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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας των 

εφαρμογών Android, μέσα από τη μελέτη και την επιλογή των κατάλληλων παραγόντων 

ποιότητας χρησιμοποιώντας και δημιουργώντας εργαλεία για την αξιόπιστο έλεγχο τους. 

Αναλυτικότερα, στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται οι παράγοντες ποιότητας 

που επιλέχθηκαν με σκοπό την αξιολόγηση των Android εφαρμογών, ο τρόπος με τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι έλεγχοι, τα συμπεράσματα που προκύπτουν καθώς και η δημιουργία 

ενός εργαλείου για την αξιολόγηση της ασφάλειας των εφαρμογών. 

Σε ένα πλαίσιο, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών χρησιμοποιεί έξυπνα 

τηλέφωνα η ανάγκη να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες που αυτά τους παρέχουν είναι 

εμφανής. Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών έξυπνων κινητών χρησιμοποιεί συσκευές 

που έχουν ως λογισμικό το Android. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ένα έξυπνο τηλέφωνο 

Android σε ένα χρήστη είναι ουσιαστικά οι εφαρμογές που έχει εγκατεστημένες στο κινητό 

του. Συνεπώς, η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, ως αναφορά τις έξυπνες συσκευές 

συνδέονται άμεσα με την ποιότητα των εφαρμογών που χρησιμοποιούν. Επομένως, η 

βελτίωση της ποιότητας των εφαρμογών Android είναι ύψιστης σημασίας για την πιο 

αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των έξυπνων κινητών. 

Τα βασικά στοιχεία αυτής της διπλωματικής συνοψίζονται σε τέσσερις θεματικούς άξονες. Ο 

πρώτος άξονας αφορά την μελέτη των μετρικών ποιότητας μίας εφαρμογής Android. Ο 

δεύτερος αφορά την μεθοδολογία λήψης μετρήσεων. Ο τρίτος επικεντρώνεται στην 

δημιουργία ενός λογισμικού αξιολόγησης της ασφάλειας μίας εφαρμογής Android. Τέλος, ο 

τέταρτος αφορά παρουσίαση των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν από την αξιολόγηση ενός 

αριθμού εφαρμογών. 

Λέξεις Κλειδιά: Αξιολόγηση Android Εφαρμογών, Java, SonarQube, Monkey, Μετρικές 

ποιότητας λογισμικού, Android 
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Evaluation of Android Applications  

Abstract 

 

The main goal of this diploma thesis is to evaluate the quality of Android applications by 

studying and selecting the right quality factors and by using and creating tools for their reliable 

evaluation. In more detail, this diploma thesis describes the quality factors chosen to evaluate 

Android applications, the way in which the evaluation is made, the results and the conclusions 

and finally the method of creation of a tool that evaluates application security. 

In a context where the majority of consumers use smartphones, the need to optimize the 

services they provide is evident. The vast majority of smartphone users use Android-powered 

devices. The services offered by a Android smartphone to a user are essentially the applications 

installed on his mobile. So, improving user experience, referring to smartphones, is directly 

related to the quality of the applications they use. Therefore, improving the quality of Android 

applications is of the utmost importance for efficient functionality of smartphones. 

The basic elements of this diploma are summarized in four thematic axes. The first concerns 

the study of the metric quality of an Android application. The second concerns the 

measurement methodology. The third is focused on creating an Android app security rating 

software. Finally, the fourth concerns the presentation of the results obtained from the 

evaluation of a number of applications 

Keywords: Android App Evaluation, Java, SonarQube, Monkey, Software Quality Metrics, 

Android 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πριν μία εικοσαετία η ιδέα της ύπαρξης μίας συσκευής τόσο μικρής, όσο ένας υπολογιστής 

τσέπης αλλά και τόσο ισχυρής, όσο ο καλύτερος ηλεκτρονικός υπολογιστής της εποχής 

εκείνης, έμοιαζε αδύνατη. Σήμερα όμως, αυτή η συσκευή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας μας και ονομάζεται «Έξυπνο Τηλέφωνο» ή «Smartphone». Τα 

«Smartphones» αναπτύχθηκαν, αρχικά με στόχο την κάλυψη αναγκών σε μεγάλες 

επιχειρήσεις. Πολύ γρήγορα όμως, κατάφεραν να μπουν στις αγορές και να ενταχθούν στην 

καθημερινότητα του απλού καταναλωτή. Προσφέρουν ένα τεράστιο εύρος υπηρεσιών και 

δυνατοτήτων, καλύπτοντας έτσι ένα πού μεγάλο ποσοστό των σχετικών αναγκών των 

καταναλωτών.  

Οι χρήστες χρησιμοποιούν «Smartphones» για ποικίλες δραστηριότητες. Τέτοιες μπορεί να 

είναι η επικοινωνία, η ψυχαγωγία αλλά και η διευκόλυνση των ανθρώπων, στις επαγγελματικές 

τους υποχρεώσεις. 

Για τη λειτουργία τους το μεγαλύτερο ποσοστό των «έξυπνων τηλεφώνων» χρησιμοποιούν το 

λογισμικό Android. Το λογισμικό αυτό, αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε από την Google στα 

τέλη του 2007.  

Ο αριθμός των εφαρμογών που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει στην συσκευή 

του, ξεπερνά τις 3.000.000 εφαρμογές. Οι εφαρμογές αναπτύσσονται σε διάφορες πλατφόρμες 

και ο καθένας μπορεί να αναπτύξει την δικιά του και να την προωθήσει μέσω κάποιου Market. 

Αυτό το γεγονός όμως, μπορεί να οδηγήσει στην ύπαρξη μη ποιοτικών εφαρμογών και ως 

συνέπεια στην δυσχέρεια των χρηστών.  Έτσι προκύπτουν εφαρμογές που υστερούν σε τομείς 

όπως η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η συντηρησιμότητα, η ευχρηστία και η κατανάλωση ενέργειας. 

Συνεπώς είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους για την αξιολόγηση των Android εφαρμογών, με 

σκοπό την ανάπτυξη ποιοτικότερων εφαρμογών με προσανατολισμό την καλύτερη εμπειρία 

χρήσης.   

 



Αξιολόγηση Εφαρμογών Android 

Σαββίδης Ιωάννης 13 

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματική είναι προταθούν και θα αναλυθούν συγκεκριμένοι 

παράγοντες, με σκοπό την αξιολόγηση εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί για το λογισμικό 

Android. Επιπλέον, θα προταθούν μετρικές για την μέτρηση των παραγόντων αυτών. Πιο 

συγκεκριμένα γίνεται χρήση διαφόρων τεχνολογιών, για τον έλεγχο και την αξιολόγηση  

Android εφαρμογών. Επιπλέον, δημιουργείται μία βάση δεδομένων που εμπεριέχει τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν. Έπειτα γίνεται 

παρουσίαση αποτελεσμάτων από ένα πλήθος εφαρμογών οι οποίες δοκιμάστηκαν και μία 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Το λογισμικό Android αποτελεί το πιο διαδεδομένο λειτουργικό, για κινητά τηλέφωνα και 

tablets. Συνεπώς, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η παροχή εφαρμογών και υπηρεσιών υψηλού 

επιπέδου. Για την διασφάλιση αυτού, είναι απαραίτητη η χρήση εργαλείων και μεθόδων με 

σκοπό την λήψη συγκεκριμένων μετρικών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την 

ποιότητα των εφαρμογών αυτών. Μέσα από τις τεχνολογίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη 

διπλωματική οι εφαρμογές αναλύονται ως προς την αξιοπιστία τους, την κατανάλωση τους σε 

ενέργεια, την ευκολία στην συντήρηση αλλά και την ασφάλεια τους.  

1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε 6 θεματικές ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα της διπλωματικής, γίνεται μία σύντομη περιγραφή της αγοράς των 

κινητών τηλεφώνων με προσανατολισμό τα smartphones που χρησιμοποιούν λογισμικό 

Android. Επιπλέον, γίνεται αναφορά του αντικειμένου καθώς και του θέματος της 

διπλωματικής εργασίας. 

Στην δεύτερη ενότητα , γίνεται αναφορά στην ιστορία των smartphones, και στην εντατική 

τους χρήση στην εποχή μας, περιγραφή του λογισμικού Android και της δομής του, ανάλυση 

της αρχιτεκτονικής των εφαρμογών Android, παρουσίαση του Play Store, και του Android 

Studio. Επιπλέον, δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο των παραγόντων ποιότητας που 

μελετήθηκαν 

Η τρίτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στη διαδικασία λήψης μετρήσεων και 

αποτελεσμάτων των εφαρμογών. Παρουσιάζεται ο τρόπος μελέτης και ανάλυσης κάθε 

παράγοντα ποιότητας καθώς επίσης και τα εργαλεία λήψης μετρήσεων. 



Αξιολόγηση Εφαρμογών Android 

Σαββίδης Ιωάννης 14 

 

Στην τέταρτη ενότητα, γίνεται περιγραφή της εφαρμογής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

διπλωματικής, για την λήψη μετρήσεων για τον παράγοντα της ασφάλειας. Γίνεται 

παρουσίαση και σχολιασμός των σημαντικότερων κομματιών του κώδικα και παρουσιάζονται 

τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής.  

Η πέμπτη ενότητα, περιλαμβάνει την πειραματική διαδικασία. Αναλυτικότερα, γίνεται 

περιγραφή της διαδικασίας λήψης μετρήσεων και σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 

Στην τελευταία θεματική ενότητα, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας καθώς και 

προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις. 
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ANDROID 

2.1.1 Ιστορία  

Τα smartphones εμφανίστηκαν το 1993, με την εφεύρεση του πρώτου smartphone, το οποίο 

ονομάστηκε «The Simon». Το «The Simon» αναπτύχθηκε από την IBM και απευθυνόταν 

αποκλειστικά σε εταιρίες. Με αυτόν τον τρόπο, σήμανε η αρχή της πρώτης από τις τρείς εποχές 

ανάπτυξης smartphones. Η πρώτη εποχή η οποία κράτησε μέχρι το 2007, είχε ως κύριο στόχο 

την κατασκευή έξυπνων κινητών, έχοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες των εταιριών, 

αναπτύσσοντας και παρέχοντας χαρακτηριστικά για την διευκόλυνση τους. Μία συσκευή 

εκείνης της εποχής που θεωρείται αξιοσημείωτη είναι το Blackberry το οποίο έφερνε μαζί του 

καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως η πρόσβαση στο Internet, το email και το fax [27]. Το 2007, 

με την κυκλοφορία του πρώτου smartphone της Apple αρχίζει η δεύτερη εποχή, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη έξυπνων τηλεφώνων για τους απλούς καταναλωτές, 

σχεδιάζοντας εφαρμογές για τις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων. Στα τέλη της ίδιας 

χρονιάς παρουσιάζεται και το λογισμικό σύστημα της Google που ονομάζεται Android 

Operation System. Πλέον, κάποια από τα χαρακτηριστικά των smartphone ήταν η πρόσβαση 

στο Internet, το email, η εικόνα και ο ήχος και εφαρμογές γραπτής συνομιλίας. Η τρίτη και 

τελευταία εποχή ξεκινάει το 2008 και συνεχίζει μέχρι και τώρα και η οποία χαρακτηρίζεται 

από την προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα, μεταξύ των smartphones που έχουν ως επίκεντρο 

τις εταιρίες και αυτών που έχουν ως επίκεντρο του απλούς καταναλωτές. Αυτό επιτυγχάνεται 

με τον σχεδιασμό καλύτερων και ποιοτικότερων οθονών, με την ενσωμάτωση μεγαλύτερης 

επεξεργαστικής δύναμης, με την βελτίωση των μπαταριών αλλά και με την βελτιστοποίηση 

των λειτουργικών συστημάτων και των εφαρμογών. 

 

 

2.1.2 Χρήση  

Είναι πραγματικότητα, ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία κατακόρυφη αύξηση στους 

χρήστες έξυπνων τηλεφώνων. Τα ποσοστά των ανθρώπων παγκοσμίως, που χρησιμοποιούν 
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smartphone σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί είναι τεράστια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με το Pew Research Center το 77% των ενηλίκων στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούν smartphone[28]. 

Ως αναφορά το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα έξυπνα τηλέφωνα, την πρώτη θέση παίρνουν 

αυτά που χρησιμοποιούν Android OS ενώ ακολουθούν τα iPhone χρησιμοποιούν iOS.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έρευνα της IDC, που έγινε τον Μάιο του 2017 και αφορούσε την 

κατανομή των λογισμικών ανάμεσα στα smartphone της αγοράς βρέθηκε ότι το ποσοστό των 

συσκευών που χρησιμοποιούν Android ξεπερνάει το 80% ενώ δεύτερο έρχεται το iOS με το 

ποσοστό του να κυμαίνεται μεταξύ 11% και 19% όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα[29]. 

 

 

2.1.3 Market 

Στα σύγχρονα αυτά λογισμικά, και ιδιαίτερα στο Android OS δίνεται η δυνατότητα στους 

χρήστες να παραμετροποιήσουν την συσκευή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, προσαρμόζοντας 

την στις ανάγκες τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την ίδρυση μίας τεράστιας αγοράς εφαρμογών, 

τις οποίες μπορεί ο χρήστης να «κατεβάσει» στο κινητό του και να τις χρησιμοποιήσει χωρίς 

κάποια αναμονή ή πολύπλοκη διαδικασία. Ως αναφορά το Android OS, η Google δημιούργησε 

τη δική της αγορά την οποία ονόμασε «Android Market» το οποίο ανακοίνωσε τον Αύγουστο 

του 2008 και το έκανε διαθέσιμο στο κοινό τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Μέχρι το 2010 

προστέθηκαν πολλά νέα χαρακτηριστικά στο Android Market το ένα εκ των οποίων ήταν ο 

έλεγχος των εφαρμογών που υπήρχαν. Τον Μάρτιο του 2012, ανακοινώθηκε ότι το Android 

Market άλλαξε όνομα και μετονομάστηκε σε Google Play Store. Το σημαντικό και η 

πρωτοπορία στο Play Store είναι η δυνατότητα που παρέχει στον καθένα ανεξάρτητο developer 

να αναπτύξει και να πουλήσει ή να παρέχει δωρεάν εφαρμογές μέσα από το Store. Αυτή τη 

Εικόνα 1 - Ποσοστά χρήσης λογισμικών σε Smartphones 
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στιγμή, σύμφωνα με το AppBrain, το Play Store περιλαμβάνει 3,647,474 εφαρμογές.  Παρόλα 

αυτά, εκτός από την επίσημη αγορά της Google υπάρχουν και άλλες αγορές στις οποίες μπορεί 

ο χρήστης να κατεβάσει την εφαρμογή που επιθυμεί[30][31][32].  

 

 

2.1.4 Λογισμικό Android 

Σχετικά με την αρχιτεκτονική του λογισμικού Android, αποτελείται από διάφορα μέρη τα 

οποία βρίσκονται σε μορφή στοίβας. Το ανώτερο επίπεδο είναι το επίπεδο των εφαρμογών ενώ 

το κατώτερο επίπεδο είναι το Linux Kernel. Το λειτουργικό περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών, 

οι οποίες είναι γραμμένες στην γλώσσα προγραμματισμού Java. Οι προγραμματιστές έχουν 

την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν τα ίδια APIs frameworks, τα οποία χρησιμοποιούν και οι 

βασικές εφαρμογές με τις οποίες είναι εξοπλισμένο το Android OS. Όλος ο σχεδιασμός είναι 

βασισμένος στην δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των στοιχείων που συνθέτουν το 

πρόγραμμα και έτσι οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει μία εφαρμογή μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και από άλλες. Ως αναφορά τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται το 

Android περιλαμβάνει ένα σύνολο βιβλιοθηκών της C/C++, που χρησιμοποιούνται από 

διάφορα μέρη του συστήματος. Αυτές οι δυνατότητες δίνονται στους προγραμματιστές μέσω 

του framework του Android. Κάθε εφαρμογή Android λειτουργεί σε δική της διεργασία 

αυτόνομα στο Dalvik virtual machine. Το Dalvik αναπτύχθηκε έτσι ώστε μία συσκευή να 

μπορεί να τρέχει πολλά VMs αποδοτικά και αποτελεσματικά. Το Dalvik VM εκτελεί αρχεία 

Εικόνα 2 - Google Play Store 
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τα αρχεία τύπου Dalvik Executable (.dex) και έχει βελτιστοποιηθεί με σκοπό την μικρότερη 

κατανάλωση μνήμης. Το VM είναι βασισμένο στο μητρώο και τρέχει τις κλάσεις που έχουν 

κάνει compile από έναν Java compiler και έχουν μετατραπεί σε αρχεία τύπου .dex από το 

εργαλείο dx το οποίο περιλαμβάνεται. Το Android για τις λειτουργίες του πυρήνα του 

συστήματος όπως η ασφάλεια, η διαχείριση της μνήμης, η στοίβα δικτύου και τα μοντέλα των 

drivers βασίζεται στην έκδοση 2.6 του Linux. Επιπλέον λειτουργεί ως ενδιάμεσο στρώμα 

μεταξύ του υλικού και του λογισμικού. 

 

2.1.5 Android Studio 

Το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (Integrated Development Environment - IDE) 

είναι το Android Studio. Το Android Studio έχει αναπτυχθεί με βάση το Intellij IDEA. Το 

συγκεκριμένο IDE παρέχει στους προγραμματιστές έναν επεξεργαστή κειμένου, δυνατότητα 

αποσφαλμάτωσης, ελέγχου και εργαλεία profiling. Επιπλέον, παρέχει emulator δίνοντας στους 

Εικόνα 3 - Αρχιτεκτονική Android 
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προγραμματιστές την δυνατότητα δοκιμής των εφαρμογών τους σε κινητά, tablets, Android 

Wear και συσκευές Android TV. Επίσης, προσομοιώνει λειτουργείες, όπως η τοποθεσία GPS, 

η καθυστέρηση δικτύου, οι αισθητήρες κίνησης και η δυνατότητα πολλαπλής αφής[33]. 

 

 

 

2.1.6 Δομή εφαρμογής Android  

Το πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών Android αναγκάζει τους προγραμματιστές να 

ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη δομή. Οι εφαρμογές δεν έχουν συνάρτηση main() ή κάποιο 

μοναδικό σημείο εισόδου για εκτέλεση. Αντίθετα, οι προγραμματιστές πρέπει να σχεδιάσουν 

την εφαρμογή τους με την λογική τεσσάρων συστατικών[8][11]. 

Μία εφαρμογή αποτελείται από 4 συστατικά: 

1. Υπηρεσίες (Services), που χρησιμοποιούνται για διεργασίες στο παρασκήνιο. 

Όταν μια δραστηριότητα (activity) χρειάζεται να εκτελέσει κάποια ενέργεια 

που πρέπει να συνεχιστεί, αφού η διασύνδεση χρήστη εξαφανιστεί (όπως λήψη 

Εικόνα 4 - Περιβάλλον χρήσης του Android Studio 
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ενός αρχείου ή αναπαραγωγή μουσικής), ξεκινά συνήθως μια υπηρεσία ειδικά 

σχεδιασμένη για τη συγκεκριμένη ενέργεια. 

2. Πάροχοι περιεχομένου (Content Providers), οι οποίοι διαχειρίζονται την 

πρόσβαση στα δεδομένα. Κάθε πάροχος περιεχομένου έχει μια σχετική "αρχή" 

που περιγράφει το περιεχόμενο του. Άλλα συστατικά χρησιμοποιούν το όνομα 

αρχής ως χειριστήριο (handler) για την εκτέλεση ερωτημάτων SQL (όπως 

SELECT, INSERT ή DELETE) για να διαβάζουν και να γράφουν περιεχόμενο. 

Παρόλο που οι πάροχοι περιεχομένου συνήθως αποθηκεύουν τιμές σε αρχεία 

βάσεων δεδομένων, η ανάκτηση δεδομένων είναι συγκεκριμένη. 

3. Δραστηριότητες (Activities), όπως για παράδειγμα οι οθόνες που διαχειρίζεται 

ο χρήστης. Τυπικά, ένας προγραμματιστής εφαρμογών ορίζει μία 

δραστηριότητα ανά "οθόνη". Οι δραστηριότητες ξεκινούν η μία την άλλη και 

ενδεχομένως να αποστέλλουν και να λαμβάνουν τιμές. Μόνο μία 

δραστηριότητα στο σύστημα έχει πληκτρολόγιο και επεξεργασία εστίασης κάθε 

φορά. όλα τα άλλα αναστέλλονται. 

4. Δέκτες εκπομπής (Broadcast Receivers), οποίοι χρησιμοποιούνται από το 

σύστημα ή τα γεγονότα των εφαρμογών. Οι δέκτης εκπομπής λειτουργούν ως 

γραμματοκιβώτια για μηνύματα από άλλες εφαρμογές. Συνήθως, ο κώδικας 

εφαρμογής μεταδίδει μηνύματα σε έναν προορισμό. Οι δέκτες εκπομπής 

εγγράφονται στους προορισμούς αυτούς για να λαμβάνουν τα μηνύματα που 

τους αποστέλλονται. 
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Οι Δραστηριότητες (Activities) είναι το πιο συνηθισμένο κομμάτι στις εφαρμογές Android, 

αφού πρακτικά οι εφαρμογές είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εναλλάσσονται ανάλογα 

με την είσοδο του χρήστη. Οι δραστηριότητες μπορούν να περάσουν από διάφορες 

καταστάσεις και σε πολλές περιπτώσεις να επανακληθούν. Το ίδιο συμβαίνει και στα 

αντικείμενα του GUI. 

Το Android έχει τρία βασικά είδη νήματος: το Looper, το Background και το Binder. Τα 

νήματα Looper έχουν ένα σχετικό αντικείμενο Looper που υλοποιεί την επεξεργασία 

μηνυμάτων: Τα νήματα περιμένουν τα μηνύματα και όταν ένα μήνυμα έρχεται, γίνεται 

επεξεργασία ατομικά. Κάθε εφαρμογή Android έχει ένα "κύριο" νήμα, επίσης γνωστό ως νήμα 

UI, το οποίο έχει την  ευθύνη της ενημέρωσης του GUI (τα αντικείμενα GUI είναι διαθέσιμα 

μόνο σε αυτό το νήμα). Το κύριο νήμα είναι ένα νήμα βρόχου. Τα Background νήματα είναι 

παρόμοια με τα παραδοσιακά νήματα που δημιουργούνται μέσω της fork (). Τα νήματα Binder 

χρησιμοποιούνται σε ομάδες νήματος για την επεξεργασία της IPC επικοινωνίας. Οι 

εφαρμογές τυπικά εκτελούν τις περισσότερες διαδικασίες τους σε Background νήματα, τα 

Εικόνα 5 - Κύκλος ζωής μιας εφαρμογής Android 
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οποία ενημερώνουν το κύριο νήμα όταν πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ενημέρωση GUI με 

την αποστολή ενός μηνύματος στην ουρά επεξεργασίας του κεντρικού νήματος. 

 

 

2.1.7 Ανάγκη ελέγχου 

Μέσα σε αυτό περιβάλλον των εκατομμύρια εφαρμογών αλλά και της ελευθερίας που 

παρέχεται στους προγραμματιστές να ανεβάζουν τις εφαρμογές που αναπτύσσουν γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι μπορούν να υπάρξουν εφαρμογές με προβλήματα απόδοσης. Τέτοια 

προβλήματα μπορεί να είναι η αξιοπιστία της εφαρμογής, η ασφάλεια, η κατανάλωση 

ενέργειας, η ευχρηστία και η δυνατότητα συντήρησης τους.  

Ο έλεγχος αυτών των χαρακτηριστικών είναι απαραίτητος για την παραγωγή εφαρμογών οι 

οποίες θα βελτιστοποιούν την εμπειρία του χρήστη αλλά και την απόδοση της εφαρμογής. 

Προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την συνολική εμπειρία του χρήστη με την εφαρμογή,  

όπως η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, σφάλματα που οδηγούν την εφαρμογή σε 

Εικόνα 6 - Δομή Android PacKage (APK) 
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ξαφνικούς τερματισμούς και races που δημιουργούνται λόγω του ασύγχρονου 

προγραμματισμού πρέπει να μπορούν να εντοπίζονται και να διορθώνονται από τους 

προγραμματιστές. Φυσικά, εξίσου σημαντικό από την πλευρά των προγραμματιστών είναι να 

μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές οι οποίες θα μπορούν να είναι ευκολά να συντηρηθούν 

από τους ίδιους. Συνεπώς, πρέπει να μετρηθούν ένα σύνολο από μετρικές οι οποίες να δίνουν 

στον προγραμματιστή μια σαφή εικόνα σχετικά με την εφαρμογή του. Στην συνέχεια της 

διπλωματικής εργασίας, θα παρουσιαστούν αυτές οι μετρικές καθώς και ο τρόπος μέτρηση 

τους.  

Στην αγορά, υπάρχουν εργαλεία, που μπορούν να παρέχουν μετρήσεις σχετικά με τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρόλα αυτά, τα συγκεκριμένα 

εργαλεία είναι αρκετά σύνθετα και πολύπλοκα. 

2.2 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Αξιολογούμε το λογισμικό μετρώντας την ποιότητα των χαρακτηριστικών όπως η αξιοπιστία, 

η ευχρηστία, η συντηρησιμότητα και η ασφάλεια. Αν και ο τομέας της μηχανικής λογισμικού 

έχει περάσει χρόνια αναπτύσσοντας διαδικασίες και τεχνολογίες για τη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών ποιότητας, οι περισσότερες εταιρείες λογισμικού είχαν ελάχιστα κίνητρα να 

βελτιώσουν την ποιότητα του λογισμικού τους. Οι προγραμματιστές, πληρώνονται 

ανεξάρτητα από την ποιότητα του παραδιδόμενου λογισμικού. Ο έλεγχος ποιότητας συχνά 

δίνεται σε τρίτους φορείς για τη διόρθωση των προβλημάτων. Για τους περισσότερους τύπους 

εφαρμογών, το κίνητρο για την παραγωγή λογισμικού υψηλής ποιότητας είναι πολύ μικρό. 
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Παρόλα αυτά, μία εφαρμογή για να θεωρηθεί πετυχημένη πρέπει να πληροί κάποια 

συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας. Τα σημαντικότερα κριτήρια θεωρούνται τα παρακάτω[23]:  

• Αξιοπιστία 

• Ασφάλεια 

• Συντηρησιμότητα 

• Ευχρηστία 

• Διαθεσιμότητα 

• Επεκτασιμότητα 

• Time to Market 

Στην παρούσα διπλωματική θεωρούμε και εξετάζουμε τέσσερα από αυτά και προσθέτουμε 

ακόμα ένα κριτήριο, την κατανάλωση ενέργειας, καθώς είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

στις κινητές συσκευές. Συνεπώς τα κριτήρια που θα μας απασχολήσουν είναι: 

• Αξιοπιστία 

• Ασφάλεια 

• Συντηρησιμότητα 

• Ευχρηστία 

• Κατανάλωση Ενάργειας 

Παρακάτω παρουσιάζονται και περιγράφονται τα κριτήρια αυτά. 

 

2.3 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των εφαρμογών αυξήθηκαν δραματικά τις τελευταίες 

δεκαετίες και αυτή η τάση θα συνεχιστεί σίγουρα στο μέλλον. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 

μέγεθος του λογισμικού για διάφορα συστήματα και εφαρμογές αυξάνεται με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς. Λόγω αυτής της συνεχώς αυξανόμενης τάσης, οι αποτυχίες ως αναφορά την ορθή 

λειτουργία του λογισμικού μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές αποτυχίες απόδοσης αλλά και 

αξιοπιστίας μιας εφαρμογής. Τέτοιες αποτυχίες μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο 

σε απλούς χρήστες όσο και σε επιχειρήσεις. 

Από τη φύση του λογισμικό είναι «αόρατο». Αυτό έχει τόσο αρνητικά όσο και θετικά 

αποτελέσματα. Ως αναφορά τα θετικά αποτελέσματα, σε περίπτωση που η εφαρμογή 

λειτουργήσει χωρίς να υπάρξει κάποια δυσλειτουργία, όλα θα εκτελεστούν ομαλά και χωρίς 
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να παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα. Από την άλλη, αυτή η ιδιότητα του λογισμικού είναι αυτή, 

που μας εμποδίζει να καταλάβουμε με ευκολία αν κάποιο γεγονός δεν εκτελέστηκε σωστά 

αλλά παράλληλα μας εμποδίζει να εντοπίσουμε και το σημείο του λάθους.  

Η αξιοπιστία λοιπόν, ορίζεται ως «η πιθανότητα ενός λογισμικού, να λειτουργήσει χωρίς 

βλάβες, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον»[6].  

Για την μέτρηση της αξιοπιστίας μιας android εφαρμογής, θεωρούμε δύο τρόπους 

αξιολόγησης. Ο πρώτος είναι ο εντοπισμός των races που μπορεί να παρουσιάζονται σε μία 

εφαρμογή και ο άλλος είναι η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων από την χρήση της 

εφαρμογής. Παρακάτω παρουσιάζονται οι δύο τρόποι. 

 

2.3.1 Εντοπισμός Races 

Το Android είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα λογισμικού για smartphones και δισκία. Ωστόσο, από 

την στιγμή κυκλοφορίας της πλατφόρμας και έπειτα, παρουσιάζονται πολύ συχνά σφάλματα 

συγχρονισμού. Ο συγχρονισμός είναι ένα από τα κορυφαία-5 πιο συνηθισμένα σφάλματα που 

προκαλούν κάθε χρόνο από το 2008. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη 18.000 σταθερών 

σφαλμάτων στην πλατφόρμα Android και τις εφαρμογές έχει αποκαλύψει ότι το 66% των 

σφαλμάτων υψηλής σοβαρότητας οφείλονται σε συγχρονισμό. Η έρευνα σχετικά με τον 

ανταγωνισμό Android έχει δείξει ότι η πλειοψηφία των races σφαλμάτων είναι races που 

οδηγούνται από γεγονότα. Στις εφαρμογές Android, τα races που βασίζονται σε γεγονότα είναι 

4-7 φορές συχνότερες από ό, τι τα races δεδομένων[8]. Οι εφαρμογές Android χρησιμοποιούν 

ένα  μοντέλο συγχρονισμού που βασίζεται σε γεγονότα και περιστρέφονται γύρω από ένα GUI. 

Για να διατηρηθεί το GUI αποκριτικό (responsive), μόνο το κύριο νήμα (UI)  έχει πρόσβαση 

σε αντικείμενα GUI. Άλλα, μη βασικά νήματα, χρησιμοποιούνται για υπολογισμούς που 

διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα ή για εργασίες όπως η λήψη μιας εφαρμογής. Όταν 

ολοκληρωθεί η εργασία, στέλνει ένα μήνυμα στο κύριο νήμα για να εκτελέσει μια 

ενημερωμένη GUI. Οι χειριστές γεγονότων (callbacks) γράφονται από τον προγραμματιστή. 

Ένα στοιχείο του συστήματος που ονομάζεται Android Framework διαχειρίζεται τη ροή 

ελέγχου καλώντας αυτούς τους χειριστές συμβάντων σαν αποτέλεσμα των ενεργειών GUI ή 

των ειδοποιήσεων του υλικού (hardware). Αυτό το μοντέλο, που βασίζεται σε γεγονότα μπορεί 

να οδηγήσει σε σφάλματα συγχρονισμού, διότι η σειρά με την οποία εκτελούνται τα γεγονότα 

δεν είναι καθορισμένη, π.χ. μια εφαρμογή με δύο ασύγχρονες καθήκοντα (tasks) Τ1 και Τ2, 

όπου ο προγραμματιστής υποθέτει ότι το Τ1 εκτελείται πάντα πριν από το T2. Επιπλέον το Τ2 
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βασίζεται σε κάποια αρχικοποίηση, στην οποία συμμετέχει το Τ1. Ωστόσο, εάν εκτελεστεί 

πρώτα το T2, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η συντριβή (crash) ή σφάλμα (error) λόγω του 

ότι κάποια από τα δεδομένα δεν θα έχουν αρχικοποιηθεί. Για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων, προτείνουμε μια προσέγγιση ανίχνευσης των races, στατικών γεγονότων. Το 

μοντέλο συγχρονισμού του Android καθιστά την ανίχνευση των races ιδιαίτερα δύσκολη. 

Αυτό συμβαίνει για τους παρακάτω λόγους.  

1. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές Java, οι εφαρμογές Android δεν έχουν μια κύρια 

μέθοδο (main method), αλλά  βασίζονται σε callbacks που καλούνται από το 

Android Framework.  

2. Οι εφαρμογές αποτελούνται από δραστηριότητες (ξεχωριστές οθόνες) που 

μπορούν να περιηγηθούν εμπρός και πίσω. Επιπλέον, κάθε δραστηριότητα 

περιλαμβάνει αντικείμενα GUI τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν σε 

ακαθόριστη σειρά και χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.  

3. Οι ασύγχρονες/μακροχρόνιες λειτουργίες εκτελούνται σε ξεχωριστά νήματα 

και τα αποτελέσματά τους στέλνονται μέσω μηνυμάτων, τα οποία δεν 

ακολουθούν μια καθορισμένη σειρά.  

4. Η χρήση του συγχρονισμού ad hoc παρακάμπτει τις τυπικές αναλύσεις ελέγχου 

ροής και ροής δεδομένων.  

 

Για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, εισάγουμε αρκετές νέες προσεγγίσεις.  

1. Επαναλαμβάνουμε τα πρωτόγονα συγχρονισμού Android και τα 

επεξεργαζόμαστε ως ευαίσθητες ενέργειες περιβάλλοντος ώστε να μπορούν να 

μοντελοποιήσουν νήματα, μηνύματα, δραστηριότητες κύκλου ζωής (lifecycles 

activities)  και συμβάντα GUI.  

2. Χρησιμοποιούμε βελτιώσεις στατικής ανάλυσης για να βελτιώσουμε 

σημαντικά την ακρίβεια.  

3. Εισάγουμε κανόνες Happens-Before, οι οποίοι διατάσσουν τις ενέργειες, από 

ένα μοντέλο που βασίζεται στο harness, ως αναφορά τους κύκλους ζωής 

(lifecycles) και τα συμβάντα GUI μέχρι την ενδο-διαδικαστική (intra-

procedural) διαχείριση και την διαχείριση μεταξύ των διαδικασιών (inter-

procedural). Το αποτέλεσμα είναι ένα γράφημα Static Happens-before.  



Αξιολόγηση Εφαρμογών Android 

Σαββίδης Ιωάννης 27 

 

4. Για τις ενέργειες και τις προσπελάσεις μνήμης που δεν έχουν παραδοθεί ακόμα, 

χρησιμοποιούμε συμβολική ανάλυση. 

 

2.3.1.1 Ενδοσυστατικό Race (Intra-component Race) 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ένα ενδοσυστατικό race (Intra-component race)  το οποίο 

συμβαίνει σε μια δραστηριότητα (Activity). Το NewsActivity εμπεριέχει ένα RecycleView ώστε 

να παρουσιάσει τα «νέα». Το RecycleView είναι ένα προηγμένο widget, σχεδιασμένο για την 

παρουσίαση μεγάλου όγκου δεδομένων το οποίο παρέχει την δυνατότητα στο χρήστη να κάνει 

«scroll» πολύ αποτελεσματικά διατηρώντας συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων. Το RecycleView 

αρχικοποιείται στην μέθοδο onCreate() της NewsActivity και ανατίθεται ο αντίστοιχος adapter. 

Η δραστηριότητα (Activity) περιέχει έναν onClickListener ο οποίος δημιουργεί έναν 

LoaderTask (μια υπο-κλάση της AsyncTask) ώστε να ενημερώνεται η λίστα με τα νέα. Αυτό 

περιγράφεται στην μέση της εικόνας. Εκεί βλέπουμε ότι η διαδικασία λήψης λόγω της μεγάλης 

κατανάλωσης χρόνο που απαιτεί έχει γραφτεί στην μέθοδο doInBackground η οποία τρέχει σε 

ξεχωριστό νήμα (thread). Όταν η διαδικασία AsyncTask τελειώσει στέλνει ένα callback 

onPostExecute στο κύριο νήμα το οποίο ενημερώνει τον adapter να κάνει ανανέωση το 

RecycleView με τα πιο πρόσφατα δεδομένα[8]. 

Το race εμφανίζεται, όταν ο χρήστης κάνει «scroll» πριν τελειώσει η λήψη των δεδομένων. 

Τότε, θα εμφανιστεί ένα runtime exception  και η εφαρμογή θα σταματήσει (crash). Αυτό το 

exception εμφανίζεται μόνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γεγονότων (event schedule) όπου 

το callback onScroll εκτελείται πριν από το onPostExcecute στο κυρίως νήμα και ο τα 

δεδομένα του adapter ανανεώνονται στο background νήμα. Η κύρια αιτία του σφάλματος είναι 

ότι όταν ο χρήστης κάνει «scroll» προς τα κάτω, το RecycleView θα αποφασίσει ποιο view θα 

δείξει σύμφωνα με την τελευταία θέση που είχε κάνει «scroll». Εάν η θέση του view δεν 

Εικόνα 7 - Intra-component race 
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ταιριάζει με το προηγουμένως αποθηκευμένο αποτέλεσμα, επειδή ο adapter δεν είχε την 

ευκαιρία να εκτελέσει το notifyDataSetChanged, ώστε να ενημερώσει την προσωρινή μνήμη, 

εμφανίζεται ένα exception. Η λύση για αυτό το σφάλμα είναι να καλέσουμε το 

notificationDataSetChanged ακριβώς μετά την μέθοδο add του adapter, ή να μετακινήσουμε 

τη μέθοδο add στο callback onPostExcecute στην AsyncTask. 

 

2.3.1.2 Διασυνδεδεμένα Races (Inter-component Races) 

 Στην παραπάνω εικόνα  βλέπουμε 

ένα διασυνδεδεμένο race (inter-

component) μεταξύ δύο στοιχείων 

του Android, της δραστηριότητας 

(activity) και του Broadcast 

Receiver. Στο callback onCreate 

της MainAcivity, δημιουργείται 

ένα αντικείμενο τύπου DataBase 

και καταχωρείται ένα αντικείμενο 

τύπου Broadcast Receiver.  

Έπειτα στο callback onDestroy το 

αντικείμενο Database γίνεται Null 

και αφαιρείται η καταχώρηση του 

receiver. Το πρόγραμμα ανοίγει το 

αντικείμενο τύπου DataBase στην 

μέθοδο onStart() όταν η 

δραστηριότητα (activity) γίνει ορατή στον χρήστη και την κλείνει στην μέθοδο onStop() όταν 

πλέον δεν θα είναι ορατή στον χρήστη. Το λογικό είναι ότι η εφαρμογή θα καταναλώνει 

λιγότερους πόρους όταν η δραστηριότητα (activity) μεταφερθεί στο background. O Broadcast 

Receiver έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από το Background όταν είναι διαθέσιμα νέα 

δεδομένα και να επικοινωνεί με την foreground δραστηριότητα (activity) για να ανανεωθούν 

τα δεδομένα. Το race συμβαίνει, αν ο μεταδιδόμενο μήνυμα παραδοθεί την στιγμή όπου η 

δραστηριότητά (activity) μεταφερθεί στο background. Από τη στιγμή που η βάση δεδομένων 

έχει κλείσει στην μέθοδο onStop, μια διαδικασία ενημέρωσης στην μέθοδο onReceive θα 

προκαλέσει ένα exception. Υπάρχουν τρόποι για να διορθωθεί το συγκεκριμένο σφάλμα. Για 

παράδειγμα, με την εγγραφή και την κατάργηση της καταχώρησης του Broadcast Receiver 

Εικόνα 8 - Inter-component race 
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κατά την onStart και onStop μέθοδο ή την προσθήκη μίας σημαίας που υποδεικνύει την 

κατάσταση της δραστηριότητας (activity) και την επαλήθευση της πριν από την ενημέρωση 

της βάσης δεδομένων[8]. 

 

2.3.2 Δυναμικός Έλεγχος Σφαλμάτων  

Υπάρχουν πολλά εργαλεία και τεχνικές για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο των Android 

εφαρμογών, όπως desktop ή server προγράμματα. Ωστόσο, οι φυσικοί περιορισμοί των 

κινητών συσκευών (π.χ. CPU χαμηλής κατανάλωσης, μικρή μνήμη, μικρή οθόνη), καθώς και 

η απειρία των προγραμματιστών με τις κινητές πλατφόρμες (λόγω της καινοτομίας τους), 

καθιστούν τις εφαρμογές έξυπνων κινητών επιρρεπείς σε νέα είδη σφαλμάτων. Για 

παράδειγμα, μια εφαρμογή Android είναι δομημένη γύρω από δραστηριότητες (activities), 

Broadcast Receivers, υπηρεσίες και παρόχους περιεχομένου (content providers). Αυτή η δομή 

είναι διαφορετική από αυτή των τυπικών εφαρμογών διακομιστή (server) ή  ενός συστήματος 

βασισμένο σε γεγονότα (event-based) το οποίο χρησιμοποιείται σε μια GUI desktop 

εφαρμογή[7]. 

Η διαδικασία για την εύρεση σφαλμάτων με δυναμικό τρόπο έχει σχετικά απλή λογική, παρόλα 

αυτά υλοποιεί και χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές. Αρχικά, χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα 

παραγωγής δοκιμών και γεγονότων με σκοπό να κατασκευάσουμε περιπτώσεις χρήσης της 

εφαρμογής. Έπειτα, εκτελούμε αυτές τις περιπτώσεις χρήσεις στην εφαρμογή. Καθώς η 

εφαρμογή εκτελεί τα σενάρια, κάνουμε καταγραφή των δεδομένων που στέλνει η εφαρμογή 

σε ένα log file. Μετά την εκτέλεση κάθε σεναρίου κάνουμε έλεγχο στο log file με σκοπό να 

εντοπίσουμε κάποιο σφάλμα. 

 

2.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το Android έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια από την αρχή, με στόχο την προστασία 

των δεδομένων, των εφαρμογών, της συσκευής και του δικτύου. Ωστόσο, η συνολική 

ασφάλεια εξαρτάται από την προθυμία και την ικανότητα των προγραμματιστών να 

χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει την επίδραση που 

μπορεί να έχει κάποια εφαρμογή μετά την εγκατάσταση, στα δεδομένα και στην ασφάλεια της 

συσκευής. Οι λύσεις κατά των κακόβουλων λογισμικών (malware), μέσω εφαρμογών ή άλλων 
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λογισμικών στο Android είναι περιορισμένες, λόγω του μοντέλου ασφαλείας που εφαρμόζεται 

στις εφαρμογές[13]. 

Οι κακόβουλες εφαρμογές αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια των 

συστημάτων Android και, ως εκ τούτου, για να αποτρέψουν τέτοιες εφαρμογές να βλάψουν τα 

smartphones, το λειτουργικό Android εφαρμόζει δύο μηχανισμούς ελέγχου ασφαλείας: το 

sandboxing και τα δικαιώματα (permissions). Το Sandboxing επιτυγχάνεται μέσω της 

απομόνωσης των εφαρμογών: κάθε εφαρμογή εκτελείται σε δική της οντότητα (instance) του 

Dalvik Virtual Machine (DVM), μιας βελτιστοποίησης του Java Virtual Machine, και κάθε 

DVM αντιμετωπίζεται ως διαφορετικός χρήστης UNIX, από τον πυρήνα του Linux . Η 

απομόνωση αυτή, διασφαλίζει ότι οι κακόβουλες εφαρμογές δεν παρεμποδίζουν τη 

δραστηριότητα των καλών. Το σύστημα των δικαιωμάτων (permissions) είναι ένας 

μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης για την προστασία των πόρων και των κρίσιμων λειτουργιών. 

Κατά το χρόνο εγκατάστασης, τα δικαιώματα (permissions) που απαιτούνται από μια 

εφαρμογή εμφανίζονται στον χρήστη, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει εάν θα τα χορηγήσει ή 

θα τα απορρίψει. Εντούτοις, έχουν διατυπωθεί πολλές κριτικές σχετικά με αυτό το σύστημα, 

το οποίο εξαρτάται υπερβολικά από τις γνώσεις και τις εμπειρίες των χρηστών.  

 

2.4.1 Δικαιώματα  

Για να περιορίσετε την πρόσβαση κάθε εφαρμογής σε σημαντικές λειτουργίες ενός 

smartphone, όπως τηλεφωνία, δίκτυο, επαφές, SMS, sdcard και τοποθεσία GPS, το Android 

παρέχει μοντέλο ασφάλειας βάσει δικαιωμάτων σε επίπεδο πλαισίου εφαρμογών. Η εφαρμογή 

πρέπει να δηλώσει τα δικαιώματα που επιθυμεί να έχει πρόσβαση χρησιμοποιώντας την 

ετικέτα <uses-permissions> στο αρχείο AndroidManifest.xml. Από προεπιλογή, η εφαρμογή 

δεν έχει άδεια εκτέλεσης ενεργειών που θα επηρέαζαν άλλες εφαρμογές, το σύστημα ή το 

χρήστη και λειτουργεί με πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Έτσι, επιβάλλονται περιορισμοί, 

σε συγκεκριμένες λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει μία εφαρμογή (διαδικασία), κατά την 

ίδια την εγκατάσταση[11][12]. 

Τα δικαιώματα Android χωρίζονται σε τέσσερα ακόλουθα επίπεδα προστασίας: 

1. Normal: Αυτά τα δικαιώματα έχουν ελάχιστο κίνδυνο για τη συσκευή, το 

σύστημα και τους χρήστες. Αυτά παρέχονται αυτόματα τη στιγμή της 

εγκατάστασης. 
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2. Dangerous: Αυτά τα δικαιώματα έχουν υψηλότερο κίνδυνο και παρέχουν 

πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα και σημαντικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 

Πρέπει να χορηγούνται από τους χρήστες πριν από την εγκατάσταση. 

3. Signature: Αυτά τα δικαιώματα παραχωρούνται μόνο εάν υπογραφεί η αίτηση 

υπογραφής με το ίδιο πιστοποιητικό με την εφαρμογή που δήλωσε τα 

δικαιώματα. Αυτά παρέχονται αυτόματα τη στιγμή της εγκατάστασης. 

4. SignatureOrSystem: Αυτά τα δικαιώματα παραχωρούνται μόνο εάν 

υπογραφεί η αίτηση υπογραφής με το ίδιο πιστοποιητικό με την εικόνα ή την 

εφαρμογή του συστήματος Android που δήλωσε τα δικαιώματα. Αυτά 

παρέχονται αυτόματα τη στιγμή της εγκατάστασης. 

Η Google δεν ελέγχει και δεν περιορίζει τις εφαρμογές Android. Αντίθετα, χρησιμοποιεί τα 

δικαιώματα για την ειδοποίηση των χρηστών σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο των 

εφαρμογών. Όταν ένας χρήστης ξεκινά τη διαδικασία εγκατάστασης μιας εφαρμογής, 

εμφανίζεται η λίστα των δικαιωμάτων που ζητάει η εφαρμογή. Αυτή η λίστα προσδιορίζει 

όλους τους πόρους της κινητής συσκευής στους οποίους θα έχει πρόσβαση η εφαρμογή εάν 

εγκατασταθεί. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή με το δικαίωμα SEND_SMS μπορεί να στείλει 

μηνύματα κειμένου, αλλά μια εφαρμογή χωρίς αυτήν την άδεια δεν μπορεί. Εάν ο χρήστης δεν 

αισθάνεται άνετα με κάποιο από τα δικαιώματα της εφαρμογής, τότε μπορεί να ακυρώσει την 

εγκατάσταση. Τα δικαιώματα δεν εμφανίζονται ξανά στους χρήστες μετά τη στιγμή της 

εγκατάστασης[22]. 

Τα μοντέλα δικαιωμάτων πλατφόρμας κινητής τηλεφωνίας ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

οι εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους, όπως προσωπικές πληροφορίες 

χρηστών ή δεδομένα αισθητήρων (π.χ. κάμερα, GPS, κ.λπ.). Για παράδειγμα, προηγούμενες 

εκδόσεις του Android προτρέπουν τον χρήστη κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής με μια 

λίστα με όλα τα δικαιώματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή στο μέλλον. [13]  Το 

κύριο πρόβλημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η πολιτική αποδοχής για την αιτούμενη άδεια 

ενός δικαιώματος είναι "όλα ή τίποτα", δηλαδή ο χρήστης δεν μπορεί να δεχθεί μόνο ένα 

υποσύνολο των απαιτούμενων δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί 

ακόμη και με ένα μόνο δικαίωμα, η εγκατάσταση δεν εκτελείται. Επιπλέον, εξαιτίας του 

μεγάλου αριθμού υπαρχόντων δικαιωμάτων, ακόμη και ένας έμπειρος χρήστης μπορεί να μην 

κατανοήσει πλήρως όλες αυτές τις πληροφορίες για το κάθε δικαίωμα και συνεπώς αρκετοί 

χρήστες εγκαθιστούν εφαρμογές χωρίς να ασχολούνται με τα απαιτούμενα δικαιώματα και 

χωρίς να αμφισβητούν τις πιθανές απειλές για την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος 
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ένας απλούστερος μηχανισμός για να καθοδηγεί τους μέσους χρήστες να αποφασίσουν εάν θα 

εγκαταστήσουν ή όχι μια εφαρμογή, χωρίς την επιβάρυνση ανάγνωσης (και κατανόησης) όλων 

των δηλωμένων δικαιωμάτων. 

Στην πραγματικότητα, ακόμη και οι προγραμματιστές δεν έχουν πλήρη γνώση των αδειών. 

Παράλληλα όμως, τους παρέχεται αρκετός ελεύθερος χώρος κατά την δημοσίευση μιας 

εφαρμογής στο Google Play Store να επιλέξουν αυτοί ποια είναι τα δικαιώματα που θα ζητήσει 

η  εφαρμογή. Οι άδειες συχνά δεν ακολουθούν την αρχή του ελάχιστου προνομίου, κάποιες 

φορές εκ προθέσεως και άλλες ακούσια. 

Για να περιορίσει τα ζητήματα ασφαλείας, η Google βασίζεται στην «αρχή του ελάχιστου 

προνομίου» η οποία απαιτεί από την εφαρμογή να ζητάει μόνο τα απαραίτητα δικαιώματα για 

την ορθή λειτουργία της. Η άμυνα του Android κατά των κακόβουλων εφαρμογών είναι να 

προειδοποιεί τους χρήστες σχετικά με τα δικαιώματα που ζητούνται από την εφαρμογή κατά 

την διαδικασία της εγκατάστασης και να βασίζεται ότι οι χρήστες θα πάρουν τη σωστή 

απόφαση. [21]. Συγκεκριμένα, το βασικό σχόλιο της Google σχετικά με κακόβουλες 

εφαρμογές είναι: «Κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, οι χρήστες βλέπουν μια οθόνη που 

εξηγεί με σαφήνεια ποιες πληροφορίες και πόρους συστήματος ζητάει άδεια να χρησιμοποιήσει 

η εφαρμογή, όπως η τοποθεσία GPS του τηλεφώνου. Οι χρήστες πρέπει να εγκρίνουν ρητά αυτήν 

την πρόσβαση για να συνεχίσουν την εγκατάσταση και μπορούν να απεγκαταστήσουν τις 

εφαρμογές ανά πάσα στιγμή. Μπορούν επίσης να συμβουλευτούν αξιολογήσεις και κριτικές για 

να αποφασίσουν ποιες εφαρμογές επιλέγουν να εγκαταστήσουν. Συμβουλεύουμε συνεχώς τους 

χρήστες να εγκαθιστούν μόνο εφαρμογές που εμπιστεύονται.». Η συντριπτική πλειοψηφία των 

εφαρμογών Android απαιτούν πολλαπλά δικαιώματα εκτέλεσης. Όταν ένας χρήστης βλέπει 

ουσιαστικά την ίδια προειδοποίηση για σχεδόν κάθε εφαρμογή, οι προειδοποιήσεις χάνουν 

γρήγορα οποιαδήποτε αποτελεσματικότητα καθώς οι χρήστες έχουν την τάση να αγνοούν τις 

προειδοποιήσεις αυτές. 

Το τρέχων σύστημα προειδοποίησης  σχετικά με την δικαιώματα του Android είναι πολύ 

αναποτελεσματικό για τον περιορισμό των κακόβουλων εφαρμογών. Αυτό συμβαίνει εν μέρει 

επειδή ο τρέχων μηχανισμός απεικόνισης δικαιωμάτων αποτυγχάνει ως μη αποτελεσματικός 

μηχανισμός επικοινωνίας με τους χρήστες, καθώς τους προειδοποιεί για κάποιο επικίνδυνο 

δικαίωμα σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Πολλές εφαρμογές ενδέχεται να έχουν νόμιμη ανάγκη 

για παροχή άδειας σε κάποια δικαιώματα όπως η ακριβής θέση του χρήστη, για παράδειγμα, 

μια εφαρμογή για την αναφορά των τοπικών καιρικών συνθηκών μπορεί να ζητήσει παροχή 
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άδειας για το δικαίωμα FINE_LOCATION έτσι ώστε να προσφέρει ένα πλεονέκτημα στο 

χρήστη. Δεν είναι όμως λίγες οι εφαρμογές που μπορεί να ζητήσουν άδεια για το ίδιο δικαίωμα, 

οπότε ο χρήστης θα δει την ίδια προειδοποίηση ξανά και ξανά. Τις περισσότερες φορές, ο 

χρήστης θα θελήσει να εγκαταστήσει την εφαρμογή ανεξάρτητα από αυτήν την 

προειδοποίηση. Έτσι οι χρήστες αγνοούν τις προειδοποιήσεις αυτές. 

 

2.4.2 Sandboxing  

Στο επίπεδο του πυρήνα, το Android χρησιμοποιεί τη δυνατότητα DAC (Control Discretionary 

Access) του Linux, αναθέτοντας σε κάθε εφαρμογή μια μοναδική UID, έτσι ώστε μια 

εφαρμογή να μην μπορεί να παρεμβαίνει σε άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες συστήματος. Το 

Android επίσης προστατεύει την πρόσβαση στο δίκτυο, εφαρμόζοντας ένα χαρακτηριστικό 

που ονομάζεται Paranoid Network Security, μέσω του οποίου οι υπηρεσίες Wi-Fi, Bluetooth 

και άλλες υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet εκτελούνται σε διαφορετικές ομάδες. Αν κάποια 

εφαρμογή έχει λάβει άδεια για πρόσβαση στο δίκτυο, η  διαδικασία αντιστοιχίζεται σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι, εκτός από τα UID, μια διαδικασία μπορεί να αποδοθεί σε ένα ή 

περισσότερα GID. Μια εφαρμογή πρέπει να περιέχει ένα πιστοποιητικό PKI υπογεγραμμένο 

από τον προγραμματιστή που το δημιούργησε. Η υπογραφή είναι το σημείο εμπιστοσύνης 

μεταξύ της Google και των προγραμματιστών, έτσι ώστε οι προγραμματιστές να είναι βέβαιοι 

ότι οι εφαρμογές τους, παρέχονται στους χρήστες χωρίς τροποποιήσεις και πως μόνο αυτοί 

ευθύνονται για την συμπεριφορά των εφαρμογών τους. Αυτή η υπογραφή χρησιμοποιείται για 

την τοποθέτηση μιας εφαρμογής στο sandbox, αποδίδοντας μοναδικό UID. Εάν το 

πιστοποιητικό μιας εφαρμογής Α ταιριάζει με κάποια ήδη εγκατεστημένη εφαρμογή Β στη 

συσκευή, το Android εκχωρεί το ίδιο UID (δηλαδή το sandbox) στην εφαρμογή Α και την 

εφαρμογή Β, επιτρέποντάς τους να μοιράζονται τα ιδιωτικά αρχεία και τα δικαιώματά τους. 

Για το λόγο αυτό, δεν συνίσταται ο προγραμματιστής να μοιράζεται το δικό του πιστοποιητικό 

με άλλους [10]. 
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2.4.3 Ασφάλεια στα Διαμερίσματα Συστήματος 

Το διαμέρισμα συστήματος (system partition) του smartphone περιέχει τον πυρήνα του 

Android (kernel), τις βιβλιοθήκες συστημάτων, το χρόνο εκτέλεσης (runtime) και τις 

εφαρμογές. Το Android κάνει το διαμέρισμα συστήματος (system partition) μόνο για 

ανάγνωση για την προστασία μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τροποποίησης. Επίσης, 

κάποιο μέρος του συστήματος αρχείων, όπως η προσωρινή μνήμη εφαρμογών και το sdcard, 

είναι ασφαλισμένα με τα κατάλληλα προνόμια για να αποτρέπεται η παραβίαση όταν η 

συσκευή συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω θύρας USB. 

 

2.4.4 Ασφάλεια στο Google Play Store 

Η Google αποθαρρύνει τους χρήστες να εγκαταστήσουν εφαρμογές από πηγές άλλες εκτός 

από το δικό της Play Store για λόγους ασφαλείας. Πριν από τη διάθεση οποιασδήποτε 

εφαρμογής στους χρήστες, η Google την ελέγχει με την υπηρεσία Bouncer, μια υπηρεσία 

δυναμικής ανάλυσης που εκτελεί μια εφαρμογή σε περιβάλλον "sandbox" για να εξακριβώσει 

την κανονική της συμπεριφορά. Ο Bouncer, είναι ένας  αποτελεσματικός μηχανισμός 

ασφαλείας. Το Android παρέχει επίσης μια υπηρεσία επαλήθευσης τη στιγμή της 

Εικόνα 9 - Εφαρμογές Android στο Sandbox σε επίπεδο πυρήνα 
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εγκατάστασης για εφαρμογές που έχουν ληφθεί από άλλες πηγές. Το Google Play έχει επίσης 

τη δυνατότητα να απεγκαταστήσει από απόσταση μια εφαρμογή, εάν διαπιστωθεί ότι είναι 

κακόβουλη αργότερα. 

 

2.4.5 Άλλοι Παράγοντες Ασφαλείας 

Το SELinux έχει ενσωματωθεί στο Android από το Jelly Bean 4.3 για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Επιβάλλει Πολιτικές Υποχρεωτικού Ελέγχου Πρόσβασης (Mandatory Access Control - MAC) 

σε σχέση με τον παραδοσιακό Διακριτικό Έλεγχος Πρόσβασης (Discretionary Access Control 

- DAC) στη συσκευή. Στο DAC, αυτός που  αποφασίζει ποια άλλα ενδιαφερόμενα άτομα 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν, είναι ο ιδιοκτήτης του πόρου. Αντίθετα, στο MAC, 

είναι το σύστημα (και όχι οι χρήστες) που εξουσιοδοτεί την πρόσβαση στον πόρο. Έτσι, η 

MAC έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα, παρόλο που 

η πρόσβαση root έχει παραβιαστεί. Αυτό μειώνει την επίδραση των επιθέσεων κλιμάκωσης 

προνομίων σε επίπεδο πυρήνα, που επιχειρήθηκε χρησιμοποιώντας τις ευάλωτες διαδικασίες 

που εκτελούνται με το προνόμιο root. 

Οι πληροφορίες στη συσκευή μπορούν επίσης να φιλτραριστούν εκ των υστέρων, συνδέοντάς 

τη συσκευή σε έναν υπολογιστή μέσω USB χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης 

Android Debug Bridge (ADB). Το πρόγραμμα οδήγησης ADB δημιουργήθηκε κυρίως για 

σκοπούς εντοπισμού σφαλμάτων, μέσω των οποίων θα μπορούσε κανείς να εγκαταστήσει ή 

να απεγκαταστήσει εφαρμογές, να διαβάσει διαμερίσματα του συστήματος κ.λπ. παρόλο που 

η συσκευή είναι κλειδωμένη για εκδόσεις πριν από το Jelly Bean 4.2.2. Για να αποτραπεί η μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, το Android επαληθεύει οποιαδήποτε σύνδεση ADB 

χρησιμοποιώντας το κλειδί σύνδεσης RSA. Επίσης, το Android ζητά από τον χρήστη να 

επιτρέψει την πρόσβαση στη συσκευή μέσω σύνδεσης ADB στην οθόνη της συσκευής, οπότε 

αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, ο εισβολέας δεν θα έχει πρόσβαση στη συσκευή. 

Το Android έχει επίσης καταργήσει τα προγράμματα setuid () / setgid () τα οποία ήταν ευάλωτα 

για κάποιο χρονικό διάστημα καθώς πολλά root exploits είχαν γραφτεί με βάση αυτά.  
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2.4.6 Θέματα Ασφαλείας στο Android 

 

2.4.6.1 Πρόβλημα Ενημέρωσης 

Το Android Open Source Project (AOSP), με επικεφαλής την Google, αναβαθμίζει και 

διατηρεί τον πηγαίο κώδικα Android. Ωστόσο, η διάθεση νέων εκδόσεων / ενημερώσεων 

στους τελικούς χρήστες παραμένει ευθύνη των κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού (Original 

Equipment Manufacturers - OEM) ή των ασύρματων φορέων. Οι μεμονωμένοι 

Κατασκευαστές Αρχικού Εξοπλισμού διανέμουν μια νεότερη έκδοση του Android και την 

προσαρμόζουν ανάλογα. Σε ορισμένες χώρες, οι ασύρματοι μεταφορείς προσαρμόζουν επίσης 

την έκδοση των OEM για να ταιριάζουν. Όλη αυτή η διαδικασία αλυσίδας ενημέρωσης διαρκεί 

μήνες πριν φθάσει στους τελικούς χρήστες. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως πρόβλημα 

κατακερματισμού, όπου διαφορετικές εκδόσεις του Android παραμένουν διάσπαρτες στους 

καταναλωτές.  

Οι ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα Android είναι φαινομενικά συχνές σε σύγκριση 

με τους υπολογιστές. Η αναβάθμιση νέας έκδοσης "Over The Air" (OTA) αλλάζει σημαντικά 

την υπάρχουσα έκδοση προσθέτοντας και τροποποιώντας μεγάλο αριθμό αρχείων σε όλη την 

πλατφόρμα Android, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των υφιστάμενων δεδομένων και 

εφαρμογών χρήστη. Η ενημέρωση νέας έκδοσης διευκολύνεται μέσω μιας υπηρεσίας που 

ονομάζεται Σύστημα Διαχείρισης Πακέτων (Package Management System - PMS). Το 

πρόβλημα με αυτό το σύστημα είναι ότι μπορεί να εμφανιστούν ευπάθειες από κακόβουλα 

λογισμικά μέσω το αναβαθμίσεων που μπορεί να γίνουν. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή για 

παλαιότερη έκδοση μπορεί να δηλώσει επικίνδυνα δικαιώματα στο AndroidManifest.xml που 

έχουν εισαχθεί σε επόμενες εκδόσεις. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, το 

Android δεν ζητά από τον χρήστη να επαληθεύει τα πρόσφατα ενεργά δικαιώματα σε αυτήν 

την υπάρχουσα εφαρμογή και τα χορηγεί αυτόματα. Έτσι, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της 

συσκευής. 

2.4.6.2 Εκτέλεση εγγενούς κώδικα 

Το Android επιτρέπει τη φυσική εκτέλεση κώδικα μέσω βιβλιοθηκών που υλοποιούνται στη 

C / C ++ χρησιμοποιώντας το Native Development Kit (NDK). Παρόλο που ο εγγενής κώδικας 

εκτελείται έξω από το Dalvik VM, είναι sandboxed μέσω του συνδυασμού id-id / group-id (s). 

Ο εγγενής κώδικας έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης διαθέσιμων στο κοινό exploit σε επίπεδο 

root σε παλαιότερες εκδόσεις Android. 
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2.4.6.3 Τύποι απειλών 

Παρόλο που το Android δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές λειτουργικό σύστημα για τα 

smartphones, είναι επιρρεπές σε επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής (social-engineering), 

χρησιμοποιώντας τις κακόβουλες εφαρμογές που μπορούν να εκτελέσουν πολλές 

ανεπιθύμητες δραστηριότητες. Ακολουθεί μια λίστα με κακόβουλες δραστηριότητες που 

έχουν επανειλημμένα συμβεί ή μπορεί να συμβούν σε εκδόσεις Android. 

1. Οι επιθέσεις κλιμάκωσης των προνομίων, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη 

χρήση διαθέσιμων τρωτών σημείων του πυρήνα (kernel)  για να αποκτήσει ο 

χρήστης πρόσβαση root στη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί επίσης να συμβεί, αν 

ο επιτιθέμενος εκμεταλλευτεί μία ή περισσότερες ευπάθειες μιας εφαρμογής 

που χρησιμοποιεί επικίνδυνες άδειες που της έχουν χορηγηθεί. 

2. Διαρροή απορρήτου ή κλοπή προσωπικών πληροφοριών. Συμβαίνει όταν οι 

χρήστες παραχωρούν επικίνδυνες άδειες σε κακόβουλες εφαρμογές που 

διαβάζουν ευαίσθητα δεδομένα και τα φιλτράρουν χωρίς γνώση ή συγκατάθεση 

των χρηστών. 

3. Οι κακόβουλες εφαρμογές μπορούν επίσης να κατασκοπεύουν τους χρήστες 

παρακολουθώντας κλήσεις, SMS / MMS, τραπεζικά mTAN, εγγραφή ήχου και 

βίντεο χωρίς γνώση ή συγκατάθεση των χρηστών. 

4. Οι κακόβουλες εφαρμογές μπορούν να κερδίσουν χρήματα κάνοντας κλήσεις ή 

εγγράφοντας μέσω SMS σε αριθμούς υψηλής ποιότητας, χωρίς τη γνώση ή τη 

συγκατάθεση των χρηστών. 

5. Αναγκάζουν τη συσκευή να λειτουργεί ως Bot και την ελέγχουν από απόσταση 

μέσω ενός διακομιστή στέλνοντας διάφορες εντολές για την εκτέλεση 

κακόβουλων δραστηριοτήτων. 

6. Οι επιθετικές διαφημιστικές καμπάνιες ενδέχεται να προσελκύσουν τους 

χρήστες να κάνουν λήψη κακόβουλων εφαρμογών 

7. Η συντριπτική επίθεση συμβαίνει όταν εγκαθίσταται σε μια συσκευή ένα 

σύνολο εφαρμογών, που έχουν υπογραφεί με το ίδιο πιστοποιητικό. Αυτές οι 

εφαρμογές θα μοιράζονται το UID μεταξύ τους, και όλες τα επικίνδυνα 

δικαιώματα που ζητούνται από μια εφαρμογή θα μοιράζονται από όλους τους 

άλλους. Συλλογικά, αυτές οι εφαρμογές μπορούν να εκτελέσουν κακόβουλες 

δραστηριότητες, ενώ μεμονωμένα μπορεί να φαίνονται απόλυτα φυσιολογικές. 
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8. Η επίθεση κατά της άρνησης παροχής υπηρεσίας (Denial of Service - DoS) 

μπορεί να συμβεί όταν οι εφαρμογές κάνουν έντονη χρήση στους ήδη 

περιορισμένους πόρους CPU, μνήμης, μπαταρίας και εύρους ζώνης, 

εμποδίζοντας τους χρήστες να χρησιμοποιούν τη συσκευή 

 

2.4.6.4 Κακόβουλα λογισμικά (malwares) που έχουν αναφερθεί 

Παρακάτω θα δούμε κάποιες οικογένειες κακόβουλων λογισμικών σε Android, που έχουν 

αναφερθεί. 

• Trojan - Τα Trojans μεταμφιέζονται ως καλοήθεις εφαρμογές, αλλά εκτελούν 

επιβλαβείς δραστηριότητες χωρίς τη συναίνεση ή τη γνώση των χρηστών. Τα 

Trojans μπορεί να διαρρεύσουν εμπιστευτικές πληροφορίες του χρήστη, ή 

μπορεί να οδηγήσουν τον χρήστη να παράσχει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως 

κωδικούς πρόσβασης. 

• Backdoor  - Το Backdoor επιτρέπει την είσοδο στο σύστημα παρακάμπτοντας 

όλες τις διαδικασίες ασφαλείας και διευκολύνει την εγκατάσταση άλλων 

κακόβουλων εφαρμογών στο σύστημα. Το Backdoor χρησιμοποιεί γενικά 

exploits επιπέδου root για να αποκτήσει προνόμια superuser, ώστε να μπορεί 

να κρυφτεί από άλλες εφαρμογές ασφαλείας ή, ακόμα χειρότερα, να τις 

απενεργοποιήσει. 

• Worm - Η εφαρμογή Worm μπορεί να δημιουργήσει ακριβή ή παρόμοια 

αντίγραφα του εαυτού της και να τα διανέμει μέσω δικτύου ή αφαιρούμενων 

μέσων. Για παράδειγμα, τα Bluetooth Worms μπορούν να αποστείλουν 

αυτόματα αντίγραφα σε άλλες συσκευές μέσω Bluetooth. Το Android.Obad.OS 

είναι ένα τέτοιο παράδειγμα που μπορεί να μεταδώσει κακόβουλες εφαρμογές 

μέσω Bluetooth. 

• Botnet - Αυτός ο τύπος εφαρμογών θέτει σε κίνδυνο τη συσκευή για να 

δημιουργήσει ένα Bot, έτσι ώστε η συσκευή να ελέγχεται από έναν 

απομακρυσμένο διακομιστή, που ονομάζεται Botmaster, μέσω μιας σειράς 

εντολών. Το δίκτυο τέτοιων bots ονομάζεται Botnet. Οι εντολές μπορούν να 

είναι τόσο απλές όσο η αποστολή ιδιωτικών πληροφοριών σε απομακρυσμένο 

διακομιστή ή ως πολύπλοκες που προκαλούν επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης 
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(denial of service attack). Το Bot μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εντολές για 

αυτόματη λήψη επιβλαβών payloads. 

• Spyware - Το λογισμικό υποκλοπής spyware μπορεί να παρουσιαστεί ως μια 

καλή λειτουργία, αλλά μπορεί να παρακολουθεί κρυφά τις επαφές, τα 

μηνύματα, την τοποθεσία, τα τραπεζικά mTAN για να εκτελέσει παράνομες 

ενέργειες σε μεταγενέστερο στάδιο. Μπορεί επίσης να στείλει όλες τις 

πληροφορίες που συλλέγονται στον απομακρυσμένο διακομιστή. 

• Επιθετικό Adware - Το Android παρέχει υπηρεσίες για την αναγνώριση της 

τοποθεσίας των χρηστών. Οι κακόβουλες εταιρίες διαφημίσεων λαμβάνουν τις 

πληροφορίες αυτές για να βομβαρδίσουν τους χρήστες με εξατομικευμένες 

διαφημίσεις. Η συμπεριφορά αυτού του τύπου εφαρμογών είναι η δημιουργία 

συντομεύσεων στην αρχική οθόνη της συσκευής, οι σελιδοδείκτες, η αλλαγή 

των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της μηχανής αναζήτησης, η αποστολή 

περιττών ειδοποιήσεων και έτσι παρεμποδίζει την αποτελεσματική χρήση της 

συσκευής από τον χρήστη.  

• Ransomware - Αυτός ο τύπος εφαρμογής κλειδώνει τη συσκευή και την 

καθιστά εντελώς απρόσιτη έως ότου πληρωθεί κάποιο ποσό λύσης μέσω μιας 

υπηρεσίας πληρωμών μέσω διαδικτύου.  

 

2.4.7 Κατηγοριοποίηση Κακόβουλων λογισμικών  

2.4.7.1 Εγκατάσταση κακόβουλων λογισμικών  

• Repackaging - Το Repackaging είναι μια από τις πιο κοινές τεχνικές που 

χρησιμοποιούν οι κακόβουλες εφαρμογές για να μεταφέρουν κακόβουλα 

payloads σε άλλες εφαρμογές. Στην ουσία, οι δημιουργοί κακόβουλου 

λογισμικού ενδέχεται να εντοπίσουν και να κατεβάσουν δημοφιλείς εφαρμογές, 

να τις αποσυναρμολογήσουν, να προσθέσουν κακόβουλα payloads και στη 

συνέχεια να τις ανασυντάξουν και να δημοσιεύσουν τις νέες εφαρμογές σε 

επίσημες ή εναλλακτικές αγορές Android. 

• Επίθεση ενημέρωσης (Update Attack) - Αυτή η τεχνική μοιάζει αρκετά με την 

προηγούμενη μόνο που σε αυτή την περίπτωση είναι πιο δύσκολη η ανίχνευση. 

Συγκεκριμένα, ενδέχεται και πάλι να εφαρμόζεται repackaging σε εφαρμογές  

αλλά αντί να προστίθεται το κακόβουλο payload στο σύνολό του, περιλαμβάνει 



Αξιολόγηση Εφαρμογών Android 

Σαββίδης Ιωάννης 40 

 

μόνο ένα στοιχείο ενημέρωσης που θα κατεβάσει τα κακόβουλα payloads κατά 

το χρόνο εκτέλεσης. 

• Drive-by Download - Ένας επιτιθέμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

κοινωνική μηχανική (social engineering), επιθετικές διαφημίσεις και επιθέσεις 

click-jacking για να κάνει τον χρήστη να κατεβάσει κατά λάθος κακόβουλες 

εφαρμογές. Μόλις ο χρήστης επισκέπτεται μια κακόβουλη διεύθυνση URL, 

κατεβάζει αυτόματα μια κακόβουλη εφαρμογή, η οποία κάποιες φορές μπορεί 

να συγκαλύψει τον εαυτό της ως νόμιμη, ώστε να μπορεί να πάρει δικαιώματα 

από τον χρήστη για να εγκατασταθεί [9] [10]. 

 

2.4.7.2 Δραστηριοποίηση 

Καταχωρώντας  σχετικά συμβάντα σε επίπεδο συστήματος, ένα κακόβουλο λογισμικό 

Android μπορεί να βασιστεί στις αυτόματες ειδοποιήσεις και στα callbacks για να 

ενεργοποιήσει ή να εκκινήσει payloads. 

 

2.4.7.3 Κακόβουλα Payloads 

Δεδομένου ότι τα υπάρχοντα malware του Android μπορεί να χαρακτηριστούν σε 

μεγάλο βαθμό από τα μεταφερόμενα payloads, τα χωρίζουμε σε τέσσερις διαφορετικές 

κατηγορίες: κλιμάκωση προνομίων, απομακρυσμένο έλεγχο, χρηματοοικονομικά έξοδα και 

κλοπή προσωπικών πληροφοριών. 

• Κλιμάκωση Προνομίων (Privilege Escalation) - Η πλατφόρμα Android είναι 

ένα περίπλοκο σύστημα που αποτελείται όχι μόνο από τον πυρήνα του Linux, 

αλλά και από ολόκληρο το πλαίσιο Android με περισσότερες από 90 

βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα, όπως WebKit, SQLite και OpenSSL. Η 

πολυπλοκότητα εισάγει φυσικά τα τρωτά σημεία του λογισμικού που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την κλιμάκωση προνομίων. 

• Απομακρυσμένος Έλεγχος - Πολλές εφαρμογές μετατρέπουν τα μολυσμένα 

κινητά τηλέφωνα σε bots έτσι ώστε να μπορούν να τα χειρίζονται 

απομακρυσμένα. 

• Οικονομική χρέωση - Οι επιτιθέμενοι εγγράφονται κρυφά σε υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας (ελεγχόμενες από εισβολέα), στέλνοντας μηνύματα SMS. Στο 
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Android, υπάρχει μια λειτουργία που λέγεται sendTextMessage, η οποία 

επιτρέπει την αποστολή ενός μηνύματος SMS στο παρασκήνιο (background) 

χωρίς ο χρήστης να το γνωρίζει. 

• Συλλογή πληροφοριών - Εκτός από τα παραπάνω payloads, τα κακόβουλα 

προγράμματα μπορεί συλλέγουν διάφορες πληροφορίες σχετικά από τα 

τηλέφωνα που έχουν μολύνει, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων SMS, 

αριθμών τηλεφώνου καθώς και λογαριασμών χρηστών. 

 

 

 

2.4.8 Permission Uses 

Για εφαρμογές Android χωρίς root exploits, οι δυνατότητές τους περιορίζονται αυστηρά από 

τα δικαιώματα που τους χορηγούν οι χρήστες. Παρατηρούμε ότι οι κακόβουλες εφαρμογές 

τείνουν να ζητούν περισσότερα δικαιώματα από ό,τι οι καλοπροαίρετες. 

2.5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

2.5.1 Το Μοντέλο Ανάλυσης της Κατανάλωσης Ενέργειας  

Τα smartphones και τα tablet επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν στα χέρια τους 

περισσότερη υπολογιστική ισχύ από ό, τι  είχαν στους υπολογιστές τους μόλις πριν από λίγα 

χρόνια. Ωστόσο, η χρηστικότητα αυτών των συσκευών καθορίζεται έντονα από την 

κατανάλωση ενέργειας των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και οι αξιολογήσεις των χρηστών 

αποκαλύπτουν πολλά παράπονα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια 

δεν υπήρξε, μεγάλη πρόοδος σχετικά με την χωρητικότητα της μπαταρίας. Η κακή χρήση της 

μπαταρίας μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο οι χρήστες να οδηγηθούν να 

απεγκαταστήσουν μια εφαρμογή. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες σε ένα smartphone που μπορεί 

να καταναλώνουν ενέργεια, όπως η CPU και η οθόνη[14]. 

Εάν ένας προγραμματιστής θέλει να μάθει πόση ενέργεια χρησιμοποιεί η εφαρμογή του, ένας 

τρόπος  είναι να προμηθευτεί με μετρητές ρεύματος και τάσης και να μετρήσει φυσικά την 

ενέργεια που χρησιμοποιεί μία συσκευή, κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής. Ωστόσο, 

υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα αυτή τη μέθοδο, με πιο σημαντικό την ακρίβεια των 
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μετρήσεων αφού οι αριθμοί που προκύπτουν δεν αντικατοπτρίζουν τη χρήση  μιας εφαρμογής, 

αλλά τη χρήση όλης της συσκευής. 

Γνωρίζουμε ότι τα διαφορετικά εξαρτήματα υλικού (hardware) έχουν διαφορετικό αντίκτυπο 

στην κατανάλωση ισχύος μιας κινητής συσκευής. Κατά συνέπεια, ένα μοντέλο κατανάλωσης 

ενέργειας χρειάζεται όχι μόνο να εξετάσει τα κύρια συστατικά (components) υλικού της 

συσκευής, αλλά και τα χαρακτηριστικά της.  Αν εξετάσουμε για παράδειγμα την CPU, 

διάφορες κινητές συσκευές μπορεί να χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικές αρχιτεκτονικές CPU, 

όχι μόνο μεταβαλλόμενες στην υπολογιστική ισχύ, αλλά και στον αριθμό των πυρήνων, αλλά 

και σε διαφορετικές συχνότητες. Το  Android σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει όλες τις 

διαφορετικές συσκευές. Ως αποτέλεσμα, ένα μοντέλο κατανάλωσης ενέργειας για το Android 

πρέπει να εξετάσει όλα τα κύρια εξαρτήματα υλικού και τις διάφορες καταστάσεις τους (για 

παράδειγμα, συχνότητα CPU, ποσοστό χρήσης κ.λπ.) [18]. 

Για την λήψη μετρήσεων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας των εφαρμογών Android θα 

χρησιμοποιήσουμε μία εφαρμογή που ονομάζεται PowerTutor. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

περιλαμβάνει την λήψη μετρήσεων από 5 διαφορετικά συστατικά μια κινητής συσκευής: την 

CPU, την οθόνη (LCD), το GPS, το WiFi, το 3G και τον Ήχο (Audio) [17]. 

• CPU - Η κατανάλωση ενέργειας CPU επηρεάζεται έντονα από τη χρήση της 

και τη συχνότητα λειτουργίας της. Ο επεξεργαστής μπορεί να λειτουργεί σε 

διαφορετικές συχνότητες όταν χρειάζεται, και ανάλογα με το τι γίνεται, το 

ποσοστό χρήσης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 100. Υπάρχει 

διαφορετικός συντελεστής κατανάλωσης για κάθε διαθέσιμη συχνότητα στον 

επεξεργαστή. Η κατανάλωση αυτού του συστατικού σε συγκεκριμένο χρόνο 

υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή που σχετίζεται με τη 

συχνότητα χρήσης με το ποσοστό χρήσης. 

• LCD - Θεωρούμε ότι κατανάλωση οθόνης LCD έχει ένα μόνο παράγοντα που 

την επηρεάζει: τη φωτεινότητα. Υπάρχει μόνο ένας συντελεστής που 

πολλαπλασιάζεται με το πραγματικό επίπεδο φωτεινότητας (που έχει 10 

διαφορετικά επίπεδα). 

• GPS - Αυτό το στοιχείο του μοντέλου εξαρτάται από τη λειτουργία του 

(ενεργή, ύπνος ή απενεργοποιημένη). Ο αριθμός των διαθέσιμων δορυφόρων 

ή η ισχύς του σήματος καταλήγουν να έχουν μικρή εξάρτηση από την 

κατανάλωση ρεύματος, οπότε το μοντέλο έχει δύο συντελεστές ισχύος: το 
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πρώτο για χρήση αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και το δεύτερο για 

χρήση όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι ύπνος. 

• Wi-Fi - Το Wi-Fi έχει τέσσερις καταστάσεις: χαμηλής ισχύος, υψηλής ισχύος, 

χαμηλής μετάδοσης και υψηλής μετάδοσης (οι δύο τελευταίες είναι 

καταστάσεις που το δίκτυο εισέρχεται σύντομα κατά τη μετάδοση δεδομένων). 

Εάν η κατάσταση του Wi-Fi είναι χαμηλής ισχύος, η κατανάλωση ενέργειας 

είναι σταθερή (συντελεστής για κατάσταση χαμηλής ισχύος), αλλά εάν η 

κατάσταση είναι υψηλή, η κατανάλωση ρεύματος εξαρτάται από τον αριθμό 

των πακέτων που μεταδίδονται, την αναλογία δεδομένων ανερχόμενης ζεύξης 

και το ρυθμό καναλιού ανερχόμενης ζεύξης. Ο συντελεστής για αυτήν την 

κατάσταση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη αυτούς του παράγοντες. 

• 3G - Αυτό το στοιχείο του μοντέλου εξαρτάται από την κατάσταση που 

λειτουργεί, περίπου όπως το Wi-Fi. Οι καταστάσεις είναι CELL DCH, CELL 

FACH και IDLE. Η μετάβαση μεταξύ των καταστάσεων εξαρτάται από τα 

δεδομένα για μετάδοση και τον χρόνο αδράνειας όταν βρίσκονται σε μία 

κατάσταση. Υπάρχει συντελεστής ισχύος για κάθε μία από τις καταστάσεις. 

• Ήχος (Audio) - Η κατανάλωση ενέργειας του ήχου έχει μελετηθεί όταν αυτός 

δεν χρησιμοποιείται αλλά και όταν χρησιμοποιείται από ένα αρχείο ήχου που 

παίζει με διαφορετική ένταση. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι η ένταση δεν 

επηρεάζει την κατανάλωση, οπότε παραμελήθηκε. Υπάρχει μόνο ένας 

συντελεστής για να ληφθεί υπόψη και αυτός είναι το εάν χρησιμοποιείται η 

διεπαφή ήχου ή όχι.  

 

2.5.2 Τα Βασικά των Μπαταριών στα Android Smartphones 

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι δημοφιλείς για τα φορητά ενσωματωμένα συστήματα λόγω 

της υψηλής αναλογίας ενέργειας προς το βάρος, των πολλών ωρών λειτουργίας και των 

χαμηλών ρευμάτων αυτοαποφόρτισης. Η τάση μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου αλλάζει κατά τη 

διάρκεια της εκφόρτισης, επιτρέποντας την εκτίμηση της ταχύτητας εξάντλησης ενέργειας 

(κατανάλωση ενέργειας) με βάση τις αλλαγές στην παρατηρούμενη τάση. Κατά τη διάρκεια 

της εκφόρτισης, το ρεύμα εντός της μπαταρίας μεταφέρεται από τα ιόντα λιθίου (Li +) που 

κινούνται από τα αρνητικά σε θετικά ηλεκτρόδια, μέσω του μη υδατικού διαφράγματος 

ηλεκτρολύτη και διαχωριστή. Η κατάσταση αποφόρτισης (SOD) είναι το ποσοστό της 

ονομαστικής ενέργειας της μπαταρίας που έχει εκφορτιστεί. Σημειώστε ότι τόσο η ενεργειακή 
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ικανότητα όσο και η καμπύλη εκφόρτισης αλλάζουν με το ρεύμα αποφόρτισης, την 

θερμοκρασία και την ηλικία της μπαταρίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την ακρίβεια 

της προτεινόμενης τεχνικής[15]. 

Η εσωτερική αντίσταση μιας μπαταρίας και το φορτίο της επηρεάζουν την τάση εξόδου της. 

Μια μπαταρία μπορεί να διαμορφωθεί ως μεταβλητή αντίσταση σε σειρά με μία πηγή 

μεταβλητής τάσης. Η Rload είναι η ισοδύναμη αντίσταση του τηλεφώνου, η Rint είναι η 

εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας, και η Vint είναι η εσωτερική τάση της μπαταρίας. Λόγω 

της πτώσης τάσης στην Rint, η τάση του ακροδέκτη (Vout) είναι μικρότερη από την Vint. Οι Vint 

και Rint μπορούν να μοντελοποιηθούν ως λειτουργίες του SOD. 

 

 

 

2.6 ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

2.6.1 Γενικά 

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης και των συνεχών ενημερώσεων που γίνονται συχνά στις 

εφαρμογές Android, είναι σημαντικό για τους προγραμματιστές του λογισμικού να διατηρούν 

τις εφαρμογές τους διατηρήσιμες (maintainable). Διαφορετικά, εάν δεν είναι σε θέση να 

σχεδιάσουν τις εφαρμογές τους ώστε να είναι διατηρήσιμες, θα είναι πιο δύσκολο για αυτούς 

να συμβαδίσουν με τις συχνές αλλαγές και να διασφαλίσουν ότι οι εφαρμογές τους θα 

παραμείνουν ανταγωνιστικές στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά του Android. 

Η διατηρησιμότητα είναι ένα χαρακτηριστικό του σχεδιασμού και της εγκατάστασης που 

καθορίζει την πιθανότητα ενός αποτυχημένου εξοπλισμού, μηχανής ή συστήματος να 

αποκατασταθεί στην κανονική του λειτουργική κατάσταση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

Εικόνα 10 - Καμπύλη αποφόρτισης της ADP2 μπαταρίας 
λιθίου 

Εικόνα 11 - Ισοδύναμο κύκλωμα μπαταρίας 
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πλαίσιο. Τώρα που τα smartphones χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς ανθρώπους σε 

διαφορετικές ηλικίες, η δημοτικότητα του λειτουργικού συστήματος Android αυξάνεται 

ραγδαία. Έτσι η δυνατότητα συντήρησης στον κόσμο των Android είναι πολύ σημαντική. Το 

επίπεδο διατηρησιμότητας μπορεί να καθορίσει αν η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

μεγάλο χρονικό διάστημα δεδομένου ότι οι ανάγκες του πελάτη μπορούν να αλλάξουν. Έτσι 

οποιαδήποτε εφαρμογή πρέπει να μπορεί να επισκευαστεί και να συντηρηθεί ώστε να έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμοστεί σε τυχόν αλλαγές που μπορεί να συμβούν στο μέλλον. Ωστόσο, 

υπάρχουν πολλά προβλήματα και περιορισμοί που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε 

προγραμματιστής. Μερικοί από αυτούς τους περιορισμούς είναι το κόστος, η κατάρτιση του 

συντηρητή (maintainer) και τα εγχειρίδια συντήρησης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι χρειάζεται 

ένας έμπειρος προγραμματιστής που να ξέρει πώς να κατασκευάσει ένα λογισμικό το οποίο να 

είναι διατηρητέο. 

 

2.6.2 MetricsReloaded 

Για την λήψη μετρήσεων σχετικά με την διατηρησιμότητα, χρησιμοποιείται το 

MetricsReloaded το οποίο παρέχεται δωρεάν από την JetBrains. Το MetricsReloaded 

λειτουργεί ως plugin μέσα από το Android Studio. Παρακάτω αναλύονται οι μετρικές που 

παίρνουμε: 

2.6.2.1 Complexity Metrics 

 

• Cyclomatic Complexity - Η κυκλική πολυπλοκότητα (cyclomatic complexity), 

v(G), μετράει το μέγεθος της λογικής απόφασης σε μια ενιαία ενότητα 

λογισμικού. Χρησιμοποιείται για δύο σκοπούς στη δομημένη μεθοδολογία 

δοκιμών. Πρώτον, δίνει τον αριθμό των συνιστώμενων δοκιμών για το λογισμικό. 

Δεύτερον, χρησιμοποιείται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του λογισμικού, 

ξεκινώντας από το σχεδιασμό, για να διατηρεί το λογισμικό αξιόπιστο, 

δοκιμαστικό και διαχειρίσιμο. Η κυκλική πολυπλοκότητα βασίζεται εξ 

ολοκλήρου στη δομή του γραφήματος ροής ελέγχου του λογισμικού. Τα 

γραφήματα ελέγχου ροής περιγράφουν τη λογική δομή των ενοτήτων λογισμικού. 

Μια ενότητα αντιστοιχεί σε μία μόνο συνάρτηση ή υπορουτίνα σε τυπικές 

γλώσσες, έχει ένα μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο σχεδιασμού μέσω του μηχανισμού call/return. 
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• Essential Cyclomatic Complexity - Η βασική πολυπλοκότητα ev (G) μιας 

ενότητας υπολογίζεται αφαιρώντας πρώτα τα δομημένα αρχέτυπα 

προγραμματισμού (programming primitives) από το γράφημα ροής ελέγχου της 

ενότητας έως ότου το γράφημα δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω και στη συνέχεια 

να υπολογίζεται η κυκλική πολυπλοκότητα (cyclomatic complexity) του 

μειωμένου γραφήματος. Μια άμεση συνέπεια είναι ότι 1 <= ev (G) <= v (G)[5]. 

• Design Complexity - Η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού (Design Complexity), iv 

(G), ορίζεται ως η κυκλική πολυπλοκότητα του μειωμένου γραφήματος μετά την 

εκτέλεση της μείωσης του σχεδιασμού (design reduction). Η τεχνική μείωσης 

σχεδιασμού συμβάλλει στον εντοπισμό των αποτελεσμάτων απόφασης, τα οποία 

είναι δυνατό να δοκιμαστούν ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια των δοκιμών 

ολοκλήρωσης. Η ιδέα πίσω από τη μείωση του σχεδιασμού είναι να αρχίσουμε με 

ένα γράφημα ροής ελέγχου, να αφαιρεθούν όλες οι δομές ελέγχου που δεν 

εμπλέκονται με κλήσεις module και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί το 

προκύπτον γράφημα "μειωμένης ροής" για τη διεξαγωγή δοκιμών ενσωμάτωσης 

( integration testing). Το σχήμα δείχνει ένα σύνολο κανόνων για τη μείωση του 

σχεδιασμού.[5] 

• Average operation complexity - Υπολογίζει τη μέση κυκλική πολυπλοκότητα των 

μη αφηρημένων μεθόδων σε κάθε κατηγορία. Οι κληρονομούμενες μέθοδοι δεν 

υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτής της μέτρησης. [34]. 

• Weight method complexity - Η μέτρηση WMC είναι το άθροισμα των 

πολυπλοκότητας όλων των μεθόδων της κλάσης. Είναι ένας δείκτης της 

προσπάθειας που απαιτείται για την ανάπτυξη και τη διατήρηση μιας 

συγκεκριμένης κλάσης. Το RefactorIT αθροίζει την V (G) (κυκλική 

πολυπλοκότητα) όλων των δηλωμένων μεθόδων και κατασκευαστών 

(constractor) της κλάσης για τον υπολογισμό του WMC. Μια κλάση με χαμηλό 

WMC συνήθως οδηγεί σε μεγαλύτερο πολυμορφισμό. Μια κλάση με υψηλό 

WMC υποδεικνύει ότι η κλάση είναι πολύπλοκη και επομένως είναι πιο δύσκολη 

για επαναχρησιμοποίηση και διατήρηση. Το κατώτατο όριο για το WMC στο 

RefactorIT είναι προεπιλεγμένο 1 επειδή μια κλάση πρέπει να αποτελείται από 

τουλάχιστον μία συνάρτηση και το ανώτερο προεπιλεγμένο όριο να είναι 50[35]. 

• Average Cyclomatic Complexity - Η v(G)avg υπολογίζει τη μέση κυκλική 

πολυπλοκότητα όλων των μη αφηρημένων μεθόδων[34]. 
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• Total cyclomatic complexity - Υπολογίζει τις συνολικές κυκλική πολυπλοκότητες 

των μη αφηρημένων μεθόδων. [34]. 

 

2.6.2.2 Μετρικές γραμμών κώδικα (Lines of Codes Metrics) 

• Γραμμές Groovy (Lines of Groovy) - Υπολογίζει τον αριθμό των γραμμών 

Groovy. Τα σχόλια υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτής της μέτρησης, αλλά 

δεν υπολογίζεται το κενό διάστημα. 

• Γραμμές HTML (Lines of HTML) - Υπολογίζει τον αριθμό των γραμμών HTML. 

Τα σχόλια υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτής της μέτρησης, αλλά δεν 

υπολογίζεται το κενό διάστημα. 

• Γραμμές JAVA (Lines of JAVA) - Υπολογίζει τον αριθμό των γραμμών JAVA. 

Τα σχόλια υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτής της μέτρησης, αλλά δεν 

υπολογίζεται το κενό διάστημα. 

• Γραμμές XML (Lines of XML) - Υπολογίζει τον αριθμό των γραμμών XML. Τα 

σχόλια υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτής της μέτρησης, αλλά δεν 

υπολογίζεται το κενό διάστημα. 

• Γραμμές κώδικα (Lines of Code) - Υπολογίζει τον αριθμό γραμμών κώδικα σε 

όλο το πρότζεκτ. Οι ανώνυμες εσωτερικές κλάσης συμπεριλαμβάνονται στην 

περιεχόμενη κλάση για τους σκοπούς αυτής της μέτρησης, ενώ οι ονομαζόμενες 

εσωτερικές κλάσεις αξιολογούνται χωριστά. Οι γραμμές λευκού χώρου δεν 

υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτής της μέτρησης. 

• Γραμμές προϊόντος κώδικα (Lines of product Code) - Υπολογίζει τον αριθμό των 

γραμμών προϊόντος κώδικα. Τα σχόλια υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτής 

της μέτρησης, αλλά δεν υπολογίζεται το κενό διάστημα. 

• Γραμμές δοκιμαστικού κώδικα (Lines of Test Code) - Υπολογίζει τον αριθμό των 

γραμμών δοκιμαστικού κώδικα. Τα σχόλια υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτής 

της μέτρησης, αλλά δεν υπολογίζεται το κενό διάστημα. 

• Γραμμές κώδικα χωρίς σχόλια (Non-comment Lines of Code) - Υπολογίζει τον 

αριθμό των γραμμών κώδικα χωρίς τα σχόλια. Δεν υπολογίζεται το κενό 

διάστημα. 
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• Γραμμές προϊόντος κώδικα χωρίς σχόλια (Non-comment Lines of product Code) 

- Υπολογίζει τον αριθμό των γραμμών προϊόντος κώδικα χωρίς τα σχόλια. Δεν 

υπολογίζεται το κενό διάστημα. 

• Γραμμές δοκιμαστικού κώδικα χωρίς σχόλια (Non-comment Lines of test Code) 

- Υπολογίζει τον αριθμό των γραμμών δοκιμαστικού κώδικα χωρίς τα σχόλια. Δεν 

υπολογίζεται το κενό διάστημα. 

 

2.6.2.3 Μετρικές Mood (Mood Metrics) 

• Attribute hiding factor (AHF) - Το AHF είναι μία μετρική, της χρήσης 

πληροφοριών οι οποίες είναι κρυφές, που υποστηρίζεται από το μηχανισμό 

εγκλεισμού (encapsulation mechanism). Η απόκρυψη πληροφοριών επιτρέπει την 

αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας μετατρέποντας τα πολύπλοκα συστατικά σε 

μαύρα κουτιά (black boxes). Το AHF πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Στην ιδανική περίπτωση, όλα τα χαρακτηριστικά θα είναι 

κρυμμένα, επιτρέποντας έτσι πρόσβαση μόνο στις αντίστοιχες μεθόδους της 

κλάσης. Πολύ χαμηλές τιμές του AHF πρέπει να προκαλέσουν την προσοχή των 

σχεδιαστών. Γενικά, καθώς αυξάνεται η AHF, η πολυπλοκότητα του 

προγράμματος μειώνεται. Το AHF υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

1

1
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h ii
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d ii
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=
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• Attribute Inheritance factor – Ο υπολογισμός αυτού του παράγοντα γίνεται με τον 

παρακάτω τύπο: 

1

1

( )

( )

όπου:

( ) :  Χαρακτηριστικά που έχουν κληρονομηθεί

( ) ( ) ( )

( ) :  Χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί

:  Συνολικός αριθμός κλάσεων

TC

i ii

TC

a ii

i i

a i d i i i

d i

A C
AIF

A C

A C

A C A C A C

A C

TC

=

=

=

= +





 

 

• Coupling factor - Η μέτρηση COF είναι ένα μέτρο της σύνδεσης μεταξύ των 

κλάσεων. Ο υπολογισμός γίνεται από τον παρακάτω τύπο. 

1

2
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0, διαφορετικά
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−
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Η σχέση client-supplier, που αντιπροσωπεύεται από το Cc ⇒ Cs, σημαίνει ότι ο 

Cc (κλάση πελάτη) περιέχει τουλάχιστον μία αναφορά μη κληρονομικότητας σε 

ένα χαρακτηριστικό (μέθοδο ή attribute) της κλάσης Cs (κλάση προμηθευτή). Ο 

αριθμητής COF αντιπροσωπεύει τον πραγματικό αριθμό συνδέσεων (coupling) 

που δεν μπορεί να αποδοθεί στην κληρονομιά. 

 

 

• Method Hiding Factor - Ο αριθμός των ορατών μεθόδων είναι ένα μέτρο της 

λειτουργικότητας της κλάσης. Η αύξηση της συνολικής λειτουργικότητας θα 

μειώσει το MHF. 
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1

1
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• Method Inheritance factor - Αυτός είναι ένας μηχανισμός έκφρασης της 

ομοιότητας μεταξύ των κλάσεων που επιτρέπει την απεικόνιση των σχέσεων 

γενίκευσης και εξειδίκευσης και απλοποίησης του ορισμού των κλάσεων που 

έχουν κληρονομηθεί μέσω της επαναχρησιμοποίησης. Υπολογίζεται ως εξής: 
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TC

i ii

TC

a ii

a i d i i i

i i

d i

M C
MIF

M C

M C M C M C

M C

M C

TC

=

=

=

= +





 

 

• Polymorphism factor - Ο αριθμητής POF αντιπροσωπεύει τον πραγματικό αριθμό 

πιθανών διαφορετικών πολυμορφικών καταστάσεων. Ένα δεδομένο μήνυμα που 

αποστέλλεται στην κλάση Ci μπορεί να δεσμευτεί, στατιστικά ή δυναμικά, σε μία 

μέθοδο, η οποία μπορεί να έχει τόσα σχήματα, όσα και ο αριθμός των φορών που 

η ίδια μέθοδος έχει αντικατασταθεί. Ο πολυμορφισμός προέρχεται από την 

κληρονομικότητα. Η δέσμευση (συνήθως κατά τη διάρκεια του χρόνου 

εκτέλεσης) μια κοινής κλήσης μηνύματος σε μία από τις διάφορες κλάσεις ότι 

μειώνει την πολυπλοκότητα και επιτρέπει την τελειοποίηση της ιεραρχίας των 

τάξεων χωρίς προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, για να διορθωθεί μια τέτοια 

ιεραρχία, εντοπίζοντας τη ροή ελέγχου, ο ίδιος πολυμορφισμός θα έκανε τη 

δουλειά πιο δύσκολη. Επομένως, ο πολυμορφισμός πρέπει να περιορίζεται μέσα 

σε ένα ορισμένο εύρος. 
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( ) ( )

όπου:

( ) :  overriding Μέθοδοι

( ) : Νέες μέθοδοι της κλάσης C

: Ο αριθμός των απογόνων της κλάσης C

:  Συνολικός αριθμός κλάσεων
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o ii

TC

n i ii

o i

n i i
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TC
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=
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2.6.2.4 Μετρικές αρχείων (Number of files metrics) 

• Files - Συνολικός αριθμός των αρχείων του πρότζεκτ. 

• Groovy - Ο αριθμός των αρχείων Groovy που υπάρχουν στο πρότζεκτ. 

• Java - Ο αριθμός των αρχείων Java που υπάρχουν στο πρότζεκτ. 

• XML - Ο αριθμός των αρχείων XML που υπάρχουν στο πρότζεκτ. 

• HTML - Ο αριθμός των αρχείων HTML που υπάρχουν στο πρότζεκτ. 

 

2.6.2.5 Chidamber-Kemerer metrics 

• Σύνδεση μεταξύ των αντικειμένων (Coupling between objects) - Η μέτρηση της 

σύνδεσης αντικειμένων  μεταξύ κλάσεων (coupling Between Object Classes  - 

CBO) ορίζεται ως  ο αριθμός  των ζευγαριών που δεν σχετίζονται με τη 

κληρονομικότητα των κλάσεων"[3]. 

• Weight methods per class - Το WMC ορίζεται ως το άθροισμα των 

πολυπλοκοτήτων όλων των μεθόδων μίας κλάσης, εκτός από τις μεθόδους που 

κληρονομούνται, αλλά περιλαμβάνει και τις μεθόδους που έχουν 

υπερφορτωθεί[1]. 

• Depth of Inheritance Tree (DIT) – Το Depth of Inheritance Tree (DIT) είναι το 

μέγιστο μήκος από τον κόμβο στη ρίζα του δέντρου. 

• Αριθμός παιδιών (Number of children) - Σύμφωνα με τους Chidamber και 

Kemerer, η συγκεκριμένη μέτρηση  (NOC) ορίζεται ως ο αριθμός των άμεσων 

υποκλάσεων που υπάγονται σε μια κλάση στην ιεραρχία των κλάση. 

• Response for class (RFC) - Το σύνολο απαντήσεων (response set) μιας κλάσης 

(RFC) ορίζεται ως σύνολο των μεθόδων που μπορούν να εκτελεστούν ως 

απάντηση σε ένα μήνυμα που λαμβάνεται από ένα αντικείμενο αυτής της κλάσης. 



Αξιολόγηση Εφαρμογών Android 

Σαββίδης Ιωάννης 52 

 

• Η έλλειψη συνοχής των μεθόδων (Lack of cohesion of methods) - Αυτή η μέτρηση 

είναι μια μέτρηση του αριθμού των ζευγών διαφορετικών μεθόδων μείον τον 

αριθμό των ζευγών παρόμοιων μεθόδων. 

 

 

2.6.2.6 Μετρικές κλάσεων 

• Αριθμός κλάσεων – Ο συνολικός αριθμός των κλάσεων. 

• Αριθμός κλάσεων προϊόντος - Ο συνολικός αριθμός των κλάσεων προϊόντος. 

• Αριθμός κλάσεων ελέγχου – Ο συνολικός αριθμός των κλάσεων ελέγχου. 

 

2.6.2.7 Μετρικές Martins Package 

• Efferent Coupling – Aυτή τη μετρικό μετρά τον συνολικό αριθμό των κλάσεων 

μέσα σε ένα πακέτο που εξαρτώνται από τις κλάσεις εκτός αυτού του πακέτου. 

• Αυτή η μέτρηση μετρά την αστάθεια των πακέτων.  H σταθερότητα μετράται με 

τον υπολογισμό της προσπάθειας αλλαγής ενός πακέτου να επηρεαστούν άλλα 

πακέτα εντός της εφαρμογής. Μετράει την αναλογία μεταξύ CE και CE + CA. 

Ορίζεται ως I = Ce / (Ca + Ce) 

• Αυτή η μονάδα μέτρησης μετρά πόσο αφηρημένο είναι ένα πακέτο, καθώς θα 

υπολογίσει την αναλογία μεταξύ του αριθμού των αφηρημένων κλάσεων ή των 

διεπαφών και του συνολικού αριθμού των κλάσεων μέσα σε ένα πακέτο. Μπορεί 

κανείς να μετρήσει την αφηρησιμότητα ενός πακέτου (A) χρησιμοποιώντας τον 

ακόλουθο τύπο: Α = Na / Nc. 

όπου: 

Na είναι ο αριθμός των αφηρημένων τάξεων και διεπαφών στη συσκευασία 

Nc είναι ο αριθμός κατηγοριών σκυροδέματος και διεπαφών στη συσκευασία 

• Η κανονικοποιημένη απόσταση D έχει μια τιμή στην περιοχή [0, 1] και 

υπολογίζεται από τον τύπο D = | (A + I) – 1|. 
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2.7 ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ  

Η χρηστικότητα του λογισμικού αποτελεί βασικό παράγοντα για την αξιολόγηση της 

ποιότητας κάθε λογισμικού ή προϊόντος. Η μέτρηση ευχρηστίας είναι μια πολύ γνωστή 

μέτρηση για την εκτίμηση της ελκυστικότητας, της κατανόησης και της καταλληλόλητας των 

προϊόντων λογισμικού και αποτελεί μέρος της  ποιότητας του λογισμικού. Μετράται 

παρέχοντας στον χρήστη έναν οδηγό εκμάθησης και στη συνέχεια αξιολογείται η γνώση των 

χρηστών για να καθοριστεί το επίπεδο κατανόησης της λειτουργικότητας (functionality), της 

λειτουργίας (operation) και της εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων του λογισμικού. 

Συνίσταται επίσης η χρήση τεχνικών γνωσιακής παρακολούθησης για την αξιολόγηση της 

απόκρισης του χρήστη. Οι γνωστικές τεχνικές παρακολούθησης χρησιμοποιούν μονόδρομους 

καθρέφτες ή κρυμμένες κάμερες για την καταγραφή της συμπεριφοράς του ατόμου μαζί με 

την αξιολόγηση των δεδομένων από ένα ψυχολόγο[25]. 

Η ευχρηστία στο πρότυπο ISO / IEC 9126 ορίζεται ως "η ικανότητα του προϊόντος λογισμικού 

να κατανοείται, να μαθαίνεται, να χρησιμοποιείται και να είναι ελκυστικό για τον χρήστη όταν 

χρησιμοποιείται υπό καθορισμένες συνθήκες". Το πρότυπο παρέχει επίσης τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά χρηστικότητας: κατανόηση, λειτουργικότητα, ελκυστικότητα και 

προσαρμοστικότητα. 

Η ικανότητα κατανόησης περιγράφει πόσο εύκολο είναι για ένα χρήστη να μάθει να 

χρησιμοποιεί το λογισμικό. Για αυτό το χαρακτηριστικό, το πρότυπο μετρά πόσο χρόνο 

χρειάζεται ο χρήστης για να μάθει και να εκτελεί μια εργασία, τον αριθμό των λειτουργιών 

που χρησιμοποιήθηκαν σωστά και τη χρησιμότητα της βοήθειας που του παρέχεται. Εκτός από 

τις μετρήσεις, το πρότυπο προτείνει τεχνικές γνωστικής παρακολούθησης. 

Η λειτουργικότητα είναι η δυνατότητα ενός χρήστη να χρησιμοποιεί το λογισμικό για να 

επιτύχει συγκεκριμένο στόχο. Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας απαιτεί τη μέτρηση των 

ακόλουθων χαρακτηριστικών:  

• Διόρθωση σφαλμάτων. 

• Διόρθωση σφάλματος κατά τη χρήση.  

• Προεπιλεγμένη τιμή διαθεσιμότητας κατά χρήση.  

• Κατανόηση μηνυμάτων.  

• Λειτουργικό σφάλμα ανάκτησης κατά τη χρήση.  

• Χρόνος μεταξύ λειτουργίας ανθρώπινου σφάλματος κατά τη χρήση.  
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• Δυνατότητα αντικατάστασης. 

• Προσαρμοστικότητα. 

• Μείωση της διαδικασίας λειτουργίας. 

• Φυσική προσβασιμότητα.  

Ορισμένες από αυτές τις μετρήσεις είναι αντικειμενικές μετρήσεις, αλλά πολλές από αυτές 

απαιτούν τεχνικές γνωσιακής παρακολούθησης για αξιολόγηση. 

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η ελκυστικότητα είναι η καλαισθησία του λογισμικού. Η 

ελκυστικότητα είναι ίσως η πιο υποκειμενική από όλα τα χαρακτηριστικά χρηστικότητας, που 

αφορούν όχι μόνο τα κοινωνιολογικά και ψυχολογικά ζητήματα, αλλά και τα θέματα φύλου 

και προσωπικής γνώμης. Το πρότυπο ISO / IEC 9126 χαρακτηρίζει την ελκυστικότητα 

παρέχοντας στα άτομα ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της διεπαφής (interface) και 

παρατηρώντας τις προτάσεις των χρηστών ως αναφορά την βελτίωση της εμφάνισης του 

λογισμικού. 

Η προσαρμοστικότητα μετρά το πόσο καλά μπορεί το λογισμικό να συμμορφωθεί σε 

εξωτερικούς και εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την ευχρηστία. Είναι επίσης το πιο απλό 

χαρακτηριστικό που πρέπει να αξιολογηθεί. Οι προγραμματιστές δημιουργούν έναν κατάλογο 

με τα απαιτούμενα πρότυπα, συμβάσεις, οδηγούς στυλ και κανονισμούς, καθώς και 

λειτουργικών δοκιμών και έτσι επαληθεύουν ποια πρότυπα πληρούνται. 

Ακόμη και από αυτή τη σύντομη περιγραφή των μετρήσεων που είναι απαραίτητες για την 

αξιολόγηση της χρηστικότητας, είναι προφανές ότι η αξιολόγηση της ευχρηστίας θα 

αποτελούσε εξαιρετικά χρονοβόρα και συνεπώς δαπανηρή εργασία. Πρόκειται επίσης για μια 

αξιολόγηση με πολύ υψηλό κόστος, η οποία μπορεί να μην εντοπίζει τυχόν συγκεκριμένα 

ελαττώματα σχεδιασμού της εφαρμογής. Η μείωση του υψηλού κόστους των δοκιμών 

ευχρηστίας είναι δύσκολη επειδή κάθε ένα από τα μέτρα που προτείνονται από το πρότυπο 

ISO / IEC είναι απαραίτητο και εντοπίζει συγκεκριμένα προβλήματα και δεν είναι δυνατόν να 

εξαλειφθεί η χρήση ανθρώπινων τεστ. Ένα άλλο πρόβλημα με τις μετρήσεις είναι η δημιουργία 

αντικειμενικών προδιαγραφές για τόσες πολλές διαφορετικές ιδιότητες. Ο καθορισμός 

αντικειμενικών προδιαγραφών για όλες αυτές τις μετρήσεις θα αυξήσει σίγουρα τον χρόνο που 

απαιτείται για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων. Αυτό που μπορεί να είναι δυνατό είναι να 

υιοθετηθεί μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση στη δοκιμή ευχρηστίας χρησιμοποιώντας 

τεχνικές που οι προγραμματιστές και οι δοκιμαστές είναι πιο άνετοι και μπορούν να 

διαχειριστούν χωρίς να απαιτούν τεχνικές γνωστικής αξιολόγησης. 
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Μία προσέγγιση η οποία προτάθηκε από στο [24] και αφορά την αξιολόγηση της ευχρηστίας 

στις Android εφαρμογές είναι η παρακάτω. 

Η μέθοδος αξιολόγησης βασίζεται σε δύο παράγοντες: Ένα ερωτηματολόγιο και την 

καταγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής (Logging) που εντάσσεται στην προσέγγιση της 

διερεύνησης της ευχρηστίας.  

Ερωτηματολόγιο: Σε αυτήν τη μέθοδο, θέτουμε μια συγκεκριμένη ερώτηση στο χρήστη και 

αυτός δίνει μια απάντηση. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ φθηνή σε σύγκριση με τη μέθοδο 

αξιολόγησης της αξιοπιστίας άλλων. Βασικά σε αυτή τη μέθοδο σχηματίζουμε ή σχεδιάζουμε 

κάποια ερώτηση για να κάνουμε πάρουμε πληροφορίες από το χρήστη σχετικά με την 

εφαρμογή. Σύμφωνα με αυτό το σύνολο ερωτήσεων αποφασίζουμε το επίπεδο ευχρηστίας του 

λογισμικού. 

Καταγραφή (logging): Αυτή η μέθοδος συγκεντρώνει αυτόματα όλα τα στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με τον χρήστη και την αλληλεπίδραση του με την εφαρμογή. Επιπλέον, καταγράφει 

τη λεπτομερή χρήση του συστήματος. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ χρήσιμη επειδή δείχνει την 

πραγματική χρήση του συστήματος. Περιέχει κάποιο αρχείο καταγραφής που καταγράφει όλα 

τα δεδομένα για κάθε συμβάν που σχετίζονται με κάθε διεπαφή χρήστη. Συνήθως, ένα αρχείο 

καταγραφής διεπαφών θα περιέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα με την οποία 

κάθε χρήστης έχει χρησιμοποιήσει κάθε δυνατότητα στο πρόγραμμα και τη συχνότητα με την 

οποία έχουν συμβεί διάφορα ενδιαφέροντα γεγονότα (όπως μηνύματα λάθους). 
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3  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στην παρούσα διπλωματική εξετάστηκαν και μελετήθηκαν 4 παράγοντες ποιότητας: 

• Αξιοπιστία 

• Διατηρησιμότητα 

• Ασφάλεια 

• Κατανάλωση ενέργειας 

Παρακάτω θα περιγραφεί η μεθοδολογία λήψης των μερτικών για καθένα από τους 4 

παράγοντες ποιότητας. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν και θα περιγραφούν τα εργαλεία τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για την λήψη των μετρικών αυτών καθώς και δευτερεύοντα βοηθητικά 

εργαλεία και τεχνολογίες. 

3.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η λήψη κάθε εφαρμογής που μελετήθηκε έγινε από την επίσημα αγορά (market) της Google 

που ονομάζεται Play store. Υπό κανονικές συνθήκες όταν ένα χρήστης κατεβάζει μία 

εφαρμογή από το Play store, αυτή εγκαθίσταται κατευθείαν στη συσκευή του. Ο χρήστης δεν 

έχει καμία επαφή με το .apk της εφαρμογής. Η εγκατάσταση γίνεται αυτόματα χωρίς να 

χρειάζεται να παρέμβει περεταίρω ο χρήστης όπως θα γινόταν για παράδειγμα σε έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με λογισμικό Windows, όπου εκεί ο χρήστης υπό φυσιολογικές 

συνθήκες θα έπρεπε να κατεβάσει ένα εκτελέσιμο αρχείο .exe και να το εγκαταστήσει μέσω 

ενός wizard. Συνεπώς, για να έχουμε στην διάθεση μας τα .apk των εφαρμογών 

χρησιμοποιήσαμε μία διαδικτυακή εφαρμογή που ονομάζεται Evozi 

https://apps.evozi.com/apk-downloader. Η λειτουργεία του συγκεκριμένου εργαλείου είναι 

αρκετά απλή.  Κάθε εφαρμογή στο Play Store της Google έχει ένα μοναδικό id όπως φαίνεται 

στην εικόνα (12). Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να αντιγράψει αυτό το id και να 

επικολλήσει στο πλαίσιο που υπάρχει στο περιβάλλον του Evozi. 

 

 

 

 

https://apps.evozi.com/apk-downloader
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Αφού γίνει λήψη του .apk εφαρμογής, πρέπει να το «ξεπακετάρουμε». Αυτό γίνεται με μία 

μέθοδο αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering). Για τη συγκεκριμένη διαδικασία 

χρησιμοποιείται ένα apk decompiler που ονομάζεται Jadx. To Jadx δίνει τη δυνατότητα να 

κάνουμε decompile της εφαρμογή ως gradle project, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την 

εισάγουμε με ευκολία στο Android Studio.  

Το τελευταίο βήμα που πρέπει να γίνει έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία της 

εφαρμογής προς ανάλυση είναι να γίνει λήψη συγκεκριμένων στοιχείων από το Play Store. Τα 

στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του παράγοντα της ασφαλείας, της εφαρμογής. 

Η λήψη των στοιχείων αυτών γίνεται από ένα εργαλείο που ονομάζεται Google-Play-Scraper.   

Αφού ολοκληρωθούν αυτά μπορεί να αρχίσει η αξιολόγηση καθενός από τους παράγοντες 

ποιότητας. 

Εικόνα 12 - Παράδειγμα εφαρμογής στο Google Play Store 
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3.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

Ο συγκεκριμένος παράγοντας αξιολογείται μέσω μίας δυναμικής μεθόδου ελέγχου της 

εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας χρησιμοποιείται ένας 

Android emulator, ενός παραγωγός ψευδοτυχαίων σεναρίων χρήσης και ένα εργαλείο 

καταγραφής. Στην παρούσα αξιολόγηση ως emulator χρησιμοποιείται το BlueStacks, το οποίο 

αποτελεί έναν από τους καλύτερους emulator της αγοράς. Ως αναφορά τον παραγωγό 

ψευδοτυχαίων σεναρίων χρήσης, χρησιμοποιούμε το Monkey. To Monkey είναι ένα εργαλείο 

το παρέχεται μαζί με το Android SDK και σε συνδυασμό με τον emulator δημιουργεί και 

εκτελεί τυχαία σενάρια χρήσης της εφαρμογής. Ταυτόχρονα με την εκτέλεση των σεναρίων 

γίνεται καταγραφή των γεγονότων αυτών σε ένα log αρχείο το οποίο δίνει πληροφορίες 

σχετικά με την εκτέλεση της εφαρμογής. Παρόλα αυτά, για την μεγαλύτερη αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων, συγχρόνως με την εκτέλεση της εφαρμογής γίνεται καταγραφή της 

λειτουργίας του Android Emulator μέσω του Logcat. Όλα τα συμβάντα που συμβαίνουν στην 

εικονική συσκευή καταγράφονται σε ένα log αρχείο το οποίο αργότερα μελετάται με σκοπό 

τον εντοπισμό σφαλμάτων ή μη διαχειρίσιμων exceptions. 

 

 

Εικόνα 13 - Παράδειγμα logfile από το logcat 
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Εικόνα 14 - Παράδειγμα logfile από το Monkey 

 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Για την αξιολόγηση του παράγοντα της διατηρησιμότητας γίνεται χρήση του Android Studio 

και ενός plugin που ονομάζεται MetricsReloaded και παρέχεται δωρεάν από τη JetBrains. 

Αφού γίνει εισαγωγή το project στο Android Studio γίνεται μία σειρά από μετρήσεις με τη 
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χρήση του Metrics Reloaded και έπειτα αναλύονται και αξιολογούνται με σκοπό της εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την διατηρησιμότητα της εφαρμογής. 

 

3.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο παράγοντας της ασφάλειας αξιολογείται μέσω ενός εργαλείου που δημιουργήθηκε για τους 

σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Το συγκεκριμένο εργαλείο περιγράφεται 

αναλυτικά σε επόμενη ενότητα. Η ανάλυση της ασφάλειας βασίζεται στην αξιολόγηση των 

δικαιωμάτων που παρέχει χρήστης σε μία εφαρμογή, στον αριθμό λήψεων της εφαρμογής 

(Downloads) και στην βαθμολογία των χρηστών (rating). Η διαδικασία που εκτελούμε για τη 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ασφάλεια είναι απλή. Αρχικά, αφού έχουμε το αρχείο 

.apk αποσυναρμολογημένο, έχουμε πρόσβαση και στο αρχείο AndroidManifest.xml. Σε αυτό 

το αρχείο βρίσκονται όλα τα δικαιώματα που πρέπει να παρέχει ο χρήστης στην εφαρμογή 

κατά την εγκατάσταση. Τα δικαιώματα σε συνδυασμό με τα στοιχεία που κατεβάσαμε από το 

google play scrapper μπαίνουν ως είσοδος στο πρόγραμμα έτσι ώστε να υπολογιστεί ο βαθμός 

ασφαλείας της εφαρμογής. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μας ενημερώνουν σχετικά με 

την ασφάλεια σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. 

1. Όταν μεγαλύτερη βαρύτητα έχει ο κίνδυνος χρέωσης του χρήστη. 

2. Όταν μεγαλύτερη βαρύτητα έχει ο κίνδυνος υποκλοπής προσωπικών 

δεδομένων του χρήστη. 

3. Όταν μεγαλύτερη βαρύτητα έχει ο κίνδυνος πρόσβασης στους αισθητήρες 

και της λειτουργίες της συσκευής. 

4. Όταν οι τρεις παραπάνω παράγοντες έχουν την ίδια βαρύτητα. 

 

3.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ως αναφορά τη αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας αυτή γίνεται μέσω ενός εργαλείου 

που ονομάζεται PowerTutor. Εν συντομία το PowerTutor είναι μία εφαρμογή η οποία 

παρέχεται δωρεάν και έχει κατασκευαστεί από το πανεπιστήμιο του Michigan. Η εφαρμογή, 

μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την κατανάλωση ενέργειας άλλων εφαρμογών που τρέχουν 

ταυτόχρονα στο σύστημα. Στο πλαίσιο που μελετάμε, θεωρούμε δύο καταστάσεις της 

εφαρμογής: 
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• Λειτουργία στο παρασκήνιο (background). 

• Λειτουργία στο προσκήνιο (foreground). 

Έτσι κάνοντας μετά τη λήψη μετρήσεων σχετικά με την κατανάλωση ενέργεια της εφαρμογής 

μπορούμε να αποφασίσουμε συγκριτικά, αν το επίπεδο κατανάλωσης είναι υψηλό ή αποδεκτό.  

3.6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 

3.6.1 Monkey 

Το Monkey είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει στον εξομοιωτή (emulator) ή σε μία συσκευή και 

δημιουργεί ψευδοτυχαίες ροές από συμβάντα χρηστών, όπως κλικ, touches ή κινήσεις του 

δαχτύλου στην οθόνη, καθώς και διάφορα συμβάντα σε επίπεδο συστήματος. Το Monkey 

χρησιμοποιείται για εφαρμογές με σκοπό την εφαρμογή stress test. 

Το Monkey είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών το οποίο μπορεί να εκτελεστεί σε 

οποιαδήποτε εξομοιωτή ή σε μια συσκευή. Στέλνει ένα ψευδοτυχαίο ρεύμα συμβάντων 

χρηστών στο σύστημα, το οποίο λειτουργεί ως stress-test στο λογισμικό εφαρμογών που 

αναπτύσσει ή θέλει να εξετάσει ένας χρήστης[36]. 

Το Monkey περιλαμβάνει διάφορες επιλογές, οι οποίες κατατάσσονται σε τέσσερις κύριες 

κατηγορίες: 

1. Βασικές επιλογές διαμόρφωσης, όπως ο καθορισμός του αριθμού των 

συμβάντων που επιθυμεί ο χρήστης να εκτελεστούν. 

2. Λειτουργικοί περιορισμοί, όπως ο περιορισμός της δοκιμής σε ένα ενιαίο 

πακέτο. 

3. Τύποι και συχνότητες συμβάντων. 

4. Επιλογές εντοπισμού σφαλμάτων. 

Όταν τρέχει το Monkey, δημιουργεί γεγονότα και τα στέλνει στο σύστημα. Παρακολουθεί 

επίσης το υπό δοκιμή σύστημα και αναζητά τρεις προϋποθέσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει 

ειδικά: 

• Αν το Monkey έχει περιοριστεί να τρέχει σε ένα ή περισσότερα πακέτα, 

παρακολουθεί τις προσπάθειες πλοήγησης σε οποιαδήποτε άλλα πακέτα και τα 

αποκλείει. 
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• Αν η εφαρμογή σας καταρρεύσει (crash) ή λάβει οποιουδήποτε είδους μη 

διαχειρίσιμο exception, το Monkey θα σταματήσει και θα αναφέρει το σφάλμα 

εκτός αν έχει ρυθμιστεί διαφορετικά. 

• Αν η εφαρμογή σας δημιουργήσει ένα σφάλμα not responding δηλαδή αν 

"κολλήσει" και δεν ανταποκρίνεται, το Monkey θα σταματήσει και θα αναφέρει 

το σφάλμα. 

Ανάλογα με το επίπεδο λεπτομέρειας που έχει επιλέξει ένας χρήστης, θα δει επίσης αναφορές 

σχετικά με την πρόοδο του Monkey και τα γεγονότα που δημιουργούνται. 

 

 

 

3.6.2 PowerTutor  

Το PowerTutor είναι ένας energy profiler για το Android που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο 

του Michigan, με τη βοήθεια της Google. Το βασικό χαρακτηριστικό του PowerTutor είναι ότι 

μπορεί να μετρήσει την πραγματική ενέργεια που καταναλώνουν οι εφαρμογές μέσω των 

αισθητήρων του υλικού, όπου οι περισσότεροι energy profilers είναι μόνο σε θέση να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εξαρτημάτων του υλικού (hardware components) ανά 

εφαρμογή. Το PowerTutor είναι επίσης σε θέση να καταγράψει εφαρμογές ανάλογα με την 

ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιούν σε διαφορετικά εξαρτήματα (3G, Wi-Fi, CPU ή 

οθόνη) και μπορεί να δημιουργήσει αρχεία καταγραφής.  

Εικόνα 15 - Παράδειγμα χρήσης του Monkey 
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Έχει διάφορους τρόπους απεικόνισης των δεδομένων, όπως γραφήματα που απεικονίζουν  την 

ποσότητα ενέργειας που ένα στοιχείο χρησιμοποιεί ανά μονάδα χρόνου, ή διαγράμματα πίτας 

που συγκρίνουν το ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιείται από διαφορετικά στοιχεία. Το 

PowerTutor μπορεί να δημιουργήσει μια λίστα με όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στο 

τηλέφωνο, ταξινομημένες ανάλογα με τη σχετική ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουν. 

Μπορεί επίσης να απεικονίσει ποια εξαρτήματα υλικού χρησιμοποιεί μία εφαρμογή[14]. 

Εικόνα 16 - Στιγμιότυπα Οθόνης από το PowerTutor κατά την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας μια εφαρμογής 

Εικόνα 17 - Στιγμιότυπα Οθόνης από το PowerTutor κατά την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής 
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3.6.3 Jadx 

Το Jadx αποτελεί ένα decompiler για εφαρμογές Android. Το Jadx δίνει την δυνατότητα στου 

χρήστες  δίνοντας ως είσοδο το apk αρχείο της εφαρμογής να παίρνουν ως αποτέλεσμα το 

πακέτο που περιέχει τον κώδικα καθώς όλα τα υπόλοιπα αρχεία της εφαρμογής. Υπάρχουν δύο 

εκδόσεις της εφαρμογής. Η μία που έχει γραφικό περιβάλλον και η δεύτερη που εκτελείται 

μόνο από το τερματικό.  Το Jadx παρέχεται δωρεά μέσω του GitHub. Παρακάτω φαίνεται ένα 

στιγμιότυπο από το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογή[37].  

 

Εικόνα 18 - Παράδειγμα χρήσης του Jadx με γραφικό περιβάλλον 

  

Ωστόσο, στην παρούσα διπλωματική χρησιμοποιείται η έκδοση του τερματικού χωρίς το 

γραφικό περιβάλλον στιγμιότυπο της οποίας μπορούμε να δούμε παρακάτω. 
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Εικόνα 19 - Παράδειγμα χρήσης του Jadx χωρίς γραφικό περιβάλλον 

Ανάλογα με τον τύπο του export που θέλουμε να βγάλουμε, το Jadx λαμβάνει μία λίστα από 

παραμέτρους, για να επιλέξει ο χρήστης. Τις παραμέτρους αυτές τις βλέπουμε στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Παράμετρος Περιγραφή 

-d --output-dir Κατάλογος εξόδου 

-ds --output-dir-src Κατάλογος εξόδου για πηγές 

-dr --output-dir-res Κατάλογος εξόδου για πόρους 

-j --threads-count 
Επεξεργασία των νημάτων λαμβάνεται 

υπόψιν 

-r --no-res Μην αποκωδικοποιήσεις τις πηγές 

-s --no-src Μην κάνει decompile τον πηγαίο κώδικα 

-e --export-gradle Αποθήκευσε το ως project android gradle 

 

--show-bad-code 
Εμφάνιση ασυνεπής κώδικας (λάθος 

decompile) 

--no-imports 

Απενεργοποίησε τη χρήση των εισαγωγών, 

γράψε πάντα ολόκληρο το όνομα του 

πακέτου 

--no-replace-consts 
Μην αντικαθιστάς τη σταθερή τιμή με το 

αντίστοιχο σταθερό πεδίο 

--escape-unicode    
Ξέφυγε από τους μη λατινικούς χαρακτήρες 

στα αλφαριθμητικά. 

--deobf Ενεργοποίησε την αποσύνθεση 

--deobf-min Ελάχιστο μήκος ονόματος 

--deobf-max Μέγιστο μήκος ονόματος 

--deobf-rewrite-cfg Αποθήκευσε το χάρτη αποσύνθεσης 
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--deobf-use-sourcename 
Χρησιμοποίησε το όνομα αρχείου 

προέλευσης ως ψευδώνυμο όνομα κλάσης 

--cfg 
Αποθήκευση μεθόδων ελέγχου ροής 

γραφικών σε αρχείο dot 

--raw-cfg 
Αποθήκευση γραφήματος ροής ελέγχου 

μεθόδων 

-f --fallback Χρησιμοποιεί goto αντί για “if”, “for” κ.ο.κ. 

-v --verbose Λεπτομερής έξοδος 

-h --help Βοήθεια 

Πίνακας 1 - Πίνακας παραμέτρων Jadx 

3.6.4 Node.js 

Το Node.JS - (συχνά απλά ονομάζεται "Node") είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα το οποίο 

έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία εξαιρετικά κλιμακούμενων εφαρμογών Διαδικτύου, κυρίως 

εφαρμογών web διακομιστών. Τα προγράμματα είναι γραμμένα σε JavaScript, 

χρησιμοποιώντας την ασύγχρονη είσοδο και έξοδο (I / O) με γνώμονα τα γεγονότα, για την 

ελαχιστοποίηση των γενικών εξόδων (overhead) και τη μεγιστοποίηση της κλιμάκωσης. Το 

Node.JS αποτελείται από τη μηχανή JavaScript V8 της Google, το libUV και πολλές 

ενσωματωμένες βιβλιοθήκες. Το Node.JS έχει μία μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών, οι 

οποίοι έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη συλλογή πρόσθετων βιβλιοθηκών και έχουν 

συνεισφέρει αυτές τις βιβλιοθήκες για ανοικτή χρήση [38]. 

 

3.6.5 Google Play Scrapper 

Το Google Play Scrapper είναι ένα module της Node.js  το οποίο χρησιμοποιείται για την λήψη 

πληροφοριών σχετικά με μία εφαρμογή Android. Το αποτέλεσμα καταγράφεται σε ένα αρχείο 

τύπου .json και εν συνεχεία μεταφέρεται σε ένα αρχείο .txt ώστε να περαστεί ως είσοδος στο 

εργαλείο υπολογισμού της ασφάλειας. 

var gplay = require('google-play-scraper'); 

  

gplay.app({appId: 'org.connectbot'}) 

  .then(console.log, console.log); 

 

Στιγμιότυπο Κώδικα 1 -  Παράδειγμα χρήσης του Google Play Scrapper 
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{ title: 'ConnectBot', 

  description: 'ConnectBot is a powerful open-source Secure Shell (SSH) client.  It can manage 

simultaneous SSH sessions, create secure tunnels, and copy/paste between other 

applications.\r\n\r\nThis client allows you to connect to Secure Shell servers that typically 

run on UNIX-based servers.', 

  descriptionHTML: 'ConnectBot is a powerful open-source Secure Shell (SSH) client.  It can 

manage simultaneous SSH sessions, create secure tunnels, and copy/paste between other 

applications.<br><br>This client allows you to connect to Secure Shell servers that typically 

run on UNIX-based servers.', 

  summary: 'ConnectBot is a powerful open-source Secure Shell (SSH) client.', 

  installs: '1,000,000+', 

  minInstalls: 1000000, 

  score: 4.564293, 

  scoreText: '4.6', 

  ratings: 42843, 

  reviews: 9905, 

  histogram: { '1': 1454, '2': 805, '3': 2004, '4': 6428, '5': 32152 }, 

  price: 0, 

  free: true, 

  currency: 'USD', 

  priceText: 'Free', 

  offersIAP: false, 

  size: 'Varies with device', 

  androidVersion: 'VARY', 

  androidVersionText: 'Varies with device', 

  developer: 'Kenny Root, Jeff Sharkey, Torne Wuff, Paul Evans', 

  developerId: 'Kenny+Root,+Jeff+Sharkey,+Torne+Wuff,+Paul+Evans', 

  developerEmail: 'developers@connectbot.org', 

  developerWebsite: 'https://connectbot.org/', 
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developerAddress: undefined, 

  privacyPolicy: undefined, 

  genre: 'Communication', 

  genreId: 'COMMUNICATION', 

  familyGenre: undefined, 

  familyGenreId: undefined, 

  icon: 'https://lh3.googleusercontent.com/kTG_wnW-1ZrNXFRGG7dPq4eULmdqtbl5Cnu5y-

R2YTPS3nqnsbkeOjWEb9rujKbeszU', 

  headerImage: 

'https://lh3.googleusercontent.com/hDunMR5Qgank2aPFhCxWN_vmtZfAgpo0tHDVNQtThL

MQOo5fHkIpkHr0KGDDaWxSRyYR', 

  screenshots:  

   [ 'https://lh6.ggpht.com/4yuDIvMZjGypAeruCIs0M9gYm3Taurl-

xD6bSch2Fi7HG70hS2XsLsh12iPbTlvYjQ', 

     'https://lh3.ggpht.com/1WJgnHf00CVTEcg6qeMr4fe_NXrkx9sG64UNDBh-

QXL3DeBx7ErzZQf4ql_zirhrPZo', 

     

'https://lh6.ggpht.com/n1462ddTplCRLB8IWpW7BkvSaHyznK2ge1EaWCR5ttLcJDfDYrGjfDCcx

5GZl6n4qHE', 

     'https://lh6.ggpht.com/MoWoit9RQSwRmBbExo03r0GY6n2_0IlP5OkmuoIl-

qgD8oI5zRgCuvGJJtITPfeUONI' ], 

  video: undefined, 

  videoImage: undefined, 

  contentRating: 'Everyone', 

  contentRatingDescription: undefined, 

  adSupported: false, 

  released: undefined, 

  updated: 1487696700000, 

  version: 'Varies with device', 
 



Αξιολόγηση Εφαρμογών Android 

Σαββίδης Ιωάννης 69 

 

recentChanges: 'Changed<br>• Fixed scrolling behavior in new update.<br>• Major Material 

Design overhaul of UI.<br>• Improved cut-and-paste interface.<br><br>Added<br>• Tabs are 

now used on large screens.<br>• Keyboard shortcuts and EULA in help menu.<br>• Terminal 

mouse support including mouse wheel.<br>• Full IPv6 host support.<br><br>Removed<br>• 

No more intro wizard on first start.<br>• No more outdated physical or virtual keyboard 

instructions.', 

  comments: [ 'Not usable with pine mail' ], 

  appId: 'org.connectbot', 

  url: 'https://play.google.com/store/apps/details?id=org.connectbot&hl=en&gl=us' } 

 
 

Εικόνα 20 - Αποτελέσματα του Google Play Scrapper 

 

3.6.6 SonarQube  

Για την λήψη συμπληρωματικών μετρήσεων στις εφαρμογές χρησιμοποιείται το SonarQube.  

Το λογισμικό SonarQube® (στο παρελθόν ονομαζόταν Sonar) είναι μια πλατφόρμα 

διαχείρισης ανοικτού κώδικα, η οποία είναι αφιερωμένη στη συνεχή ανάλυση και μέτρηση των 

τεχνικών ποιότητας[39]. 

Η πλατφόρμα SonarQube αποτελείται από 4 στοιχεία: 

1. Τον SonarQube Server οποίος εκκινεί 3 διαδικασίες: 

a. Ένα διακομιστή Web για προγραμματιστές και διαχειριστές για να 

περιηγηθούν στο SonarQube. 

b. Ένα διακομιστή αναζήτησης που βασίζεται στο Elasticsearch για την 

αναζήτηση από το UI. 

c. Έναν διακομιστή Compute Engine που είναι υπεύθυνος για την 

επεξεργασία των αναφορών ανάλυσης κώδικα και την αποθήκευση τους 

στη βάση δεδομένων του SonarQube. 

2. Μια βάση δεδομένων για το SonarQube για αποθήκευση των ρυθμίσεων του 

SonarQube αλλά και των αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις. 

3. Plugins του SonarQube εγκατεστημένα στον διακομιστή, πιθανόν 

συμπεριλαμβάνει και γλώσσες των εφαρμογών, SCM, ολοκλήρωση 

(integration), έλεγχο ταυτότητας και plugin διαχείρισης. 
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4. Ένας ή περισσότεροι SonarQube Scanners που εκτελούνται για την ανάλυση 

έργων 

 

 

Εικόνα 21 - Διάγραμμα εκτέλεσης του SonarQube 

 

Για να μπορέσουμε να τρέξουμε το SonarQube, επί της ουσίας χρειαζόμαστε δύο εργαλεία. 

Για τους σκοπούς αυτής της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε το SonarQube 7 και το 

Sonar Runner 3.1.0 για λογισμικό windows.  

Μετά το decompile της εφαρμογής έχουμε στην κατοχή μας ένα σύνολο από αρχεία .java τα 

οποία απαρτίζουν την αρχική εφαρμογή. Για να ρυθμίσουμε το SonarQube ώστε αναλύσει την 

εφαρμογή πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές στο αρχείο sonar-scanner.properties το 

οποίο βρίσκεται στο φάκελο του sonar-scanner. Το αρχείο αυτό φαίνεται παρακάτω. 
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#Configure here general information about the environment, such as SonarQube server 

connection details for example 

#No information about specific project should appear here 

 

#----- Default SonarQube server 

sonar.host.url=http://localhost:9000 

 

#----- Default source code encoding 

#sonar.sourceEncoding=UTF-8 

 

# must be unique in a given SonarQube instance 

sonar.projectKey=connectbot 

# this is the name and version displayed in the SonarQube UI. Was mandatory prior to 

SonarQube 6.1. 

sonar.projectName=connectbot 

sonar.projectVersion=1.0 

 

sonar.sources=D:/Thesis/apk-decompile/DecompiledApks/connectbot/src/main/java 

sonar.java.source=1.8 

sonar.language=java 

sonar.java.binaries=D:/Thesis/apk-decompile/DecompiledApks/connectbot/src/main/java 

  

# Path is relative to the sonar-project.properties file. Replace "\" by "/" on Windows. 

# This property is optional if sonar.modules is set.  

 

  

# Encoding of the source code. Default is default system encoding 

#sonar.sourceEncoding=UTF-8 

 
 

Εικόνα 22 - Το αρχείο properties του Sonar Runner 
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Μόλις τα αποτελέσματα αναλυθούν ανεβαίνουν στον webserver όπου χρήστης μπορεί να τα 

δει και να τα μελετήσει. 

 

Εικόνα 23 - Στιγμιότυπο από το περιβάλλον χρήσης του SonarQube 

 

 

Εικόνα 24 - Στιγμιότυπο από το περιβάλλον χρήσης του SonarQube 
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Εικόνα 25 - Στιγμιότυπο από το περιβάλλον χρήσης του SonarQube 

 

3.6.7 MetricsReloaded 

Το MetricsReloaded είναι ένα εργαλείο που παρέχεται δωρεάν από την JetBrains και με τη χρήση 

αυτού, θα πάρουμε μετρήσεις σχετικά με τη διατηρησιμότητα των εφαρμογών. Παρακάτω 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι μετρικές που λαμβάνουμε. 

 

Complexity Metrics 

Essential Cyclomatic Complexity  ev(G) 

Design Complexity  iv(G) 

Average operation complexity  OCavg 

Weight method complexity WMC 

Average Cyclomatic Complexity  v(G)avg 

Total cyclomatic complexity  v(G)tot 

Πίνακας 2 - Πίνακας συντομογραφιών των μετρικών πολυπλοκότητας 
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Lines of Codes Metrics 

Lines of Groovy  L(Groovy) 

Lines of HTML  L(HTML) 

Lines of Java  L(J) 

Lines of XML  L(XML) 

Lines of Code  LOC 

Lines of product Code  LOCp 

Lines of Test Code  LOCt 

Non-comment Lines of Code  NCLOC 

Non-comment Lines of product Code  NCLOCp 

Non-comment Lines of test Code  NCLOCt 

Πίνακας 3 - Πίνακας συντομογραφιών των μετρικών αριθμού γραμμών 

 

Mood Metrics 

Attribute hiding factor  AHF 

Attribute Inheritance factor  AIF 

Coupling factor  CF 

Method Hiding Factor  MHF 

Method Inheritance factor  MIF 

Polymorphism factor  PF 

Πίνακας 4 - Πίνακας συντομογραφιών των μετρικών Mood 
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Number of files metrics 

Files Files 

Groovy Groovy 

HTML HTML 

Java Java 

XML XML 

Πίνακας 5 - Πίνακας συντομογραφιών των μετρικών αριθμού αρχείων 

 

Chidamber-Kemerer metrics 

Coupling between objects CBO 

Depth of Inheritance Tree DIT 

Lack of Cohesion of Methods LCOM 

Number of children NOC 

Response for Class RFC 

Weighted method complexity WMC 

Πίνακας 6 - Πίνακας συντομογραφιών των μετρικών Chidamber-Kemerer 

 

Class count metrics 

Number of Classes  C 

Number of Classes (recursive)  C rec 

Number of product Classes   Cp 

Number of product Classes (recursive) Cp rec 

Number of test Classes  Ct 

Number of test Classes (recursive)  TC rec 

Πίνακας 7 - Πίνακας συντομογραφιών των μετρικών κλάσης 
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Martins Package Metrics 

Efferent Coupling Ce 

Afferent Coupling Ca 

Instability  I 

Abstractness A 

Normalized Distance from Sequence  D 

Πίνακας 8 - Πίνακας συντομογραφιών των μετρικών Martins Package 
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4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος με το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

ένα λογισμικό αξιολόγησης της ασφάλειας μιας εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το 

κεφάλαιο θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του λογισμικού που αναπτύχθηκε και ανάλυση 

της σχεδίασης του, ανάλυση και επεξήγηση του κώδικα καθώς και περιγραφή των εργαλείων 

και των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν. 

4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σκοπός της εφαρμογής είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας εφαρμογών Android λαμβάνοντας 

υπόψιν τα δικαιώματα που ζητάει η εφαρμογή, των αριθμό των λήψεων καθώς και την 

βαθμολογία των χρηστών. Δίνοντας μία γενική περιγραφή στη λειτουργία της εφαρμογής θα 

λέγαμε ότι η εφαρμογή δουλεύει ως εξής:  

1. Αρχικά διαβάζει από το AndroidManifest.xml τα δικαιώματα(Permissions) 

που ζητάει η εφαρμογή. 

2. Έπειτα διαβάζει το σύνολο των δικαιωμάτων που παρέχονται από την 

Google. 

3. Βρίσκει ποια από τα δικαιώματα της εφαρμογής ταιριάζουν με αυτά της 

Google και αποθηκεύει τον βαθμό επικινδυνότητας τους. 

4. Υπολογίζει το Global Threat Score (σ) 

5. Εφαρμόζει αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων συνδυάζοντας το σ, τα 

downloads και τα ratings. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα ανάπτυξης της εφαρμογής. 

4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο τα δικαιώματα χωρίζονται σε τέσσερις 

κατηγορίες: normal, dangerous, signature και signature-or-system. Εμείς θα ασχοληθούμε 

μόνο με τις δύο πρώτες κατηγορίες. 

4.2.1 Διαχωρισμός δικαιωμάτων 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Google παρέχει μία λίστα με συνολικά 152 δικαιώματα. Το πρώτο 

βήμα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε ήταν ο διαχωρισμός αυτών των δικαιωμάτων σε 
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τρεις κατηγορίες ανάλογα με την είδος της επικινδυνότητας τους. Οι τρεις κατηγορίες που 

θεωρήθηκαν είναι οι εξής: 

1. Money (Χρήματα) - Οι υψηλές τιμές επικινδυνότητας αυτής της 

κατηγορίας αποδίδονται σε δικαιώματα που ελέγχουν υπηρεσίες των 

οποίων η χρήση συνεπάγεται άμεσα ένα κόστος χρημάτων, όπως 

τηλεφωνικές κλήσεις ή εξερχόμενα μηνύματα SMS. Αντίθετα, εάν το 

κόστος συνδέεται έμμεσα με μια συγκεκριμένη άδεια, λαμβάνει μια μέση 

τιμή απειλής μέσου χρήματος. 

2. System (Σύστημα) - Δικαιώματα συστήματος αποδίδονται σε εφαρμογές 

που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα συστήματος, π.χ. δικαιώματα που 

επιτρέπουν στην εφαρμογή να γράφει στη μνήμη της συσκευής, να 

εγκαθιστά και να απεγκαθιστά άλλες εφαρμογές ή να έχει πρόσβαση σε 

αισθητήρες των οποίων η ακατάλληλη χρήση μπορεί να καταναλώσει 

μεγάλες ποσότητες από την ενέργεια της μπαταρίας 

3. Privacy (ιδιωτικότητα) - Δικαιώματα αυτής της κατηγορίας είναι αυτά που 

ελέγχουν την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, π.χ. τη λίστα επαφών του 

χρήστη, τα αποθηκευμένα αρχεία, τους σελιδοδείκτες και τις πληροφορίες 

της SIM και της συσκευής, όπως οι κωδικοί IMEI και IMSI. Επιπλέον είναι  

τα δικαιώματα που επιτρέπουν πρόσβαση σε αισθητήρες, όπως 

φωτογραφική μηχανή ή το μικρόφωνο, επειδή μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κακόβουλα για να κατασκοπεύουν τη συμπεριφορά των 

χρηστών. 

Επιπλέον, έπειτα από την κατηγοριοποίηση αυτή έγινε αξιολόγηση του βαθμού κινδύνου κάθε 

ενός δικαιώματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
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0 Δεν υπάρχει απειλή 

0.2 Μικρό επίπεδο απειλής 

0.4 Μικρό προς μεσαίο επίπεδο απειλής 

0.6 Μεσαίο επίπεδο απειλής 

0.8 Μεσαίο προς υψηλό επίπεδο απειλής 

1 Υψηλό επίπεδο απειλής 

Πίνακας 9 - Αξιολόγηση απειλών 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται ο διαχωρισμός όλων των δικαιωμάτων καθώς και η 

βαθμολόγηση του επιπέδου επικινδυνότητας τους. 

 

Money Permissions 

android.permission.ACCEPT_HANDOVER 1 

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE 0.4 

android.permission.ANSWER_PHONE_CALLS 1 

android.permission.CALL_PHONE 1 

android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE 0.8 

android.permission.CHANGE_WIFI_STATE 0.8 

android.permission.MANAGE_OWN_CALLS 0.6 

android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS 1 

android.permission.RECEIVE_MMS 1 

android.permission.RECEIVE_SMS 1 

android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH 1 

android.permission.RECORD_AUDIO 1 

android.permission.SEND_SMS 1 

android.permission.USE_SIP 1 

Πίνακας 10 - Βαθμολόγηση δικαιωμάτων της κατηγορίας Money 
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Privacy Permissions 

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION 0.8 

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION 1 

android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS 0.4 

com.android.voicemail.permission.ADD_VOICEMAIL 1 

android.permission.CAMERA 1 

android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE 0.6 

android.permission.GET_ACCOUNTS 1 

android.permission.GET_ACCOUNTS_PRIVILEGED 1 

android.permission.GET_PACKAGE_SIZE 0.6 

android.permission.GLOBAL_SEARCH 0.4 

android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS 0.2 

android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS 0.4 

android.permission.READ_CALENDAR 1 

android.permission.READ_CALL_LOG 1 

android.permission.READ_CONTACTS 1 

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE 1 

android.permission.READ_PHONE_NUMBERS 1 

android.permission.READ_PHONE_STATE 1 

android.permission.READ_SMS 1 

android.permission.READ_SYNC_SETTINGS 0.2 

android.permission.READ_SYNC_STATS 0.2 

com.android.voicemail.permission.READ_VOICEMAIL 0.8 

android.permission.USE_BIOMETRIC 0.6 

android.permission.WRITE_CALENDAR 1 

android.permission.WRITE_CALL_LOG 1 

android.permission.WRITE_CONTACTS 1 

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 1 

com.android.voicemail.permission.WRITE_VOICEMAIL 0.8 

Πίνακας 11 -  Βαθμολόγηση δικαιωμάτων της κατηγορίας Privacy 

 

System Permissions 
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android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY 0.2 

android.permission.ACCESS_WIFI_STATE 0.8 

android.permission.BATTERY_STATS 0.2 

android.permission.BLUETOOTH 0.4 

android.permission.BLUETOOTH_ADMIN 0.6 

android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED 0 

android.permission.BODY_SENSORS 1 

android.permission.BROADCAST_STICKY 0.4 

android.permission.CHANGE_CONFIGURATION 0.2 

android.permission.CLEAR_APP_CACHE 0 

android.permission.DISABLE_KEYGUARD 0.8 

android.permission.EXPAND_STATUS_BAR 0 

android.permission.FOREGROUND_SERVICE 0 

com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT 0 

android.permission.INSTANT_APP_FOREGROUND_SERVICE 0.2 

android.permission.INTERNET 0.8 

android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES 0.6 

android.permission.NFC 0.6 

android.permission.NFC_TRANSACTION_EVENT 0.8 

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED 0 

android.permission.REORDER_TASKS 0.2 

android.permission.REQUEST_COMPANION_RUN_IN_BACKGROUND 0.2 

android.permission.REQUEST_COMPANION_USE_DATA_IN_BACKGROUND 0.4 

android.permission.REQUEST_DELETE_PACKAGES 0.6 

android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS 0.6 

android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES 0.6 

com.android.alarm.permission.SET_ALARM 0 

android.permission.SET_WALLPAPER 0 

android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS 0 

android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW 0.2 

android.permission.TRANSMIT_IR 0.2 

android.permission.VIBRATE 0 
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android.permission.WAKE_LOCK 0.4 

android.permission.WRITE_SETTINGS 0.8 

android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS 0.6 

Πίνακας 12 -  Βαθμολόγηση δικαιωμάτων της κατηγορίας System 

 

4.2.2 Υπολογισμός Global Threat Score (σ) 

Ο υπολογισμός του «σ» για μία εφαρμογή α ορίζεται από τον παρακάτω τύπο:   
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Θεωρούμε το mw
 τρεις φορές μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα διότι μπορεί να έχει της πιο άμεσες 

και σημαντικές συνέπειες. 

 

 

 

4.2.3 Αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων 

 

4.2.3.1 Η Αναλυτική Ιεραρχία 

Η Αναλυτική Ιεραρχία (AHP) είναι μια τεχνική λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων, η 

οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό σε διάφορους τομείς μελετών. Λαμβάνοντας 

υπόψη ένα πρόβλημα απόφασης, όπου μπορούν να επιλεγούν πολλές διαφορετικές 

εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη ενός στόχου, η AHP επιστρέφει την πιο σχετική λύση 
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σε σχέση με ένα σύνολο προηγουμένως καθορισμένων κριτηρίων. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί 

να υποδιαιρούμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα σε ένα σύνολο υπο-προβλημάτων, ίσο σε αριθμό 

με τα επιλεγμένα κριτήρια και στη συνέχεια να υπολογίσουμε τη λύση (εναλλακτική λύση) με 

τη σωστή συγχώνευση των διαφόρων τοπικών λύσεων για κάθε υπο-πρόβλημα. Σχηματικά η 

διαδικασία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 26 - Αναπαράσταση του AHP σχηματικά 

 

Μόλις χτιστεί η ιεραρχία, καθορίζεται η συνάφεια κάθε εναλλακτικής λύσης σε σχέση με κάθε 

κριτήριο, συγκρίνοντάς τες με ζεύγη. Οι συγκρίσεις πραγματοποιούνται μέσω μιας κλίμακας 

αριθμών της AHP. Η κλίμακα δείχνει πόσες φορές μια εναλλακτική λύση είναι πιο σχετική 

από μια άλλη, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Η συνάφεια καθορίζεται είτε βάσει 

υποκειμενικών είτε αντικειμενικών δηλώσεων. 

 

Ένταση Ορισμός Εξήγηση 

1 Ίσο Δύο στοιχεία συμβάλλουν εξίσου στον στόχο 

3 Μεσαίο Ένα στοιχείο είναι ελαφρώς πιο σημαντικό από το άλλο 

5 Δυνατό Ένα στοιχείο είναι αρκετά πιο σχετικό με το άλλο 

7 Πολύ δυνατό Ένα στοιχείο είναι πολύ πιο σχετικό σε σχέση με το άλλο 

9 Ακραίο Ένα στοιχείο είναι πάρα πολύ πιο σχετικό σε σχέση με το άλλο 

Πίνακας 13 - Αξιολόγηση σημαντικότητας των παραγόντων 
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4.2.3.2 Πίνακες Σύγκρισης Ζευγών 

Η σύγκριση κάθε κριτηρίου εκφράζεται σε μορφή πινάκων οι οποίοι λέγονται «πίνακες 

σύγκρισης ζευγών (pairwise comparison matrices)». Ένας πίνακας σύγκρισης ζευγών M είναι 

ένας τετραγωνικός πίνακας  n n , όπου n  είναι ο αριθμός των εναλλακτικών, ο οποίος έχει 

θετικούς αριθμούς και είναι αμοιβαίος δηλαδή για κάθε 

1
,ij ji

ij

a a
a

=

.  Όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα. 
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Trusted Untrusted Deceptive Local Priorities 

Trusted 1 4  7  0.7  

Untrusted 
1

4
 1 4  0.23  

Deceptive 
1

7
 

1

4
 1 0.07  

Πίνακας 14 - Παράδειγμα πίνακα Σύγκρισης Ζευγών 

 

4.2.3.3 Υπολογισμός Τοπικής Προτεραιότητας (Local Priority) 

Οι τοπικές προτεραιότητες εκφράζουν τη συνάφεια των εναλλακτικών λύσεων για ένα 

συγκεκριμένο κριτήριο. Δεδομένης της ύπαρξης ενός πίνακα σύγκρισης, οι τοπικές 

προτεραιότητες υπολογίζονται ως το κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυσμα που συνδέεται με τη 

μεγαλύτερη ιδιοτιμή. Για τον υπολογισμό του των ιδιοδιανυσμάτων χρησιμοποιούμε τον 

αλγόριθμο του Rayleigh.  

4.2.3.4 Υπολογισμός Καθολικής Προτεραιότητας (Global Priority) 

Έπειτα από τον υπολογισμό των τοπικών προτεραιοτήτων για κάθε παράγοντα (σ, downloads, 

rating), υπολογίζουμε την καθολική προτεραιότητα. Η καθολική προτεραιότητα προκύπτει 

από τον παρακάτω τύπο. 
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4.2.3.5 Αξιολόγηση Παραμέτρων 

Χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία απόφασης AHP για να αξιολογήσουμε την ποιότητα μιας 

εφαρμογής Android ως εξής: δεδομένης μιας εφαρμογής Android με τις ακόλουθες 

παραμέτρους: σ score threat, αριθμός λήψης η και βαθμολογία χρηστών ρ, ο στόχος είναι να 

αναθέσουμε στην εφαρμογή μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές ετικέτες: 

• Trusted. Αυτή η εναλλακτική λύση σημαίνει ότι η εφαρμογή λειτουργεί σωστά 

και δεν αποκρύπτει κακόβουλες λειτουργίες. 

• Untrusted. Αυτή η εναλλακτική λύση σημαίνει ότι, ακόμη και αν η εφαρμογή 

λειτουργεί όπως ο χρήστης αναμένει, θα μπορούσε να παραβιάζει την ασφάλεια 

της κινητής συσκευής του. 

• Deceptive. Αυτή η εναλλακτική λύση σημαίνει ότι η εφαρμογή δεν είναι ούτε 

λειτουργική ούτε ασφαλής. 

Αριθμός λήψεων (η). Το Play store είναι ένα market το οποίο αναφέρει τον αριθμό των 

λήψεων για κάθε εφαρμογή. Για παράδειγμα, οι εξαιρετικά δημοφιλείς εφαρμογές, έχουν 

ληφθεί από το Play store περισσότερο από 100 εκατομμύρια φορές. Οι εφαρμογές αυτές θα 

πρέπει να εξετάζονται διαφορετικά από αυτές που έχουν ληφθεί πολύ λιγότερες φορές, π.χ. 

λιγότερο από 100 φορές. Ως εκ τούτου, ορίζουμε 7 διαστήματα στα οποία μπορεί να πέσει η 

τιμή η. Για τις πολύ υψηλές τιμές της η, η εμπιστοσύνη είναι εξαιρετικά σημαντική. Καθώς η 

τιμή της η μειώνεται, η συνάφεια περνά αργά από trusted σε untrusted. 

Αξιολόγηση χρήστη (ρ). Οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν τις εφαρμογές και να αφήσουν 

ένα σχόλιο, το οποίο μπορεί να προβληθεί σε άλλους χρήστες. Η αξιολόγηση γενικά 

εκφράζεται ως αριθμός που κυμαίνεται από 1 έως 5. Θεωρούμε εφαρμογές με αξιολόγηση 

μικρότερη από 2 ως χαμηλής ποιότητας, για τις οποίες η εναλλακτική deceptive είναι πολύ πιο 
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σχετική από την Trusted. Ένα σκορ υψηλότερο από 4 σημαίνει ότι οι είναι εφαρμογές υψηλής 

έως πολύ υψηλής ποιότητας για τις οποίες η εναλλακτική Trusted είναι πολύ πιο σχετική. 

Threat Score (σ). Για κάθε εφαρμογή υπολογίζεται το threat score και το υπολογίζουμε στα 

ακόλουθα διαστήματα: 

• σ <4: η εναλλακτική trusted είναι πολύ πιο σχετική από την untrusted και μέτρια 

πιο σχετική από την deceptive. 

• 4 ≤ σ ≤ 7: η εναλλακτική Untrusted είναι σχετική από τις άλλες εναλλακτικές 

(που είναι εξίσου σημαντικές). 

• σ> 7: η εναλλακτική untrusted είναι σχετική από την trusted και η deceptive 

είναι πολύ πιο σχετική από την trusted. 

 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΑ 

Σε αυτό το σημείο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση του κώδικα της εφαρμογής 

4.3.1 Κλάση ParsePermissions 

 

1.  public void readFilePrivacy() throws FileNotFoundException{   

2.         //parse all the privacy permissions   

3.         Scanner read = new Scanner (new File("privacy.txt"));   

4.         read.useDelimiter(",");   

5.           

6.         String n = null , m = null;   

7.         while (read.hasNext()){   

8.            n = read.next();   

9.            n = n.replaceAll("(\\r|\\n)", "");   

10.            permissionPrivacyName.add(n);   

11.               

12.            m = read.next();   

13.            m = m.replaceAll("(\\r|\\n)", "");   

14.            permissionPrivacyValueTemp.add(m);   

15.                              

16.         }   

17.         read.close();   

18.            

19.         this.converterPrivacy();   

20.     }   
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21.         //parse all the money permissions   

22.         public void readFileMoney() throws FileNotFoundException{   

23.         Scanner read = new Scanner (new File("money.txt"));   

24.         read.useDelimiter(",");   

25.           

26.         String n = null , m = null;   

27.         //remove every new line   

28.         while (read.hasNext()){   

29.            n = read.next();   

30.            n = n.replaceAll("(\\r|\\n)", "");   

31.            permissionMoneyName.add(n);   

32.               

33.            m = read.next();   

34.            m = m.replaceAll("(\\r|\\n)", "");   

35.            permissionMoneyValueTemp.add(m);   

36.                              

37.         }   

38.         read.close();   

39.         this.converterMoney();   

40.            

41.     }   

42.         //parse all the system permissions   

43.         public void readFileSystem() throws FileNotFoundException{   

44.         Scanner read = new Scanner (new File("system.txt"));   

45.         read.useDelimiter(",");   

46.           

47.         String n = null , m = null;   

48.         while (read.hasNext()){   

49.            n = read.next();   

50.            n = n.replaceAll("(\\r|\\n)", "");   

51.            permissionSystemName.add(n);   

52.               

53.            m = read.next();   

54.            m = m.replaceAll("(\\r|\\n)", "");   

55.            permissionSystemValueTemp.add(m);   

56.                              

57.         }   

58.         read.close();   

59.            

60.         this.converterSystem();   

61.            

62.     }   
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Στις μεθόδους που φαίνονται στο παραπάνω κομμάτι κώδικα γίνεται εισαγωγή όλων των 

permissions από κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Αυτά τα permissions βρίσκονται σε ξεχωριστά 

txt αρχεία και ανάλογα την κατηγορία τους εισάγονται στο αντίστοιχο ArrayList. Ταυτόχρονα 

με την εισαγωγή των ονομάτων των permissions γίνεται και λήψη των τιμώ επικινδυνότητας. 

Κατά την εισαγωγή των permissions στην εφαρμογή αφαιρούνται τα κενά. Τα ονόματα των 

permissions αποθηκεύονται στα ArrayLists permissionPrivacyName, permissionMoneyName 

και permissionSystemName ανάλογα την κατηγορία ενώ η τιμές αποθηκεύονται στα 

ArrayLists permissionPrivacyValueTemp, permissionMoneyName και 

permissionSystemValueTemp αντίστοιχα.  

 

1. public void converterPrivacy(){   

2.         Double d = 0.00;   

3.         for(int i=0; i<permissionPrivacyValueTemp.size();i++){   

4.             d = Double.parseDouble(permissionPrivacyValueTemp.get(i));   

5.             permissionPrivacyValue.add(d);   

6.         }   

7.            

8.     }   

9.        

10.     public void converterMoney(){   

11.         Double d = 0.00;   

12.         for(int i=0; i<permissionMoneyValueTemp.size();i++){   

13.             d = Double.parseDouble(permissionMoneyValueTemp.get(i));   

14.             permissionMoneyValue.add(d);   

15.         }   

16.     }   

17.    

18.     public void converterSystem(){   

19.         Double d = 0.00;   

20.         for(int i=0; i<permissionSystemValueTemp.size();i++){   

21.             d = Double.parseDouble(permissionSystemValueTemp.get(i));   

22.             permissionSystemValue.add(d);   

23.         }   

24.     }   

Αφού γίνει η λήψη των permission εκτελούνται οι συναρτήσεις converterPrivacy(), 

converterMoney(), converterSystem() έτσι ώστε να οι String τιμές που λήφθηκαν να γίνουν 

double. Έτσι οι τιμές μπαίνουν στα τελικά ArrayList perimssionPrivacyValue, 

perimssionMoneyValue, perimssionSystemValue. 
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4.3.2 Κλάση ParseManifest 

1. public class ParseManifest {   

2.        

3.    

4.     private ArrayList<String> permissionList = new ArrayList <>();     

5.     public void parser() throws ParserConfigurationException, IOException, SAXException{   

6.         //parse permissions from Manifest   

7.            

8.         DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();   

9.         DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();   

10.            

11.         Document doc = (Document) builder.parse("AndroidManifest.xml");   

12.         doc.getDocumentElement().normalize();   

13.    

14.         NodeList list = doc.getElementsByTagName("uses-permission");   

15.            

16.         for (int i = 0; i<list.getLength();i++){   

17.             Element el = (Element) list.item(i);   

18.             

19.             String permission =  el.getAttribute("android:name");   

20.             permissionList.add(permission);   

21.                        

22.         }   

23.     }   

24.     public ArrayList<String> getPermissionsList(){   

25.         return permissionList;   

26.     }   

27. }   

 

Στην μέθοδο parser γίνεται εισαγωγή όλων των permissions από το αρχείο 

AndroidManifest.xml. 
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4.3.3 Κλάση ParseDetails 

1. public void parser () throws FileNotFoundException, IOException{   

2.         //parse the number of downloads and rating from details   

3.         FileReader file = new FileReader("details.txt");   

4.         BufferedReader reader = new BufferedReader(file);   

5.         

6.            

7.         String text="";   

8.            

9.         String line = reader.readLine();   

10.            

11.            

12.         while(line !=null){   

13.             text+=line;   

14.             line = reader.readLine();   

15.             try{   

16.                 if (line.contains("installs")){   

17.                     installsStr = line.substring(line.lastIndexOf(":")+1);   

18.                     installsStr = installsStr.replaceAll("\\D+","");   

19.                     installs =  Integer.parseInt(installsStr);   

20.                     //System.out.println("Downloads: "+installs+"\n");   

21.                 }   

22.                 if (line.contains("score:")){   

23.                     scoreStr = line.substring(line.lastIndexOf(":")+1);   

24.                     scoreStr = scoreStr.replaceAll(",","");   

25.                     scoreStr = scoreStr.replaceAll(" ","");   

26.                     score =  Double.parseDouble(scoreStr);   

27.                     //System.out.println("Score: "+score+"/5\n");   

28.                 }   

29.             }catch (Exception e){   

30.                    

31.             }    

32.         }   

33.     }  

Σε αυτό το κομμάτι γίνεται εισαγωγή των downloads και του rating από το αρχείο details 

το οποίο παράγεται από το google play scrapper.  
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4.3.4 Κλάση GlobalThreatScore 

1. public double calculateSigma() throws FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException, IOException{   

2.         int numberOfParams = privacyPermsFinal.size() + moneyPermsFinal.size() + systemPermsFinal.size();   

3.         double denominator=0.00, numerator=0.00;   

4.         double wp=0.2, wm=0.6, ws = 0.2;   

5.         double sigma;   

6.            

7.         //implementation of the formula   

8.         //calculate the log of the number of permissions.   

9.         //if this value is greater than 1, it will be the dominator of the formula   

10.         //else the dominator will be 1   

11.         if(1>Math.log10(numberOfParams)){   

12.             denominator = 1;   

13.         }else{   

14.             denominator = Math.log10(numberOfParams);   

15.         }   

16.         //the arrays should have the same size   

17.         //hence we add the appropriate number of objects     

18.         int max = Math.max(Math.max(privacyPermsFinal.size(),moneyPermsFinal.size()),systemPermsFinal.size());

   

19.            

20.         int limit = max-privacyPermsFinal.size();   

21.         for(int i=0;i<limit;i++){   

22.             privacyPermsFinal.add(0.0);   

23.                

24.         }   

25.            

26.         limit = max-moneyPermsFinal.size();   

27.         for(int i=0;i<limit;i++){   

28.              

29.             moneyPermsFinal.add(0.0);   

30.                

31.         }   

32.            

33.         limit = max-systemPermsFinal.size();   

34.         for(int i=0;i<limit;i++){   

35.              

36.             systemPermsFinal.add(0.0);   

37.                

38.         }   

39.            

40.         for(int i=0;i<max;i++){   

41.             numerator += wp*privacyPermsFinal.get(i) + wm*moneyPermsFinal.get(i) + ws*systemPermsFinal.get(i); 

  

42.         }   

43.            

44.         sigma=numerator/denominator;   

45.         this.export(sigma);   

46.         return sigma;   

47.            

48.     }   

Σε αυτό το κομμάτι κώδικα γίνεται υπολογισμός του «σ». Αρχικά υπολογίζεται ο 

παρονομαστής. Όπου αν το log10 του αριθμού των permissions είναι μεγαλύτερο του 1 τότε ο 

παρονομαστής παίρνει αυτή τη τιμή ενώ αν είναι μικρότερο τότε ο παρονομαστής είναι 1. 

Έπειτα γίνεται υπολογισμός του αριθμητή όπως αυτός υποδικνύεται στον τύπο που είδαμε 

παραπάνω. 
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4.3.5 Κλάση AHP 

1.  public double[][] buildSigmaMatrix(double sigma){   

2.         double[][] initialArray = new double[3][3];   

3.         double[] sigmaTrust = new double[3];   

4.         double x12=0.0;   

5.            

6.         //we build the 3x3 matrix based on sigma value   

7.            

8.         if(sigma<4){   

9.             sigmaTrust[0]=1.0;   

10.             sigmaTrust[1]=7.0;   

11.             sigmaTrust[2]=3.0;   

12.             x12 = Math.abs(sigmaTrust[1] - sigmaTrust[2]);   

13.         }else if(sigma<=7){   

14.             sigmaTrust[0]=1.0;   

15.             sigmaTrust[1]=1.0/9;   

16.             sigmaTrust[2]=1.0/7;   

17.             x12 = Math.abs(sigmaTrust[1] - sigmaTrust[2]);   

18.         }else if(sigma>7){   

19.             sigmaTrust[0]=1.0;   

20.             sigmaTrust[1]=1.0/7;   

21.             sigmaTrust[2]=1.0/9;   

22.             x12 = Math.abs(sigmaTrust[1] - sigmaTrust[2]);   

23.                

24.         }   

25.         initialArray = new double[][] {{sigmaTrust[0],sigmaTrust[1],sigmaTrust[2]},{1.0/sigmaTrust[1],sigmaTrust[

0],x12},{1.0/sigmaTrust[2],1.0/x12,sigmaTrust[0]}};   

26.         return initialArray;   

27.            

28.     }   

29.        

30.     public double[][] buildDownloadsMatrix(int downloads){   

31.         double[][] initialArray = new double[3][3];   

32.         double[] downloadsTrust = new double[3];   

33.    

34.         double x12 = 0.0;   

35.            

36.         //we build the 3x3 matrix based on download value   

37.         if(downloads<1000){   

38.             downloadsTrust[0]=1.0;   

39.             downloadsTrust[1]=1.0/7;   

40.             downloadsTrust[2]=1.0/9;   

41.             x12 = Math.abs(downloadsTrust[1] - downloadsTrust[2]);     

42.         }else if(downloads<10000){   

43.             downloadsTrust[0]=1.0;   

44.             downloadsTrust[1]=1.0/3;   

45.             downloadsTrust[2]=1.0/5;   

46.             x12 = Math.abs(downloadsTrust[1] - downloadsTrust[2]);                

47.         }else if(downloads<50000){   

48.             downloadsTrust[0]=1.0;   

49.             downloadsTrust[1]=1.0/7;   

50.             downloadsTrust[2]=1.0/5;   

51.             x12 = Math.abs(downloadsTrust[1] - downloadsTrust[2]);     

52.                

53.         }else if(downloads<100000){   

54.             downloadsTrust[0]=1.0;   

55.             downloadsTrust[1]=3.0;   

56.             downloadsTrust[2]=5.0;   

57.             x12 = Math.abs(downloadsTrust[1] - downloadsTrust[2]);     

58.                

59.         }else if(downloads<500000){   

60.             downloadsTrust[0]=1.0;   

61.             downloadsTrust[1]=5.0;   

62.             downloadsTrust[2]=7.0;   
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63.             x12 = Math.abs(downloadsTrust[1] - downloadsTrust[2]);     

64.                

65.         }else if(downloads<1000000){   

66.             downloadsTrust[0]=1.0;   

67.             downloadsTrust[1]=7.0;   

68.             downloadsTrust[2]=9.0;   

69.             x12 = Math.abs(downloadsTrust[1] - downloadsTrust[2]);     

70.         }else if(downloads>10000000){   

71.             downloadsTrust[0]=1.0;   

72.             downloadsTrust[1]=9.0;   

73.             downloadsTrust[2]=7.0;   

74.             x12 = Math.abs(downloadsTrust[1] - downloadsTrust[2]);       

75.         }   

76.            

77.         initialArray = new double[][] {{downloadsTrust[0],downloadsTrust[1],downloadsTrust[2]},{1.0/downloads

Trust[1],downloadsTrust[0],x12},{1.0/downloadsTrust[2],1.0/x12,downloadsTrust[0]}};   

78.         return initialArray;   

79.            

80.     }   

81.     public double[][] buildRatingMatrix(double rating){   

82.         double[][] initialArray = new double[3][3];   

83.         double[] ratingTrust = new double[3];   

84.           

85.         double x12 = 0.0;   

86.    

87.         //we build the 3x3 matrix based on rating value   

88.         if(rating<=1){   

89.             ratingTrust[0]=1.0;   

90.             ratingTrust[1]=1.0/7;   

91.             ratingTrust[2]=1.0/9;   

92.             x12 = Math.abs(ratingTrust[1] - ratingTrust[2]);     

93.         }else if(rating<=2){   

94.             ratingTrust[0]=1.0;   

95.             ratingTrust[1]=1.0/3;   

96.             ratingTrust[2]=1.0/5;   

97.             x12 = Math.abs(ratingTrust[1] - ratingTrust[2]);                

98.         }else if(rating<=3){   

99.             ratingTrust[0]=1.0;   

100.             ratingTrust[1]=1.0/7;   

101.             ratingTrust[2]=1.0/5;   

102.             x12 = Math.abs(ratingTrust[1] - ratingTrust[2]);     

103.                

104.         }else if(rating<=4){   

105.             ratingTrust[0]=1.0;   

106.             ratingTrust[1]=3.0;   

107.             ratingTrust[2]=5.0;   

108.             x12 = Math.abs(ratingTrust[1] - ratingTrust[2]);     

109.                

110.         }else if(rating<=5){   

111.             ratingTrust[0]=1.0;   

112.             ratingTrust[1]=5.0;   

113.             ratingTrust[2]=7.0;   

114.             x12 = Math.abs(ratingTrust[1] - ratingTrust[2]);     

115.                

116.         }   

117.            

118.            
119.         initialArray = new double[][] {{ratingTrust[0],ratingTrust[1],ratingTrust[2]},{1.0/ratingTrust[1],ratingTrust[

0],x12},{1.0/ratingTrust[2],1.0/x12,ratingTrust[0]}};   

120.            

121.            
122.         return initialArray;   

123.            

124.     }   
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Στα παραπάνω κομμάτια του κώδικα γίνεται υπολογισμός των πινάκων σύγκρισης ζευγών 

με τον τρόπο τον οποίο αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Γίνεται υπολογισμός για 

τον πίνακα του «σ» των downloads και του rating. 

1.         public double[][] buildRelevanceMatrix(int pref){   

2.         double[][] initialArray = new double[3][3];   

3.         double[] preference = new double[3];   

4.            

5.         double x12=0.0;   

6.           

7.         //we build the 3x3 matrix based on the parameter that concerns user the most   

8.         if(pref==0){   

9.             preference[0]=1.0;   

10.             preference[1]=9.0;   

11.             preference[2]=3.0;   

12.             x12 = Math.abs(preference[1] - preference[2]);   

13.         }else if(pref==1){   

14.             preference[0]=1.0;   

15.             preference[1]=1.0/9;   

16.             preference[2]=1.0;   

17.             x12 = Math.abs(preference[1] - preference[2]);   

18.         }else if(pref==2){   

19.             preference[0]=1.0;   

20.             preference[1]=1.0/9;   

21.             preference[2]=1.0/3;   

22.             x12 = Math.abs(preference[1] - preference[2]);   

23.                

24.         }else if(pref==3){   

25.             preference[0]=1.0;   

26.             preference[1]=1.0;   

27.             preference[2]=1.0;   

28.             x12 = 1.0;   

29.         }   

30.            

31.         initialArray = new double[][] {{preference[0],preference[1],preference[2]},{1.0/preference[1],preference[0],

x12},{1.0/preference[2],1.0/x12,preference[0]}};   

32.            

33.         return initialArray;   

34.            

35.     }   

Έπειτα γίνεται υπολογισμός των προτεραιοτήτων του στόχου jc

gp . 

1. public double[] Rayleigh(double[][] initialArray){   

2.            

3.            

4.         double[] procedureArray = {1.0,0.0,0.0};   

5.         double[] finalArray = {0.0,0.0,0.0};   

6.         double[] assistant = {0.0,0.0,0.0};   

7.         int[] downloadsTrust = {0,0,0};   

8.         int[] ratingTrust = {0,0,0};   

9.         boolean flag = false;   

10.         int counter = 0;   

11.         boolean loop = true;   

12.            

13.            

14.         while(loop){   

15.             //multiply the initial 3x3 matrix with [1.0,0.0,0.0]   

16.             for (int i=0;i<3;i++){   

17.                 for (int j=0;j<3;j++){   
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18.                     finalArray[i] +=  initialArray[i][j] * procedureArray[j];   

19.                       

20.                 }   

21.                    

22.             }   

23.               

24.             //find the max value and devide the result matrix with this value   

25.             double maxValue =0.00;   

26.                

27.             for(int i=0;i<finalArray.length;i++){   

28.                      if (finalArray[i] > maxValue){   

29.                          maxValue = finalArray[i];   

30.                      }   

31.             }   

32.                

33.             for(int i=0;i<finalArray.length;i++){   

34.                 finalArray[i] = finalArray[i]/maxValue;   

35.             }   

36.                

37.             //the result matrix is the new procedure matrix   

38.             for(int i=0;i<finalArray.length;i++){   

39.                 procedureArray[i] = finalArray[i];   

40.                 finalArray[i]=0.0;   

41.              

42.             }   

43.                

44.             //if the last two procedureArrays are almost equal then we find the eigenvector   

45.             for(int i =0;i<procedureArray.length;i++){   

46.                 if(Math.abs(procedureArray[i] - assistant[i]) < 1e-5){   

47.                     counter++;   

48.                 }   

49.             }   

50.                

51.             if (counter==3){   

52.                 flag=true;   

53.                 loop = false;   

54.             }else{   

55.                 flag=false;   

56.                 counter=0;   

57.                    

58.             }   

59.                

60.             if(flag){   

61.                    

62.             }else{   

63.                   

64.                 for(int i=0;i<procedureArray.length;i++){   

65.                     assistant[i] = procedureArray[i];   

66.                 }   

67.             }     

68.         }   

69.            

70.         //normalize the procedureArray   

71.         double sum=0.0;   

72.         for (int i =0;i<procedureArray.length;i++){   

73.             sum += procedureArray[i];   

74.         }   

75.            

76.         for (int i =0;i<procedureArray.length;i++){   

77.             procedureArray[i] = procedureArray[i]/sum;   

78.         }   

79.            

80.    

81.         return procedureArray;   

82.     }   

83.        
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Παραπάνω φαίνεται η διαδικασία υπολογισμού των ιδιοδιανυσμάτων και η 

κανονικοποίηση τους. 

1.     public void computeGlobalPriority(double[] priorities, double[] sigma, double[] downloads, double[] rating) t

hrows FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException{   

2.         double[] gb = new double[3];   

3.         double x=0.00, y=0.00, z=0.00;   

4.         //calculate the final matrix   

5.            

6.         for(int i=0;i<3;i++){   

7.             x = sigma[i] * priorities[0];   

8.             y = downloads[i] * priorities[1];   

9.             z = rating[i] * priorities[2];   

10.             gb[i]=x+y+z;   

11.         }   

12.            

13.         //find the max value that shows the final result   

14.         double max=0.0;   

15.         int flag = 0;   

16.         for(int i=0;i<3;i++){   

17.             if(max<gb[i]){   

18.                 max = gb[i];   

19.                 flag = i;   

20.             }   

21.         }   

22.            

23.         this.exportFinalResult(gb);   

24.         if(flag==0){   

25.             System.out.println("Trusted");   

26.             try(FileWriter fw = new FileWriter("report.txt", true);   

27.             BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);   

28.             PrintWriter out = new PrintWriter(bw))   

29.             {   

30.                 out.println("");   

31.                 out.println("|------------------------------------|");   

32.                 out.println("|RESULT: TRUSTED                     |");   

33.                 out.println("|------------------------------------|");   

34.    

35.             } catch (IOException e) {   

36.                    

37.             }   

38.         }else if(flag==1){   

39.             System.out.println("UnTrusted");   

40.             try(FileWriter fw = new FileWriter("report.txt", true);   

41.             BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);   

42.             PrintWriter out = new PrintWriter(bw))   

43.             {   

44.                 out.println("");   

45.                 out.println("|------------------------------------|");   

46.                 out.println("|RESULT: UNTRUSTED                   |");   

47.                 out.println("|------------------------------------|");   

48.             } catch (IOException e) {   

49.                    

50.             }   

51.         }else if(flag==2){   

52.             System.out.println("Deceptive");   

53.             try(FileWriter fw = new FileWriter("report.txt", true);   

54.             BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);   

55.             PrintWriter out = new PrintWriter(bw))   

56.             {   

57.                 out.println("");   

58.                 out.println("|------------------------------------|");   

59.                 out.println("|RESULT: DECEPTIVE                   |");   

60.                 out.println("|------------------------------------|");   
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61.             } catch (IOException e) {   

62.                    

63.             }   

64.         }   

65.     }   

66.        

Τέλος φαίνεται ο τελικός υπολογισμός της Global Priority όπως καθορίστηκες 

νωρίτερα. 

 

4.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Σε αυτό το σημείο θα αναλυθούν τα εργαλεία καθώς και οι τεχνολογίες ανάπτυξης της 

εφαρμογής που παρουσιάστηκε παραπάνω 

4.4.1 NetBeans IDE 

Το NetBeans IDE είναι το επίσημο IDE για την Java 8. Με τους editors, τους αναλυτές κώδικα 

και τους μετατροπείς,  οι χρήστες μπορούν να αναπτύξουν γρήγορα και ομαλά τις εφαρμογές 

τους χρησιμοποιώντας νέες δομές γλώσσας Java 8, όπως συναρτήσεις και μεθόδους. Το 

Netbeans έχει την ικανότητα να τρέχει σε Windows, Mac, Linux και Solaris. Επιπλέον μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και για την ανάπτυξη προγραμμάτων σε Javadoc, Javascript, C, C++, PHP 

και HTML5. 

 

4.4.2 Java 

Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού και υπολογιστική πλατφόρμα που κυκλοφόρησε 

για πρώτη φορά η Sun Microsystems το 1995. Η Java είναι ελεύθερη για λήψη. Επί της ουσίας 

αυτή η γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής που περιγράψαμε 

προηγουμένως. 

4.4.3 Επιπλέον πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν βοηθητικά, τα παρακάτω 

πακέτα. 

1. import java.io.*;   

2. import java.util.ArrayList;   

3. import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;   

4. import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;   

5. import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;   

6. import org.xml.sax.SAXException;   
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7. import org.w3c.dom.Document;   

8. import org.w3c.dom.Element;   

9. import org.w3c.dom.NodeList;   
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5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στο αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα 

αποτελέσματα που λήφθηκαν καθώς επίσης θα γίνει και σχολιασμός αυτών των 

αποτελεσμάτων.  

Στο πείραμα που εκτελέστηκε, εξετάστηκαν 10 εφαρμογές οι οποίες λήφθηκαν από το Google 

Play Store με τη βοήθεια του Evozi. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ονόματα των 

εφαρμογών που εξετάστηκα μαζί με τον κωδικό τους (id). 

 

 

Όνομα Εφαρμογής ID 

Sound Meter  com.gamebasic.decibel 

ColorNote Notepad  com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note 

Notepad com.onto.notepad 

Mazes & More  com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth 

Tuner - gStrings Free  org.cohortor.gstrings 

Facebook Lite  com.facebook.lite 

Messenger Lite  com.facebook.mlite 

E-Radio gr.eradio.android 

gazzetta.gr  com.pinapps.gazzetta 

taxaki  com.taxaki.customer 

Πίνακας 15 - Εφαρμογές που μελετήθηκαν 

  

 

5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Το πρώτο βήμα που ακολουθήθηκε αφού εντοπίστηκαν οι επιθυμητές εφαρμογές ήταν να γίνει 

η λήψη του αρχείο apk από το Google Play Store μέσω του Evozi. Έπειτα με τη χρήση του 

εργαλείου Jadx έγινε decompile σε κάθε μία από τις 10 εφαρμογές έτσι ώστε να έχουμε 

πρόσβαση στα αρχεία τα οποία την απαρτίζουν. Το decompile γίνεται με την εντολή ./jadx -e -d 

[output path] [apk path]. Η παράμετρος -d χρησιμοποιείται έτσι το εξαγώγιμο να είναι gradle project 

ώστε να μπορέσουμε να το εισάγουμε στο Android Studio. 
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Αφού ολοκληρωθεί το παραπάνω βήμα αρχίζει το κομμάτι των αξιολογήσεων: 

• Αξιοπιστία – Αρχίζοντας από τον παράγοντα της αξιοπιστίας, η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε συμπεριλαβαίνει τη χρήση του logcat, του monkey αλλά και του 

android emulator BlueStacks. Αρχικά, ρυθμίζουμε το BlueStacks μέσω της 

εντολής adb connect 127.0.0.1 έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει με το ADB και 

να αναγνωριστεί ως Android συσκευή. Αφού ολοκληρωθεί παραπάνω 

διαδικασία γίνεται εγκατάσταση όλων των εφαρμογών στο BlueStacks. Έπειτα, 

γίνεται εκκίνηση του logcat έτσι ώστε να καταγράφει τη λειτουργία του emulator 

και να παράγει ένα logfile και εκκίνηση του monkey έτσι ώστε να εκτελεστούν 

τα τυχαία σενάρια χρήσης. Το monkey τρέχει για 10000 σενάρια σε κάθε 

εφαρμογή πριν σταματήσει. Αφού τελειώσει η λειτουργία του monkey γίνεται 

έλεγχος στο logfile του logcat για τυχόν error, crashes ή exceptions. 

 

 

 

 

• Ασφάλεια – Για κάθε εφαρμογή που έγινε decompile κάνουμε λήψη τα στοιχεία 

της από το Google Play Store. Αυτό γίνεται με τη χρήση του Google Play 

Scrapper χρησιμοποιώντας το παρακάτω script. Αφού γίνει λήψη των στοιχείων 

γίνεται εισαγωγή τους στο πρόγραμμα μαζί με το AndroidManifest.xml της κάθε 

εφαρμογής και έπειτα γίνεται ο υπολογισμός του βαθμού ασφαλείας της. 

• Διατηρησιμότητα – Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου παράγοντα 

ποιότητας, κάνουμε εισαγωγή του project στο Android  Studio και αφού κάνουμε 

τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις συμβατότητας, τρέχουμε το 

MetricsReloaded για κάθε μετρική που επιθυμούμε να πάρουμε. 

• Κατανάλωση ενέργειας – Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας 

χρησιμοποιούμε τρία εργαλεία. Το πρώτο είναι το BlueStacks, το δεύτερο το 

PowerTutor και το τρίτο το Monkey. Αρχικά τρέχουμε το BlueStacks και 

εκκινούμε το PowerTutor ώστε να κάνει καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας 

των εφαρμογών της συσκευής. Έπειτα εκκινούμε το Monkey για την εφαρμογή 

που επιθυμούμε να μελετήσουμε. Παρατηρούμε το PowerTutor και 

καταγράφουμε την μεγαλύτερη τιμή κατανάλωσης. Η μελέτη γίνεται για δύο 

καταστάσεις της εφαρμογής: Παρασκήνιο και προσκήνιο. 
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• Πρόσθετες μετρήσεις - Τέλος λαμβάνονται συμπληρωματικές μετρήσεις με τη 

χρήση του SonarQube. 

 

1. var gplay = require('google-play-scraper');   

2. gplay.app({appId: 'test.test.test'})   

3. .then(console.log, console.log);   

5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται ανά κατηγορία τα αποτελέσματα του 

πειράματος. 

5.2.1 Αξιοπιστία 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα που λήφθηκαν για τον υπολογισμό του παράγοντα της 

αξιοπιστίας. Ο πίνακας (16) δείχνει τα Fatal Exceptions που βρέθηκαν στο logcat κατά την 

εκτέλεση της εφαρμογής. 

Monkey Results 

Όνομα Εφαργμογής No. of Fatal Exceptions 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 0 

ColorNote Notepad (com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note) 0 

Notepad(com.onto.notepad) 0 

Mazes & More (com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth) 0 

Tuner - gStrings Free (org.cohortor.gstrings) 0 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 1 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 1 

E-Radio(gr.eradio.android) 2 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 0 

taxaki (com.taxaki.customer) 3 

Πίνακας 16 - Αποτελέσματα του Monkey 

   

Στον παραπάνω πίνακα γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το taxaki είναι πολύ πιθανό να 

τερματιστεί αναπάντεχα κατά τη λειτουργία του αφού παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό Fatal 

Exception. Αντίθετα εφαρμογές με 0 ή ένα Fatal exception είναι αρκετά απίθανο να 

τερματιστούν απρόσμενα κατά τη λειτουργία τους. 
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SonarQube Reliability Results 

Όνομα Εφαργμογής Bugs 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 70 

ColorNote Notepad (com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note) 139 

Notepad(com.onto.notepad) 28 

Mazes & More (com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth) 1165 

Tuner - gStrings Free (org.cohortor.gstrings) 182 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 447 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 806 

E-Radio(gr.eradio.android) 436 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 257 

taxaki (com.taxaki.customer) 631 

Πίνακας 17 - Αποτελέσματα του SonarQube για την αξιοπιστία 

Από την ανάλυση του SonarQube προέκυψε ένα σύνολο Bugs για κάθε μία από της εφαρμογές. 

Κάποια από αυτά θεωρούνται μείζονος σημασίας ενώ άλλα αμελητέα και ίσως δεν επηρεάζουν 

σημαντικά ή και καθόλου την λειτουργικότητα της εφαρμογής. 

 

5.2.2 Ασφάλεια 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ασφάλεια για κάθε μία από της 

εφαρμογές. Παρακάτω φαίνονται τα στιγμιότυπα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης για κάθε 

εφαρμογή. 
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Όνομα Εφαργμογής 

Όλοι οι 

παράγοντες 

έχουν την 

ίδια 

βαρύτητα 

Αν το σ έχει 

μεγαλύτερη 

βαρύτητα 

Αν ο αριθμός 

λήψεων έχει 

μεγαλύτερη 

βαρύτητα 

Αν η βαθμολογία έχει 

μεγαλύτερη βαρύτητα 

Sound Meter 

(com.gamebasic.decibel) 
Trusted Trusted Trusted Trusted 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.

notepad.color.note) 

Trusted Trusted Trusted Trusted 

Notepad(com.onto.notepad) Trusted Trusted Trusted Trusted 

Mazes & More 

(com.leodesol.games.classic.

maze.labyrinth) 

Trusted Trusted Trusted Trusted 

Tuner - gStrings Free 

(org.cohortor.gstrings) 
Trusted Trusted Trusted Trusted 

Facebook Lite 

(com.facebook.lite) 
Trusted Trusted Trusted Trusted 

Messenger Lite 

(com.facebook.mlite) 
Trusted Trusted Trusted Trusted 

E-Radio(gr.eradio.android) Trusted Trusted Trusted Trusted 

gazzetta.gr 

(com.pinapps.gazzetta) 
Trusted Trusted Trusted Trusted 

taxaki (com.taxaki.customer) Trusted Trusted Deceptive Trusted 

Πίνακας 18 - Αποτελέσματα για την ασφάλεια 

Από την ανάλυση του Security προέκυψε ότι οι εφαρμογές που μελετήθηκαν είναι ασφαλείς 

εκτός από το taxaki το οποίο κρίθηκε  Deceptive όταν των downloads έχει μεγαλύτερη 

βαρύτητα. 
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5.2.3 Κατανάλωση Ενέργειας 

  Στον πίνακα (18) βλέπουμε το ποσό κατανάλωσης ενέργειας σε 2 περιπτώσεις: όταν η 

εφαρμογή λειτουργεί στο background και όταν η εφαρμογή λειτουργεί στο foreground. 

Power Consumption 

Όνομα Εφαργμογής Foreground Background 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 26.2J 14mJ 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note) 
11.2J 133mJ 

Notepad(com.onto.notepad) 6.6J 8mJ 

Mazes & More (com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth) 42.5J 1.5J 

Tuner - gStrings Free (org.cohortor.gstrings) 17.8J 14mJ 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 11.1J 42mJ 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 8.4J 46mJ 

E-Radio(gr.eradio.android) 28.6J 
23J(Playing 

Music) - 46mJ 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 82.4J 56mJ 

taxaki (com.taxaki.customer) 32J 42mJ 

Πίνακας 19- Αποτελέσματα για την κατανάλωση ενέργειας 

Η κατανάλωση ενέργειας των περισσότερων εφαρμογών φαίνεται να κυμαίνεται σε 

φυσιολογικά πλαίσια. Οι εφαρμογές που ξεχωρίζουν όμως είναι η εφαρμογή E-Radio η οποία 

παρουσιάζει πολύ μεγάλη κατανάλωση όταν λειτουργεί στο background και παίζει μουσική, 

αλλά και το παιχνίδι Mazes & More το οποίο καταναλώνει 1.5J όταν και αυτό λειτουργεί στο 

background. Η τιμές κατανάλωσης βέβαια των συγκεκριμένων εφαρμογών κινούνται στα 

πλαίσια του αναμενόμενου. Το E-radio διότι διατηρεί σύνδεση με το ίντερνετ ενώ παίζει 

μουσική και  Mazes & More διότι από τη φύση τους ως παιχνίδι έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις 

και καταναλώνει περισσότερους πόρους. Τέλος τα πιο αναπάντεχα αποτελέσματα 

παρουσιάστηκαν στη μέτρηση του gazzetta.gr το οποίο καταναλώνει μεγαλύτερο ποσό 

ενέργειας από το αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψιν και την φύση της εφαρμογής. 
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5.2.4 Διατηρησιμότητα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της 

διατηρησιμότητας.  

 

Mood Metrics 

Όνομα Εφαργμογής AHF AIF CF MHF MIF PF 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 0.6256 0.5236 0.0124 0.2946 0.4367 0.353 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.notepad.

color.note) 

0.7644 0.7652 0.0064 0.4568 0.3872 0.5319 

Notepad(com.onto.notepad) 0.5323 0.7122 0.0076 0.5254 0.3152 0.7137 

Mazes & More 

(com.leodesol.games.classic.maze.lab

yrinth) 

0.711 0.6074 0.0018 0.4016 0.4415 0.3051 

Tuner - gStrings Free 

(org.cohortor.gstrings) 
0.5554 0.5817 0.0028 0.4861 0.3003 0.5917 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 0.3126 0.5244 0.0021 0.0691 0.3572 0.5072 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 0.3372 0.625 0.0014 0.1001 0.3605 0.5617 

E-Radio(gr.eradio.android) 0.7509 0.6091 0.0034 0.4676 0.4103 0.3761 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 0.8145 0.6516 0.0112 0.4296 0.4614 0.2928 

taxaki (com.taxaki.customer) 0.7122 0.5857 0.0028 0.4207 0.4591 0.3801 

Πίνακας 20 - Αποτελέσματα μετρικών Mood 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το gazzetta είναι η εφαρμογή με τα περισσότερα 

private χαρακτηριστικά αφού έχει την μεγαλύτερη τιμή στην μετρική AHF ενώ αρκετά μεγάλη 

είναι η τιμή της για τη μετρική της MHF που εκφράζει το ποσοστό των μεθόδων που είναι 

private. Σε αντίθεση με το gazzetta το Facebook Lite είναι αυτό με τις λιγότερες private 

μεθόδους ενώ το ακολουθεί το Messenger Lite.  Για αυτές τις δύο μετρικές οι υπόλοιπες 

εφαρμογές κυμαίνονται κάπου στο ενδιάμεσο. 

Ως αναφορά τον πολυμορφισμό, αναφέρεται στο ποσοστό των overridden μεθόδων. Ο 

πολυμορφισμός χρησιμοποιείται ώστε να κρατηθεί «καθαρός» ο κώδικας όμως μεγάλα 

ποσοστά αυτού, μπορεί να κάνουμε το κώδικα πολύ δυσνόητο. Συνεπώς αποδεκτές τιμές 
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θεωρούνται οι μεσαίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι όλες οι τιμές πέραν του 

Notepad και Tuner - gStrings Free που είναι λίγο υψηλότερες, κυμαίνονται λογικά. 

Ο παράγοντας του Coupling έχει να κάνει με το πόσο οι κλάσεις είναι εξαρτημένες η μία από 

την άλλη. Γενικότερα προτείνεται ότι το CF δεν πρέπει να ξεπερνάει το 12%. Επομένως στην 

δική μας περίπτωση όλες οι εφαρμογές είναι αποδεκτές. 

Μια κλάση που κληρονομεί πολλές μεθόδους συμβάλλει σε υψηλό MIF (AIF). Μια κλάση 

παιδί που επαναπροσδιορίζει τις μεθόδους των προγόνων της και προσθέτει νέες συμβάλλει 

σε χαμηλότερη MIF. Μια ανεξάρτητη κλάση που δεν κληρονομεί και δεν έχει παιδιά 

συμβάλλει σε χαμηλότερη MIF. Η αποδεκτή τιμή του MIF είναι από 20% έως 80% και η 

αποδεκτή τιμή του AIF είναι από 0% έως 48%. Σύμφωνα με αυτά, οι εφαρμογές μας έχουν 

αποδεκτές τιμές MIF ενώ οι περισσότερες βρίσκονται λίγο υψηλότερα από τις αποδέκτες τιμές 

του AIF. 
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Complexity Metrics 

Όνομα Εφαργμογής ev(G) iv(G) v(G) Ocavg WMC 
v(G)av

g 
v(G)tot 

Sound Meter 

(com.gamebasic.decibel) 
9489 11647 15772 1.8 14695 2.01 15832 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.

notepad.color.note) 

6063 8901 11256 2.2 9924 2.5 11294 

Notepad(com.onto.notepad) 5169 7632 9452 2.01 8527 2.23 9455 

Mazes & More 

(com.leodesol.games.classic.

maze.labyrinth) 

69829 97297 119508 1.92 
10894

2 
2.21 120351 

Tuner - gStrings Free 

(org.cohortor.gstrings) 
16436 23344 29477 2.05 26236 2.31 29530 

Facebook Lite 

(com.facebook.lite) 
16265 23859 31140 2.4 27377 2.73 31140 

Messenger Lite 

(com.facebook.mlite) 
27150 37973 52754 2.49 46999 2.78 52819 

E-Radio(gr.eradio.android) 38481 53591 67353 1.98 61137 2.29 67992 

gazzetta.gr 

(com.pinapps.gazzetta) 
17312 22040 26907 2 24756 2.24 27043 

taxaki (com.taxaki.customer) 38360 49718 63026 1.8 58737 2.02 63432 

Πίνακας 21 - Αποτελέσματα μετρικών πολυπλοκότητας 

Ο παραπάνω πίνακας εκφράζει την πολυπλοκότητα των εφαρμογών που μελετήθηκαν. Γίνεται 

εύκολα εμφανές ότι το notepad είναι η λιγότερη σύνθετη από της εφαρμογής ενώ το Mazes & 

More η πιο σύνθετη. Τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα. 
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Όνομα Εφαργμογής L(Groovy) L(HTML) L(J) L(XML) 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 31 0 90389 2070 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note) 
31 0 59966 9246 

Notepad(com.onto.notepad) 31 0 40262 5297 

Mazes & More 

(com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth) 
31 0 574354 3357 

Tuner - gStrings Free (org.cohortor.gstrings) 31 0 149843 4755 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 31 0 244508 2807 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 31 0 287186 29833 

E-Radio(gr.eradio.android) 31 0 320674 11199 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 31 0 116609 889 

taxaki (com.taxaki.customer) 31 0 315805 8373 

Πίνακας 22 - Αποτελέσματα μετρικών γραμμών κώδικα 

Όνομα Εφαργμογής LOC LOCp LOCt NCLOC 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 92719 92437 0 91546 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note

) 

69472 68981 0 66047 

Notepad(com.onto.notepad) 45883 45531 0 44180 

Mazes & More 

(com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth) 
577971 577123 0 555954 

Tuner - gStrings Free (org.cohortor.gstrings) 154858 154560 0 149578 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 247575 246574 0 154988 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 317279 316727 0 276947 

E-Radio(gr.eradio.android) 332133 331793 0 320436 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 117758 117434 0 113997 

taxaki (com.taxaki.customer) 324438 324135 0 314910 

Πίνακας 23 -  Αποτελέσματα μετρικών γραμμών κώδικα (συνέχεια) 
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Όνομα Εφαργμογής NCLOCp NCLOCt 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 91485 0 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note) 
65777 0 

Notepad(com.onto.notepad) 44110 0 

Mazes & More (com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth) 555327 0 

Tuner - gStrings Free (org.cohortor.gstrings) 149501 0 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 154208 0 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 276616 0 

E-Radio(gr.eradio.android) 320317 0 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 113894 0 

taxaki (com.taxaki.customer) 314828 0 

Πίνακας 24 -  Αποτελέσματα μετρικών γραμμών κώδικα (συνέχεια) 

Η παραπάνω τρεις πίνακες εκφράζουν μετρικές σχετικά με το μέγεθος των εφαρμογών ως 

αναφορά τις γραμμές κώδικες κ.α. Το μοτίβο παραμένει το ίδιο με το Mazes & More να είναι 

το μεγαλύτερο ενώ το Notepad το μικρότερο. 
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Number of files metrics 

Όνομα Εφαργμογής Files Groovy HTML Java XML 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 877 1 0 782 88 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note) 
1444 1 0 1148 288 

Notepad(com.onto.notepad) 944 1 0 676 255 

Mazes & More 

(com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth) 
5727 1 0 5597 123 

Tuner - gStrings Free (org.cohortor.gstrings) 2674 1 0 2431 236 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 3635 1 0 3485 143 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 5482 1 0 4947 528 

E-Radio(gr.eradio.android) 3436 1 0 2928 501 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 1069 1 0 969 93 

taxaki (com.taxaki.customer) 3503 1 0 3217 279 

Πίνακας 25 -  Αποτελέσματα μετρικών αριθμού αρχείων 

Ο πίνακας (24) εκφράζει το μέγεθος του πακέτου της κάθε εφαρμογής ως αναφορά τον αριθμό 

των αρχείο που συμπεριλαμβάνει. 
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Martin Packaging Metrics 

Όνομα Εφαργμογής A Ca Ce D I 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 0.32 33.92 43.32 0.31 0.54 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note

) 

0.14 41.05 50.3 0.43 0.55 

Notepad(com.onto.notepad) 0.16 35.14 33.41 0.51 0.49 

Mazes & More 

(com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth) 
0.22 38 44.36 0.34 0.53 

Tuner - gStrings Free (org.cohortor.gstrings) 0.21 38.22 40.31 0.36 0.51 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 0.09 56.68 49.98 0.38 0.47 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 0.2 16.37 18.07 0.42 0.53 

E-Radio(gr.eradio.android) 0.25 34.71 37.33 0.34 0.52 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 0.23 29.97 36.34 0.32 0.53 

taxaki (com.taxaki.customer) 0.28 42.78 52.48 0.27 0.53 

Πίνακας 26 - Αποτελέσματα μετρικών Martin Packaging 

Η μετρική Ce εκφράζει την διασύνδεση μεταξύ των κλάσεων. Θεωρητικά τιμές μεγαλύτερες 

του 20 υποδηλώνουν αστάθεια στο πακέτο. Παρόλα αυτά, στις μετρήσεις μας βλέπουμε ότι 

μόνο το Messenger Lite πληροί αυτό το κριτήριο. 

Ο παράγοντας Ca εκφράζει τις εισερχόμενες εξαρτήσεις. Η μέγιστη θεμιτή τιμή της 

συγκεκριμένης μετρικής είναι το 500, κριτήριο που όλες οι εφαρμογές μας, πληρούν. 

Αυτή η μετρική I χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σχετικής ευαισθησίας της κλάσης στις 

αλλαγές. Οι προτιμώμενες τιμές για τη μέτρηση I πρέπει να εμπίπτουν εντός των ορίων από 0 

έως 0,3 ή 0,7 έως 1. Το συγκεκριμένο κριτήριο δεν καλύπτεται από καμία εφαρμογή. 

Αυτή η μέτρηση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βαθμού αφαίρεσης (abstraction ) του 

πακέτου (package ) και είναι κάπως παρόμοια με την αστάθεια(instability). Όσον αφορά τον 

ορισμό, η αφαιρητικότητα είναι ο αριθμός των αφηρημένων κλάσεων στο πακέτο προς τον 

αριθμό όλων των κλάσεων. Οι προτιμώμενες τιμές για τη μέτρηση Α πρέπει να λαμβάνουν 
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ακραίες τιμές κοντά στο 0 ή στο 1. Στη δική μας περίπτωση πιο κοντά στο ζητούμενο είναι η 

εφαρμογή Facebook Lite ενώ πιο μακριά το Sound Meter. 

Τέλος η μέτρηση D χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ισορροπίας μεταξύ σταθερότητας 

(stability ) και αφαιρετικότητας (abstractness). Η τιμή της μέτρησης D πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν χαμηλότερη, ώστε τα στοιχεία να βρίσκονται κοντά στην κύρια ακολουθία. Στη δική 

μας περίπτωση βέβαια οι τιμές όλων των εφαρμογών είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Η 

καλύτερη όμως είναι εφαρμογή taxaki. 

Όνομα Εφαργμογής Code Smells Dept 
Dept 

Ration 

Sound Meter (com.gamebasic.decibel) 5693 107 2.3 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note) 
4307 82 0.024 

Notepad(com.onto.notepad) 3655 50 0.021 

Mazes & More 

(com.leodesol.games.classic.maze.labyrinth) 
29357 661 0.02 

Tuner - gStrings Free (org.cohortor.gstrings) 113150 208 0.023 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 14646 314 0 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 20007 458 3 

E-Radio(gr.eradio.android) 12969 289 1.5 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 5650 105 1.7 

taxaki (com.taxaki.customer) 12606 298 1.6 

Πίνακας 27 -  Αποτελέσματα μετρικών διατηρησιμότητας από το SonarQube 

 

Οι μετρήσεις του παραπάνω πίνακα έχουν ληφθεί με τη χρήση του SonarQube. Εδώ 

υπολογίζονται τα code smells καθώς επίσης και ο εκτιμώμενος χρόνο σε μέρες για τη διόρθωση 

τους.  
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Duplications 

Όνομα Εφαργμογής Density 
Duplicated 

lines 

Duplicated 

block 

Duplicated 

Files 

Sound Meter 

(com.gamebasic.decibel) 
0.106 10879 923 140 

ColorNote Notepad 

(com.socialnmobile.dictapps.notepad

.color.note) 

0.029 1935 126 38 

Notepad(com.onto.notepad) 0.022 1014 54 27 

Mazes & More 

(com.leodesol.games.classic.maze.lab

yrinth) 

0.082 52145 3074 697 

Tuner - gStrings Free 

(org.cohortor.gstrings) 
0.058 9867 682 158 

Facebook Lite (com.facebook.lite) 1.9 4947 390 96 

Messenger Lite (com.facebook.mlite) 5.7 18226 2756 286 

E-Radio(gr.eradio.android) 3.6 921 271 271 

gazzetta.gr (com.pinapps.gazzetta) 4.9 6524 365 118 

taxaki (com.taxaki.customer) 7.2 25740 2054 477 

Πίνακας 28 - Αποτελέσματα Duplications από το SonarQube 

Τέλος, πάλι με τη βοήθεια του SonarQube παίρνουμε μετρήσεις σχετικά με τα duplications της 

εφαρμογής.  
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6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα αυτής της διπλωματικής εργασίας. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται προτεινόμενες μελλοντικές επεκτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της 

παρούσας έρευνας.  

 

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ζούμε σε μία εποχή όπου τα smartphones έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας μας. Οι περισσότερες κινητές συσκευές που χρησιμοποιούμε χρησιμοποιούν 

το Android ως λογισμικό λειτουργίας τους. Καθημερινά εγκαθίστανται χιλιάδες εφαρμογές 

από χρήστες Android συσκευών, για να εξυπηρετηθούν μία πληθώρα αναγκών. Έτσι, αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μία μεθόδου αξιολόγησης της ποιότητας των εφαρμογών που 

χρησιμοποιούμε. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασία ήταν η έρευνα και ο εντοπισμός των κατάλληλων 

μετρικών ποιότητας, για την αξιολόγηση Android εφαρμογών, ανάλυση εφαρμογών και η 

τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε, με τη χρήση πολλών 

εργαλείων και τεχνολογιών. Έτσι, με την εφαρμογή όλων αυτών, μπορούμε να έχουμε μία 

πλήρη εικόνα για την ποιότητα μίας εφαρμογής που είτε αναπτύσσουμε είτε θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε. 

Τα εργαλεία και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή τη έρευνα επιλέχθηκαν έπειτα 

από μεγάλη έρευνα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Μέσα από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποκτήθηκε ένα μεγάλο εύρος 

γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες ποιότητες μία εφαρμογής Android αλλά και για τον 

τρόπο λειτουργίας, την δομή και την αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου λοιμικού.   

 

6.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, έγινε μελέτη και αξιολόγηση εφαρμογών Android 

σε 4 παράγοντες ποιότητας: αξιοπιστία, ασφάλεια, διατηρησιμότητα και κατανάλωση 

ενέργειας. 
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Μία σημαντική επέκταση θα αποτελούσε η μελέτη ενός πέμπτου χαρακτηριστικού ποιότητας, 

αυτού της ευχρηστίας. Θα ήταν χρήσιμη η μελέτη του τρόπου αξιολόγησης μία εφαρμογής ως 

προς την ευχρηστία της αλλά και η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου για την 

λήψη των μετρήσεων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να υπάρχει μια πληρέστερη 

εικόνα σχετικά με την αξιολόγηση των εφαρμογών Android. 
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