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EΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Με ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

επηβιέπσλ Καζεγεηή  Παληειή Αγγειίδε γηα ηελ βνήζεηα, ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ππνδείμεηο 

πνπ κνπ παξείρε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηνλ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θάιθν Γεκήηξε γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείρε θαη ηε 

βνήζεηα ψζηε λα θαηαιάβσ ην αληηθείκελν. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ παξείραλ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηαηί ήηαλ πάληα δίπια κνπ 

αθηεξψλνληαο ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν γηα λα θαιχςνπλ φηη θελά είρα.  Γελ ζα κπνξνχζα 

λα μεράζσ ηνπο θίινπο κνπ, ηνλ Παλαγηψηε, ηνλ ηξάην, ησλ νπνίσλ ε βνήζεηα φια απηά 

ηα ρξφληα ήηαλ αλεθηίκεηε. 

Σέινο ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ζα ήζεια λα ην δψζσ ζηνπο γνλείο κνπ, ζηνπο δχν 

ππέξνρνπο απηνχο αλζξψπνπο πνπ ηνπο νθείισ ηα πάληα. Με αλέζξεςαλ, κε ζηήξημαλ ζε 

θάζε δχζθνιή ζηηγκή θαη  ήηαλ πάληα δίπια κνπ κε αγάπε. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



8 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ θηελνηξνθία είλαη έλαο παξαγσγηθφο θιάδνο κε ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή αμία. Ζ 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δσηθή παξάγσγε, εμαζθαιίζνπλ ηελ επεκεξία 

ηνπο κέζσ ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηε θαηαγξαθή 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Ζ αικαηψδεο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εμάπισζε ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ζπζθεπψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ Android, έρεη σο απνηέιεζκα επαγγεικαηίεο λα 

παξαθνινπζνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, άκεζά απφ 

φπνην ζεκείν θαη αλ βξίζθνληαη. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζηφρν ηελ  

δεκηνπξγία εθαξκνγήο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαη βησζηκφηεηα 

θηελνηξνθηθήο κνλάδαο, ζε ζπζθεπέο Android ζην Android Studio. H εθαξκνγή παξέρεη 

ζηνπο θηελνηξφθνπο θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη πξνβνιή ησλ πνζνηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο κνλάδαο ηνπο.  Σέινο νη θηελνηξφθνη κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο ηνπο απφ  ην εχρξεζην ππεξβάιινλ ηεο εθαξκνγήο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο . 
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ABSTRACT 

 

 
Livestock is a productive department with a unique economical value. Businesses 

that they are involved with animal production ensure their prosperity through 

productiveness. Productiveness can be achieved from the registration of the economical 

activity. The swift evolution of technology combined with the spread of smart devices, 

specifically the devices that they are based on android system results the interest of 

businessmen , so they can watch and process their business data anywhere and anytime. 

The present document‟s purpose is the creation of an application that can manage quality, 

production and sustainability of a farming business to android devices. This application 

provides farmers with the ability to register, edit and projection of their quantitative and 

finance data of their business. Finally, farmers can easily manage the finance state of their 

business thanks to the user-friendly environment of the application, as they can achieve 

productivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

1.1 Καηάζηαζε δωικήρ παπαγωγήρ ζηεν Δλλάδα 

  

Ζ δσηθή παξαγσγή απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππιψλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

ζπκβάιινληαο ζην εζληθφ πξντφλ ηεο ρψξαο. Ζ δσηθή παξαγσγή είλαη ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο αμίαο θαζψο αμηνπνηεί εθηάζεηο ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο πνπ είλαη αθαηάιιειεο γηα άιιεο ρξήζεηο. χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε ην 2016-

2017 ε δσηθή παξαγσγή πξνζθέξεη ην 29,7% ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο. 

Σελ Διιάδα ηε ραξαθηεξίδεη έλα έιιεηκκα ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ δσηθήο 

παξαγσγήο, ην νπνίν  έιιεηκκα θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο κε άκεζν απνηέιεζκα λα 

βαξχλνπλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα θαηά 2 δηο επξψ. Ζ θηελνηξνθία 

ζηελ Διιάδα έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηελ άζθεζε θνηλήο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο, απφ ηηο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηελ αιιαγή ηεο θνηλσλίαο 

ζε θαηαλαισηηθή απφ παξαγσγηθή, θαη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ επεξεάδεη φινπο ηνπο 

παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο ρψξαο. Ζ πζηέξεζε ηεο χπαξμεο θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγή, 

ηαπηνπνίεζε, κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

κεηνλέθηεκα ηνπ θιάδνπ. Γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο θαη ηελ αιιαγή ηνπ 

ηζνδπγίνπ ν θιάδνο ζηξάθεθε πξνο ηε ιάζνο θαηεχζπλζε ε νπνία είλαη ε ζπκπίεζε ησλ 

ηηκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ παξαγσγφ, ε ζσζηή θίλεζε ζα ήηαλ λα θαηεπζπλζνχλ ζε λέεο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο κε βαζηθφ ππιψλα ηεο έμππλεο ηερλνινγίεο.  
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1.2 Αποηελέζμαηα επεςνών δωικού κεθαλαίος  

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή  (ΔΛΣΑΣ) ην δσηθφ θεθάιαην ζηελ 

Διιάδα  δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

 Αξηζκφο δψσλ 

 

 2016 2017 Μεηαβνιή (%) 

 

 

Αξηζκφο Εψσλ 

Βννεηδή 553.805 555.672 0,3 

Υνίξνη 743.223 743.588 0,0 

Πξφβαηα 8.738.618 8.592.619 -1,7 

Αίγεο 3.887.902 3.767.839 -3,1 

Πίλαθαο 1.1 αξηζκφο δψσλ 

 Δθκεηαιιεχζεηο 

 

 2016 2017 Μεηαβνιή (%) 

 

 

Δθκεηαιιεχζεηο 

Βννεηδή 15.168 15.183 0,1 

Υνίξνη 17.957 17.789 -0,9 

Πξφβαηα 87.505 87.109 -0,5 

Αίγεο 67.820 67.551 -0,4 

Πίλαθαο 1.2 εθκεηαιιεχζεηο 

 Αξηζκφο δψσλ / Δθκεηάιιεπζε 

 

 2016 2017 Μεηαβνιή (%) 

 

Αξηζκφο δψσλ/ 

Δθκεηάιιεπζε 

Βννεηδή 36,5 36,6 0,2 

Υνίξνη 41,4 41,8 1,0 

Πξφβαηα 99,9 98,6 -1,2 

Αίγεο 57,3 55,8 -2,7 

Πίλαθαο 1.3 αξηζκφο δψσλ / εθκεηάιιεπζε 
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 Εσηθέο κνλάδεο, 2016 – 2017 

 

 2016 (%) 2017 (%) Μεηαβνιή (%) 

2016-2017 

 

Εσηθέο 

κνλάδεο 

Βννεηδή 399.790 21,6 396.683 21,8 -0,8 

Υνίξνη 192.540 10,4 188.761 10,4 -2,0 

Πξφβαηα 873.862 47,1 859.262 47,2 -1,7 

Αίγεο 388.790 21,0 376.784 20,7 -3,1 

χλνιν 1.854.983 100,0 1.821.490 100,0 -1,8 

Πίλαθαο 1.4 δσηθέο κνλάδεο 

 

1.3 Πποβλήμαηα Κλάδος 

 

Ζ κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα είλαη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ. Ζ 

κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα νθείιεηαη ζηε ρακειή πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ζην 

ηεξάζηην θφζηνο παξαγσγήο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο είλαη 

νη ππέξνγθεο δαπάλεο δηαηξνθήο θαη νη εηήζηεο δαπάλεο ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ. 

 

1.4 ηπαηεγικέρ αύξεζερ παπαγωγικόηεηαρ 

 

Δλζσκάησζε λέσλ ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ φπσο ειεθηξνληθή ζήκαλζε δψσλ,  

θαηαγξαθή απνδφζεσλ ησλ πξντφλησλ θαη ε εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πάλσ ζε 

ζχγρξνλα πξσηφθνιια δηαρείξηζεο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο είλαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο ε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ηα νπνία ιακβάλνπλ θαη 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ θηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο απνθάζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ANDROID 
 

2.1 Ζ πλαηθόπμα ηος Android 

To Android είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, θαη κία πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ πάλσ 

ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ εθαξκνγέο. Οη εθαξκνγέο απηέο πνηθίινπλ απφ εθαξκνγέο 

δηαδηθηχνπ, ηειεθσλίαο, ελεκέξσζεο, ςπραγσγίαο, εθπαίδεπζεο θ.α. . ρεδηάζηεθε  σο έλα 

πξντφλ ην νπνίν ζα είλαη ειεχζεξν πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζηε 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη αλνηρηφ ψζηε φινη νη πξνγξακκαηηζηέο λα πξνγξακκαηίζνπλ πάλσ 

ζε απηφ. 

 

2.2 Απσιηεκηονική ηος android 

Σν  android ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη έλα αζθαιέο θαη αλζεθηηθφ 

ιεηηνπξγηθφ, ζηνηρεία ηα νπνία δελ ηα είραλ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ππήξραλ πξηλ 

απφ ηε δεκηνπξγία θαη θπθινθνξία ηνπ android.  Οη δηάθνξεο εθαξκνγέο ηνπ android 

ιεηηνπξγνχλ ζε κία ζηνίβα πάλσ ζε έλα αλνηρηφ ινγηζκηθφ Linux ζην νπνίν βαζίδνληαη νη 

ζπζθεπέο. 
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Δηθφλα 1: Αξρηηεθηνληθή Android 

(Πεγή: ANDROID FOR ALL) 

 

 

 

2.2.1 Linux kernel  

 

Σν android  ιεηηνπξγεί ζε ππξήλα Linux, γηα παξάδεηγκα ην android runtime 

(ART) ην νπνίν αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηεο κλήκεο ρακεινχ επηπέδνπ. Σν 

πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ελφο ππξήλα Linux είλαη φηη νη θαηαζθεπαζηέο smartphone, 

tablet θαη άιισλ ζπζθεπψλ, αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα νδήγεζεο πιηθνχ γηα έλαλ 

ππξήλα ηνλ νπνίν γλσξίδνπλ. 

 

2.2.2 Hardware Abstraction Layer (HAL)  

 

Σν επίπεδν αθαίξεζεο πιηθνχ (HAL) βξίζθεηαη αλάκεζα ζην θπζηθφ πιηθφ 

θαη ζηε ζηνίβα ινγηζκηθνχ ηνπ android. To HAL πεξηέρεη πνιιέο βηβιηνζήθεο, ε 

θάζε βηβιηνζήθε εθηειεί κία δηεξγαζία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν πιηθνχ, π.ρ. 

πιεθηξνιφγην, κλήκε, νζφλε, θεξαία, επεμεξγαζηήο, ερεία, κηθξφθσλν, κπαηαξία. 
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2.2.3 Android Runtime  

Έσο ην API  21 (android 5.0) ε εθηέιεζε θάζε κίαο εθαξκνγήο γηλφηαλ ζε 

κία δηεξγαζία κε ην δηθφ ηεο ζηηγκηφηππν ζην ρξφλν εθηέιεζεο νπνίνο νλνκαδφηαλ 

Dalvik. Απφ ην API 21 θαη κεηά ε εθηέιεζε κίαο εθαξκνγήο εθηειείηαη κε κία 

δηεξγαζία ζην Android Runtime (ART). 

2.2.4 Java API Framework  

 

Σα  δηάθνξα API  ηνπ android είλαη γξακκέλα ζε Java, θαη πεξηέρνπλ φιεο 

εθείλεο ηηο κνλάδεο, ηηο ππεξεζίεο, θαη ηα βνεζήκαηα, κε ηα νπνία έλαο 

πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία εθαξκνγή. 

Σα API πεξηιακβάλνπλ : 

o Σν View System φπνπ ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί έλα 

πινχζην πεξηβάιινλ απφ θνπκπηά, πιαίζηα θεηκέλνπ θαη θσηνγξαθίαο, θαη 

δηάθνξα άιια ζηνηρεία ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κία εθαξκνγή.  

o Έλαλ Resource Manager φπνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε δηάθνξνπο πφξνπο φπσο 

Strings, εηθφλεο, κεηαβιεηέο. 

o Έλαλ Notification Manager  ράξηο ηνλ νπνίν νη δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ 

εθηεινχληαη κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ δηάθνξεο εηδνπνηήζεηο ζηε γξακκή 

θαηάζηαζεο. 

o Έλαλ  Activity Manager φπνπ αλαιακβάλεη ηνλ θχθιν δσήο κίαο εθαξκνγήο. 

o Content Providers, πνπ επηηξέπνπλ ζηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ πάξεη ηηο 

θαηάιιειεο άδεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ θνηλά δεδνκέλα. 
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2.2.5 System Apps 

 

ην πςειφηεξν επίπεδν βξίζθνληαη νη εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο 

ξνιφη, εκεξνιφγην, θάκεξα, web browser, αξηζκνκεραλή θαη άιιεο πνιιέο, νη νπνίεο 

είλαη δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε. Ο ρξήζηεο κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη 

πξφζζεηεο εθαξκνγέο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

πξνεπηιεγκέλεο αθφκα  ζηε ζέζε ησλ εθαξκνγψλ ζπζηήκαηνο.    

 

 

  



17 
 

2.3 Δκδόζειρ  Android 

 

2.3.1 Android Cupcake 

 

To android 1.5 Cupcake ήηαλ ε ηξίηε ζε ζεηξά έθδνζε, θπθινθφξεζε γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 27 Απξηιίνπ ηνπ 2009 θαη ήηαλ κία αλαβάζκηζε ησλ εθδφζεσλ 1.0  θαη 1.1, κε 

επίπεδν  API 4. 

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήηαλ ε πεξηζηξνθή ησλ εθαξκνγψλ, δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο SMS θαη MMS, Browser θαη Gmail, εκεξνιφγην, θάκεξα  θαη πνιιά άιια. ε 

απηή ηελ έθδνζε παξαηεξήζεθαλ βειηηψζεηο φπσο, ηαρχηεξε ιεηηνπξγία ηεο θάκεξαο, ηνπ 

Gmail θαζψο επίζεο θαη ηνπ GPS. Πέξα απφ ηηο βειηηψζεηο πξνζηέζεθαλ θαη λέα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην πιεθηξνιφγην αθήο ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε ζε νξηδφληην θαη 

θάζεην πξνζαλαηνιηζκφ, Bluetooth, εγγξαθή θαη αλαπαξαγσγή βίληεν. 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 2: Λνγφηππν Android Cupcake 

       (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.2 Android Donut 

 

Σν Android Donut 1.6 κε επίπεδν API 4 ήηαλ ε ζπλέρεηα ηεο έθδνζεο Cupcake θαη 

παξνπζηάζηεθε απφ ηε Google ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2009. 

ε απηή ηελ έθδνζε παξνπζηάδεηαη ζηελ αξρηθή νζφλε κία κπάξα γξήγνξεο αιιά 

θαη έμππλεο αλαδήηεζεο, ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα θάλεη αλαδήηεζε ζε πνιιέο πεγέο 

φπσο επαθέο, ζειηδνδείθηεο, ηζηνξηθφ, θαη ην ζχζηεκα λα καζαίλεη απφ ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ 

ψζηε λα ηνπ εκθαλίδεη θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε πηζαλέο επηινγέο. Αλαβαζκίδεηαη ε θάκεξα 

αιιά θαη ε βηληενθάκεξα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηφζν θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο εθαξκνγήο φζν θαη θαηά ηελ ιήςε ελφο ζηηγκηφηππνπ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ αιιά θαη λα ζπληνλίζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ εθαξκνγψλ  

κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο κπαηαξίαο. O 

ρξήζηεο ζα κπνξεί κέζα απφ ηηο ξπζκίζεηο λα ζπλδεζεί ζε δηάθνξνπο ηχπνπο VPN φπσο 

L2TP /IPSEC pre-shared key based VPN, L2TP/IPSEC certificated based VPN, L2TP only 

VPN, PPTP only VPN. 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιαηθφξκαο αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ππνζηήξημε πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ νζνλψλ, ψζηε ν  πξνγξακκαηηζηήο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαιέμεη ην πιαίζην 

νζφλεο πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαη ηέινο ε ππνζηήξημε ηεο πνιιαπιήο 

πξφζβαζεο κε δηαίξεζε θψδηθα (CDMA) ζηε ηειεθσλία. 

 

 

 

Δηθφλα 3: Λνγφηππν Android Donut 

                                  (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.3 Android Eclair  

 

Σν Android Eclair ζηελ έθδνζε 2.0 έσο 2.1 κε επίπεδν API 5-7 παξνπζηάζηεθε ζηηο 

26 Οθησβξίνπ 2009, νη αιιαγέο πνπ έθεξε ήηαλ πνιιέο κεηαμχ άιισλ θαη κία απφ ηηο 

θνξπθαίεο, ήηαλ φηη άιιαμε ην πεξηβάιινλ ηεο θάκεξαο, πνιιά πξφζζεηα πνπ ζηηο επφκελεο 

εθδφζεηο ήηαλ δεδνκέλα πξηλ ηελ έθδνζε Δclair δελ ήηαλ, έρνπκε ηελ χπαξμε θιαο, 

ςεθηαθφ δνπκ, ιεηηνπξγία ζθελήο, ηζνξξνπία ιεπθνχ, έγρξσκε επίδξαζε, εζηίαζε. 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπγρξνλίζνπλ ηηο επαθέο κε ην mail έηζη ζε ζπλδπαζκφ θαη 

κε ηε ιεηηνπξγία γξήγνξεο επαθήο κπνξνχλ κε έλα άγγηγκα λα θάλνπλ θιήζε λα ζηείινπλ 

κήλπκα ε mail. 

Σν πιεθηξνιφγην βειηηψζεθε εληνπίδνληαο θαη εκθαλίδνληαο ηηο ζσζηέο ιέμεηο θαηά 

ηελ πιεθηξνιφγεζε, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηελ πνιιαπιή αθή θαηά ηελ 

πιεθηξνιφγεζε κε ηα δχν ρέξηα ψζηε λα κελ ράλνληαη νη ιέμεηο, θαη έλα έμππλν ιεμηθφ ην 

νπνίν καζαίλεη θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε. 

Ο Browser εκθαλίδεηαη ζε έλα αλαλεσκέλν πεξηβάιινλ κε ελεξγή γξακκή 

δηεχζπλζεο URL, νη ζειηδνδείθηεο εκθαλίδνληαη  κε κηθξνγξαθίεο, ππνζηεξίδεηαη δνπκ κε 

δηπιφ πάηεκα, ηέινο ππνζηεξίδεηαη HTML5. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4: Λνγφηππν Android Eclair 

          (Πεγή: Mi Community) 

 

 



20 
 

2.3.4 Android Froyo 

 

ηηο 20 Μαΐνπ 2010 παξνπζηάζηεθε ην Android Froyo ζηελ έθδνζε 2.2 έσο 2.2.3 κε 

επίπεδν API 8. Σν home screen πιένλ κε ηελ εκθάληζε ησλ widget αιιάδεη κνξθή θαη ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ην πξνζαξκφζεη φπσο απηφο ζέιεη πξνζζέηνληαο πνιιέο αξρηθέο νζφλεο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βάιεη αληίζηνηρα ζπληνκεχζεηο φπσο ην ηειέθσλν, ηα κελχκαηα, ή 

browser. 

Ζ ζπζθεπή  είλαη πην αζθαιήο κε ηελ πξνζζήθε αξηζκεηηθψλ επηινγψλ θσδηθνχ 

πξφζβαζεο ή αιθαξηζκεηηθνχ θσδηθνχ πξφζβαζεο. ε πεξίπησζε απψιεηαο ε θινπήο νη 

δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα επαλαθέξνπλ ηελ ζπζθεπή ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο  γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο. 

   Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα γίλεη θνξεηφ ζεκείν πξφζβαζεο θαη λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα 

κέζσ ηνπ WIFI έσο θαη 8 ζπζθεπέο ηαπηφρξνλα. Δπίζεο κε έλα θαιψδην USB ε ζπζθεπή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζχλδεζε 3G γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ  

Windows ή Linux. 

Σν πεξηβάιινλ ηεο θάκεξαο  αλαβαζκίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε θνπκπηψλ ζηελ νζφλε 

γηα θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο επηινγέο ηεο, κε ηελ πξνζζήθε  ηνπ θιαο πιένλ θαη θαηά ηε 

ιήςε ηνπ βίληεν ε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο γίλεηαη θαιχηεξε ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ. 

 

 

 

Δηθφλα 5: Λνγφηππν Android Froyo 

          (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.5 Android Gingerbread  

 

Σν Android Gingerbread  παξνπζηάζηεθε ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ζηελ έθδνζε 

2.3 έσο 2.3.6 κε επίπεδν API 9-10.  ε απηή ηελ έθδνζε πξνζηέζεθαλ λέεο ιεηηνπξγίεο θαη 

βειηηψζεθαλ νη ππάξρνπζεο φπσο ην πιεθηξνιφγην πνπ έγηλε πην γξήγνξν θαη έμππλν 

θαζψο ζνπ πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε, εκθαλίδνληάο ην ζε 

έλα πην δσληαλφ θαη επδηάθξηην ζηπι θάλνληάο ην πην αθξηβέο σο πξνο ην πάηεκα ησλ 

ζπκβφισλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα επηιέμεη κία ιέμε ή έλα θείκελν θαη λα ην αληηγξάςεη κε εληνιέο αληηγξαθήο. 

Πιένλ γίλεηαη θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο θαηαλάισζεο ησλ εθαξκνγψλ  θαζψο ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα παξέκβεη αλ ρξεηαζηεί θαη ηεξκαηίζεη εθαξκνγέο πνπ είλαη αλνηρηέο θαη 

δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξθεηφ δηάζηεκα, επίζεο παξέρεηαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα 

ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ εθαξκνγψλ. 

Μία θαηλνχξγηα ππεξεζία πνπ είλαη δηαζέζηκε είλαη  νη θιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ ζε 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ ινγαξηαζκφ SIP. Με ηελ ηερλνινγία NFC ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάδεη 

εηηθέηεο θαη λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηερφκελν ηνπο θαζψο κπνξεί λα πξνβάιεη ηα  

δεδνκέλα ηνπο ζην δηαδίθηπν. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6: Λνγφηππν Android Gingerbread 

     (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.6 Android Honeycomb  

 

Σν Android Honeycomb παξνπζηάζηεθε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011 θαη  είλαη ε 

8
ε
 ζε ζεηξά έθδνζε ηνπ android θαη επεθηείλεηαη απφ ην  Android 3.0 έσο ην 3.2.6 κε 

επίπεδν API 11-13. Σν Android Honeycomb ζρεδηάζηεθε θαη πξνγξακκαηίζηεθε γηα λα 

ιεηηνπξγεί ζηα tablet αμηνπνηψληαο ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ ραξίδνπλ νη κεγάιεο 

νζφλεο ησλ ζπζθεπψλ. Ζ λέα έθδνζε θέξεη γξακκή ζπζηήκαηνο ε νπνία βξίζθεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζφλεο θαη είλαη ζπλέρεηα ελεξγή ψζηε λα πιεξνθνξεί ην ρξήζηε  γηα 

ηδηνπνηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο. Γξακκή δξάζεο ε νπνία βξίζθεηαη ζην πάλσ 

κέξνο ηεο νζφλεο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή πνπ εθηειείηαη εθείλε ηε 

ζηηγκή. Πέληε αξρηθέο νζφλεο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ηηο ηξνπνπνηήζεη φπσο επηζπκεί ράξηο ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα αιιάδεη 

ηα widgets, ηα δηάθνξα wallpapers ηεο αξεζθείαο ηνπ, ελψ νη ζπληνκεχζεηο θαη ην πιαίζην 

αλαδήηεζεο ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρεη άκεζε θαη εχθνιε  πξφζβαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 7: Λνγφηππν Android Honeycomb 

     (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.7 Ice Cream Sandwich 

 

Σν Android Ice Cream Sandwich παξνπζηάζηεθε ζηηο 18 Οθησβξίνπ ηνπ 2011 θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο εθδφζεηο απφ 4.0 έσο 4.0.4 κε επίπεδν API 14-15, έηζη ψζηε λα είλαη πην 

απιφ ,φκνξθν θαη επθπέο απφ θάζε πξνεγνχκελε έθδνζε. ηελ αξρηθή νζφλε εκθαλίδνληαη 

ηξία εηθνληθά θνπκπηά ηα νπνία επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα έρεη πξφζβαζε ζηηο πξφζθαηεο 

εθαξκνγέο, άκεζε επηζηξνθή ζηελ αξρηθή νζφλε θαη επηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα. Άκεζν απνηέιεζκα είλαη ην Multitasking λα γίλεηαη επθνιφηεξν θαζψο ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέγεη ελαιιαγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ άκεζα απφ κία ζηνίβα ζε σξαίν 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ απφ ηε γξακκή ζπζηήκαηνο, ε αξρηθή νζφλε γίλεηαη πην πινχζηα θαη νη 

εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θαθέινπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε νζφλε είλαη 

θιεηδσκέλε νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θάκεξαο λα αθνχζνπλ 

κνπζηθή αθφκα θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο εηδνπνηήζεηο ηνπο. Οη επαθέο νξγαλψλνληαη θαη 

νκαδνπνηνχληαη κε ηα θνηλσληθά δίθηπα, κε ην εκεξνιφγην ην mail θαη άιιεο εθαξκνγέο 

ψζηε κε έλα πξνθίι ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί άκεζα ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. 

Ζ θάκεξα θαη ην βίληεν αλαβαζκίδνληαη κε πεξηζζφηεξεο επηινγέο φπσο εζηίαζε, 

παλνξακηθή ιήςε, ζηαζεξνπνηεκέλν δνπκ, γηα πην θαζαξέο θαη δσληαλέο ιήςεηο. Υάξηο ζηα 

λέα γξαθηθά, βίληεν θαη θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ. Σέινο γηα πξψηε θνξά 

παξνπζηάδεηαη  ην face unlock σο επηινγή μεθιεηδψκαηνο ηεο νζφλεο, απιά κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο κπξνζηά απφ ην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε. 

 

 

Δηθφλα 8: Λνγφηππν Android Ice cream sandwich 

           (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.8 Android Jelly Bean 

 

To Android Jelly bean αλαπηχρζεθε απφ ηε Google θαη επεθηείλεηαη ζε ηξείο 

εθδφζεηο απφ ηελ έθδνζε 4.1 έσο ηελ έθδνζε 4.3.1 κε επίπεδν API 16-18. 

Ζ έθδνζε 4.1 παξνπζηάζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 κε ζθνπφ λα είλαη νκαιφηεξε θαη 

ηαρχηεξε απφ πξνεγνχκελεο εθδφζεηο. Γηα απηφ πξνζηέζεθε ην ηξηπιφ buffering, γηα 

θαιχηεξε απφδνζε θαη νκαιφηεηα. Τπνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγία ακθίδξνκνπ θεηκέλνπ ζηα  

ζηνηρεία TextView θαη EdiText ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ 

θείκελα απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά θαη ην αληίζηξνθν. Τπάξρνπλ ηξείο κνξθέο 

ηδηνπνηήζεσλ: 

α) BigTextStyle  

β) BigInboxStyle 

γ) BigPictureStyle 

Οη ηδηνπνηήζεηο επεθηείλνληαη γίλνληαη κεγαιχηεξεο θαη πινπζηφηεξεο θαη κπνξνχλ 

λα ζπξξηθλσζνχλ. Μία ηερλνινγία πνπ βαζίδεηαη ζην NFC ην Android Beam επηηξέπεη ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ αγγίδνληαο ηαπηφρξνλα 2 ζπζθεπέο. Με ηελ ηερλνινγία Wi-Fi P2P 

Service Discovery νη ζπζθεπή αληρλεχεη ηηο ππεξεζίεο ησλ άιισλ ζπζθεπψλ θαη εκθαλίδεη 

απηέο κε ηελ ηδηφηεηα πνπ αλαδεηά ν ρξήζηεο π.ρ. εθηππσηέο, αληί  λα εκθαλίδεη φιεο ηηο 

ζπζθεπέο. Οη εθαξκνγέο δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ην εχξνο δψλεο θαη εηδνπνηνχλ ηνλ 

ρξήζηε λα κεηαβεί απφ ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ ζε ιεηηνπξγία Wi-Fi ζε πεξίπησζε πνπ 

απαηηείηαη κεγάιε θαηαλάισζε δεδνκέλσλ. 

Ζ έθδνζε 4.2 παξνπζηάζηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012. Οη βειηηψζεηο  πνπ έξρνληαη 

είλαη πνιιέο. ηα tablet αλεμαξηήηνπ νζφλεο ε γξακκή θαηάζηαζεο είλαη ζηελ θνξπθή 

παξέρνληαο πξφζβαζε ζε εηδνπνηήζεηο, ζε έλα tablet κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ πνιινί 

ρξήζηεο δνπιεχνληαο ν θαζέλαο ζε μερσξηζηφ πεξηβάιινλ. Οη εηδνπνηήζεηο βειηηψζεθαλ κε 

ηελ πξνζζήθε θνπκπηψλ γηα άκεζεο ελέξγεηεο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε κία 

εμσηεξηθή νζφλε κέζσ ησλ ζπζθεπψλ θαη λα παξνπζηάζνπλ εθεί θσηνγξαθίεο θαη άιια 

πεξηερφκελα. 

Ζ θάκεξα βειηηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο ηερλνινγίαο HDR γηα ιήςεηο κε 

ηερληθέο απεηθφληζεο πςειήο δπλακηθήο εκβέιεηαο, επηπιένλ δχλαηαη ε δπλαηφηεηα λα 

αιιάδεη, ε λα απελεξγνπνηείηαη ν ήρνο ηνπ θιείζηξνπ. Σέινο κε ην Renderscript Compute 
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βειηηψλεηαη ε απφδνζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο GPU κε απνηέιεζκα πνιχπινθνη ππνινγηζκνί 

γηα γξαθηθά λα εθηεινχληαη πην απνδνηηθά. 

Σν Android Jelly bean κε έθδνζε 4.3 παξνπζηάζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013. ε απηή 

ηελ έθδνζε παξέρεηαη ππνζηήξημε γηα ηε πιαηθφξκα Khronos OpenGL ES 3.0 κε 

απνηέιεζκα λα βειηηψλνληαη ηα γξαθηθά θαη λα ππνζηεξίδνληαη παηρλίδηα κε δπλαηφηεηεο 

2D θαη 3D. Σν εξγαιείν Systrace βειηηψζεθε  θαη δίλεη πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο φπσο ιεηηνπξγίεο πιηθνχ, ππξήλα, ηεο κεραλήο Dalvik VM θαη πνιιά άιια. 

Αθφκε κία επηινγή πνπ πξνζηέζεθε είλαη ην πξνθίι ηεο εηθφλαο ηεο GPU ψζηε νη 

πξνγξακκαηηζηέο λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ εθαξκνγψλ θαη λα 

παξαηεξήζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα φζν αθνξά ηελ απφδνζε ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο. 

 

 

 

 

Δηθφλα 9: Λνγφηππν Android Jelly Bean 

       (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.9  Android KitKat 

 

Σν Android KitKat αλαπηχρηεθε απφ ηε Google θαη παξνπζηάζηεθε ζηηο 31 

Οθησβξίνπ ηνπ 2013 κε εθδφζεηο πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ 4.4 έσο ηε 4.4.4 κε επίπεδν API 

19-20. H θσδηθή νλνκαζία “KitKat” ήξζε σο απνηέιεζκα ηεο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κέζα 

απφ κία δηαθεκηζηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Nestle ε νπνία είλαη θάηνρνο ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο Kit Kat. Ζ λέα έθδνζε εθηειείηαη ζε έλα λέν πεξηβάιινλ, ην Android 

Runtime (ART) ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ηελ εηθνληθή κεραλή Dalvik.Ο ART ππνζηεξίδεη 

ηηο αξρηηεθηνληθέο x86, ARM θαη MIPS ζε πεξηβάιινληα  32bit θαη 64bit, ζε αληίζεζε κε ηε 

ιεηηνπξγία just-in-time (JIT) ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν Dalvik. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

έθδνζεο 4.4 είλαη ην ινγηζκηθφ θαη αληίζηνηρα νη εθαξκνγέο λα ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη 

ζε ζπζθεπέο ρακεινχ επηπέδνπ φζν αθνξά ην πιηθφ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν έλα 

ππξήλα ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζε ρακειέο ηαρχηεηεο θαη κλήκε ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηα 512  

MB. 

Ζ έθδνζε 4.4 ηνπνζεηεί κία λέα ππνζηήξημε ζηελ πιαηθφξκα γηα αζθαιείο 

ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ εξγαιείνπ NFC, φπσο πιεξσκέο, πξφζβαζε ζε θάξηεο θαη άιιεο 

πξνζαξκνζκέλεο ππεξεζίεο. Μία αθφκε ππνζηήξημε είλαη ε ηνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ 

ρακειήο ηζρχνο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην πιηθφ θαη λα 

πιεξνθνξνχλ ην ρξήζηε κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, νη 

αηζζεηήξεο απηνί είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζεηο φπσο γπκλαζηηθή, παξαθνινχζεζε 

ηνπνζεζίαο  θάλνληαο ηηο εθαξκνγέο πην απνηειεζκαηηθέο.  Σν πεξηβάιινλ ηνπ browser, 

αιιάδεη κε ηελ εηζαγσγή κίαο λέαο εθαξκνγήο Web View πνπ βαζίδεηαη ζην Chromium, 

ππνζηεξίδνληαο HTML5, CSS3 θαη JavaScript. 

 

 

Δηθφλα 10: Λνγφηππν Android KitKat 

              (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.10  Android Lollipop  

 

Tν Android Lollipop κε έθδνζε πνπ εθηείλεηαη απφ 5.0 έσο 5.1.1 θαη επίπεδν API 

21-22 παξνπζηάζηεθε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ ηνπ 2014. Ζ λέα έθδνζε θαισζφξηζε πεξηζζφηεξα  

απφ 5000 λέα API ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Ζ θηλεηή  ζπζθεπή Android 

πιένλ κπνξεί λα κνηξαζηεί ηα ζηνηρεία ηεο πέξα απφ ηα tablet κε ξνιφγηα, ηειενξάζεηο, θαη 

απηνθίλεηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ Android. Σν Android γίλεηαη πην γξήγνξν 

θαη νκαιφηεξν ράξηο ην Android RunTime ην νπνίν αληηθαηέζηεζε νξηζηηθά  ηε κεραλή 

Dalvik, o ART βειηίσζε ηελ ηαρχηεηα θαη ηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ εθαξκνγψλ. 

Οη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ζε κεγαιχηεξεο νζφλεο ράξηο ην 

Android TV ην νπνίν παξέρεη κία νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα. Με ηα λέα API εθαξκνγέο 

κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίεο. Δηζάγνληαη λέα API θσηνγξαθηθψλ 

κεραλψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ιήςε αθαηέξγαζησλ θσηνγξαθηψλ, θαη ιεπηνκεξή αλαθνξά 

ζηηο ηδηφηεηεο ηεο θάκεξαο. Πξνζηίζεληαη  λένη αηζζεηήξεο φπσο αληρλεπηήο θιίζεο, θαη 

αηζζεηήξαο θαξδηαθνχ ξπζκνχ αξθεί ν ρξήζηεο λα αγγίμεη ηε ζπζθεπή. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 11: Λνγφηππν Android Lollipop 

       (Πεγή: Mi Community) 

  

 



28 
 

2.3.11  Android Marshmallow  

     

 Σν Android Marshmallow κε έθδνζε 6.0 θαη επίπεδν API 23 παξνπζηάζηεθε ζηηο 5 

Οθησβξίνπ ηνπ 2015. Ζ λέα έθδνζε έθεξε βειηηψζεηο ζηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Ο ART 

βειηηψζεθε  έρνληαο σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε απφδνζε ησλ εθαξκνγψλ θαη 

απειεπζέξσζε ηεο κλήκεο. Ζ ζπζθεπή  θαηά ηε δηάξθεηα εξεκίαο κπαίλεη ζε θαηάζηαζε 

αλαζηνιήο απμάλνληαο έηζη ηε δηάξθεηα ηεο κπαηαξίαο, κε ηελ ππνζηήξημε USB Type C 

κεηψλεηαη ν ρξφλνο θφξηηζεο ελψ απμάλεηαη ε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 

Οη εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα απηή ηελ έθδνζε δεηνχλ δηθαηψκαηα άδεηαο 

κφλν φηαλ ρξεηάδεηαη ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο φπνπ δεηνχζαλ φια ηα 

δηθαηψκαηα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. Γηα πξψηε θνξά εηζάγεηαη αηζζεηήξαο δαθηπιηθψλ 

απνηππσκάησλ σο επηινγή γηα λα μεθιεηδψζεηε ηελ ζπζθεπή  απμάλνληαο έηζη ηελ 

αζθάιεηα. Ζ ζπλδεζηκφηεηα ηεο ζπζθεπήο βειηηψλεηαη κε ηηο ππεξεζίεο Hotspot 2.0, 

Bluetooth SAP, ελψ ην Wi-Fi κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζε ζπρλφηεηα 5 GHz. ε απηή ηελ 

έθδνζε ην Android δηεζλνπνηείηαη αθφκε πεξηζζφηεξν θαζψο γίλεηαη δηαζέζηκν ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 74 ρψξεο. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 12: Λνγφηππν Android Marshmallow 

   (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.12  Android Nougat  

 

Σν Android Nougat αλαπηχρζεθε απφ ηε Google θαη εθηείλεηαη απφ ηελ έθδνζε 7.0 

έσο ηε 7.1.2 κε επίπεδν API 24 έσο 25, παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 22 Απγνχζηνπ 

ηνπ 2016.  ηελ έθδνζε 7.0 ην multitasking απνθηά λέεο δπλαηφηεηεο θαζψο νη ρξήζηεο ζα 

κπνξνχλ λα κνηξάζνπλ ηελ νζφλε ζε 2 εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα εθηεινχληαη παξάιιεια. 

ηελ έθδνζε 6.0 ηνπνζεηήζεθε ην Dose, κία ιεηηνπξγία ε νπνία εμνηθνλνκεί ελέξγεηα φηαλ 

ε ζπζθεπή είλαη ζε αδξάλεηα, ζηελ λέα έθδνζε ε εμνηθνλφκεζε  γίλεηαη κεγαιχηεξε θαζψο 

θάζε θνξά πνπ θιείλεη ε νζφλε εθαξκφδνληαη γλσζηνί πεξηνξηζκνί ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ 

επεμεξγαζηή ζηηο εθαξκνγέο. 

ην Android 7.0 Βειηηψλεηαη ε ππεξεζία εμνηθνλφκεζεο δεδνκέλσλ, παξέρνληαο 

ζην ρξήζηε θαιχηεξν έιεγρν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα νη 

εθαξκνγέο, ηξνπνπνηψληαο παξάιιεια ηεο εθαξκνγέο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξα 

δεδνκέλα.  ηελ έθδνζε 7.0 επηηξέπνληαη δπλαηφηεηεο εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο απφ 

ππεξεζίεο Android TV κε ηε βνήζεηα ησλ API εγγξαθήο. 

Σν δίθηπν γίλεηαη πην αζθαιέο θαζψο νη εθαξκνγέο έρνπλ ηε δπλαηφηαηα λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηηο αζθαιέο ζπλδέζεηο (HTTPS), ρσξίο λα αιιάμνπλε ηνλ θψδηθα 

ρξεζηκνπνηψληαο  ξπζκίζεηο αζθάιεηαο δηθηχνπ. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 13: Λνγφηππν Android Nougat 

                                            (Πεγή: Mi Community) 
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2.3.13  Android Oreo 

 

ηηο 21 Απγνχζηνπ ηνπ 2017 θπθινθφξεζε ζην θνηλφ ε 8
ε
 κεγάιε έθδνζε ηνπ 

android κε νλνκαζία Oreo  ζηελ έθδνζε 8.0 έσο 8.1 κε επίπεδν API 26 – 27, εηζάγνληαο 

παξάιιεια ην Android Go κία δηαλνκή ινγηζκηθνχ ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

ζπζθεπέο ρακεινχ επηπέδνπ. Σνλ Μάην ηνπ 2019  ην 28,3 % ηνλ ζπζθεπψλ έηξεραλ 

Android Oreo, θάλνληαο ηελ έθδνζε ηελ πην ζπλεζηζκέλε. 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έθδνζεο νη εξγαζίεο γίλνληαη έσο θαη 2 θνξέο πην γξήγνξεο, 

κε ηελ απνκλεκφλεπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ απηφκαηε ζπκπιήξσζε ε ζχλδεζε ζηηο 

εθαξκνγέο γίλεηαη πην γξήγνξε. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί 2 

εθαξκνγέο παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία picture in picture. ηελ πιαηθφξκα  παξέρεηαη 

ππνζηήξημή γηα ην δίθηπν Wi-Fi κε βάζε ηε Wi-Fi Alliance θαη ππνζηήξημε Bluetooth5. O 

ART έγηλε πην απνδνηηθφο, ζηηο εθαξκνγέο πξνζηίζεληαη φξηα σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο 

κεηψλνληαο έηζη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

Ζ δηαλνκή Android Go πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ έθδνζε Oreo πξννξίδεηαη γηα 

ζπζθεπέο κε ιηγφηεξν απφ 1 GB  RAM. ηηο ρακεινχ επηπέδνπ ζπζθεπέο πξνζηίζεληαη 

ιηγφηεξεο πξν-εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο ελψ κεηψλεηαη παξάιιεια ην κέγεζνο ηνπο 

ειεπζεξψλνληαο έηζη ηε κλήκε, Δπίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη απφ ην  Google Play πην 

εχθνια εθαξκνγέο πνπ λα ζπκβαδίδνπλ κε ην πιηθφ κε ηελ εθαξκνγή Files By Google. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 14: Λνγφηππν Android Oreo 

                                  (Πεγή: Mi Community) 



31 
 

 

2.3.14 Android Pie 

 

Σν Android Pie δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Google, θπθινθφξεζε ζηηο 6 Απγνχζηνπ ηνπ 

2018 ζηελ έθδνζε 9.0 κε επίπεδν API 28.  Αξρηθά θπθινθφξεζε ζηηο ζπζθεπέο Google 

Pixel θαη Android One, κε ηελ ζπζθεπή Sony Xperia XZ3 αξγφηεξα λα ην έρεη πξν-

εγθαηεζηεκέλν. 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο βειηηζηνπνηείηαη 

θαζψο ην ζχζηεκα πξνβιέπεη πνηεο εθαξκνγέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην επφκελν δηάζηεκα 

θαη κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηάιιεια. Γίλεηαη ππνζηήξημε πνιιαπιψλ 

θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ γηα θαιχηεξε ιήςε θσηνγξαθηψλ κε ηελ πξνζζήθε βάζνπο, bokeh 

θαη πνιιά άιια. Δπίζεο πξνζηέζεθε ππνζηήξημε γηα VP9 Profile 2 HDR, ην HDR βειηηψλεη 

ηα ρξψκαηα θαη ηελ θσηεηλφηεηα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο. 

 

 

 

 

 

      

 

Δηθφλα 15: Λνγφηππν Android Pie 

            (Πεγή: Mi Community) 
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2.4 Android Studio  

 

Σν Android Studio είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ Android βαζηζκέλν ζην IntelliJ IDEA. To Android Studio ππνζηεξίδεη 

ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ πην παξαγσγηθή ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ 

εθαξκνγψλ. 

Λεηηνπξγίεο φπσο: 

o Γξήγνξνο θαη πινχζηνο Emulator. 

o Έλα εληαίν πεξηβάιινλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ εθαξκνγέο γηα φιεο ηηο 

ζπζθεπέο Android. 

o Instant Run, ψζηε λα ηξνπνπνηείηαη κία εθαξκνγή ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θαηλνχξην 

APK. 

o Πξφηππα Κψδηθα θαη ελζσκάησζε θψδηθα απφ ην GitHub ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 

εθαξκνγέο κε θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνίεη θνηλέο ιεηηνπξγίεο. 

o Δθηεηακέλα εξγαιεία θαη Frameworks. 

o Δηδηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δείρλνπλ ηελ απφδνζε, ηε 

ζπκβαηφηεηα θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ηεο έθδνζεο. 

o Τπνζηήξημε NDK θαη C++. 
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Δηθφλα 16: Λνγφηππν Android Studio 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 17: Αξρηθή νζφλε ηνπ Android Studio 
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2.4.1 Πεπιβάλλον Υπήζηε  

 

 

Δηθφλα 18: Πεξηβάιινλ Android Studio 

 

1. ην επάλσ δεμί κέξνο βξίζθεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ ε νπνία επηηξέπεη έλα 

επξχ θάζκα απφ ελέξγεηεο φπσο  εθθίλεζε εξγαιείσλ ηνπ android θαη 

εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο. 

2. ηελ έλδεημε “2” βξίζθεηαη ε γξακκή πινήγεζεο κε ηελ νπνία ν 

πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζην έξγν, αλνίγνληαο αξρεία ηα 

φπνηα είλαη νξαηά απφ ην παξάζπξν Project. 

3.  ηε ζέζε “3” ζπλαληάηαη ην παξάζπξν πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο, ζε 

απηφ ην παξάζπξν ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνλ θψδηθα. 

4. ην αξηζηεξφ άθξν βξίζθεηαη ε κπάξα εξγαιείσλ παξάζπξνπ, ην 

πεξηερφκελν ηεο είλαη θνπκπηά ηα νπνία επηηξέπνπλ λα επεθηείλεηε ε λα 

ζπκπηχμεηε κεκνλσκέλα παξάζπξα εξγαιείσλ. 
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5. ηελ έλδεημε “5” βξίζθνληαη ηα παξάζπξα εξγαιείσλ ηα νπνία παξέρνπλ 

πξφζβαζε ζε εξγαζίεο φπσο αλαδήηεζε, έιεγρνο εθδφζεσλ θαη δηαρείξηζε 

έξγνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη λα ζπκπηπρζνχλ . 

6. ην θάησ κέξνο βξίζθεηαη ε γξακκή θαηάζηαζεο, ε νπνία εκθαλίδεη 

πξνεηδνπνηήζεηο, κελχκαηα θαη ηε θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ IDE. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΚΧΓΗΚΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

 

3.1 Απσεία Java 

 

 3.1.1 ContactDbHelper.Java 

 

 

 
Δηθφλα 19: Σκήκα θψδηθα εληνιήο „Create_Table‟ 

 

ηνλ θψδηθα δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ SQLite, πξνζδηνξίδεηαη ην 

φλνκα ηνπ πίλαθα, θαη νξίδεηαη ν ηχπνο ηεο θάζε ζηήιεο, θαη ε έθδνζε ηεο βάζεο. 
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Δηθφλα 20: Σκήκα θψδηθα ζπλάξηεζεο „addContact‟ 

 

ε απηφ ην ζεκείν ηνπ θψδηθα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε „addContact‟. Ζ νπνία θέξεη 

θάπνηα δεδνκέλα ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα πξψηε θνξά. 

 

 

 
Δηθφλα 21: Σκήκα θψδηθα ζπλάξηεζεο „readContacts‟ 

 

Ζ παξαπάλσ ζπλάξηεζε „read Contact‟ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ 

απφ ηελ βάζε κε ηε βνήζεηα ελφο αληηθεηκέλνπ ην νπνίν επηζηξέθεη κε φια ηα δεδνκέλα  
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Δηθφλα 22: Σκήκα θψδηθα ζπλάξηεζεο „edit1‟ 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη ε ζπλάξηεζε „edit1‟ ε φπνηα ηξνπνπνηεί ηα δεδνκέλα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηήιεο κε βάζε ην id ηεο ζηήιεο. 

 

 
Δηθφλα 23: Σκήκα θψδηθα ζπλάξηεζεο „delete‟ 
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ηελ εηθφλα θαίλεηαη ε ζπλάξηεζε „delete‟ ε νπνία δηαγξάθεη κία θαηαρψξεζε απφ ην 

πίλαθα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη  απφ ην 

id ηεο επαθήο.  

3.1.2 AddActivity.java 

 

 
Δηθφλα 24: Σκήκα θψδηθα „AddActivity.java‟ 

 

ηελ εηθφλα νξίδνληαη νη κεηαβιεηέο νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηα πεδία απφ ην αληίζηνηρν xml 

αξρείν καδί κε κία ζπλάξηεζε. 

 

 

 
Δηθφλα 25: Σκήκα θψδηθα „AddActivity.java‟ 

 

ηελ εηθφλα αλαθέξεηαη πψο κεηαθεξφκαζηε ζε έλα λέν Activity κέζσ ελφο Intent εθφζνλ 

επαιεζεχεηαη ν πεξηνξηζκφο. 
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Δηθφλα 26: Σκήκα θψδηθα „AddActivity.java‟ 

 

ηελ εηθφλα  θαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη θαη δελ ράλνπλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, π.ρ. θαηά ηε πεξηζηξνθή απφ νξηδφληηα ζε θάζεηε πξνβνιή. 

 

 

EditActivity.java 

 

 
Δηθφλα 27: Σκήκα θψδηθα „EditActivity.java‟ 

 

ηελ εηθφλα γίλεηαη έιεγρνο γηα ην εάλ ην ζηνηρείν πνπ έδσζε ν ρξήζηεο γηα πξνβνιή είλαη 

θαηαρσξεκέλν ζηε βάζε θαη ηνλ πξνεηδνπνηεί κε θαηάιιειν κήλπκα. 
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Δηθφλα 28: Σκήκα θψδηθα „EditActivity.java‟ 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα ν θψδηθαο ειέγρεη εάλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ηε βάζε 

έρνπλ πεξηερφκελν θαη δελ είλαη θελά ψζηε λα κελ αζηνρήζεη ν αιγφξηζκνο θαηά ηελ 

πξνβνιή. 
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3.2 Απσεία xml 

 

3.2.1 Activitypopup.xml 

 

 
Δηθφλα 29: Σκήκα θψδηθα „Activitypopup.xml‟ 

 

ηνλ παξαπάλσ θψδηθα θαίλνληαη ηα πεδία ImageButton  θαη TextView ελφο αξρείνπ xml, 

ηα φπνηα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα λα δερζνχλ κία αλεξγία απφ ηνλ ρξήζηε θαη λα 

εκθαλίζνπλ αληίζηνηρα ην απνηέιεζκα  ζε ζπγγεγξακκέλε ζέζε ζηνλ ρψξν ε νπνία έρεη 

πξνζδηνξηζηεί κέζα ζηελ εηηθέηα. 
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3.2.2 strings.xml (en) 

 

 
Δηθφλα 30: Σκήκα θψδηθα „strings.xml (en)‟ 

 

 

3.2.3 Strings.xml(el) 

 

 
Δηθφλα 31: Σκήκα θψδηθα „Strings.xml(el)‟ 

 

ηηο εηθφλεο θαίλνληαη νη εηηθέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππεξζχλδεζκνη γηα ηελ 

εκθάληζε ελφο κελχκαηνο ζηελ ζε αγγιηθή θαη ειιεληθή δηάιεθην. 
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3.2.4 Manifest.xml 

 

 
Δηθφλα 32: Σκήκα θψδηθα αξρείνπ „Manifest.xml‟ 

 

ηελ εηθφλα νξίδνληαη ζην  manifest ηα activity ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη νη δηαζέζηκεο 

νζφλεο ψζηε λα πξνβάιιεηαη ε εθαξκνγή  ζηελ θαηάιιειε νζφλε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

‘FarmStat’ 

 

4.1 ΣΟΥΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Ο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα δεκηνπξγεζεί  έλα πξνζηηφ πεξηβάιινλ ζην 

θηελνηξφθν ψζηε λα θαηαρσξεί λα επεμεξγάδεηαη θαη λα αλαηξέρεη ζηα νηθνλνκηθά θαη 

πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπ κνλάδαο. Διέγρνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα 

παξαγσγήο δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ βησζηκφηεηα ηεο κνλάδαο ηνπ. 

 

Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη : 

 Με ηε δεκηνπξγία κίαο εθαξκνγήο ζε ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηβάιινλ 

Android, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα ηνπο αλά πάζα 

ζηηγκή θαη απφ φπνην ζεκείν βξίζθνληαη π.ρ. καθξηά απφ ηελ επηρείξεζε ηνπο θαη 

ελψ είλαη ζε θίλεζε. 

 Με ηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ζε έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν ην ρξεζηκνπνηνχλ 2 

δηζεθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε κία πνηθηιία εηθνζηηεζζέξσλ ρηιηάδσλ ζπζθεπψλ. Όπνπ 

ε ειάρηζηε απαίηεζε φζν αθνξά ηηο εθδφζεηο android λα είλαη ε Lollipop, ε νπνία 

είλαη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε έθδνζε ηνπ Android. 

 Με έλα επράξηζην θαη πξνζηηφ πεξηβάιινλ ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά, νπνχ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί κε ηδηαίηεξε επθνιία ζηα ζηνηρεία ηνπ, απφ θηλεηά θαη 

tablet νπνχ νη ίληζεο κπνξνχλ λα πνηθίινπλ απφ ηηο 3.7 έσο θαη ηηο 10. 
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4.2 Πλοήγεζε 

 

Ο ρξήζηεο φηαλ εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη  4 δπλαηφηεηεο 

κεηαμχ ηνλ νπνίσλ Δηζαγσγή, Αλαδήηεζε, Δπεμεξγαζία θαη Δπαθέο. 

 

 
Δηθφλα 33: Αξρηθή νζφλε Δθαξκνγήο 

 

Δάλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα θαηαρσξήζεη κία λέα επαθή ηφηε ζα επηιέμεη ηελ επηινγή εηζαγσγή 

θαη ζα κεηαθεξζεί ζε έλα λέν πεξηβάιινλ. 
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4.2.1 Καηασώπεζε Γεδομένων 

 

 

 
Δηθφλα 34: Οζφλε εθαξκνγήο  

 

 

ην πεξηβάιινλ ηεο εηζαγσγήο  θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ φπσο ην νλνκαηεπψλπκφ 

ηνπ, ηελ πεξηνρή ηεο κνλάδαο,  έλαλ αξηζκφ ηειεθσλίαο θαη ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ ηνλ 

αθνξά. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα ηα δηαγξάςεη γηα λα εηζάγεη λέα, κπνξεί λα παηήζεη ηελ 

επηινγή θαζαξηζκφο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζήθεπζε. 

Δθφζνλ έρεη απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα κπνξεί λα παηήζεη ηελ επηινγή εηζαγσγή 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα θαηαρσξήζεη ηα δεδνκέλα ηεο κνλάδαο θαη εηζαγσγή 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα αληίζηνηρα. 
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Δηθφλα 35: Οζφλε εθαξκνγήο εηζαγσγήο βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

 

 

 
Δηθφλα 36: Οζφλε εθαξκνγήο εηζαγσγήο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  
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ηελ θαξηέια κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκπιήξσζε: 

1. Σελ ειηθία ηνπ θηελνηξφθνπ 

2. Σνλ αξηζκφ ησλ Εψσλ 

3. Σνλ αξηζκφ ησλ πξνβάησλ 

4. Σνλ αξηζκφ απφ ηα γίδηα, ηξαγηά, βεηνχιηα θαη ζηέξθα 

5. Σελ χπαξμε θαη ηνλ ηχπν ηνπ αξκεθηεξίνπ 

6. Δάλ έρεη αδεηνδφηεζε  

7. Δάλ έρεη ειεθηξνδφηεζε 

8. Ύπαξμε ηξαθηέξ 

9. Σν πξφβεην γάια πνπ παξάγεη εηεζίσο 

10.  Σν γίδηλν γάια πνπ παξάγεη εηεζίσο 

11.   Καη ηέινο ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ππάξρνπλ.  

 

ην ζεκείν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα παηήζεη απνζήθεπζε θαη λα επηζηξέςεη πίζσ ψζηε λα 

ζπλερίζεη κε ηε θαηαρψξεζε θαη απνζήθεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

ηα Οηθνλνκηθά δεδνκέλα ν ρξήζηεο  κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα έζνδα θαη ηα 

έμνδα ηεο κνλάδαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 

Έζνδα: 

 Πψιεζε πξφβεηνπ γάιαθηνο 

 Πψιεζε γίδηλνπ γάιαθηνο 

 Πψιεζε θξέαηνο 

 Δπηδνηήζεηο 

 Κνπξηά, καιιί 

 Γελλήηνξεο 

 Μαχξα 

 Άιια έζνδα 
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Έμνδα: 

 πκππθλσκέλεο ηξνθέο 

 Σξηθχιιη 

 Άιιεο ρνλδξνεηδήο φπσο ζαλά 

 Ρεχκα 

 Εψα αληηθαηάζηαζεο 

 Πεηξέιαην 

 Βελδίλεο 

 Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

 θνπγγάξηα 

 Δπηζθεπέο 

 Αλαιψζηκα αξκεθηεξίνπ 

 Μεξνθάκαηα γηα ρσξάθηα  

 Μηζζνχο θχιαθα 

 Λνηπά έμνδα γηα βνζθέο 

 Λνηπά έμνδα (απξφβιεπηα) 

 

 

4.2.2 Αναδήηεζε  

 

 
Δηθφλα 37: Οζφλε εθαξκνγήο αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ 
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Δηθφλα 38: Οζφλε εθαξκνγήο απεηθφληζε δηαγξακκάησλ 

 

Με ηελ επηινγή ηεο αλαδήηεζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ην ηειεθσληθφ ηνπ 

αξηζκφ θαη ηελ ρξνλνινγία απφ ηηο δηαζέζηκεο πνπ ζα ηνπ πξνβιεζνχλ, „ψζηε λα 

ελεκεξσζεί γηα ηα δεδνκέλα ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο. Δπίζεο παηψληαο ην θνπκπί 

δηαγξακκάησλ κπνξεί λα δεη κία δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ εζφδσλ, εμφδσλ θαη 

κεηθηψλ εζφδσλ. 
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4.2.3 Δπεξεπγαζία 

 

 
Δηθφλα 39: Οζφλε εθαξκνγήο πάλσ κέξνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ  

 

 

 

 

 
Δηθφλα 40: Οζφλε εθαξκνγήο θάησ κέξνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
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Ο ρξήζηεο απφ ην αξρηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα παηήζεη επεμεξγαζία θαη λα κεηαβεί 

ζην πεξηβάιινλ ηεο επεμεξγαζίαο φπνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη δηάθνξα δεδνκέλα  είηε 

απηά είλαη πξνζσπηθά είηε πιεξνθνξηαθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο κνλάδαο. 

Μία άιιε επηινγή πνπ είλαη δπλαηή είλαη απηή ηεο δηαγξαθήο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη 

ηα ζηνηρεία ηεο θαηαρψξεζεο, πνπ ηνλ ελδηαθέξεη  λα δηαγξάςεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

παηήζεη ηελ επηινγή δηαγξαθήο απφ ην αλαδπφκελν παξάζπξν. 

 

 

 
Δηθφλα 41: Οζφλε εθαξκνγήο φπνπ θαίλεηαη ε επηινγή δηαγξαθήο 
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4.2.4 Δπαθέρ 

 

Μία ηειεπηαία δπλαηφηεηα πνπ  έρεη ν ρξήζηεο είλαη απηή ηεο πξνβνιήο ησλ 

επαθψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ παηψληαο ηελ επηινγή επαθέο απφ 

ηελ αξρηθή νζφλε. 

 

 

 
Δηθφλα 42: Οζφλε εθαξκνγήο φπνπ θαίλεηαη ε αλαδήηεζε επαθψλ  

 

 

 

 

 

 



55 
 

Δπίλογορ 

 

ηε παξνχζα εθαξκνγή ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζην Android Studio θαη πξννξίδεηαη 

γηα smartphone θαη tablet κε ιεηηνπξγηθφ Android, θαη δηεθπεξαηψζεθε ζηα πιαίζηα 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, έγηλε έλαο αιγνξηζκηθφο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαη 

βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε δσηθή παξαγσγή. Γηα λα γίλεη ν 

έιεγρνο κειεηήζεθαλ φια ηα ζηνηρεία, νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά ηα νπνία δηέπνπλ απηνχ ηνπ 

είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο. Γίλνληαο ζηνπο θηελνηξφθνπο έλα ρξήζηκν εξγαιείν, ψζηε λα 

παξαθνινπζνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηηο  έμππλεο ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 
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Ηζηογπαθία 
   

1. Platform Architecture : 

 https://developer.android.com/guide/platform 

2. Ηζηνξία εθδφζεσλ ηνπ Android: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ηζηνξία_εθδφζεσλ_ηνπ_Android 

3. Σν Android απφ ην Cupcake έσο ην Lollipop :  

https://westcity.gr/2014/11/android-cupcake-to-lollipop/ 

4. Android 1.5 Platform Highlights : 

https://developer.android.com/about/versions/android-1.5-highlights.html 

5. Android 1.6 Platform Highlights : 

https://developer.android.com/about/versions/android-1.6-highlights.html 

6. Android 1.5 "Cupcake" : 

https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Cupcake 

7. Android 1.6 "Donut" :  

https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Donut 

8. Android 2.2 Platform Highlights : 

https://developer.android.com/about/versions/android-2.2-highlights 

9. New features from Android 2.1 to Android 2.2 Froyo : 

https://www.talkandroid.com/guides/update/new-features-from-android-2-1-to-

android-2-2-froyo/ 

10. Gingerbread : 

https://developer.android.com/about/versions/android-2.3-highlights 

11. Android 3.0-3.2.6 "Honeycomb" : 

https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Honeycomb 

12. Ice Cream Sandwich : 

https://developer.android.com/about/versions/android-4.0-highlights 

13. Android 4.0-4.0.4 "Ice Cream Sandwich" : 

 https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Ice_Cream_Sandwich 

14. Jelly Bean : 

https://developer.android.com/about/versions/jelly-bean 

15. Android "KitKat" 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_KitKat 

16. Android KitKat : 

https://developer.android.com/about/versions/kitkat#44-hce 

17. Android "Lollipop" : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Lollipop 

18. Android Lollipop : 

https://developer.android.com/about/versions/lollipop 

19. Android 6.0-6.0.1 "Marshmallow" : 

https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Marshmallow 

20. Android 6.0 Marshmallow : 

https://www.android.com/versions/marshmallow-6-0/ 

https://developer.android.com/guide/platform
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιστορία_εκδόσεων_του_Android
https://westcity.gr/2014/11/android-cupcake-to-lollipop/
https://developer.android.com/about/versions/android-1.5-highlights.html
https://developer.android.com/about/versions/android-1.6-highlights.html
https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Cupcake
https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Donut
https://developer.android.com/about/versions/android-2.2-highlights
https://www.talkandroid.com/guides/update/new-features-from-android-2-1-to-android-2-2-froyo/
https://www.talkandroid.com/guides/update/new-features-from-android-2-1-to-android-2-2-froyo/
https://developer.android.com/about/versions/android-2.3-highlights
https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Honeycomb
https://developer.android.com/about/versions/android-4.0-highlights
https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Ice_Cream_Sandwich
https://developer.android.com/about/versions/jelly-bean
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_KitKat
https://developer.android.com/about/versions/kitkat#44-hce
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Lollipop
https://developer.android.com/about/versions/lollipop
https://el.wikipedia.org/wiki/Android_Marshmallow
https://www.android.com/versions/marshmallow-6-0/
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21. Android 7.0 for Developers :  

https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.0 

22. Android "Nougat" : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Nougat 

23. Android 8.0 Oreo Smarter, faster, more powerful and sweeter than ever. The world's 

favorite cookie is your : 

https://www.android.com/versions/oreo-8-0/ 

24. Introducing Android 9 Pie (Go edition) : 

https://www.android.com/versions/go-edition/ 

25. Android "Oreo" : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Oreo 

26. Android Pie : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Pie 

27. Android 9 Pie : 

https://www.android.com/versions/pie-9-0/ 

28. Meet Android Studio : 

https://developer.android.com/studio/intro 

29. Constraint Guideline to support different Android screen sizes 

https://www.youtube.com/watch?v=GDL7fWejHkI 

30. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΕΧΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (Έξεπλεο Βννεηδψλ-

Υνίξσλ Πξνβάησλ-Αηγψλ): ΔΣΟ 2017 :  

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_I

NSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=vie

w&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INS

TANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_pu

blicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documen

ts_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=361443&

_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el 

31. Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Πιαηθφξκα Αγξνδηαηξνθήο 

Πεξηγξαθή ηξαηεγηθψλ Γξάζεσλ ΔΣΑΚ ζηελ Εσηθή παξαγσγή γηα ηα έηε 2016-

2017 Σνκέαο Εσηθήο Παξαγσγήο : 

http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles161/Εσηθή%20παξαγσγή.pdf 

32. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή :  

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPK13/- 

33. Save data using SQLite : 

https://developer.android.com/training/data-storage/sqlite 

34. https://letsknowaboutandroid.wordpress.com/about/ 

ANDROID FOR ALL 

35. https://c.mi.com/thread-1477850-1-0.html 

Mi Community 

36. https://www.pcworld.com/article/3294787/android-9-pie-faq-features-tips.html 

PCWorld 

https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Nougat
https://www.android.com/versions/oreo-8-0/
https://www.android.com/versions/go-edition/
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Oreo
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Pie
https://www.android.com/versions/pie-9-0/
https://developer.android.com/studio/intro
https://www.youtube.com/watch?v=GDL7fWejHkI
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=361443&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=361443&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=361443&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
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https://www.pcworld.com/article/3294787/android-9-pie-faq-features-tips.html
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37. https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/ΓΖΛΧΖ%20ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΧΝ%20ΓΗΚΑΗΧΜ

ΑΣΧΝ.pdf 

Γήισζε Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ 

 

https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/ΔΗΛΩΣΗ%20ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ%20ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/ΔΗΛΩΣΗ%20ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ%20ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.pdf

