζκηθό, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ αζθάιεηα αιιά θαη ηηο αγνξέο εθαξκνγώλ 

ηνπο. ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη νη αξρηηεθηνληθέο ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ζπζηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλνληαη εηθόλεο γηα ηελ θαιύηεξε αληίιεςε ησλ 

επηπέδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αιιά παξνπζηάδνληαη θαη νη ηερλνινγίεο πνπ 

πινπνηνύληαη ζην θάζε επίπεδν μερσξηζηά. 

ην θεθάιαην 5, γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο ζην iOS. 

Αλαπηύζζνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε κλήκεο, ηελ πνξεία αλάπηπμεο 

ησλ εθαξκνγώλ αιιά θαη ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπο. Παξέρνληαη επίζεο εηθόλεο γηα ηελ 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εθαξκνγώλ ελώ παξνπζηάδνληαη θαη θάπνηνη 

κεραληζκνί ρεηξηζκνύ δηαθνπήο εθαξκνγώλ, παξεκβνιήο εθαξκνγώλ θηι.  

Αληίζηνηρα, ζην θεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη ε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο ζην Android 

OS. Καη ζηελ ελόηεηα απηή θαιύπηνληαη ζέκαηα δηαρείξηζεο κλήκεο, ε πνξεία 

αλάπηπμεο θαη εθηέιεζεο ησλ εθαξκνγώλ θαζώο θαη ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπο.  

ην θεθάιαην 7, παξνπζηάδνληαη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ δύν ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Γίλνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο 

πνπ πινπνηεί ην θαζέλα ελώ αλαθέξνληαη θαη παξαδείγκαηα ρεηξηζκνύ επηζέζεσλ 

πνπ έρνπλ ζπκβεί. Δπίζεο, παξαηίζεληαη θαη ηξόπνη εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηόηεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ κέζσ πνιηηηθώλ αζθαιείαο. 

ην θεθάιαην 8 ζπγθξίλνληαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ iOS κε ην Android OS. 

Οη παξάκεηξνη ηεο ζύγθξηζεο απνηεινύληαη από ηε δηεπαθή ρξήζηε, ην πιηθό πνπ 



 

 

4 

ππνζηεξίδεηαη από ηηο ζπζθεπέο πνπ ηξέρνπλ απηά ηα ινγηζκηθά, ην SDK ζην νπνίν 

γίλεηαη ε αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα ην θαζέλα θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

ελεκέξσζε ινγηζκηθνύ θαη εθαξκνγώλ. Δπίζεο αλαθέξνληαη νη κεραληζκνί 

επηθνηλσλίαο κε ην δηαδίθηπν θαζώο θαη ν ρεηξηζκόο ηεο ηζρύο από ην ίδην ην 

ινγηζκηθό. Σέινο, παξαηίζεηαη θαη ζύγθξηζε ζρεηηθά κε ην θόζηνο αγνξάο ηνπο. 

ην θεθάιαην 9 γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αγνξέο εθαξκνγώλ γηα ην θάζε ζύζηεκα. 

Σίζεληαη ινηπόλ ζην κηθξνζθόπην νη πηπρέο ηνπ App Store θαη ηνπ Android Market ζε 

ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηα, ηελ παξνρή εθαξκνγώλ αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε. 

ην θεθάιαην 10 παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία από ην 2008 κέρξη 

θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ θνηλνύ ζε 

ζέκαηα αγνξάο ζπζθεπώλ, ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ πξνηηκάηαη αιιά θαη ηα 

κεξίδηα αγνξώλ γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ θαζελόο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ 

παξέρεηαη θαη έλαο ζπγθξηηηθόο πίλαθαο πνπ ζπλνςίδεη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο ηάζεηο γηα ην iOS θαη ην Android OS. 

Σέινο, ζην θεθάιαην 11 παξνπζηάδνληαη θάπνηα αλνηθηά δεηήκαηα όπσο απηά 

πξνθύπηνπλ από ηα ζέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα θαζώο θαη 

ηα εμαγόκελα ζπκπεξάζκαηα.   
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Κεθάιαην 2 

 

4G, Κηλεηόο Τπνινγηζκόο, Έμππλα Σειέθωλα: Η εμέιημε 

 

 

2.1 Η εμέιημε από ην 1G ζην 4G 

 
ε απηή ηελ ελόηεηα, ζηόρνο είλαη λα γίλεη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηνπο πην 

ζεκαληηθνύο ηύπνπο δηθηύσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ηειέθσλα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Με ζθνπό 

ηελ παξνρή κηαο γεληθήο εηθόλαο ζηα ζπζηήκαηα, παξνπζηάδνληαη νη ξπζκνί 

κεηαθνξάο πνπ επηηπγράλνληαη θαη ην αλ ππνζηεξίδνπλ ή όρη εθαξκνγέο βαζηζκέλεο 

ζε δίθηπν γηα ιεηηνπξγία ζε θηλεηά ηειέθσλα. 

Η έλλνηα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη 

εμειίρζεθε ζεκαληηθά κέρξη ηηο αξρέο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο. Σα πξώηα απηά 

ζπζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο ρξεζηκνπνηνύζαλ αλαινγηθή ηειεθσλία θαη επεηδή 

απνηεινύζαλ ηελ πξώηε γεληά ηέηνησλ ζπζηεκάησλ νλνκάζηεθαλ ραξαθηεξηζηηθά 1G 

(First Generation). Σα αλαινγηθά ζπζηήκαηα απηήο ηεο γεληάο ρξεζηκνπνηνύζαλ 

δηακνίξαζε ζπρλόηεηαο πνιιαπιήο πξόζβαζεο όπνπ θάζε θαλάιη ελόο ρξήζηε 

ρξεζηκνπνηνύζε κηα «αθνζησκέλε» ζε απηό δώλε ζπρλνηήησλ. 

Αληηπξνζσπεπηηθό ζύζηεκα 1G ζεσξείηαη ην ζύζηεκα AMPS (Advance Mobile 

Phone Service ), πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Ακεξηθή ην 1983 θαη ρξεζηκνπνηνύζε έλα 

θαλάιη ζπρλνηήησλ εύξνπο 30 kHz γηα θάζε ρξήζηε. ηε ζπλέρεηα επάλσ ζε απηό ην 

ζύζηεκα βαζίζηεθαλ αξθεηέο βειηηώζεηο όπσο γηα παξάδεηγκα ηα Narrow AMPS 

(NAMPS) θαη CDPD κε απνηέιεζκα ε ηαρύηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ λα 

αλέιζεη ζηα 19.2 kbps [1].  
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Λόγσ ηεο αζπκβαηόηεηαο πνπ ππήξρε ζε απηά ηα ζπζηήκαηα πξώηεο γεληάο 

αιιά θαη ζηνπο ρακεινύο ξπζκνύο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηήξηδαλ πνηέ δελ 

πξνζέιθπζαλ αξθεηά ηελ πξνζνρή από εκπνξηθήο άπνςεο. Βέβαηα, γηα εθείλν ην 

ρξνληθό δηάζηεκα ηέηνηεο ηαρύηεηεο ήηαλ αξθεηέο ώζηε λα γίλεηαη ε απνζηνιή 

δεδνκέλσλ θσλήο από έλα ζεκείν ζε έλα άιιν αζύξκαηα. Όκσο ν αξηζκόο ησλ 

ρξεζηώλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ απμαλόηαλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο κε απνηέιεζκα νη 

ζπρλόηεηεο λα κελ επαξθνύλ πιένλ γηα απνδνηηθή επηθνηλσλία. Έηζη ε ηερλνινγία 

πξνρώξεζε έλα βήκα παξαπέξα. Τπήξρε πιένλ ε αλάγθε γηα απμεκέλε 

ρσξεηηθόηεηα ζην δίθηπν θαη απηό επηηεύρζεθε κε ηε δεκηνπξγία ησλ ςεθηαθώλ πιένλ 

ζπζηεκάησλ πνπ είραλ εθεπξεζεί γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαινγηθώλ 

αληίζηνηρσλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα ήηαλ ην Δπξσπατθό παγθόζκην ζύζηεκα γηα θηλεηή 

επηθνηλσλία GSM (Global System for Mobile communication) θαη ην αληίζηνηρν ησλ 

Η.Π.Α. CDMA (Code Division Multiple Access).Σα ζπζηήκαηα απηά απνηέιεζαλ ηε 

δεύηεξε πιένλ γεληά ζπζηεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη γηα ην ιόγν απηό 

πεξηγξάθνληαη ραξαθηεξηζηηθά σο 2G ζπζηήκαηα. 

Σν ζύζηεκα GSM είλαη έλα ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί δηακνίξαζε ρξόλνπ όζνλ 

αθνξά ηελ πνιιαπιή πξόζβαζε (TDMA). Έηζη επηηπγράλνληαη θαλάιηα ζπρλνηήησλ 

εύξνπο 200kHz. Κάζε δώλε ζπρλνηήησλ απνηειείηαη ζηα ζπζηήκαηα απηά από 8 

ζέζεηο. Πξόθεηηαη ινηπόλ γηα circuit switched ζπζηήκαηα ζηα νπνία δεζκεύεηαη 

απνθιεηζηηθά έλα θαλάιη γηα ηελ επηθνηλσλία 2 ρξεζηώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό 8 

θπθιώκαηα είλαη δπλαηόλ λα είλαη ελεξγά ηαπηόρξνλα επηηξέπνληαο έηζη ηελ 

ππνζηήξημε 8 ζπλδξνκεηώλ ζηελ ίδηα δώλε ζπρλνηήησλ κε δηακνίξαζε θαλαιηνύ ησλ 

200KHz.  

ηα ζπζηήκαηα δεύηεξεο γεληάο γελλήζεθε θαη ε πξώηε εθαξκνγή θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη όρη κόλν θσλήο. Πξόθεηηαη γηα ηελ 

εθαξκνγή απνζηνιήο ζύληνκσλ κελπκάησλ SMS (Short Message Service). Η 

ρσξεηηθόηεηα ήηαλ βέβαηα πεξηνξηζκέλε (απνζηνιή κέρξη θαη 160 ραξαθηήξσλ)  

αθνύ έλα θαη κόλν θαλάιη κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
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δεδνκέλσλ θάζε θνξά. Γηα ην ζθνπό απηό αλαδεηήζεθαλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ή θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ζηα ηόηε ππάξρνληα ζπζηήκαηα. Αλάκεζα ζηηο βειηηώζεηο πνπ 

εθαξκόζηεθαλ κε επηηπρία ήηαλ θαη ε ρξήζε HSCSD (High-Speed Circuit Switched 

Data) όπνπ πεξηζζόηεξεο από κηα ζέζεηο ήηαλ δπλαηό λα δεζκεπηνύλ γηα ηελ 

επηθνηλσλία κέζσ κηαο θιήζεο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο ξπζκνύο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα απηά 

εμαθνινπζνύζε λα ππάξρεη πξόβιεκα κηαο θαη απηή πεξηνξίδνληαλ από κόιηο 9.6 κε  

14.4 Kbps. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν ξπζκόο κεηαθνξά ήηαλ ηόζν ρακειόο ήηαλ ε 

circuit-switched θύζε ηνπ GSM δηθηύνπ νπόηε ππήξρε ε αλάγθε πεξεηαίξσ 

βειηίσζεο. 

Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο επηπιένλ ππεξεζηώλ 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ όπσο e-mail, κελύκαηα πνιπκέζσλ MMS (Multimedia 

Messages) θαη πξόζβαζε δηθηύνπ, κηα λέα γεληά ζπζηεκάησλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο 

εκθαλίζηεθε κε ηελ νλνκαζία 2.5G. Πξόθεηηαη γηα ην αζύξκαην δίθηπν επηθνηλσλίαο  

GPRS (General Packet Ratio Service) πνπ είλαη έλα ζύζηεκα κεηάδνζεο παθέησλ 

πνπ επηθαιύπηεη ην GSM θαη ζπλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθά δίθηπα παθέησλ δεδνκέλσλ 

όπσο είλαη θαη ην ίληεξλεη. ε έλα GPRS ζύζηεκα, ζε θάζε θηλεηή ζπζθεπή 

(ηεξκαηηθό) αλαηίζεηαη κηα δηεύζπλζε ΙΡ. Η αλάζεζε κπνξεί λα γίλεη είηε ζηαηηθά όπσο 

ζα ηελ νξίζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηύνπ, είηε δπλακηθά θαη αλά ζύλδεζε. Όηαλ ην 

ηεξκαηηθό βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία είλαη πάληνηε ζπλδεδεκέλν κε ην GPRS θαη ν 

θάηνρνο ηεο ζπζθεπήο ρξεώλεηαη αλάινγα κε ην πνζό ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

κεηαθέξεηαη θαη όρη κε ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ζε 

ξπζκνύο πνπ αλέξρνληαη ζηα 72.4Kbps.  

Αθόκα θαη κε απηή ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε αλάγθε γηα κεγαιύηεξε 

ρσξεηηθόηεηα, πςειόηεξνπο ξπζκνύο δεδνκέλσλ θαη θαιύηεξε πνηόηεηα ππεξεζίαο 

νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο ηξίηεο γεληάο, 3G ηα νπνία 

θπξηαξρνύλ κέρξη θαη ζήκεξα. Κύξην ιόγν ζηελ επηθξάηεζε ησλ λέσλ απηώλ 

ζπζηεκάησλ έπαημε θαη ε αλάγθε γηα ζπκβαηόηεηα κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ πξνηύπσλ 
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επηθνηλσλίαο, όπσο ησλ GSM θαη cdmaOne.  Με ηε λέα απηή γεληά νη ξπζκνί 

κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ ηεξκαηηθώλ είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξνη, 

αγγίδνληαο κέρξη θαη 2Mbps. Με ηνλ ηξόπν απηό είλαη πιένλ δπλαηή θαη ε κεηαθνξά 

αξρείσλ βίληεν κέζσ δηθηύνπ πξάγκα πνπ δελ κπνξνύζε λα γίλεη κε ηα πξνεγνύκελα 

ζπζηήκαηα.  

Η λέα απηή γεληά ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο ζπλόδεςε θαη ηελ «έθξεμε» ησλ 

έμππλσλ ηειεθώλσλ αθνύ κε ηθαλνπνηεηηθέο ηαρύηεηεο πξόζβαζεο ζην δίθηπν είλαη 

πηα γεγνλόο ε ρξήζε εθαξκνγώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ.  

Καη ελώ ην 3G κνληέιν θπξηαξρεί αθόκα ζηελ επηθνηλσλία, ε ηέηαξηε γεληά 

ζπζηεκάησλ, ε ιεγόκελε 4G έρεη εκθαληζηεί (ζην iPhone 4G ηεο Apple) θαη 

αλακέλεηαη λα θέξεη αθόκα πην κεγάιεο ηαρύηεηεο πνπ ζα θηάλνπλ κέρξη θαη ηα 

1000Mbps. Σα ζπζηήκαηα 4G είλαη απνθιεηζηηθά packet-switched θαη γηα ην ιόγν 

απηό αλαθέξνληαη ζε όια ηα ΙΡ δίθηπα. Δλζύξκαηεο αιιά θαη αζύξκαηεο ππεξεζίεο 

είλαη πιένλ εθηθηό λα ππνζηεξηρζνύλ ηε ζηηγκή πνπ ηα δίθηπα ππνζηεξίδνπλ πιένλ 

ξπζκνύο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ από 20Μbps, 100Mbps θαη 200Mbps. Η ππνζηήξημε 

εθαξκνγώλ βίληεν γίλεηαη αθόκα πην εύθνιε θαη ζπλάκα ζπλαξπαζηηθή γηα ηνπο 

ρξήζηεο αθνύ ε αληαιιαγή κεγάισλ αξρείσλ δεδνκέλσλ παύεη λα είλαη πξόβιεκα. 

Σέινο, σο ζπλέπεηα ηεο ύπαξμεο ελόο θαζ‟ όια IP δηθηύνπ, ε θσλή ζα κεηαθέξεηαη 

κέζσ ηεο ίδηαο ππνδνκήο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (packet-switched) κε ηε κνξθή 

Voice over IP (VoIP).  

 

2.2  Κηλεηόο Τπνινγηζκόο  

Ο Κηλεηόο Τπνινγηζκόο (Mobile Computing) δηέπεηαη από ηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο πιαηθνξκώλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ, πνπ είλαη αλεμάξηεηεο από 

ρσξηθνύο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο [2]. Με ηελ αλεμαξηεζία πνπ επηηπγράλεηαη, νη 

ρξήζηεο ηέηνησλ ζπζθεπώλ κπνξνύλ πιένλ λα έρνπλ πξόζβαζε αιιά θαη λα 

επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπο παληνύ θαη πάληνηε. Η 
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θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε (γηα παξάδεηγκα ελ θηλήζεη ή όρη) δελ επεξεάδεη ηε 

δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη ε θηλεηή, ππνινγηζηηθή ηνπ πιαηθόξκα γηα δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ε επηθξάηεζε ηνπ θηλεηνύ ππνινγηζκνύ 

δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ηα επηζπκεηά δεδνκέλα θαζώο θαη ε ππνινγηζηηθή 

ηζρύο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο είλαη δηαζέζηκε ζην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα είλαη ρηιηόκεηξα 

καθξηά. Όπσο πξνθύπηεη ινηπόλ, ν θηλεηόο ππνινγηζκόο δελ είλαη απιά κηα 

ηερλνινγία. Δίλαη νπζηαζηηθά έλα ζύλνιν από ιύζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ ρξήζηε ελώ παξάιιεια παξέρνπλ πξόζβαζε ζε δεδνκέλα νπνπδήπνηε θαη από 

νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία.  

ηηο πιαηθόξκεο ηνπ θηλεηνύ ππνινγηζκνύ, ε πιεξνθνξία πνπ κεηαθέξεηαη 

κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ γηα επεμεξγαζία ξέεη κέζσ αζύξκαησλ θαλαιηώλ. 

Σα ηκήκαηα απηά πνπ επεμεξγάδνληαη ηα δηάθνξα δεδνκέλα είλαη αλεμάξηεηα από 

ρξνληθνύο θαη ρσξηθνύο πεξηνξηζκνύο επίζεο (γηα παξάδεηγκα έλαο client ζην 

κνληέιν client/server). Απηό ζεκαίλεη όηη κηα ππνινγηζηηθή κνλάδα, όπσο είλαη θαη 

έλαο client, κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα κεηαθηλεζεί ζην ρώξν αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή λα 

παξακέλεη ζπλδεδεκέλνο κε ην server ηνπ.  

ηε δηάδνζε θαη επηθξάηεζε ηνπ θηλεηνύ ππνινγηζκνύ νδήγεζαλ νη πξνζσπηθέο 

ζπζθεπέο PDA (Personal Digital Assistant), νη θνξεηνί ππνινγηζηέο αιιά θαη ηα 

έμππλα ηειέθσλα γηα ηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επόκελε ελόηεηα.  

Υξεζηκνπνηώληαο έλα PDA ή έλα θηλεηό ηειέθσλν, κέζσ ηνπ web browser ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζην ίληεξλεη. Από 

ηερληθήο πιεπξάο, ε θηλεηή ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε πνπ βξίζθεηαη ζπλδεδεκέλε κε ην 

θπςειώδεο ζύζηεκα ζηέιλεη κηα αίηεζε ζε θάπνην ζπλδεδεκέλν server [3]. Ο server 

απηόο δξα σο κηα πύιε πνπ κεηαθξάδεη ην ζήκα από ηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε ζε 

γιώζζα ηελ νπνία κπνξεί λα θαηαλνήζεη ην web ρξεζηκνπνηώληαο πξσηόθνιια 

πξόζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο. Έλα ηέηνην πξσηόθνιιν πνπ είλαη θαη δεκνθηιέο είλαη 

ην WAP (Wireless Application Protocol). Από ηελ πιεπξά ηνπ ν server, πξνσζεί ηελ 
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αίηεζε ζην ίληεξλεη γηα λα πάξεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο. Η ηζηνζειίδα ζηελ 

νπνία απεπζύλεηαη ν server απαληά ζηελ αίηεζε θαη πξνσζεί ηελ πιεξνθνξία 

δηακέζνπ ηεο ζύλδεζεο πνπ δηαηεξεί κε ην server. Απηή ηε θνξά ε απάληεζε 

κεηαηξέπεηαη ζε κηα γιώζζα ζήκαλζεο πνπ νλνκάδεηαη WML (Wireless Markup 

Language) γηα λα είλαη δπλαηή ε εκθάληζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ζπζθεπή ηνπ 

ρξήζηε. Η κεηαθξαζκέλε απηή πιεξνθνξία ζηέιλεηαη ζην ζύζηεκα επηθνηλσλίαο θαη 

από εθεί ζηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. 

Όζνλ αθνξά ηνλ θηλεηό ππνινγηζκό, ραξαθηεξίδεηαη από 4 πεξηνξηζκνύο. Απηνί 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο θηλεηνύο ζηαζκνύο, ηε κεηαθεξζηκόηεηα, ηε θνξεηή 

ζπλδεζηκόηεηα θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πεγή ελέξγεηαο [4]. Καηαξρήλ, όζνλ αθνξά ηνπο 

θηλεηνύο ζηαζκνύο, ζεσξνύληαη θησρόηεξνη ζε πόξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηαηηθνύο 

ζηαζκνύο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί γηα δεδνκέλν θόζηνο θαη επίπεδν ηερλνινγίαο, 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην βάξνο, ηελ ελέξγεηα, ην κέγεζνο αιιά θαη ηελ εξγνλνκία ζα 

πξνθαιέζνπλ απώιεηεο ζε ππνινγηζηηθνύο πόξνπο όπσο ηαρύηεηα επεμεξγαζηή, 

κέγεζνο κλήκεο θαη ρσξεηηθόηεηα δίζθνπ.  

πλερίδνληαο κε ηε κεηαθεξζηκόηεηα, επηθεληξώλεηαη θαλείο ζηε ζύγθξηζε ησλ 

πηζαλνηήησλ θινπήο κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο θαη ελόο ζηαζεξνύ ππνινγηζηή. Δίλαη 

εύθνια αληηιεπηό όηη ε πηζαλόηεηα θινπήο ελόο θνξεηνύ ππνινγηζηή ή ελόο έμππλνπ 

ηειεθώλνπ είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξε ηε ζηηγκή πνπ έλαο ζηαζεξόο ππνινγηζηήο 

βξίζθεηαη θιεηδσκέλνο ζην ζπίηη ή ζε έλα γξαθείν.  πλήζσο, ηέηνηεο θνξεηέο 

ζπζθεπέο πεξηέρνπλ όρη κόλν κεγάιε  πνζόηεηα πιεξνθνξίαο αιιά θαη ζεκαληηθά 

πξνζσπηθά δεδνκέλα κε απνηέιεζκα ηπρόλ δεκηά ζε απηά ή απώιεηα λα πξνθαιεί 

κεγάιε αλεζπρία ζηνλ θάηνρν. 

Πξνρσξώληαο ζηε θνξεηή ζπλδεζηκόηεηα, είλαη μεθάζαξν όηη απηή είλαη πνπ ζα 

δηαζθαιίζεη ηελ επηζπκεηή απόδνζε θαη αμηνπηζηία γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ρξήζηε. 

Πξόθεηηαη όκσο γηα αζύξκαηα δίθηπα ζηα νπνία ε ζπζθεπή απνθηά δηαδνρηθά 

πξόζβαζε αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία ηεο. Έηζη, ηε ζηηγκή πνπ ην αλνηθηό δίθηπν κηαο 

κεγάιεο εηαηξείαο κπνξεί λα πξνζθέξεη αμηόπηζηε θαη γξήγνξε πξόζβαζε ζε 
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δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο, ζα ελαιιάζζνληαη θαη κηθξά δίθηπα κε κηθξόηεξεο ηαρύηεηεο 

πνπ πηζαλό λα πξνθαινύλ θαζπζηέξεζε ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξόζβαζε ζε 

πιεξνθνξία. Βέβαηα, ππάξρεη θαη ην ελδερόκελν μαθληθά λα κελ ππάξρεη αλνηθηό 

δηαζέζηκν δίθηπν κε αθόκα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ηδίσο όηαλ ν ρξήζηεο ελ θηλήζεη 

ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθά κελύκαηα θαη ηξαπεδηθέο εληνιέο.  

Σέινο, ζεκαληηθή αλεζπρία γηα ηνλ θηλεηό ππνινγηζκό είλαη θαη νη πεξηνξηζκέλεο 

πεγέο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ νη θνξεηέο ζπζθεπέο. Η ρσξεηηθόηεηα ησλ κπαηαξηώλ 

ζπλερώο απμάλεηαη ελώ ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη ην κέγεζνο, απηό όκσο δελ εμαιείθεη 

ηελ αλάγθε γηα ρακεινύο ξπζκνύο θαηαλάισζεο. Η επίιπζε θαη απηνύ ηνπ ζέκαηνο 

ζεσξείηαη δύζθνιε αθνύ απαηηείηαη πξνζνρή ζε επίπεδα απνδνηηθόηεηαο ηόζν ζε 

πιηθό όζν θαη ζε ινγηζκηθό. 

Γπζηπρώο, ε θνξεηόηεηα επηδεηλώλεη ηελ ζύδεπμε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο, πξάγκα πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ 

θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ. Τπάξρεη όκσο ε αλάγθε ε επηθνηλσλία λα μεπεξάζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύλ ηα αλαμηόπηζηα θαη ρακειήο ηαρύηεηαο δίθηπα θαζώο 

θαη λα ππάξρεη επαηζζεζία ζηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. Έηζη 

κηα βηώζηκε πξνζέγγηζε πξνο ηνλ θηλεηό ππνινγηζκό ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε 

ρξπζή ηνκή κεηαμύ απηώλ ησλ αληηθξνπόκελσλ ζεκάησλ. Καηαιήγεη ινηπόλ θαλείο 

ζην ζπκπέξαζκα όηη θαζώο ε θαηάζηαζε ελόο client είλαη κεηαβιεηή, νη θηλεηνί clients 

πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη. Γειαδή, πξέπεη λα γίλεηαη δπλακηθά αλαθαηαλνκή ησλ 

επζπλώλ ηνπ client θαη ηνπ server αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζην 

δίθηπν. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη απηό, ν ίδηνο ν client πξέπεη λα δηαηζζάλεηαη ηηο 

αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ, λα θάλεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε 

απηέο ηηο αιιαγέο αιιά θαη λα αληηδξά ζε απηέο θαηάιιεια. Με άιια ιόγηα, ν client 

πξέπεη λα θάλεη γεληθνύο ππνινγηζκνύο βαζηζκέλνο ζε ηνπηθέο παξαηεξήζεηο.  

Οινθιεξώλνληαο ην θνκκάηη απηό πξνθύπηεη ινηπόλ ην ζπκπέξαζκα όηη ν 

θηλεηόο ππνινγηζκόο είλαη κελ πιένλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ, 

ππνιείπνληαη όκσο αθόκα ηξόπνη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζεκαληηθώλ 
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πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θπξίσο ιόγσ ηεο θνξεηόηεηαο ησλ ζπζθεπώλ. 

Πιένλ, είλαη αληηιεπηό όηη ην θιεηδί γηα ηε θνξεηόηεηα θαη ηνλ θηλεηό ππνινγηζκό είλαη 

ε ζπλερήο αλαπξνζαξκνγή ηνπ client ζηηο ζπλζήθεο πνπ πξνθύπηνπλ. 

 

2.3 Έμππλα Σειέθωλα 

Γελ απνηεινύλ αθόκα καθξηλό παξειζόλ νη εηθόλεο κεγάισλ, βαξηώλ θαη 

άθνκςσλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Κη όκσο, ηα θηλεηά ηειέθσλα κέζα ζε ιίγα κόιηο 

ρξόληα έρνπλ εθηνμεύζεη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο ζπλδπάδνληαο πιένλ ελζσκαησκέλεο, 

ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, web browsers θαη mp3 players. Καη όια απηά ζε 

ζπζθεπέο αξθεηά κηθξέο πνπ λα ρσξάλε ζηελ παιάκε ηνπ ρεξηνύ ελόο ελήιηθα.  

Η ηδέα ήηαλ θαη παξακέλεη απιή αθόκα θαη ζήκεξα: πλδπαζκόο ελόο θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ κε κηα ζπζθεπή νξγάλσζεο PDA. Οη δπλαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ, 

πνιιέο: πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ, έιεγρνο email, νξγάλσζε εκεξνινγίνπ θαη 

πνιιά άιια. Σα «έμππλα ηειέθσλα» (smartphones) δίλνπλ ηελ εληύπσζε ηεο 

πξόζβαζεο ζην γξαθείν ελόο αηόκνπ από παληνύ. Δπηπιένλ, κε ηηο θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο, ηε κνπζηθή αιιά θαη ην ίληεξλεη ν ρξόλνο πεξλά πάληα γξήγνξα θη 

επράξηζηα κεηαηξέπνληαο ηε ζπζθεπή ηνπ ηειεθώλνπ ζε έλα δσληαλό θαη θνξεηό 

θέληξν ςπραγσγίαο.  

Μηα «έμππλε» ζπζθεπή πεξηιακβάλεη θπξίσο έλα πξνεγκέλν θαη πεξίπινθν  

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία third-party εθαξκνγώλ ζηε 

ζπζθεπή. Σέηνην αλάινγν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θαηέρνπλ θαη νη ζπζθεπέο PDA νη 

νπνίεο όκσο ζηεξνύλ από ην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ηεο ζπζθεπήο ηνπ θαη 

σο θηλεηό ηειέθσλν. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, έλα έμππλν ηειέθσλν ελζπιαθώλεη 

θαη εκπνξηθέο ειεθηξνληθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ γίλνληαη πξνζβάζηκεο κέζσ 

ελζσκαησκέλσλ ςεθηαθώλ κεραλώλ, mp3 players θαη πην πξόζθαηα δέθηεο GPS. 

πγθεθξηκέλα, κε ηνλ GPS δέθηε, έλα ηειέθσλν απηήο ηεο θαηεγνξίαο δίλεη ηελ 

ηθαλόηεηα ζηνλ θάηνρό ηνπ λα θαζνξίζεη κε αθξίβεηα ηε ζέζε ηνπ κέζσ ησλ ζεκάησλ 

πνπ απνζηέιινληαη από ηνπο δνξπθόξνπο. Σα ζήκαηα απηά ιεηηνπξγνύλ θαη σο 
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είζνδνο ζε αξθεηέο εθαξκνγέο ηνπο γηα ην ζρεδηαζκό δηαδξνκώλ κεηαθίλεζεο αιιά 

θαη ηελ εύξεζε ζεκείσλ ζην ράξηε. Η αιιειεπίδξαζε απηώλ ησλ ππεξεζηώλ γίλεηαη 

κέζσ ελόο API πξσηνθόιινπ ζηηο third-party εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.  

ήκεξα θαη ελώ ε ηερλνινγία ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο έρεη πξνρσξήζεη θαηά 

πνιύ, αξθεηέο είλαη νη εηαηξείεο πνπ αληαγσλίδνληαη ζηελ αγνξά. Οη Microsoft, 

NOKIA, Sony Ericsson, Samsung αιιά θαη πην πξόζθαηα ε Apple μνδεύνπλ 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα ην ρξόλν ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα 

μεπεξάζνπλ ηα εκπόδηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ ηζρπξό αληαγσληζκό. ην πνιύ 

πξόζθαην παξειζόλ αλήθεη θαη ε πξνζπάζεηα ηεο Google ε νπνία μεθίλεζε λα 

πξνκεζεύεη ηελ αγνξά κε έλα λέν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα θηλεηά ηειέθσλα κε ηελ 

νλνκαζία Android Smartphone OS. 

Παξόιν πνπ δελ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα δηάθνξα κνληέια ησλ έμππλσλ 

ηειεθώλσλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά, είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ε 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θαζέλα μερσξηζηά δίλεη ηε δπλαηόηεηα ύπαξμεο 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ηα δηαθξίλνπλ ζε θαηεγνξίεο. Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθό είλαη 

θαη ν ηξόπνο εηζαγσγήο πιεξνθνξίαο κέζα ζην ζύζηεκα πνπ είλαη δπλαηό λα γίλεη 

κε 3 θπξίσο ηξόπνπο. Ο πξώηνο αθνξά ηελ ύπαξμε πιήξνπο πιεθηξνινγίνπ Querty, 

ν δεύηεξνο ηελ είζνδν πιεξνθνξίαο απνθιεηζηηθά κέζσ νζόλεο αθήο θαη ν ηξίηνο ηελ 

ύπαξμε ιίγσλ κόλν πιήθηξσλ κε πνιιαπιή πίεζε. Βέβαηα, είλαη δπλαηόλ θαη ν 

ζπλδπαζκόο όισλ ζε κηα κόλν ζπζθεπή.  

Ο Richard Webb, δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αλάιπζεο κε ηελ νλνκαζία WiMax, 

Microwave and Mobile Devices ζην Λνλδίλν, είρε πεη ην 2008: «Σα έμππλα ηειέθσλα 

αλακέλεηαη λα έρνπλ ξαγδαία αύμεζε πσιήζεσλ ην 2009 θαη ζα παξακείλνπλ σο ν 

κόλνο ηνκέαο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ζα δηαηεξήζεη ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπ γηα 

ηα επόκελα 5 ρξόληα θαη ν κόλνο ηνκέαο πνπ ζα απνθέξεη εηήζηα θέξδε ζε δηςήθην 

πνζνζηό από ην 2011 κέρξη θαη ην 2013» [5].  

ηελ εξγαζία απηή ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο δύν ηύπνπο ινγηζκηθνύ γηα 

έμππλα ηειέθσλα πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ αγνξά ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζεί πξνζεθηηθά ην ινγηζκηθό ηεο Apple πνπ βξίζθεηαη ζηα 

ηειέθσλα iPhone ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android ηεο Google 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζθεπέο αξθεηώλ εηαηξεηώλ ζήκεξα. Βαξύηεηα ζα δνζεί 

ζηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηνπ θαζελόο ώζηε λα 

εληνπηζηνύλ νκνηόηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ ηάζε ηεο 

αγνξάο. ε κηθξόηεξν βαζκό ζα γίλεη απιή αλαθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο ηνπ 

ζέκαηνο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηνλ αληαγσληζκό ηνπο όρη κόλν ζε ηερλνινγηθό 

επίπεδν αιιά θαη ζε νηθνλνκηθό. 



 

 1 

Κεθάιαην 3 

 

Πνξεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ Apple’s iOS for iPhone θαη 

Google’s Android 

 

 

3.1 Η πνξεία αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο Apple γηα ηα ηειέθωλα iPhone 

Όια άξρηζαλ ζηηο 9 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2007 όηαλ ν Steve Jobs (Apple CEO) 

αλέβεθε ζην βήκα ηεο Macworld Expo ζην αλ Φξαλζίζθν γηα λα πξναλαγγείιεη ηελ 

άθημε ελόο λένπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, ηνπ Apple iPhone. Ο ελζνπζηαζκόο πνπ ηνλ 

δηαθαηείρε ζηελ αλαγγειία ηνπ απηή εληππσζίαζε ηνπο επίδνμνπο αγνξαζηέο αλά ην 

παγθόζκην. «Μαδί ζα γξάςνπκε ηζηνξία. ήκεξα ε Apple ζα μαλά-εθεύξεη ην θηλεηό 

ηειέθσλν!» είρε πεη ηόηε. Καη παξόιν πνπ ην πξντόλ δελ είρε αθόκα θπθινθνξήζεη 

ζηελ αγνξά, έγηλε έλα από ηα πην πνιπζπδεηεκέλα ηερλνινγηθά πξντόληα, 

μεπεξλώληαο θαηά πνιύ νπνηαδήπνηε αλαθνξά είρε γίλεη κέρξηο ζηηγκήο γηα πξντόληα 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Γηα ην ιόγν απηό, ην iPhone ήηαλ κέρξη πξόζθαηα ην πην 

εκπνξηθό «έμππλν ηειέθσλν» από ηε ζηηγκή πνπ θπθινθόξεζε. 

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ iPhone αλαπηύρζεθε θαη έγηλε δηαζέζηκν από ηελ 

εηαηξεία Apple. Δίλαη ην ίδην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην iPod Touch θαη 

ην iPad θαη πξνήιζε από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Mac OX X [6]. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ είρε θακηά νλνκαζία κέρξη ηηο 6 

Μαξηίνπ 2008 όπνπ ε πξώηε έθδνζε ηνπ iPhone SDK θπθινθόξεζε. Η πξώηε 

έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ απηνύ ζπζηήκαηνο θπθινθόξεζε ζηηο 29 Ινπλίνπ ηνπ 2007 

θαη ηελ αθνινύζεζαλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα νη αθόινπζεο: Η έθδνζε 1.0.2 

πνπ αξρηθά ήηαλ δηαζέζηκε γηα ην iPod touch θαη ε έθδνζε 1.1.1 κε αλαλεσκέλε 

δηεπαθή ρξήζηε ζηηο εθαξκνγέο ππνινγηζηηθήο κεραλήο. Η έθδνζε απηή ππνζηήξηδε 
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θαη TV out θαζώο θαη πξνζαξκνγή ήρνπ ζην κηθξόθσλν θαη ηα ερεία. ηε ζπλέρεηα 

θπθινθόξεζε ε έθδνζε 1.1.2 κε εηδηθό ζήκα πξνεηδνπνίεζεο γηα ην επίπεδν 

θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαη ππνζηήξημε δηεζλώλ γισζζώλ ζην ιεμηθό ηνπ. 

Αθνινύζεζε ε έθδνζε 1.1.3 ε νπνία παξείρε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ 

ππήξραλ ζε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο όπσο ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, νη ράξηεο, νη 

κεηνρέο, ν θαηξόο θαη νη ζεκεηώζεηο. ηελ έθδνζε απηή αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 

απμήζεθε θαη ε ρσξεηηθόηεηα ησλ SMS κελπκάησλ από 1000 ζε 75000 ελώ 

ελζσκάησζε θαη ηελ εθαξκνγή “Locate me” ε νπνία ήηαλ ζε ζέζε λα δείμεη ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ ηειεθώλνπ. Οη εθδόζεηο 1.1.4 θαη 1.1.5 δηαδέρζεθαλ ηελ πξνεγνύκελε 

θαη επέιπαλ θπξίσο πξνβιήκαηα ινγηζκηθνύ (bugs) πνπ είραλ εθδεισζεί κέρξη 

ζηηγκήο κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ UI.  

ηαζκόο ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ iPhone ζηάζεθε ε έθδνζε 

2.0 ε νπνία ήηαλ δηαζέζηκε κε ην λέν κνληέιν, iPhone 3G, ζηηο 11 Ινπιίνπ 2008. Η 

θύξηα ηξνπνπνίεζε ηνπ είρε γίλεη γηα ηελ ππνζηήξημε ηθαλνηήησλ 3G δηθηύνπ. 

Βειηίσζε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα εηζάγνληαο λέα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ηε 

δπλαηόηεηα έλαξμεο ηνπ WiFi ζην πξνθίι πηήζεο ηνπ ηειεθώλνπ. Τπνζηήξηδε SVG 

θαη CiscoIPsec VPN. Έγηλαλ επίζεο θη άιιεο δηεζλείο γιώζζεο δηαζέζηκεο ζην 

πιεθηξνιόγην ηνπ ηειεθώλνπ. Σε έθδνζε 2.0 δηαδέρζεθε ε 2.1 ε νπνία παξάιιεια 

κε ηε δηόξζσζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ βειηίσζε θαη ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Πεξηιάκβαλε λέα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο: αιιαγκέλν 3G, 

ελδείμεηο ζρεηηθά κε EDGE θαη GPRS θαζώο θαη θιείζηκν ηεο θάκεξαο κέζσ ηεο 

ζειίδαο ησλ πεξηνξηζκώλ. Παξείρε επίζεο λέεο εθδόζεηο γηα ιίζηεο κνπζηθήο ηνπ 

iPod. Η έθδνζε 2.2 βειηίσζε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ 

ραξηώλ θαη βειηίσζε ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ Safari (web browser). 

Αθνινύζεζε ε έθδνζε 3.0 κε ην iPhone 3GS ζηηο 17 Ινπλίνπ ηνπ 2009. Οη 

ελεκεξώζεηο 3.1 θαη 3.2 ππνζηήξηδαλ θαη ην λέν πξντόλ ηεο Apple, ην iPad θαη 

εηζήγαγαλ λέα όςε ράξηε ζηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή. Τπνζηήξημε πιένλ θαη ηελ 

απνζηνιή MMS κελπκάησλ ελώ ηαπηόρξνλα βειηίσζε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο. 
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ηηο 24 Ινπλίνπ 2010 θπθινθόξεζε θαη ε ηέηαξηε γεληά iPhone ηειεθώλσλ. 

πλνδεύηεθαλ κε ηε λέα έθδνζε ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, ην iPhone 4G ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί δύν θάκεξεο ζην ηειέθσλν, ραξαθηεξηζηηθό πνπ δελ ππήξρε ζηηο 

πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. Παξόια απηά, ζε απηό ην ινγηζκηθό απνπζηάδεη ε ρξήζε 

multi-touch νζόλεο πνπ όπσο ζα παξνπζηαζηεί ζηηο επόκελεο ελόηεηεο είλαη θαη έλα 

από ηα θαηλνηόκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηζήγαγε ην iPhone ζηελ ηερλνινγία ηνπ 

αξρηθά. Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα θπθινθόξεζε ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνύ κε ηελ 

έθδνζε 4.1 ε νπνία βειηίσλε ζέκαηα απόδνζεο ηεο ζπζθεπήο 4G. Σε δηαδέρζεθε 

κέζα ζε ειάρηζην ρξόλν ε έθδνζε 4.2 ε νπνία εθηόο από ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, έδηλε ηε ιύζε θαη ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ είραλ πξνθύςεη κε 

ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. Σε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο, ε έθδνζε 4.3 

έρεη ήδε θπθινθνξήζεη (από ηηο 9 Μαξηίνπ 2011) θαη πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε έθδνζε 

ιεηηνπξγηθνύ ηεο Apple πνπ αθήλεη εθηόο ηεο ππνζηήξημε ησλ ηειεθώλσλ iPhone 3G 

(εθδόζεηο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 2.x) [7].        

 

 

3.2 Η πνξεία αλάπηπμεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Google Android 

 

Η εηαηξεία Android ηδξύζεθε ζηελ Καιηθόξληα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2003 κε ζηόρν 

«… ηελ αλάπηπμε πην έμππλσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξε αίζζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ.» ζύκθσλα κε ηνλ Andy 

Rubin πνπ άλεθε ζηελ νκάδα ίδξπζεο [7]. Η εηαηξεία απηή έδξαζε κε κπζηηθόηεηα 

αθνύ ην κόλν πνπ απνθάιπςε ήηαλ όηη επηθεληξώλνληαλ ζε ινγηζκηθό γηα θηλεηά 

ηειέθσλα.   

Η Google αγόξαζε ηελ Android ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2005 ελώ κέρξη ηόηε δελ ήηαλ 

ζρεδόλ ηίπνηα γλσζηό γηα ηελ εηαηξεία απηή. Πνιινί ππέζεζαλ ηόηε όηη ε Google 

ζθόπεπε λα εηζέιζεη κε απηή ηεο ηελ θίλεζε ζηελ αγνξά ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. 

ηελ Google ε νκάδα αλάπηπμεο παξνπζίαζε κηα πιαηθόξκα γηα θηλεηέο ζπζθεπέο 
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βαζηζκέλε ζηνλ ππξήλα ηνπ Linux (Linux Kernel) ηελ νπνία έδσζαλ ζηελ αγνξά κε 

ζηόρν ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηειεθώλσλ θαη ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. ην 

ζεκείν απηό, δίλνληαλ εγγπήζεηο παξνρήο ελόο επέιηθηνπ θαη αλαβαζκίζηκνπ 

ζπζηήκαηνο ελώ ηαπηόρξνλα είραλ δνζεί θαη ζεηξέο από ζπζηαηηθά πιηθνύ αιιά θαη 

ινγηζκηθνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε Google ήζειε λα απνδείμεη ζηελ αγνξά όηη ε 

πιαηθόξκα πνπ εηζήγαγε ήηαλ αλνηθηή ζε δηάθνξνπο βαζκνύο ζπλεξγαζίαο ζε 

ζρέζε κε ην ινγηζκηθό θαη ην πιηθό πνπ είραλ ήδε νη εηαηξείεο.   

Αθνινύζεζε αξθεηή θεκνινγία ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηηο Google πξνο ηελ 

αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2006 ην BBC αιιά θαη ε εθεκεξίδα 

The Wall Street επηζήκαλαλ όηη ε Google επηζπκνύζε ηελ αλαδήηεζή ηεο αιιά θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηεο ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη όηη δνύιεπαλ ζθιεξά γηα λα ην πεηύρνπλ 

απηό. Σηο θήκεο απηέο αθνινύζεζαλ θαη απηέο πνπ ήζειαλ ηελ Google λα αλαπηύζζεη 

έλα Google-branded θηλεηό ηειέθσλν ελώ παξάιιεια έδηλε πξσηόηππα ζε 

θαηαζθεπαζηέο ηειεθώλσλ θαη δηαρεηξηζηέο δηθηύσλ.  

ηηο 5  Ννεκβξίνπ ηνπ 2007 απνθαιύθζεθε ην Open Handset Alliance πνπ 

απνηειείηαη από εηαηξείεο όπσο νη: HTC, Google, Intel, LG, Motorola, NVidia, 

Samsung, Sony Ericsson  αιιά θαη αξθεηέο άιιεο. ηόρνο ηνπ ήηαλ ε αλάπηπμε 

αλνηθηώλ πξνηύπσλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Σελ ίδηα κέξα, ν νξγαληζκόο απηόο 

αλαθνίλσζε θαη ην πξώην ηνπ πξντόλ, ην Android, κηα πιαηθόξκα γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο θηηζκέλε ζηνλ ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο  Linux.  

Σν Android ήξζε γηα λα θέξεη έλα πιήξεο ζύλνιν ινγηζκηθνύ γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο. Πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ελδηάκεζν ινγηζκηθό (middleware) θαη 

εθαξκνγέο. Καηαζθεπάζηεθε εμαξρήο έηζη ώζηε λα επηηξέπεη ζε απηνύο πνπ 

δεκηνπξγνύλ εθαξκνγέο λα θαηαζθεπάδνπλ εθαξκνγέο πνπ εθκεηαιιεύνληαη πιήξσο 

όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Δίλαη πιήξσο αλνηθηνύ θώδηθα 

έηζη ώζηε ε θάζε εθαξκνγή λα κπνξεί λα θαιέζεη νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ 

ππξήλα ζην εθάζηνηε ηειέθσλν. Με ηνλ ηξόπν απηό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

ελεξγνπνίεζεο ηεο θάκεξαο, ε απνζηνιή γξαπηώλ κελπκάησλ θηι επηηξέπνληαο 
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ζηελ θάζε νκάδα αλάπηπμεο λα δεκηνπξγήζεη εθαξκνγέο πνπ ζα εμππεξεηνύλ αθόκα 

θαη ηνπο πην απαηηεηηθνύο ρξήζηεο.     

 Σν ινγηζκηθό Android είλαη δηαζέζηκν σο ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα από ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2008. Τπό ηελ άδεηα αλνηθηνύ θώδηθα Apache [54], νη εηαηξίεο έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνζζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθαξκνγέο θαη επεθηάζεηο ζε απηό θαη λα 

ηηο πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξώηα λα ηηο ππνβάινπλ ζηελ 

θνηλόηεηα αλνηθηνύ θώδηθα.  

Η ηζηνξία ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Android άξρηζε νπζηαζηηθά κε ηελ 

έθδνζε 1.0 ζηηο 23  επηεκβξίνπ ηνπ 2008. Όιεο νη αλαβαζκίζεηο θαη ελεκεξώζεηο 

έθηνηε ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηε βάζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηελ επηδηόξζσζε 

θάπνησλ bugs αιιά θαη ζηελ εηζαγσγή λέσλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Κάζε έθδνζε 

αλαπηύζζεηαη θάησ από έλα θσδηθνπνηεκέλν όλνκα πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζε 

θάπνην γιπθό! Έηζη, μεθηλώληαο από ηελ πξώηε έθδνζε, ηελ 1.0 άξρηζαλ νη 

αλαβαζκίζεηο θαη νη ελεκεξώζεηο. Η έθδνζε 1.1 ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 2009 ήηαλ 

δηαζέζηκε κόλν γηα ην ηειέθσλν Σi-Mobile G1. Οη αιιαγέο πεξηνξίζηεθαλ ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύζαλ ην ΑΡΙ θαζώο θαη ζε ζέκαηα κεηάβαζεο ηνπ ηειεθώλνπ ζε 

θαηάζηαζε αλακνλήο.  

Αθνινύζεζε ε πξώηε κεγάιε αλαβάζκηζε κε ηελ έθδνζε 1.5 κε ηελ νλνκαζία 

“cupcake”. Η έθδνζε απηή ηνπ ινγηζκηθνύ παξνπζίαδε λέα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη 

ελεκεξώζεηο γηα ηε δηεπαθή ρξήζηε. Έδηλε πιένλ ηε δπλαηόηεηα ιήςεο θαη 

απνζήθεπζεο βίληεν από ην θηλεηό ηειέθσλν, ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ηνπο ζην 

δηαδίθηπν κέζσ YouTube θαζώο θαη ην αλέβαζκα θσηνγξαθηώλ κέζσ ηνπ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ απηόκαηα.  Τπήξμαλ επίζεο βειηηώζεηο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε θαη 

ζπλδεζηκόηεηα ηνπ Bluetooth ηεο ζπζθεπήο. Λίγνπο κόλν κήλεο αξγόηεξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην επηέκβξην ηνπ 2009 ε έθδνζε 1.5 αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 1.6 κε 

ηελ νλνκαζία “donut”. Οη ελεκεξώζεηο ηεο έθδνζεο απηήο αθνξνύζαλ θπξίσο ηελ 

πξνβνιή ηνπ αλαλεσκέλνπ Android Market, βειηηώζεηο παξνπζίαζεο γηα ηα άικπνπκ 
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θσηνγξαθηώλ αιιά θαη εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηε ζπλδεζηκόηεηα θαη 

επηθνηλσλία ησλ ζπζθεπώλ όπσο CDMA, 802.1x θηι.   

Έλα κόλν κήλα αξγόηεξα, ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2009, αλαθνηλώζεθε ε λέα έθδνζε 

ηνπ Android κε ηελ νλνκαζία 2.0 – “Eclair”. Με ηελ έθδνζε απηή νη ρξήζηεο είραλ ηε 

δπλαηόηεηα λα θηλνύληαη κε αθόκα κεγαιύηεξε ηαρύηεηα αλάκεζα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ηειεθώλνπ, λα απνιακβάλνπλ πινπζηόηεξα γξαθηθά θαιύηεξεο πνηόηεηαο αιιά θαη 

Bluetooth 2.1. Σελ έθδνζε απηή αθνινύζεζαλ νη 2.0.1 θαη  2.1 κέρξη ηνλ Ιαλνπάξην 

ηνπ 2010. Μέρξη ην Μάην όκσο ηνπ 2010 ηα ηειέθσλα κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

Android είραλ ηελ επθαηξία λα ιεηηνπξγνύλ κε ηελ έθδνζε 2.2 ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

νλνκαζία “Froyo”. Αξθεηά ήηαλ ηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ έθδνζε 

απηή. Έγηλαλ θαηαξρήλ βειηηώζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ηε κλήκε θαη ηελ απόδνζε. Αλαλεώζεθε ζηε ζπλέρεηα θαη ε αγνξά 

εθαξκνγώλ ηνπ Android, ελώ έγηλε επθνιόηεξε θαη ε ελαιιαγή κεηαμύ γισζζώλ ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπ ιεμηθνύ ηνπο. Σέινο, ήηαλ πιένλ δπλαηή ε απνζηνιή επαθώλ 

κέζσ Bluetooth.  

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2010 έγηλε δηαζέζηκε ζην θνηλό ε έθδνζε 2.3 ηνπ Android κε 

ηελ νλνκαζία “Gingerbread”. Μεηαμύ άιισλ, νη αιιαγέο πεξηιάκβαλαλ αλαλεσκέλε 

γξαθηθή δηαζύλδεζε ρξήζηε, ππνζηήξημε ηειεθώλσλ κε κεγαιύηεξεο νζόλεο θαη 

θαιύηεξε αλάιπζε, ππνζηήξημε γηα VoiP ηειεθσλία θαζώο θαη αλαπαξαγσγή βίληεν 

κέζσ δηθηύνπ. Δπίζεο, εηζήρζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ήρν, εηθόλα θαη κεζόδνπο 

εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζην ηειέθσλν γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ νκάδσλ αλάπηπμεο 

εθαξκνγώλ αιιά θαη garbage collector γηα βέιηηζηε απόδνζε. Η ηειεπηαία έθδνζε 

απηνύ ηνπ γθξνππ είλαη ε έθδνζε 2.3.3 ηελ νπνία ελζσκαηώλνπλ ζήκεξα όια ηα 

θηλεηά ηειέθσλα Android κε δσξεάλ αλαβάζκηζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.  

Η ηειεπηαία δηαζέζηκε έθδνζε είλαη ε 3.0 κε ην όλνκα “Honeycomb” πνπ δόζεθε 

ζηνπο ρξήζηεο ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011. Πξνο ην παξόλ, ε έθδνζε απηή είλαη 

δηαζέζηκε κόλν γηα tablets πνπ ιεηηνπξγνύλ κε Android θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην 
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Motorola Xoom tablet πνπ θπθινθόξεζε ζηηο αγνξέο ζηηο 24 ηνπ ίδηνπ κήλα. Μηαο θαη 

επηθεληξώλεηαη ζηα tablets, ε έθδνζε απηή δίλεη βέιηηζηε ππνζηήξημε tablet κε έλα 

λέν UI αιιά θαη ηξηζδηάζηαηα desktop κε λέα ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, ππάξρεη 

ππνζηήξημε γηα επεμεξγαζηέο πνιιαπιώλ ππξήλσλ.   

Μέζα ζηνπο επόκελνπο κήλεο θαη πξηλ ην ηέινο ηνπ 2011 αλακέλεηαη θαη ε 

επόκελε έθδνζε ινγηζκηθνύ Android κε ηελ νλνκαζία “IceCreamSandwich”. 



 

 1 

Κεθάιαην 4 

 

Αξρηηεθηνληθή ηνπ ινγηζκηθνύ Apple iOS γηα iPhone θαη ηνπ 

Google Android  

 

 

4.1 Η αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνύ Apple iOS γηα ηα ηειέθωλα iPhone 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ ελόηεηα 3, ην ινγηζκηθό ηεο Apple είλαη θιεηζηνύ 

ηύπνπ θαη γηα ην ιόγν απηό δελ είλαη όιεο νη ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζήο ηνπ γλσζηέο. 

Παξόια απηά, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα θύξηα ζπζηαηηθά-κέξε ηνπ αιιά θαη ζε θάπνηα 

ηκήκαηα πιηθνύ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα αξθεηέο από ηηο δεκνθηιείο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα δηαρεηξίδεηαη ην πιηθό ηεο ζπζθεπήο αιιά παξέρεη θαη ηηο 

απαξαίηεηεο ηερλνινγίεο γηα ηελ πινπνίεζε εθαξκνγώλ από ηξίηνπο ζην ηειέθσλν. 

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ iPhone ζηεξίδεηαη ζην UNIX θαη έηζη πνιιέο από ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηα θαηώηεξα επίπεδα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

πξνέξρνληαη από ηερλνινγίεο αλνηθηνύ θώδηθα. Δπηπιένλ, ηα Interfaces απηώλ ησλ 

ηερλνινγηώλ είλαη ειεύζεξα ζηελ standard βηβιηνζήθε θαη ηα interface directories.  

Σν ινγηζκηθό iOS ρξεζηκνπνηεί κηα αξθεηά απιή ζηνίβα ινγηζκηθνύ. ην θάησ 

κέξνο απηήο ηεο ζηνίβαο βξίζθεηαη ν Mach ππξήλαο θαη ηα drivers ηνπ πιηθνύ ηα 

νπνία δηαρεηξίδνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηε ζπζθεπή. Από πάλσ από 

ην επίπεδν απηό ππάξρνπλ επηπιένλ επίπεδα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηερλνινγίεο 

ππξήλα θαη δηεπαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλάπηπμε επηπιένλ εθαξκνγώλ 

όπσο ζα αλαθεξζεί ιεπηνκεξώο ζηε ζπλέρεηα ηεο ελόηεηαο. Παξόιν πνπ ην 

ινγηζκηθό ηνπ iPhone δελ απνθαιύπηεη θαζόινπ ηνλ ππξήλα θαη ηηο δηεπαθέο ησλ 
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drivers, απνθαιύπηεη ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη ζηα πςειόηεξα επίπεδα ηεο 

ζηνίβαο [8]. 

Δλώ ε αξρηηεθηνληθή ηνπ iOS δε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγώλ γηα ην iPhone, παξνπζηάδεη αξθεηή απιόηεηα όζνλ αθνξά ζρεδηαζηηθέο 

επηινγέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Βέβαηα, ε 

θαηαλόεζή ηεο νδεγεί ζηνλ θαιύηεξν ρεηξηζκό ελόο iPhone. ηελ εηθόλα 4.1 

παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ iOS γηα ην ηειέθσλν iPhone όπσο παξέρεηαη από 

αξθεηνύο αλαιπηέο [6]. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα, ππάξρνπλ 7 επίπεδα αλαθνξάο. Αξρίδνληαο από 

θάησ πξνο ηα πάλσ ζα γίλεη αλαθνξά ζην ηη αθνξά θάζε επίπεδν. Αξρηθά ζπλαληάηαη 

ην επίπεδν hardware ην νπνίν αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα πξαγκαηηθά chips ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ αηζζεηήξσλ ηνπ ηειεθώλνπ, όπσο είλαη ε νζόλε θαη ην 

accelerometer.  Ο πξαγκαηηθόο επεμεξγαζηήο βξίζθεηαη ζηελ νπζία θάησ από απηό 

ην επίπεδν αιιά ην ζύλνιν ησλ εληνιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη νη πίλαθεο 

πεξηγξαθώλ ηεο κλήκεο πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν ηνπ processor. Δίλαη  γλσζηό 

όηη ζην ηειέθσλν iPhone 3GS CPU είλαη ε ARM Cortex-A8 ελώ ρξεζηκνπνηείηαη 

32ΚΒ L1 cache θαη 13 stage pipeline [8]. 

Εικόνα 4. 1 : Τα επίπεδα τθσ αρχιτεκτονικισ του iOS για τα κινθτά τθλζφωνα 
iPhone 
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ηε ζπλέρεηα ππάξρεη ην επίπεδν Firmware. Αλ θαη ζπλήζσο κε ηνλ όξν firmware 

αλαθέξεηαη θαλείο ζε νιόθιεξν ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ζε απηή ηελ αξρηηεθηνληθή 

αλαθέξεηαη ζηνλ θώδηθα πνπ αθνξά θάζε chip μερσξηζηά. Απηό, είηε πεξηιακβάλεηαη 

κέζα ή γύξσ από ηνλ πεξηθεξεηαθό αηζζεηήξα ηνλ ίδην είηε κέζα ζην εηδηθό πεδίν 

(drive) πνπ ππάξρεη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν αηζζεηήξα. 

Αθνινύζσο βξίζθεηαη ην επίπεδν Processor όπνπ δελ αθνξά ηόζν ην ARM chip 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν Hardware. ηελ πξαγκαηηθόηεηα αλαθέξεηαη ζην 

ζύλνιν εληνιώλ ARM θαη ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθήο δηαθνπώλ (interrupts) όπσο 

απηόο νξίδεηαη από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ iPhone θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθίλεζεο θαη ηεο αξρηθνπνίεζεο ησλ drivers.  

Αλεβαίλνληαο έλα βήκα πην πάλσ απνθαιύπηεηαη ην επίπεδν iPhone OS ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ ππξήλα, ηα drivers αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινύλ ην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ iPhone. Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα iOS βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρξήζηε θαη ηνπ hardware.  

Αθνινύζσο βξίζθεηαη ην επίπεδν Objective-C Runtime ην νπνίν απνηειείηαη από 

ηηο δπλακηθέο βηβιηνζήθεο ηεο Objective-C αιιά θαη ηηο βαζηθέο βηβιηνζήθεο ηεο C. Η 

βηβιηνζήθε ηεο C ρηίδεη ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηεο Objective-C θαη γηα ην ιόγν απηό 

πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην επίπεδν αξρηηεθηνληθήο, ελώ ακέζσο πην πάλσ αθνινπζεί 

ην επίπεδν ησλ Frameworks/API. 

ην επίπεδν Frameworks/API πεξηιακβάλνληαη ηα cocoa touch, νη θιήζεηο 

αλώηεξσλ επηπέδσλ OpenGL θηι. Σν cocoa touch είλαη έλα πξσηόθνιιν γηα ηελ 

θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ πνπ ηξέρεη ζην iPhone, ζην iPod θαη ζην iPad 

θαη ην παξέρεη ε Apple. Σν cocoa touch παξέρεη έλα επηπιένλ επίπεδν αθαίξεζεο 

ζην iOS θαη είλαη γξακκέλν ζε Objective-C. Δπηηξέπεη ηε ρξήζε πιηθνύ θαη 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο MAC OS X ππνινγηζηέο. Σν 

πξσηόθνιιν απηό αθνινπζεί Model View Controller αξρηηεθηνληθή (MVC) [55]. Όια ηα 

πξσηόθνιια πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην επίπεδν δηαλέκνληαη από ηελ Apple 
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καδί κε ην iPhone SDK ζε ζπλδπαζκό κε δπλακηθή ζύλδεζε πνπ παξέρεηαη ζην 

ρξόλν εθηέιεζεο.    

Σν αλώηεξν επίπεδν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ iPhone είλαη ην 

επίπεδν ησλ εθαξκνγώλ, ή αιιηώο Application layer. ην επίπεδν απηό βξίζθνληαη νη 

εθαξκνγέο πνπ «ηξέρνπλ» αλά πάζα ζηηγκή ζην ηειέθσλν θαη πνπ εγθαηαζηάζεθαλ 

ζε απηό κέζα από ην appStore. Όιεο νη εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειέθσλν, 

έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε native code κέζσ ηνπ κεηαγισηηηζηή ηεο Apple θαη έρνπλ 

ζπλδεζεί κε ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο κέζσ Objective-C. Δπίζεο, νη εθαξκνγέο πνπ 

βξίζθνληαη ζε απηό ην επίπεδν, δειαδή ζε ιεηηνπξγία κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, 

ηξέρνπλ απνθιεηζηηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε πνπ θηηάρλεηαη από ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα ηνπ ηειεθώλνπ.   

Σν iOS δηαρεηξίδεηαη ην πιηθό ηεο ζπζθεπήο θαη παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

ηερλνινγίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε εθαξκνγώλ από ηξίηνπο. ηελ 

πξάμε, ην ιεηηνπξγηθό απηό ζύζηεκα παξαδίδεηαη ζην ρξήζηε κε αξθεηέο εθαξκνγέο 

ζπζηήκαηνο, όπσο είλαη νη ηειεθσληθέο θιήζεηο, ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη ν 

browser Safari νη νπνίεο παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο. Από ηελ άιιε, ην iOS 

SDK πεξηιακβάλεη ηα εξγαιεία θαη ηα ελδηάκεζα ινγηζκηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, εθηέιεζε θαη έιεγρν ησλ εθαξκνγώλ πνπ θηηάρλνληαη 

από ηξίηνπο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ εθαξκνγώλ απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ 

frameworks ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ iOS θαζώο θαη ε γιώζζα Objective-C. Οη εθαξκνγέο 

απηέο εθηεινύληαη θαηεπζείαλ ζε iOS ινγηζκηθό.  

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ iOS είλαη παξόκνηα κε απηή ηνπ Mac OS X. ην πςειόηεξν 

επίπεδν ην ινγηζκηθό δξα σο ελδηάκεζν κεηαμύ ηνπ πιηθνύ θαη ησλ εθαξκνγώλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 4.2 [9] 
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Οη εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο ζπάληα απεπζύλνληαη ζην πιηθό 

θαηεπζείαλ. Αληίζεηα, νη εθαξκνγέο επηθνηλσλνύλ κε ην πιηθό κέζσ ελόο ζπλόινπ 

θαιώο νξηζκέλσλ δηεπαθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηό 

είλαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρξήζηε από ηπρόλ αιιαγέο ζην πιηθό. 

Έηζη κε απηή ηελ αθαίξεζε γίλεηαη πην εύθνιε ε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ πνπ 

δνπιεύνπλ αλεπεξέαζηεο ζε ζπζθεπέο κε δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο πιηθνύ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα iOS ε πινπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο έλα ζύλνιν επηπέδσλ όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ 

εηθόλα 4.3. ηα θαηώηεξα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη νη ζεκειηώδεηο 

ιεηηνπξγίεο/ππεξεζίεο  θαη ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη όιεο νη εθαξκνγέο. 

ηα πςειόηεξα επίπεδα πεξηιακβάλνληαη πην εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη 

ηερλνινγίεο.  

 

 

 

 

Εικόνα 4. 2 Οι εφαρμογζσ που τρζχουν “από πάνω” από ζνα iOS 

Εικόνα 4. 3 Τα επίπεδα του iOS που πρζπει να λθφκοφν 
υπόψθ για τθν ανάπτυξθ νζων εφαρμογϊν 
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Σα frameworks πνπ ππάξρνπλ ζηα πςειόηεξα επίπεδα ζηόρν έρνπλ λα 

παξέρνπλ αθαηξέζεηο γηα ππεξεζίεο ρακειόηεξσλ επηπέδσλ. Απηέο νη αθαηξέζεηο 

θάλνπλ επθνιόηεξε ηε ζπγγξαθή θώδηθα ιόγσ ηνπ όηη κεηώλνπλ ην πνζό ηνπ θώδηθα 

πνπ πξέπεη λα γξαθηεί θαη ελζπιαθώλνπλ πηζαλά ζύλζεηα ραξαθηεξηζηηθά όπσο 

είλαη ηα sockets θαη ηα threads.  

Σν επίπεδν Cocoa Touch πεξηιακβάλεη ηα ζεκαληηθά frameworks πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θαηαζθεπή iOS εθαξκνγώλ. Καζνξίδεη ηε βαζηθή ππνδνκή 

ησλ εθαξκνγώλ θαη ππνζηεξίδεη ηηο θπξηόηεξεο ηερλνινγίεο όπσο multitasking, touch-

based input, push notifications θαζώο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζπζηήκαηνο πςεινύ 

επηπέδνπ. Με άιια ιόγηα, θαζνδεγεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε ζην iOS. Έρεη 

θαηαζθεπαζηεί επάλσ από ην Model-View-Controller θαη παξέρεη κηα ζπκπαγή βάζε 

γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ ζε ζπλδπαζκό κε ην εξγαιείν Interface Builder. 

Τπάξρνπλ αξθεηά frameworks ζην Cocoa Touch εθ ησλ νπνίσλ ηα ζεκαληηθόηεξα 

είλαη: Address Book UI Framework, Event Kit UI Framework, Game Kit Framework, 

iAd Framework, Map Kit Framework, Message UI Framework θαη UIKit Framework. 

Έλα επίπεδν πην θάησ βξίζθεηαη ην επίπεδν Media πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

γξαθηθά, ηνλ ήρν θαη ηηο ηερλνινγίεο δηθηύνπ. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν όια απηά 

βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα καδί δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα δεκηνπξγία εθαξκνγώλ 

πνιπκέζσλ ζηελ θηλεηή ζπζθεπή. Οη ηερλνινγίεο απηνύ ηνπ επηπέδνπ ζρεδηάζηεθαλ 

έηζη ώζηε λα είλαη εύθνια θαηαλνεηέο από νπνηνλδήπνηε ζειήζεη λα αλαπηύμεη 

εθαξκνγέο γηα ην iPhone.  

Σα γξαθηθά πςειήο πνηόηεηαο είλαη ζεκαληηθό κέξνο όισλ ησλ iOS εθαξκνγώλ. 

Ο πην εύθνινο ηξόπνο γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ εθαξκνγώλ είλαη ε ελζσκάησζε 

πνιιώλ εηθόλσλ καδί κε ηε ρξήζε ηνπ UIKit framework πνπ αλαθέξζεθε ζην 

πξνεγνύκελν επίπεδν. Όζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ 

ήρν, είλαη ζρεδηαζκέλεο λα παξέρνπλ ηελ ηθαλόηεηα αλαπαξαγσγήο πςειήο 

πνηόηεηαο ήρνπ, ερνγξάθεζε πςειήο πνηόηεηαο ήρνπ αιιά θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δόλεζεο ηειεθώλνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο. Σν ζύζηεκα παξέρεη αξθεηνύο 



 

 

28 

ηξόπνπο γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ερνγξάθεζε πεξηερνκέλνπ κε ήρν. Απηό 

επηηπγράλεηαη κέζσ θάπνησλ πινπνηεκέλσλ frameworks πνπ βξίζθνληαη ζε απηό ην 

επίπεδν.  

Όζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο βίληεν, ην ζύζηεκα παξέρεη αξθεηνύο ηξόπνπο 

αλαπαξαγσγήο θαη ιήςεο πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

Τπάξρεη ε επηινγή ρξήζεο πξσηνθόιισλ πςειόηεξσλ επηπέδσλ όπνπ απαηηείηαη 

ιηγόηεξε πξνγξακκαηηζηηθή δνπιεηά από ην ρξήζηε αιιά θαη ε επηινγή ρξήζεο 

πξσηνθόιισλ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ γηα ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε όιεο νη επηινγέο παξέρνληαη κέζσ πινπνηεκέλσλ 

Frameworks.  

Πξνρσξώληαο αθόκα έλα επίπεδν πην θάησ ζπλαληάκε ην Core Services 

επίπεδν, δειαδή ην επίπεδν ην νπνίν πεξηέρεη ηηο ζεκαληηθόηεξεο ππεξεζίεο 

ζπζηήκαηνο ηηο νπνίεο όιεο νη εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ. Αθόκα θαη αλ θάπνηεο 

εθαξκνγέο δελ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ απεπζείαο, ζίγνπξα ππάξρνπλ θνκκάηηα ηνπο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε απηέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη ζεκαληηθόηεξεο από ηηο ηερλνινγίεο 

ηνπ επηπέδνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Αξρηθά, ηα Block Objects. Σα Block Objects εηζήρζεζαλ ζην iOS 4.0. θαη είλαη 

ζηελ πξάμε ηκήκαηα γιώζζαο C πνπ είλαη δπλαηόλ λα ελζσκαησζνύλ κέζα ζηνλ 

θώδηθα C θαη Objective-C. Έλα ηέηνην αληηθείκελν απνηειείηαη ζηελ νπζία από κηα 

αλώλπκε ζπλάξηεζε θαη ηα δεδνκέλα πνπ ηε ζπλνδεύνπλ. πλήζσο ρξεζηκεύνπλ σο 

callbacks ή ζε κέξε όπνπ απαηηείηαη επθνιία ζην ζπλδπαζκό ηόζν ηνπ θώδηθα πνπ ζα 

εθηειεζηεί όζν θαη ζηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηόλ. ην iOS ηα blocks 

ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηα αθόινπζα ζελάξηα: Ωο αληηθαηάζηαζε ησλ delegate 

methods θαη ησλ callback ζπλαξηήζεσλ, γηα πινπνίεζε completion handlers γηα 

πξάμεηο πνπ ζα γίλνπλ κόλν κηα θνξά, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

κηαο ελέξγεηαο ζε όια ηα αληηθείκελα κηαο ζπιινγήο αιιά θαη καδί κε dispatch queues 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζύγρξνλσλ εξγαζηώλ. 
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ηε ζπλέρεηα ππάξρεη ην Grand Central Dispatch (GCD) όπνπ θαη απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζην iOS 4.0. Πξόθεηηαη γηα κηα BSD επηπέδνπ 

ηερλνινγία ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί θαλείο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηώλ ζε κηα 

εθαξκνγή. πλδπάδεη έλα αζύγρξνλν πξνγξακκαηηζηηθό κνληέιν καδί κε έλα βέιηηζην 

ππξήλα γηα ηελ παξνρή ελαιιαθηηθήο θαη πην εύθνιεο ιύζεο γηα ηε  δηαρείξηζε ησλ 

λεκάησλ (threading). Παξέρεη επίζεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα αξθεηέο εξγαζίεο 

ρακεινύ επηπέδνπ όπσο ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν πεξηγξαθώλ αξρείσλ, ε 

πινπνίεζε ρξνλνκέηξσλ, ε παξαθνινύζεζε ζεκάησλ θαη ε επεμεξγαζία γεγνλόησλ.  

ηελ έθδνζε 3.0 ηνπ iOS εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ην In-App Purchase ην 

νπνίν δίλεη ζην ρξήζηε ηνπ ηειεθώλνπ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπλαιιάζζεηαη πεξηερόκελν 

θαη ππεξεζίεο κέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό πινπνηείηαη 

κέζσ ηνπ Store Kit framework ην νπνίν παξέρεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ 

επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε 

ζην iTunes.  

ε απηό ην επίπεδν ππάξρεη θαη ην SQLite. Η βηβιηνζήθε ηνπ SQLite επηηξέπεη 

ηελ ελζσκάησζε κηαο «ειαθξηάο» SQL βάζεο δεδνκέλσλ κέζα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ρξήζηε ρσξίο λα ρξεηαζηεί ε εθηέιεζε επηπιένλ δηεξγαζηώλ ηνπ server ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ.  Από ηελ εθαξκνγή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηνπηθέο βάζεηο 

αξρείσλ θαη λα δηαρεηξηζηεί ηνπο πίλαθεο θαη ηηο εγγξαθέο απηώλ ησλ βάζεσλ. Η 

βηβιηνζήθε έρεη ζρεδηαζηεί γηα γεληθνύ ζθνπνύ βάζεηο δεδνκέλσλ αιιά ζπλερώο 

βειηηζηνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή γξήγνξεο πξόζβαζεο ζηηο εγγξαθέο ηεο εθάζηνηε 

βάζεο δεδνκέλσλ.  

Σέινο, ππάξρεη θαη ππνζηήξημε γηα XML. Σν Foundation framework παξέρεη ηελ 

θιάζε NSXML Parser γηα ηελ αλάθηεζε ζηνηρείσλ από έλα XML έγγξαθν. Δπηπιένλ 

ππνζηήξημε γηα ηε δηαρείξηζε XML πεξηερνκέλνπ παξέρεηαη κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο 

libXML2. Πξόθεηηαη γηα κηα αλνηθηνύ θώδηθα βηβιηνζήθε πνπ επηηξέπεη ηε 

κεηαγιώηηηζε ή ηε ζπγγξαθή πεγαίσλ XML δεδνκέλσλ γξήγνξα θαη ηε κεηαηξνπή 

ηνπ XML πεξηερνκέλνπ ζε HTML.    
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ην επίπεδν Core Services ππάξρνπλ θαη αξθεηά πινπνηεκέλα frameworks Πνπ 

παξέρνπλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα ζεκαληηθόηεξα από απηά είλαη: Address Book 

framework, CFNetwork framework, Core Data framework, Core Foundation 

framework, Core Location framework, Core Media framework, Core Telephony 

framework, EvenKit framework, Foundation framework, Mobile Core Services 

framework, Quick Look framework, Store Kit framework θαη System Configuration 

framework. 

Σέινο, ππάξρεη ην επίπεδν Core OS ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ρακεινύ 

επηπέδνπ ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνίν ζηεξίδνληαη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο ηερλνινγίεο 

πνπ πινπνηνύληαη ζηα αλώηεξα επίπεδα. Αθόκα θαη αλ απηέο νη ηερλνινγίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη μεθάζαξα ζηηο εθαξκνγέο, ρξεζηκνπνηνύληαη από ηερλνινγίεο ηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ νη εθαξκνγέο. Αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη ε 

αλάγθε αληηκεηώπηζεο ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη επηθνηλσλίαο κε έλα εμσηεξηθό ηκήκα 

πιηθνύ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα frameworks ηνπ επηπέδνπ απηνύ.  

Μεηαμύ άιισλ πινπνηνύληαη θαη ηα αθόινπζα frameworks ζε απηό ην επίπεδν. 

Αξρηθά ην Accelerate framework όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζην iOS 

4.0. Πεξηιακβάλεη ηηο δηεπαθέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

καζεκαηηθώλ πξάμεσλ θαη ζύλζεησλ ππνινγηζκώλ. Σν πιενλέθηεκα από ηε ρξήζε 

απηνύ ηνπ framework είλαη όηη είλαη ήδε βειηηζηνπνηεκέλν γηα όιεο ηηο iOS ζπζθεπέο. 

Έηζη αλ ν ρξήζηεο γξάςεη κηα θνξά ηνλ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο 

ην framework απηό κπνξεί λα ην επαλαρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο θνξέο κε ηελ 

αζθάιεηα όηη απηό ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα ζε όιεο ηηο iOS ζπζθεπέο.   

Τπάξρεη επίζεο θαη ην External Accessory framework ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα πξώηε θνξά ζην iOS 3.0. Παξέρεη ππνζηήξημε γηα επηθνηλσλία κε εμαξηήκαηα 

πιηθνύ πνπ ζπλδένληαη ζε κηα iOS ζπζθεπή. Σα εμαξηήκαηα απηά κπνξνύλ λα είλαη 

ζπλδεδεκέλα κέζσ ελόο 30-pin dock ζπλδεηήξα ζπζθεπήο ή αζύξκαηα κε ρξήζε 

Bluetooth. Δπηπιένλ, ην framework απηό παξέρεη έλα ηξόπν ιήςεο πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθέο κε θάζε εμάξηεκα θαη ηελ αξρηθνπνίεζε επηθνηλσλίαο κε απηά. Αθνινύζσο, 
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ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί ην εμάξηεκα ρξεζηκνπνηώληαο νπνηεζδήπνηε 

εληνιέο ππνζηεξίδεη απηό.  

Πνιύ ζεκαληηθό framework είλαη θαη ην Security framework. Δλώ ππάξρνπλ 

ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο ζην iOS, παξέρεηαη επίζεο απηό ην 

αλεμάξηεην framework ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο γηα ηελ 

εγγύεζε αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ. Παξέρεη 

ηηο δηεπαθέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ, ησλ δεκόζησλ 

θαη ηδησηηθώλ θιεηδηώλ θαη ηηο πνιηηηθέο εκπηζηνζύλεο. Τπνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία 

θξππηνγξαθεκέλσλ, αζθαιώλ θαη ςεπδό-ηπραίσλ αξηζκώλ. Δπίζεο ππνζηεξίδεη ηελ 

απνζήθεπζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ θαη ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ θιεηδηώλ ζην keychain 

πνπ είλαη κηα αζθαιήο ηνπνζεζία απνζήθεπζεο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.    

Σέινο, ππάξρεη ην ζύζηεκα ζε απηό ην επίπεδν ην νπνίν θαιύπηεη ην πεξηβάιινλ 

ηνπ ππξήλα, ηα drivers θαη ηηο ρακεινύ επηπέδνπ  UNIX δηεπαθέο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Ο ππξήλαο βαζίδεηαη ζε Mach θαη είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε πηπρή ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Γηαρεηξίδεηαη ηελ εηθνληθή κλήκε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα 

λήκαηα, ην ζύζηεκα αξρείσλ, ην δίθηπν θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ. 

Σα drivers πνπ βξίζθνληαη ζε απηό ην επίπεδν παξέρνπλ επίζεο ηε δηεπαθή κεηαμύ 

ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνύ θαη ησλ Frameworks ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ζθνπνύο αζθαιείαο 

ε πξόζβαζε ζηνλ ππξήλα θαη ζηα drivers είλαη πεξηνξηζκέλε ζε έλα κηθξό ζύλνιν 

frameworks ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγέο. Σν iOS παξέρεη έλα ζύλνιν δηεπαθώλ γηα 

ηελ πξόζβαζε ζε πνιιά ρακεινύ επηπέδνπ ραξαθηεξηζηηθά κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο 

LibSystem. Οη δηεπαθέο βαζίδνληαη ζε γιώζζα C θαη παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα ηα 

αθόινπζα: threading, networking, πξόζβαζε ζε ζύζηεκα αξρείσλ, standard I/O, 

ηνπηθέο πιεξνθνξίεο, δέζκεπζε κλήκεο θαη καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο.  

Οη εθαξκνγέο ηνπ iPhone εκθαλίδνληαη σο εηθόλεο ζηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε. 

Αληίζεηα από ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ ηξέρνπλ κέζσ ηνπ Safari browser, 

κηα εθαξκνγή ζην iOS ηξέρεη απεπζείαο σο αλεμάξηεην θαη εθηειέζηκν ηκήκα ηεο 

ζπζθεπήο. Σέηνηεο εθαξκνγέο έρνπλ πξόζβαζε ζε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ iPhone 
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όπσο multi-touch, location service θηι. Δπηπιένλ, κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ζην ηνπηθό ζύζηεκα αξρείσλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

άιιεο εγθαηαζηεκέλεο εθαξκνγέο κέζσ ηππηθώλ ζρεκάησλ URL [8]. Οη εθαξκνγέο 

απηέο αλαπηύζζνληαη κε ην framework UIKit ην νπνίν παξέρεη ηελ ζεκειηώδε 

ππνδνκή κηαο εθαξκνγήο αιιά θαη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ηεο. Δθηόο 

άιισλ, ηα frameworks παξέρνπλ ηκήκαηα ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξνζσπνπνηήζεη γηα λα επεθηείλεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά.  

Κάζε εθαξκνγή ηνπ iPhone θηηάρλεηαη κέζσ απηνύ ηνπ Framework θαη γηα ην 

ιόγν απηό έρεη ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή ππξήλα κε ηηο άιιεο εθαξκνγέο. Σν UIKit 

παξέρεη ηα αληηθείκελα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ην 

ζπληνληζκό ηεο εηζόδνπ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ νζόλε. 

Σν ζεκείν ζην νπνίν δηαθέξνπλ νη εθαξκνγέο είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθώλνπλ απηά ηα αληηθείκελα αιιά θαη ην πώο αιιειεπηδξνύλ ηα αληηθείκελα 

γηα ηηο αλάγθεο ηηο εθαξκνγήο όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά. 

ηελ εηθόλα 4.4 [10] παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ iPhone από έλα 

πςειόηεξν επίπεδν. ύκθσλα κε ηελ εηθόλα απηή, ζην iPhone ρξεζηκνπνηείηαη ARM 

επεμεξγαζηήο ν νπνίνο είλαη RISC-based. Μπνξεί λα γίλεη δηακόξθσζε ζε ρακειά ή 

πςειά επίπεδα γηα πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα. Σν iPhone ηξέρεη απηό ηνλ επεμεξγαζηή 

ζε little-endian mode κε απνηέιεζκα όηαλ κηα ηηκή ζηνλ θαηαρσξεηή είλαη 

0x12345678 εκθαλίδεηαη ζηε κλήκε σο 0x78 0x56 0x34 0x12 [10].  

 

 

Εικόνα 4. 4 Η αρχιτεκτονικι του iPhone από ζνα υψθλότερο επίπεδο 
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Αθόκα έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ARM είλαη ην 

γεγνλόο όηη ε ζηνίβα είλαη κε-εθηειέζηκε ζε αληίζεζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή x86. Η 

ζηνίβα ινηπόλ επεθηείλεηαη πξνο ηα θάησ ζηνλ ARM.  

Πξόθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα επεμεξγαζηή πςειήο απόδνζεο όζνλ αθνξά ην 

ζύζηεκα κλήκεο. Τπνζηεξίδεη 4-64Κ κεγέζε cache [11]. Σν ζύζηεκα κλήκεο ARMv6 

επηηαρύλεη ηελ αιιαγή πεξηερνκέλνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξνο ην παξόλ ε 

RAM κλήκε πνπ ππνζηεξίδεηαη ζην iPhone αλέξρεηαη ζηα 256ΜΒ θαη ε ηαρύηεηα 

επεμεξγαζηή ζηα 600MHZ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε εθαξκνγώλ 

ζην iOS θαη ηνλ θύθιν δσήο ηνπο. ην iOS θάζε εθαξκνγή απνηειείηαη από έλα ή 

πεξηζζόηεξα λήκαηα (threads). Κάζε λήκα αλαπαξηζηά έλα κνλαδηθό κνλνπάηη 

εθηέιεζεο. Κάζε εθαξκνγή αξρίδεη κε έλα κόλν λήκα ην νπνίν εθηειεί ηελ main 

ζπλάξηεζε ηεο εθαξκνγήο. Οη εθαξκνγέο είλαη πηζαλό λα έρνπλ πεξηζζόηεξα λήκαηα 

ηα νπνία εθηεινύλ ην θαζέλα κηα μερσξηζηή ζπλάξηεζε. Όηαλ κηα εθαξκνγή παξάγεη 

έλα λέν λήκα, απηό κεηαηξέπεηαη ζε αλεμάξηεηε νληόηεηα κέζα ζην ρώξν 

δηεξγαζηώλ. Κάζε λήκα έρεη ηε δηθή ηνπ ζηνίβα εθηέιεζεο θαη ν ππξήλαο 

πξνγξακκαηίδεη ηνλ ρξόλν εθηέιεζήο ηνπ. Καζώο ηα λήκαηα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην 

ρώξν δηεξγαζηώλ κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε άιια λήκαηα θαη δηεξγαζίεο. Όια ηα 

λήκαηα κηαο εθαξκνγήο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρώξν εηθνληθήο κλήκεο θαη έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηώκαηα πξόζβαζεο όπσο θαη ε δηεξγαζία. Κάζε λήκα απαηηεί δέζκεπζε κλήκεο 

ηόζν ζηνλ ππξήλα όζν θαη ζην πξόγξακκα. Ο ππξήλαο είλαη απηόο πνπ δηαρεηξίδεηαη 

ην λήκα θαη ζπληνλίδεη ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκό ηνπ. Ο ρώξνο ηεο ζηνίβαο ηνπ 

λήκαηνο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ απνζεθεύνληαη ζην ρώξν κλήκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Όηαλ ην λήκα δεκηνπξγείηαη, δεκηνπξγνύληαη θαη αξρηθνπνηνύληαη νη πεξηζζόηεξεο 

δνκέο ηνπ. Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο λήκαηνο ρακεινύ επηπέδνπ, απαηηείηαη κηα 

ζπλάξηεζε ή κέζνδνο γηα λα δξάζεη σο ην θύξην ζεκείν εηζόδνπ ηνπ λήκαηνο ελώ 

ζηε ζπλέρεηα κηα από ηηο δηαζέζηκεο κεζόδνπο λεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εθθίλεζε ηνπ λήκαηνο. Έλα λήκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο 
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κεζόδνπο όπσο NSThread, POSIX threads, NSObjec. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

λήκαηνο απαηηείηαη αξρηθνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ζηνίβαο, ηνπ ηνπηθνύ ρώξνπ 

απνζήθεπζεο αιιά θαη νξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ λήκαηνο θαη ηεο πξνηεξαηόηεηάο 

ηνπ [6].        

Δίλαη γλσζηό όηη θάζε εθαξκνγή έρεη ην δηθό ηεο θύθιν δσήο ζε όια ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Έηζη, θαη ζην iOS θάζε εθαξκνγή αθνινπζεί ηε δηθή ηεο 

πνξεία από ηε δεκηνπξγία ηεο κέρξη θαη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο. ην iOS ν θύθινο δσήο 

κηαο εθαξκνγήο απνηειείηαη από κηα αθνινπζία γεγνλόησλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ 

ηεο έλαξμεο θαη ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο όπσο θαίλεηαη μεθάζαξα θαη ζηελ εηθόλα 4.5. Γηα 

ηελ εθθίλεζε κηαο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο επηιέγεη ην αληίζηνηρν εηθνλίδηό ηνπ από ηελ 

αξρηθή νζόλε. Ακέζσο κεηά, ην ζύζηεκα εκθαλίδεη θάπνηα γξαθηθά ζηελ νζόλε ελώ 

από απηό ην ζεκείν θαη κεηά θαιεί ηελ θύξηα ζπλάξηεζε ηεο εθαξκνγήο (main) γηα λα 

ηελ εθθηλήζεη. Αθνινπζεί ε αξρηθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πνπ ζπκβαίλεη αθνύ ν 

έιεγρνο πεξάζεη ζην UIKit. Έηζη, θνξηώλεηαη ε δηεπαθή ηεο εθαξκνγήο θαη 

εηνηκάδεηαη ν βξόγρνο ηνπ γεγνλόηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξόρνπ ηνπ γεγνλόηνο ην UIKit ζπληνλίδεη ηελ παξάδνζε 

ησλ γεγνλόησλ ζηα πξνζσπνπνηεκέλα αληηθείκελα ηνπ ρξήζηε θαη απαληά ζε 

εληνιέο πνπ εθδίδνληαη από ηελ εθαξκνγή. Όηαλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη κηα 

Εικόνα 4. 5 Ο κφκλοσ ηωισ μιασ εφαρμογισ ςτο iOS 
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ελέξγεηα πνπ ζα πξνθαιέζεη ην θιείζηκν ηεο εθαξκνγήο ην UIKit εηδνπνηεί ηελ 

εθαξκνγή θαη αξρίδεη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο δηεξγαζίαο.  

Όζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο κηαο εθαξκνγήο ππάξρνπλ 4 θύξηεο 

ζπληζηώζεο πνπ ην απνηεινύλ. Αξρηθά ππάξρεη ε αξρή ηνπ “Fast Launch, Short Use” 

θαηά ηελ νπνία κόλν κηα εθαξκνγή ηξέρεη ζην πξνζθήλην αλά πάζα ζηηγκή. Κάζε 

εθαξκνγή πξέπεη λα εθηειεζηεί θαη λα αξρηθνπνηεζεί από κόλε ηεο θαη ζε ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα ηεξκαηίζεη γξήγνξα. Αθνινύζσο 

ππάξρεη ην Application Sandbox όπνπ είλαη έλα ζύλνιν από θαιώο νξηζκέλνπο 

ειέγρνπο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πξόζβαζε θάζε εθαξκνγήο ζε αξρεία, πξνηηκήζεηο, 

πεγέο δηθηύνπ θαη πιηθό. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ην iOS πεξηνξίδεη ηελ εθαξκνγή ζε 

κηα κνλαδηθή ηνπνζεζία ζην ζύζηεκα αξρείσλ.  

Μηα ηξίηε πηπρή ηνπ πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο εθαξκνγώλ απνηειεί θαη ην 

εηθνληθό ζύζηεκα κλήκεο ζύκθσλα κε ην νπνίν θάζε πξόγξακκα εμαθνινπζεί λα έρεη 

ην δηθό ηνπ, εηθνληθό ρώξν δηεπζύλζεσλ αιιά ε ρξεζηκνπνηήζηκε εηθνληθή κλήκε ηνπ 

πεξηνξίδεηαη από ην πνζό ηεο δηαζέζηκεο θπζηθήο κλήκεο. Σέινο, ππάξρεη ην 

Automatic Sleep Timer γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Όκσο ηα άηνκα πνπ 

αλαπηύζζνπλ εθαξκνγέο γηα ηα iPhone κπνξνύλ λα ην απελεξγνπνηνύλ. Έηζη, κόλν 

εθαξκνγέο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε εηζόδνπο από ηελ νζόλε αιιά πνπ ρξεηάδεηαη λα 

εκθαλίδνπλ εηθνληθό πεξηερόκελν ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ην ρξεζηκνπνηνύλ. Αλ ην 

ζύζηεκα δελ αληρλεύζεη γεγνλόηα αθήο (touch events) γηα εθηεηακέλε πεξίνδν 

ρξόλνπ ρακειώλεη ην θσηηζκό ηεο νζόλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ζβήλεη εληειώο γηα 

εμνηθνλόκεζε κπαηαξίαο. 

 

 

4.2 Η αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνύ ηνπ Google Android 

ηόρνο ηνπ Android OS ήηαλ από ηελ αξρή ε  ελζσκάησζή ελόο ινγηζκηθνύ 

βαζηζκέλνπ ζε Linux θαη κηαο ζηνίβαο ινγηζκηθνύ  ζε πνιιέο ζπζθεπέο, δηαθόξσλ 
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θαηαζθεπαζηώλ, παξάιιεια κε ηε δηάζεζε ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ (middleware) γηα 

ηε δηεπθόιπλζε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ γηα θηλεηά ηειέθσλα.  

Με κηα πξώηε καηηά ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ινγηζκηθνύ Android θαίλεηαη αξθεηά 

πνιύπινθε. Παξνπζηάδεη αξθεηά επίπεδα όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 4.6 θαη ηα 

νπνία αλαιύνληαη ιεπηνκεξώο ζηε ζπλέρεηα ηεο ελόηεηαο. ηελ πξνζπάζεηα λα 

πξνζειθύζεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο θηλεηώλ ηειεθώλσλ παξέρεη έλα ςεπδό-

πξσηόηππν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ην νπνίν ηξέρεη Android εθαξκνγέο 

ζε ζπζθεπέο δηάθνξσλ θαηαζθεπαζηώλ [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν ινγηζκηθό Android απνηειείηαη από 5 ζπζηαηηθά-κέξε: Applications, 

Application Framework, Libraries, Android Runtime θαη Linux Kernel. Ξεθηλώληαο από 

ηνλ ππξήλα, ν ππξήλαο 2.6 ηνπ Linux απνηειεί ηε βάζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

Android. Βαζίδεηαη ζε απηόλ όζνλ αθνξά ηηο ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ππξήλα όπσο ε 

αζθάιεηα, δηαρείξηζε κλήκεο θαη δηεξγαζηώλ, ζηνίβα δηθηύνπ θαη driver model [12]. Ο 

ππξήλαο δξα θαη σο έλα επίπεδν αθαίξεζεο κεηαμύ ηνπ πιηθνύ θαη ησλ ππνινίπσλ 

ηκεκάησλ ηεο ζηνίβαο ινγηζκηθνύ [6]. Ο ππξήλαο έρεη ηξνπνπνηεζεί έηζη ώζηε ηα 

Εικόνα 4. 6 Η αρχιτεκτονικι του λογιςμικοφ Android 
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drivers λα ππνζηεξίδνπλ Qualcomm MSM7200 chipsets ηα νπνία παξέρνπλ 

ιεηηνπξγηθόηεηα όπσο: WCDMA/HSUPA θαη EGPRS δηθηύσζε, Bluetooth θαη WiFi, 

ππνζηήξημε ςεθηαθνύ ήρνπ, Java hardware acceleration, θάκεξα αξθεηώλ 

megapixels θαζώο θαη GPS [13]. Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο, έρεη 

ελζσκαησζεί ζηνλ ππξήλα έλα «ειαθξύ» driver πνπ βαζίδεηαη ζην αξρηθό driver 

δηαρείξηζεο κλήκεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Linux. Η απόθαζε απηή πάξζεθε 

έηζη ώζηε ε ΚΜΔ (CPU) λα κελ θαηαλαιώλεη ελέξγεηα αλ δελ ππάξρνπλ ελεξγέο 

εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο πνπ απαηηνύλ ελέξγεηα αιιά θαη έηζη ώζηε νη εθαξκνγέο θαη 

νη ππεξεζίεο λα δεηνύλ ελέξγεηα κέζσ «θιεηδσληώλ» (locks). 

Ο κεραληζκόο ελδν-επηθνηλσλίαο ζην Android βαζίδεηαη ζην OpenBinder 

framework. Απηό επηηξέπεη ζηηο δηεξγαζίεο λα παξνπζηάδνπλ ηηο δηεπαθέο ηνπο ε κηα 

ζηελ άιιε γηα θιήζεηο ζπλαξηήζεσλ. Σν OpenBinder πξνζθέξεη thread pools πξν-

επεμεξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία αηηήζεσλ θαη ρεηξίδεηαη ηηο κεηξήζεηο αλαθνξώλ 

θαη ηελ αλαδξνκή πίζσ ζηα αξρηθά λήκαηα. Αθόκα έλα ζεκαληηθό ζέκα πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ζην επίπεδν ηνπ ππξήλα είλαη ε δηαρείξηζε κλήκεο. Ο 

ηξνπνπνηεκέλνο ππξήλαο παξέρεη έλα Low Memory Killer ν νπνίνο παξέρεη επειημία 

ηεξκαηίδνληαο («ζθνηώλνληαο») εθαξκνγέο όηαλ ε κλήκε είλαη πεξηνξηζκέλε. Απηέο 

νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κέζσ αλάδξαζεο πνπ παίξλεη ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Standard Out of Memory Killer ν νπνίνο ηεξκαηίδεη εθαξκνγέο όηαλ ην ζύζηεκα δελ 

έρεη πιένλ θαζόινπ δηαζέζηκε κλήκε [13]. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

δηαρεηξηζηήο θπζηθήο κλήκεο γηα ηελ παξνρή ζπλερόκελσλ πεξηνρώλ θπζηθήο 

κλήκεο ζε βηβιηνζήθεο ζην ρώξν ηνπ ρξήζηε πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ 

επεμεξγαζηή θαη άιιεο ζπζθεπέο γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο.     

Σν ακέζσο επόκελν επίπεδν πνπ αλαπαξηζηάηαη κε πξάζηλν ζηελ εηθόλα 4.6, 

πεξηιακβάλεη ηηο ηνπηθέο βηβιηνζήθεο (native libraries). Απηέο είλαη γξακκέλεο ζε C ή  

C++ γηα βειηίσζε ηεο απόδνζεο θαη παξέρνπλ ηππηθή ιεηηνπξγηθόηεηα βηβιηνζεθώλ 

ππξήλα όπσο θιάζεηο γηα βαζηθέο πξάμεηο πξνο ηε Γξαθηθή Γηαζύλδεζε Υξήζηε, 

media codecs ή θαη πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο γηα απόδνζε πεγώλ. Οη βηβιηνζήθεο 
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απηνύ ηνπ επηπέδνπ είλαη ζηελ νπζία θαηαζθεπαζηηθά θνκκάηηα θαη επίπεδα 

αθαίξεζεο πξνο ηα θαηώηεξα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό  

ρξεζηκνπνηνύληαη από αξθεηά ζπζηαηηθά ηνπ Android ζπζηήκαηνο θαη είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνπο ρξήζηεο πνπ επηζπκνύλ λα αλαπηύμνπλ εθαξκνγέο γηα απηό ην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Σν ηκήκα Standard C library είλαη ε Bionic libC πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ BSD standard C βηβιηνζήθε καδί κε πινπνίεζε λεκάησλ POSIX. Η βηβιηνζήθε 

απηή είλαη θαηάιιειε γηα κηθξέο θαη ελζσκαησκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνξηζκέλν 

πιηθό.  Ο surface manager δνπιεύεη σο κηα αθαίξεζε ηνπ driver ηεο νζόλεο. Δίλαη 

ππεύζπλνο γηα ηε ζύλζεζε δηάθνξσλ ζρεδηαζηηθώλ επηθαλεηώλ (2D, 3D) από 

δηάθνξεο δηεξγαζίεο θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ νζόλε. Σα δηάθνξα επίπεδα 

πεξλνύλ κέζσ ηεο OpenBinder IPC framework.  

Σν framework ησλ πνιπκέζσλ είλαη ην OpenCore πνπ παξέρεηαη από ηελ 

PacketVideo πνπ είλαη επίζεο κέινο ηνπ Open Headset Alliance. Δίλαη έλα ζύλνιν 

από βηβιηνζήθεο κε παγθόζκηα δνκή γηα πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ. Παξέρεη αλαπαξαγσγή αιιά θαη ερνγξάθεζε πνιιώλ από ηα γλσζηά 

πξόηππα ήρνπ. Ο δηαρεηξηζηήο ήρνπ (audio manager) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία πνιιώλ ξνώλ ήρνπ κέζα ζε PCM κνλνπάηηα εμόδνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ (data storage), ην Android OS 

ρξεζηκνπνηεί SQLite. Πξόθεηηαη γηα κηα «ειαθξηά» ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ γηα 

ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα. Δίλαη ζηελ νπζία έλα ζπζηαηηθό βηβιηνζήθεο θαη όρη κηα 

standalone ππεξεζία. Γίλεη ζηηο εθαξκνγέο πξόζβαζε ζε ιεηηνπξγηθόηεηεο 

απνζήθεπζεο κέζσ απιώλ θιήζεσλ πξνο ζπλαξηήζεηο. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ 

απνζεθεύνληαη ζε κνλαδηθά αξρεία ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα πιαηθόξκαο. Μπνξεί ε 

SQLite λα κελ παξέρεη έλα θαλνληθό ζύζηεκα ζρεδίαζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ αιιά ε 

επηινγή γηα ηε ρξήζε ηεο ζην Android OS ηαηξηάδεη κηα ραξά σο πξνο ηελ απόδνζε 

θαη ηελ απιόηεηα ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ.  

Έλα αθόκα ζπζηαηηθό απηνύ ηνπ επηπέδνπ είλαη ην WebKit.  Όπσο αθξηβώο θαη ν 

Safari ζην iOS, έηζη θαη ν θπιινκεηξεηήο πνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλνο ζην Android 
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OS είλαη βαζηζκέλνο ζηελ αλνηθηνύ θώδηθα Webkit rendering engine [56] . Έρνπλ 

γίλεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ νξζή εκθάληζε ζηηο κηθξέο νζόλεο ησλ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ θαη ππνζηεξίδεη επίζεο θαη κνληέξλεο ηερλνινγίεο όπσο JavaScript, 

DOM, CSS θαη AJAX. Οη εθαξκνγέο ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ θπιινκεηξεηή ηνπ Android 

θαη νη ράξηεο ηεο Google βαζίδνληαη γύξσ από ηελ WebKit κεραλή. 

Σν επόκελν ζπζηαηηθό ηνπ Android OS είλαη ην Android Runtime ή αιιηώο ν 

ρώξνο εθηέιεζεο. Απνηειείηαη από ηελ Dalvik Virtual Machine θαη ηηο ζεκειηώδεηο 

βηβιηνζήθεο ππξήλα ζε Java πνπ αλαπηύρζεθαλ από ηελ Google θαη απνηεινύλ 

ζπζηαηηθά-θιεηδηά ηεο ζηνίβαο ινγηζκηθνύ ηνπ Android OS. Οη ζπλαξηήζεηο ππξήλα 

ζε Java παξέρνπλ ηηο θνηλέο δνκέο δεδνκέλσλ θαη ηνπο αιγόξηζκνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πινπνηεκέλεο βηβιηνζήθεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ 

ιεηηνπξγηθόηεηεο Δηζόδνπ/Δμόδνπ, ζπιινγέο, containers, utilities θηι. Απηό ην ηκήκα 

θαλεξώλεη θάηη αζπλήζηζην γηα ηα ηππηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε Linux επεηδή 

πξόθεηηαη γηα κηα Java Virtual Machine. Η JVM είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εθηέιεζε όισλ 

ησλ εθαξκνγώλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Android. Ούηε νη εθαξκνγέο πνπ αλαπηύζζνληαη 

από ηξίηνπο αιιά νύηε θαη νη εθαξκνγέο ππξήλα όπσο ην email, ην εκεξνιόγην δελ 

κπνξνύλ λα είλαη γξακκέλεο ζε γιώζζα C ή C++. Πξέπεη λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

Java. Με ηνλ ηξόπν απηό ε εηθνληθή κεραλή ιεηηνπξγεί σο έλα επίπεδν αθαίξεζεο 

κεηαμύ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη ηνπ framework πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ. ην ζεκείν απηό εληνπίδνληαη θαη 

θάπνηεο νκνηόηεηεο κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηεο πιαηθόξκαο  Blackberry. Απηό 

πνπ θάλεη ην Android λα μερσξίδεη από όιεο ηηο ππόινηπεο πιαηθόξκεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε Java είλαη ε εηθνληθή κεραλή πνπ νλνκάδεηαη Dalvik Virtual Machine ε 

νπνία δελ παξνπζηάδεη θαζόινπ νκνηόηεηεο κε ηε Sun JVM ή KVM [12]. Η Dalvik VM 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ηξέρεη εηδηθά ζε πεξηνξηζκέλν πιηθό όπνπ ν επηπιένλ ρώξνο 

δελ ππάξρεη θαη ε δηάξθεηα ηεο κπαηαξίαο, ν επεμεξγαζηήο, ε κλήκε θαη ν ρώξνο 

απνζήθεπζεο είλαη ζεκαληηθά πξνο αληηκεηώπηζε ζέκαηα [12]. Οη θπξηόηεξεο 

δηαθνξέο απηήο ηεο εηθνληθήο κεραλήο είλαη: Αξρηθά, ε Dalvik VM είλαη βαζηζκέλε 
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ζηνπο θαηαρσξεηέο θαη όρη βαζηζκέλε ζε ζηνίβα. Με ηνλ ηξόπν απηό απαηηεί 

ιηγόηεξεο εληνιέο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ίδηνπ θώδηθα πςεινύ επηπέδνπ απ‟ όηη 

ζα ρξεηαδόηαλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηνίβαο. Υξεζηκνπνηεί κηα ηδησηηθή κνξθή byte-

code πνπ νλνκάδεηαη Dalvic Executable (.dex). Σα αξρεία .dex παξάγνληαη από 

αξρεία .jar ή .class κέζσ ηνπ dx εξγαιείνπ. Γηα λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ζε Android 

ησλ εθαξκνγώλ πνπ κεηαγισηηίδνληαη  ζην desktop κε JVM  , πξώηα ν bytecode 

ηνπο πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε κνξθή .dex ε νπνία είλαη βειηηζηνπνηεκέλε κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αθήλεη ην ειάρηζην δπλαηό απνηύπσκα ζηε κλήκε. Απηό 

ζπκβαίλεη κε ην dx εξγαιείν πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Android SDK θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε ρεηξνθίλεηα είηε απηόκαηα ζην build time. Όηαλ γίλεηαη ε 

παξαγσγή ηνπ .dex αξρείνπ ην εξγαιείν dx ελζσκαηώλεη πνιιαπιά αξρεία θιάζεσλ 

ζε έλα κόλν .dex αξρείν όπνπ όια ηα αιθαξηζκεηηθά πνπ αλαθέξνληαη πεξηζζόηεξεο 

από κηα θνξέο ελζσκαηώλνληαη κόλν κηα θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε απηά ζε global 

επίπεδν γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ρώξνπ. Δπηπιένλ, νη βηβιηνζήθεο ηεο Dalvik VM δελ 

απνηεινύλ πξνζαξκνζκέλα πξόηππα. Οη βηβιηνζήθεο ππξήλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

από ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηνπ Android είλαη είηε Java ME ζπκβαηέο είηε Java SE 

ζπκβαηέο. Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ πξσηνθόιισλ Java είλαη βηβιηνζήθεο Java SE. 

Από ηελ έθδνζε Micro Edition (Java ME) πινπνηείηαη κόλν ην Java binding γηα 

OpenGL ES. Οη ππόινηπεο βηβιηνζήθεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πιαηθόξκα 

Android πξνέξρνληαη από έξγα αλνηθηνύ θώδηθα όπσο Apache Commons, JUnit θαη  

Google.   

Κάζε εθαξκνγή Android ηξέρεη ζηε δηθή ηεο δηεξγαζία κε ην δηθό ηεο ζηηγκηόηππν 

ηεο Dalvik VM. Η Dalvik VM ζηεξίδεηαη ζηνλ ππξήλα Linux γηα επηπιένλ 

ιεηηνπξγηθόηεηα όπσο ηε δηαρείξηζε λεκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε κλήκεο ζε ρακειό 

επίπεδν. Δπηπιένλ, όηαλ κηα εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη ζηε ζπζθεπή γίλνληαη θάπνηεο 

βειηηζηνπνηήζεηο όπσο byte order swapping static linking, απνκάθξπλζε ησλ θελώλ 

κεζόδσλ θηι. Η Dalvik VM έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε πνιιά ζηηγκηόηππα λα ηξέρνπλ 

ζηελ ίδηα ζπζθεπή ηαπηόρξνλα θαη απνδνηηθά [14]. ηελ εηθνληθή απηή κεραλή ηνπ 
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Android πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη έλαο Garbage Collector – GC ν νπνίνο 

αξρηθνπνηείηαη γηα θάζε δηεξγαζία. Γηαρεηξίδεηαη ηε δέζκεπζε θαη απνδέζκεπζε ηνπ 

ζσξνύ γηα θάζε εθαξκνγή θαη ζέβεηαη ηα δεδνκέλα πνπ δελ είλαη δηακνηξάζηκα 

αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ εθηεινύληαη. Δπηπιένλ, ε Dalvik VM δελ έρεη 

Just-In-Time (JIT) κεηαγισηηηζηή ν νπνίνο βειηηώλεη ηελ απόδνζε ησλ 

κεηαθξαζκέλσλ εθαξκνγώλ θαη ηνπ bytecode. Ωο απνηέιεζκα, εμνηθνλνκείηαη 

ελέξγεηα ζην Android OS. Αθόκα έλαο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν JIT δελ είλαη 

απαξαίηεηνο ζην ινγηζκηθό απηό είλαη όηη νη πεξηζζόηεξεο βηβιηνζήθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά από ηνλ επεμεξγαζηή είλαη ρακεινύ επηπέδνπ θαη 

γξακκέλεο ζε C ή C++ θξαηώληαο ηελ επηβάξπλζε σο πξνο ηελ απόδνζε ζε ρακειά 

επίπεδα.   

Πξνρσξώληαο αθόκα πην πάλσ βξίζθεηαη ην επίπεδν Application Framework. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ζύλνιν βηβιηνζεθώλ Java πνπ παξέρεη θαηαζθεπαζηηθά θνκκάηηα 

θώδηθα γηα εύθνιε θαη γξήγνξε αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα ηελ πιαηθόξκα Android. 

Όιεο νη εθαξκνγέο ηνπ Android είλαη γξακκέλεο ζηε γιώζζα Java ελώ ην ίδην ην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα δίλεηαη ζηελ αγνξά κε έλα ζύλνιν ζεκειησδώλ εθαξκνγώλ 

ππξήλα όπσο email client, SMS πξόγξακκα, εκεξνιόγην, ράξηεο, θπιινκεηξεηή, 

επαθέο θ.α. Σν Android OS δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αλαπηύμνπλ 

δηαθόξσλ πεδίσλ εθαξκνγέο κε «αλνηθηή αλάπηπμε». Γειαδή παξέρεηαη ζηνπο 

ρξήζηεο πιήξε πξόζβαζε ζηα πξσηόθνιια ησλ frameworks ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύλ όιεο νη εθαξκνγέο, αθόκα θαη απηέο κε ηηο ζεκειηώδεηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Η αξρηηεθηνληθή ησλ εθαξκνγώλ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη 

ώζηε λα απινπνηεί ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ζπζηαηηθώλ. Έηζη, θάζε εθαξκνγή 

κπνξεί λα δεκνζηεύζεη ηηο ηθαλόηεηέο ηεο θαη θάζε άιιε εθαξκνγή κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη απηέο ηηο δπλαηόηεηεο.  Ο ίδηνο κεραληζκόο επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ζπζηαηηθώλ από άιια πνπ ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα αλά πάζα ζηηγκή. Οη εθαξκνγέο 

πεξηιακβάλνπλ όςεηο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
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εθαξκνγώλ, ιηζηώλ, πεξηνρώλ θεηκέλνπ, θνπκπηώλ ή αθόκα θαη ελζσκαησκέλσλ 

θπιινκεηξεηώλ.  

Ο δηαρεηξηζηήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (activity manager) δηαρεηξίδεηαη ηνλ θύθιν 

δσήο όισλ ησλ εθαξκνγώλ θαη παξέρεη κηα θνηλή δηεπαθή πινήγεζεο γηα ηηο 

εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζε δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο ζηε ζπζθεπή. Από ηελ άιιε ν 

package manager παξαθνινπζεί ηηο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο ζε κηα ζπζθεπή καδί 

κε ηηο εμαξηήζεηο ηνπο θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ απνκάθξπλζε αιιά θαη ηελ αλαλέσζή 

ηνπο όπνηε είλαη αλαγθαίν ή όηαλ απαηηεζεί από ην ρξήζηε. Ο δηαρεηξηζηήο 

παξαζύξσλ (window manager) είλαη κηα αθαίξεζε ηεο Java πάλσ από ηελ νζόλε θαη 

ηα επηθαλεηαθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρεη δηαρείξηζε παξαζύξσλ γηα ηηο εθαξκνγέο. 

Γηαρεηξίδεηαη ηα δηαθνξεηηθά παξάζπξα ησλ δηαθνξεηηθώλ εθαξκνγώλ κεηαθέξνληαο, 

κεηαηξέπνληαο θαη ελαιιάζζνληάο ηα επηιέγνληαο θάζε θνξά ηελ θαηάιιειε ζεηξά 

θαη ην παξάζπξν ζην νπνίν ζα επηθεληξσζεί.   

Ο παξνρέαο πεξηερνκέλνπ (content provider) είλαη επίζεο έλα επίπεδν αθαίξεζεο 

ηνπνζεηεκέλν πάλσ από ηνλ OpenBilder πνπ παξέρεη ζηηο εθαξκνγέο έλα κεραληζκό 

δηακνίξαζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο κε άιιεο εθαξκνγέο πνπ 

ηξέρνπλ ζηελ ίδηα ζπζθεπή. Σελ ίδηα ζηηγκή νη εθαξκνγέο κπνξνύλ νη ίδηεο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγηθόηεηεο από άιιεο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο. 

Απηή είλαη κηα θαιή πνιηηηθή επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπζηαηηθώλ πνπ εμνηθνλνκεί 

ρώξν, κλήκε θαη επεμεξγαζηηθή ηζρύ. Έλα παξάδεηγκα ηνπ content provider είλαη ε 

ππεξεζία δηαρείξηζεο επαθώλ (Contacts Manager) πνπ παξέρεηαη από ηελ εθαξκνγή 

AddressBook ηνπ Android. Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ιεηηνπξγηθόηεηεο απνζήθεπζεο 

θαη αλάγλσζεο πιεξνθνξηώλ από ηηο επαθέο ζε κηα ζπζθεπή θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 

ηε ζπλέρεηα ε εθαξκνγή Phone θαη ε εθαξκνγή Messaging κπνξνύλ λα δεηήζνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα ππεξεζία γηα  πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνύλ ηηο επαθέο ρσξίο λα ρξεηαζηεί μαλά ε πινπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 

επαθώλ όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 4.7 [15][16].  
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Ο δηαρεηξηζηήο ησλ πόξσλ (resource manager) παξέρεη έλα ζπζηαηηθό πνπ 

βνεζά ηηο εθαξκνγέο λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο πόξνπο ηνπο όπσο εηθόλεο, αξρεία 

δεδνκέλσλ, γξαθηθά αιιά θαη άιια ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο. Σν ζύζηεκα εκθάληζεο 

(view system) είλαη ζηελ νπζία έλα ζπζηαηηθό γξαθηθήο δηαζύλδεζεο ρξήζηε πνπ 

παξέρεη ηε βάζε γηα ηα γξαθηθά ζηνηρεία ηνπ GUI θαη ηα widgets όπσο νη ιίζηεο, ηα 

θνπκπηά θαη ηα πιαίζηα θεηκέλνπ. Οη θύξηεο όςεηο πεξηερνκέλνπ (content views) πνπ 

είλαη νη αξρηθέο όςεηο θάζε εθαξκνγήο, πξνζζέηνληαη ζην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο 

(ηε δξαζηεξηόηεηα - activity) θαη κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ όςεηο-παηδηά. Με απηό ηνλ 

ηξόπν δεκηνπξγείηαη κηα ηεξαξρία όςεσλ (γξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηεο δηαζύλδεζεο 

ρξήζηε) θαη δίλεη ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηόηεηαο πξόζζεζεο animations θαη 

γξαθηθώλ ζηνηρείσλ ζηα ζηνηρεία ηνπ GUI. 

Δπίζεο, ζην επίπεδν απηό πεξηιακβάλεηαη θαη ν Location Manager θαη ε XMPP 

ππεξεζία. O location manager επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα αλαθηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ή λα ελεξγνπνηήζνπλ 

γεγνλόηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε εθαξκνγέο όηαλ ε ζπζθεπή εηζέιζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία.  Η XMPP ππεξεζία (Extensible Messaging and Presence 

Protocol) παξέρεη έλα εύθνια επεθηάζηκν πξσηόθνιιν γηα άκεζε ζπλνκηιία (instance 

messaging). Δπεθηείλεηαη κε VoIP θαη απνηειεί ηε βάζε ηνπ GoogleTalk ηεο Google. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζην Android OS γηα ηελ αληαιιαγή νκόηηκσλ κελπκάησλ (peer-to-

Εικόνα 4. 7 Η υπθρεςία παροχισ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ 
επαφζσ 
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peer) κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ζπζθεπώλ. Απηέο νη δύν ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ εληνπηζκνύ ηνπνζεζίαο θαη εθαξκνγώλ πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηερόκελν θάλνληαο ηε θνξεηόηεηα ησλ ζπζθεπώλ 

επθνιόηεξε.   

Σέινο, ν notification manager παξέρεη κηα δηαζύλδεζε γηα ηελ εκθάληζε 

εηδνπνηήζεσλ από ην ζύζηεκα πξνο ην ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο. Παξαδείγκαηα 

εηδνπνηήζεσλ απνηεινύλ ηα επίπεδα ελέξγεηαο ηεο κπαηαξίαο, ν εξρνκόο ελόο λένπ 

email θηι. Ο telephony manager είλαη ππεύζπλνο γηα λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο 

εθαξκνγέο λα πξαγκαηνπνηνύλ ηειεθσληθέο θιήζεηο. 

Σν ηειεπηαίν επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Android OS είλαη ην επίπεδν ησλ 

εθαξκνγώλ (applications). Οη εθαξκνγέο ηνπ Android θηηάρλνληαη ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα frameworks θαη ηηο βηβιηνζήθεο πνπ παξέρνληαη θαη είλαη δπλαηό λα απνηεινύληαη 

από αξθεηά ζπζηαηηθά όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηά ηε ζπγγξαθή ηνπο, νη εθαξκνγέο παθεηάξνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ην aapt 

εξγαιείν ζε .apk αξρεία πνπ δηαλέκνληαη θαη εγθαζίζηαληαη ζε Android ζπζθεπέο. 

Όηαλ κηα εθαξκνγή ηξέρεη ζε κηα αληίζηνηρε ζπζθεπή, απνηειεί κηα κνλαδηθή Linux 

δηεξγαζία πνπ έρεη ην δηθό ηεο ζηηγκηόηππν ηεο Dalvik VM θαη αλαηίζεηαη ζε απηήλ κηα 

Εικόνα 4. 8 Συςτατικά μιασ Android εφαρμογισ 
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κνλαδηθή ηαπηόηεηα. Έηζη παίξλεη ην πιενλέθηεκα ηεο θαιύηεξεο αζθάιεηαο, ηεο 

πξνζηαηεπόκελεο κλήκεο θαη ηνπ multi-tasking [17]. Έρεη ήδε αλαθεξζεί όηη ε θάζε 

εθαξκνγή κπνξεί λα εθδίδεη ηε δηθή ηεο ιεηηνπξγηθόηεηα θαη δεδνκέλα θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηα δεδνκέλα άιισλ εθαξκνγώλ κέζσ ησλ 

content providers.  

Κύξηα ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ επηπέδνπ είλαη: Activity (δξαζηεξηόηεηα), Intent 

Receiver, Service (ππεξεζία) θαη Content Provider (παξνρέαο πεξηερνκέλνπ). Μηα 

δξαζηεξηόηεηα ζε έλα βαζηθό επίπεδν είλαη κηα γξαθηθή δηαζύλδεζε ρξήζηε ελόο 

παξαζύξνπ ηεο εθαξκνγήο. πζρεηίδεηαη ζπλήζσο κε ηελ νζόλε. Ο Intent Receiver 

είλαη απηόο πνπ μππλά κηα δηεξγαζία θαη εθηειεί κηα πξνθαζνξηζκέλε ελέξγεηα κέζσ 

ελόο εμσηεξηθνύ γεγνλόηνο. Απηό θαζνξίδεηαη κέζσ XML αξρεία πεξηγξαθήο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πόξνπο ηεο θάζε εθαξκνγήο. Ο δεκηνπξγόο ηεο εθαξκνγήο 

κπνξεί λα γξάςεη θώδηθα γηα ηελ εθαξκνγή θαη λα ηνλ θαηαρσξήζεη κέζσ XML γηα λα 

θαιείηαη όηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθό γεγνλόο ζπκβαίλεη. Γηα παξάδεηγκα όηαλ ε 

ζπλδεζηκόηεηα επηηπγράλεηαη, όηαλ πξνθύςεη εηζεξρόκελε θιήζε ή όηαλ ε κπαηαξία 

ηειεηώλεη. 

Μηα ππεξεζία είλαη κηα δηεξγαζία πνπ ηξέρεη ζην παξαζθήλην θαη πνπ δε 

βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην ρξήζηε. Απηό είλαη ρξήζηκν αθνύ επηηξέπεη ζην 

ρξήζηε ηελ πινήγεζε ζε άιιεο εθαξκνγέο όηαλ επεμεξγάδεηαη ε ηξέρνπζα 

δηεξγαζία. Ωο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ην Music player όπνπ ε κνπζηθή 

πξέπεη λα ζπλερίζεη λα παίδεη αθόκα θαη αλ ν ρξήζηεο αιιάμεη εθαξκνγή. Με ηνλ 

ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη θαη ιηγόηεξε πξνζπάζεηα ζηελ πινπνίεζε ηεο ίδηαο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο. Έηζη, ζπλερίδνληαο ζην ίδην παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν πεξηβάιινλ δηαζύλδεζεο κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Music player ρσξίο λα αλεζπρεί όηη ζα πινπνηήζεη ηελ ίδηα ηερλνινγία 

αλαπαξαγσγήο ήρνπ. Σέινο, ν content provider είλαη ην ζπζηαηηθό ζηελ θάζε 

εθαξκνγή πνπ δηακνηξάδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο 

κε άιιεο εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζην ζύζηεκα. 
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Όζνλ αθνξά ηνλ θύθιν δσήο ηεο θάζε εθαξκνγήο, όπσο θαη ζην iOS έηζη θαη ζην 

Android OS αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία. Ο ρξήζηεο ζέιεη λα θηλείηαη από εθαξκνγή 

ζε εθαξκνγή θαη λα επηζηξέθεη πίζσ ζε θάπνηεο άιιεο κε απνιύησο θπζηθό, 

γξήγνξν θαη εύθνιν ηξόπν. Η πιαηθόξκα Android παξέρεη έλα ηξόπν αθαίξεζεο γηα 

λα ρεηξίδεηαη multi-tasking θαη πνιιαπιέο αλνηθηέο δξαζηεξηόηεηεο ηαπηόρξνλα ζε 

ζπζθεπέο κε πεξηνξηζκέλν πιηθό. Κάζε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θάζε 

κηα από ηηο αθόινπζεο ηξεηο θαηαζηάζεηο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 4.9: α) Active 

– όπνπ ε δξαζηεξηόηεηα είλαη νξαηή θαη εθηειείηαη, β) Paused – όπνπ ε 

δξαζηεξηόηεηα είλαη νξαηή αιιά δελ εθηειείηαη ζην πξνζθήλην (κηα άιιε 

δξαζηεξηόηεηα βξίζθεηαη από πάλσ ηεο) θαη γ) Stopped – όπνπ ε δξαζηεξηόηεηα 

επηθαιύπηεηαη από άιιε δξαζηεξηόηεηα θαη δελ είλαη πιένλ νξαηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη paused θαη stopped δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ από ηε κλήκε 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αλά πάζα ζηηγκή. Γηα λα είλαη δπλαηή ε απνθαηάζηαζε απηώλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο πνπ ήηαλ πξηλ λα ηεξκαηηζηνύλ, πξέπεη 

ην ζύζηεκα λα έρεη απνζεθεύζεη ηηο θαηαζηάζεηο ηνπο. Σν ζύζηεκα απνζεθεύεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηόηεηαο όηαλ κηα λέα δξαζηεξηόηεηα αξρίδεη. Έλα 

ζελάξην ελαιιαγήο δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα είλαη ν έιεγρνο ησλ email ελόο ρξήζηε 

Εικόνα 4. 9 Οι διάφορεσ καταςτάςεισ ςτισ 
οποίεσ είναι δυνατό να περιζλκει μια 
δραςτθριότθτα 
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κέζσ ηεο εθαξκνγήο Email. Σελ επόκελε ρξνληθή ζηηγκή έζησ όηη ν ρξήζηεο επηιέγεη 

λα δηαβάζεη έλα ειεθηξνληθό κήλπκα θαη επηιέγεη έλα ζύλδεζκν πνπ πεξηέρεηαη ζε 

απηό. Απηή ε ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε πξνθαιεί ην άλνηγκα ηνπ θπιινκεηξεηή  θαη ηεο 

WebBrowser εθαξκνγήο σο κηα λέα δξαζηεξηόηεηα θ.ν.θ. Η κόλε εθαξκνγή πνπ 

ηξέρεη ζπλέρεηα είλαη ε εθαξκνγή Home θαη δελ κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί αθνύ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνύο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλελλόεζεο κε ην ζύζηεκα.    

Όηαλ δελ ππάξρεη πιένλ δηαζέζηκε κλήκε, ην ζύζηεκα επηιέγεη λα ηεξκαηίζεη 

θάπνηα δηεξγαζία. Παξόιν πνπ ν ηεξκαηηζκόο κηαο ηπραίαο δηεξγαζίαο κπνξεί λα 

θαίλεηαη σο ζσζηό, ην ζύζηεκα πξέπεη λα επηιέμεη πξνζεθηηθά πνηα δηεξγαζία λα 

ηεξκαηίζεη. πλήζσο επηιέγεηαη γηα ηεξκαηηζκό ε δηεξγαζία πνπ είλαη ε πην 

απνκαθξπζκέλε από ηελ ηξέρνπζα αθνύ είλαη θαη ε ιηγόηεξν πηζαλή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηά ζύληνκα. Όηαλ ην ζύζηεκα απνζεθεύεη θαηαζηάζεηο δε 

θαίλεηαη λα απνζεθεύεη ην πεξηερόκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Απνζεθεύεη κόλν ηηο 

ηξέρνπζεο ηδηόηεηεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Σν πεξηερόκελν θνξηώλεηαη μαλά όηαλ ε 

εθαξκνγή ή ε δξαζηεξηόηεηα απνθαηαζηαζεί θαη ε απνζεθεπκέλε θαηάζηαζε 

εθαξκόδεηαη ζην λέν ζηηγκηόηππν.   



 

 1 

Κεθάιαην 5 

 

Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο ζην Apple iOS γηα iPhone  

 

 

ην θεθάιαην απηό γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο ζπδήηεζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

ζπζηήκαηνο ζην iOS γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα iPhone. Γίλεηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο κλήκεο, ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγώλ ηνπ iOS θαζώο θαη ζηα 

θπξηόηεξα ζπζηαηηθά ηεο θάζε εθαξκνγήο. Δμεγνύληαη επίζεο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο 

θαηαζηάζεσλ ησλ εθαξκνγώλ, ρεηξηζκνύ δηαθνπώλ (interrupts) αιιά θαη ζέκαηα 

γξαθηθώλ, δηαζύλδεζεο θαη ήρνπ. 

 

5.1 Γηαρείξηζε Μλήκεο 

 

Δπεηδή ην iPhone πξέπεη πάληα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιακβάλεη εηζεξρόκελεο 

θιήζεηο, ε εθαξκνγή Phone έρεη πάληνηε κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα από όιεο ηηο 

άιιεο εθαξκνγέο. Γηα λα ηξέρεη ε εθαξκνγή απηή ζην παξαζθήλην ην ζύζηεκα 

απαηηεί λα ππάξρνπλ αξθεηέο δηαζέζηκεο πεγέο ειεύζεξεο. Γηα ην ιόγν απηό όιεο νη 

εθαξκνγέο πνπ γξάθνληαη γηα ην iPhone πξέπεη λα γξάθνληαη κε ζεβαζκό ζηνπο 

θαλόλεο ρακειήο κλήκεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Όηαλ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

αληρλεύζεη όηη ε δηαζέζηκε κλήκε κεηώλεηαη, πξνεηδνπνηεί όιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ 

εθηεινύληαη ήδε, αθόκα θαη απηέο πνπ ηξέρνπλ ζην παξαζθήλην (Phone, Safari, Mail 

θηι). Όηαλ κηα εθαξκνγή ιάβεη πξνεηδνπνίεζε γηα ρακειή κλήκε πξέπεη είηε λα 

ειεπζεξώζεη όινπο ηνπο πόξνπο πνπ κπνξεί αιιηώο ην iOS ζα πξνθαιέζεη άκεζα 

ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο [18].  



 

 

49 

Όηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε κηα εθαξκνγή είλαη ζπρλό θαηλόκελν λα 

ελαιιάζζεηαη αλάκεζα ζε ιίζηεο, παξάζπξα ή νζόλεο. Η αλαπαξάζηαζε απηώλ ησλ 

παξαζύξσλ θαη ησλ νζόλσλ απαηηεί πνιύ πεξηζζόηεξν ρξόλν επεμεξγαζίαο απ‟ όηη 

ε απιή θιήζε ηνπο όηαλ βξίζθνληαη ήδε απνζεθεπκέλεο ζηελ RAM. Έηζη νη 

πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο θξαηάλε ηηο κε ελεξγέο νζόλεο ηνπο ζηε RAM. Όηαλ 

πξνθύςεη κηα πξνεηδνπνίεζε γηα ρακειή κλήκε παξόιν πνπ ε εθαξκνγή πξέπεη λα 

ειεπζεξώζεη άκεζα πόξνπο από ηα πξνζρεδηαζκέλα δεδνκέλα ηεο νζόλεο ην κόλν 

πνπ απαηηείηαη λα επαλαιεθζεί γηα ηελ επαλεκθάληζή ηνπο είλαη κηα επαλάθιεζή 

ηνπο όηαλ ν έιεγρνο επηζηξέςεη ζε απηή ηελ εθαξκνγή. Ωο παξάδεηγκα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ε εθαξκνγή Calendar. Όηαλ ν ρξήζηεο ελαιιάζζεηαη από ηελ εκθάληζε 

όςεηο εκεξώλ ζε όςεηο κελώλ ε εθαξκνγή πξέπεη λα ρεηξηζηεί 3 δηαθνξεηηθέο όςεηο. 

Σελ πξώηε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ε θάζε όςε απαηηείηαη ιίγνο ρξόλνο κέρξη λα 

ζρεδηαζηεί ζηελ νζόλε. Σηο επόκελεο θνξέο πνπ ν ρξήζηεο επηζηξέθεη ζε όςε πνπ 

είρε εκθαληζηεί πξνεγνπκέλσο απηή εκθαλίδεηαη ζρεδόλ άκεζα αθνύ βξίζθεηαη ήδε 

απνζεθεπκέλε ζηε RAM. Όζα πεξηζζόηεξα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ζηε RAM αλά 

πάζα ζηηγκή, ηόζν πην γξήγνξε είλαη ε πινήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηηο εθαξκνγέο. 

Ωο απνηέιεζκα, ε αύμεζε ηεο κλήκεο RAM ηνπ iPhone από 128ΜΒ πνπ ήηαλ 

αξρηθά ζε 256ΜΒ ζην iPhone 3GS είλαη πνιύ ζεκαληηθό πξάγκα. Κάζε εθαξκνγή 

πνπ έρεη γξαθηεί γηα ηα ηειέθσλα κε 128ΜΒ RAM πιένλ ιεηηνπξγνύλ κε πνιύ 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα.  Τπάξρεη βέβαηα πάληα ην ελδερόκελν ε κλήκε λα 

θαηαξξεύζεη, ηδίσο όηαλ κηα εθαξκνγή δελ είλαη γξακκέλε κε ηνλ νξζό ηξόπν θαη δελ 

αθνινπζεί ηηο νξζέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο κλήκεο. Η επηηπρία ζηεξίδεηαη θαη ζηε 

ζπλερή πξνζπάζεηα ηεο θάζε νκάδαο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ πξνο ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπο. Αθόκα θαη αλ θάπνηνη επηρεηξήζνπλ λα ειεπζεξώζνπλ ζηελ 

αγνξά εθαξκνγέο πνπ θαηαλαιώλνπλ ζπλερώο πνιιή κλήκε, ε Apple δελ πξόθεηηαη 

λα επηηξέςεη ηελ θπθινθνξία ηνπο ζην AppStore. 

Οη ρξήζηεο πνπ αλαπηύζζνπλ ζπλήζσο εθαξκνγέο ζηε γιώζζα Java δελ έρνπλ 

ζπλερώο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δηαρείξηζε κλήκεο αθνύ γηα ην ζθνπό απηό ππάξρεη 
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ν Garbage Collector. Έηζη, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί αλελόριεηνο κεηαβιεηέο 

ηηο νπνίεο δηαρεηξίδεηαη ν GC όηαλ δε ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ. ην iOS δελ ππάξρεη 

GC θαη έηζη ν ρξήζηεο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε δηαγξαθή ησλ αρξεζηκνπνίεησλ 

κεηαβιεηώλ. ε πεξίπησζε πνπ απηό δε ζπκβεί, θάπνηα ζηηγκή ην ζύζηεκα ζα 

θαηαξξεύζεη ιόγσ έιιεηςεο κλήκεο. Η ιεηηνπξγία απηή όκσο δε ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

εληειώο ρεηξνθίλεηα. Η θιάζε NSObject πεξηέρεη κεζόδνπο πνπ ειέγρνπλ πόζα 

αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνύληαη αλά πάζα ζηηγκή ρξεζηκνπνηώληαο ην αληηθείκελν ζηελ 

εξώηεζε “retain count”.  

Ο θαλόλαο ηεο δηαρείξηζεο κλήκεο είλαη λα εμαζθαιίδεη ν ρξήζηεο όηη κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ ην πξόγξακκα ζα ηεξκαηίζεη ηελ εθηέιεζή ηνπ, ν αξηζκόο ησλ “ownership 

methods” πνπ έρνπλ θιεζεί ζε έλα αληηθείκελν πξέπεη λα ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ 

“loss-of-ownership” κεζόδσλ [19]. 

Η αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα ην iOS γίλεηαη όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην 

πξνεγνύκελν θεθάιαην κέζσ ηνπ iPhone SDK. Σν SDK είλαη πνιύ θαιά ζρεδηαζκέλν 

θαη αξθεηά γξήγνξν. Η δπζθνιία αλάπηπμεο εθαξκνγώλ αληηκεησπίδεηαη ζπλήζσο 

ζηε γιώζζα Objective C θαη ζην Cocoa ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηε 

δηαρείξηζε κλήκεο. Η Objective C ρξεζηκνπνηεί “reference counting” σο ηελ θύξηα 

ηερληθή δηαρείξηζεο κλήκεο. Κάζε αληηθείκελν θξαηά έλα εζσηεξηθό κεηξεηή ζρεηηθά 

κε ην πόζεο θνξέο έρεη ρξεηαζηεί. Σν ζύζηεκα εμαζθαιίδεη όηη ηα αληηθείκελα πνπ 

ρξεηάδνληαη δελ δηαγξάθνληαη ελώ αληίζεηα, αληηθείκελα πνπ δελ είλαη πιένλ ρξήζηκα, 

απνκαθξύλνληαη [20][21].  Η δηαθνξά κε ηνλ Garbage Collector είλαη όηη ζηνλ 

απηόκαην GC ηεο Java έλα μερσξηζηό ηκήκα θώδηθα ηξέρεη πεξηνδηθά ζην 

παξαζθήλην γηα λα εληνπίζεη ηα αληηθείκελα ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη πνηα δε 

ρξεηάδνληαη πιένλ. ηε ζπλέρεηα δηαγξάθεη όια ηα αρξεζηκνπνίεηα αληηθείκελα 

απηόκαηα ρσξίο λα απαηηνύληαη εηδηθνί ρεηξηζκνί από ηνλ πξνγξακκαηηζηή. ηε 

κέζνδν “reference counting” ν πξνγξακκαηηζηήο έρεη ηελ ππεπζπλόηεηα λα δειώλεη 

ην πόηε ρξεηάδεηαη έλα αληηθείκελν θαη πόηε ηειεηώλεη κε απηό. Η δηαγξαθή ηνπ 
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αληηθεηκέλνπ ζπκβαίλεη άκεζα όηαλ ην αληηθείκελν πάςεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, δειαδή 

όηαλ ν κεηξεηήο αλαθνξάο ηνπ πάεη ζην 0.  

Πνιύ ζεκαληηθό ζηε δηαρείξηζε κλήκεο είλαη θαη ε ηδηνθηεζία ησλ αληηθεηκέλσλ. 

ηελ Objective C ν ηδηνθηήηεο ελόο αληηθεηκέλνπ είλαη θάπνηνο άλζξσπνο ή έλα ηκήκα 

θώδηθα πνπ έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα λα πεη αλά πάζα ζηηγκή «Υξεηάδνκαη ην 

αληηθείκελν, κελ ην δηαγξάςεηο». Απηό ην άηνκν ή ην ηκήκα θώδηθα είλαη απηόο πνπ 

δεκηνύξγεζε αξρηθά ην αληηθείκελν. ε άιιε πεξίπησζε, ηδηνθηήηεο ελόο αληηθεηκέλνπ 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηεο ή ηκήκα θώδηθα ν νπνίνο δελ ην δεκηνύξγεζε κελ, έρεη όκσο 

δειώζεη όηη ην ρξεηάδεηαη. Με ηνλ ηξόπν απηό, έλα αληηθείκελν είλαη δπλαηό λα έρεη 

πεξηζζόηεξνπο από έλα ηδηνθηήηεο. Ο αξηζκόο ησλ ηδηνθηεηώλ πνπ έρεη έλα 

αληηθείκελν είλαη ν reference counter ηνπ.  

Οη ηδηνθηήηεο ελόο αληηθεηκέλνπ έρνπλ ηελ επζύλε λα ελεκεξώλνπλ ην αληηθείκελν 

όηαλ ηειεηώζνπλ καδί ηνπ. Από ηε ζηηγκή πνπ πιένλ δελ ην ρξεηάδνληαη, παύνπλ λα 

ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ ελώ αλ δελ έρεη παξακείλεη θαλέλαο 

ηδηνθηήηεο γηα ην αληηθείκελν, απηό δηαγξάθεηαη. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε δπλαηόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην αληηθείκελν ρσξίο λα είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ όκσο κόλν γηα 

πξνζσξηλή ρξήζε. ε πεξίπησζε πνπ θαλείο ρξεηάδεηαη έλα αληηθείκελν 

καθξνρξόληα, πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 

Σα κελύκαηα πνπ κπνξνύλ λα ζηαινύλ ζηα αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

κλήκεο είλαη ηα αθόινπζα ελώ αλαπαξηζηνύληαη θαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθόλα 5.1: 
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alloc: Απηό δεζκεύεη ην ζηηγκηόηππν ελόο αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο, ζέηεη ηνλ 

reference counter ηνλ αξηζκό 1. Απηόο πνπ ζα θαιέζεη ηελ εληνιή alloc είλαη πιένλ 

θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απαηηείηαη ε απνδέζκεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ όηαλ ν 

ηδηνθηήηεο παύεη λα ην ρξεηάδεηαη.  

new: Δθαξκόδνληαη νη ίδηνη θαλόλεο κε ην κήλπκα alloc 

retain: Σν κήλπκα απηό θαιείηαη όηαλ έρεη ήδε δεισζεί έλα αληηθείκελν θαη ν 

ρξήζηεο  επηζπκεί λα δειώζεη όηη ην ρξεηάδεηαη επίζεο. Οπόηε δίλεηαη ην κήλπκα όηη 

όηαλ ηειεηώζεη ν ηδηνθηήηεο κε ην αληηθείκελν, επηζπκεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο 

νπόηε απηό δελ ζα δηαγξαθεί. ηελ πεξίπησζε απηή ν κεηξεηήο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

απμάλεηαη θαηά 1 θαη πιένλ ν ρξήζηεο ζα πξνζηεζεί ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ. Απαηηείηαη 

θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απειεπζέξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ όηαλ πιένλ δελ ην 

ρξεηάδεηαη.   

release: Σν κήλπκα απηό θαιείηαη όηαλ ν ρξήζηεο πνπ είλαη έλαο από ηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ παύεη λα ην ρξεηάδεηαη. Ο ρξήζηεο παύεη ηελ ίδηα ζηηγκή 

λα είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ν κεηξεηήο ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηώλεηαη θαηά 1. 

Αλ ν κεηξεηήο είλαη πιένλ 0 ηόηε ην αληηθείκελν θαηαζηξέθεηαη απηόκαηα θαη 

ειεπζεξώλεηαη ε κλήκε ηελ νπνία είρε δεζκεύζεη. Η θιήζε απηνύ ην κελύκαηνο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνπο ηδηνθηήηεο.  

autorelease: Σν κήλπκα απηό δειώλεη όηη θάπνηνο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη ην 

αληηθείκελν πξνζσξηλά θαη γηα ην ιόγν απηό δελ απαηηείηαη λα γίλεη ηδηνθηήηεο ηνπ.   

copy: Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγείηαη έλα αληίγξαθν ηνπ αληηθεηκέλνπ αλάινγα 

κε ην πώο ην κήλπκα απηό έρεη πινπνηεζεί ζην θάζε αληηθείκελν. Σν αληίγξαθν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη αλήθεη πιένλ ζην ρξήζηε πνπ θάιεζε ην κήλπκα θαη 

γίλεηαη πιένλ ηδηνθηήηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Δίλαη θαηαλνεηό όηη όηαλ αζρνιείηαη θαλείο κε δείθηεο θαη αληηθείκελα ζηελ 

Objective C είλαη ζεκαληηθό λα ζπκάηαη ηελ απνζηνιή ησλ θαηάιιεισλ κελπκάησλ 

γηα θάζε ιεηηνπξγία. Αλ θαλείο είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα δειώζεη όηη 

ην ρξεηάδεηαη δεζκεύνληάο ην (allocate, new, retain, copy) θαη λα ην ειεπζεξώζεη 
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(release) όηαλ δελ ην ρξεηάδεηαη πιένλ. Αλ θαλείο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηόηε δελ ζα ην ειεπζεξώζεη. Η δηαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από θάπνηνλ 

ηδηνθηήηε πξέπεη λα ζπκβαίλεη κόλν αλ ζα ην ρξεηαζηεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Αλ θαλείο ρξεηαζηεί ηαπηόρξνλα πνιιά πξνζσξηλά αληηθείκελα (autoreleased) 

ηόηε είλαη θαιό λα δεκηνπξγήζεη short-term autorelease pools γηα λα κελ ππάξμεη 

πξόβιεκα κε ηε κλήκε. Αλ παξόια απηά εμαληιεζνύλ ηα όξηα ηεο κλήκεο ζην iPhone 

ε εθαξκνγή ζα ηεξκαηηζηεί ακέζσο αθνύ ελαπόθεηηαη ζην ρξήζηε ε απνδνηηθή 

δέζκεπζε θαη απνδέζκεπζε κλήκεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 

 

5.2 Πνξεία αλάπηπμεο εθαξκνγώλ γηα ην iOS ηεο Apple 

Κάζε εθαξκνγή γηα ην iOS θηηάρλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ην UIKit framework θαη 

έρεη ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή ππξήλα. Σν UIKit παξέρεη ηα απαξαίηεηα αληηθείκελα γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε εθαξκνγήο, γηα ην ζπληνληζκό θαη ην ρεηξηζκό ηεο εηζόδνπ ηνπ 

ρξήζηε θαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ νζόλε. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

δηαθνξνπνηείηαη ε θάζε εθαξκνγή από ηελ άιιε είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα αληηθείκελα απηά αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ επηιέγεη ν θάζε 

ρξήζηεο λα δώζεη. Τπάξρνπλ πνιιέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμύ ηνπ 

ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κηαο ελ εθηέιεζε εθαξκνγήο. Πνιιέο από απηέο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ρεηξίδνληαη απηόκαηα από ηελ ππνδνκή ηνπ UIKit. Τπάξρνπλ βέβαηα 

θαη ζηηγκέο όπνπ ε εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα αληηιεθζεί γεγνλόηα πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ην ζύζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ν ρξήζηεο ηεξκαηίζεη κηα 

εθαξκνγή πξέπεη πξώηα απηή λα εηδνπνηεζεί έηζη ώζηε λα κπνξέζεη λα απνζεθεύζεη 

ζρεηηθά δεδνκέλα πξηλ κεηαθεξζεί ζην παξαζθήλην. Γηα ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, ην 

UIKit παξέρεη θνκκάηηα θώδηθα ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. 

Η ζρεδίαζε ηνπ UIKit framework ζπλδπάδεη πνιιά από ηα ζρεδηαζηηθά πξόηππα 

πνπ ζπλαληώληαη ζηηο Cocoa εθαξκνγέο ηνπ Mac OS X. Η θαηαλόεζε απηώλ ησλ 
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ζρεδηαζηηθώλ πξνηύπσλ είλαη θξίζηκε όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία iOS εθαξκνγώλ. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα ζρεδηαζηηθά πξόηππα Model View Controller, Block 

Objects, Delegation, Target-action, Managed memory model θαη Threads and 

concurrent programming [22].  

Σν ζρεδηαζηηθό πξόηππν Model View Controller (MVC) είλαη έλαο ηξόπνο 

δηαρσξηζκνύ ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο ζε αλεμάξηεηεο, ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο. Σν 

ηκήκα ηνπ κνληέινπ (model) θαζνξίδεη ηε κεραλή δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζηα 

ζεκέιηα ηεο εθαξκνγήο θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηόηεηαο απηώλ 

ησλ δεδνκέλσλ. Σν ηκήκα ηεο όςεο (view) θαζνξίδεη ηε γξαθηθή δηαζύλδεζε ρξήζηε 

κε ηελ εθαξκνγή θαη δελ έρεη θαζόινπ γλώζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηαζύλδεζε. Σέινο, ην ηκήκα ηνπ ειεγθηή 

(controller) δξα σο γέθπξα κεηαμύ ηνπ κνληέινπ θαη ηεο όςεο θαη ζπληνλίδεη ην 

πέξαζκα ησλ δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπο.  Σν MVC αλαζέηεη ζηα αληηθείκελα ηεο θάζε 

εθαξκνγήο έλαλ από ηνπο ηξεηο ξόινπο πνπ ππεξεηεί. Σν πξόηππν θαζνξίδεη όρη 

κόλν ηνπο ξόινπο ηνπο νπνίνπο παίδεη θάζε αληηθείκελν ζηελ εθαξκνγή αιιά θαη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα αληηθείκελα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Κάζε αληηθείκελν είλαη 

δηαρσξηζκέλν από ηα άιια κε αθεξεκέλα όξηα θαη επηθνηλσλεί κε αληηθείκελα άιισλ 

ηύπσλ κέζσ απηώλ ησλ νξίσλ. Η ζπιινγή ησλ αληηθεηκέλσλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

MVC ηύπνπ ζε κηα εθαξκνγή αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο επίπεδν π.ρ. επίπεδν 

κνληέινπ, επίπεδν όςεο, επίπεδν ειεγθηή. 

Σν MVC είλαη θξίζηκν όζνλ αθνξά ηελ θαιή ζρεδίαζε γηα κηα Cocoa εθαξκνγή. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο απηνύ ηνπ πξνηύπνπ είλαη αξθεηά. Πνιιά αληηθείκελα 

ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο ηείλνπλ λα είλαη πην εύθνια επαλαρξεζηκνπνηήζηκα θαη νη 

δηεπαθέο ηνπο ηείλνπλ λα είλαη θαιύηεξα νξηζκέλεο. Οη εθαξκνγέο πνπ πηνζεηνύλ 

MVC ζρεδίαζε είλαη πην εύθνιεο ζηελ επέθηαζε. Δπηπιένλ, πνιιέο Cocoa 

ηερλνινγίεο θαη αξρηηεθηνληθέο βαζίδνληαη ζε MVC θαη απαηηνύλ ηα αληηθείκελα ηεο 

θάζε εθαξκνγήο λα έρνπλ έλα από ηνπο ηξεηο ξόινπο.   
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Σα model objects ελζπιαθώλνπλ ηα δεδνκέλα απνθιεηζηηθά ζε κηα εθαξκνγή θαη 

θαζνξίδνπλ ηε ινγηθή θαη ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη επεμεξγάδνληαη 

εθείλα ηα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα έλα αληηθείκελν απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα 

αλαπαξηζηά έλα ραξαθηήξα ζε έλα παηρλίδη ή κηα επαθή ζε έλα ηειεθσληθό 

θαηάινγν. Δπίζεο κπνξεί λα έρεη ζρέζεηο έλα-πξνο-πνιιά κε άιια αληηθείκελα ηνπ 

ίδηνπ ηύπνπ θαη γηα ην ιόγν απηό θάπνηεο θνξέο ην επίπεδν κνληέινπ κηαο εθαξκνγήο 

είλαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη γξάθνη αληηθεηκέλσλ. Πνιιά από ηα δεδνκέλα πνπ είλαη 

κέξνο κηαο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηα 

αληηθείκελα ηνπ κνληέινπ όηαλ ηα δεδνκέλα θνξηώλνληαη ζηελ εθαξκνγή. Δπεηδή ηα 

αληηθείκελα κνληέινπ αλαπαξηζηνύλ γλώζε θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν πξνβιήκαηνο κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πξνβιήκαηα παξόκνηαο 

θαηεγνξίαο. Ιδαληθά, έλα αληηθείκελν κνληέινπ δελ πξέπεη λα έρεη θαζόινπ εμαξηήζεηο 

θαη ζπλδέζεηο κε ηα αληηθείκελα όςεο πνπ αλαπαξηζηνύλ ηα δεδνκέλα ηνπ ελώ 

πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ηνπο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, δελ πξέπεη λα αζρνινύληαη θαζόινπ κε δηεπαθέο ρξήζηε θαη ζέκαηα 

εκθάληζεο.   

Όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία, νη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε ζην επίπεδν όςεο πνπ 

δεκηνπξγνύλ ή ηξνπνπνηνύλ ηα δεδνκέλα, επηηπγράλνληαη κέζσ ελόο αληηθεηκέλνπ 

controller θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ελόο αληηθεηκέλνπ 

κνληέινπ. Όηαλ έλα αληηθείκελν κνληέινπ αιιάδεη (γηα παξάδεηγκα όηαλ ιακβάλνληαη 

λέα δεδνκέλα κέζσ κηαο ζύλδεζεο δηθηύνπ) εηδνπνηεί ην αληηθείκελν ειεγθηή ην νπνίν 

ελεκεξώλεη ηα θαηάιιεια αληηθείκελα όςεο.  

Εικόνα 5. 2 Η επικοινωνία των μερϊν του Model View Controller 
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Έλα View object είλαη έλα αληηθείκελν ην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δνπλ. 

Έλα ηέηνην αληηθείκελν μέξεη πώο λα ζρεδηάδεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα αληηδξά ζε 

ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. Έλαο από ηνπο θύξηνπο ζθνπνύο ησλ αληηθεηκέλσλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη λα εκθαλίδνπλ δεδνκέλα από ηα αληηθείκελα κνληέινπ ηεο 

εθαξκνγήο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία απηώλ ησλ δεδνκέλσλ. Αλεμάξηεηα 

από απηό, ηα αληηθείκελα όςεο ζπλήζσο είλαη απνζπλδεδεκέλα από ηα αληηθείκελα 

κνληέινπ ζε κηα MVC εθαξκνγή. Δπεηδή ζπλήζσο ν ζπγγξαθέαο κηαο εθαξκνγήο 

επαλαρξεζηκνπνηεί θαη επαλαθαζνξίδεη απηά ηα αληηθείκελα, ηα αληηθείκελα όςεο 

παξέρνπλ ζπλέπεηα κεηαμύ ησλ εθαξκνγώλ. Σόζν ην UIKit framework όζν θαη ην  

AppKit framework παξέρνπλ ζπιινγέο από view classes ελώ ν Interface Builder 

πξνζθέξεη δεθάδεο αληηθείκελα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ.  Όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία, ηα 

αληηθείκελα όςεο καζαίλνπλ γηα ηηο αιιαγέο ζηα δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ κέζσ ησλ 

αληηθεηκέλσλ ειεγθηή ηεο εθαξκνγήο θαη ρεηξίδνληαη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινύλ νη 

ρξήζηεο (γηα παξάδεηγκα εηζαγσγή θεηκέλνπ ζε πεδίν θεηκέλνπ) κέζσ ησλ 

αληηθεηκέλσλ ειεγθηή. 

Έλα controller object δξα σο ελδηάκεζν κεηαμύ ελόο ή πεξηζζόηεξσλ view 

objects θαη ελόο ή πεξηζζόηεξσλ model objects. Σα αληηθείκελα ειεγθηή είλαη ζηελ 

πξάμε έλαο αγσγόο κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αληηθείκελα καζαίλνπλ ζρεηηθά κε ηηο 

αιιαγέο ζηα αληηθείκελα κνληέινπ θαη αληίζηξνθα. Δπίζεο, ηα αληηθείκελα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ εγθαηάζηαζε θαη ζπληνληζκό πξάμεσλ γηα 

κηα εθαξκνγή θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ θύθιν δσήο ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ. Όζνλ 

αθνξά ηελ επηθνηλσλία, έλα αληηθείκελν ειεγθηή κεηαθξάδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε αληηθείκελα όςεο θαη κεηαθέξεη ηα λέα ή ηα αιιαγκέλα 

δεδνκέλα ζην επίπεδν κνληέινπ. Όηαλ έλα αληηθείκελν κνληέινπ αιιάδεη, έλα 

αληηθείκελν ειεγθηή κεηαθέξεη ηα λέα δεδνκέλα ζηα αληηθείκελα όςεο έηζη ώζηε απηά 

λα κπνξέζνπλ λα ηα εκθαλίζνπλ.  

ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ θαη ηα  Block Objects ηα νπνία απνηεινύλ έλαλ εύθνιν 

ηξόπν ελζσκάησζεο θώδηθα θαη κεηαβιεηώλ ζηνίβαο ζε κηα κνξθή πνπ κπνξεί λα 
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εθηειεζηεί ζηε ζπλέρεηα. Η ππνζηήξημε block objects είλαη δηαζέζηκε γηα ην iOS 4 θαη 

κεηά όπνπ ηα Blocks ζπρλά δξνπλ σο callbacks γηα αζύγρξνλεο ιεηηνπξγίεο. Σα block 

objects είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό επηπέδνπ C πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε πνπ 

αλαπηύζζεη εθαξκνγέο γηα iOS λα ζπλζέζεη εθθξάζεηο ζπλαξηήζεσλ πνπ κπνξνύλ 

λα πεξαζηνύλ σο νξίζκαηα, πνπ πξναηξεηηθά κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ, θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από πνιιά λήκαηα. Η έθθξαζε ηεο ζπλάξηεζεο κπνξεί λα 

αλαθέξεη θαη λα δηαηεξήζεη πξόζβαζε ζε ηνπηθέο κεηαβιεηέο. Έλα block 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ θαλείο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα θώδηθα πνπ κπνξνύλ λα 

πεξαζηνύλ ιεο θαη είλαη ηηκέο. Πξνζθέξνπλ επέιηθην πξνγξακκαηηζκό θαη 

πεξηζζόηεξε δύλακε. Δίλαη θαηάιιεια γηα ηε ζπγγξαθή callbacks θαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ ζε όια ηα αληηθείκελα κηαο ζπιινγήο. 

Σν delegation ζρεδηαζηηθό πξόηππν είλαη κηα ιύζε ηξνπνπνίεζεο ζύλζεησλ 

αληηθεηκέλσλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί subclassing ζε απηά. Σα αληηθείκελα 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο έρνπλ θαη νπνηνζδήπνηε θώδηθαο ελζσκαηώλεηαη ζε έλα 

μερσξηζηό αληηθείκελν γηα λα ηξνπνπνηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθάζηνηε 

αληηθεηκέλνπ. Σν ελαιιαθηηθό αληηθείκελν ζην νπνίν ελζσκαηώλεηαη ν θώδηθαο 

νλνκάδεηαη delegate object (αληηπξόζσπνο). ε πξνθαζνξηζκέλεο ζηηγκέο, ην 

ζύλζεην αληηθείκελν θαιεί ηηο κεζόδνπο ηνπ delegate αληηθεηκέλνπ γηα λα ηνπ δώζεη 

ηελ επθαηξία λα ηξέμεη ην δηθό ηνπ θώδηθα.  

Δίλαη αληηιεπηό όηη πξόθεηηαη γηα έλα απιό θαη παληνδύλακν πξόηππν κε ην 

νπνίν έλα αληηθείκελν ζε έλα πξόγξακκα δξα εθ κέξνπο ή ζε ζπλδπαζκό κε θάπνην 

άιιν αληηθείκελν. Σν delegating object (αληηπξνζσπεπόκελν) θξαηά κηα αλαθνξά ζην 

αληηθείκελν delegate θαη ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξόλν ζηέιλεη κήλπκα ζε απηό. Σν 

κήλπκα πιεξνθνξεί ην delegate γηα γεγνλόο ην νπνίν ην delegating πξόθεηηαη λα 

ρεηξηζηεί ή έρεη κόιηο ρεηξηζηεί. Σν delegate κπνξεί λα απαληήζεη ζην κήλπκα 

αλαλεώλνληαο ηελ εκθάληζε ή ηελ θαηάζηαζε ηνπ εαπηνύ ηνπ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ 

ζηελ εθαξκνγή ή αθόκα θαη λα επηζηξέςεη κηα ηηκή πνπ επεξεάδεη ην πώο έλα 

γεγνλόο ζα ηύρεη ρεηξηζκνύ. Η θύξηα ηηκή κηαο αληηπξνζσπείαο (delegation) είλαη όηη 
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επηηξέπεη ηελ εύθνιε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αξθεηώλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα 

θεληξηθό αληηθείκελν. Σν delegating αληηθείκελν είλαη ζπλήζσο έλα framework object 

ελώ ην delegate object είλαη ζπλήζσο έλα controller object. Σν delegating object 

δηαηεξεί κηα ραιαξή αλαθνξά ζην delegate. 

Αθνινπζεί ην target-action ζρεδηαζηηθό πξόηππν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη από 

ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ εηδνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. Όηαλ 

ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε θάπνηνλ έιεγρν κε έλα πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν (π.ρ. 

αγγίδνληαο έλα θνπκπί), ν έιεγρνο ζηέιλεη έλα κήλπκα (ηελ ελέξγεηα) ζε έλα 

αληηθείκελν ην νπνίν έρεη από πξηλ θαζνξηζηεί. (ν ζηόρνο). Όηαλ ην κήλπκα ελέξγεηαο 

ιεθζεί, ην αληηθείκελν-ζηόρνο κπνξεί λα απαληήζεη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν.   

Σν target-action πξόηππν επηηξέπεη ζην αληηθείκελν λα θξαηήζεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζηνιή ελόο κελύκαηνο όηαλ έλα γεγνλόο ζπκβεί. Η 

απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία απνηειείηαη από δύν αληηθείκελα δεδνκέλσλ: ηνλ εθινγέα 

ελέξγεηαο(action selector) ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ηε κέζνδν ζηελ νπνία ζα παξέκβεη 

θαη έλα ζηόρν (target) ν νπνίνο είλαη ην αληηθείκελν ην νπνίν ζα ιάβεη ην κήλπκα. Σν 

κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη όηαλ ζπκβεί ην γεγνλόο νλνκάδεηαη action message. 

Παξόιν πνπ ν ζηόρνο κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, αθόκα θαη έλα 

framework object, είλαη ζπλήζσο έλαο ηππηθόο ειεγθηήο πνπ ρεηξίδεηαη ηα action 

messages κε έλα ηξόπν θαηάιιειν γηα ηελ θάζε εθαξκνγή.  

Σν action message πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα γεγνλόο κπνξεί λα είλαη 

νηηδήπνηε . Σν αληηθείκελν πνπ ζα ζηείιεη ην κήλπκα κπνξεί επίζεο λα είλαη 

νπνηνδήπνηε αληηθείκελν. Όηαλ έλαο ρξήζηεο ρεηξίδεηαη έλα control object ζηέιλεη έλα 

κήλπκα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Σν control object είλαη έλα ζηηγκηόηππν 

ππνθιάζεο ηνπ UIControl. Σόζν ν action selector όζν θαη ην αληηθείκελν ζηόρνο είλαη 

ηδηόηεηεο ηνπ control object ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ AppKit framework είλαη ηδηόηεηεο 

ηνπ control‟s cell object. 

Όζνλ αθνξά ην managed memory model, ε γιώζζα Objective C ρξεζηκνπνηεί 

έλα ζρήκα κεηξεηώλ αλαθνξάο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πόηε ζα απειεπζεξώλνληαη ηα 



 

 

59 

αληηθείκελα από ηε κλήκε. Ιζρύνπλ όιεο νη αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελόηεηα 

δηαρείξηζεο κλήκεο. 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηα λήκαηα θαη ηνλ αζύγρξνλν πξνγξακκαηηζκό, όιεο νη 

εθδόζεηο ηνπ iOS ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία operation objects θαη δεπηεξεπόλησλ 

λεκάησλ. Από ην iOS 4 θαη κεηά, νη εθαξκνγέο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

Grand Central Dispatch (GCD) γηα ηελ εθηέιεζε ιεηηνπξγηώλ αζύγρξνλα. 

Από ηε ζηηγκή πνπ ε εθαξκνγή ζα εθηειεζηεί από ην ρξήζηε ζην ηειέθσλν 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ απηή ζα ηεξκαηίζεη, ην UIKit framework δηαρεηξίδεηαη ηελ 

πεξηζζόηεξε ζπκπεξηθνξά ππξήλα ηεο εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα, κηα εθαξκνγή 

iOS ιακβάλεη γεγνλόηα ζπλερώο από ην ζύζηεκα θαη πξέπεη λα απαληά ζε απηά. Η 

παξαιαβή ησλ γεγνλόησλ είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ UIApplication object αιιά ε 

απάληεζε ζηα γεγνλόηα είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ θώδηθα πνπ έρεη γξάςεη ν δεκηνπξγόο 

ηεο εθαξκνγήο. Παξόκνηεο ζρέζεηο ππάξρνπλ θαη ζε άιια ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο 

όπνπ ην ζύζηεκα ρεηξίδεηαη ηελ όιε δηεξγαζία θαη ν θώδηθαο ηνπ δεκηνπξγνύ 

επηθεληξώλεηαη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο εθαξκνγήο. 

Γηα λα είλαη θαηαλνεηή ε δξάζε ησλ UIKit αληηθεηκέλσλ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ηνλ θώδηθα ηνπ ρξήζηε απαηηείηαη ε θαηαλόεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθαξκνγή. Η εηθόλα 5.3 [23] παξνπζηάδεη ηνπο ξόινπο ησλ πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ αληηθεηκέλσλ ζηηο iOS εθαξκνγέο.   
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Σν UIApplication object  δηαρεηξίδεηαη ηνλ βξόρν γεγνλόησλ ηεο εθαξκνγήο  θαη 

ζπληνλίδεη ηηο πςεινύ επηπέδνπ ζπκπεξηθνξέο ηεο εθαξκνγήο. Απηό ην αληηθείκελν 

ρξεζηκνπνηείηαη όπσο αθξηβώο είλαη θπξίσο γηα ηελ επαιήζεπζε δηάθνξσλ 

κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο εκθάληζεο ηεο εθαξκνγήο. Ο 

ηξνπνπνηεκέλνο θώδηθαο επηπέδνπ εθαξκνγήο βξίζθεηαη ζην delegate αληηθείκελν 

ηεο εθαξκνγήο ην νπνίν δνπιεύεη δηαδνρηθά κε απηό ην αληηθείκελν. 

Έλα application object είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αξρηθή δξνκνιόγεζε ησλ 

γεγνλόησλ ηνπ ρξήζηε θαη ηελ όιε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο πνπ εθηειείηαη. Όηαλ κηα 

εθαξκνγή ηξέρεη, δεκηνπξγεί ην application object ζηε main ζπλάξηεζή ηεο. Μέζα 

ζην βξόρν γεγνλόησλ ηεο main, ην application object δέρεηαη έλα εηζεξρόκελν 

γεγνλόο, πνπ αλαπαξηζηά ηελ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε, θαη ην δξνκνινγεί ζην παξάζπξν 

πνπ πεξηέρεη ηελ όςε ζηελ νπνία επηθεληξώλεηαη ε ελέξγεηα. Δπίζεο ιακβάλεη 

κελύκαηα ελέξγεηαο από ειέγρνπο θαη ηα πξνσζεί ζηνπο θαηάιιεινπο ζηόρνπο. 

Γηαηεξεί κηα ιίζηα κε ηα παξάζπξά ηνπ θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο 

ηνπο.  

Δπηπιένλ, έλα application object ιακβάλεη εηδνπνηήζεηο από ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα γηα ην πόηε εμσηεξηθά γεγνλόηα επεξεάδνπλ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή (γηα 

παξάδεηγκα όηαλ ε κλήκε είλαη πεξηνξηζκέλε). Σν application object θαηαγξάθεη ηε 

βνήζεηα πνπ δέρεηαη από ηα delegate ζην ρεηξηζκό ηέηνησλ εμσηεξηθώλ γεγνλόησλ 

θαζώο θαη γεγνλόησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ θύθιν δσήο ηεο εθαξκνγήο. 

Πιεξνθνξεί ηα delegate γηα ηα γεγνλόηα απηά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο δξα ζηηο 

απαληήζεηο πνπ απηά δίλνπλ ζηα κελύκαηα πνπ ζηνπο απνζηέιιεη. Κάζε εθαξκνγή 

έρεη έλα κόλν application object ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζε όια ηα αληηθείκελα ηεο 

εθαξκνγήο. ην iOS ην application object είλαη έλα ζηηγκηόηππν ηεο θιάζεο 

UIApplication. 

Όζνλ αθνξά ην application delegate object, είλαη έλα αληηθείκελν πνπ παξέρεηαη 

ζην ρξόλν εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο όηαλ έρεη ελζσκαησζεί ζην main nib αξρείν ηεο. 

Η θύξηα δνπιεηά απηνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη ε αξρηθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ε 
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παξνπζία ηνπ παξαζύξνπ ηεο ζηελ νζόλε. Σν UIApplication object εηδνπνηεί απηό ην 

αληηθείκελν όηαλ ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα επηπέδνπ εθαξκνγήο πξνθύπηνπλ, όπσο 

γηα παξάδεηγκα όηαλ κηα εθαξκνγή πξέπεη λα δηαθνπεί ή λα κεηαθηλεζεί ζην 

παξαζθήλην.  

Σα data model objects απνζεθεύνπλ ηα πεξηερόκελα ηεο εθαξκνγήο θαη είλαη κε 

ηνλ ηξόπν απηό εμεηδηθεπκέλα γηα θάζε εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα κηα ηξαπεδηθή 

εθαξκνγή κπνξεί λα απνζεθεύεη κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο ελώ κηα εθαξκνγή δσγξαθηθήο κπνξεί λα απνζεθεύεη αληηθείκελα 

εηθόλσλ. 

Σα view controller objects δηαρεηξίδνληαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθαξκνγήο. Σππηθά απηό πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία όςεσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ όςεσλ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ model objects ηεο εθαξκνγήο. Η θιάζε UIViewController είλαη ε 

βαζηθή θιάζε γηα όια ηα view controllers objects. Παξέρεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε 

ιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηε δσληαλή εηθόλα ησλ όςεσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηξνθώλ 

ηεο ζπζθεπήο θαη άιισλ βαζηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζπζηήκαηνο.  

Σν UIWindow object ζπληνλίδεη ηελ παξνπζίαζε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ όςεσλ 

ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ή ζε κηα εμσηεξηθή νζόλε. Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο 

έρνπλ κόλν έλα παξάζπξν ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη από κηα ή 

πεξηζζόηεξεο όςεηο. Μηα εθαξκνγή αιιάδεη ην πεξηερόκελν απηνύ ηνπ παξαζύξνπ 

αιιάδνληαο ην ηξέρνλ ζύλνιν όςεσλ κε ηε βνήζεηα ελόο view controller object. 

Δπηπξόζζεηα κε ηηο hosting views, ηα παξάζπξα είλαη επίζεο ππεύζπλα γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ γεγνλόησλ ζε απηέο ηηο όςεηο θαη ην ρεηξηζκό ησλ view controllers.  

Σν window object αλαπαξηζηά ην γξαθηθό πεξηερόκελν ζε κηα νξζνγώληα 

πεξηνρή ηεο νζόλεο θαη παίδεη ην ξόιν ηνπ δηαλνκέα γεγνλόησλ. Απηό ην αληηθείκελν 

θιεξνλνκεί από ην UIWindow ηνπ Cocoa Touch.Σα window objects είλαη ζηελ νπζία 

πεξηέθηεο όςεσλ θαη έρνπλ ζεκαληηθέο ππεπζπλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εκθάληζε θαη ην ρεηξηζκό γεγνλόησλ. 
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Έλα window object βξίζθεηαη ζηε ξίδα ηεο ηεξαξρίαο ησλ όςεσλ. Όηαλ έλα 

παξάζπξν εκθαλίδεη ην πεξηερόκελό ηνπ, πξνρσξά πξνο ηα θάησ ζηελ ηεξαξρία 

δεηώληαο από θάζε όςε κε ηε ζεηξά λα δσγξαθίζεη ην δηθό ηεο πεξηερόκελν. Η όςε 

πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ηεξαξρίαο είλαη ε content view ε νπνία 

θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ πεξηνρή εκθάληζεο πεξηερνκέλνπ ζην παξάζπξν.  

Δμππεξεηεί κε ηνλ ηξόπν απηό σο ζθεληθό γηα όιεο ηηο άιιεο όςεηο ζην παξάζπξν.   

Σν ζύζηεκα ζπληνληζκνύ ησλ παξαζύξσλ πνπ νλνκάδεηαη base coordinate 

system ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ό,ηη δσγξαθίδεηαη από ηηο 

όςεηο ζε έλα παξάζπξν ηδαληθά αλαθέξεηαη ζην base coordinate system. Όκσο όηαλ 

έλα παξάζπξν από κόλν ηνπ ηνπνζεηείηαη θαη παίξλεη ην κέγεζνο ηνπ ζηελ νζόλε 

ρξεζηκνπνηεί ην δηθό ηνπ ζύζηεκα ζπληνληζκνύ. Οη θιάζεηο ησλ window objects 

θαζνξίδνπλ κεζόδνπο γηα κεηαηξνπή κεηαμύ ηνπ ηνπηθνύ ζπζηήκαηνο ζπληνληζκνύ 

θαη ηνπ βαζηθνύ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, έλα window object δηαλέκεη ηα εηζεξρόκελα 

γεγνλόηα ζηηο όςεηο ζηελ ηεξαξρία ηνπ πνπ είλαη νη πην θαηάιιεινη παξαιήπηεο γηα 

απηά ηα γεγνλόηα. Γηα παξάδεηγκα,  γεγνλόηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πνληίθη 

(mouse events) έρνπλ παξαιήπηε ηελ όςε θάησ από ηνλ mouse pointer. Γηα 

γεγνλόηα-θιεηδηά θαη κελύκαηα ελεξγεηώλ πνπ δελ έρνπλ θάπνην ζηόρν, ν 

παξαιήπηεο είλαη ν πξώηνο ν νπνίνο ζα απαληήζεη ζε απηά, δειαδή ην αληηθείκελν 

πνπ πξώην ζα αληαπνθξηζεί ζην γεγνλόο ή ζην κήλπκα. Σν window object είλαη 

ππεύζπλν λα εληνπίζεη ηνλ πξώην πνπ ζα απαληήζεη. 

Παξόιν πνπ ηα παξάζπξα ζην Cocoa Touch δηακνηξάδνληαη ηηο ππεπζπλόηεηεο, 

έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη δηαθνξέο απηέο πξνθύπηνπλ 

από ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ρξήζηε όπσο γηα παξάδεηγκα έλα desktop system 

ζε ζρέζε κε ηελ νζόλε κηαο ζπζθεπήο ρεξηνύ κε πεξηνξηζκέλε πεξηνρή νζόλεο. Σα 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ρξήζηε νδεγνύλ ζε δηαθνξεηηθά πξόηππα ρξήζεο θαη 

απαηηήζεηο.  

Σέινο, ππάξρνπλ ηα view, control θαη layer objects. Οη όςεηο θαη νη ειεγθηέο 

παξέρνπλ ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθαξκνγήο. Μηα όςε 
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είλαη έλα αληηθείκελν ην νπνίν ζρεδηάδεη ην πεξηερόκελν ζε κηα νξζνγώληα πεξηνρή 

θαη απαληά ζε γεγνλόηα εληόο απηήο ηεο πεξηνρήο. Οη ειεγθηέο είλαη έλαο 

εμεηδηθεπκέλνο ηύπνο όςεο, πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πινπνίεζε γλώξηκσλ 

interfaces objects όπσο είλαη ηα θνπκπηά, ηα πεδία θεηκέλνπ θαη ηα toggle switches. 

Σν UIKit framework παξέρεη πξόηππεο όςεηο γηα ηελ παξνπζίαζε πνιιώλ εηδώλ 

πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο, ν δεκηνπξγόο ηεο θάζε εθαξκνγήο είλαη ειεύζεξνο λα 

δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ όςε εμεηδηθεύνληαο ηελ θιάζε UIView απεπζείαο. 

Σα layer objects είλαη αληηθείκελα δεδνκέλσλ πνπ αλαπαξηζηνύλ νπηηθό 

πεξηερόκελν. Οη όςεηο ρξεζηκνπνηνύλ layer objects πίζσ από ηηο νζόλεο γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ην πεξηερόκελό ηνπο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηα δηθά ηνπ 

layer objects ζηε δηαζύλδεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ γηα λα πινπνηήζεη ζύλζεηα 

animations θαη άιινπο ηύπνπο εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ.  

Σα αληηθείκελα κηαο εθαξκνγήο ζπλζέηνπλ έλα ζύλζεην πεξηβάιινλ ηα 

πεξηερόκελα ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 5.3 

ηα πεξηζζόηεξα αληηθείκελα ζε κηα εθαξκνγή είλαη είηε πιήξσο είηε κεξηθώο 

παξακεηξνπνηήζηκα. Μηα εθαξκνγή πνπ θηίδεηαη πάλσ από ηηο ππάξρνπζεο UIKit 

θιάζεηο ιακβάλεη έλα ζεκαληηθό πνζό ππνδνκήο ρσξίο θακηά επηβάξπλζε. Σόηε ν 

δεκηνπξγόο πξέπεη απιά λα εμεηδηθεύζεη ηελ ηππηθή, πξνθαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά 

θαη λα πινπνηήζεη απηήλ πνπ επηζπκεί. 

 

5.3 Σα θύξηα ζπζηαηηθά κηαο εθαξκνγήο γηα ην iOS ηεο Apple θαη ε πνξεία 

εθηέιεζεο ηεο 

Η ζπλάξηεζε main: Όπσο νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ζηε γιώζζα  C, έηζη θαη 

ζηηο iOS εθαξκνγέο, ην θύξην ζεκείν εηζόδνπ ζηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε 

ζπλάξηεζε main. ε κηα iOS εθαξκνγή, ε ζπλάξηεζε main ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηα. 

Η θύξηα ππεπζπλόηεηά ηεο είλαη λα παξαδίδεη ηνλ έιεγρν ζην UIKit framework. Έηζη, 

θάζε λέν project πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Xcode έξρεηαη κε δηαθνξεηηθή ζπλάξηεζε 
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main. Με ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, νη δεκηνπξγνί iOS εθαξκνγώλ δελ πξέπεη λα 

αιιάδνπλ θαζόινπ ηνλ θώδηθα πινπνίεζεο απηήο ηεο ζπλάξηεζεο.  

Η ζπλάξηεζε UIApplicationMain ζηελ θαξδηά ηεο ζπλάξηεζεο main ζε κηα iOS 

εθαξκνγή,  δέρεηαη ηέζζεξηο παξακέηξνπο θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αξρηθνπνίεζε 

ηεο εθαξκνγήο. Δπηπξόζζεηα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ application object θαη ηε 

δεκηνπξγία ή θόξησζε ηνπ application delegate, ε ζπλάξηεζε UIApplicationMain 

θνξηώλεη επίζεο ην nib αξρείν ηεο main. Όια ηα Xcode projects πεξηέρνπλ nib αξρείν 

ην νπνίν ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλεη ην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θαη ην application 

delegate αληηθείκελν. Σν UIKit παίξλεη ην όλνκα ηνπ nib αξρείνπ από κηα κεηαβιεηή 

πνπ ην πεξηέρεη ζηελ εθαξκνγή. Παξόιν πνπ δε ρξεηάδεηαη ζπρλά, ν δεκηνπξγόο κηαο 

εθαξκνγήο έρεη ηελ επρέξεηα, αλ ην επηζπκήζεη, λα θαζνξίζεη ην δηθό ηνπ nib αξρείν 

αιιάδνληαο ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ πνπ πεξηέρεη ην όλνκά ηνπ θαη δίλνληαο έλα 

άιιν σο ηηκή.  

The application delegate: Η παξαθνινύζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πςεινύ 

επηπέδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα κηα εθαξκνγή είλαη ππεπζπλόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

απηνύ. Πξόθεηηαη γηα έλα παξακεηξνπνηεκέλν αληηθείκελν ην νπνίν παξέρεη ν 

δεκηνπξγόο ηεο εθαξκνγήο. Ο delegation κεραληζκόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνθπγή subclassing ζύλζεησλ UIKit αληηθεηκέλσλ, όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ. 

Αληί λα γίλεη subclassing θαη επαλαθαζνξηζκόο ησλ κεζόδσλ απηώλ ησλ ζύλζεησλ 

αληηθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηείηαη ην αληηθείκελν όπσο αθξηβώο είλαη καδί κε ηνλ θώδηθα 

ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί κέζα ζην delegate αληηθείκελν. Σν application 

delegate object είλαη ππεύζπλν γηα ην ρεηξηζκό αξθεηώλ θξίζηκσλ κελπκάησλ 

ζπζηήκαηνο θαη πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε iOS εθαξκνγή. Σν αληηθείκελν κπνξεί λα 

είλαη ζηηγκηόηππν νπνηαζδήπνηε θιάζεο θηάλεη λα θιεξνλνκεί από ην 

UIApplicationDelegate πξσηόθνιιν. Οη κέζνδνη πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην 

πξσηόθνιιν θαζνξίδνπλ ηα ζεκεία ηνπ θύθινπ δσήο ηεο εθαξκνγήο ηα νπνία ζα 

πινπνηεζνύλ κε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά.  
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Καηαζηάζεηο θαη κεηαβάζεηο κηαο εθαξκνγήο: Οη εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζε 

iOS 4 θαη κεηά, κπνξνύλ λα βξίζθνληαη ζε κηα από αξθεηέο θαηαζηάζεηο θάζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζε iOS 3.2 θαη πην πξηλ, 

δελ ηίζεληαη ζην παξαζθήλην ή ζε αλαζηαικέλεο θαηαζηάζεηο. Οη θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο κπνξεί λα πεξηέιζεη κηα εθαξκνγή αθνινπζνύλ. 

Αξρηθά, ε θαηάζηαζε Not Running (Γελ εθηειείηαη). ε απηήλ, ε εθαξκνγή δελ 

έρεη αθόκα εθηειεζηεί ή έρεη ήδε εθηειεζηεί αιιά έρεη ηεξκαηηζηεί από ην ζύζηεκα. 

ηε ζπλέρεηα ππάξρεη ε Inactive (Με ελεξγή) όπνπ ε εθαξκνγή εθηειείηαη ζην 

πξνζθήλην αιιά πξνο ην παξόλ δε ιακβάλεη γεγνλόηα. Μηα εθαξκνγή παξακέλεη ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε κόλν γηα ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα όηαλ κεηαθέξεηαη από κηα 

θαηάζηαζε ζε θάπνηα άιιε. Η κόλε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία παξακέλεη κε ελεξγή 

γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα είλαη όηαλ ν ρξήζηεο θιεηδώζεη ηελ νζόλε ή όηαλ 

ην ζύζηεκα απαηηεί από ηνλ ρξήζηε λα απαληήζεη ζε θάπνην γεγνλόο (π.ρ. απάληεζε 

ηειεθσληθήο θιήζεο ή άλνηγκα εηζεξρόκελνπ κελύκαηνο). Αθνινύζσο ππάξρεη θαη ε 

θαηάζηαζε Active (Δλεξγή) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή εθηειείηαη ζην 

πξνζθήλην θαη ιακβάλεη γεγνλόηα. Τπάξρεη επίζεο ε θαηάζηαζε Background 

(Παξαζθήλην) όπνπ ε εθαξκνγή βξίζθεηαη ζην παξαζθήλην θαη εθηειείηαη θάπνηνο 

θώδηθαο. Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο εηζέξρνληαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε γηα ιίγν 

ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ εηζέιζνπλ ζηελ θαηάζηαζε αλαζηνιήο. Παξόια απηά, κηα 

εθαξκνγή πνπ απαηηεί επηπιένλ ρξόλν εθηέιεζεο είλαη δπλαηόλ λα παξακείλεη ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε γηα αξθεηό ρξόλν. Δπηπιένλ, κηα εθαξκνγή πνπ εθηειείηαη 

απεπζείαο από ην παξαζθήλην κπαίλεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε αληί γηα ηελ 

θαηάζηαζε Με ελεξγή. Η θαηάζηαζε απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν ζην iOS 4 θαη κεηά θαη 

γηα ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ multitasking. Αλ ε θαηάζηαζε απηή δελ είλαη 

δηαζέζηκε, νη εθαξκνγέο ηεξκαηίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηε κε εθηειέζηκε 

θαηάζηαζε. Σέινο, ππάξρεη ε θαηάζηαζε Suspended (ε αλαζηνιή), όπνπ ε 

εθαξκνγή βξίζθεηαη ζην παξαζθήλην αιιά δελ εθηειείηαη θαζόινπ θώδηθαο. Σν 

ζύζηεκα κεηαθέξεη ηελ εθαξκνγή απηόκαηα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε όηαλ ρξεηάδεηαη. 
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Καζώο ε εθαξκνγή βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή, είλαη «παγσκέλε» ζηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζή ηεο θαη δελ εθηειεί θακηά ζπλάξηεζε ή ιεηηνπξγία. ε ζπλζήθεο 

πεξηνξηζκέλεο δηαζέζηκεο κλήκεο, ην ζύζηεκα κπνξεί λα ππνρξεώζεη ζε ηεξκαηηζκό 

ηηο εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή ρσξίο εηδνπνίεζε έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί δηαζέζηκνο ρώξνο γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην. 

Καη απηή ε θαηάζηαζε είλαη δηαζέζηκε κόλν ζην iOS 4 θαη κεηά θαη γηα ζπζθεπέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ multitasking. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε απηή δελ είλαη 

δηαζέζηκε, νη εθαξκνγέο ηεξκαηίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε Με 

εθηειέζηκε. 

Δθηέιεζε εθαξκνγήο: Καηά ην ρξόλν εθηέιεζεο κηαο εθαξκνγήο, ε εθαξκνγή 

κεηαθέξεηαη από ηελ θαηάζηαζε Με εθηειέζηκε ζηελ θαηάζηαζε Δλεξγή ή ην 

Παξαζθήλην. Μηα εθαξκνγή πνπ εθηειείηαη πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ εαπηό ηεο γηα 

λα εθηειεζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειέγμεη αλ ην ζύζηεκα ηελ έρεη εθηειέζεη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ιεηηνπξγίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθνινπζίαο αξρηθνπνίεζεο ε 

εθαξκνγή θαιεί ηηο κεζόδνπο delegate αθνινπζνύκελεο από ηηο κεζόδνπο 

applicationDidBecomeActive ή applicationDidEnterBackground. 

Η delegate κέζνδνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πεξηζζόηεξε δνπιεηά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο θαη έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: αξρηθνπνίεζε 

ησλ δνκώλ ηεο εθαξκνγήο θαη θόξησζε ή δεκηνπξγία ηνπ θύξηνπ παξαζύξνπ ηεο 

εθαξκνγήο θαη ησλ όςεσλ. Η κέζνδνο απηή πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην 

«ειαθξηά» γηα ην ζύζηεκα. Γίλνληαη πεξίπνπ 5 δεπηεξόιεπηα γηα αξρηθνπνίεζε θαη 

επηζηξνθή ζε απηή ηε κέζνδν ελώ ζε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξώζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ην ζύζηεκα κπνξεί λα ηελ ηεξκαηίζεη ιόγσ αλεπζπλόηεηαο. Η 

κεηαηξνπή ηεο κεζόδνπ απηήο ζε «ειαθξηά» είλαη πνιύ ζεκαληηθή ηδίσο γηα 

εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγίεο δηθηύνπ, κηαο θαη απηέο ππάξρεη πεξίπησζε 

λα ρξεηαζηνύλ ελδηάκεζν ρξόλν γηα λα νινθιεξσζνύλ.  

Όηαλ ε κέζνδνο application:didFinishLaunchingWithOptions θαιείηαη, ε ηδηόηεηα 

applicationState ηνπ UIApplication object έρεη ήδε πάξεη ηελ θαηάιιειε θαηάζηαζε 
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ηεο εθαξκνγήο σο ηηκή. Αλ ε ηδηόηεηα έρεη πάξεη ηελ ηηκή UIApplicationStateInactive ε 

εθαξκνγή βξίζθεηαη ζηε Με ελεξγή θαηάζηαζε θαη πξόθεηηαη λα κεηαθεξζεί ζην 

πξνζθήλην. Αλ ε θαηάζηαζε ηεο είλαη UIApplicationStateBackground ε εθαξκνγή 

πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζεί ζην παξαζθήλην. Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε εθαξκνγή πξνεηνηκάδεηαη θαηάιιεια. 

Οη εθαξκνγέο ηξέρνπλ ζην παξαζθήλην όηαλ ρξεηάδεηαη γηα ην ρεηξηζκό ελόο 

εηζεξρόκελνπ γεγνλόηνο. Όηαλ ηξέρνπλ ζην παξαζθήλην ε εθαξκνγή έρεη 

πεξηνξηζκέλν ρξόλν εθηέιεζεο θαη πξέπεη λα απνθύγεη λα θάλεη νπνηαδήπνηε 

δνπιεηά δελ είλαη ζρεηηθή κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ παξαζθεληαθνύ γεγνλόηνο.  

Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην Home θνπκπί ή όηαλ ην ζύζηεκα ηξέμεη κηα άιιε 

εθαξκνγή, ε εθαξκνγή πνπ ήηαλ ζην πξνζθήλην κεηαθέξεηαη αξρηθά ζηε Με ελεξγή 

θαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαηάζηαζε Παξαζθήλην. Απηέο νη ελέξγεηεο 

νδεγνύλ ζηελ θιήζε ησλ delegate κεζόδσλ ηεο εθαξκνγήο 

applicationWilResignActive θαη applicationDidEnterBackground.Οη πεξηζζόηεξεο 

εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζην παξαζθήλην κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ε 

αλαζηνιή όηαλ επηζηξέςνπλ από ηε κέζνδν applicationDidEnterBackground. Αλ ε 

εθαξκνγή απαηηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν εθηέιεζεο ή αλ δειώλεη όηη ζέιεη λα εθηειεζηεί 

ζην παξαζθήλην επηηξέπεηαη λα ζπλερίζεη λα ηξέρεη κεηά θαη ηελ επηζηξνθή ηεο 

κεζόδνπ. Όηαλ κηα κέζνδνο κεηαθέξεηαη ζην παξαζθήλην, όια ηα ζεκειηώδε 

αληηθείκελα ηεο εθαξκνγήο παξακέλνπλ ζηε κλήκε θαη είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε. 

Απηά ηα αληηθείκελα πεξηιακβάλνπλ ηα παξακεηξνπνηεκέλα αληηθείκελα ηνπ ρξήζηε 

θαη ηηο δνκέο δεδνκέλσλ καδί κε ηα αληηθείκελα ειεγθηή, παξαζύξσλ, όςεσλ θαη 

επηπέδσλ. Όκσο ην ζύζηεκα δελ ειεπζεξώλεη πνιιά από ηα αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη  ζην παξαζθήλην γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ζύζηεκα εθηειεί ηηο παξαθάησ παξαζθεληαθέο εθαξκνγέο: 

Διεπζεξώλεη ην ρώξν ππνζηήξημεο γηα όια ηα core animation επίπεδα, πξάγκα ην 

νπνίν απνηξέπεη ην πεξηερόκελν απηώλ ησλ επηπέδσλ λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε 

ρσξίο λα αιιάμεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ. Γειαδή δελ ειεπζεξώλεη ηα 
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ίδηα ηα layer objects. Δπίζεο ειεπζεξώλεη όιεο ηηο αλαθνξέο πξνο cashed εηθόλεο 

θαζώο θαη θάπνηα cached δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζύζηεκα.  

Καη απηή ε κέζνδνο έρεη 5 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ κέρξη λα επηζηξέςεη αιιηώο ε 

εθαξκνγή ηεξκαηίδεηαη ρσξίο εηδνπνίεζε θαη αθαηξείηαη από ηε κλήκε. Όιεο νη 

multitasking εθαξκνγέο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ππεύζπλα όηαλ κεηαθηλνύληαη 

ζην παξαζθήλην αλεμάξηεηα από ην αλ ζα ζπλερίζνπλ λα ηξέρνπλ ζην παξαζθήλην ή 

αλ ζα ηεζνύλ ε αλαζηνιή ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο από ην παξαζθήλην. 

Έηζη ππάξρνπλ δύν πξάγκαηα ηα νπνία πξέπεη λα γίλνληαη ζηε κέζνδν 

applicationDidEnterBackground. Αξρηθά πξέπεη ε εθαξκνγή λα είλαη έηνηκε γηα «ιήςε 

θσηνγξαθίαο». Όηαλ ε κέζνδνο επηζηξέςεη, ην ζύζηεκα θξαηά ηελ εηθόλα πνπ έρεη ε 

δηαζύλδεζε ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο θαη ηε ρξεζηκνπνηεί γηα ηα transition animations. 

Αλ θάπνηεο από ηηο όςεηο ηεο εθαξκνγήο πεξηέρνπλ επαίζζεηε πιεξνθνξία πξέπεη 

λα απνθξπθηνύλ ή λα ηξνπνπνηεζνύλ νη όςεηο απηέο πξηλ επηζηξέςεη ε κέζνδνο.  

Σν δεύηεξν πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα απνζεθεύζεη ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο. Όιεο νη 

κε απνζεθεπκέλεο αιιαγέο πξέπεη λα γξαθνύλ ζην δίζθν όηαλ ε εθαξκνγή ζα 

εηζέιζεη ζην παξαζθήλην. Σν βήκα απηό είλαη απαξαίηεην επεηδή ε εθαξκνγή κπνξεί 

λα ηεξκαηηζηεί ελόζσ βξίζθεηαη ζην παξαζθήλην γηα αξθεηνύο ιόγνπο. 

Απάληεζε ζε δηαθνπέο: Όηαλ πξνθύςεη κηα πξνζσξηλή δηαθνπή (π.ρ. κηα 

εηζεξρόκελε θιήζε) ε εθαξκνγή κεηαθέξεηαη πξνζσξηλά ζηελ θαηάζηαζε Με 

ελεξγή. Παξακέλεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε κέρξη ν ρξήζηεο λα απνθαζίζεη αλ ζα 

απνδερζεί ή ζα αγλνήζεη ηε δηαθνπή. Όηαλ κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε Με ελεξγή 

κηα εθαξκνγή, πξέπεη λα ζέζεη ηνλ εαπηό ηεο ζε κηα όζν ην δπλαηόλ πην «αζόξπβε» 

θαηάζηαζε. Αλ ν ρξήζηεο αγλνήζεη ηε δηαθνπή, ε εθαξκνγή επαλα-ελεξγνπνηείηαη  

ζε ρξόλν ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπλερίζεη κε ηελ θαλνληθή ηεο εθηέιεζε. Παξόια 

απηά, όηαλ ν ρξήζηεο δερηεί ηε δηαθνπή, ε εθαξκνγή κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

Παξαζθήλην.  
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Αλάινγα κε ην ηη θάλεη ν ρξήζηεο κέρξη λα απαληήζεη ζε κηα δηαθνπή, ην 

ζύζηεκα κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ εθαξκνγή όηαλ ε δηαθνπή ηεξκαηίζεη. Γηα 

παξάδεηγκα αλ ν ρξήζηεο δερζεί κηα θιήζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ηεξκαηίζεη, ην 

ζύζηεκα μαλαηξέρεη ηελ εθαξκνγή. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο ν ρξήζηεο 

επηζηξέςεη ζηελ Home νζόλε ή εθηειέζεη κηα άιιε εθαξκνγή, ην ζύζηεκα δελ ζα 

επηζηξέςεη ζηελ εθαξκνγή.  

Αλ ν ρξήζηεο πηέζεη ην sleep/wake θνπκπί ζηε ζπζθεπή θαζώο ηξέρεη ε 

εθαξκνγή ην ζύζηεκα θαιεί ηελ delegate κέζνδν ηεο εθαξκνγήο 

applicationWillResignActive θαη ζηακαηά ηελ παξάδνζε touch events ελώ αθνινύζσο 

θιεηδώλεη ηελ νζόλε. Όηαλ ν ρξήζηεο μεθιεηδώζεη ηελ νζόλε, ην ζύζηεκα θαιεί ηελ 

delegate κέζνδν applicationDidBecomeActive θαη αξρίδεη ηελ παξάδνζε γεγνλόησλ 

μαλά ζηελ εθαξκνγή. Όζν ε νζόλε παξακέλεη θιεηδσκέλε, νη εθαξκνγέο πνπ 

βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην θαη ζην παξαζθήλην ζπλερίδνπλ λα εθηεινύληαη.  

Δπηζηξέθνληαο ζηε εθηέιεζε ζην πξνζθήλην: Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη γηα 

εθηέιεζε κηα εθαξκνγή πνπ βξίζθεηαη  ζην παξαζθήλην, ην ζύζηεκα κεηαθηλεί ηελ 

εθαξκνγή ζηελ θαηάζηαζε Με ελεξγή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαηάζηαζε Δλεξγή. 

Απηέο νη ελέξγεηεο θαηαιήγνπλ ζηελ θιήζε ησλ delegate κεζόδσλ 

applicationWillEnterForeground θαη applicationWillBecomeActive. Όηαλ ε εθαξκνγή 

κεηαθηλείηαη ζην πξνζθήλην μαλαξρίδεη όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ είραλ ζηακαηήζεη θαη 

εηνηκάδεη ηνλ εαπηό ηεο γηα λα ρεηξίδεηαη θαη πάιη γεγνλόηα. 

Όηαλ ε εθαξκνγή είλαη ζηελ θαηάζηαζε ε αλαζηνιή, ην ζύζηεκα εληνπίδεη ηα 

γεγνλόηα πνπ ζην ζύλνιό ηνπο κπνξεί λα έρνπλ επίδξαζε ζε απηή ηελ εθαξκνγή 

όηαλ απηή εθηειεζηεί μαλά. Μόιηο ε εθαξκνγή  μεθηλήζεη θαη πάιη λα εθηειείηαη ην 

ζύζηεκα παξαδίδεη απηά ηα γεγνλόηα ζε απηήλ. Γηα ηα πεξηζζόηεξα από απηά ηα 

γεγνλόηα ε ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα αληηδξά θαηάιιεια.  

Αληηδξώληαο ζηνλ ηεξκαηηζκό κηαο εθαξκνγήο: Παξόιν πνπ νη εθαξκνγέο 

ζπλήζσο κεηαθέξνληαη ζην παξαζθήλην θαη ζέηνληαη ζε αλαζηνιή, αλ θάπνηα από ηηο 

αθόινπζεο ζπλζήθεο είλαη αιεζήο ε εθαξκνγή ηεξκαηίδεηαη θαη αθαηξείηαη από ηε 
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κλήκα αληί λα κεηαθεξζεί ζην παξαζθήλην. Οη ζπλζήθεο είλαη: ε εθαξκνγή είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε έθδνζε ινγηζκηθνύ πξηλ από ην iOS 4.0, ε εθαξκνγή ηξέρεη ζε 

ζπζθεπή κε έθδνζε iOS πξηλ από ηελ 4.0, ε ηξέρνπζα ζπζθεπή δελ ππνζηεξίδεη 

multitasking θαη ε εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ην θιεηδί UIApplicationExistsOnSuspend 

ζην αξρείν Info.plist. 

Αλ ε εθαξκνγή ηξέρεη (ζην πξνζθήλην ή ζην παξαζθήλην) ζε ρξόλν ηεξκαηηζκνύ 

ηόηε ην ζύζηεκα θαιεί ηε delegate κέζνδν applicationWillTerminate γηα λα επηηεπρζεί 

ην απαξαίηεην «θαζάξηζκα ηηκώλ». Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ρξήζηε ή πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο 

εθαξκνγήο έηζη ώζηε λα κπνξέζεη λα επηζηξέςεη ζε απηήλ ζηε ζπλέρεηα. Καη απηή ε 

κέζνδνο έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πέληε δεπηεξόιεπηα λα επηζηξέςεη αιιηώο ζα 

ηεξκαηηζηεί θαη ζα αθαηξεζεί από ηε κλήκε. Η κέζνδνο applicationWillTerminate δελ 

θαιείηαη αλ ε εθαξκνγή βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ε αλαζηνιή.  

Αθόκα θαη αλ ε αλάπηπμε εθαξκνγώλ γίλεηαη κε ην iOS SDK 4 θαη κεηά ν 

δεκηνπξγόο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο όηη ε εθαξκνγή κπνξεί 

λα ηεξκαηηζηεί αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ηεξκαηίζεη εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηώληαο multitasking UI. Δπηπιένλ, αλ ε κλήκε 

πεξηνξηζηεί ην ζύζηεκα κπνξεί λα αθαηξέζεη εθαξκνγέο από ηε κλήκε γηα λα 

ειεπζεξσζεί ρώξνο. Αλ ε εθαξκνγή είλαη ζε αλαζηνιή, ην ζύζηεκα ζθνηώλεη ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αθαηξεί από ηε κλήκε ρσξίο θακηά εηδνπνίεζε. Αλ όκσο ε 

εθαξκνγή ηξέρεη πξνο ην παξόλ ζηελ θαηάζηαζε Παξαζθήλην (δελ είλαη δειαδή ζε 

αλαζηνιή), ην ζύζηεκα θαιεί ηελ delegate κέζνδν applicationWillTerminate. Η 

εθαξκνγή δελ κπνξεί λα δεηήζεη επηπιένλ ρξόλν εθηέιεζεο ζην παξαζθήλην από ηε 

κέζνδν απηή.     

Multitasking: Από ηελ iOS 4.0 έθδνζε θαη κεηά πνιιέο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα 

βξίζθνληαη ζηε κλήκε θαη λα εθηεινύληαη ηαπηόρξνλα. Μόλν κηα εθαξκνγή όκσο 

ηξέρεη ζην πξνζθήλην ελώ νη ππόινηπεο πεξηκέλνπλ ζην παξαζθήλην. Οη εθαξκνγέο 
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πνπ ηξέρνπλ ζε ηέηνην πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ρεηξίδνληαη 

κεηαβάζεηο κεηαμύ παξαζθελίνπ θαη πξνζθελίνπ.  

Απαληώληαο ζε αιιαγέο ζπζηήκαηνο ελώ βξίζθεηαη ζην παξαζθήλην: Όηαλ 

κηα εθαξκνγή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλαζηνιήο δελ ιακβάλεη γεγνλόηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζύζηεκα θαη έρνπλ θάπνην ελδηαθέξνλ. Όκσο ηα πην ζρεηηθά 

γεγνλόηα ζπιιακβάλνληαη από ην ζύζηεκα θαη κπαίλνπλ ζηελ νπξά γηα λα 

παξαδνζνύλ αξγόηεξα ζηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ απνθπγή ππεξθόξησζεο ηεο 

εθαξκνγήο από εηδνπνηήζεηο όηαλ απηή μαλαξρίζεη, ην ζύζηεκα ζπγθεληξώλεη ηα 

γεγνλόηα θαη παξαδίδεη έλα κόλν γεγνλόο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αιιαγή ηνπ δηθηύνπ 

από ηε ζηηγκή πνπ ε εθαξκνγή ηέζεθε ζε αλαζηνιή. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 

ηα γεγνλόηα παξαδίδνληαη κε ηε κνξθή ελόο αληηθεηκέλνπ εηδνπνίεζεο. Κάπνηα 

γεγνλόηα όκσο κπνξεί λα «παξεμεγεζνύλ» από ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη λα παξαδνζνύλ ζηελ εθαξκνγή κε άιιν ηξόπν. Δθηόο θαη αλ ππάξμεη 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, όια ηα γεγνλόηα παξαδίδνληαη αλεμάξηεηα από ην αλ ε 

εθαξκνγή μαλαξρίδεη ζην πξνζθήλην ή ζην παξαζθήλην. 

Όηαλ ε εθαξκνγή μαλαξρίδεη, όια ηα γεγνλόηα πνπ πεξηκέλνπλ ζηε ζεηξά 

παξαδίδνληαη κέζσ ηνπ θύξηνπ βξόρνπ ηεο εθαξκνγήο. Δπεηδή ηα γεγνλόηα απηά 

κπαίλνπλ ζηε ζεηξά ακέζσο, ηππηθά παξαδίδνληαη πξηλ από touch events ή άιιεο 

εηζόδνπο ηνπ ρξήζηε. Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα 

ρεηξηζηνύλ απηά ηα γεγνλόηα αξθεηά γξήγνξα έηζη ώζηε λα κελ πξνθαιέζνπλ 

ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε κε ηελ επαλεθθίλεζε. Αλ όκσο ε εθαξκνγή δπζθνιεύεηαη 

ζηελ απάληεζε πξνο ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε όηαλ μαλαξρίζεη πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο 

ηνπ θαηά πόζν ν θώδηθαο ηνπ ρξήζηε πξνθαιεί ηελ θαζπζηέξεζε.     

Σν ζύζηεκα ρεηξηζκνύ γεγνλόηωλ: ην iOS ην ζύζηεκα ρεηξηζκνύ γεγνλόησλ 

είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ εληνπηζκό touch θαη motion events θαη ηελ παξάδνζή ηνπο 

ζηελ εθαξκνγή. Σα πεξηζζόηεξα γεγνλόηα παξαδίδνληαη ζηελ εθαξκνγή κέζσ ηνπ 

UIApplication object ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηε ζεηξά ησλ εηζεξρόκελσλ γεγνλόησλ θαη 

ηα κεηαθέξεη ζε άιια ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο. Ο πην ζεκαληηθόο ηύπνο γεγνλόησλ 
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πνπ είλαη δπλαηό λα παξαιεθζνύλ είλαη ηα touch αιιά θαη άιινη ηύπνη γεγνλόησλ 

κπνξνύλ επίζεο λα παξαρζνύλ θαη λα παξαδνζνύλ.   

Όηαλ ην ζύζηεκα εθηειέζεη κηα εθαξκνγή δεκηνπξγεί ηόζν δηεξγαζία αιιά θαη 

λήκα γηα ηελ εθαξκνγή. Απηό ην αξρηθό λήκα γίλεηαη ην θύξην λήκα ηεο εθαξκνγήο. 

ε απηό, ην UIApplication object ζέηεη ηνλ θύξην βξόρν εθηέιεζεο θαη επηβεβαηώλεη ηνλ 

θώδηθα ρεηξηζκνύ γεγνλόησλ πνπ πεξηέρεη όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 5.4. Καζώο 

ηα γεγνλόηα touch εηζέξρνληαη ζηελ εθαξκνγή, κπαίλνπλ ζηελ νπξά κέρξη ε 

εθαξκνγή λα είλαη ζε ζέζε λα ηα επεμεξγαζηεί. Η εθαξκνγή επεμεξγάδεηαη ηα 

γεγνλόηα ζηνλ θύξην βξόρν εθηέιεζεο γηα λα δηαζθαιίζεη όηη ρεηξίδνληαη αθνινπζηαθά 

κε ηε ζεηξά πνπ θηάλνπλ. Ο πξαγκαηηθό ρεηξηζκόο ελόο δεδνκέλνπ γεγνλόηνο 

ζπλήζσο πξνθύπηεη ζε άιια αληηθείκελα όπσο είλαη ηα application views θαη ηα view 

controllers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο βξόρνο εθηέιεζεο παξαθνινπζεί ηηο πεγέο εηζόδνπ γηα έλα δεδνκέλν λήκα 

εθηέιεζεο. Η νπξά γεγνλόησλ ηεο εθαξκνγήο αλαπαξηζηά κηα από απηέο ηηο πεγέο 

εηζόδνπ. Όηαλ θηάζεη έλα γεγνλόο, ν βξόρνο εθηέιεζεο μππλά (weak up) ην λήκα θαη 

δίλεη ηνλ έιεγρν ζην ζρεηηθό ρεηξηζηή. ηελ πεξίπησζε touch events ρεηξηζηήο είλαη ην  

UIApplication object. Όηαλ ν ρεηξηζηήο ηειεηώζεη, ν έιεγρνο πεξλά πίζσ ζην βξόρν 

Εικόνα 5. 4 Επεξεργαςία γεγονότων ςτον κφριο βρόχο εκτζλεςθσ 
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εθηέιεζεο ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη ζηε ζπλέρεηα θη άιιν γεγνλόο, άιιεο πεγέο 

εηζόδνπ ή ζέηεη ην λήκα ζε θαηάζηαζε sleep αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν λα θάλεη.  

Σα πεξηζζόηεξα γεγνλόηα πνπ ζηέιλνληαη ζε κηα εθαξκνγή ελζπιαθώλνληαη ζε 

έλα event object πνπ είλαη ζηηγκηόηππν ηεο θιάζεο UIEvent. ε πεξίπησζε 

γεγνλόησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο αθήο, ην event object πεξηιακβάλεη έλα ή 

πεξηζζόηεξα touch objects πνπ αλαπαξηζηνύλ ηα δάθηπια πνπ αγγίδνπλ ηελ νζόλε. 

Καζώο ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί ηα δάθηπιά ηνπ ζηελ νζόλε θαη ηα κεηαθηλεί, ην ζύζηεκα 

θαηαγξάθεη ηηο αιιαγέο από θάζε δάθηπιν ζην αληίζηνηρν touch object.  

Ο δηακνηξαζκόο θαη ε δηαρείξηζε ησλ γεγνλόησλ είλαη ππεπζπλόηεηα ησλ 

responder objects ηα νπνία είλαη ζηηγκηόηππα ηεο θιάζεο UIResponder. Οη θιάζεηο 

UIViewController, UIApplication, UIWindow θαη UIView βξίζθνληαη όιεο από θάησ  

ηεο UIResponder. Όηαλ έλα γεγνλόο βγεη από ηελ νπξά γεγνλόησλ, ε εθαξκνγή 

ειεπζεξώλεη ην γεγνλόο ζην UIWindow object ζην νπνίν ζπλέβεθε. Σν window object 

κε ηε ζεηξά ηνπ, πξνσζεί ην γεγνλόο ζηνλ πξώην ν νπνίνο ζα απαληήζεη ζε απηό. ε 

πεξίπησζε touch events, ν πξώηνο πνπ ζα απαληήζεη είλαη ζπλήζσο ην view object 

ζην νπνίν ζπλέβεθε ην γεγνλόο.  

Αλ ν πξώηνο πνπ ζα απαληήζεη δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ην γεγνλόο, ην πξνσζεί 

ζηνλ επόκελν δηαζέζηκν πνπ είλαη ζπλήζσο ε όςε-γνλέαο ή ν view controller. Αλ θαη 

απηό ην αληηθείκελν δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ην γεγνλόο, ην πξνσζεί ζηνλ επόκελν 

θ.ν.θ. κέρξη ην γεγνλόο λα ηύρεη ρεηξηζκνύ. Απηή ε αθνινπζία ζπλδεδεκέλσλ 

responder objects νλνκάδεηαη responder chain. Σα κελύκαηα ζπλερίδνπλ λα 

ηαμηδεύνπλ ζηελ αιπζίδα πξνο πςειόηεξνπ επηπέδνπ responder objects όπσο είλαη 

ην παξάζπξν, ε εθαξκνγή θηι κέρξη ην ρεηξηζκό ηνπ γεγνλόηνο. Αλ ην γεγνλόο δελ 

βξεη θαλέλα ρεηξηζηή ηόηε απνξξίπηεηαη. 

Σν ζύζηεκα Γξαθηθώλ θαη ρεδηαζκνύ: Τπάξρνπλ δύν βαζηθνί ηξόπνη κε 

ηνπο νπνίνπο κηα iOS εθαξκνγή κπνξεί λα ζρεδηάζεη ην πεξηερόκελό ηεο. Ο πξώηνο 

είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη «ληόπηεο» ζρεδηαζηηθέο ηερλνινγίεο όπσο ην Core Graphics 

θαη ην UIKit θαη ν δεύηεξνο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη OpenGL ES. 
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Οη ππάξρνπζεο ζρεδηαζηηθέο ηερλνινγίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ππνδνκή πνπ 

παξέρεηαη από ηηο όςεηο θαη ηα παξάζπξα γηα ηε δηαλνκή θαη ζρεδηαζκό ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Όηαλ κηα όςε εκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ην ζύζηεκα ηελ ξσηά γηα 

ην ζρεδηαζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη όςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεδηάδνπλ ηα 

πεξηερόκελά ηνπο απηόκαηα αιιά νη όςεηο ησλ εθαξκνγώλ ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα 

πινπνηνύλ ηε κέζνδν drawRect. Μέζα ζε απηή ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηνύληαη νη 

ππάξρνπζεο ζρεδηαζηηθέο ηερλνινγίεο γηα ην ζρεδηαζκό ζρεκάησλ, εηθόλσλ θεηκέλνπ 

θαη άιιν νπηηθό πεξηερόκελν. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην OpenGL ES γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθαξκνγήο, ν δεκηνπξγόο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα παξάζπξν θαη 

κηα όςε γηα ην ρεηξηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ όκσο απηά ηα αληηθείκελα απιά παξέρνπλ 

ηελ επηθάλεηα γηα ην OpenGL ζρεδηαζηηθό πεξηερόκελν. Όηαλ ην πεξηερόκελν απηό 

είλαη δηαζέζηκν, ε εθαξκνγή είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ 

ελεκεξώζεσλ αλά πξνθαζνξηζκέλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Σν ζύζηεκα θεηκέλνπ: ην iOS ην ζύζηεκα θεηκέλνπ παξέρεη ό,ηη απαηηείηαη γηα 

ηε ιήςε εηζόδνπ από ην ρξήζηε θαη ηελ εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ εθαξκνγή. Από 

ηελ πιεπξά ηεο εηζόδνπ, ην ζύζηεκα ρεηξίδεηαη ην εηζεξρόκελν θείκελν από ην 

πιεθηξνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην πξώην responder object. 

Παξόιν πνπ απηό αλαθέξεηαη σο πιεθηξνιόγην, ε εκθάληζή ηνπ δελ κνηάδεη πάληα κε 

έλα παξαδνζηαθό πιεθηξνιόγην. Γηαθνξεηηθέο γιώζζεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο εηζόδνπ θεηκέλνπ θαη γηα ην ιόγν απηό ην πιεθηξνιόγην πξνζαξκόδεηαη 

αλάινγα γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο.   

Οη εθαξκνγέο πνπ επηζπκνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην πιεθηξνιόγην κπνξνύλ λα 

ην θάλνπλ ρξεζηκνπνηώληαο κηα ηξνπνπνηεκέλε όςε εηζόδνπ. Η εκθάληζε ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ ππξνδνηείηαη από έλα αληηθείκελν ην νπνίν γίλεηαη θαη ν πξώηνο πνπ 

ζα απαληήζεη ζε απηό. Αλ αλαηεζεί ζε έλα responder object κηα ηξνπνπνηεκέλε όςε 

εηζόδνπ, ηόηε απηή ε όςε ζα εκθαλίδεηαη.  



 

 

75 

Οη εθαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ηελ εκθάληζε θεηκέλνπ έρνπλ αξθεηέο επηινγέο. Γηα 

απιή εκθάληζε θεηκέλνπ θαη επεμεξγαζία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη θιάζεηο 

UILabel, UITextField θαη UITextView. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη απιόο ζρεδηαζκόο 

αιθαξηζκεηηθώλ ρξεζηκνπνηώληαο επεθηάζεηο ηεο θιάζεο NSString πνπ παξέρνληαη 

από ην UIKit. Γηα αθόκα πην εμεηδηθεπκέλε εκθάληζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη 

Core Graphics ππεξεζίεο θεηκέλνπ ή ην Core Text. Καη ηα δύν framework παξέρνπλ 

ζρεδηαζηηθέο αξρέο γηα ηελ εκθάληζε θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ην Core Text framework 

παξέρεη κηα εμεηδηθεπκέλε κεραλή εκθάληζεο γηα ππνινγηζκό ηεο ζέζεο ησλ 

γξακκώλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κνξθή ηεο νζόλεο.  

Τπνζηήξημε ήρνπ θαη βίληεν: Γηα εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ήρν θαη βίληεν 

ην iOS παξέρεη αξθεηέο ηερλνινγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαγθώλ ηνπ ρξήζηε. Γηα 

αλαπαξαγσγή βίληεν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Media Player framework θαη ην 

AV Foundation framework. Γηα αλαπαξαγσγή ήρνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα 

ίδηα frameworks αιιά θαη ηα Core Audio θαη OpenAL frameworks. Με ηε ρξήζε απηώλ 

ησλ frameworks κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ραξαθηεξηζηηθά όπσο: πςειήο πνηόηεηαο 

ερνγξάθεζε, αλαπαξαγσγή θαη streaming, live voice chat, αλαπαξαγσγή 

πεξηερνκέλνπ από ηε βηβιηνζήθε ηνπ iPod, πιήξεο θαη κεξηθήο νζόλεο αλαπαξαγσγή 

βίληεν θαη βηληενγξάθεζε βίληεν ζε ζπζθεπέο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ.   



 

 1 

Κεθάιαην 6 

 

Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο ζην Google Android   

 

 

ην θεθάιαην απηό όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν, ζα γίλεη αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε 

ζπζηήκαηνο ζην Android OS. Γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ηερλνινγηώλ δηαρείξηζεο 

κλήκεο θαζώο θαη ηεο πνξείαο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγώλ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη 

ηα θπξηόηεξα ζπζηαηηθά ηεο θάζε εθαξκνγήο θαζώο θαη ηξόπνη ελεξγνπνίεζεο 

απηώλ. 

 

6.1 Γηαρείξηζε Μλήκεο 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην θεθάιαην 3, ην Android είλαη κηα ζηνίβα ινγηζκηθνύ 

γηα θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, middleware θαη 

εθαξκνγέο. Σν Android SDK παξέρεη ηα εξγαιεία θαη ηα πξσηόθνιια πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζηελ πιαηθόξκα Android 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java. Όιεο νη βαζηθέο πξάμεηο, 

αλάκεζά ηνπο θαη ε δηαρείξηζε κλήκεο, ρεηξίδνληαη από ηνλ ππξήλα Linux ηνπ 

Android.  

Σν Android επεμεξγάδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηε κλήκε κε θάπσο αζπλήζηζην 

ηξόπν. Όπσο ε Java θαη ε .Net έηζη θαη ην Android ρξεζηκνπνηεί ην δηθό ηνπ ρξόλν 

εθηέιεζεο θαη ηε δηθή ηνπ εηθνληθή κεραλή γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηε κλήκε ησλ 

εθαξκνγώλ. Όκσο ζε αληίζεζε κε ηηο δύν άιιεο πιαηθόξκεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ζην 

ρξόλν εθηέιεζεο ηνπ Android δηαρεηξίδεηαη θαη ν θύθινο δσήο ησλ εθαξκνγώλ. 

Γηαζθαιίδεη ηελ αληαπόθξηζε ηεο εθαξκνγήο ζηακαηώληαο θαη «ζθνηώλνληαο» 
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δηεξγαζίεο αλ ην θξίλεη αλαγθαίν γηα λα ειεπζεξώζεη πόξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηηο εθαξκνγέο πςειήο πξνηεξαηόηεηαο [24].  

Κάζε Android εθαξκνγή ηξέρεη ζε μερσξηζηή δηεξγαζία, κε ην δηθό ηεο Dalvik 

ζηηγκηόηππν, δίλνληαο όιε ηελ ππεπζπλόηεηα γηα κλήκε θαη δηαρείξηζε επεμεξγαζίαο 

ζηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ηνπ Android. Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ Android θαη ηνπ Dalvik 

βξίζθεηαη επάλσ από ηνλ ππξήλα πνπ ρεηξίδεηαη ηηο ρακεινύ επηπέδνπ 

αιιειεπηδξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαρείξηζε κλήκεο. Απηό 

επηηπγράλεηαη κέζσ έλα ζύλνιν πξσηνθόιισλ πνπ παξέρνπλ πξόζβαζε ζε όιεο ηηο 

ππεξεζίεο ρακειόηεξνπ επηπέδνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πιηθό.   

Έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην ε Dalvik Virtual Machine. 

Πξόθεηηαη γηα κηα εηθνληθή κεραλή πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηνπο θαηαρσξεηέο θαη έρεη 

βειηηζηνπνηεζεί έηζη ώζηε λα είλαη ηθαλή λα ηξέμεη πνιιαπιά ζηηγκηόηππα 

ηαπηόρξνλα. Βαζίδεηαη ζηνλ ππξήλα γηα threading θαη δηαρείξηζε κλήκεο. Η 

πξόζβαζε ζην πιηθό θαη ζηηο ππεξεζίεο ζπζηήκαηνο δηαρεηξίδεηαη κέζσ ηεο Dalvik 

πνπ ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζν επίπεδν. Υξεζηκνπνηώληαο κηα εηθνληθή κεραλή γηα λα 

θηινμελήζεη ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο, ν δεκηνπξγόο κηαο εθαξκνγήο δε 

ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί ζρεηηθά κε πινπνηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πιηθό.  

Η ζεηξά κε ηελ νπνία νη δηεξγαζίεο ηεξκαηίδνληαη γηα ηελ απόθηεζε πόξσλ 

θαζνξίδεηαη από ηελ πξνηεξαηόηεηα ηεο θάζε εθαξκνγήο πνπ εθηειείηαη (εηθόλα 6.1). 

Η πξνηεξαηόηεηα κηαο εθαξκνγήο ηζνύηαη κε απηή ηνπ ζπζηαηηθνύ ηεο πνπ έρεη ηε 

κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα από ηα ππόινηπα. Όηαλ δύν εθαξκνγέο έρνπλ ηελ ίδηα 

πξνηεξαηόηεηα, ε δηεξγαζία πνπ βξηζθόηαλ ζε ρακειόηεξε πξνηεξαηόηεηα γηα 

κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ηεξκαηίδεηαη πξώηε. Η πξνηεξαηόηεηα ησλ δηεξγαζηώλ 

επεξεάδεηαη επίζεο από εμαξηήζεηο πνπ πηζαλόλ λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο 

δηεξγαζίεο. Αλ κηα δηεξγαζία έρεη εμάξηεζε από ηελ Service ή ηνλ Content Provider 

πνπ παξέρεη κηα άιιε εθαξκνγή ηόηε ε εθαξκνγή πνπ πξνζθέξεη ηελ εμάξηεζε 

πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηόζν ςειή πξνηεξαηόηεηα όζν ε εθαξκνγή ηελ νπνία 

ππνζηεξίδεη.  
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Όιεο νη Android εθαξκνγέο παξακέλνπλ ζε εθηέιεζε θαη ζηε κλήκε κέρξη ην 

ζύζηεκα λα ρξεηαζηεί ηνπο πόξνπο γηα άιιεο εθαξκνγέο. Δίλαη ζεκαληηθό ε 

εθαξκνγή λα είλαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ε 

πξνηεξαηόηεηα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηε ιεηηνπξγία ε νπνία εθηειείηαη. Αλ απηό δε 

ζπκβαίλεη ηόηε ε εθαξκνγή είλαη δπλαηό λα ηεξκαηηζηεί θαζώο βξίζθεηαη ελ εμέιημε 

θάλνληαο θάηη ζεκαληηθό.  

Σν Android δηαρεηξίδεηαη ηηο «αλνηθηέο» εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζην παξαζθήλην 

θαη γη‟ απηό ν ρξήζηεο δε ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί γηα απηό. Απηό ζεκαίλεη όηη νη 

εθαξκνγέο ηεξκαηίδνληαη όηαλ ην ζύζηεκα ρξεηάδεηαη επηπιένλ κλήκε. Τπάξρνπλ 

βέβαηα ρξήζηεο πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε απηό ην ρεηξηζκό επεηδή ππάξρεη ην 

ζύζηεκα λα επηηξέπεη ηε ζπλερή εθηέιεζε αξθεηώλ εθαξκνγώλ πξνθαιώληαο 

θαζπζηέξεζε ζηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Έηζη από ηελ πιεπξά ηνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα task killer ή task manager πνπ θπθινθνξνύλ ζην 

Android Market γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ εθαξκνγώλ πνπ εθηεινύληαη.  

Οη Android εθαξκνγέο πνπ εθηεινύληαη ηνπιάρηζηνλ ζην T-Mobile G1 

πεξηνξίδνληαη ζε 16MB κέγεζνο ζσξνύ [25]. Πξόθεηηαη γηα πνιιή κλήκε γηα έλα 

ηειέθσλν αιιά γηα ειάρηζηε γηα θάπνηνπο πνπ ζέινπλ λα αλαπηύμνπλ εληππσζηαθέο 

Εικόνα 6. 1 Οι διάφορεσ μορφζσ προτεραιότθτασ που 
είναι δυνατό να ζχει κάκε διεργαςία ςε κάκε μια από τισ 
καταςτάςεισ τθσ 
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εθαξκνγέο. Αθόκα θαη αλ θάπνηνο δε ζθνπεύεη λα ρξεζηκνπνηήζεη όιε απηή ηε κλήκε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, πξέπεη λα δεζκεύζεη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξε έηζη ώζηε άιιεο 

εθαξκνγέο λα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα εθηειεζηνύλ ρσξίο λα πξνθιεζεί ν ηεξκαηηζκόο 

ηνπο.  

Όζν πην πνιιέο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα θξαηεζνύλ ζηε κλήκε ηνπ Android ηόζν 

πην γξήγνξα ζα ελαιιάζζεηαη ν ρξήζηεο κεηαμύ ησλ εθαξκνγώλ. Τπάξρνπλ βέβαηα 

θαη πεξηπηώζεηο memory leaks πνπ ζπλήζσο νθείινληαη ζηε δηαηήξεζε γηα πνιύ 

ρξόλν αλαθνξάο ζε έλα Context. ην Android, έλα context ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο αιιά θπξίσο γηα ηε θόξησζε θαη πξόζβαζε ζε πόξνπο. Με ηνλ ηξόπν 

απηό όια ηα widgets ιακβάλνπλ ηελ παξάκεηξν context ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. ε 

κηα θαλνληθή Android εθαξκνγή ζπλήζσο ππάξρνπλ δύν εηδώλ context: Activity θαη 

Application. πλήζσο ν ρξήζηεο πεξλά ην πξώην ζε θιάζεηο θαη κεζόδνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη context. 

Απηό ζεκαίλεη όηη νη όςεηο έρνπλ αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα θαη 

σο επαθόινπζν ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή πνπ είλαη ζπλήζσο 

νιόθιεξε ε ηεξαξρία ησλ όςεσλ θαη νη πεγέο ηεο. Γηα ην ιόγν απηό αλ ππάξμεη leak 

σο πξνο ην context, κε ηελ έλλνηα όηη θξαηείηαη κηα αλαθνξά ζε απηό πνπ απνηξέπεη 

ηνλ GC λα ην δηαγξάςεη, ράλεηαη κεγάιε πνζόηεηα κλήκεο. Απαηηείηαη ινηπόλ 

πξνζνρή γηαηί είλαη εύθνιε ε δεκηνπξγία αιπζίδαο από leaked contexts ε νπνία 

θαηαλαιώλεη ηε δηαζέζηκε κλήκε πνιύ γξήγνξα πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα. 

Τπάξρνπλ δύν ηξόπν γηα απνθπγή memory leaks πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

contexts. Ο πην πξνθαλήο είλαη ε απνθπγή δηαθπγήο ηνπ context εθηόο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ. Με άιια ιόγηα νη αλαθνξέο από εζσηεξηθέο πξνο εμσηεξηθέο θιάζεηο κπνξνύλ 

λα πξνθαιέζνπλ leak θαη είλαη επηθίλδπλεο ζηε ρξήζε. Ο δεύηεξνο ηξόπνο είλαη ε 

ρξήζε ηνπ Application context. Απηό ην context ζα δήζεη όζν δηαξθεί ε εθαξκνγή θαη 

δελ εμαξηάηαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θύθινπ δσήο. Αλ ινηπόλ ν ρξήζηεο 

επηζπκεί λα θξαηήζεη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα «δσληαλά» θάπνηα αληηθείκελα 

πνπ απαηηνύλ context πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ην application. 
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πκπεξαίλεη ινηπόλ θαλείο όηη γηα λα απνθύγεη ηα memory leaks πνπ αθνξνύλ 

contexts πξέπεη λα ζπκάηαη ηα αθόινπζα: λα κελ δηαηεξεί καθξνρξόληεο αλαθνξέο ζε 

context πνπ αθνξνύλ δξαζηεξηόηεηα. Μηα αλαθνξά ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα 

έρεη ηελ ίδηα δηάξθεηα δσήο κε ηε δξαζηεξηόηεηα. Δίλαη πξνηηκόηεξε ε ρξήζε context-

application παξά context-activity. Πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη κε ζηαηηθέο εζσηεξηθέο 

θιάζεηο ζε κηα δξαζηεξηόηεηα αλ δελ ειέγρεη ν ρξήζηεο ηνλ θύθιν δσήο ηνπο. Σέινο, 

έλαο Garbage Collector δελ απνηειεί αζθάιεηα ζε ό,ηη αθνξά ηα memory leaks. 

Πνιύ ζεκαληηθέο ζηε δηαρείξηζε κλήκεο είλαη θαη νη θαηαλνκέο ηεο. ε έλα 

θώδηθα πνπ παξνπζηάδεη επαηζζεζία σο πξνο ηελ απόδνζε όπσο γηα παξάδεηγκα 

κηα ζρεδηαζηηθή κέζνδνο ή κηα όςε ή ν θώδηθαο ηεο ινγηθήο ελόο παηρληδηνύ, ε 

θαηαλνκή ηεο κλήκεο έρεη θάπνην θόζηνο [26]. Μεηά από αξθεηέο θαηαλνκέο, ν GC 

ζα ηεξκαηίζεη ηελ εθαξκνγή κε ζθνπό ηελ απειεπζέξσζε κλήκεο. Σνλ πεξηζζόηεξν 

ρξόλν, ν GC ελεξγεί πνιύ γξήγνξα θαη ν ρξήζηεο δελ ην θαηαιαβαίλεη. Όηαλ όκσο 

ελεξγήζεη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ν ρξήζηεο πεξηεγείηαη ζε κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ ή 

θαζώο αζρνιείηαη κε έλα παηρλίδη, αληηιακβάλεηαη άκεζα ηε κείσζε ηεο απόδνζεο 

ζηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή. πλήζσο έλαο GC παίξλεη πεξίπνπ 100-200 ms γηα κηα 

ζπιινγή (collection).  

Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ν GC παξεκβαίλεη ιόγσ πνιιώλ, κηθξώλ, ζύληνκσλ ζε 

δσή αληηθεηκέλσλ. Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη GC όπσο νη generational GC πνπ 

βειηηζηνπνηνύλ ηε ζπιινγή απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ έηζη ώζηε ε εθαξκνγή λα κε 

δηαθόπηεηαη πνιύ ζπρλά. Ο GC ηνπ Android δελ κπνξεί λα ππνζηεί ηέηνηεο 

βειηηζηνπνηήζεηο θαη ε δεκηνπξγία ζύληνκσλ ζε δσή αληηθεηκέλσλ ζε ζεκαληηθά 

ηκήκαηα θώδηθα όζνλ αθνξά ηελ απόδνζε είλαη θαηαζηξνθηθή θαη θνζηίδεη γηα ηελ 

εθαξκνγή.   

Γηα ηελ απνθπγή ζπρλώλ GC ην Android SDK πεξηιακβάλεη ην εξγαιείν 

Allocation Tracker. Σν εξγαιείν απηό απνηειεί κέξνο ηνπ DDMS ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα debugging. Γηα ηε ρξήζε ηνπ allocation tracker απαηηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε θαη εθηέιεζε ηνπ DDMS. Καζώο ην DDMS εθηειείηαη, ν ρξήζηεο κπνξεί 
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λα επηιέμεη ηε δηεξγαζία θαη λα δηαιέμεη ηελ θαξηέια Allocation tracker. ηε λέα όςε 

πνπ εκθαλίδεηαη ν ρξήζηεο επηιέγεη start tracking θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εθαξκνγή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθα ηνλ νπνίν ζέιεη λα αλαιύζεη. Δπηιέγνληαο 

αθνινύζσο get allocations ζα πάξεη κηα ιίζηα κε ηα allocated objects. Έηζη αλά πάζα 

ζηηγκή ν ρξήζηεο γλσξίδεη ηη ηύπνπ αληηθείκελν είλαη allocated, ζε πνην λήκα, θιάζε, 

αξρείν θαη γξακκή.  

Αλ θαη δελ είλαη πάληα απαξαίηεην ή πηζαλή ε απνκάθξπλζε όισλ ησλ 

allocations, ην εξγαιείν απηό βνεζά ζηελ αλαγλώξηζε ζεκαληηθώλ ζεκάησλ ζηνλ 

θώδηθα ηεο εθαξκνγήο. Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη εύθνια πεξηπηώζεηο ζηηο 

νπνίεο δελ ήηαλ απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία λέσλ allocated objects ηε ζηηγκή πνπ 

ππήξραλ άιια, δηαζέζηκα πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε.  

 

6.2 Πνξεία αλάπηπμεο εθαξκνγώλ γηα ην Google’s Android 

Οη Android εθαξκνγέο είλαη γξακκέλεο ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java. Σα 

εξγαιεία ηνπ Android SDK κεηαγισηηίδνπλ ηνλ θώδηθα αιιά θαη ηα δεδνκέλα πνπ ηνλ 

ζπλνδεύνπλ καδί κε αξρεία πνπ πεξηέρνπλ πόξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ζε έλα Android 

παθέην κε θαηάιεμε .apk. Όινο ν θώδηθαο ζε έλα κόλν .apk αξρείν ζεσξείηαη σο κηαο 

εθαξκνγή θαη είλαη ην αξρείν ην νπνίν νη  Android ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο [27].  

Από ηε ζηηγκή πνπ κηα εθαξκνγή Android ζα εγθαηαζηαζεί ζε κηα ζπζθεπή, 

ιεηηνπξγεί ζην δηθό ηεο security sandbox:  

 Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android είλαη έλα Linux ζύζηεκα ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη πνιινύο ρξήζηεο όπνπ θάζε εθαξκνγή είλαη θαη έλαο 

δηαθνξεηηθόο ρξήζηεο. 

 Δίλαη πξνθαζνξηζκέλν έηζη ώζηε ην ζύζηεκα λα αλαζέηεη ζηελ θάζε 

εθαξκνγή κηα κνλαδηθή Linux User ηαπηόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν 

από ην ζύζηεκα θαη παξακέλεη άγλσζηε ζηελ εθαξκνγή. Σν ζύζηεκα 
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ζέηεη δηθαηώκαηα γηα όια ηα αξρεία κηαο εθαξκνγήο έηζη ώζηε κόλν ε 

ηαπηόηεηα ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη αλαηεζεί ζε απηή ηελ εθαξκνγή λα κπνξεί 

έρεη πξόζβαζε ζε απηήλ. 

 Κάζε δηεξγαζία έρεη ηε δηθή ηεο εηθνληθή κεραλή έηζη ώζηε ν θώδηθαο 

θάζε εθαξκνγήο λα ηξέρεη ζε απνκόλσζε από ηηο άιιεο εθαξκνγέο.. 

 Δίλαη πξνθαζνξηζκέλν έηζη ώζηε ε θάζε εθαξκνγή λα ηξέρεη ηε δηθή ηεο 

Linux δηεξγαζία. Σν Android αξρίδεη ηε δηεξγαζία όηαλ νπνηνδήπνηε από 

ηα ζπζηαηηθά ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα εθηειεζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηακαηά ηε δηεξγαζία όηαλ πιένλ δε ρξεηάδεηαη πνπζελά ή όηαλ ην 

ζύζηεκα πξέπεη λα εμνηθνλνκήζεη κλήκε γηα άιιεο εθαξκνγέο. 

Με ηνλ ηξόπν απηό ην ζύζηεκα Android πινπνηεί ηελ αξρή ησλ «ιηγόηεξσλ 

δπλαηώλ πξνλνκίσλ» (The principle of least privilege). Έηζη, θάζε εθαξκνγή έρεη 

πξόζβαζε κόλν ζηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ζε θαλέλα άιιν. 

Γεκηνπξγείηαη ινηπόλ έλα αζθαιηζκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε εθαξκνγή δελ 

κπνξεί λα πιεζηάζεη θαη λα έρεη πξόζβαζε ζε κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα νπνία δελ 

ηεο έρνπλ δνζεί δηθαηώκαηα.  

Τπάξρεη όκσο πάληα ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κηα εθαξκνγή κπνξεί λα 

δηακνηξαζηεί δεδνκέλα κε άιιεο εθαξκνγέο αιιά θαη λα έρεη πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη δπλαηόλ λα θαλνληζηεί δύν εθαξκνγέο λα δηακνηξάδνληαη ηελ 

ίδηα Linux user ηαπηόηεηα έηζη ώζηε λα έρεη ε κηα πξόζβαζε ζηα αξρεία ηεο άιιεο. 

Γηα ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο νη εθαξκνγέο κε ηελ ίδηα ηαπηόηεηα 

κπνξνύλ λα ηξέρνπλ ζηελ ίδηα Linux δηεξγαζία θαη λα δηακνηξάδνληαη ηελ ίδηα εηθνληθή 

κεραλή. Δπίζεο, κηα εθαξκνγή κπνξεί λα δεηήζεη άδεηα γηα πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα 

κηαο ζπζθεπήο όπσο είλαη νη επαθέο, ηα εηζεξρόκελα κελύκαηα, ε θάξηα SD, ε 

θάκεξα, ην Bluetooth θηι. Όια ηα δηθαηώκαηα ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα δνζνύλ από 

ην ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζήο ηεο.  
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Πξηλ ην Android ζύζηεκα μεθηλήζεη έλα ζπζηαηηθό κηαο εθαξκνγήο πξέπεη λα 

γλσξίδεη όηη ην ζπζηαηηθό ππάξρεη. Απηό ην εμαθξηβώλεη δηαβάδνληαο ην 

AndroidManifest.xml αξρείν ηεο εθαξκνγήο. Η εθαξκνγή πξέπεη λα δειώζεη όια ηεο 

ηα ζπζηαηηθά ζε απηό ην αξρείν ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ξίδα ηνπ θαθέινπ 

πνπ πεξηέρεη ην project ηεο εθαξκνγήο. Σν manifest θάλεη αξθεηά πξάγκαηα εθηόο 

από ην λα δειώλεη ηα ζπζηαηηθά κηαο εθαξκνγήο. Αλαγλσξίδεη ηα δηθαηώκαηα ρξήζηε 

πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή όπσο ηελ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ή ηελ αλάγλσζε ησλ 

επαθώλ. Δπίζεο δειώλεη ην ειάρηζην επίπεδν πξσηνθόιινπ πνπ απαηηείηαη από ηελ 

εθαξκνγή βαζηζκέλν ζην πνηα πξσηόθνιια ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή. Αθόκα, 

θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή 

απαηηνύληαη από ηελ εθαξκνγή όπσο ε θάκεξα, νη ππεξεζίεο Bluetooth θηι. Σέινο, νη 

βηβιηνζήθεο πξσηνθόιισλ κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπλδεζεί ε εθαξκνγή 

θαζνξίδνληαη ζην manifest εθηόο από ηα Android framework APIs.  

Ο θύξηνο ιόγνο ύπαξμεο ηνπ manifest είλαη λα πιεξνθνξήζεη ην ζύζηεκα 

ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά ηεο εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα έλα manifest αξρείν κπνξεί 

λα δειώζεη κηα δξαζηεξηόηεηα όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 6.2. 

 

 

 

Σν ζηνηρείν <application> απνηειεί ηε δήισζε ηεο εθαξκνγήο. Πεξηιακβάλεη 

ππό-ζηνηρεία πνπ δειώλνπλ θάζε έλα από ηα ζπζηαηηθά ηεο εθαξκνγήο θαη έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ όια ηα ζπζηαηηθά. Πνιιά από απηά ηα 

Εικόνα 6. 2 Τμιμα ενόσ manifest αρχείου εφαρμογισ για Android  
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ραξαθηεξηζηηθά ζέηνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο γηα ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζπζηαηηθώλ ελώ άιια ζέηνπλ ηηκέο γηα ηελ εθαξκνγή σο ζύλνιν θαη 

δελ κπνξνύλ λα επαλαθαζνξηζηνύλ από ηα ζπζηαηηθά. Σν android:icon 

ραξαθηεξηζηηθό δείρλεη ηελ πεγή ηεο εηθόλαο ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ εθαξκνγή.  

Σν ζηνηρείν <activity> δειώλεη κηα δξαζηεξηόηεηα (κηα ππνθιάζε ηνπ Activity) 

πνπ πινπνηεί κέξνο ηεο γξαθηθήο δηαζύλδεζεο ηεο εθαξκνγήο. Όιεο νη 

δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα αλαπαξηζηνύληαη από <activity> ζηνηρεία ζην manifest. Αλ 

θάπνηα δε δειώλεηαη ζην αξρείν απηό κε απηό ηνλ ηξόπν, ηόηε δελ ζα γίλεη αληηιεπηή 

από ην ζύζηεκα θαη δελ ζα εθηειεζηεί πνηέ.  Σν ραξαθηεξηζηηθό android:name 

θαζνξίδεη ην πιήξεο νξηζκέλν όλνκα θιάζεο ηεο ππνθιάζεο ηεο Activity ελώ ην 

android:label ραξαθηεξηζηηθό θαζνξίδεη έλα αιθαξηζκεηηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

νξαηή εηηθέηα γηα ηε δξαζηεξηόηεηα. 

Με ηνλ ηξόπν απηό πξέπεη λα δεισζνύλ όια ηα ζπζηαηηθά ηεο εθαξκνγήο. 

<activity> ζηνηρεία γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο, <service> ζηνηρεία γηα ηηο ππεξεζίεο, 

<receiver> ζηνηρεία γηα ηνπο broadcast receivers θαη <provider> ζηνηρεία γηα ηνπο 

παξνρείο πεξηερνκέλνπ. 

Σν ζηνηρείν <service> δειώλεη κηα ππεξεζία σο έλα ζπζηαηηθό ηεο εθαξκνγήο. 

Αληίζεηα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο, νη ππεξεζίεο δελ παξνπζηάδνπλ γξαθηθή δηαζύλδεζε 

ρξήζηε. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε καθξνπξόζεζκσλ παξαζθεληαθώλ 

ιεηηνπξγηώλ ή ζύλζεηα επηθνηλσληαθά πξσηόθνιια πνπ θαινύληαη από άιιεο 

εθαξκνγέο.  

Σν ζηνηρείν <receiver> δειώλεη έλα broadcast receiver σο έλα από ηα ζπζηαηηθά 

ηεο εθαξκνγήο. Δπηηξέπνπλ ζηηο εθαξκνγέο λα ιακβάλνπλ Intents πνπ 

αλαθνηλώλνληαη από ην ζύζηεκα ή από άιιεο εθαξκνγέο αθόκα θαη όηαλ άιια 

ζπζηαηηθά ηεο εθαξκνγήο δελ εθηεινύληαη. Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη γηα λα γίλεη έλαο 

broadcast receiver γλσζηόο ζην ζύζηεκα. Ο πξώηνο είλαη λα δεισζεί ζην manifest 

αξρείν κε απηό ην ζηνηρείν. Ο δεύηεξνο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ receiver Γπλακηθά 

κέζσ θώδηθα θαη ε θαηαρώξεζή ηνπ κε κηα θαηάιιειε κέζνδν.  
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Σν ζηνηρείν <provider> δειώλεη έλαλ content provider πνπ πξνκεζεύεη δνκεκέλε 

πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ ρεηξίδεηαη ε εθαξκνγή. Όινη νη Content providers πνπ 

είλαη κέξνο κηαο εθαξκνγήο πξέπεη λα αλαπαξηζηώληαη κε απηό ην ζηνηρείν ζην 

manifest αξρείν. Σν ζύζηεκα δελ κπνξεί λα δεη θαη γη‟ απηό δελ ζα εθηειέζεη 

contented provider ν νπνίνο δελ έρεη δεισζεί. Ο δεκηνπξγόο κηαο εθαξκνγήο 

ππνρξενύηαη λα δειώζεη ηνπο Content providers πνπ έρεη αλαπηύμεη θαη όρη απηνύο 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από άιινπο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθαξκνγή.  

Όπσο ζα εμεγεζεί κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηελ ππό-ελόηεηα 6.3, έλα 

Intent Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθθίλεζε δξαζηεξηνηήησλ, ππεξεζηώλ θαη 

broadcast receives. Απηό ζπκβαίλεη νλνκάδνληαο απιώο ην ζπζηαηηθό-ζηόρν κέζα 

ζηελ intent. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε θύξηα δύλακε ησλ Intents έγθεηηαη ζην γεγνλόο 

όηη ππάξρνπλ ελέξγεηεο (intent actions). Με ηηο ελέξγεηεο απηέο, ν ρξήζηεο κπνξεί 

απιά λα πεξηγξάςεη ηνλ ηύπν ηεο ελέξγεηαο πνπ ζέιεη λα εθηειέζεη θαζώο θαη ηα 

δεδνκέλα ζηα νπνία ζα εθαξκνζηεί θαη αθνινύζσο λα αθήζεη ην ζύζηεκα λα βξεη ην 

ζπζηαηηθό ηεο ζπζθεπήο ην νπνίν ζα εθηειέζεη ηελ ελέξγεηα. Αλ ππάξρνπλ πνιιά 

ζπζηαηηθά πνπ κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηελ ελέξγεηα ηόηε ν ρξήζηεο επηιέγεη πνην 

πξνηηκά.  

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην ζύζηεκα αλαγλσξίδεη ηα ζπζηαηηθά ηα νπνία κπνξνύλ 

λα απαληήζνπλ ζε έλα Intent παξέρεηαη ζην manifest αξρείν άιισλ εθαξκνγώλ ηεο 

ζπζθεπήο. Όηαλ ν ρξήζηεο δειώζεη έλα ζπζηαηηθό ζην manifest αξρείν ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ κπνξεί πξναηξεηηθά λα εηζάγεη intent θίιηξα ηα νπνία ππνδειώλνπλ 

ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ ζπζηαηηθνύ. Έηζη ην ζπζηαηηθό ζα είλαη ηθαλό λα αληηδξάζεη θαη ζε 

άιιεο ελέξγεηεο. Σν intent θίιηξν ππνδειώλεηαη πξνζζέηνληαο έλα ζηνηρείν <intent-

filter> σο παηδί ηνπ ζηνηρείν πνπ νξίδεη ην ζπζηαηηθό.  

Τπάξρνπλ αξθεηέο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε Android OS θαη δελ παξέρνπλ 

όιεο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλόηεηεο. Γηα ηελ απνηξνπή ηεο εγθαηάζηαζεο κηα 

εθαξκνγήο ζε κηα ζπζθεπή ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί, πξέπεη λα νξίδεηαη 

μεθάζαξα έλα πξνθίι γηα ηνπο ηύπνπο ησλ ζπζθεπώλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο 
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ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπο νπνίνπο ππνζηεξίδεη κηα εθαξκνγή.  Σν πξνθίι απηό 

εκπεξηέρεηαη επίζεο ζην αξρείν manifest. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ηνπο νξηζκνύο 

είλαη απιά πιεξνθνξηαθνί θαη ην ζύζηεκα δελ ηνπο δηαβάδεη. Σνπο δηαβάδνπλ όκσο 

εμσηεξηθέο ππεξεζίεο όπσο ην Android Market.  

Γηα παξάδεηγκα αλ κηα εθαξκνγή απαηηεί θάκεξα θαη ρξεζηκνπνηεί ην API πνπ 

εηζήρζεθε ζην Android 2.1 (επηπέδνπ 7) πξέπεη λα δεισζεί ζηηο απαηηήζεηο 

εθαξκνγήο ζην αξρείν manifest. Με ηνλ ηξόπν απηό, νη ζπζθεπέο πνπ δελ έρνπλ 

θάκεξα θαη έρνπλ έθδνζε Android ινγηζκηθνύ ρακειόηεξε από ην 2.1 δελ ζα 

κπνξνύλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηελ εθαξκνγή από ην Android Market.  

εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζθεπήο ηα νπνία ν δεκηνπξγόο εθαξκνγήο πξέπεη 

λα ιάβεη ππόςε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ είλαη ην κέγεζνο θαη ε 

ππθλόηεηα ηεο νζόλεο ηεο ζπζθεπήο, ηνπο ηξόπνπο επηβεβαίσζεο εηζόδνπ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο θαη ε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ.  

Όζνλ αθνξά ηελ νζόλε, γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπζθεπώλ 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν νζόλεο ηνπο ην Android θαζνξίδεη δύν ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε 

ζπζθεπή, ην κέγεζνο θαη ηελ ππθλόηεηα. Έηζη έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζε νκάδεο γηα 

ηελ εύθνιε αλαγλώξηζή ηνπο. Σα κεγέζε νζνλώλ είλαη: κηθξή, θαλνληθή, κεγάιε θαη 

πνιύ κεγάιε. Οη ππθλόηεηεο είλαη: ρακειή, κεζαία, πςειή θαη πνιύ πςειή. Αξρηθά, ε 

εθαξκνγή είλαη πξνθαζνξηζκέλε έηζη ώζηε λα είλαη ζπκβαηή κε όια ηα κεγέζε 

νζόλεο θαη όιεο ηηο ππθλόηεηεο επεηδή ην Android θάλεη ηηο θαηάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηαζύλδεζε ρξήζηε. Παξόια απηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

εμεηδηθεπκέλα πεξηγξάκκαηα νζόλεο γηα ζπγθεθξηκέλα κεγέζε θαη ππθλόηεηεο κε 

ελαιιαθηηθέο πεγέο εκθάληζεο. Μέζα ζην αξρείν manifest πξέπεη λα δειώλνληαη 

μεθάζαξα ηα κεγέζε ησλ νζνλώλ πνπ ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή κέζσ ηνπ ζηνηρείν 

<supports-screens>. 

Όζνλ αθνξά ηηο επαιεζεύζεηο ησλ εηζόδσλ, ππάξρνπλ ζπζθεπέο πνπ παξέρνπλ 

δηαθνξεηηθό ηύπν κεραληζκνύ εηζόδνπ από ην ρξήζηε όπσο είλαη ην πιηθό 

πιεθηξνιόγην (αληί ην εηθνληθά), ε trackball, ην navigation pad θηι. Αλ ε εθαξκνγή 
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ηνπ ρξήζηε απαηηεί έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο κεραληζκνύ εηζόδνπ ηόηε θαη απηό πξέπεη 

λα δεισζεί μεθάζαξα ζην manifest κέζσ ηνπ ζηνηρείνπ <uses-configuration>. 

Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο, ππάξρνπλ πνιιά πιηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά ινγηζκηθνύ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ (ή όρη) 

ζε κηα Android ζπζθεπή. Παξαδείγκαηα είλαη ε θάκεξα, ν αηζζεηήξαο θσηόο, ην 

Bluetooth, θάπνηα ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηεο OpenGL ή αθόκα θαη ε νζόλε αθήο. Γελ 

πξέπεη πνηέ λα παξζεί σο δεδνκέλν όηη κηα ζπζθεπή πεξηιακβάλεη όια αλεμαηξέησο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα δειώλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή κέζσ ηνπ ζηνηρείν <uses-feature> ζην manifest.   

Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ έθδνζε πιαηθόξκαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ππάξρεη ην 

ελδερόκελν λα κελ έρνπλ όιεο νη Android ζπζθεπέο ηελ πην πξόζθαηε έθδνζε θαη 

επνκέλσο λα ηξέρεη ε θάζε ζπζθεπή θαη δηαθνξεηηθή έθδνζε ηνπ Android OS. Κάζε 

λέα έθδνζε ζπλήζσο πεξηιακβάλεη θαη επηπιένλ πξσηόθνιια ηα νπνία δελ είλαη 

δηαζέζηκα ζηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ. Γηα λα θαζνξηζηεί ην πνην 

ζύλνιν πξσηνθόιισλ είλαη δηαζέζηκν, θάζε πιαηθόξκα νξίδεη έλα επίπεδν ΑΡΙ. 

Πξέπεη λα νξίδεηαη ζην manifest ην επίπεδν ησλ ΑΡΙ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

εθαξκνγή κέζσ ηνπ ζηνηρείν <uses-sdk>.   

Δίλαη ζεκαληηθό λα δεισζνύλ όιεο απηέο νη απαηηήζεηο γηα θάζε εθαξκνγή 

επεηδή όηαλ ε εθαξκνγή δηαλεκεζεί κέζσ ηνπ Android Market ε αγνξά ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηνύο ηνπο νξηζκνύο γηα λα θηιηξάξεη ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο γηα 

θάζε ζπζθεπή. Έηζη νη εθαξκνγέο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο κόλν γηα ζπζθεπέο νη 

νπνίεο πιεξνύλ ηνπο πεξηνξηζκνύο.   

Μηα Android εθαξκνγή απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα πξάγκαηα παξά κόλν 

θώδηθα. Απαηηεί θαη πεγέο πνπ βξίζθνληαη μερσξηζηά από ηνλ πεγαίν θώδηθα όπσο 

εηθόλεο, αξρεία ήρνπ θαη νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ νπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ ηα κελνύ, ηα ζηπι, ηα ρξώκαηα 

θαη ε γξαθηθή δηαζύλδεζε ρξήζηε κέζσ XML αξρείσλ. Υξεζηκνπνηώληαο ηέηνηεο 

πεγέο γηα θάζε εθαξκνγή είλαη πην εύθνιε ε ελεκέξσζε δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ 



 

 

88 

ηεο εθαξκνγήο ρσξίο λα ρξεηαζηεί ηξνπνπνίεζε ζηνλ θώδηθα. Δπίζεο, από ηε ζηηγκή 

πνπ παξέρεηαη έλα ζύλνιν ελαιιαθηηθώλ πεγώλ είλαη θαη πην απιή ε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο εθαξκνγήο γηα κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ ζπζθεπώλ.   

Γηα θάζε πεγή πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Android project ην SDK θηηάρλεη 

εξγαιεία πνπ θαζνξίδνπλ κηα κνλαδηθή, αθέξαηα ηαπηόηεηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν 

ρξήζηεο γηα αλαθνξά ζηελ πεγή από ηνλ θώδηθα ή από άιιεο πεγέο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην XML αξρείν. Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πηπρέο παξνρήο πεγώλ 

αλεμάξηεηα από ηνλ πεγαίν θώδηθα είλαη ε ηθαλόηεηα παξνρήο ελαιιαθηηθώλ πεγώλ 

γηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηή πεγή γηα 

ηε δηαζύλδεζε ηεο ίδηα εθαξκνγή ζηα ειιεληθά θαη μερσξηζηή πεγή γηα ηε 

δηαζύλδεζε ηεο ίδηαο εθαξκνγήο ζηα αγγιηθά. Απιά πξέπεη λα θαζνξηζηεί πνην XML 

αξρείν ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε θάλνληαο αλαθνξά ζε απηό. Σν 

Android ππνζηεξίδεη πνιινύο δηαθνξεηηθνύο qualifiers γηα ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο. Ο 

qualifier είλαη έλα ζύληνκν αιθαξηζκεηηθό ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην όλνκα 

ησλ θαθέισλ κε ηηο πεγέο γηα λε θαζνξηζηνύλ νη ηδηόηεηεο ηεο ζπζθεπήο γηα ηηο νπνίεο 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη πεγέο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κηαο εθαξκνγήο, ην Android project 

παθεηάξεηαη ζην .apk αξρείν ην νπνίν πεξηέρεη ην binary ηεο εθαξκνγήο. Πεξηέρεη 

όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζε κηα 

ζπζθεπή ή ζε έλαλ πξνζνκνησηή όπσο γηα παξάδεηγκα ηα .dex αξρεία, κηα binary 

έθδνζε ηνπ AndroidManifest.xml αξρείνπ, κεηαγισηηηζκέλεο πεγέο θαη κε 

κεηαγισηηηζκέλα αξρεία πεγώλ ηεο εθαξκνγήο [28]. Όηαλ ν ρξήζηεο αλαπηύζζεη 

εθαξκνγή ζην Eclipse, ην ADT plugin ρηίδεη απμεηηθά ην project θαζώο ν ρξήζηεο 

θάλεη αιιαγέο ζηνλ πεγαίν θώδηθα. Σν Eclipse εμάγεη έλα .apk αξρείν απηόκαηα ζην 

θάθειν bin ηνπ project έηζη ν ρξήζηεο δε ρξεηάδεηαη λα θάλεη ηίπνηα απνιύησο γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ αξρείνπ απηνύ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ αλαπηύζζεη ζε πεξηβάιινλ Eclipse, κπνξεί λα 

θηίζεη ην project κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαγόκελνπ build.xml Ant αξρείνπ ην νπνίν 
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βξίζθεηαη ζην θάθειν ηνπ project.  Σν αξρείν απηό θαιεί απηόκαηα ηα εξγαιεία 

θαηαζθεπήο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο ζε πξνζνκνησηή ή ζε ζπζθεπή, ε εθαξκνγή 

πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε ζε debug ή release mode. Όηαλ πξόθεηηαη γηα απιό 

έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηείηαη ππνγξαθή ζε debug mode ελώ όηαλ ε 

εθαξκνγή ζα ειεπζεξσζεί ζηελ αγνξά ηνπ Android απαηηείηαη ππνγξαθή ζεrelease 

mode γηα ηελ νπνία απαηηείηαη πξνζσπηθό θιεηδί.  

Η εηθόλα 6.3 παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο θαη εθηέιεζεο κηαο εθαξκνγήο.  

 

 

Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη αξθεηά εξγαιεία θαη δηεξγαζίεο πνπ 

παξάγνπλ ελδηάκεζα αξρεία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ .apk. Σα πεξηζζόηεξα από ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθξύπηνληαη από ην ρξήζηε. Η γεληθή δηεξγαζία 

θαηαζθεπήο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Σν Android Asset Packaging εξγαιείν 

(aapt) παίξλεη ηα αξρεία κε ηνπο πόξνπο ηεο εθαξκνγήο όπσο είλαη ην 

AndroidManifest.xml θαη ηα XML αξρεία γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα κεηαγισηηίδεη. 

Παξάγεηαη επίζεο έλα R.java αξρείν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο αλαθνξέο ησλ πεγώλ 

πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ θώδηθα.  

Αθνινπζεί ην εξγαιείν aidl πνπ κεηαηξέπεη όια ηα .aidl interfaces πνπ ππάξρνπλ 

ζε java interfaces. Όινο ν θώδηθαο πνπ είλαη γξακκέλνο ζε java 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ R.java αξρείνπ θαη ησλ .aidl αξρείσλ κεηαγισηηίδνληαη 

από ηνλ compiler ηεο Java γηα λα εμαρζνύλ ηα .class αξρεία.   

Εικόνα 6. 3 Τα ςυςτατικά που εμπλζκονται ςτθν καταςκευι και εκτζλεςθ μιασ Android εφαρμογισ 
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Σν εξγαιείν dex κεηαθξάδεη ηα .class αξρεία ζε Dalvik byte code. Όιεο νη 3rd 

party βηβιηνζήθεο θαη ηα .class αξρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην projects 

κεηαηξέπνληαη ζε .dex αξρεία γηα λα είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζή ηνπο κέζα ζην ηειηθό 

.apk αξρείν.  

Όιεο νη κε κεηαγισηηηζκέλεο πεγέο (όπσο νη εηθόλεο), νη κεηαγισηηηζκέλεο 

πεγέο θαη ηα .dex αξρεία ζηέιλνληαη ζην εξγαιείν  apkbuilder γηα λα ελζσκαησζνύλ 

ζε έλα .apk αξρείν/ 

Όηαλ θαηαζθεπαζηεί ην .apk πξέπεη λα ππνγξαθεί είηε κε debug θιεηδί είηε κε 

release θιεηδί πξηλ γίλεη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή. Σέινο, αλ ε 

εθαξκνγή ππνγξάθεηαη ζε release mode πξέπεη λα επζπγξακκηζηεί ην .apk αξρείν κε 

ην zipalign εξγαιείν. Η επζπγξάκκηζε ηνπ ηειηθνύ .apk ειαηηώλεη ηε ρξήζε κλήκεο 

όηαλ ε εθαξκνγή ηξέρεη ζε κηα ζπζθεπή Android. 

 

6.3 Σα θύξηα ζπζηαηηθά κηαο εθαξκνγήο γηα ην Android ηεο Google θαη ε 

πνξεία εθηέιεζεο ηεο 

Μηα Android εθαξκνγή κπνξεί αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή λα βξίζθεηαη ζε θάπνηα 

θαηάζηαζε. Η θάζε θαηάζηαζε, πεξηγξάθεηαη από ηα ζπζηαηηθά ηα νπνία ηελ 

ζπλζέηνπλ. Μηα δηεξγαζία κηαο εθαξκνγήο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο 

αθόινπζεο θαηαζηάζεηο: Active Process, Visible Process, Started Service Process, 

Background Process θαη Empty Process. 

Active process (Δλεξγή): κηα ελεξγή δηεξγαζία βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην θαη είλαη 

απηή ε νπνία θηινμελεί εθαξκνγέο ησλ νπνίσλ ηα ζπζηαηηθά αιιειεπηδξνύλ κε ην 

ρξήζηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Οη δηεξγαζίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη απηέο ηηο 

νπνίεο ην Android πξνζπαζεί λα θξαηήζεη δσληαλέο απαηηώληαο πόξνπο από άιιεο. 

Γεληθά, ππάξρνπλ πνιύ ιίγεο ηέηνηεο δηεξγαζίεο θαη είλαη απηέο νη νπνίεο 

ηεξκαηίδνληαη ηειεπηαίεο όηαλ πξνθύςεη αλάγθε. Οη ελεξγέο δηεξγαζίεο 

πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζε ελεξγή θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη δειαδή ζην 
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πξνζθήλην θαη αληηδξνύλ ζηα γεγνλόηα ηνπ ρξήζηε. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο 

δξαζηεξηόηεηεο, ππεξεζίεο θαη broadcast receivers πνπ πξνο ην παξόλ εθηεινύλ έλα 

ρεηξηζηή γεγνλόησλ onReceive. Σέινο, πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πνπ εθηεινύλ 

ρεηξηζηέο γεγνλόησλ onStart, onCreate θαη onDestroy.   

Visible Process (Οξαηή): Μηα δηεξγαζία πνπ βξίζθεηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε 

είλαη νξαηή αιιά είλαη θαη κε ελεξγή. πλήζσο ηέηνηεο δηεξγαζίεο θηινμελνύλ νξαηέο 

δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο είλαη κελ νξαηέο αιιά δελ είλαη ζην πξνζθήλην ή δελ 

αληηδξνύλ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ κηα δξαζηεξηόηεηα είλαη 

κεξηθώο θξπκκέλε από κηα δηαθαλή δξαζηεξηόηεηα ή κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ δελ 

θαηαιακβάλεη όιε ηελ νζόλε. Τπάξρνπλ πνιύ ιίγεο νξαηέο δηεξγαζίεο θαη 

ηεξκαηίδνληαη κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο γηα λα επηηξαπεί ε ζπλέρηζε ηεο εθηέιεζεο 

ζηηο Δλεξγέο δηεξγαζίεο.   

Started Service Process (Δθθίλεζε Τπεξεζίαο): Οη δηεξγαζίεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ππεξεζίεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλερή επεμεξγαζία ε νπνία πξέπεη λα 

ζπλερίδεηαη ρσξίο νξαηή δηαζύλδεζε. Δπεηδή νη ππεξεζίεο δελ αιιειεπηδξνύλ 

απεπζείαο κε ην ρξήζηε, ιακβάλνπλ ιίγν ρακειόηεξε πξνηεξαηόηεηα παξά νη νξαηέο 

δηεξγαζίεο. Δμαθνινπζνύλ λα ζεσξνύληαη δηεξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζην πξνζθήλην 

θαη δελ ηεξκαηίδνληαη εθηόο θαη αλ απαηηνύληαη πόξνη γηα ελεξγέο ή νξαηέο δηεξγαζίεο.  

Background Process (Παξαζθήλην): Μηα δηεξγαζία βξίζθεηαη ζην παξαζθήλην 

όηαλ αζρνιείηαη κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ είλαη νξαηέο θαη πνπ δελ έρνπλ 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αξρίζεη λα εθηεινύληαη ήδε. πλήζσο ππάξρεη έλαο κεγάινο 

αξηζκόο από δηεξγαζίεο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη είλαη απηέο πνπ ηεξκαηίδνληαη 

ζπλήζσο από ην ζύζηεκα όηαλ ππάξρεη απαίηεζε γηα επηπιένλ πόξνπο. Οη 

δηεξγαζίεο απηέο ηεξκαηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή last-seen-first-killed.  

Empty Process (Άδεηα): Γηα ηε βειηίσζε ηεο όιεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ην 

android ζπρλά δηαηεξεί ζηε κλήκε εθαξκνγέο αθνύ έρνπλ θηάζεη ζην ηέινο ηνπ 

θύθινπ δσήο ηνπο. Σηο δηαηεξεί γηα λα βειηηώζεη ην ρξόλν εθθίλεζεο ησλ εθαξκνγώλ 
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όηαλ επηιέγνληαη γηα επαλεθθίλεζε. Σέηνηεο δηεξγαζίεο ηεξκαηίδνληαη εληειώο όηαλ 

είλαη απαξαίηεην θαη κε ηπραίν ηξόπν.  

Σα ζπζηαηηθά κηαο εθαξκνγήο: ηα ζπζηαηηθά κηαο εθαξκνγήο είλαη ηα 

ζεκειηώδε θαηαζθεπαζηηθά κπινθ κηαο Android εθαξκνγήο. Κάζε ζπζηαηηθό είλαη έλα 

δηαθνξεηηθό ζεκείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ζύζηεκα κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή. 

Γελ είλαη όια ηα ζπζηαηηθά πξαγκαηηθά ζεκεία εηζόδνπ γηα ην ρξήζηε. Κάπνηα 

ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο αιιά ην θαζέλα ππάξρεη από κόλν ηνπ σο κηα νληόηεηα θαη 

έρεη έλα μερσξηζηό ξόιν. Κάζε έλα είλαη έλα κνλαδηθό θαηαζθεπαζηηθό κπινθ πνπ 

βνεζά ζηνλ θαζνξηζκό ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρξήζηε.  

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηύπνη ζπζηαηηθώλ εθαξκνγώλ [27]. Κάζε ηύπνο εμππεξεηεί 

έλα δηαθνξεηηθό ζθνπό θαη έρεη έλα μερσξηζηό θύθιν δσήο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν ην ζπζηαηηθό δεκηνπξγείηαη θαη θαηαζηξέθεηαη. Οη ηέζζεξηο ηύπνη ησλ 

ζπζηαηηθώλ είλαη Activities, Services, Content Providers θαη Broadcast Receivers.  

Activities: Μηα δξαζηεξηόηεηα αλαπαξηζηά κηα κνλαδηθή νζόλε κε κηα 

δηαζύλδεζε ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα κηα εθαξκνγή email είλαη δπλαηό λα έρεη κηα 

δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ εκθάληζε ησλ email, κηα άιιε δξαζηεξηόηεηα γηα ηε ζύλζεζή 

ηνπο θηι. Παξόιν πνπ νη δξαζηεξηόηεηεο ζπλεξγάδνληαη γηα λα παξέρνπλ κηα 

εκπεηξία ζην ρξήζηε όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή, ε θάζε κηα είλαη αλεμάξηεηε από ηηο 

άιιεο. Δπίζεο, θάζε εθαξκνγή κπνξεί λα εθθηλεί νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο αλ ε εθαξκνγή ηνπο ην επηηξέπεη. Μηα δξαζηεξηόηεηα πινπνηείηαη σο 

ππνθιάζε ηεο θιάζεο Activity. 

Services: Μηα ππεξεζία είλαη έλα ζπζηαηηθό πνπ ηξέρεη ζην παξαζθήλην γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε καθξνρξόλησλ ιεηηνπξγηώλ ή γηα ηελ εμππεξέηεζε 

απνκαθξπζκέλσλ δηεξγαζηώλ. Μηα ππεξεζία δελ παξέρεη κηα δηαζύλδεζε ρξήζηε. 

Γηα παξάδεηγκα κηα ππεξεζία κπνξεί λα αλαπαξάγεη κνπζηθή ζην παξαζθήλην θαζώο 

ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε κηα άιιε εθαξκνγή. Έλα άιιν ζπζηαηηθό, όπσο κηα 

δξαζηεξηόηεηα γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα εθθηλήζεη κηα ππεξεζία θαη λα ηελ αθήζεη 
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λα ηξέρεη ή λα δεζκεπηεί καδί ηεο γηα ζθνπνύο αιιειεπίδξαζεο. Μηα ππεξεζία είλαη 

πινπνηεκέλε σο ππνθιάζε ηεο θιάζεο Service.   

Content Providers: έλαο content provider δηαρεηξίδεηαη έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ 

ην νπνίν δηακνηξάδεηαη αλάκεζα ζε θάπνηεο εθαξκνγέο. Γεδνκέλα κπνξνύλ λα 

απνζεθεπηνύλ ζην ζύζηεκα αξρείσλ, ζηελ SQLite βάζε δεδνκέλσλ, ζην δηαδίθηπν ή 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηνπνζεζία ζηελ νπνία κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ε εθαξκνγή. 

Μέζσ ηνπ content provider άιιεο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο ζηα 

δεδνκέλα ή λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ αλ επηηξέπεηαη. Οη content providers είλαη ρξήζηκνη 

γηα ηελ αλάγλσζε θαη εγγξαθή δεδνκέλσλ πνπ είλαη πξνζσπηθά ηεο εθαξκνγήο θαη 

όρη δηακνηξαδόκελα. Έλαο content provider πινπνηείηαη σο ππνθιάζε ηεο θιάζεο 

Content Provider θαη πξέπεη λα πινπνηεί έλα πξνθαζνξηζκέλν ζύλνιν πξσηνθόιισλ 

πνπ επηηξέπνπλ ζηηο άιιεο εθαξκνγέο λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο.  

Broadcast Receivers: Έλαο broadcast receiver είλαη έλα ζπζηαηηθό ην νπνίν 

αληηδξά ζηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πνιινί broadcasters πξνέξρνληαη από 

ην ζύζηεκα, γηα παξάδεηγκα ν broadcaster πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ γεγνλόηνο όηη ε νζόλε έρεη ζβήζεη, όηη ε κπαηαξία ηειεηώλεη ή όηη κηα εηθόλα έρεη 

παξζεί κέζσ ηεο θσηνγξαθηθήο. Οη εθαξκνγέο κπνξνύλ επίζεο λα αξρηθνπνηήζνπλ 

broadcasts γηα λα ελεκεξώζνπλ π.ρ. άιιεο εθαξκνγέο όηη θάπνηα δεδνκέλα έρνπλ 

«θαηέβεη» ζηε ζπζθεπή θαη όηη είλαη δηαζέζηκα γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Παξόιν 

πνπ νη broadcast receivers δελ εκθαλίδνπλ δηαζύλδεζε ρξήζηε, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα κπάξα εηδνπνηήζεσλ γηα λα ελεκεξώλνπλ ην ρξήζηε όηαλ έλα 

γεγνλόο broadcast ζπκβαίλεη. πλήζσο, έλαο broadcast receiver είλαη απιά κηα πύιε 

γηα άιια ζπζηαηηθά θαη έρεη σο ζθνπό λα θάλεη πνιύ ιίγε δνπιεηά. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί απιά λα αξρηθνπνηήζεη κηα ππεξεζία γηα λα θάλεη θάηη ζρεηηθά κε έλα 

γεγνλόο. Ο broadcast receiver πινπνηείηαη σο ππνθιάζε ηεο θιάζεο Broadcast 

Receiver θαη θάζε broadcast παξαδίδεηαη σο έλα intent αληηθείκελν.    

Μηα κνλαδηθή πηπρή ηεο ζρεδίαζεο ηνπ Android ζπζηήκαηνο είλαη όηη 

νπνηαδήπνηε εθαξκνγή κπνξεί λα εθθηλήζεη έλα ζπζηαηηθό θάπνηαο άιιεο 
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εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα ηξαβήμεη κηα θσηνγξαθία κε ηε 

θάκεξα ε εθαξκνγή ηνπ ρξήζηε ζα εθθηλήζεη ην αληίζηνηρν ζπζηαηηθό θάπνηαο άιιεο 

εθαξκνγήο πνπ θάλεη απηή ηε δνπιεηά. Έηζη δελ απαηηείηαη λα πινπνηεζεί μαλά ε ίδηα 

ιεηηνπξγηθόηεηα. Σν κόλν πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη ε εθθίλεζε ηνπ ζπζηαηηθνύ απηνύ 

εθθηλώληαο ηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηόηεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο θάκεξαο.    

Όηαλ ην ζύζηεκα εθθηλεί έλα ζπζηαηηθό, μεθηλά ζηελ νπζία ηε δηεξγαζία εθείλεο 

ηεο εθαξκνγήο αλ δελ εθηειείηαη ήδε θαη πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία ζηηγκηόηππσλ ησλ 

θιάζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ην ζπζηαηηθό. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε εθαξκνγή ηνπ 

ρξήζηε μεθηλά ηε δξαζηεξηόηεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο θάκεξαο ε νπνία είλαη ππεύζπλε 

γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηώλ, ε δξαζηεξηόηεηα εθείλε ηξέρεη ζηε δηεξγαζία πνπ αλήθεη 

ζηελ εθαξκνγή ηεο θάκεξαο θαη όρη ζηε δηεξγαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρξήζηε. 

Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ζε αληίζεζε κε ηηο εθαξκνγέο άιισλ ζπζηεκάησλ, νη εθαξκνγέο 

ηνπ Android δελ έρνπλ έλα κνλαδηθό ζεκείν εηζόδνπ (δελ ππάξρεη main ζπλάξηεζε). 

Λόγσ ηνπ όηη ην ζύζηεκα ηξέρεη θάζε εθαξκνγή ζε δηαθνξεηηθή δηεξγαζία κε 

πεξηνξηζκνύο αξρείσλ πνπ απαγνξεύνπλ ηελ πξόζβαζε ζε άιιεο εθαξκνγέο, ε 

εθαξκνγή ηνπ ρξήζηε δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απεπζείαο ελεξγνπνίεζε ελόο 

ζπζηαηηθνύ άιιεο εθαξκνγήο. ην Android όκσο απηό κπνξεί λα γίλεη.  

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ελόο ζπζηαηηθνύ άιιεο εθαξκνγήο πξέπεη λα παξαδνζεί 

έλα κήλπκα ζην ζύζηεκα πνπ λα θαζνξίδεη ηελ πξόζεζε (intent) γηα εθθίλεζε ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηαηηθνύ. Αθνινύζσο ην ζύζηεκα ελεξγνπνηεί απηό ην ζπζηαηηθό 

γηα ηελ εθαξκνγή πνπ ην δήηεζε.    

Δλεξγνπνίεζε ζπζηαηηθώλ: Σξεηο από ηνπο ηέζζεξηο ηύπνπο ζπζηαηηθώλ 

(activities, services, broadcast receivers) ελεξγνπνηνύληαη κέζσ αζύγρξνλσλ 

κελπκάησλ πνπ νλνκάδνληαη intent. Σα intents δεζκεύνπλ αλεμάξηεηα ζπζηαηηθά 

κεηαμύ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο πνπ κπνξνύλ λα αλήθνπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ρξήζηε ή ζε άιιεο εθαξκνγέο. Έλα intent δεκηνπξγείηαη από έλα intent 

αληηθείκελν ην νπνίν θαζνξίδεη ην κήλπκα πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη είηε έλα 
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ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθό είηε έλα ζπγθεθξηκέλν ηύπν ζπζηαηηθνύ. Έλα intent κπνξεί 

λα είλαη είηε explicit είηε implicit.   

Γηα δξαζηεξηόηεηεο θαη ππεξεζίεο, έλα Intent θαζνξίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ ζα 

εθηειεζηεί θαη κπνξεί λα θαζνξίδεη ην URL ησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία ζα δξάζεη. ε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα δξαζηεξηόηεηα γηα λα ιάβεη έλα 

απνηέιεζκα. Η δξαζηεξηόηεηα επίζεο επηζηξέθεη ην απνηέιεζκα σο intent. 

Γηα ηνπο broadcast receivers ην Intent απιά θαζνξίδεη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ όηη 

ππάξρεη κηα αλά-κεηάδνζε.  

Ο ηέηαξηνο ηύπνο ζπζηαηηθνύ πνπ είλαη ν content provider δελ ελεξγνπνηείηαη 

από Intents. Δλεξγνπνηείηαη όηαλ είλαη ν ζηόρνο κηαο αίηεζεο από έλα 

ContentResolver. Ο content resolver ρεηξίδεηαη όιεο ηηο απεπζείαο ζπλαιιαγέο κε ηνλ 

content provider έηζη ώζηε πν ζπζηαηηθό πνπ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κε ηνλ 

provider λα κελ ρξεηάδεηαη θαη λα θαιεί απιά ηηο κεζόδνπο ηνπ contentResolver 

αληηθεηκέλνπ. Απηό αθήλεη έλα επίπεδν αθαίξεζεο κεηαμύ ηνπ content provider θαη 

ηνπ ζπζηαηηθνύ πνπ δεηά θάπνηεο πιεξνθνξίεο.  

Τπάξρνπλ μερσξηζηέο κέζνδνη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θάζε ηύπνπ αληηθεηκέλνπ. 

Γηα ηελ εθθίλεζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο αξθεί λα πεξαζηεί έλα Intent ζηε κέζνδν 

startActivity() ή startActivityForResault(). Γηα ηελ εθθίλεζε κηαο ππεξεζίαο αξθεί λα 

πεξαζηεί έλα intent ζηε κέζνδν startService(). Δπίζεο κπνξεί λα δεζκεπηεί ε 

εθαξκνγή ζε κηα ππεξεζία πεξλώληαο έλα Intent ζηε κέζνδν bindService(). Γηα ηελ 

αξρηθνπνίεζε ελόο broadcast αξθεί λα πεξαζηεί έλα Intent ζε κεζόδνπο όπσο 

sendBroadcast(), sendOrderedBroadcast() ή sendStickyBroadcast(). Δίλαη επίζεο 

δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε εξσηήκαηνο ζε έλα content provider θαιώληαο ηε κέζνδν 

query() ζε έλα ContentResolver.  
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Κεθάιαην 7 

 

Αζθάιεηα ινγηζκηθνύ ζην iOS ηεο Apple θαη ζην Android  ηεο 

Google 

 

 

7.1 Αζθάιεηα ζην iOS ηεο Apple 

 

Έρνληαο εμεηάζεη ζε βάζνο ην iOS ζα ήηαλ ζσζηό λα γίλεη θαη αλαθνξά ζηε 

δνκή αζθαιείαο ηνπ iPhone από έλα πςειό επίπεδν. Έρνπλ εληνπηζηεί ήδε θάπνηα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην iOS γηα iPhone ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα [29]. Παξάιιεια, θαη ε ίδηα ε θηινζνθία αζθάιεηαο ηνπ iPhone παξνπζηάδεη 

αξθεηά ιάζε.  

Η πξνζέγγηζε ηεο Apple ζην λα θάλεη ην iPhone κηα αζθαιή ζπζθεπή ήηαλ ην λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηελ επηθάλεηα επίζεζεο ζηε ζπζθεπή [30] θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

έθζεζε ηεο ζπζθεπήο ζε εππάζεηεο. Γηα λα επηηύρεη ην ζηόρν ηεο, ε Apple επέηξεςε 

ηελ πξόζβαζε γηα εγγξαθή κόλν ζηε sandbox πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ θαη 

απαγόξεπζε ηελ εγθαηάζηαζε third-party εθαξκνγώλ πνπ αλαπηύζζνληαλ από 

άιινπο. Αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Safari αθαηξέζεθαλ από ηνλ Mobile Safari πνπ 

ζπλαληάηαη ζην iOS γηα ην iPhone ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηθαλόηεηαο ρξήζεο 

Plug-ins όπσο ην Flash θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα εγθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ηύπσλ αξρείσλ από ην δηαδίθηπν.  

Ο Mobile Safari είλαη πεξηνξηζκέλνο ζην λα εθηειεί κόλν Javascript θώδηθα θαη 

κόλν ζηε sandbox πεξηνρή. Πξνθύπηεη ινηπόλ ην ζπκπέξαζκα όηη αληί λα 

επηηξέπεηαη ε ειεπζεξία θαη ε επειημία ζην ρξήζηε θάλνληαο ην ζύζηεκα εύξσζην θαη 

αζθαιέο, ε πξνζέγγηζε ηεο Apple πξνθάιεζε ηε δεκηνπξγία κηαο ειεγρόκελεο, 
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θιεηζηνύ ηύπνπ ζπζθεπήο. Η θηινζνθία θαη κόλν πνπ αθνινπζεί ε Apple έρεη 

πξόβιεκα ελώ θαη ε ίδηα ε αξρηηεθηνληθή παξνπζηάδεη κεηνλεθηήκαηα αθνύ θάλεη 

πνιύ ιίγε πξνζπάζεηα όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ηεο 

ζπζθεπήο αλεμάξηεηα. Απηό πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη όιεο νη ζεκαληηθέο 

δηεξγαζίεο εθηεινύληαη σο super user κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή, γεγνλόο πνπ 

απνηειεί κεηνλέθηεκα όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο.  

Έηζη, ν εηζβνιέαο κπνξεί λα ειέγμεη νιόθιεξν ην iPhone αλ θαηαθέξεη λα 

εθκεηαιιεπζεί κηα από ηηο επαηζζεζίεο ηνπ iOS κε θάπνηα από ηηο εθαξκνγέο ηνπ. Η 

αζθάιεηα ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θάλεη έλαο ηδηνθηήηεο ζην λα πξνζηαηέςεη ην ζπίηη ηνπ. Αγνξάδεη κελ όια ηα 

ζπζηήκαηα θιεηδώκαηνο από ηελ αγνξά, αθήλεη όκσο όια ηα ππόινηπα δσκάηηα 

εθηεζεηκέλα ρξεζηκνπνηώληαο κόλν έλα ζεκείν αζθαιείαο. Παξόιν πνπ ζα είλαη 

δύζθνιν λα κπεη θαλείο ζην ζπίηη, όηαλ κπεη ζα είλαη ειεύζεξνο λα θάλεη ό,ηη ζέιεη κε 

ην πεξηερόκελν. 

Αθόκα έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα αζθάιεηαο πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη ην 

iPhone ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ MobileSafari 

θαη MobileMail νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε projects αλνηθηνύ θώδηθα. Δπηπιένλ, αξθεηέο 

αλνηθηέο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνιιέο από ηηο εθαξκνγέο ηνπ iPhone. Γηα 

παξάδεηγκα ε libtiff θαη ε WebKit ρξεζηκνπνηνύληαη θαη νη δύν ζην MobileSafari θαη 

MobileMail. Η ρξήζε θαη ε δηακνίξαζε projects αλνηθηνύ θώδηθα είλαη πνιύ επλντθή 

θηάλεη λα βξίζθνληαη εγθαηαζηεκέλεο νη ηειεπηαίεο εθδόζεηο ηνπο. Δμάιινπ, παιηέο 

εθδόζεηο ηνπ libtiff έρνπλ ήδε ππνζηεί θαθόβνπιεο επηζέζεηο.   

Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ηα projects αλνηθηνύ θώδηθα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ αζθάιεηα είλαη όηη ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη ν εηζβνιέαο είλαη λα θνηηάμεη 

ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ project θαζώο θαη αθνινύζσο ηελ έθδνζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή ζην iOS. ε πεξίπησζε πνπ βξεη όηη ζηε ζπζθεπή 

είλαη εγθαηεζηεκέλε παιαηόηεξε έθδνζε ζα εληνπίζεη ην ζεκείν ην νπνίν δηνξζώζεθε 

θαη ζα εηζβάιεη κε επθνιία ζην ζύζηεκα ηνπ iOS. Με ην λα ρξεζηκνπνηνύληαη 
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παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ projects αλνηθηνύ θώδηθα ζην iOS, ε Apple έθαλε 

επθνιόηεξε ηε δνπιεηά ησλ hackers ζηνλ εληνπηζκό πηζαλώλ επηζέζεσλ. Η Apple 

απέηπρε επίζεο ζην λα δπζθνιέςεη ηνπο hackers ζην λα εθκεηαιιεπζνύλ ηηο 

επαηζζεζίεο ηνπ ινγηζκηθνύ. Με ην λα κελ πινπνηεί γλσζηέο ηερληθέο όπσο Address 

Space Layout Randomization (ASLR) ή κε εθηειέζηκνπ ζσξνύ ζηελ έθδνζε ηνπ OS 

X πνπ ππάξρεη ζηε ζπζθεπή δελ πξνθαιεί θακηά δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε θαη 

δηαλνκή θαθόβνπισλ πξνγξακκάησλ.  

Βέβαηα, έρνπλ πηνζεηεζεί θαη θάπνηεο θαιέο πξαθηηθέο νη νπνίεο βνεζνύλ ζηελ 

αύμεζε ηεο αζθάιεηαο ζην iPhone. Όκσο νη hackers βξίζθνπλ θαη πάιη ηξόπνπο γηα 

λα μεπεξλνύλ ηα εκπόδηα πνπ ηνπο ζέηεη ε Apple. Γηα παξάδεηγκα, ε ζηνίβα είλαη κε 

εθηειέζηκε ζην iOS έηζη ώζηε ν εηζβνιέαο λα κελ κπνξεί εύθνια λα πξνζζέζεη 

θνξηίν ζε απηήλ κέζσ buffer overflow [57] θαη λα ηελ εθηειέζεη. Όκσο, κηα κε 

εθηειέζηκε ζηνίβα δελ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη ζηελ return-to-libc επίζεζε ε νπνία 

πινπνηείηαη ζε κηα jailbreaking επίζεζε. Δπηπξόζζεηα, ε Apple θπθινθόξεζε λέεο 

εθδόζεηο firmware νη νπνίεο επηδηνξζώλνπλ ζπγθεθξηκέλεο επαηζζεζίεο γηα ηελ 

απνθπγή jailbreaking. Η εηαηξεία πξνζπάζεζε επίζεο λα απνηξέςεη ην μεθιείδσκα 

ζπζθεπώλ ρξεζηκνπνηώληαο κηα πην λέα έθδνζε ηνπ bootloader. Η πξνζπάζεηα απηή 

όκσο απέηπρε επεηδή νη hackers βξήθαλ ηνλ ηξόπν λα επηζηξέθνπλ ζηελ παιηά 

έθδνζε ηνπ bootloader. Με όια απηά, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ θαζέλα ε απνξία 

ηνπ πώο ε Apple ρξεζηκνπνίεζε ηόζν πςειή ηερλνινγία ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ 

αιιά δελ θαηάθεξε παξόια απηά λα δεκηνπξγήζεη κηα αζθαιή ζπζθεπή γηα ην θνηλό 

ηεο.  

Σν iPhone είλαη επίζεο ηθαλό γηα ηελ απνζηνιή θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ EDGE δηθηύνπ. Σν δίθηπν απηό παξέρεηαη από ηελ ΑΣ&Σ. Δλαιιαθηηθά, ην 

iPhone κπνξεί λα ζηείιεη δεδνκέλα κέζσ αζύξκαησλ ζπλδέζεσλ θαη κέζσ 

Bluetooth. Έλα iPhone αξρηθά ελεξγνπνηείηαη κέζα από ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην 

iTunes. Μέζα από ην πξόγξακκα απηό, ην iPhone είλαη ηθαλό λα ιακβάλεη δεδνκέλα 

θαη λα ζπγρξνλίδεηαη κε ηνλ ππνινγηζηή. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε 
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αξρηηεθηνληθή αζθαιείαο ηνπ iPhone επηρεηξεί ηελ ειάηησζε ηεο επηθάλεηαο πνπ 

κπνξεί λα δερζεί επίζεζε. Απηό επηηπγράλεηαη πεξηνξίδνληαο ηνλ αξηζκό ησλ 

εθαξκνγώλ ζε κηα ζπζθεπή θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ησλ ππαξρόλησλ 

εθαξκνγώλ. Η ζπζθεπή δελ πεξηιακβάλεη θνηλά binaries όπσο Bash, ssh ή Ls.  

Ο πεξηνξηζκόο ησλ ηύπσλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδνληαη από ηε ζπζθεπή είλαη 

έλαο απνδνηηθόο ηξόπνο κείσζεο ηεο έθζεζεο ζε πηζαλέο επηζέζεηο. πλερίδνληαο κε 

ηελ πξννπηηθή ηεο κείσζεο έθζεζεο, ην iPhone όπσο αλαθέξζεθε πξηλ, δελ 

επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ από ηξίηνπο ζηε ζπζθεπή. Απηό επηηπγράλεηαη 

κε άξλεζε πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα αξρείσλ θαη κε ηε κε ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ 

SDK [31]. Παξνκνίσο, ππάξρεη ηερληθή δπζθνιία ζηε κε ύπαξμε ελόο toolchain γηα 

ηελ θαηαζθεπή εθαξκνγώλ γηα Mac OS X πνπ ηξέρεη ζε ARM επεμεξγαζηή. Γελ 

ππάξρεη δειαδή θαλέλαο compiler εθηόο πεξηβάιινληνο Apple ν νπνίνο λα κπνξεί λα 

ρηίζεη εθαξκνγέο πνπ ζα ηξέρνπλ ζε iOS αθόκα θαη αλ ην αξρείν κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζην ζύζηεκα αξρείσλ ηεο ζπζθεπήο. Με ηελ απαγόξεπζε εγθαηάζηαζεο 

εθαξκνγώλ από ηξίηνπο,  ν αξηζκόο ησλ πηζαλνηήησλ εηζβνιήο από ηξίηνπο 

κεηώλεηαη. Όηαλ όκσο κηα εθαξκνγή ηνπ iOS παξαβηαζηεί από ηνλ εηζβνιέα, δελ 

ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ ζα απνηξέςνπλ ηνλ εηζβνιέα από ην λα θαηαιάβεη 

ηνλ έιεγρν νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σν γεγνλόο όηη δε ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ ηπραίνπ ζηε ζέζε ησλ 

δηεπζύλζεσλ κλήκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάζε θνξά πνπ κηα δηεξγαζία εθηειείηαη, ε 

ζηνίβα, ν ζσξόο αιιά θαη ν εθηειέζηκνο θώδηθαο βξίζθνληαη ζην ίδην αθξηβώο ζεκείν 

κλήκεο ζην νπνίν ήηαλ θαη ζηηο πξνεγνύκελεο εθηειέζεηο ηεο ίδηαο δηεξγαζίαο. Απηό 

βνεζά ηνπο εηζβνιείο ζηε ζπγγξαθή θώδηθα πνπ αθνύ ηνπο επηηξέπεη λα καληέςνπλ 

ηε κνξθή ηεο κλήκεο ζηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο αιιά θαη από ζπζθεπή ζε 

ζπζθεπή.  

Δπηπιένλ, ην γεγνλόο όηη ν ζσξόο είλαη εθηειέζηκνο, επηηξέπεη ζηνπο εηζβνιείο 

λα γξάςνπλ ηνλ θώδηθά ηνπο θαη απιά λα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζε έλα ζεκείν ηνπ 

ζσξνύ. Μόιηο απνθηήζνπλ ην έιεγρν ηεο ζπζθεπήο κπνξνύλ λα ηνλ θαιέζνπλ γηα 
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ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπο. Θα ήηαλ ίζσο πξνηηκόηεξν λα κε δηλόηαλ ηόζν κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ απνηξνπή ηνπ μεθιεηδώκαηνο ηνπ iPhone από ηελ Apple ελώ 

πεξηζζόηεξε αζθάιεηα ζα έπξεπε λα πξνζθέξεηαη όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εθαξκνγώλ από εηζβνιείο. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην iOS θαη 

έρνπλ σο ζηόρν ηε δηαθύιαμε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο 

ζπζθεπήο. Κάπνηα από ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο ηνπ iOS είλαη ηα 

αθόινπζα [32]:   

Geo location: Αλ θαλείο ράζεη ηελ iPhone ζπζθεπή ηνπ ηόηε ην ραξαθηεξηζηηθό 

απηό είλαη πνιύ ρξήζηκν. ε ζπλδπαζκό κε ην MobileMe [58] πνπ παξέρεηαη από ηελ 

Apple, βνεζά ζηνλ εληνπηζκό ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Η εθαξκνγή MobileMe 

ππνδεηθλύεη άκεζα ηελ ηνπνζεζία ηνπ iPhone αλ απηό βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Σν 

κόλν πνπ απαηηείηαη είλαη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν εληνπηζκόο ηνπνζεζίαο ηνπ 

ηειεθώλνπ θαζώο απηό θηλείηαη. 

Auto Erase: Πξόθεηηαη γηα έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθό πνπ αθνξά ηελ 

πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ην ηειέθσλν 

ραζεί, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο Apple γηα ηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Όκσο, 

ν ρξήζηεο ηνπ ηειεθώλνπ κπνξεί λα εληνπίζεη θαη πάιη ηα δεδνκέλα κέζσ ησλ back-

ups πνπ εκθαλίδνληαη ζην κελνύ ηνπ ηειεθώλνπ. ε πεξίπησζε βέβαηα πνπ αθόκα 

θαη ηα αληίγξαθα δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ θσδηθό αζθαιείαο, κεηά από δέθα 

ιαλζαζκέλνπο θσδηθνύο ηα δεδνκέλα δηαγξάθνληαη απηόκαηα θαη δελ είλαη δπλαηή ε 

αλάθηεζή ηνπο πνηέ μαλά.  

Data Encryption: ην iOS κπνξεί λα θξππηνγξαθήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε αλ 

ηνπ δεηεζεί. Απηή ε επηινγή είλαη δηαζέζηκε κόλν γηα ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θσδηθό πξόζβαζεο ζε απηήλ.  

4 επίπεδα OS: Οη εθαξκνγέο ηνπ iOS δελ έρνπλ απεπζείαο πξόζβαζε ζην πιηθό 

ηεο ζπζθεπήο. Όιεο νη αιιειεπηδξάζεηο κε ην πιηθό ειέγρνληαη απνθιεηζηηθά από έλα 

αξηζκό δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ινγηζκηθνύ πνπ δξνπλ σο ελδηάκεζα κεηαμύ ηεο 
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εθαξκνγήο θαη ηνπ πιηθνύ ηεο ζπζθεπήο. Με ηνλ ηξόπν απηό δηαζθαιίδεηαη ε 

αζθάιεηα ηεο ζπζθεπήο. 

Όπσο θαίλεηαη ινηπόλ, δελ ππάξρνπλ κόλν κεηνλεθηήκαηα όζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ηνπ iOS. Σν iPhone έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέρεη αζθαιή πξόζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο θαη λα πξνζηαηεύεη κε ηνλ ηξόπν απηό ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ππεξεζίαο. 

Παξέρεη δπλαηή θξππηνγξάθεζε γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ θαζώο θαη κεζόδνπο 

απζεληηθνπνίεζεο γηα πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο ζπλεξγαζίαο. Από ην iPhone 3GS θαη 

έπεηηα, παξέρεηαη θαη θξππηνγξάθεζε πιηθνύ γηα όια ηα δεδνκέλα πνπ 

απνζεθεύνληαη ζηε ζπζθεπή. Δπίζεο, ην iPhone παξέρεη αζθαιή πξνζηαζία κε ηε 

ρξήζε θσδηθώλ πξόζβαζεο θαη πνιηηηθώλ. Αθόκα θαη αλ ε ζπζθεπή πέζεη ζε ιάζνο 

ρέξηα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαζαξηζκνύ όισλ ησλ δεδνκέλσλ από ηε ζπζθεπή γηα 

πάληα. Γηα ηελ πξνζηαζία ινηπόλ ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ιακβάλεη θαλείο ππόςε 

ηηο κεζόδνπο πνπ απαγνξεύνπλ ηελ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

απηή ην δηθαίσκα αιιά θαη ηα πξσηόθνιια δηθηύνπ θαη ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαζώο απηά κεηαθέξνληαη [32] .  

Μηα πνιύ θαιή πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θσδηθνί 

ζηε ζπζθεπή. Όηαλ ππάξρεη θσδηθόο αζθαιείαο ζε κηα ζπζθεπή ηόηε απνηξέπνληαη 

ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα. ην iOS ππάξρεη ε επηινγή θσδηθνύ από έλα εθηεηακέλν 

ζύλνιν απαηηήζεσλ έηζη ώζηε ν θάζε ρξήζηεο λα επηιέμεη θάπνην πνπ ζα εμππεξεηεί 

θαιύηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ. Μεηαμύ απηώλ ησλ απαηηήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

timeout πεξίνδνη, δύλακε θσδηθνύ αιιά θαη ζπρλόηεηα αιιαγήο θσδηθνύ.  

Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη αζθαιήο επηβεβαίσζε ζπζθεπήο. Σα πξνθίι 

επηβεβαίσζεο είλαη XML αξρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιηηηθέο αζθαιείαο ηεο 

ζπζθεπήο θαη πεξηνξηζκνύο. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο επηβεβαίσζεο γηα 

VPN, ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ WiFi ζπλδέζεηο, ινγαξηαζκνύο email θαη εκεξνινγίσλ. 

Η δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη γηα ηε ρξήζε πνιηηηθώλ γηα θσδηθνύο ζε ζπλδπαζκό κε 

δηάθνξεο ξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζηε ζπζθεπή ζε έλα πξνθίι επηβεβαίσζεο, 
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εμαζθαιίδεη όηη νη ζπζθεπή ζα είλαη ζσζηά επηβεβαησκέλε θαη ζύκθσλα κε ηα 

πξόηππα αζθαιείαο πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο. Καη επεηδή ηα πξνθίι επηβεβαίσζεο 

κπνξνύλ λα είλαη θαη θξππηνγξαθεκέλα θαη θιεηδσκέλα, νη ξπζκίζεηο ηνπο δελ 

κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ή λα δηακνηξαζηνύλ από ηξίηνπο.  

Τπάξρνπλ επίζεο θαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπεηαη 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηα ζπζθεπή έηζη ώζηε λα απμάλεηαη ε αζθάιεηά ηεο. 

πλήζσο ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν αιιά θαη εθαξκνγέο 

δηαδηθηύνπ όπσο ν Safari θαη ην Youtube, εκπεξηέρνπλ πεξηζζόηεξα ξίζθα. Οη 

πεξηνξηζκνί πνπ έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα ζέζεη ζηε ζπζθεπή ηνπ κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνύο θάκεξαο, επαθώλ, κελπκάησλ θηι.  

Πνιύ ζεκαληηθή είλαη θαη ε θξππηνγξάθεζε. Από ην iPhone 3GS θαη έπεηηα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη θξππηνγξάθεζε βαζηζκέλε ζην πιηθό. Απηή ρξεζηκνπνηεί AES 

256 bit θσδηθνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ δεδνκέλσλ ζηε ζπζθεπή. Η 

θξππηνγξάθεζε είλαη πάληα ελεξγνπνηεκέλε θαη ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ηελ 

απελεξγνπνηήζεη. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη γηα ζθνπνύο 

αζθαιείαο ζην iTunes κπνξνύλ επίζεο λα θξππηνγξαθεζνύλ αλ ην επηζπκεί ν 

ρξήζηεο. Όηαλ έλα πξνθίι θξππηνγξάθεζεο απνζεθεπηεί ζηε ζπζθεπή, ηόηε ε 

δπλαηόηεηα απηή ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα. Γηα ηελ επηπιένλ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πξσηόθνιια πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζηηο εθαξκνγέο ηνπο.  

Σν iPhone ππνζηεξίδεη επίζεο θαη SSL v3 θαζώο θαη Transport Layer Security 

(TLS v1). Πξόθεηηαη γηα ηελ επόκελε γεληά πξνηύπσλ ηνπ δηαδηθηύνπ. O Safari, ην 

εκεξνιόγην, ην Mail θαη άιιεο εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ εθθηλνύλ απηόκαηα απηνύο ηνπο 

κεραληζκνύο γηα λα επηηξέπνπλ ηελ ύπαξμε ελόο θξππηνγξαθεκέλνπ θαλαιηνύ 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ iPhone θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ εθηεινύληαη.  

Όζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ησλ εθαξκνγώλ, νη εθαξκνγέο ηεο 

ζπζθεπήο είλαη sandboxed έηζη ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα 

δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη από άιιεο εθαξκνγέο. Σν ζύζηεκα αξρείσλ, νη πεγέο 
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θαη ν ππξήλαο απνθξύπηνληαη από ην ρώξν εθαξκνγώλ ηνπ ρξήζηε. Αλ κηα 

εθαξκνγή ρξεηάδεηαη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα άιισλ εθαξκνγώλ κπνξεί λα ην θάλεη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα πξσηόθνιια θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ην iOS. 

Δπίζεο απνηξέπεηαη θαη ε παξαγσγή θώδηθα από ηηο εθαξκνγέο.   

Σν iOS παξέρεη επίζεο έλα αζθαιείο θαη θξππηνγξαθεκέλν ρώξν γηα ηελ 

απνζήθεπζε ςεθηαθώλ ηαπηνηήησλ, νλνκάησλ θαη θσδηθώλ. πλήζσο απηό ην ηκήκα 

δηαζπάηαη έηζη ώζηε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνζεθεύνληαη από άιιεο εθαξκνγέο λα 

κελ έρνπλ πξόζβαζε ζε απηά ηα δεδνκέλα κε πιαζκαηηθέο ηαπηόηεηεο. Σέινο, νη 

δεκηνπξγνί ησλ εθαξκνγώλ έρνπλ πξόζβαζε ζε πξσηόθνιια θξππηνγξάθεζεο έηζη 

ώζηε λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

εθαξκνγώλ ηνπο. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη ζπκκεηξηθά θξππηνγξαθεκέλα κε ηε 

ρξήζε αμηόπηζησλ κεζόδσλ όπσο AES, RC4 θαη 3DES. Όηαλ έλαο ρξήζηεο επηρεηξεί 

λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε εθαξκνγέο θαη δεδνκέλα κηαο ζπζθεπήο, ην iOS κπνξεί 

λα εμαζθαιίζεη όηη κόλν αμηόπηζηνη ρξήζηεο ζα ηα θαηαθέξνπλ.  

 

 

7.2 Αζθάιεηα ηνπ Android ηεο Google 

Σν Android OS πηνζεηεί έλα πξσηνθαλέο κνληέιν αζθάιεηαο ην νπνίν 

επηθεληξώλεηαη ζην λα ζέηεη ην ρξήζηε ππεύζπλν γηα ηε ζπζθεπή ηνπ. Όκσο νη 

ζπζθεπέο Android δελ πξνέξρνληαη όιεο από ηελ ίδηα εηαηξεία αθνύ ε αλνηθηή θύζε 

ηεο πιαηθόξκαο επηηξέπεη ηελ ύπαξμε πνιιώλ πξνηύπσλ, επεθηάζεσλ θαη αιιαγώλ 

ζε απηή. Οη επεθηάζεηο απηέο ζα κπνξνύζαλ θαη λα βνεζήζνπλ αιιά θαη λα 

δπζθνιέςνπλ ηελ αζθάιεηα κε ζπλέπεηα ε αλάιπζε ηνπ Android λα απνηειεί έλα 

ζεκαληηθό βήκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο [33].  

Σν Android OS πνπ είλαη κηα Linux πιαηθόξκα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη ζηε 

γιώζζα Java, έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ κεραληζκνύο αζθαιείαο [34]. πλδπάδεη ζηνηρεία 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο είλαη ε απνδνηηθή δηακνίξαζε κλήκεο, multitasking 
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θαη δηθαηώκαηα αξρείσλ. Σν κνληέιν αζθαιείαο ην νπνίν πξνθύπηεη κνηάδεη κε έλα 

server πνιιώλ ρξεζηώλ πνπ ζπλαληάηαη θπξίσο ζε J2ME θαη Blackberry 

πιαηθόξκεο.  

Οη εθαξκνγέο ηνπ Android ηξέρνπλ αλεμάξηεηα θαη απνκνλσκέλα ε κηα από ηελ 

άιιε, ζε δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο θαη κε δηαθνξεηηθέο ηαπηόηεηεο θαη δηαθνξεηηθά 

δηθαηώκαηα ε θάζε κηα. Σα πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινύληαη δελ κπνξνύλ νύηε λα 

δηαβάζνπλ αιιά νύηε θαη λα γξάςνπλ ην έλα ζηνλ θώδηθα ηνπ άιινπ ελώ ε 

δηακνίξαζε δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. Σν πεξηβάιινλ 

δηαζύλδεζεο ρξήζηε ηνπ Android παξνπζηάδεη θάπνηα θαηλνηόκα ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία βνεζνύλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο απνκόλσζεο κεηαμύ ησλ εθαξκνγώλ. Σν 

Android ππνζηεξίδεη επίζεο ηελ θαηαζθεπή εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεθώλνπ ελώ πξνζηαηεύνπλ ηνπο ρξήζηεο ειαρηζηνπνηώληαο 

ηελ ύπαξμε bugs θαη θαθόβνπινπ θώδηθα.  

Η απνκόλσζε ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ Android πξνιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα 

πεξίπινθα αξρεία επηβεβαηώζεσλ γηα ηα sandboxes. Έηζη νη εθαξκνγέο έρνπλ ηελ 

επειημία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεγαίν θώδηθα ρσξίο λα κεηώλνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ 

Android ή λα δίλνπλ ζηηο εθαξκνγέο επηπιένλ δηθαηώκαηα. Σα δηθαηώκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Android δίλνληαη ζηελ εθαξκνγή γηα λα ηεο επηηξέςνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ιεηηνπξγηώλ όπσο ε ιήςε θσηνγξαθηώλ, ε ρξήζε ηνπ GPS θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ. Όηαλ εγθαζίζηαηαη κηα εθαξκνγή παίξλεη κηα κνλαδηθή 

ηαπηόηεηα ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά πνπ ζα εθηειείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπζθεπή. Η ηαπηόηεηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ελώ ν 

δεκηνπξγόο ηεο θάζε εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνο ζρεηηθά κε ην πνηα 

δεδνκέλα κπνξεί λα δηακνηξάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ.    

Σν θαθόβνπιν ινγηζκηθό απνηειεί κηα πξαγκαηηθόηεηα ζηηο δεκνθηιείο 

πιαηθόξκεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Android επηρεηξνύλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ. Όκσο αθόκα θαη κηα θαθόβνπιε εθαξκνγή ε νπνία εγθαζίζηαηαη ζην 

Android ηειέθσλν ελόο ρξήζηε ρσξίο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά δηθαηώκαηα κπνξεί λα 
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θαζπζηεξήζεη θαηά πνιύ ηελ εθηέιεζε ησλ δηεξγαζηώλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν 

ίδηνο ν ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο είλαη απηόο πνπ πξέπεη λα εληνπίζεη θαη λα 

απνκαθξύλεη από ηε ζπζθεπή ηνπ απηή ηελ εθαξκνγή. Σν Android από κόλν ηνπ 

πξνζπαζεί λα πξνζηαηέςεη ηνπο ρξήζηεο από εθαξκνγέο πνπ εθηεινύλ επηθίλδπλεο 

ιεηηνπξγίεο όπσο: άκεζε πξαγκαηνπνίεζε ηειεθσληθώλ θιήζεσλ, δηαγξαθή 

δεδνκέλσλ, θαηαζηξνθή ηειεθσληθώλ θαηαιόγσλ θηι δεηώληαο ηελ άδεηα ηνπ 

ρξήζηε πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ν ρξήζηεο 

ππνςηάδεηαη ηνπο ζθνπνύο ηεο θαθόβνπιεο εθαξκνγήο θαη πξνρσξά ζηελ 

θαηάξγεζή ηεο.  

Οη δεκηνπξγνί εθαξκνγώλ γηα Android ζπζθεπέο έρνπλ ηελ επζύλε ηεο 

ζπγγξαθήο ηνπ θώδηθά ηνπο κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε ν ρξήζηεο λα κελ ηεζεί ζε 

θίλδπλν. Πξέπεη ινηπόλ λα δηαζθαιίζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ν ρξήζηεο πηζαλόλ λα 

δίλεη σο είζνδν ζηελ εθαξκνγή θαη λα κελ επηηξέπεη ζε θαθόβνπιεο εθαξκνγέο λα 

επεξεάζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο ή λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπο.  

Δθηόο από ηε κνλαδηθή ηαπηόηεηα θάζε εθαξκνγήο πνπ εμαζθαιίδεη ηε κεηαμύ 

ηνπο απνκόλσζε, ην Android ρξεζηκνπνηεί θαη κεραληζκνύο δηθαησκάησλ πνπ 

επηβάιινπλ πεξηνξηζκνύο ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα δηεξγαζία [35].  

Έλα θεληξηθό ζεκείν ζρεδίαζεο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή αζθαιείαο ηνπ Android 

είλαη ην γεγνλόο όηη είλαη πξνθαζνξηζκέλν όηη θακηά εθαξκνγή δελ έρεη ην δηθαίσκα 

λα εθηειέζεη νπνηεζδήπνηε ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ άιιεο 

εθαξκνγέο, ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ή ην ρξήζηε. Απηνί νη πεξηνξηζκνί 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε/εγγξαθή ζε δεδνκέλα άιισλ εθαξκνγώλ, ηελ 

αλάγλσζε/εγγξαθή ησλ αξρείσλ ησλ εθαξκνγώλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξόζβαζεο 

ζην δίθηπν θαη ην λα θξαηνύλ ζε ελεξγή θαηάζηαζε ηε ζπζθεπή ζπλερώο.  

Δπεηδή γηα ηε δηακνίξαζε δεδνκέλσλ κεηαμύ εθαξκνγώλ απαηηείηαη ε 

παξαρώξεζε δηθαησκάησλ, απηό γίλεηαη κέζσ ηνπ ρξήζηε. Σν Android δελ έρεη 

κεραληζκό γηα ηε δπλακηθή αλάζεζε δηθαησκάησλ επεηδή κε ηνλ ηξόπν απηό ζα έβαδε 
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ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε. Ο ππξήλαο είλαη ν κόλνο 

ππεύζπλνο γηα ηελ απνκόλσζε κεηαμύ ησλ εθαξκνγώλ. Η Dalvik εηθνληθή κεραλή 

δελ είλαη έλα όξην αζθαιείαο θαη θάζε εθαξκνγή κπνξεί λα εθηειέζεη δηθό ηεο θώδηθα 

ζε απηήλ. Όινη νη ηύπνη ησλ εθαξκνγώλ  (Java, native θαη πβξηδηθνί) ηνπνζεηνύληαη 

ζε sandbox [59] κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη έρνπλ ηελ ίδηα βαζκίδα αζθαιείαο. 

Αθόκα κηα δηθιείδα αζθαιείαο ηνπ Android είλαη θαη ε ππνγξαθή όισλ ησλ 

εθαξκνγώλ ηνπ από ην δεκηνπξγό. Κάζε .apk αξρείν πξέπεη λα ππνγξαθεί κε έλα 

πηζηνπνηεηηθό ηνπ νπνίνπ ην ηδησηηθό θιεηδί δίλεηαη από ην δεκηνπξγό ηεο εθαξκνγήο. 

Σν πηζηνπνηεηηθό απηό αξθεί λα είλαη self-signed, δειαδή, κπνξεί λα είλαη 

ππνγεγξακκέλν κόλν από ηνλ εαπηό ηνπ. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ππνγξάθνληαη νη 

Android εθαξκνγέο είλαη γηα λα απνθαιύπηνληαη νη δεκηνπξγνί ηνπο. Έηζη ην ζύζηεκα 

κπνξεί λα παξαρσξήζεη ή λα αξλεζεί πξόζβαζε κηαο εθαξκνγήο ζε δηθαηώκαηα 

πςειόηεξσλ επηπέδσλ θαη λα απνδερζεί ή λα αξλεζεί ηελ αίηεζε κηαο εθαξκνγήο λα 

πάξεη ηελ ίδηα ηαπηόηεηα κε κηα άιιε εθαξκνγή.  

Μηα βαζηθή Android εθαξκνγή δελ έρεη θαζόινπ δηθαηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη καδί 

ηεο. Έηζη, δελ κπνξεί λα θάλεη νηηδήπνηε ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ην 

ρξήζηε ή ηα δεδνκέλα ηεο ζπζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε πξνζηαηεπκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ζην αξρείν 

AndroidManifest.xml έλα ή πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή. 

Καηά ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο, ηα δηθαηώκαηα πνπ απαηηεί ε 

εθαξκνγή ζα ηεο δνζνύλ από ηνλ package installer αθνύ γίλεη ν έιεγρνο ησλ 

ππνγξαθώλ ηεο πνπ νξίδνπλ απηά ηα δηθαηώκαηα.  

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη αξθεηέο ζεκαληηθέο δηνξζώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αζθάιεηα από ηελ έθδνζε 2.3 ηνπ Android θαη έπεηηα [36]. Πιένλ, απνηξέπνληαη click 

jacking επηζέζεηο από hackers. Με ηνλ όξν click jacking αλαθέξεηαη θαλείο ζηελ 

επίζεζε ε νπνία μεγειά ην ρξήζηε ζε κηα ξνή από clicks πνπ είλαη κεηακθηεζκέλα κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρξήζηε κε ηε κνξθή ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

εθαξκνγήο. Δπίζεο, ε πιαηθόξκα είλαη πιένλ θαηαζθεπαζκέλε έηζη ώζηε λα 
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ζπκπεξηιακβάλεη έλα κεραληζκό θηιηξαξίζκαηνο ν νπνίνο νλνκάδεηαη 

FilterTouchesWhenObscures γηα ηελ απνθπγή επηζέζεσλ απηνύ ηνπ ηύπνπ. Ο 

κεραληζκόο απηόο είλαη ππεύζπλνο λα εηδνπνηεί ηνπο ρξήζηεο όηαλ νη ζπζθεπέο ηνπο 

δπζιεηηνπξγνύλ ζε θάπνηεο επαίζζεηεο ππεξεζίεο.    

Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ εληνπηζηεί αξθεηά επηθίλδπλα γηα εηζβνιή ζεκεία ζην 

Android ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Οηηδήπνηε ζεσξεζεί ύπνπην ή κε αζθαιέο, 

αλαθέξεηαη ζηελ νκάδα ηεο Google έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ απηά 

ηα δεηήκαηα θαη λα παξέρνπλ ηε ιύζε ηνπο ζηελ επόκελε έθδνζε ινγηζκηθνύ ή ζηελ 

επόκελε ελεκέξσζε γηα ηελ ηξέρνπζα έθδνζε [37].  Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 6 Μαξηίνπ 

2008 εληνπίζηεθε πξόβιεκα ζηηο βηβιηνζήθεο επεμεξγαζίαο εηθόλσλ ζην Android. 

Δληνπίζηεθαλ θάπνηα επαίζζεηα ζεκεία ζην SDK ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από hackers γηα εηζβνιή ζην ινγηζκηθό. Δθείλε ηελ πεξίνδν είρε 

αλαθνηλσζεί ζηε ζπλέρεηα όηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εληόπηδε απηά ηα ζεκεία θαη 

είρε θαθόβνπιεο πξνζέζεηο ζα κπνξνύζε λα απνθηήζεη πιήξε έιεγρν ζηηο ζπζθεπέο 

Android [38].    

Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα, ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2008 εληνπίζηεθε πξόβιεκα ζην 

θπιινκεηξεηή ηνπ Android ν νπνίνο επέηξεπε ζηα Trojans λα εγθαζίζηαληαη ζηελ ίδηα 

θαηάηκεζε αζθαιείαο κε ην θπιινκεηξεηή. Με ηνλ ηξόπν απηό, έλαο εηζβνιέαο ζα 

κπνξνύζε λα εγθαηαζηήζεη ινγηζκηθό ην νπνίν ζα θαηέγξαθε ηηο αθνινπζίεο 

ραξαθηήξσλ ηνπ ρξήζηε πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε θσδηθνύο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

ζηε ζπλέρεηα γηα πξόζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα [39].    

Δληνπίζηεθαλ επίζεο θαη bugs ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε Denial 

of Service επίζεζε. Σν πξώην αθνξά DoS επαηζζεζία θαη αλαθέξζεθε ζηηο 24 

Απξηιίνπ 2009. Απηό ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε επαλεθθίλεζε ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δληνπίζηεθε ζηα πξσηόθνιια ηεο Dalvik κεραλήο θαη νη θαθόβνπιεο 

εθαξκνγέο κπνξνύζαλ λα θηηαρηνύλ έηζη ώζηε όηαλ ηειείσλε ε εγθαηάζηαζή ηνπο 

ζηε ζπζθεπή λα μαλαξρίδνπλ ηηο δηεξγαζίεο ζπζηήκαηνο πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα 

[40]. Σν δεύηεξν bug αθνξά ηελ απώιεηα ηεο ζπλδεζηκόηεηαο θαη αλαθέξζεθε γηα 
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πξώηε θνξά ζηηο 19 Ινπλίνπ 2009. Αθνξά ην ρεηξηζκό γξαπηώλ κελπκάησλ από ην 

Android όπνπ έλα κήλπκα ζε ζπγθεθξηκέλε, θαθόβνπιε κνξθή ζα κπνξνύζε λα 

πξνθαιέζεη απώιεηα ζπλδεζηκόηεηαο από ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε ζπζθεπή 

ζηελ νπνία ππάξρεη. Σν κεηαζρεκαηηζκέλν γξαπηό κήλπκα απνηειείηαη θπξίσο από 

έλα θαθνγξακκέλν WAP Push κήλπκα ην νπνίν πξνθαιεί ηελ εμαίξεζε Java 

ArrayOutOfBoundsException ζηελ εθαξκνγή android.com.phone. Η εθαξκνγή απηή 

μαλαξρίδεη κεηά ηε δηαθνπή «αζόξπβα» θαη ρσξίο θακία ελεκέξσζε ζην ρξήζηε 

νδεγώληαο ζε απώιεηα ζπλδεζηκόηεηαο[40]. 

Έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Android είλαη όηη είλαη αλνηθηνύ θώδηθα. Παξόιν 

πνπ απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εθαξκνγώλ δελ παύεη από ην λα είλαη ζηελ νπζία έλα απνηξεπηηθό 

κέηξν εηζβνιήο hackers. Η θνηλόηεηα ηνπ Android αλαθέξεη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα 

εληνπίζεη ζηελ Google ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ην αληηκεησπίδεη εθδίδνληαο 

ελεκεξώζεηο αιιά θαη ζπλερείο εθδόζεηο νινέλα θαη πην αζθαινύο ινγηζκηθνύ. 

 

7.3 ύγθξηζε αλάκεζα ζηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

παξνρήο εθαξκνγώλ 

Μεηά από ηελ εμέηαζε ησλ θπξηόηεξσλ ζεκάησλ αζθαιείαο γηα ην θάζε 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα μερσξηζηά, αθνινπζεί κηα ζύγθξηζε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ εθαξκνγώλ πνπ δηαλέκεη ην θαζέλα. Η δηαλνκή ησλ εθαξκνγώλ ζην iOS γίλεηαη 

κέζσ ηνπ Apple App Store θαη ζην Android OS κέζσ ηνπ Android Market ηα νπνία 

αλαιύνληαη ζε επόκελν θεθάιαην. 

Από ηελ πιεπξά ηεο ε Apple επηκέλεη θαη πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηελ εηθόλα 

πνπ έρεη ζηελ αγνξά απαγνξεύνληαο ηελ έθδνζε θαη δηαλνκή εθαξκνγώλ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. Τπνζηεξίδεη όηη κέζα ζην App Store δελ ππάξρνπλ 

θαθόβνπιεο εθαξκνγέο αιιά απηό δελ απνδεηθλύεηαη πάληνηε αιεζέο. Γηα λα δηαλέκεη 

έλαο δεκηνπξγόο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην App Store πξέπεη λα ηελ θαηαρσξήζεη γηα 
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έγθξηζε από ηελ νκάδα αλάπηπμεο. Δπίζεο, νη δεκηνπξγνί εθαξκνγώλ γηα ην iPhone 

ππνρξενύληαη λα πιεξώλνπλ έλα εηήζην πνζό ζπλδξνκήο. Ο ιόγνο είλαη όηη ε Apple 

επηζπκεί λα έρεη πνιύ πςειά επίπεδα εθαξκνγώλ ζην ηη ζεσξνύλ νη ίδηνη θαηάιιειν 

γηα ην App Store [32].  Η εηαηξεία ππνζηεξίδεη όηη νπνηνπδήπνηε είδνπο θαθόβνπιε, 

αθαηάιιειε αιιά θαη πηζαλή γηα ππνθινπή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ εθαξκνγή δελ 

ζα θαηαιήμεη ζε θαλέλα από ηνπο ρξήζηεο ησλ iPhone κέζσ ηνπ App Store. Δίλαη 

επίζεο γεγνλόο όηη ε Apple απνξξίπηεη ην 10% ησλ αηηήζεσλ γηα εθαξκνγέο πνπ έρεη 

εηεζίσο γηα ηνπο πην πάλσ ιόγνπο. 

Η Google από ηελ άιιε δελ παξνπζηάδεηαη ηόζν απζηεξή όζνλ αθνξά ηνλ 

έιεγρν ησλ λέσλ εθαξκνγώλ. Παξόιν πνπ ππάξρεη ε αγνξά γηα Android εθαξκνγέο 

δσξεάλ θαη κε, δελ απαγνξεύεη ηελ έθδνζε εθαξκνγώλ νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ 

θαη νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία θαη αλ εθηεινύλ ή νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν θαη λα 

παξέρνπλ. Όκσο, παξνπζηάδεηαη παλέηνηκε ζηελ αληίδξαζε γηα νπνηαδήπνηε 

θαηαρώξεζε ζρεηηθά κε θαθόβνπιεο εθαξκνγέο ή επαίζζεηα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έρεη ππάξμεη αθόκα θαη ε θαηαζθεπή κηαο απνκαθξπζκέλεο εθαξκνγήο γηα Android ε 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνκάθξπλζε ζπγθεθξηκέλεο θαθόβνπιεο 

εθαξκνγήο από θηλεηά ηειέθσλα Android. Λόγσ ηνπ όηη νπνηαδήπνηε εθαξκνγή 

επηζπκεί κπνξεί λα δηαθηλεζεί ειεύζεξα ζην Android Market ρσξίο παξαθνινύζεζε 

θαη έιεγρν νη ρξήζηεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαηλνηόκεο εθαξκνγέο πνπ ζηελ 

πεξίπησζή ηνπο ε Apple ζα κπνξνύζε λα ηηο απνξξίςεη. 

Η αζθάιεηα ζηηο εθαξκνγέο ηνπ Android Market επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

ειέγρσλ πνπ θάλεη ην ζύζηεκα ζρεηηθά κε ηνπο πόξνπο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ 

δηεθδηθεί ε θάζε εθαξκνγή. Γίλεη έηζη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θαζέλα λα παξνπζηάζεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ, ζε πεξίπησζε όκσο εληνπηζκνύ αλσκαιηώλ ελεξγεί άκεζα κε 

απνκάθξπλζή ηεο από ηελ αγνξά.  

Σν Android βέβαηα ζηεξείηαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πνπ ππάξρνπλ 

ζην iOS όπσο γηα παξάδεηγκα: multilayer protection, απνκαθξπζκέλε δηαγξαθή 

δεδνκέλσλ θαζώο θαη παξαθνινύζεζε ζηελ αγνξά ηνπ. Οη λέεο εθδόζεηο θαη ησλ δύν 
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ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ζα θαλεξώζνπλ ηα επόκελα βήκαηα ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ρξεζηώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. 

Αθνινπζεί έλαο ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ εμεηάζηεθαλ γηα 

ηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα.     

Πίνακασ 7. 1 Σφγκριςθ των κυριότερων χαρακτθριςτικϊν αςφάλειασ των δφο λειτουργικϊν ςυςτθμάτων  

                 .  

 iOS Android OS 

Πξνζέγγηζε Διαρηζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο 
ηεο ζπζθεπήο ζε εππάζεηεο  

Ο ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνο γηα 
ηελ αζθάιεηα ηεο ζπζθεπήο ηνπ 

 
Third-party εθαξκνγέο 

 
Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζή 
ηνπο 

 
Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζή 
ηνπο 

 
Μεηνλεθηήκαηα 

 

 Όιεο νη ζεκαληηθέο 
δηεξγαζίεο εθηεινύληαη 
σο super user κε 
δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 

 ηνίβα, ζσξόο θαη 
εθηειέζηκνο θώδηθαο 
βξίζθνληαη ζην ίδην 
ζεκείν κλήκεο ζε θάζε 
εθηέιεζε 
 

 

 Ο ρξήζηεο είλαη 
ππεύζπλνο λα 
εληνπίζεη θαη λα 
δηαγξάςεη ηηο 
θαθόβνπιεο 
εθαξκνγέο 

Υαξαθηεξηζηηθά 
αζθάιεηαο 

 Geo Location 

 Auto erase 

 Data encryption 
 

 Μνλαδηθή ηαπηόηεηα 
γηα θάζε δεκηνπξγό 
εθαξκνγήο 

 Auto erase (ζε 
ζπγθεθξηκέλα κνληέια) 

 
Αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη 
από ην ιεηηνπξγηθό 
ζύζηεκα 

 

 Υξήζε πνιηηηθώλ 
αζθαιείαο (security 
policies) 

 Πξνθίι επηβεβαίσζεο 

 Κξππηνγξάθεζε 

 Sandboxed εθαξκνγέο 
 

 

 Sandboxed εθαξκνγέο 

 Κάζε εθαξκνγή έρεη ηε 
δηθή ηεο κνλαδηθή 
ηαπηόηεηα  

 Μεραληζκνί 
δηθαησκάησλ 
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Κεθάιαην 8 

 

ύγθξηζε ραξαθηεξηζηηθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ iPhone (Apple’s 

iOS) θαη ηωλ ζπζθεπώλ κε ινγηζκηθό Android (Google’s) 

 

 

8.1 Γηεπαθή ρξήζηε (User interface) 

 

8.1.1 Γηεπαθή ρξήζηε ζην iPhone 

Η δηεπαθή ρξήζηε ηνπ iOS βαζίδεηαη ζηελ θεληξηθή νζόλε ηνπ πνπ νλνκάδεηαη 

επίζεο θαη Home-screen [41]. Η νζόλε απηή πεξηέρεη κηα γξαθηθή ιίζηα κε όιεο ηηο 

δηαζέζηκεο εθαξκνγέο. Οη εθαξκνγέο ηνπ iPhone ηξέρνπλ ζπλήζσο κηα θάζε θνξά 

εθηόο από ην iOS 4 όπνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε εθαξκνγώλ θαη ζην παξαζθήλην. Η 

νζόλε Home είλαη πξνζβάζηκε αλά πάζα ζηηγκή κέζσ ηνπ θνπκπηνύ πνπ βξίζθεηαη 

από θάησ ηεο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 8.1 ηεξκαηίδνληαο ηελ δηεξγαζία ηεο 

εθαξκνγήο πνπ εθηειείηαη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 8. 1 Η διεπαφι χριςτθ του iPhone 4 



 

 

112 

Δίλαη πξνθαζνξηζκέλν λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηα εηθνλίδηα ησλ εθαξκνγώλ 

Messages, Calendar, Photos, Camera, YouTube, Stocks, Maps, Weather, Voice 

Memos, Notes, Clock, Calculator, Settings, iTunes, App Store θαη Compass. ην 

θάησ κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδνληαη πάληα ηα ηέζζεξα εηθνλίδηα γηα ηηο εθαξκνγέο 

Phone, Mail, Safari θαη iPod πνπ αλαπαξηζηνύλ θαη ηηο θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ iPhone.  

ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2008 ε Apple έδσζε ζην θνηλό ηελ αλαβάζκηζε 

ινγηζκηθνύ 1.1.3 ε νπνία έδηλε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αιιάδνπλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εθαξκνγώλ ζηε Home screen θαη κάιηζηα ζε κέρξη ελλέα δηαδνρηθέο 

νζόλεο. Η ελαιιαγή από νζόλε ζε νζόλε γίλεηαη κε νξηδόληηα νιίζζεζε ηνπ ρεξηνύ 

ζηελ νζόλε. 

ηελ θύξηα νζόλε παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αιιάδνπλ ηα 

εηθνλίδηα ησλ ηεζζάξσλ πην ζπρλώλ εθαξκνγώλ πνπ επηζπκνύλ. Κάζε νζόλε κπνξεί 

λα θηινμελήζεη κέρξη θαη δεθαέμη εηθνλίδηα ελώ δελ ρξεηάδεηαη λα γεκίζεη ε κηα γηα λα 

πξνρσξήζεη ζηελ επόκελε ν ρξήζηεο, επηηξέπνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ.   

ρεδόλ όιε ε είζνδνο ηνπ ρξήζηε δίλεηαη κέζσ ηεο νζόλεο αθήο ε νπνία 

αληηιακβάλεηαη θαη ζύλζεηεο ρεηξνλνκίεο αθνύ ππνζηεξίδεη multi-touch. Οη ηερληθέο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ iPhone επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα κεηαθηλεί ην πεξηερόκελν 

πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ κέζσ αγγίγκαηνο θαη ζύξζηκν ηνπ δαθηύινπ ζηελ 

νζόλε.   

Η δηεπαθή ρξήζηε ηνπ iPhone πξνζνκνηώλεη ηε θπζηθή ππόζηαζε ελόο 

πξαγκαηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο ε νζόλε κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνο όπνηα θαηεύζπλζε επηιέμεη ν ρξήζηεο λα θξαηήζεη ηε 

ζπζθεπή ηνπ.  Σα κελνύ ηεο θάζε εθαξκνγήο εκθαλίδνληαη ζην πάλσ θαη ζην θάησ 

κέξνο ηεο νζόλεο όηαλ είλαη αλαγθαία. Οη επηινγέο πνπ παξέρνληαη ζε θάζε κελνύ 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά αθνινπζνύλ πάληνηε έλα 

ζηαζεξό ζηπι κνληεινπνίεζεο. ε ηεξαξρίεο κελνύ ππάξρεη έλα θνπκπί επηζηξνθήο 
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(back) ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο νζόλεο πνπ εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ γνληνύ ηνπ 

ζηνηρείνπ ην νπνίν εκθαλίδεη ηελ ηξέρνπζα νζόλε. 

 

8.1.2 Γηεπαθή ρξήζηε ζην Android 

Σν Android OS ππνζηεξίδεηαη από πνιιέο ζπζθεπέο δηάθνξσλ θαηαζθεπαζηώλ 

θαη γηα ην ιόγν απηό ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο όζνλ αθνξά ηηο δηεπαθέο ρξήζηε 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε ζπζθεπή. Παξόια απηά, ππάξρνπλ θάπνηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θνηλά ζε όιεο.  

Αξρηθά, ε νζόλε ζε κηα android ζπζθεπή δελ ππνζηεξίδεη πάληα ηελ εκθάληζε 

εηθνληδίσλ ησλ εθαξκνγώλ. πλήζσο πξόθεηηαη γηα κηα νζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο 

πξνζζέηεη widgets κε θύξηεο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο όπσο: εκθάληζε ώξαο, 

αιιαγή πξνθίι θηι. Σν κελνύ ηνπ Android εκθαλίδεηαη όηαλ ν ρξήζηεο πηέζεη ην 

θεληξηθό πιήθηξν ηεο ζπζθεπήο ην νπνίν δηαθέξεη από κνληέιν ζε κνληέιν.  

Η νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη πεξηιακβάλεη ηηο εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη 

εγθαηαζηεκέλεο ζην ηειέθσλν. Δίλαη πξνθαζνξηζκέλν έηζη ώζηε θάζε Android 

ζπζθεπή λα πεξηιακβάλεη αξρηθά ηηο εθαξκνγέο: Contacts, Phone Calls, Messages, 

Internet, Camera, Album, Email, Market, Alarm Clock, Calendar, Backup and 

Synchronization, Music Player, Notes, Video, YouTube, Maps θαη Gmail. Όπσο θαη 

ζην iPhone, έηζη θαη ζην Android ε κεηαθίλεζε κεηαμύ ησλ νζόλσλ γίλεηαη θπξίσο 

κέζσ αθήο ελώ επηηξέπεηαη θαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ εηθόλσλ ησλ εθαξκνγώλ. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα θξαηήζεη ζηε ζπζθεπή κέρξη θαη εθηά δηαδνρηθέο νζόλεο κε 

εθαξκνγέο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νζόλεο ηεο ζπζθεπήο ηνπνζεηνύληαη θαη ηα 

αλάινγα εηθνλίδηα ζε θάζε κηα.    

Οη θπξηόηεξεο εθαξκνγέο ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηνπνζεηνύληαη ζηελ 

αξρηθή νζόλε θαη κε ηξόπν πνπ δηαθέξεη από ζπζθεπή ζε ζπζθεπή. Γηα παξάδεηγκα, 

όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 8.2, ζην Xperia x10 mini ηεο SonyErricsson νη πην 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηα ηέζζεξα άθξα 



 

 

114 

ηεο νζόλεο θαη είλαη πξνζβάζηκεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ην κελνύ εθαξκνγώλ. 

Δλλνείηαη όηη ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα βάιεη ηηο εθαξκνγέο πνπ ζέιεη αιιά 

ππάξρνπλ θάπνηεο εθαξκνγέο από ην Android Market, πνπ είλαη ζπλήζσο παηρλίδηα, 

ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα κπνπλ ζε απηή ηε ζέζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηελ κπάξα εηδνπνηήζεσλ γηα λα εκθαλίδεη ζην ρξήζηε 

κελύκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηή ε κπάξα επεθηείλεηαη εάλ 

ν ρξήζηεο ηελ ηξαβήμεη πξνο ηα θάησ γηα λα εκθαλίζεη όιεο ηηο εηδνπνηήζεηο. Κάζε 

ρξνληθή ζηηγκή ζηελ κπάξα εηδνπνηήζεσλ εκθαλίδεηαη κόλν ε ηειεπηαία εηδνπνίεζε. 

 

8.1.3 ύγθξηζε ηωλ δηεπαθώλ ηωλ δύν ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάηωλ 

Δίλαη πνιιέο νη νκνηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

ζηηο δηεπαθέο ηνπο αιιά θαη αξθεηέο νη δηαθνξέο ηνπο. Καηαξρήλ, θαη ηα δύν 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ εθαξκνγώλ θαη 

επνκέλσο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο αλάινγα κε ηε ζεηξά πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο λα 

εκθαλίδνληαη. Δπίζεο, θαη ζηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

θαζνξηζκνύ ησλ πην ρξήζηκσλ εθαξκνγώλ έηζη ώζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα ηηο 

Εικόνα 8. 2 Η διεπαφι χριςτθ του Xperia x10 mini. Αριςτερά εμφανίηεται θ κφρια οκόνθ 
και δεξιά το μενοφ εφαρμογϊν 
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ρξεζηκνπνηεί κε επθνιία ρσξίο λα επηιέμεη ην κελνύ εθαξκνγώλ. Σόζν ζην iOS όζν 

θαη ζην Android OS επηηξέπεηαη ε νξγάλσζε ησλ εθαξκνγώλ ζε ζειίδεο έηζη ώζηε ν 

ρξήζηεο λα νκαδνπνηεί εθαξκνγέο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο θαη ηε ζπρλόηεηα 

ρξήζεο ηνπο. 

Σν iOS ζηα ηειέθσλα iPhone δελ επηηξέπεη ζηηο αξρηθέο ηνπ ξπζκίζεηο ηελ 

εγθαηάζηαζε ζεκάησλ (themes) ζην ηειέθσλν, ελώ ζην Android ε πξνζσπνπνίεζε 

(personalization) γίλεηαη κε εύθνιν ηξόπν ηόζν κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ ζεκάησλ πνπ 

βξίζθνληαη πξν-εγθαηεζηεκέλα ζε θάζε ζπζθεπή όζν θαη κέζσ ζεκάησλ πνπ 

ππάξρνπλ σο εθαξκνγέο ζην Android Market. Δπηπιένλ, ηα δύν ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε 

ζπκβάληα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγώλ. Γηα 

παξάδεηγκα, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηηο Android ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κπάξα εηδνπνηήζεσλ ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα γηα θάζε γεγνλόο, 

π.ρ. εηζεξρόκελν κήλπκα, ρακέλε θιήζε, ιήςε email θηι. Από ηελ άιιε, ζην iPhone 

ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηα αληίζηνηρα ζέκαηα κέζσ ηνπ εηθνληδίνπ ηεο θάζε 

εθαξκνγήο μερσξηζηά. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε εηζεξρόκελνπ κελύκαηνο, ν 

αξηζκόο „1‟ εκθαλίδεηαη ζην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο κελπκάησλ γηα λα εηδνπνηεζεί ν 

ρξήζηεο. 

Η ζύγθξηζε ησλ δηεπαθώλ ησλ δύν ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ παξνπζηάδεηαη θαη 

ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ Πίλαθα 8.1.   

 

8.2 Hardware πνπ ζπλαληάηαη  

ηελ ελόηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δύν πην πξόζθαηεο ζπζθεπέο πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη. Γηα ην iOS ε ζπζθεπή 

πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ην θηλεηό ηειέθσλν iPhone 4G [60] ελώ γηα ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα Android ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 
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Google Nexus S [61]. πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ππάξρεη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 10.1 ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 10. 

8.2.1 Σν πιηθό πνπ ππάξρεη ζην iPhone 

Δπεμεξγαζηήο: 1 GHz ARM Cortex-A8 επεμεξγαζηήο, PowerVR SGX535GPU, 

Apple A4 chipset.  

Μλήκε θαη δεπηεξεύνλ απνζεθεπηηθόο ρώξνο: Η κλήκε RAM ζην iPhone είλαη 

512ΜΒ αιιά ππνζηεξίδεη επηπιένλ απνζεθεπηηθό ρώξν κέρξη 32GB. 

Οζόλε: Πξόθεηηαη γηα κηα νζόλε 9cm πγξώλ θξπζηάιισλ αξρηθά θαη πιένλ Led 

ηερλνινγίαο (ζην iPhone 4). Πεξηέρεη γπαιί πνπ ηελ πξνζηαηεύεη από γδαξζίκαηα θαη 

απεηθνλίδεη πιένλ16 εθαηνκκύξηα ρξώκαηα. Η νζόλε αθήο είλαη multi-touch αίζζεζεο 

θαη νη ρεηξνλνκίεο αλαγλσξίδνληαη κε ηερλνινγία πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ 

FingerWorks. 

Αηζζεηήξεο: Σν iPhone έρεη ηξεηο αηζζεηήξεο. Ο proximity sensor απελεξγνπνηεί 

ηελ νζόλε γηα εμνηθνλόκεζε κπαηαξίαο θαη ηελ απνηξνπή κε εζειεκέλσλ εηζόδσλ 

από ην ρξήζηε. Ο ambient light sensor ξπζκίδεη ηε θσηεηλόηεηα ηεο νζόλεο γηα 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Ο accelerometer sensor ηξηώλ αμόλσλ δηαηζζάλεηαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ηειεθώλνπ θαη αιιάδεη αλάινγα ηελ νζόλε. Τπάξρεη επίζεο 

εγθαηεζηεκέλνο θαη ν moisture sensor ν νπνίνο είλαη ηθαλόο λα αληρλεύζεη θαηά πόζν 

ε ζπζθεπή έρεη επεξεαζηεί ή έρεη πάζεη βιάβε από λεξό. 

Πνιπκέζα θαη Γίθηπν: Σα ηκήκαηα ήρνπ κπνξνύλ λα είλαη δπλακηθά 

πξνζβάζηκα από ηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή ηνπ iPhone. Δπηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα 

πξνζζέζεη ελδηαθέξνληα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν iPhone πεξηέρεη ηκήκαηα 

ήρνπ πνπ ππνζηεξίδνπλ mixing, equalization, format conversion, I/O for recording θαη 

αλαπαξαγσγή. Σν ελζσκαησκέλν Bluetooth2.x + EDR ππνζηεξίδεη αζύξκαηα 

αθνπζηηθά. Από ηελ έθδνζε 3.0 θαη αξγόηεξα ππνζηεξίδεηαη ζηεξενθσληθόο ήρνο.   

Μπαηαξία: ην iPhone πεξηιακβάλεη κηα εζσηεξηθή, επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία 

ε νπνία δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ην ρξήζηε. Η κπαηαξία θνξηίδεη όηαλ ην 
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ηειέθσλν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ππνινγηζηή κέζσ USB θαισδίνπ. Η κπαηαξία είλαη 

ζρεδηαζκέλε λα δηαηεξεί ην 80% ηεο αξρηθήο ηεο ρσξεηηθόηεηαο κεηά από 400 

πιήξεηο θύθινπο θόξηηζεο. Δπίζεο είλαη ηθαλή λα πξνζθέξεη κέρξη 250 ώξεο 

αλακνλήο, κέρξη 24 ώξεο αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο, κέρξη 7 ώξεο αλαπαξαγσγήο 

βίληεν, κέρξη 6 ώξεο web browsing θαη κέρξη 8 ώξεο νκηιίαο. 

Κάκεξα: ην ηPhone έρεη ελζσκαησκέλε θάκεξα 5 megapixel (ζην iPhone 4)πνπ 

βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ γηα ηε ιήςε ςεθηαθώλ θσηνγξαθηώλ. Πεξηέρεη πιένλ 

νπηηθό δνπκ, flash θαη auto-focus θαη από ηελ έθδνζε iPhone 3GS ππνζηεξίδεηαη θαη 

ε ιήςε βίληεν. Σν βίληεν ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα θνξησζεί ζην YouTube ή ζε άιιεο 

ππεξεζίεο απεπζείαο. 

 

8.2.2 Σν πιηθό ζπλαληάηαη ζηε ζπζθεπή Google Nexus S 

Σν Android OS ρξεζηκνπνηείηαη σο ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα πνιιά θηλεηά 

ηειέθσλα δηαθόξσλ εηαηξεηώλ όπσο Motorola, CLIQ, Samsung, Sony Erricsson 

θηι[42]. Μηα από ηηο πην πξόζθαηεο ζπζθεπέο πνπ ηξέρνπλ ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

Android είλαη ε ζπζθεπή Google Nexus S ηεο νπνίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Δπεμεξγαζηήο: 1GHz Cortex A8 (Hummingbird) επεμεξγαζηήο ηεο εηαηξείαο 

Samsung. 

Μλήκε θαη δεπηεξεύνλ απνζεθεπηηθόο ρώξνο: Έρεη κλήκε RAM κέρξη 512 

MB ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε θαη εθαξκνγώλ από ην Android Market. Ο 

δεπηεξεύνλ απνζεθεπηηθόο ρώξνο αλέξρεηαη ζηα 16GB (iNAND flash memory) θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε εηθόλσλ, κνπζηθώλ αξρείσλ θαη βίληεν. 

Κάκεξα: 5.0 megapixels θάκεξα. Τπνζηεξίδεηαη επίζεο θαη νπηηθό δνπκ κέρξη 

4x. Πεξηιακβάλνληαη ραξαθηεξηζηηθά όπσο image stabilization, real-time color 

effects, scene modes θαη location tagging. 
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Αηζζεηήξεο: πεξηέρνληαη ηξεηο αηζζεηήξεο: proximity sensor, ambient light 

sensor θαη eCompass sensor 

Οζόλε: Γηαθέξεη επίζεο από ζπζθεπή ζε ζπζθεπή. Μπνξεί λα είλαη από 2.55 cm 

κέρξη 4.3cm. ρεδόλ όιεο νη ζπζθεπέο ππνζηεξίδνπλ 16 εθαηνκκύξηα ρξώκαηα θαη 

έρνπλ TFT νζόλεο. 

Μπαηαξία: αλάινγα κε ηε ζπζθεπή ππνζηεξίδνληαη δηαθνξεηηθνί ρξόλνη 

αλακνλήο θαη ζπλερήο ρξήζεο. Τπάξρνπλ ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο ε κπαηαξία κπνξεί 

λα αληηθαηαζηαζεί αιιά θαη ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο απηό δελ κπνξεί λα γίλεη. 

Πνιπκέζα θαη Γίθηπν: Τπνζηεξίδεη αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη βίληεν θαζώο θαη 

πνιιέο κνξθέο ηνπο όπσο: AAC, MP3, WAV, MIDI θηι. Τπάξρεη ππνζηήξημε 

Bluetooth, GPS θαη WiFi. 

  

8.3 Γηαζέζηκν SDK 

8.3.1 iOS SDK 

Με ην SDK νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ εθαξκνγέο πνπ 

ηξέρνπλ ζην iPhone θαη ζην iPod. ε απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη Xcode, IDE, 

Instruments, iPhone simulator, frameworks and samples, compilers, Shark analysis 

tool θηι. Σν iOS SDK πεξηέρεη πεξηζζόηεξα από 1000 λέα πξσηόθνιια θαη παξέρεη 

ζηνπο δεκηνπξγνύο εθαξκνγώλ λέεο δπλαηόηεηεο γηα λα εκπινπηίζνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ εθαξκνγώλ ηνπο. Σα λέα πξσηόθνιια παξέρνπλ επίζεο θαη 

ππνζηήξημε γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ εθαξκνγώλ κε ηα αμεζνπάξ ζηα νπνία είλαη 

ζπλδεδεκέλε ε ζπζθεπή. εκαληηθή ιεπηνκέξεηα απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη 

ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζην iOS πξέπεη αξρηθά λα αγνξάζνπλ 

ην SDK. Δπηπιένλ, ηo SDK απαηηεί έλα Intel Mac ππνινγηζηή πνπ ηξέρεη ηνπιάρηζηνλ 

Mac OS S Leopard έθδνζε ινγηζκηθνύ ελώ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο Microsoft δελ 

ππνζηεξίδνληαη. 
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8.3.2 Android SDK 

Σν Android SDK πεξηιακβάλεη έλα δπλαηό ζύλνιν εξγαιείσλ αλάπηπμεο 

εθαξκνγώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ debugger, libraries, documentation, 

sample codes θαη tutorials. Τπνζηεξίδεη ηηο ππνινγηζηηθέο πιαηθόξκεο κε 

αξρηηεθηνληθή x-86 πνπ ηξέρνπλ Linux, Mac OS X, Windows XP, Windows Vista θαη 

Windows 7. Σν SDK παξέρεηαη δσξεάλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ηελ ηζηνζειίδα 

Android Developers [62] θαη απαηηεί ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο λα πεξηέρεη ην Java 

Development Kit. Σν επίζεκν IDE αλάπηπμεο Android εθαξκνγώλ είλαη ην Eclipse ζε 

ζπλδπαζκό κε ην Android Development Tools plug-in. 

 

 

8.4 Δλεκεξώζεηο ινγηζκηθνύ θαη εθαξκνγώλ 

8.4.1 Δλεκέξωζε ζην iPhone 

Η ελεκέξσζε ινγηζκηθνύ ζην iPhone γίλεηαη κε πνιύ εύθνιν ηξόπν. Ο ρξήζηεο 

ηεο ζπζθεπήο ζπλδέεη ην ηειέθσλό ηνπ κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη κπνξεί λα 

ελεκεξώζεη ην ινγηζκηθό κέζσ ηνπ iTunes [43]. Όηαλ ν ρξήζηεο ζπλδέζεη ην 

ηειέθσλν θαη εθθηλήζεη ην iTunes πξέπεη λα θάλεη αλαδήηεζε γηα ηπρόλ ελεκεξώζεηο. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ην ινγηζκηθό. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

ηόηε ν ρξήζηεο πξέπεη λα θαηεβάζεη ην ινγηζκηθό κέζσ ηνπ iTunes. Τπάξρεη ε 

απαίηεζε ην ηειέθσλν λα είλαη ζπλερώο ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ππνινγηζηή γηα όζε 

ώξα δηαξθεί ε ελεκέξσζε.   

Όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε εθαξκνγώλ πνπ βξίζθνληαη εγθαηαζηεκέλεο ζην 

ηειέθσλν, απηή γίλεηαη απηόκαηα. Ο πξώηνο ηξόπνο είλαη ν ίδηνο κε ηελ ελεκέξσζε 

ινγηζκηθνύ θαη γίλεηαη κέζσ ηνπ iTunes όηαλ ην ηειέθσλν ζπλδεζεί κε ηνλ 

ππνινγηζηή. Ο δεύηεξνο θαη πην απιόο είλαη ε ελεκέξσζε απεπζείαο από ην 

ηειέθσλν κέζσ ηνπ App Store. Όηαλ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν ε 

εθαξκνγή App Store ηνλ ελεκεξώλεη αλ ππάξρνπλ ελεκεξώζεηο γηα ηηο εθαξκνγέο 



 

 

120 

ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη απηή 

γίλεηαη απηόκαηα. 

 

8.4.2 Δλεκέξωζε ζην Android 

Παξόκνηα δηαδηθαζία κε ην iPhone αθνινπζείηαη θαη ζηηο Android ζπζθεπέο. Ο 

ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα δηαζέζηκε ελεκέξσζε ινγηζκηθνύ κε εηδνπνίεζε ζην 

ηειέθσλό ηνπ ή κε εηδνπνίεζε ζηνλ ππνινγηζηή όηαλ ελώζεη ην ηειέθσλν. Κάζε 

εηαηξεία δηαλέκεη καδί κε ηελ Android ζπζθεπή θαη ην αληίζηνηρν δσξεάλ ινγηζκηθό 

ππνινγηζηή γηα ην ρεηξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ.  

Όηαλ ν ρξήζηεο ελεκεξσζεί γηα λέα έθδνζε ινγηζκηθνύ ππάξρνπλ δύν πηζαλά 

ζελάξηα. Σν πξώην αθνξά ζηελ απιή ελεκέξσζε ηεο ππάξρνπζαο έθδνζεο ηνπ 

ινγηζκηθνύ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ απηόκαηε ελεκέξσζε ηνπ 

ηειεθώλνπ. Όηαλ απηή νινθιεξσζεί, ν ρξήζηεο πξέπεη λα απνζπλδέζεη ην ηειέθσλν 

από ηνλ ππνινγηζηή θαη λα ην εθθηλήζεη. πλήζσο ε πξώηε εθθίλεζε κεηά από 

ελεκέξσζε ινγηζκηθνύ δηαξθεί αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα. ε απηή ηελ ελεκέξσζε δελ 

επεξεάδνληαη θαζόινπ ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε θαη νη εθαξκνγέο πνπ έρεη 

εγθαηαζηήζεη ζην ηειέθσλν. 

ηε δεύηεξε πεξίπησζε βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε ζην ηειέθσλν ηεο λεόηεξεο 

έθδνζεο Android ινγηζκηθνύ. Πξνηνύ γίλεη ε ελεκέξσζε ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

απνζεθεύζεη όια ηα δεδνκέλα ηνπ θάλνληαο backup κέζα από ηελ αληίζηνηρε 

εθαξκνγή ζην ηειέθσλν. Αθνινύζσο γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε όπνπ παίξλεη αξθεηό 

ρξόλν. ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ηνπ πίζσ ζην 

ηειέθσλν. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο ώξεο, αλάινγα κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε. Σν κεηνλέθηεκα είλαη όηη ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηεο από ηηο 

εθαξκνγέο λα ρξεηάδνληαη εγθαηάζηαζε από ηελ αξρή. Δπίζεο ξύζκηζε ρξεηάδνληαη 

θαη ην εκεξνιόγην, ην μππλεηήξη, ηα πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη γεληθά νηηδήπνηε είρε 

ηξνπνπνηεζεί ζηελ πξνεγνύκελε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. 
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Λόγσ ησλ πνιιώλ Android ζπζθεπώλ πνπ θπθινθνξνύλ από δηάθνξνπο 

θαηαζθεπαζηέο, αληηκεησπίδεηαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 

ινγηζκηθνύ κηαο θαη αξθεηέο ζπζθεπέο δελ ππνζηεξίδνπλ πάληα ηελ πην πξόζθαηε 

έθδνζε ινγηζκηθνύ πνπ παξέρεηαη γηα ην Android OS. Γηα ην ιόγν απηό, ε Google 

καδί κε ην ΟΗΑ πξνζπαζνύλ λα θαζνξίζνπλ κηα λέα «anti-fragmentation policy» 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν 

ζα πξέπεη όιεο νη ζπζθεπέο λα έρνπλ ηε λέα έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

πνπ παξέρεηαη από ηελ Google. Σν γεγνλόο απηό δελ απεπζύλεηαη ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ ζπζθεπώλ αιιά ζηηο εηαηξείεο πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ηεο Google θαη λα θξνληίδνπλ λα παξέρνπλ ηε λέα έθδνζε 

ινγηζκηθνύ ζηνπο πειάηεο ηνπο. ηόρνο είλαη λα εθιείςεη ην έληνλν ράζκα κεηαμύ ησλ 

εθδόζεσλ Android ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζπζθεπέο. 

Η ελεκέξσζε ησλ εθαξκνγώλ ζην Android είλαη πνιύ εύθνιε ππόζεζε. Όηαλ ν 

ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν ιακβάλεη εηδνπνηήζεηο όηη ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο ελεκεξώζεηο γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη. Μέζα από ην 

Android Market θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία «νη εθαξκνγέο κνπ» κπνξεί λα 

επηιέμεη ηηο εθαξκνγέο γηα ηηο νπνίεο ζα πάξεη ελεκέξσζε.   

 

8.5 Mobile Internet θαη Networking Support  

Σόζν ζην iPhone όζν θαη ζηηο Android ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνύληαη WiFi θαη 

Bluetooth γηα πξόζβαζε ζην ίληεξλεη θαη γηα επηθνηλσλία [6].  

WiFi: ην WiFi είλαη ην πξόηππν 802.11. Πξόθεηηαη γηα έλα πξσηόθνιιν πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε δύν ζπρλόηεηεο. Αξρηθά όια ηα WiFi ρξεζηκνπνηνύζαλ 2.412 – 2.472 

GHz. Σν 802.11n πξσηόθνιιν πξόζζεζε ηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο από 5.15 κέρξη  5.25 

GHz όκσο ην iPhone είλαη πεξηνξηζκέλν ζην 802.11b/g. Η ζηνίβα δηθηύνπ ζην OS 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο δηεπαθέο γηα ηηο ζπζθεπέο iPhone θαη iPod. Από ηελ πιεπξά 

ηνπ ην Android δίλεηαη ζηελ αγνξά κε πιήξε ππνζηήξημε WiFi ζπλδεζηκόηεηαο. Σν 
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θύξην ζπζηαηηθό ηνπ είλαη ν WiFiManager ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηε ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν όηαλ ηνπ δεηεζεί. 

Bluetooth: Σν Bluetooth είλαη έλα πξσηόθνιιν ην νπνίν δνπιεύεη ζηηο 

ζπρλόηεηεο 2.40 – 2.485 GHz. Απνηξέπεη ηηο παξεκβνιέο κε άιια ζπζηήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα επεηδή ιεηηνπξγεί κε πνιύ κηθξή ηζρύ. Έρεη κέγηζηε 

απόζηαζε θάιπςεο ηα δέθα κέηξα. Η πιαηθόξκα Android ππνζηεξίδεη ηε ζηνίβα 

ινγηζκηθνύ ηνπ Bluetooth ε νπνία επηηξέπεη ζηε ζπζθεπή λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα 

αζύξκαηα κε άιιεο Bluetooth ζπζθεπέο. Σν framework ην εθαξκνγώλ παξέρεη 

πξόζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Bluetooth κέζσ ησλ πξσηνθόιισλ  ηνπ Android 

Bluetooth. Σα πξσηόθνιια απηά επηηξέπνπλ ηελ αζύξκαηε ζύλδεζε κε άιιεο 

ζπζθεπέο επηηξέπνληαο ηελ επηθνηλσλία από ζεκείν ζε ζεκείν αιιά θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμύ πνιιώλ. ην iPhone ππνζηεξίδεηαη ε ηερλνινγία Bluetooth, δελ 

επηηξέπεηαη όκσο ε απνζηνιή αξρείσλ κεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ. Υξεζηκνπνηείηαη 

δειαδή κόλν γηα αζύξκαηε επηθνηλσλία θαη όρη γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ. 

 

8.6 Γηαρείξηζε ελέξγεηαο 

8.6.1 Γηαρείξηζε ελέξγεηαο ζην iPhone 

Σν iPhone δελ έρεη ζύλνιν εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θαηαλάισζεο ηζρύο. 

Η ιεηηνπξγία απηή ελζσκαηώλεηαη κέζα ζην core επίπεδν (ππξήλα) γεγνλόο ην νπνίν 

εμνηθνλνκεί ελέξγεηα ζέηνληαο ην ζύζηεκα ζε αλακνλή ή ζε sleep θαηάζηαζε όηαλ 

ρξεηάδεηαη. Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνίν θαηαλαιώλνπλ ηελ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ζην 

iPhone είλαη ην 3G radio ζύζηεκα, ην WiFi, ην 2G radio ζύζηεκα, ην Bluetooth θαη ην 

GPS. 

Ο πεξηνξηζκόο απηώλ ησλ εθαξκνγώλ εμνηθνλνκεί ελέξγεηα γηα ην ζύζηεκα. 

Όηαλ ην iPhone πεξλά ζηελ θαηάζηαζε sleep, απηόκαηα απελεξγνπνηνύληαη ην WiFi 

θαη ν θσηηζκόο ηεο νζόλεο.  

 

8.6.2 Γηαρείξηζε ελέξγεηαο ζηηο Android ζπζθεπέο 



 

 

123 

Σν Android ππνζηεξίδεη ηε δηθή ηνπ δηαρείξηζε ελέξγεηαο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε 

έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεη όηη ν επεμεξγαζηήο δελ ζα θαηαλαιώλεη ελέξγεηα αλ δελ 

απαηηείηαη από εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. Σν Android απαηηεί νη εθαξκνγέο θαη νη 

ππεξεζίεο λα δεηνύλ πόξνπο κέζσ wake locks από ηελ ππνδνκή ησλ Android 

εθαξκνγώλ θαη ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Linux. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ελεξγέο 

wake locks, ην ζύζηεκα ζηακαηά ηνλ επεμεξγαζηή.  

Η δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ γηα πόξνπο γίλεηαη κέζσ ηνπ Power Manager. ε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηα εθαξκνγή ή ππεξεζία παξαθάκςεη ηνλ Power Manager θαη 

ιάβεη από κόλε ηεο πόξνπο ζα νδεγήζεη ην ζύζηεκα ζε απνζηαζεξνπνίεζε. Όιεο νη 

θιήζεηο πξνο ηνλ Power Manager πξέπεη λα πεξλνύλ από ηα πξσηόθνιια ηνπ 

Power Manager. 

 

8.7 Κόζηνο 

Οη πεξηζζόηεξνη λένη ζήκεξα ζέινπλ λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε θηλεηά ηειέθσλα 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Πιένλ ε ζπζθεπή ηειεθώλνπ πνπ έρεη ν θαζέλαο ζηελ 

θαηνρή ηνπ απνδεηθλύεη θαηά θάπνην ηξόπν ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε αιιά θαη 

ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ηελ ηερλνινγία.  

Γπζηπρώο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ην θόζηνο αγνξά ηέηνησλ ζπζθεπώλ 

είλαη απαγνξεπηηθό. Όζνλ αθνξά ηηο ζπζθεπέο iPhone, ε ηηκή αγνξάο ελόο iPhone 4 

θπκαίλεηαη γύξσ ζηα 650 επξώ. Η ηηκή απηή αλεβαίλεη όηαλ ε ρσξεηηθόηεηα ηεο 

ζπζθεπήο είλαη πεξηζζόηεξε. Βέβαηα θπθινθνξεί αθόκα ζηελ αγνξά θαη ε 

πξνεγνύκελε γεληά iPhone πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηε ζπζθεπή iPhone 3GS. Η 

ηηκή απηώλ είλαη γύξσ ζηα 500 επξώ, ηηκή πνπ παξακέλεη πςειή.  

Όζνλ αθνξά ην Android ιόγσ ηνπ όηη πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπέο δηάθνξσλ 

θαηαζθεπαζηώλ ππάξρεη αληαγσληζκόο κε απνηέιεζκα νη ηηκέο λα μεθηλνύλ από 

πνιύ ρακειά πνζά θαη λα θηάλνπλ κέρξη πνιύ πςειά. Σν θζελόηεξν Android 

ηειέθσλν ηεο αγνξάο έρεη ηηκή 116 επξώ. Πξόθεηηαη γηα ζπζθεπή πνπ δελ αλήθεη 

ζηνπο δεκνθηιείο θαηαζθεπαζηέο θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη είλαη branded από ηελ 
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εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο Vodafone. Σα αθξηβόηεξα Android ηειέθσλα απηή ηε 

ζηηγκή είλαη ην HTC Desire HD θαη ην Galaxy S ηεο Samsung κε ηηκή πνπ αλέξρεηαη 

ζηα 600 επξώ. Δίλαη εύθνια αληηιεπηό όηη κηα Android ζπζθεπή κπνξεί λα θηάζεη ζηα 

ρέξηα θάπνηνπ επθνιόηεξα. Σν ζέκα όκσο ηίζεηαη ζην ηη ζα ηθαλνπνηήζεη ηνλ θαζέλα 

θαη απηό δελ είλαη κόλν ζέκα ηηκήο αιιά θαη εκθάληζεο, κεγέζνπο, ιεηηνπξγηώλ θαη 

επρξεζηίαο. 

 

8.8 πγθξηηηθόο πίλαθαο ζπζθεπώλ αληηπξνζωπεπηηθώλ ηωλ δύν ιεηηνπξγηθώλ 

ζπζηεκάηωλ 

ηνλ πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζε ζέκαηα hardware αιιά θαη 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζπλαληώληαη ζηηο ζπζθεπέο iPhone θαη Android. Όπνπ ππάξρεη 

εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απηό ζα αθνξά γηα ην κελ iOS ην θηλεηό 

ηειέθσλν iPhone 4G θαη γηα ην Android ην θηλεηό ηειέθσλν Google Nexus S.  

 Android OS iOS 

Οκαδνπνίεζε 
εθαξκνγώλ 

Δπηηξέπεηαη Δπηηξέπεηαη 

 
ύζηεκα εηδνπνηήζεωλ 

γηα ζπκβάληα 

 
Μέζσ ησλ εηθνληδίσλ 
θάζε εθαξκνγήο 

 
Μέζσ κελπκάησλ ζηελ 
κπάξα εηδνπνηήζεσλ 

 
Πξνζωπνπνίεζε 

 
Δπηηξέπεηαη κέζσ 
ελεξγεηώλ ηνπ ρξήζηε  

 
Δπηηξέπεηαη 

 
Δπεμεξγαζηήο 

 
1 GHz ARM Cortex-A8 
processor 

 
1GHz Cortex A8 
(Hummingbird) 

 
Μλήκε RAM 

 
512ΜΒ 

 
512MB 

 
Γεπηεξεύνλ 

απνζεθεπηηθόο ρώξνο 

 
Μέρξη 32GB 

 
16GB 

 
Αηζζεηήξεο 

 
Accelerometer, GPS, 
proximity, ambient light, 
compass 

 
Accelerometer, GPS, 
proximity, ambient light, 
compass 

 
πλδεζηκόηεηα 

 
Wifi θαη Bluetooth  

 
WiFi θαη Bluetooth 

 
Κάκεξα 

 
5 megapixel 

 
5 megapixel 
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SDK 

 
iOS SDK (απαηηείηαη 
αγνξά) 

 
Android SDK (δσξεάλ) 

 
Δλεκέξωζε ινγηζκηθνύ 

 
Μέζσ iTunes  

 
Μέζσ εηδνπνίεζεο ζην 
ηειέθσλν, δελ απαηηείηαη 
πάληα ζύλδεζε κε 
ππνινγηζηή 

 
Κόζηνο 

 
Τςειό (πεξίπνπ 500 
επξώ) 

 
Κπκαίλεηαη από ρακειό 
κέρξη θαη πςειό, αλάινγα 
κε ηε ζπζθεπή (από 115 
επξώ κέρξη 600) 

 

Πίνακασ 8. 1 Συγκριτικόσ πίνακασ των χαρακτθριςτικϊν που εξετάςτθκαν ςτο κεφάλαιο 8 



 

 1 

Κεθάιαην 9 

 

Γηαλνκή εθαξκνγώλ κέζω Apple App Store θαη Android 

Market 

 

 

9.1 Apple’s App Store 

 

Σν Apple App Store βξίζθεηαη πξν-εγθαηαζηεκέλν ζην iOS θαη επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα αλαδεηνύλ θαη λα εγθαζηζηνύλ εθαξκνγέο ζην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν 

κέζσ ηνπ iTunes Store. Σν iTunes Store αλαπηύρζεθε κέζσ ηνπ iOS SDK θαη 

δηαλέκεηαη επίζεο από ηελ Apple. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ππάξρεη ε επηινγή 

εγθαηάζηαζεο είηε δσξεάλ είηε κε θάπνην κηθξό θόζηνο πνπ ηίζεηαη από ην δεκηνπξγό 

ηεο [44]. Οη εθαξκνγέο κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ απεπζείαο ζε κηα ζπζθεπή ή λα 

«θαηεβνύλ» πξώηα ζε θάπνην PC ή Mac κέζσ iTunes. Σν 30% ηνπ ηδίξνπ κηαο 

εθαξκνγήο πεγαίλεη ζηελ Apple θαη ην ππόινηπν 70% πεγαίλεη ζην δεκηνπξγό ηεο 

εθαξκνγήο.  

Σν App Store άλνημε γηα πξώηε θνξά ζηηο 10 Ινπιίνπ ηνπ 2008 κέζσ κηαο 

αλαλέσζεο πνπ έγηλε ζην iTunes. ηηο 11 Ινπιίνπ θπθινθόξεζε ην iPhone 3G κε 

πξν-εγθαηεζηεκέλν ην iOS 2.0.1 κε ππνζηήξημε γηα ην App Store. Από ηηο 20 

Οθησβξίνπ ηνπ 2010 είλαη επίζεκα δηαζέζηκεο ζην App Store 300 000 εθαξκνγέο . 

ηηο 22 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2011 ε εθαξκνγή κε ηνλ αξηζκό δέθα δηζεθαηνκκύξηα 

«θαηεβάζηεθε» από ην App Store.  Ο κέζνο ηδίξνο θαηά εθαξκνγή ππνινγίδεηαη όηη 

είλαη $8,700 δνιάξηα παξόιν πνπ ηα δεδνκέλα απηά δελ είλαη δεκόζηα δηαζέζηκα θαη 

επίζεκα.  



 

 

127 

Η κέζε ηηκή κηαο κε δσξεάλ εθαξκνγήο ζην App Store θπκαίλεηαη από $3,5 

δνιάξηα κέρξη θαη $4 δνιάξηα. Η θαηαλνκή ησλ ηηκώλ αθνινπζεί ηελ power-law 

θαηαλνκή από ην λόκν ηνπ Zipf. Παξόιν πνπ νη ηηκέο επηιέγνληαη απζαίξεηα από ηνλ 

θαζέλα, νη πεξηζζόηεξνη δεκηνπξγνί επηιέγνπλ ηελ ηηκή ηεο εθαξκνγήο ηνπο λα είλαη 

ην πνιύ $4.99 δνιάξηα. 

Μεηά ηελ επηηπρία ηνπ App Store θαη ηε δεκηνπξγία παξόκνησλ ππεξεζηώλ από 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο Apple (π.ρ. ΝΟΚΙΑ) ν όξνο App Store έρεη πηνζεηεζεί θαη 

αλαθέξεηαη γηα όισλ ησλ εηδώλ ηηο ππεξεζίεο παξόκνηνπ ηύπνπ άιισλ εηαηξεηώλ. 

Βέβαηα, ε Apple έρεη θάλεη ήδε αίηεζε από ην 2008 γηα λα δεζκεύζεη ηνλ όξν App 

Store σο Trademark (απνθιεηζηηθά δηθή ηεο ρξήζε θαη δηθαηώκαηα). Η επηηπρία απηή 

ήξζε θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ trademark ήξζε κόιηο ζηηο αξρέο ηνπ 2011.  

Λόγσ ηνπ App Store θαη ηεο απήρεζεο πνπ είρε ζην θνηλό, ε ιέμε App πήξε ην 

βξαβείν ηεο πην ζπρλά αλαθεξόκελεο ιέμεο γηα ην 2010 (Word of the Year) από ηελ 

Ακεξηθαληθή Κνηλσλία Γηαιέθηνπ. Η Apple παξόια απηά δελ έρεη θάλεη αίηεζε θαη 

πξνθαλώο νύηε πξνηίζεηαη γηα λα πάξεη ηα δηθαηώκαηα θαη απηήο ηεο ιέμεο. 

ηηο 20 Οθησβξίνπ 2010 ε Apple αλαθνίλσζε ην Mac App Store πνπ είλαη 

παξόκνην κε απηό ησλ iOS ζπζθεπώλ αιιά πεξηέρεη εθαξκνγέο γηα ηνπο Mac 

ππνινγηζηέο. Δλώ ην Mac App Store είλαη πξνζβάζηκν κόλν από ηνλ Mac OS X 

Snow Leopard ππνινγηζηή, ην App Store είλαη πξνζβάζηκν από ηα iPhone, iPod θαη  

iPad κέζσ κηαο iOS εθαξκνγήο κε ην ίδην όλνκα. Δίλαη επίζεο ν κόλνο ηξόπνο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ από ηξίηνπο ζε απηέο ηηο ζπζθεπέο ρσξίο ηε ρξήζε 

jailbreaking ζηε ζπζθεπή.  

Δθαξκνγέο δηαδηθηύνπ κπνξνύλ επίζεο λα εγθαηαζηαζνύλ ζε απηέο ηηο ζπζθεπέο 

ρσξίο λα ιεθζεί θαζόινπ ππόςε ην App Store. Παξνπζηάδνπλ όκσο πνιύ 

πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα. Σν App Store είλαη επίζεο πξνζβάζηκν θαη κέζσ ηνπ 

iTunes θαη έηζη θαη ζε θάζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζην νπνίν είλαη δπλαηό λα 

εγθαηαζηαζεί ην iTunes.  
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Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ε Apple αλαθνίλσζε ηε λέα ππεξεζία ηεο βάζε 

ζπλδξνκήο ε νπνία ζα επηηξέπεη ζηνπο εθδόηεο λα θαζνξίδνπλ ην ρξνληθό δηάζηεκα 

αιιά θαη ηελ ηηκή ηεο ζπλδξνκήο ηνπο. Η λέα απηή ππεξεζία ζα επηηξέπεη ζηνπο 

εθδόηεο λα πνπινύλ ην πεξηερόκελό ηνπο κέζσ ησλ εθαξκνγώλ ηνπο επηηξέπνληαο 

ζηνπο ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ λέν πεξηερόκελν γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Δπίζεο, ε Apple ζα επηηξέπεη ζηνπο εθδόηεο όρη κόλν λα πνπινύλ κέζσ ηνπ iTunes 

κε ηα πνζνζηά θέξδνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ αιιά ζα ηνπο επηηξέπεη λα δηαλέκνπλ 

ην πεξηερόκελό ηνπο θαη κέζσ ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ηζηνζειίδσλ ρσξίο θαλέλα 

κεξίδην γηα ηελ Apple.    

Σνλ Απξίιην ηνπ 2009 ε Apple αλαθνίλσζε ηηο εθαξκνγέο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ 

ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο από ηόηε πνπ δεκηνπξγήζεθε ην App Store. Από ηηο κε 

δσξεάλ εθαξκνγέο ε πην δεκνθηιήο ήηαλ ε Crash Bandicoot Nitro Kart 3D ελώ από 

ηηο δσξεάλ ήηαλ νη Facebook(ζηελ πξώηε ζέζε) θαη Google Earth (ζηε δεύηεξε 

ζέζε).  

Η Apple θαηεγνξηνπνηεί ηηο εθαξκνγέο ηεο κε βάζε ην πεξηερόκελό ηνπο θαη 

θαζνξίδεη κε ηνλ ηξόπν απηό ην ειηθηαθό γθξνππ γηα ην νπνίν είλαη πην θαηάιιειεο. 

ύκθσλα κε ην iPhone OS 3.0 ην iPhone ζα επηηξέπεη ην κπινθάξηζκα αθαηάιιεισλ 

εθαξκνγώλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Η Apple θαηεγνξηνπνηεί ηηο εθαξκνγέο ζε 4 γθξνππ: 

Αξρηθά είλαη ην γθξνππ 4+ ζην νπνίν νη εθαξκνγέο δελ πεξηιακβάλνπλ θαζόινπ θαθό 

πεξηερόκελν. Αθνινπζεί ε θαηεγνξία 9+ όπνπ είλαη δπλαηόλ νη εθαξκνγέο λα 

πεξηιακβάλνπλ εκθαλίζεηο ραξαθηήξσλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, θαληαζηηθήο ή 

πξαγκαηηθήο βίαο ζε ινγηθά επίπεδα ή αθόκα θαη ηξνκαθηηθό πεξηερόκελν ην νπνίν 

πηζαλώο λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα παηδηά θάησ ησλ ελλέα εηώλ. ηελ θαηεγνξία 

12+ πεξηιακβάλνληαη νη εθαξκνγέο πνπ είλαη δπλαηόλ λα πεξηέρνπλ άζρεκε γιώζζα, 

έληνλα γξαθηθά ζηνηρεία, θαληαζηηθή ή πξαγκαηηθή βία ζε πην έληνλν βαζκό αιιά θαη 

πξνζνκνησκέλα παηρλίδηα ηδόγνπ. Σέινο είλαη ε θαηεγνξία ησλ 17+ όπνπ 

πεξηιακβάλνληαη εθαξκνγέο κε όια ηα πξναλαθεξόκελα ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη 

πεξηερόκελν πνπ έρεη λα θάλεη κε αθαηάιιειεο ζθελέο, αιθνόι, ηζηγάξα θαη 
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λαξθσηηθά. Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εθαξκνγώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζην ρξήζηε πνπ ηνλ ελεκεξώλεη γηα ην πεξηερόκελν ηεο 

εθαξκνγήο αιιά θαη ηελ ειηθία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη. 

Οη εθαξκνγέο όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 7 ππνβάιινληαη ζηελ Apple 

γηα έιεγρν αμηνπηζηίαο θαη πεξαηηέξσ αλάιπζε. Οη εθαξκνγέο κπνξνύλ λα 

δηαλέκνληαη ad-hoc αλ απνξξηθζνύλ αλ ν δεκηνπξγόο ηνπο ππνβάιεη αίηεζε γηα λα 

πάξεη άδεηα από ηελ Apple έηζη ώζηε ε εθαξκνγή λα εγθαηαζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλα 

iPhone. Βέβαηα, ε Apple δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πάξεη πίζσ αλά πάζα ζηηγκή απηή 

ηελ άδεηα αλ εληνπίζεη θάηη ύπνπην ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή.  

Τπάξρνπλ αθόκα θαη εθαξκνγέο νη νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα εγθαηάζηαζε 

εθηόο ηνπ App Store ησλ ΗΠΑ αλ ην επηζπκεί ν δεκηνπξγόο. Δπίζεο, ε Apple 

αθαίξεζε ηελ άδεηα ινγηζκηθνύ GPL από ην App Store κεηά από παξάπνλα από 

δεκηνπξγνύο εθαξκνγώλ όηη νη όξνη ηνπ App Store είλαη αζπλεπείο κε απηνύο ηεο 

GPL.  

 

9.2 Android Market 

Σν Android Market είλαη έλα online θαηάζηεκα ινγηζκηθνύ ην νπνίν αλαπηύρζεθε 

από ηελ Google γηα ηηο Android ζπζθεπέο. Έλα πξόγξακκα εθαξκνγήο (app) πνπ 

νλνκάδεηαη Market είλαη πξν-εγθαηεζηεκέλν ζηηο πεξηζζόηεξεο Android ζπζθεπέο θαη 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηνύλ θαη λα θαηεβάδνπλ εθαξκνγέο πνπ 

πξνζθέξνληαη από δεκηνπξγνύο εθηόο ηεο νκάδαο αλάπηπμεο ηνπ Google θαη πνπ 

θηινμελνύληαη ζην Android Market [45]. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ επίζεο λα αλαδεηήζνπλ 

θαη λα δηαβάζνπλ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Android Market.  

Σν Android Market αλαθνηλώζεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο 28 Απγνύζηνπ ηνπ 2008 

θαη έγηλε δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο ζηηο 22 Οθησβξίνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο. Τπνζηήξημε 

ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο έλαληη θαηαβνιήο θάπνηνπ πνζνύ πξνζηέζεθε γηα ηηο ΗΠΑ 
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θαη ηελ Αγγιία ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 2009. Οη ρξήζηεο από ηελ Αγγιία πήξαλ ην 

πξάζηλν θσο γηα ηελ αγνξά κε δσξεάλ εθαξκνγώλ από ηηο 13 Μαξηίνπ 2009.  

ύκθσλα κε ηνλ ηερληθό δηεπζπληή ηεο T-Mobile, ζηηο 17 Μαξηίνπ 2009 ήηαλ 

δηαζέζηκεο γηα εγθαηάζηαζε 2300 εθαξκνγέο ζην Android Market. Μέρξη ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2009 πάλσ από 20 000 εθαξκνγέο ηνπνζεηήζεθαλ ζην Android 

Market. Οη εθαξκνγέο πνιιαπιαζηάζηεθαλ ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα θαη έηζη 

κέρξη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2010 πάλσ από 80 000 εθαξκνγέο ήηαλ δηαζέζηκεο ελώ 

πάλσ από έλα δηζεθαηνκκύξην είραλ ήδε εγθαηαζηαζεί ζε Android ζπζθεπέο. 

Αθνινύζεζε ξπζκόο αύμεζεο πεξίπνπ 10 000 λέσλ εθαξκνγώλ θάζε κήλα.  

Σνλ Ινύιην ηνπ 2010 θπθινθόξεζε έλα έγγξαθν από ηελ εηαηξεία Distimo ην 

νπνίν πιεξνθνξνύζε ην θνηλό όηη ην Android Market είρε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

δσξεάλ εθαξκνγώλ πνπ ήηαλ 57%, δηπιάζην από ην αληίζηνηρν ηεο Apple ζρεηηθά κε 

ην App Store όπνπ κόιηο ην 28% ήηαλ δσξεάλ εθαξκνγέο.  

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010 αλαθνηλώζεθε όηη ην Android Market ζα δηαδερόηαλ κηα 

ελεκέξσζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη θαη κηθξέο αιιαγέο καδί κε ηελ 

πξόζζεζε θηιηξαξίζκαηνο πεξηερνκέλνπ. Η λέα ελεκέξσζε ήηαλ δηαζέζηκε γηα όιεο 

ηηο ζπζθεπέο Android πνπ έηξεραλ ιεηηνπξγηθό 1.6 ή πην πξόζθαην.  

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ην Android Market έθηαζε ηηο 200 000 εθαξκνγέο. 

Μόιηο ιίγν θαηξό αξγόηεξα, ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011, ε Google παξνπζίαζε έλα 

λέν web client πνπ παξείρε πξόζβαζε ζην Android Market θαη κέζσ ππνινγηζηή. Οη 

εθαξκνγέο πνπ επηζπκνύζε πιένλ ν ρξήζηεο ζα κπνξνύζαλ λα θαηεβνύλ θαη λα 

εγθαηαζηαζνύλ απεπζείαο ζηελ θαηαρσξεκέλε Android ζπζθεπή.  

Όζνλ αθνξά ην θέξδνο από ηε δηαλνκή Android εθαξκνγώλ ζην Android Market, 

όπσο θαη ζηελ Apple, ην 70% ησλ θεξδώλ πεγαίλεη ζην δεκηνπξγό. Σν ππόινηπν 

30% θαηαλέκεηαη κεηαμύ ησλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ηελ εθαξκνγή. Σν θέξδνο πνπ 

πξνθύπηεη από ην Android Market δίλεηαη ζηνπο δεκηνπξγνύο ησλ εθαξκνγώλ κέζσ 

εκπνξηθώλ ινγαξηαζκώλ Google Checkout. Η T-Mobile, ε πξώηε ζπζθεπή Android 

πνπ θπθινθόξεζε, πξόζθαηα αλαλέσζε ηελ αγνξά ηεο έηζη ώζηε λα επηηξέπεη ζηελ 
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Google λα ρξεώλεη ηηο εθαξκνγέο απεπζείαο ζηνλ ηειεθσληθό ινγαξηαζκό ηνπ 

ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο. 

Όζνλ αθνξά ην Android Market, ππάξρνπλ ρσξηθνί πεξηνξηζκνί ζύκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο άηνκα ζπγθεθξηκέλσλ ρσξώλ δελ κπνξνύλ λα θαηεβάδνπλ/αγνξάδνπλ 

ή λα πνπινύλ Android εθαξκνγέο. Όζνλ αθνξά ηελ Κύπξν, νη θάηνρνη ησλ Android 

ζπζθεπώλ κπνξνύλ λα θαηεβάδνπλ ηηο δσξεάλ εθαξκνγέο ηνπ Android Market, δελ 

κπνξνύλ όκσο λα αγνξάδνπλ εθαξκνγέο αιιά νύηε θαη λα δηαζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

κέζσ ηνπ Android Market κε θάπνηα ρξέσζε. Πξνο ην παξόλ κόλν δεκηνπξγνί 

εθαξκνγώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο Απζηξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Οιιαλδία, Ιζπαλία, 

Αγγιία θαη ΗΠΑ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πνπινύλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζην Android 

Market.   

ε αληίζεζε κε ην iPhone, δελ ππάξρεη θακηά απαίηεζε όηη νη Android εθαξκνγέο 

πξέπεη λα πξνκεζεύνληαη ζηνπο ρξήζηεο κόλν από ην Android Market. Οη ρξήζηεο 

κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ Android εθαξκνγέο από νπνηαδήπνηε πεγή 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο αιιά θαη από 

νπνηεζδήπνηε ελαιιαθηηθέο αγνξέο Android εθαξκνγώλ.  

Αξθεηέο θνξέο κέρξη ζήκεξα ρξεηάζηεθε ε Google λα αθαηξέζεη εθαξκνγέο από 

ην Android Market ιόγσ παξαβίαζεο θαλνληζκώλ αιιά θαη γηα αλαμηνπηζηία. Οη 

εθαξκνγέο πνπ απνκαθξύλζεθαλ όκσο είλαη αθόκα δηαζέζηκεο από ηηο πξνζσπηθέο 

ηζηνζειίδεο ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο νπόηε ελαπόθεηηαη ζηνλ θάζε ρξήζηε ην αλ ζα ηηο 

εγθαηαζηήζεη ή όρη.  

Οη εθαξκνγέο ηνπ Android OS πεξηιακβάλνληαη ζηα apk αξρεία. Σν Android 

Market δελ εγθαζηζηά ηηο ίδηεο ηηο εθαξκνγέο. Αληίζεηα, δεηά από ηελ ππεξεζία 

PackageManagerService ηεο ζπζθεπήο λα ηηο εγθαηαζηήζεη. Ο package manager 

κπνξεί λα δεη απεπζείαο όηη ν ρξήζηεο πξνζπαζεί λα εγθαηαζηήζεη έλα .apk αξρείν 

ζηε ζπζθεπή ηνπ. Αξρηθά νη εθαξκνγέο εγθαζίζηαληαη ζηνλ εζσηεξηθό απνζεθεπηηθό 

ρώξν ηεο ζπζθεπήο ελώ ζηε ζπλέρεηα είλαη δπλαηή θαη ε απνζήθεπζή ηνπο ζηελ 

θάξηα κλήκεο ππό ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 
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Οη Android ζπζθεπέο κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ εθαξκνγέο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί από ηξίηνπο θαη δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ Android Market ή άιισλ αγνξώλ 

πνπ ππάξρνπλ. Όηαλ νη δεκηνπξγνί εθαξκνγώλ πάξνπλ ην πξνζσπηθό ηνπο θιεηδί 

κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ άκεζα ηηο εθαξκνγέο ηνπο ρσξίο ηδηαίηεξε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο.    

Οη εηαηξείεο ινγηζκηθνύ αζθαιείαο έρνπλ αλαπηύμεη εθαξκνγέο γηα λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ Android ζπζθεπώλ. Η SMobile Systems ππνζηεξίδεη 

όηη 20% ησλ εθαξκνγώλ ζην Android Market δεηνύλ δηθαηώκαηα ηα νπνία ζα 

κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θαθόβνπιεο ελέξγεηεο ελώ 5% ησλ εθαξκνγώλ 

παίξλνπλ ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηνύλ ηειεθσληθέο θιήζεηο ρσξίο θακηά 

παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε ζε απηό. Απηό θαζαπηό δε ζεκαίλεη όηη νη εθαξκνγέο απηέο 

είλαη θαθόβνπιεο όκσο ε πηζαλόηεηα γηα παξάλνκε δξαζηεξηόηεηα ππάξρεη.   

ηηο αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 2011, ην DroidDream, έλα Trojan rootkit θπθινθόξεζε 

ζην Android Market κε ηε κνξθή αξθεηώλ δσξεάλ εθαξκνγώλ πνπ ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα πεηξαηηθέο εθδόζεηο ππαξρόλησλ, κε δσξεάλ εθαξκνγώλ. Απηό 

επέηξεςε ζηνπο hackers λα θιέςνπλ πιεξνθνξίεο όπσο αξηζκνύο IMEI θαη IMSI, 

κνληέια ηειεθώλσλ, ηαπηόηεηεο εθαξκνγώλ θαη service providers. Οη εθαξκνγέο 

εγθαζηζηνύζαλ θαη κηα «πίζσ πόξηα» ε νπνία επέηξεπε ζηνπο hackers λα 

θαηεβάδνπλ πεξηζζόηεξν θώδηθα ζηε δηαζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο. Απηέο νη εθαξκνγέο 

εγθαηαζηάζεθαλ πεξηζζόηεξν από 50 000 θνξέο πξηλ ε Google ελεξγήζεη θαη ηηο 

απνκαθξύλεη από ην Android Market. Οη εθαξκνγέο απηέ επεξέαζαλ ζπζθεπέο πνπ 

έηξεραλ εθδόζεηο ινγηζκηθνύ κέρξη θαη Android 2.3. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε κόλε 

εγγπεκέλε κέζνδνο αθαίξεζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο από ηηο 

ζπζθεπέο ήηαλ ε επαλαθνξά ησλ εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ. 

Παξόια απηά, ε Google ζηηο 5 Μαξηίνπ άξρηζε ηελ απνκαθξπζκέλε αθαίξεζε 

ηεο θαθόβνπιεο εθαξκνγήο από ηηο επεξεαδόκελεο ζπζθεπέο θαη θπθινθόξεζε 

ηαπηόρξνλα ηελ εθαξκνγή Android Market Security Tool ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 ε 

νπνία απνκάθξπλε απηόκαηα απηή ηελ νκάδα ησλ εθαξκνγώλ. Η εθαξκνγή απηή ηεο 
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Google εγθαηαζηάζεθε απηόκαηα ζε όιεο ηηο επεξεαδόκελεο ζπζθεπέο θαη νη ρξήζηεο 

ησλ ζπζθεπώλ απηώλ εηδνπνηήζεθαλ κέζσ email.  

Η ηάζε πνπ θαίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ Android Market είλαη ζπλερώο απμεηηθή 

ελώ όπσο ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηελ επόκελε ελόηεηα αλακέλεηαη ζε ιίγν θαηξό λα 

μεπεξάζεη ηα πνζνζηά ηνπ Apple App Store. Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη νη ρξήζηεο 

πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο εθαξκνγέο πνπ επηιέγνπλ λα εγθαηαζηήζνπλ ζηε ζπζθεπή 

ηνπο κηαο θαη ε Google πξνο ην παξόλ δελ παίξλεη εθ ησλ πξνηέξσλ κέηξα γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο θπθινθνξίαο ηνπο.  

 

9.3 πγθξηηηθόο πίλαθαο ηωλ αγνξώλ εθαξκνγώλ 

 Apple App Store Android Market 

Σξόπνο εγθαηάζηαζεο 
ζηε ζπζθεπή 

Πξν-εγθαηεζηεκέλν Πξν-εγθαηεζηεκέλν 

 
Γηαζέζηκεο εθαξκνγέο 

 
300 000+ 

 
200 000+ 

 
Κόζηνο 

 
Γσξεάλ/Μέζσ Υξέσζεο 

 
Γσξεάλ/Μέζσ Υξέσζεο 

 
Δλαιιαθηηθόο ηξόπνο 

πξόζβαζεο 

 
Μέζσ iTunes 
(Τπνινγηζηή) 

 
Μέζσ ηζηνζειίδαο 
AndroidMarket 

 
Έιεγρνο εθαξκνγώλ 

 
Δμέηαζε θαη ρνξήγεζε 
άδεηαο από ηελ Apple 

 
Γελ ππάξρεη  

 
Καηεγνξηνπνίεζε 

εθαξκνγώλ 

 
Ναη 

 
Ναη 

 
Γηάζεζε Ad-Hoc 

 
Μεηά από άδεηα ηεο Apple 
θαη κόλν γηα ζπγθεθξηκέλα 
iPhone 

 
Διεύζεξε 

 
Υωξηθνί πεξηνξηζκνί 
δηάζεζεο θαη αγνξάο 

εθαξκνγώλ 

 
Ναη  

 
Ναη 

 

Πίνακασ 9. 1 Σφγκριςθ των αγορϊν εφαρμογϊν των δφο λειτουργικϊν ςυςτθμάτων



 

 1 

Κεθάιαην 10 

 

Πνηνο είλαη ν θπξίαξρνο ηεο αγνξάο; 

 

10.1 Απνδνρή από ηελ αγνξά 

Σν θηλεηό ηειέθσλν αιιά θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ κεηαηξέςεη ήδε ηελ θνηλσληθή 

δσή ησλ αλζξώπσλ θαη έρνπλ θέξεη πνιιέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Από ην 

πξώην θηόιαο θεθάιαην ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ησλ έμππλσλ ηειεθώλσλ πνπ ζπάλε ηα 

όξηα ηνπ ρώξνπ θαη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ παληνύ καδί ηνπο 

ην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν. Η εμνηθείσζε κε ηηο ζπζθεπέο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ 

αιιά θαη ε πξνζκνλή εμεξεύλεζεο όισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο δεκηνύξγεζε κηα 

λέα θνπιηνύξα πνιηηηζκνύ πνπ νδήγεζε ζηελ επαλάζηαζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

θαη ησλ ζπζθεπώλ ηεο. 

Σίπνηα από ηα πξναλαθεξόκελα δελ ζα είρε επηηεπρζεί ρσξίο ηελ απαξαίηεηε 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε πνπ έθεξε ην θνηλό ζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ 3G, 

4G θαη ηεο ζπλερήο πξόζβαζεο ζην δίθηπν (always on). Μηα ηέηνηα ζπζθεπή πξέπεη 

λα έρεη θαη ηελ αλάινγε επεμεξγαζηηθή ηθαλόηεηα, ηελ αλάινγε κλήκε αιιά θαη όιεο 

ηηο απαξαίηεηεο δηεπαθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ θαη ηελ εθηέιεζε 

εθαξκνγώλ. 

Η άθημε ηνπ iPhone θαη εηδηθόηεξα ηεο δεύηεξεο έθδνζήο ηνπ (iPhone 3G), έδσζε 

ην έλαπζκα γηα ηελ αξρή ηεο λέαο επνρήο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ παξέρνληαο όια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα [46]. Τπήξμαλ βέβαηα 

θαη άιιεο ζπζθεπέο παξάιιεια πνπ είραλ επίζεο ζηόρν ηελ παγθόζκηα θπξηαξρία 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη: RIM BlackBerry Storm, T-Mobile HTC Google θαη Nokia N96 

16GB smartphone. Όκσο ην iPhone καδί κε ηελ απόθαζε ηεο Apple λα ζέζεη σο 
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ζηόρν νιόθιεξε ηελ αγνξά θπξηάξρεζε από ηελ πξώηε θηόιαο κέξα θπθινθνξίαο 

ηνπ.  

Από ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηεο έιεπζεο ηνπ iPhone ρηιηάδεο ήηαλ εθείλνη πνπ 

πεξίκελαλ γηα λα ην αγνξάζνπλ. Η Apple είρε πεηύρεη ινηπόλ ηελ ηόζν ζεκαληηθή 

αλακνλή θνηλνύ. Μεηά από απηό όια ηα ππόινηπα θύιηζαλ απίζηεπηα θαιά γηα ηελ 

Apple αθνύ παξόιν ησλ πςειώλ ηηκώλ κε ηηο νπνίεο θπθινθνξεί ην iPhone ζηελ 

αγνξά, πάληνηε ην θνηλό ζπεύδεη λα ηηο απνθηήζεη. Αθόκα πεξηζζόηεξν ρξήκα κπήθε 

ζηα ηακεία κέζσ ηνπ App Store ελώ ην πςειό θέξδνο ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα, 

παξάιιεια κε ηελ επηηπρία ηνπ Google‟s Android. 

Σα ηειέθσλα κε ινγηζκηθό Android πνπ παξέρεηαη από ηελ Google είλαη ίζσο ε 

πξώηε κεγάιε απεηιή γηα ηελ αγνξά ηνπ iPhone [47]. Απηό ζπλέβεθε θπξίσο γηαηί ε 

Google έβαιε σο ζηόρν ηεο αθξηβώο ην ίδην θνηλό κε απηό ηεο Apple γηα ηα iPhone. 

Καη ζα λα κελ ήηαλ απηό αξθεηό, ε Google έζεζε θαη σο ζηόρν λα θεξδίζεη θαη ηηο 

θαξδηέο ησλ δεκηνπξγώλ εθαξκνγώλ γηα θηλεηά ηειέθσλα. Με βάζε ινηπόλ ην 

κεξίδην αγνξάο θαη ηνλ αξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ εθαξκνγώλ, ην Android ζεσξείηαη 

επηηπρεκέλν. Έλαο αθόκα ιόγνο πνπ ζπληέιεζε ζηελ επηηπρία θαη απνδνρή ηνπ ήηαλ 

όηη ην θνηλό κπνξνύζε λα έρεη έλα έμππλν ηειέθσλν ζηα ρέξηα ηνπ κε έλα πνιύ θαιό 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ρσξίο λα μνδέςεη πνιιέο εθαηνληάδεο επξώ [48]. Πνιινί είλαη 

επίζεο απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ε επηηπρία ηνπ Android δελ κπνξεί επζέσο λα 

ζπγθξηζεί κε απηή ηνπ iOS γηα ηα iPhone.  Η άπνςε απηή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ε 

Google, από ηε ζηηγκή πνπ δελ παξάγεη ε ίδηα ηηο ζπζθεπέο δελ ηελ ελδηαθέξεη 

θαζόινπ ην πόζεο ζπζθεπέο ζα πσιεζνύλ. Σν κόλν πνπ ηελ ελδηαθέξεη είλαη νη 

ζπζθεπέο λα ηξέρνπλ ινγηζκηθό Android [49]. Πξνθύπηεη ινηπόλ ην ζπκπέξαζκα όηη 

ην Android έηπρε θαιήο ππνδνρήο από ηελ αγνξά, όπσο θαη ην iPhone.  

 

 

 

 



 

 

136 

10.2 ηαηηζηηθά ζηνηρεία  

ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη ζηνηρεία πσιήζεσλ γηα ηηο 

ζπζθεπέο πνπ ηξέρνπλ ην iOS ηεο Apple θαη ην Android ηεο Google θπξίσο. 

Σν γξάθεκα 10.1 παξνπζηάδεη θαηά κέζν όξν ησλ αξηζκό ησλ εθαξκνγώλ πνπ 

θαηεβάδεη ν ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο ζην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν. Πξόθεηηαη γηα ζηνηρεία 

πνπ πξνέθπςαλ ηνπο κήλεο Μάην θαη Ινύλην ηνπ 2010 [50]. Φαίλεηαη μεθάζαξα πσο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή νη ρξήζηεο ησλ iPhone είραλ αθόκε ζηε δηάζεζή ηνπο 

πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ζην App Store κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη θαη 

κεγαιύηεξε θηλεηηθόηεηα. 

 

Σν γξάθεκα 10.2 παξνπζηάδεη ηηο πσιήζεηο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ πνπ ηξέρνπλ 

iOS θαη ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ πνπ ηξέρνπλ Android ινγηζκηθό [50]. Πξόθεηηαη γηα 

δεδνκέλα πσιήζεσλ ηνπ 2008, 2009 θαη ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010 κε  

πξόβιεςε γηα ηηο πσιήζεηο ηνπ δεύηεξνπ εμακήλνπ 2010 όπνπ θαη νη Android 

ζπζθεπέο μεπεξλνύλ ζε πσιήζεηο ηα iPhone. Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηα 

γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνύλ πξόθεηηαη γηα πξόβιεςε πνπ επαιεζεύηεθε. 

Γράφθμα 10. 1 Η αναλογία εφαρμογϊν που οι χριςτεσ εγκακιςτοφν ςτα κινθτά τουσ τθλζφωνα μζςω των αγορϊν 
εφαρμογϊν. 
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Σν γξάθεκα 10.3 παξνπζηάδεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξνσζνύληαλ ζηηο αγνξέο 

εθαξκνγώλ δηαθόξσλ εηαηξεηώλ ην Μάξηην ηνπ 2009 ζηηο ΗΠΑ[51]. Σν κηθξό κεξίδην 

αγνξά πνπ θαηαιακβάλεη ην Android νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη κέρξη ηόηε ην Android 

Market δελ ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλν όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 8. 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 10. 2 Οι ετιςιεσ πωλιςεισ ςυςκευϊν με iOS και Android λογιςμικό. Σφμφωνα με το 
γράφθμα οι Android ςυςκευζσ ιταν αναμενόμενο να ξεπεράςουν για πρϊτθ φορά τισ iOS ςυςκευζσ 
το δεφτερο εξάμθνο του 2010 

Γράφθμα 10. 3 Το μερίδιο αγοράσ των κυριότερων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων όςον 
αφορά τθν προϊκθςθ διαφθμίςεων 
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Σν γξάθεκα 10.4 παξνπζηάδεη ην κεξίδην αγνξάο ησλ πην γλσζηώλ ιεηηνπξγηθώλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά γηα νιόθιεξν ην 2010 [52]. Φαίλεηαη μεθάζαξα 

όηη iOS θαη Android θπξηαξρνύλ ζηελ αγνξά ζπγθεληξώλνληαο κεξίδην πάλσ από 

65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν γξάθεκα 10.5 παξνπζηάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Android Market κέρξη θαη 

ζήκεξα όπνπ θαίλεηαη λα πιεζηάδεη πιένλ ηηο επηδόζεηο ηνπ App Store [53]. 

ζπζηεκάησλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά γηα νιόθιεξν ην 2010 [52]. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 10. 4 Το μερίδιο αγοράσ των πιο γνωςτϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων 
για το 2010 
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Σν γξάθεκα 10.6 παξνπζηάδεη ηηο πσιήζεηο ζε εθαηνκκύξηα ησλ ζπζθεπώλ 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Android, BlackBerry, Apple iOS, 

Microsoft Windows, Symbian θ.α. από ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 2009 κέρξη ην ηξίην 

ηεηξάκελν ηνπ 2010 ζηε Νόηηα Ακεξηθή[47]. Οη ζπζθεπέο κε Android OS είλαη νη κόλεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αύμεζε πσιήζεσλ γηα θάζε ηεηξάκελν ηνλίδνληαο ηελ 

απμεηηθή ηάζε αλάπηπμήο ηνπ. πκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ην γξάθεκα απηό 

είλαη όηη ζε θνηλσλίεο κε αλαπηπζζόκελε νηθνλνκία, νη ζπζθεπέο Android 

παξνπζηάδνληαη πεξηζζόηεξν δεκνθηιείο παξά νη ζπζθεπέο ησλ ππνινίπσλ κεγάισλ 

θαηαζθεπαζηώλ. 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 10. 5 Ο αρικμόσ των διακζςιμων εφαρμογϊν ςτισ πιο γνωςτζσ αγορζσ από τον Ιοφνιο 
του 2009 μζχρι το Μάρτιο του 2011 
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Σν γξάθεκα 10.7 παξνπζηάδεη ηα κεξίδηα αγνξάο γηα ηελ Νόηηα Ακεξηθή όζνλ 

αθνξά ην θπξίαξρν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα [47]. Γηα πξώηε θνξά ζην ηξίην ηεηξάκελν 

ηνπ 2010 ην Android OS θπξηαξρεί ζηελ αγνξά κε 39% κεξίδην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 10. 6 Οι πωλιςεισ smartphones ςτθ Νότια Αμερικι κάκε τρίμθνο από το 2009 μζχρι τον 
Σεπτζμβριο του 2010 

Γράφθμα 10. 7 Το μερίδιο αγοράσ των smartphone ςτθ Νότια Αμερικι για το τρίτο τρίμθνο 
του 2010. 
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10.3 πγθξηηηθόο πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθώλ  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα θπξηόηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά  ησλ δύν ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ. Λόγσ ηεο 

ξαγδαίαο αλάπηπμεο θαη ησλ δύν ηα ζηνηρεία απηά αιιάδνπλ ζπλερώο. Σα ζηνηρεία 

ηνπ πίλαθα είλαη ηα πην πξόζθαηα πνπ ηζρύνπλ κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. 

 

 

 Android OS iOS 

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα 
ζην νπνίν ζηεξίδεηαη 

Linux Mac OS X 

 
Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

εθαξκνγώλ 

 

Eclipse 

 

Xcode 

Γιώζζα αλάπηπμεο Java Objective-C 

Τπνζηήξημε εηθνληθώλ 
κεραλώλ 

Ναη Όρη 

 
 

Άδεηα δηαλνκήο 

 

Αλνηθηνύ Κώδηθα 

 

Κιεηζηνύ θώδηθα 

 
 

Multitasking 

 

Δπηηξέπεηαη 

 

Γελ επηηξέπεηαη 

Πην πξόζθαηε έθδνζε 2.3 (γηα θηλεηά ηειέθσλα) 

θαη 3.0 (γηα tablets) 

4.3 

 

Πίνακασ 10. 1 Συγκριτικόσ πίνακασ των κυριότερων διαφορϊν των δφο λειτουργικϊν ςυςτθμάτων 
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10.4 πγθξηηηθόο πίλαθαο δηαθνξώλ ζε ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα θπξηόηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά  πνπ αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα δύν ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα. 

 

Πίνακασ 10. 2 Συγκριτικόσ πίνακασ χαρακτθριςτικϊν ανάπτυξθσ για τα δφο λειτουργικά ςυςτιματα 

 Android OS iOS 

Γηαρείξηζε Μλήκεο  Dalvik VM θαη Garbage 
Collector 

 Οη δηεξγαζίεο 
ηεξκαηίδνληαη κε βάζε 
ηελ πξνηεξαηόηεηα ηεο 
εθαξκνγήο θαη νη 
εθαξκνγέο κέλνπλ 
ελεξγέο κέρξη λα κελ 
ππάξρνπλ πιένλ 
πόξνη 

 Ο ρξήζηεο έρεη ηε 
δπλαηόηεηα ρξήζεο 
Task Killer εθαξκνγήο 

 Γελ έρεη Garbage 
Collector θαη ε 
δηαγξαθή κεηαβιεηώλ 
γίλεηαη κέζσ ηεο 
θιάζεο NSObject 

 Οη εθαξκνγέο 
εηδνπνηνύληαη γηα 
ειεπζέξσζε πόξσλ 
αιιηώο ηεξκαηίδνληαη 

 Ο ρξήζηεο δελ κπνξεί 
λα ρεηξηζηεί ηνλ 
ηεξκαηηζκό δηεξγαζηώλ 

Αλάπηπμε εθαξκνγώλ  Οξίδεηαη κηα εηθνληθή 
κεραλή θαη κηα 
δηεξγαζία γηα θάζε 
εθαξκνγή 

 Υξήζε Android SDK 
γηα αλάπηπμε 
εθαξκνγώλ 

 Η θάζε εθαξκνγή 
κπνξεί λα έρεη ηε δηθή 
ηεο αξρηηεθηνληθή 
αλάινγα κε ηε 
ιεηηνπξγία ηεο 

 Γηακνίξαζε 
ιεηηνπξγηώλ θαη 
δεδνκέλσλ αλάκεζα 
ζε εθαξκνγέο 

 Υξήζε 
UIKitFramework θαη 
AppKitFramework γηα 
αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

 Υξήζε iPhone SDK 
γηα αλάπηπμε 
εθαξκνγώλ 

 Κάζε εθαξκνγή έρεη 
ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή 
ππξήλα 

 Γελ ππάξρεη 
δηακνίξαζε 
ιεηηνπξγηώλ θαη 
δεδνκέλσλ αλάκεζα 
ζηηο εθαξκνγέο 

Multitasking  Δπηηξέπεηαη ζε όιεο ηηο 
ζπζθεπέο 

 Δπηηξέπεηαη από ηελ 
έθδνζε iOS 4 θαη κεηά 



 

 1 

Κεθάιαην 11 

 

Αλνηθηά δεηήκαηα θαη πκπεξάζκαηα 

 

11.1 Αλνηθηά δεηήκαηα 

Παξόιν πνπ ηόζν ην iOS όζν θαη ην Android OS βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα 

αλάπηπμεο, ππάξρνπλ ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ. Κπξίαξρν 

δήηεκα είλαη βεβαίσο απηό ηεο αζθάιεηαο ην νπνίν ελδηαθέξεη όινπο. ε 

πξνεγνύκελν θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ηόζν ζηνπο κεραληζκνύο πξνζηαζίαο ζην 

θαζέλα όζν θαη ζηα επαίζζεηα ζεκεία ηα νπνία κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπζνύλ νη  

hackers γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαθόβνπισλ επηζέζεσλ. 

Η Google κπνξεί λα είλαη πην ήζπρε κηαο θαη ην γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα 

ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα νδεγεί ηνπο δεκηνπξγνύο θώδηθα θαη εθαξκνγώλ ζηελ 

κεγαιύηεξε πξνζνρή ζε ηκήκαηα ινγηζκηθνύ πνπ παξνπζηάδνπλ πεξίεξγε ή 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Αλαθέξζεθαλ επίζεο θαη νη πεξηπηώζεηο εληνπηζκνύ 

δπζιεηηνπξγηώλ θαη bugs νη νπνίεο έηπραλ ηεο άκεζεο αληαπόθξηζεο από ηελ νκάδα 

αλάπηπμεο ηεο Google γηα επηδηόξζσζε ή αληηθαηάζηαζε ιεηηνπξγηώλ. Βέβαηα, 

ππάξρεη ζπλερώο πεξηζώξην βειηίσζεο πξάγκα πνπ θαλεξώλνπλ θαη  νη δηαδνρηθέο 

εθδόζεηο ινγηζκηθνύ πνπ δίλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Η Apple, έρεη αληηκεησπίζεη κέρξη ζηηγκήο ζνβαξά πξνβιήκαηα όζνλ αθνξά ηελ 

παξαβίαζε ηνπ ζπζηήκαηόο ηεο θαη αλακέλεηαη απηό λα ζπλερίζεη. Ο ιόγνο βξίζθεηαη 

ζην γεγνλόο όηη δελ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ από ηξίηνπο κε 

απνηέιεζκα αξθεηνί λα θαηαθεύγνπλ ζε μεθιείδσκα ηνπ ηειεθώλνπ γηα ηελ 

πξνζζήθε ιεηηνπξγηώλ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί,  ε Apple επηθεληξώζεθε ζηελ 

πξνζηαζία ηεο ζπζθεπήο iPhone θαη δελ έδσζε παξόκνηα ζεκαζία ζηνπο 

κεραληζκνύο αληηκεηώπηζεο επηζέζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηαθέξεη 
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παξόια απηά λα εηζέιζεη ζην ζύζηεκα. Δθαηνκκύξηα δνιάξηα μνδεύνληαη γηα ην 

ζθνπό απηό ρσξίο όκσο λα εγγπάηαη θαλείο όηη θαη ζην κέιινλ δελ ζα ππάξμνπλ 

εηζβνιέο ζην θιεηζηό θαηά ηα άιια ινγηζκηθό ηεο εηαηξείαο. 

Αλνηθηά δεηήκαηα παξακέλνπλ επίζεο θαη ζηηο αγνξέο εθαξκνγώλ ησλ δύν 

εηαηξεηώλ. Κάζε κηα από απηέο αληηκεησπίδεη από έλα κεγάιν πξόβιεκα πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηνλ ίδην παξάγνληα: ηελ παξνρή εθαξκνγώλ από αλζξώπνπο ζε απηέο. 

Η Apple παξέρεη πνιύ απζηεξνύο κεραληζκνύο απνδνρήο εθαξκνγώλ γηα ην App 

Store. Σν πιενλέθηεκα είλαη όηη κε ηνλ ηξόπν απηό εμαζθαιίδεη θαηά θάπνην ηξόπν 

ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζθεπώλ από ηελ εηζβνιή θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ ζην ζύζηεκα. 

Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα όκσο πνπ ηελ απαζρνιεί είλαη ε απνγνήηεπζε πνπ δίλεη 

ζηνπο δεκηνπξγνύο εθαξκνγώλ πνπ δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηά ηεο. Σν πξόβιεκα έρεη 

γίλεη εληνλόηεξν, κε ην Android Market λα πιεζηάδεη κε γξήγνξν ξπζκό ηελ αλάπηπμε 

ηνπ App Store. Έηζη, ε Apple ζηξέθεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηξόπσλ ππνζηήξημεο 

πεξηζζόηεξσλ εθαξκνγώλ έηζη ώζηε νη δεκηνπξγνί εθαξκνγώλ λα ζπλερίζνπλ λα 

αλαπηύζζνπλ εθαξκνγέο γηα ην iOS κε όζν ιηγόηεξεο απώιεηεο γίλεηαη πξνο ην 

Android OS.  

Απηό πνπ γηα ηελ Apple απνηειεί κεηνλέθηεκα, ην Android ην παξέρεη. Γειαδή 

ηελ ειεύζεξε είζνδν εθαξκνγώλ ζην Android Market. Όκσο ην πιενλέθηεκά ηεο απηό 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ νκάδα αλάπηπμεο κηαο θαη νινέλα πεξηζζόηεξεο 

εθαξκνγέο κεηακθηέδνληαη σο ρξήζηκεο θαη ειθπζηηθέο ηε ζηηγκή πνπ ζηελ θαιύηεξε 

πεξίπησζε πεξηέρνπλ κόλν δηαθεκηζηηθό πιηθό. Έρνπλ ππάξμεη εθαξκνγέο κε 

θαθόβνπιν ινγηζκηθό πνπ δηαθηλήζεθαλ ζηελ αγνξά κε απνηέιεζκα ηεο εηζόδνπ ηώλ 

ζηηο ζπζθεπέο ησλ ρξεζηώλ. Η Google αληέδξαζε ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο όζν πην 

γξήγνξα κπνξνύζε απνκαθξύλνληαο ηηο εθαξκνγέο θαη παξέρνληαο ινγηζκηθό 

επηδηόξζσζεο ζηνπο ρξήζηεο. ηξέθεηαη όκσο πιένλ ζηελ αλαδήηεζε πην 

απνδνηηθώλ κεζόδσλ πξνηξνπήο εηζόδνπ ηέηνησλ εθαξκνγώλ ζην Android Market 

ρσξίο λα κπεη ζηε δηαδηθαζία απόξξηςεο εθαξκνγώλ από ηνπο δεκηνπξγνύο όπσο ε 

Apple.  
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Δλ αλακνλή ινηπόλ ηεο βειηίσζεο ησλ ζεκάησλ απηώλ ε έξεπλα νινθιεξώλεηαη. 

Σν όλνκα ηόζν ηεο Apple όζν θαη ηεο Google κπνξνύλ κόλν λα εγγπεζνύλ όηη ε ιύζε 

ζε απηά ηα δεηήκαηα ζα έξζεη ζύληνκα θαη ζα πεξηιακβάλεη ό,ηη πην λέν ζηελ 

αζθάιεηα ινγηζκηθνύ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ρξεζηώλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ.   

 

11.2 πκπεξάζκαηα 

Μέζα από ηελ έξεπλα απηή έγηλε αλαθνξά ζηηο θπξηόηεξεο πηπρέο ησλ δύν 

ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ γηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ αγνξά ηα 

ηειεπηαία 2 ρξόληα. Όπσο θαίλεηαη κέζα από ηελ εμέιημε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ 

ηερλνινγηώλ ηεο ε αλάπηπμε ηέηνησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ήηαλ θπζηθό 

επαθόινπζν. Από ηε ζηηγκή όκσο πνπ εκθαλίζηεθαλ νη πξώηεο έμππλεο ζπζθεπέο, ν 

ξπζκόο αλάπηπμήο ηνπο είλαη αζύιιεπηνο. Δθαηνληάδεο λέα κνληέια πιεκκπξίδνπλ 

ηελ αγνξά παξόιν πνπ κόλν απηά κε ινγηζκηθό iOS θαη Android OS θαίλεηαη λα 

αληαπεμέξρνληαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη λα ζπλερίδνπλ αθάζεθηα ηελ πνξεία 

ηνπο. 

Σόζν ην iOS όζν θαη ην Android  OS ζηεξίδνληαη ζε αξρηηεθηνληθέο πνπ ηνπο 

παξέρνπλ ηα πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη θάπνηα από ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηνπο. Από ηελ πιεπξά ηνπ ην iOS δελ παξνπζηάδεη ηόζε επειημία αθνύ δελ επηηξέπεη 

απηνκαηνπνηεκέλνπο κεραληζκνύο δηαρείξηζεο κλήκεο αιιά θαη εθηέιεζε εθαξκνγώλ 

παξάιιεια. Όκσο, ε Apple θάλεη ηα πάληα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο κε ζηόρν ηεο 

νύηε ε ζπζθεπή ηνπ iPhone αιιά νύηε θαη ην iOS λα δέρνληαη επηζέζεηο. Πξνο ην 

παξόλ απηό βέβαηα δελ επηηπγράλεηαη πιήξσο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ην Android OS ήηαλ ην κόλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην 

νπνίν από ηε κέξα εκθάληζήο ηνπ θάλεθε ηθαλό λα κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ κέρξη 

ηόηε θπξηαξρία ηεο Apple. Πξόθεηηαη γηα ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα ην νπνίν επηηξέπεη 

ζε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαη λα ην εμειίμεη. Από ηελ 
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άιιε όκσο, ιόγσ ηεο πιεζώξαο ησλ ζπζθεπώλ ζηα νπνία πξνζθέξεηαη θαίλεηαη λα 

ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ θαζνξηζκό ελόο ζπλόινπ ιεηηνπξγηώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ 

πνπ λα πξνζθέξνληαη από όιεο ηηο Android ζπζθεπέο. Σν πξόβιεκα απηό δελ 

απαζρνιεί θαζόινπ ηελ Apple κηαο θαη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πξώηε πνιιέο από ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ζηα iPhone ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ multi-touch θαη ηεο 

πεξηζηξνθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νζόλεο όηαλ αιιάδεη ν πξνζαλαηνιηζκό ηνπ 

ηειεθώλνπ.  

Καη ηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά κε θάπνηεο πξν-

εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο. Σν θνηλό όκσο απαηηεί θαη θάπνηεο πνην εμεηδηθεπκέλεο 

εθαξκνγέο. Γηα ην ιόγν απηό ππάξρνπλ ην App Store θαη ην Android Market κε ηα 

δηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δηθέο ηνπ αδπλακίεο ην θαζέλα όπσο έρνπλ 

παξνπζηαζηεί. Μέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ε αλάπηπμε ηνπ Android Market ήηαλ 

πνιύ γξήγνξε κε απνηέιεζκα λα πιεζηάζεη ηνλ αξηζκό ησλ εθαξκνγώλ ηνπ App 

Store. ε όιε απηή ηε δηαδηθαζία, εηαηξείεο όπσο ε BlackBerry θαη ε NOKIA είλαη 

απινί ζεαηέο, αλήκπνξνη λα πεηύρνπλ ην ίδην κε ηα δηθά ηνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

Κιείλνληαο, θαλείο δελ κπνξεί λα πεη κε ζηγνπξηά πνηα ζα είλαη  ε θαηάιεμε ζε 

απηή ηελ θαηά η‟ άιια κεγαιεηώδε πνξεία ησλ δύν ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Όιεο νη 

εηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Google πξνσζνύλ ζπλερώο λέα κνληέια ζηελ 

αγνξά δηαθόξσλ κεγεζώλ, δπλαηνηήησλ θαη θόζηνπο. ηόρνο ηνπο, ν θάζε άλζξσπνο 

λα κπνξεί λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα Android ζπζθεπή. Από ηελ πιεπξά ηεο ε Apple, 

αλαθνίλσζε ήδε ηελ πξνεηνηκαζία γηα αλάπηπμε ηνπ λένπ ηεο ηειεθώλνπ iPhone 5 

ζπλερίδνληαο ηελ πξνκήζεηα ηεο αγνξάο κε θαηλνηόκα πξντόληα. ηόρνο ηεο Apple, ε 

δηάζεζε ζπζθεπώλ ζην θνηλό κε ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ππεξεζίεο πνπ δελ 

έρνπλ ζθεθηεί αθόκα νη αληίπαινη θαη πνπ δελ ππάξρνπλ ζε θακηά ζπζθεπή κέρξη 

ζηηγκήο. Απνκέλεη ινηπόλ λα θαλεί πνηνο ζα είλαη ηειηθά ν θπξίαξρνο όζνλ αθνξά ην 

πην δεκνθηιέο ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηεο αγνξάο γηα θηλεηά ηειέθσλα κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηε κεγάιε νηθνλνκηθή επηηπρία πνπ είλαη θαη ην δεηνύκελν γηα ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο.    
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