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Περίληψη 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύθηκαν και περιγράφονται τεχνικές 

ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό σύ-

στημα Android. Επίσης μελετήθηκε η τεχνολογία βιομετρικής αναγνώρι-

σης/ταυτοποίησης ατόμων με χρήση οπτικών αισθητηρίων, μέσω επεξερ-

γασίας εικόνας πραγματικού χρόνου. Οι τεχνικές αυτές μελετήθηκαν στην 

πράξη με την ανάπτυξη συστήματος, στην πλατφόρμα Android SDK με 

την ενσωμάτωση λειτουργικότητας της βιβλιοθήκης OpenCV, που είναι 

σε θέση να αναγνωρίζει/ταυτοποιεί άτομα μέσω της κάμερας της έξυπνης 

κινητής συσκευής, εφαρμόζοντας αρχές βιομετρικής αναγνώρισης. 

 

Abstract 

In this thesis techniques for developing applications for smart mobile de-

vices running on Android OS were analyzed and described. Furthermore 

the biometric technology of recognition/identification of persons using 

optical sensors through real-time image processing has been studied. 

These techniques have been practically studied with the development of a 

system using the Android SDK and the OpenCV computer vision library 

that is capable of recognizing/identifying a person through the smart mo-

bile device’s camera by applying biometric recognition principles. 

 





 

 

Πρόλογος 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη εφαρμογής για έξυπνες 

κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, που είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει/ταυτοποιεί άτομα μέσω της κάμερας της έξυπνης κινητής 

συσκευής, εφαρμόζοντας αρχές βιομετρικής αναγνώρισης. Για την υλο-

ποίηση της εφαρμογής μελετήθηκε το λειτουργικό σύστημα Android OS, 

οι βιβλιοθήκες ανάπτυξης εφαρμογών Android SDK, το περιβάλλον ανά-

πτυξης Eclipse IDE και βιβλιοθήκη ανάπτυξης εφαρμογών υπολογιστικής 

όρασης και επεξεργασίας εικόνας OpenCV. Κατά την εκπόνηση της ερ-

γασίας μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν στην πράξη θέματα όπως η ανά-

πτυξη εφαρμογών για σύγχρονες έξυπνες κινητές συσκευές διαφόρων με-

γεθών και δυνατοτήτων, ο εντοπισμός προσώπου στο πλαίσιο της κάμε-

ρας, η λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών, η δυνατότητα εκμάθησης των 

προσώπων από το σύστημα και η αναγνώριση/ταυτοποίηση προσώπου. 

Ουσιαστικά, η εργασία περιελάμβανε ένα πλήρη κύκλο ανάπτυξης εφαρ-

μογής για έξυπνες κινητές συσκευές με Android OS επαγγελματικού επι-

πέδου, καθώς και την ενασχόληση με τεχνικές υπολογιστικής όρασης και 

επεξεργασίας εικόνας μέσω μελέτης και χρήσης της βιβλιοθήκης 

OpenCV. 
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Εισαγωγή 

Η χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) είναι πλέον ευρύτα-

τα διαδεδομένη με εκατομμύρια developers και χρήστες και είναι σίγουρα 

το trend της εποχής. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα συνεχίσει να είναι trend 

για τα επόμενα χρόνια και συνεπώς η ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων 

σε φοιτητές πληροφορικής κρίνεται απαραίτητη. Οι χρήστες μπορούν να 

επιλέξουν ανάμεσα σε πλήθος εφαρμογών, χιλιάδες πλέον, για διάφορες 

σύγχρονες πλατφόρμες (Android, iOS, Windows Phone), ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά τους. Η ανάπτυξη λογισμικού στις πλατφόρμες αυτές πα-

ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς επιτρέπει την χρήση του υλικού 

της συσκευής για να προσφέρει στο χρήστη ποικίλες δυνατότητες. Στην 

υλοποίηση της εφαρμογής στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δίνεται 

στο χρήστη η δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου μέσω της κάμερας συ-

σκευής με λειτουργικό σύστημα Android. 

1. Σκοπός της Εργασίας 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την επεξεργασία εικόνας 

πραγματικού χρόνου για εφαρμογές αναγνώρισης/ταυτοποίησης ατόμων 

σε έξυπνες κινητές συσκευές Android. Απαιτεί τη μελέτη της τεχνολογίας 

βιομετρικής αναγνώρισης/ταυτοποίησης ατόμων με χρήση οπτικών αι-

σθητηρίων και την ανάπτυξη συστήματος, στην πλατφόρμα υλοποίησης, 

που θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει/ταυτοποιεί άτομα μέσω της κάμερας 

της έξυπνης κινητής συσκευής, εφαρμόζοντας αρχές βιομετρικής ανα-

γνώρισης. 

Ειδικότερα η εφαρμογή, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της εργασί-

ας, πρέπει αρχικά να συλλέγει φωτογραφίες ατόμων μέσω της κάμερας 

της συσκευής, αναγνωρίζοντας αυτόματα που υπάρχει πρόσωπο. Στη συ-

νέχεια να επεξεργάζεται κατάλληλα της φωτογραφίες αυτές, ώστε να 

μπορούν να αξιοποιηθούν για αναγνώριση προσώπου και να τις αποθη-

κεύει στη μνήμη της συσκευής. Από τις φωτογραφίες αυτές, μέσω μιας 

διαδικασίας εκπαίδευσης, η εφαρμογή “μαθαίνει” τα άτομα που απεικονί-

ζονται σε αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός μοντέλου. Το 

μοντέλο στην πράξη λαμβάνει τη μορφή ενός αρχείου xml, που περιέχει 
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μεταβλητές με τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου. Μετά την εκπαίδευση, η 

εφαρμογή είναι σε θέση να ανιχνεύει πρόσωπα από την κάμερα της συ-

σκευής και να τα αναγνωρίζει. 

2. Αναγκαιότητα της Εργασίας 

Η αναγνώριση/ταυτοποίηση ατόμων είναι ένας σημαντικός τομέας έρευ-

νας και ανάπτυξης για εφαρμογές ασφάλειας. Σήμερα οι τεχνολογίες ανα-

γνώρισης/ταυτοποίησης ατόμων ποικίλουν και στηρίζονται σε διαφορετι-

κά βιομετρικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής 

που υλοποιούν. Άλλοτε βασίζονται σε τεχνολογίες αναγνώρισης με επαφή 

(π.χ. δαχτυλικά αποτυπώματα), άλλοτε σε τεχνολογίες από απόσταση με 

χρήση οπτικών αισθητηρίων (π.χ. αναγνώριση ίριδας, αναγνώριση προ-

σώπου, αναγνώριση σωματότυπου και στάση σώματος). Παράλληλα οι 

τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών σε έξυπνες κινητές συσκευές είναι 

σήμερα το πιο συχνό θέμα συζήτησης στην τεχνολογική κοινότητα αλλά 

και στις επιχειρήσεις πληροφορικής. Για την υλοποίηση της παρούσας 

εργασίας επιλέχθηκε η πλατφόρμα Android, καθώς αποτελεί σήμερα την 

πλέον επιτυχημένη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών με τη μεγαλύτερη 

διάχυση. Το λειτουργικό σύστημα Android χρησιμοποιείται σε εκατοντά-

δες εκατομμύρια κινητές συσκευές σε περισσότερες από 190 χώρες σε 

όλο τον κόσμο. Είναι η πλατφόρμα με το μεγαλύτερο αριθμό εγκαταστά-

σεων από οποιαδήποτε άλλη, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς, 

κυρίως λόγω του ότι είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα. Εκτιμάται σήμερα 

ότι κάθε μέρα 1 εκατομμύριο χρήστες ενεργοποιούν τις Android συ-

σκευές τους για πρώτη φορά και αρχίζουν να αναζητούν εφαρμογές, παι-

χνίδια και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο (Εικόνα 1) [1].  

 

Εικόνα 1. Η αύξηση του αριθμού ενεργοποιήσεων android συσκευών 
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Το Android δίνει μια ενοποιημένη πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμο-

γών για τους χρήστες ανά τον κόσμο, καθώς και μια ανοιχτή αγορά για 

την άμεση διανομή τους. Με βάση τις συνεισφορές της κοινότητας ανοι-

κτού λογισμικού του Linux και περισσότερους από 300 συνεργάτες, το 

Android έχει γίνει γρήγορα το ταχύτερα αναπτυσσόμενο λειτουργικό σύ-

στημα κινητής τηλεφωνίας. Η διαφάνεια του Android το έχει καταστήσει 

ως αγαπημένο για τους καταναλωτές αλλά και τους προγραμματιστές, 

οδηγώντας σε μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης εφαρμογών. Οι χρήστες 

του Android κατεβάζουν περισσότερες από 1,5 δισεκατομμύρια εφαρμο-

γές και παιχνίδια από το Google Play κάθε μήνα. Με τους συνεργάτες 

του, το Android πιέζει συνεχώς τα όρια του υλικού και του λογισμικού 

ώστε να φέρει νέες δυνατότητες για τους χρήστες και τους προγραμματι-

στές. Για τους προγραμματιστές, η καινοτομία συνίσταται στη δημιουργία 

ισχυρών, διαφοροποιημένων εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις τελευταί-

ες τεχνολογίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Το Android παρέχει όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη κορυφαίων εφαρμογών. Δίνει ένα 

ενιαίο μοντέλο εφαρμογών που επιτρέπει την εξάπλωση των εφαρμογών 

σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες, για ένα ευρύ φάσμα των συ-

σκευών, όπως κινητά τηλέφωνα και tablets. Το Android δίνει επίσης ερ-

γαλεία για τη δημιουργία εφαρμογών, με ωραία εμφάνιση, που επωφε-

λούνται από τις δυνατότητες του υλικού που διατίθενται σε κάθε συ-

σκευή. Προσαρμόζει αυτόματα το User Interface (UI), ώστε η εφαρμογή 

να έχει την καλύτερη δυνατή εμφάνιση σε κάθε συσκευή, ενώ δίνει στον 

προγραμματιστή όλο τον έλεγχο που χρειάζεται πάνω στο UI της εφαρμο-

γής σε διαφορετικούς τύπους συσκευών. Το Google Play είναι το κύριο 

ηλεκτρονικό κατάστημα για την πώληση και διανομή των εφαρμογών 

Android. Καθένας έχει το δικαίωμα να προωθήσει τις εφαρμογές του στο 

Google Play, το οποίο δίνει τον έλεγχο για το πώς μπορούν να πωληθούν 

(π.χ. με κόστος ή χωρίς) οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές μπορούν να διανε-

μηθούν ευρέως σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών 

Android, για όλες συσκευές ή σε συγκεκριμένα μέρη, για συγκεκριμένες 

συσκευές, ανάλογα με τις δυνατότητες του υλικού τους [1].  

Το γράφημα στην Εικόνα 2 δείχνει τον αριθμό των διαθέσιμων εφαρμο-

γών στο Android Market-Google Play (τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλί-

ου, 2013) [2].  

Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι το ενδιαφέρον των χρη-

στών, αλλά και των προγραμματιστών, για νέες εφαρμογές ολοένα και 

αυξάνεται. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται το έργο είναι 

πολύ πρόσφορο, ειδικά για μία εφαρμογή σαν αυτή που πραγματεύεται η 

παρούσα εργασία.   
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Εικόνα 2. Η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων εφαρμογών στο Google Play 

3. Όφελος της Εργασίας 

Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρέ-

χει στο χρήστη τη δυνατότητα να αναγνωρίζει πρόσωπα με την έξυπνη 

κινητή συσκευή του. Η δυνατότητα αυτή είναι κάτι καινούργιο στον κό-

σμο του Android. Λίγες είναι οι εφαρμογές που παρέχουν αναγνώριση 

προσώπων και οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν την δυνατότητα 

αυτή ως αναγνωριστικό, αντί για κωδικό πρόσβασης. Συνεπώς πρόκειται 

για μία πρότυπη εφαρμογή που μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για ποικί-

λες λειτουργίες π.χ. αναγνωριστικό χρήστη αντί για κωδικό, αναγνώριση 

προσώπων σε κάμερα ελέγχου κ.α.   

Το όφελος για το δημιουργό της εφαρμογής είναι η ενασχόληση και εξοι-

κείωση με τεχνολογίες αιχμής σχετικές με τις έξυπνες κινητές συσκευές 

και το λειτουργικό σύστημα Android, και μάλιστα στην περίοδο άνθησης 

τους σε επίπεδο ανάπτυξης επαγγελματικού τύπου εφαρμογής. Η εμπειρία 

και οι γνώσεις που συλλέχθηκαν κατά την υλοποίηση αυτής της εργασίας 

είναι ένα πολύτιμο εφόδιο για κάθε προγραμματιστή και μπορούν να αξι-

οποιηθούν και σε άλλες εφαρμογές, ενώ διερευνώνται τρόποι εκμετάλ-

λευσης της παρούσας εφαρμογής. 

4. Παραδείγματα Σχετικών Εφαρμογών 

Υπάρχουν ήδη ορισμένες εφαρμογές που έχουν ως αντικείμενο την ανα-

γνώριση ατόμων. Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται μερικές 

από αυτές. 
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4.1. Face Recognition-FastAccess για Android 

Η εφαρμογή Face Recognition-FastAccess
1
 από την Sensible Vision Inc. 

διατίθεται δωρεάν στο Google Play και έχει ως σκοπό να αναγνωρίζει το 

πρόσωπο του χρήστη και να του δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύει κω-

δικούς πρόσβασης σε διάφορα sites ή εφαρμογές, να κλειδώνει εφαρμογές 

κτλ (Εικόνα 3). Αντί ο χρήστης να πληκτρολογεί τον κωδικό του, η εφαρ-

μογή αναγνωρίζει το πρόσωπό του και συμπληρώνει αυτόματα τα απα-

ραίτητα στοιχεία. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα κλειδώματος εφαρμο-

γών που επιλέγει ο χρήστης, ώστε η κλειδωμένες εφαρμογές να εκτελού-

νται μόνο αν αναγνωριστεί το σωστό πρόσωπο. Είναι παρόμοια εφαρμο-

γή, αλλά αναγνωρίζει μονάχα ένα άτομο, τον κάτοχο του κινητού. 

 

Εικόνα 3. Στιγμιότυπα της εφαρμογής Face Recognition-FastAccess 

4.2. Face Recognition για Android 

Η εφαρμογή Face Recognition
2
 από την Lakshmanan Anbalagan διατίθε-

ται δωρεάν στο Google Play και έχει ως σκοπό την αναγνώριση προσώ-

πων. Χρησιμοποιεί και αυτή την OpenCV βιβλιοθήκη και κάνει αναγνώ-

ριση προσώπου αλλά μονάχα για ένα άτομο κάθε φορά. Η εφαρμογή α-

παιτεί εγκατάσταση του OpenCV Manager για να λειτουργήσει, κάτι που 

δεν ισχύει για την παρούσα εργασία. Επίσης η εφαρμογή δεν είναι συμβα-

τή με εκδόσεις Android 2.3 και κάτω. Από ότι φαίνεται βρίσκεται ακόμα 

σε πρώιμο στάδιο (Εικόνα 4).   

                                                      
1 Εφαρμογή διαθέσιμη από το Google Play στη διεύθυνση 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensiblevision.android.fassoapplock 
2 Εφαρμογή διαθέσιμη από το Google Play στη διεύθυνση 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arindam.FaceRecognition 
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Εικόνα 4. Στιγμιότυπα της εφαρμογής Face Recognition 

4.3. FaceLock Pro για Android 

Η εφαρμογή FaceLock Pro
3
 από την SmartApps Mobile διατίθεται στο 

Google Play έναντι 1.99€ και έχει ως σκοπό να κλειδώνει-ξεκλειδώνει το 

κινητό ή εφαρμογές με το πρόσωπο του χρήστη (Εικόνα 5). Είναι παρό-

μοια εφαρμογή αλλά λειτουργεί και αυτή για μονάχα ένα άτομο, τον κά-

τοχο της συσκευής. 

 

Εικόνα 5. Στιγμιότυπα της εφαρμογής FaceLock Pro 

                                                      
3 Εφαρμογή διαθέσιμη από το Google Play στη διεύθυνση 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facelock4appspro 
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4.4. Who on Earth για Windows Phone 

Η εφαρμογή Who on Earth
4
 από την linknode Ltd. διατίθεται στο App 

Store των Windows Phone έναντι 0.99$ και έχει ως σκοπό να αναγνωρίζει 

πρόσωπα από φωτογραφίες ή video (Εικόνα 6). Φαίνεται να μην έχει κα-

λή απόδοση καθώς οι χρήστες παραπονιούνται πως δεν δουλεύει. Επίσης 

έχει σταματήσει να δουλεύει από τον Αύγουστο 2012 σύμφωνα με σχετι-

κή ανακοίνωση του developer στην σελίδα της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 6. Στιγμιότυπα της εφαρμογής Who on Earth 

4.5. Face Recognition Camera για iPhone 

Η εφαρμογή Face Recognition Camera
5
 από την Purple Penguin.com, Inc. 

διατίθεται στο App Store της Apple έναντι 0.89€ και έχει ως σκοπό την 

αναγνώριση ατόμων από την camera της συσκευής (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7. Στιγμιότυπα της εφαρμογής Face Recognition Camera 

                                                      
4 Εφαρμογή διαθέσιμη από το App Store των Windows Phone στη διεύθυνση 

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/who-on-earth/9a112607-3636-4d26-8097-
19dd7ffd6314 
5 Εφαρμογή διαθέσιμη από το app store της Apple στη διεύθυνση  

https://itunes.apple.com/tr/app/face-recognition-camera/id335573148?mt=8 

https://itunes.apple.com/tr/app/face-recognition-camera/id335573148?mt=8
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5. Η βασική δομή της εργασίας 

 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εργασία, οι λόγοι που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον (σκοπός, αναγκαιότητα, οφέλη) και παρουσιάζεται 

περιληπτικά η προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Αναφέρεται τέλος 

οποιαδήποτε συμβολή στην επιστήμη και γνώση έχει να επίδειξη 

η εκπόνηση της εργασίας. Επίσης αναφέρονται άλλες εργασίες 

που σχετίζονται με το θέμα και ο τρόπος με τον οποίο έχει ήδη 

αντιμετωπιστεί από άλλους. 

 Κεφάλαιο 2: Αναγνώριση Προσώπου και OpenCV – Στο κε-

φάλαιο αυτό περιγράφεται η έννοια της αναγνώρισης προσώπου, 

οι τεχνικές που έχουν εφευρεθεί αλλά και μια αναφορά στην βι-

βλιοθήκη της OpenCV. 

 Κεφάλαιο 3: Android και Εργαλεία για την Ανάπτυξη της 

Εφαρμογής – Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά όλο 

το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που απαιτείται για την υ-

λοποίηση εφαρμογών Android και ειδικότερα του λογισμικού της  

παρούσας εργασίας. 

 Κεφάλαιο 4: Vision - Η Εφαρμογή – Στο κεφάλαιο αυτό περι-

γράφεται αναλυτικά η λειτουργία λογισμικού της εργασίας, πα-

ρουσιάζονται η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός του και γίνεται 

εκτενής σχολιασμός τους με σχήματα, εικόνες, πίνακες, διαγράμ-

ματα. Ακόμη περιλαμβάνεται παρουσίαση της εφαρμογής και 

μελλοντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις της λύσης που έχει δοθεί. 

 Βιβλιογραφία – Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται όλη η σχετική 

βιβλιογραφία από όλα τα κεφάλαια. 

 Παραρτήματα Α: Πηγαίος Κώδικας Εφαρμογής  – Στο παράρ-

τημα αυτό περιέχεται ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής. 

 Παραρτήματα Β: Ανάπτυξη εφαρμογής Android με χρήση της 

κάμερας για λήψη φωτογραφιών – Στο παράρτημα αυτό περι-

λαμβάνονται οδηγίες για την υλοποίηση μιας απλής εφαρμογής 

Android με μόνη λειτουργία το άνοιγμα της κάμερας και λήψη 

φωτογραφιών. Στην εφαρμογή χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη της 

OpenCV. 

 



 

 

Αναγνώριση Προσώπου και OpenCV 

1. Αναγνώριση Προσώπου 

1.1. Εισαγωγή 

Το πρόσωπο είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για τα ανθρώπινα όντα. 

Ακόμα και τα πρόσωπα δύο ομοζυγωτικών διδύμων διαφέρουν. Εντοπί-

ζουμε, αναγνωρίζουμε και διακρίνουμε τα πρόσωπα με χαρακτηριστική 

ευκολία και απλή παρατήρηση. Η ευκολία αναγνώρισης των προσώπων 

από τον άνθρωπο ήταν ένας από τους λόγους για την επιλογή γραμματο-

σήμων το οποία περιλάμβαναν πρόσωπα: ήταν πολύ δυσκολότερο να γί-

νουν πλαστογραφίες γραμματοσήμων γιατί αυτές γίνονταν εύκολα αντι-

ληπτές. Η μοναδικότητα των προσώπων είναι επίσης ο βασικός λόγος για 

την ευρεία χρήση του σε εφαρμογές όπου η ταυτοποίηση ανθρώπων είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. [3] 

Ένα σύστημα εντοπισμού και ταυτοποίησης προσώπων θα ήταν χρήσιμο 

σε μια πλειάδα εφαρμογών όπως αναγνώριση εγκληματιών, πρόσβαση σε 

συστήματα ασφαλείας όπως ταμεία τραπεζών (ΑΤΜ) και γενικά σε κάθε 

εφαρμογή που απαιτεί πρόσβαση βάση κάποιου αποδεικτικού στοιχείου 

ταυτότητας. Τέτοια συστήματα στη παρούσα φάση χρησιμοποιούν στοι-

χεία όπως κάρτες, PINs και κωδικούς πρόσβασης. Πρόσβαση βασισμένη 

σε αναγνώριση προσώπων θα μπορούσε να είναι περισσότερο αξιόπιστη 

και πιο απλή. Η αλήθεια πάντως είναι ότι σε εφαρμογές που απαιτούν 

υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά την ταυτοποίηση, η αναγνώριση προσώ-

που δεν επαρκεί –τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα. Αντίθετα σε 

εφαρμογές όπως τα συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής, ανά-

κλησης στοιχείων από βάσεις δεδομένων με βάση το περιεχόμενο, τηλε-

διάσκεψη κλπ, η αναγνώριση προσώπου είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμη 

και σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη. [3] 

Η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού μοντέλου αναγνώρισης προσώπων είναι 

μια πρόκληση για την ανθρώπινη εφευρετικότητα και φιλοδοξία. Οι πιθα-

νές εφαρμογές ενός τέτοιου μοντέλου, ενδεχομένως σε μελλοντικό χρόνο, 

χρησιμοποιούμενου για ασφάλεια κτιρίων και σταθμών εργασίας, ανα-

γνώριση κακοποιών, επαλήθευση πιστωτικών καρτών, βελτίωσης της επι-
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κοινωνίας ανθρώπου - μηχανής κοκ, το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό. 

[3] 

Ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου (facial recognition system) ασχο-

λείται με την αυτόματη αναγνώριση ή ταυτοποίηση ενός προσώπου από 

μια ψηφιακή εικόνα ή από ένα βίντεο. Ένας από τους τρόπους για να 

πραγματοποιηθεί η αναγνώριση, είναι συγκρίνοντας επιλεγμένα χαρακτη-

ριστικά του προσώπου από την εικόνα με τα χαρακτηριστικά από άλλα 

πρόσωπα σε μια βάση δεδομένων. 

Το πρόβλημα της αναγνώρισης προσώπου είναι βασικά ένα πρόβλημα 

ταξινόμησης όπου κάθε πρόσωπο στη βάση δεδομένων αναπαριστά μια 

κατηγορία στην οποία τα εισερχόμενα δεδομένα πρόκειται να αντιστοιχι-

στούν. Το πρόβλημα της ταξινόμησης επιδεινώνεται με το μέγεθος των 

δεδομένων. Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια περίπου, η αναγνώριση προ-

σώπου έχει γίνει ένα δημοφιλές θέμα έρευνας και μελέτης για τους επι-

στήμονες και επίσης μια από τις πιο πετυχημένες εφαρμογές ανάλυσης 

εικόνας. Λόγω της φύσης του προβλήματος, δεν είναι μόνο ερευνητές της 

επιστήμης των υπολογιστών που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, αλλά 

νευροεπιστήμονες και ψυχολόγοι επίσης.  

1.2. Βιομετρική ταυτοποίηση 

Στο σημερινό περιβάλλον της αυξημένης ανάγκης για οργάνωση και α-

σφάλεια, η απαίτηση για αξιόπιστη ταυτοποίηση έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του ενδιαφέροντος για τη χρήση βιομετρικών στοιχείων και συ-

στημάτων. 

Η βιομετρική ταυτοποίηση είναι η τεχνική του αυτόματου εντοπισμού και 

επαλήθευσης ενός ατόμου μέσω ενός φυσικού χαρακτηριστικού γνωρί-

σματος ή προσωπικού χαρακτηριστικού. Ο όρος «αυτόματου εντοπι-

σμού» σημαίνει ότι το βιομετρικό σύστημα αναγνώρισης πρέπει να προσ-

διορίσει ή να επαληθεύσει ένα φυσικό χαρακτηριστικό γνώρισμα ή προ-

σωπικό χαρακτηριστικό γρήγορα με ελάχιστη ή καμία παρέμβαση από το 

χρήστη. Τα συστήματα βιομετρικής τεχνολογίας αναπτύχθηκαν για χρήση 

σε υψηλού επιπέδου συστήματα ασφαλείας και επιβολής του νόμου.  

Το βασικό στοιχείο της βιομετρικής τεχνολογίας είναι η ικανότητά της να 

εντοπίζει έναν άνθρωπο και να επιβάλει την ασφάλεια. Βιομετρικό στοι-

χείο είναι ένα μοναδικό και μετρήσιμο χαρακτηριστικό του ανθρώπου 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωρίζει αυτόματα ένα άτομο ή 

να επαληθεύει την ταυτότητα του. Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και 

γνωρίσματα χωρίζονται σε συμπεριφορικά και φυσιολογικά. Συμπεριφο-

ρικό είναι το βιομετρικό στοιχείο που είναι σχετικό με τη συμπεριφορά 

ενός ατόμου και περιλαμβάνει [4]: 

• Φωνή 

• Υπογραφή 
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• Τρόπο δαχτυλογράφησης 

• Στάση σώματος και Βάδισμα 

Τα φυσιολογικά βιομετρικά συστήματα χρησιμοποιούν φυσιολογικά βιο-

μετρικά στοιχεία. Φυσιολογικό είναι το βιομετρικό στοιχείο που είναι 

σχετικό με τη μορφή του σώματος και περιλαμβάνει [4]: 

• Σχήμα και δομή δακτυλικού αποτυπώματος 

• Σχήμα και δομή παλάμης – χεριού 

• Σχήμα και χαρακτηριστικά προσώπου 

• Δομή της ίριδας του ματιού 

• Μορφή του αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού 

Ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου επιτρέπει την αναγνώριση ατόμου 

με την εμφάνισή του σε μια κάμερα ασφαλείας. Οι άνθρωποι αναγνωρί-

ζουν συχνά ο ένας τον άλλον από το πρόσωπο. Η αυτόματη αναγνώριση 

προσώπου βασίζεται στην ίδια ιδέα. Η αναγνώριση προσώπου είναι η πιο 

επιτυχημένη διαδικασία για την επιτήρηση των ανθρώπων. Η τεχνολογία 

των συστημάτων αναγνώρισης προσώπου χρησιμοποιείται για την βελτί-

ωση της ασφάλειας και είναι ένας από τους σημαντικούς τομείς στη βιο-

μηχανία των βιομετρικών συστημάτων [4]. 

Το ενδιαφέρον για τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου ενισχύεται από 

τη διαθεσιμότητα και το χαμηλό κόστος των συστημάτων παρακολούθη-

σης και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των καμερών που εγκαθίστανται 

στους χώρους εργασίας και στους δημόσιους χώρους. Αν και τα συστή-

ματα αναγνώρισης προσώπου βρίσκονται ακόμα σε φάση έρευνας και 

ανάπτυξης, πολλά συστήματα είναι εμπορικά διαθέσιμα και αρκετοί ε-

ρευνητικοί οργανισμοί εργάζονται για την ανάπτυξη πιο αξιόπιστων συ-

στημάτων. [4] 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την επιλογή της αναγνώρισης προσώπου ως 

μέθοδο αναγνώρισης και ταυτοποίησης ατόμων. Οι πιο σημαντικοί ανα-

φέρονται παρακάτω [4]: 

 Δεν απαιτείται φυσική αλληλεπίδραση εκ μέρους του χρήστη - 

ελεγχόμενου 

 Τα ποσοστά επαλήθευσης είναι υψηλά και η αναγνώριση ακριβής 

 Δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός για να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα 

της σύγκρισης 

 Δεν απαιτείται επέκταση ή αλλαγή τυχούσας υπάρχουσας υλικο-

τεχνικής υποδομής 

 Είναι τα ελάχιστα βιομετρικά συστήματα που επιτρέπουν την πα-

θητική αναγνώριση ατόμου μέσα σε πλήθος (π.χ.: τον εντοπισμό 

τρομοκράτη σε ένα αεροδρόμιο) 
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1.3. Τεχνικές αναγνώρισης προσώπων 

Τα τελευταία χρόνια πολλές τεχνικές έχουν προταθεί για το πρόβλημα της 

αναγνώρισης προσώπου. Εκ των οποίων οι τρεις δημοφιλέστερες είναι: 

1. Αναγνώριση προσώπου με Ανάλυση Πρωτευουσών Συνιστωσών 

(PCA - Principal Component Analysis) γνωστή και ως η τεχνική 

των Eigenfaces. Η τεχνική των Eigenfaces αναπτύχθηκε από το 

Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και χρησιμο-

ποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Turk και Pentland το 1991 για 

αποτελεσματική αναπαράσταση των εικόνων προσώπων χρησι-

μοποιώντας την Ανάλυση Πρωτευουσών Συνιστωσών (Principal 

Component Analysis). Παραλλαγές της τεχνικής των Eigenfaces 

χρησιμοποιούνται συχνά ως βάση άλλων μεθόδων αναγνώρισης 

προσώπου. Η μέθοδος ΑΠΣ χρησιμοποιεί ιδιοδιανύσματα 

(eigenvectors) και ιδιοτιμές (eigenvalues) για την αναπαράσταση 

των εικόνων προσώπου. Τα ιδιοδιανύσματα μπορούν να θεωρη-

θούν ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία χαρακτηρίζουν τη 

διακύμανση μεταξύ των εικόνων προσώπου [5] [6]. 

2. Αναγνώριση προσώπου με Γραμμική Ανάλυση Διακρίνουσας 

(LDA - Linear Discriminant Analysis) γνωστή και ως Fisherfaces. 

Η τεχνική των Fisherfaces ανακαλύφθηκε από τους Belhumeur, 

Hespanha και Kriegman το 1997. Είναι µία μέθοδος που στοχεύει 

στην υψηλή διαχωριστικότητα μεταξύ των διαφόρων μοτίβων 

που πρέπει να ταξινομηθούν. Η γραμμική διακρίνουσα του Fisher  

ομαδοποιεί τις εικόνες που ανήκουν στην ίδια κλάση ενώ ταυτό-

χρονα διαχωρίζει αυτές που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις. Οι 

εικόνες προβάλλονται από το δισδιάστατο χώρο σε ένα χώρο C 

διαστάσεων, όπου C ο αριθμός των κλάσεων των εικόνων (ή δια-

φορετικά ο αριθμός των διαφορετικών ατόμων στη βάση των 

προσώπων). Η μέθοδος LDA αποφεύγει ένα από τα μειονεκτήμα-

τα της PCA (eigenfaces), αυτό της ανικανότητας διαχωρισμού 

των κλάσεων. Έχει σα στόχο τη μεγιστοποίηση της διασποράς 

μεταξύ διαφορετικών κλάσεων και την ελαχιστοποίηση της δια-

σποράς εντός της κάθε κλάσης [7] [8]. 

3. Αναγνώριση προσώπου με Ανάλυση Ανεξάρτητων Συνιστωσών 

(ICA - Independent Component Analysis). Σε μια διεργασία, ό-

πως η αναγνώριση προσώπου ή εκφράσεων, στην οποία σημαντι-

κή πληροφορία μπορεί να περιέχεται στις υψηλής τάξης σχέσεις 

μεταξύ των pixels, είναι λογική η προσδοκία ότι καλύτερες εικό-

νες βάσης μπορούν να προκύψουν από μεθόδους ευαίσθητες σε 

αυτές τις υψηλής τάξης ροπές. Η Ανάλυση Ανεξάρτητων Συνι-

στωσών (ICA), που αποτελεί μια γενίκευση της μεθόδου PCA, εί-

ναι μια τέτοια μέθοδος η οποία προσπαθεί να υπολογίσει μια στα-

τιστικά ανεξάρτητη διανυσματική βάση. Για εφαρμογές επεξερ-
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γασίας εικόνων του προσώπου έχουν αναπτυχθεί δύο αρχιτεκτο-

νικές βασισμένες στην Ανάλυση Ανεξάρτητων Συνιστωσών. Η 

πρώτη αρχιτεκτονική (Architecture I) παράγει στατιστικά ανεξάρ-

τητες εικόνες βάσης, ενώ η δεύτερη (Architecture II) παράγει 

στατιστικά ανεξάρτητους συντελεστές [9].  

2. Open Source Computer Vision Library – OpenCV 

2.1. Εισαγωγή 

Η βιβλιοθήκη ‘Open Source Computer Vision Library’ (OpenCV) είναι 

μία ελεύθερα διαθέσιμη, ανοικτού κώδικα βιβλιοθήκη σε C++, που αφορά 

την επεξεργασία εικόνας και την τεχνητή όραση. Η OpenCV παρέχει μια 

στέρεη υποδομή για την τεχνητή όραση που επιτρέπει στους ειδικούς να 

δουλέψουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο από το στοιχειώδες. Με την τύπου 

BSD (Berkeley Software Distribution) άδεια χρήσης της, η OpenCV πα-

ρέχεται από την Intel για ελεύθερη εμπορική και ερευνητική χρήση. Η 

υποστήριξη της OpenCV στην τεχνητή όραση είναι εκτεταμένη. Υποστη-

ρίζει αλγορίθμους για την ανάγνωση, απεικόνιση, επεξεργασία και απο-

θήκευση στατικών αλλά και κινούμενων ψηφιακών εικόνων. Παρέχονται 

ένα πλήθος από ρουτίνες για την επεξεργασία εικόνας και υποστηρίζονται 

ρουτίνες υπολογιστικής γεωμετρίας, αναγνώρισης προτύπων και αλγό-

ριθμοι ανίχνευσης αντικειμένων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η βιβλιοθήκη 

είναι συνεχώς υπό ανάπτυξη με τη διαρκή προσθήκη νέων αλγορίθμων 

[10]. 

2.2. Τα εργαλεία που παρέχει η OpenCV για την αναγνώριση 

προσώπου 

Ανάμεσα στους πολλούς αλγορίθμους που μας παρέχει η OpenCV για 

επεξεργασία σημάτων κτλ, υπάρχουν δύο βασικές κλάσεις που κάνουν 

την αναγνώριση προσώπου ευκολότερη. Οι κλάσεις αυτές αναλύονται 

στις παρακάτω παραγράφους. 

2.2.1. Η κλάση CascadeClassifier 

Η κλάση CascadeClassifier μας βοηθά στην ανίχνευση αντικειμένων – 

προσώπων σε εικόνες ή ροές βίντεο. Περιέχει μεθόδους που φορτώνουν 

τους ταξινομητές - ανιχνευτές (classifiers) και ανιχνεύουν αντικείμενα 

στην εικόνα εισόδου. Παρακάτω αναφέρονται οι μέθοδοι που χρησιμο-

ποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. 

1. bool CascadeClassifier::load(const string& filename). Η μέθο-

δος φορτώνει έναν ταξινομητή – ανιχνευτή στο σύστημα και επι-

στρέφει true αν ολοκληρώθηκε επιτυχώς ή false διαφορετικά [11].  

Παράμετροι: 
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 filename: Το όνομα του αρχείου από όπου θα φορτωθεί ο 

κατάλληλος ταξινομητής – ανιχνευτής. Αυτό το αρχείο 

μπορεί να περιέχει έναν παλιό ταξινομητή τύπου HAAR 

ή έναν νεότερο ταξινομητή τύπου cascade. Περισσότερα 

για τους ταξινομητές – ανιχνευτές αναφέρονται στην πα-

ράγραφο 3.3.1. του κεφαλαίου Vision – Η εφαρμογή[11]. 

2. void CascadeClassifier::detectMultiScale(const Mat& image, 

vector<Rect>& objects, double scaleFactor=1.1, int minNeigh-

bors=3, int flags=0, Size minSize=Size(), Size maxSize=Size()). 

Η μέθοδος ανιχνεύει αντικείμενα διαφόρων μεγεθών στην εικόνα 

εισόδου. Τα ανιχνευμένα αντικείμενα επιστρέφονται σε μια λίστα 

ορθογωνίων (rectangles) [11].  

Παράμετροι: 

 image: Η εικόνα τύπου Mat σε μορφή CV_8U στην ο-

ποία θα εντοπιστούν τα αντικείμενα. 

 objects:  Πίνακας (vector) με ορθογώνια (rectangles) ό-

που το κάθε ορθογώνιο περιέχει το αντικείμενο που ανι-

χνεύεται. 

 scaleFactor: Προσδιορίζει το βαθμό του μέγεθος της ει-

κόνας που μειώνεται σε κάθε κλιμάκωση της εικόνας. 

 minNeighbors: Καθορίζει τον αριθμό των γειτόνων 

(neighbors) του κάθε υποψήφιου ορθογωνίου (rectangle) 

που πρέπει να έχει για να διατηρηθεί 

 flags: Παράμετρος με την ίδια σημασία για τους παλιούς 

ταξινομητές. Δεν χρησιμοποιείται όταν γίνεται χρήση 

νεότερων ταξινομητών. 

 minSize: Ελάχιστο δυνατό μέγεθος αντικειμένου. Αντι-

κείμενα μικρότερα από αυτό αγνοούνται. 

 maxSize: Μέγιστο δυνατό μέγεθος αντικειμένου. Αντι-

κείμενα μεγαλύτερα από αυτό αγνοούνται.   

2.2.2. Η κλάση FaceRecognizer 

Η κλάση FaceRecognizer είναι επέκταση της κλάσης Algorithm και μας 

βοηθά στην εκπαίδευση του συστήματος και στην αναγνώριση του προ-

σώπου. Περιέχει μεθόδους που εκπαιδεύουν το σύστημα εξάγοντας το 

εκπαιδευμένο μοντέλο από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, αναγνωρίζουν 

το πρόσωπο που υπάρχει σε μια εικόνα ή σε μια ροή βίντεο και αποθη-

κεύουν/φορτώνουν το εκπαιδευμένο μοντέλο. Για να χρησιμοποιηθούν οι 

μέθοδοι που παρέχονται, πρέπει αρχικά να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο 

τύπου FaceRecognizer καλώντας τη μέθοδο 

cv::Algorithm::create<FaceRecognizer>(const string& name) και περ-

νώντας για παράμετρο τον αλγόριθμο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. 

Οι αλγόριθμοι που υποστηρίζονται από την OpenCV είναι: Eigenfaces, 

Fisherfaces και LBPH. Περισσότερα για αυτούς τους αλγόριθμους ανα-
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φέρονται στις παραγράφους 3.3 και 3.4. του κεφαλαίου Vision – Η εφαρ-

μογή. Παρακάτω περιγράφονται οι μέθοδοι με περισσότερη λεπτομέρεια 

[12]. 

1. void FaceRecognizer::train(InputArrayOfArrays src, InputArray 

labels). Η μέθοδος εκπαιδεύει το σύστημα από τα δεδομένα που 

δέχεται ως είσοδο και εξάγει το εκπαιδευμένο μοντέλο [12]. 

Παράμετροι: 

 src: Οι εικόνες με τα πρόσωπα που λήφθηκαν. Οι εικόνες 

πρέπει να δοθούν σε μορφή πίνακα vector<Mat>. 

 labels: Οι ετικέτες που αντιστοιχούν στις εικόνες. Οι ετι-

κέτες πρέπει να δοθούν σε μορφή πίνακα vector<int>. 

2. void FaceRecognizer::update(InputArrayOfArrays src, InputAr-

ray labels). Η μέθοδος ενημερώνει ένα ήδη προπονημένο σύστη-

μα. Δυστυχώς δεν δουλεύει και για τους τρεις διαθέσιμους αλγο-

ρίθμους, παρά μόνον για τον παλαιότερο LBPH. Τα συστήματα 

που χρησιμοποιούν τους αλγορίθμους Eigenfaces και Fisherfaces 

θα πρέπει να εκπαιδεύσουν το σύστημα από την αρχή [12]. 

Παράμετροι: 

 src: Οι εικόνες με τα πρόσωπα που λήφθηκαν. Οι εικόνες 

πρέπει να δοθούν σε μορφή πίνακα vector<Mat>. 

 labels: Οι ετικέτες που αντιστοιχούν στις εικόνες. Οι ετι-

κέτες πρέπει να δοθούν σε μορφή πίνακα vector<int>. 

3. int FaceRecognizer::predict(InputArray src). Η μέθοδος ανα-

γνωρίζει την εικόνα προσώπου που δέχεται ως είσοδο και επι-

στρέφει την αντίστοιχη ετικέτα [12]. 

Παράμετροι:  

 src: Η εικόνα τύπου Mat που πρόκειται να αναγνωριστεί. 

4. void FaceRecognizer::save(const String& filename). Η μέθοδος 

αποθηκεύει το εκπαιδευμένο μοντέλο σε μορφή XML ή YAML 

[12]. 

Παράμετροι: 

 filename: Το όνομα του αρχείου που πρόκειται να απο-

θηκευτεί το εκπαιδευμένο μοντέλο. 

5. void FaceRecognizer::load(const String& filename). Η μέθοδος 

φορτώνει το εκπαιδευμένο μοντέλο που εξάχθηκε προηγουμένως 

[12]. 

Παράμετροι: 

 filename: Το όνομα του αρχείου από όπου φορτώνεται το 

εκπαιδευμένο μοντέλο. 





 

 

Android και Εργαλεία για την Ανά-

πτυξη της Εφαρμογής 

1. Το λειτουργικό σύστημα Android 

Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, βασισμένο 

στο Linux, για φορητές συσκευές όπως smartphones και tablets. Τον Ιού-

λιο του 2005, η Google εξαγόρασε την Android Inc, μια μικρή εταιρεία με 

έδρα το Palo Alto στην California των ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή ελάχιστα 

ήταν γνωστά για τις δραστηριότητες της Android Inc, εκτός του ότι ανέ-

πτυσσαν λογισμικό για κινητά τηλέφωνα. Στην Google, η ομάδα με επι-

κεφαλής τον Andy Rubin ανέπτυξε μια πλατφόρμα που στηρίζεται στον 

πυρήνα του Linux, την οποία προώθησαν με την παροχή ενός ευέλικτου, 

αναβαθμίσιμου συστήματος. Αργότερα αναπτύχθηκε από την Open 

Handset Alliance, η οποία είναι μια κοινοπραξία εταιριών λογισμικού, 

κατασκευής hardware και τηλεπικοινωνιών, οι οποίες σχετίζονται με την 

ανάπτυξη και εξέλιξη ανοιχτών προτύπων στις φορητές συσκευές. Η 

πρώτη παρουσίαση της πλατφόρμας Android έγινε στις 5 Νοεμβρίου 

2007, παράλληλα με την ανακοίνωση της ίδρυσης του οργανισμού Open 

Handset Alliance. Το πρώτο τηλέφωνο με λειτουργικό σύστημα Android 

είναι το HTC T-Mobile G1 (Εικόνα 8) και βγήκε στην αγορά τον Οκτώ-

βριο του 2008 [13],[14]. 

 

Εικόνα 8. Το πρώτο Android-powered τηλέφωνο, HTC T-Mobile G1 
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Τον Ιανουάριο του 2010, η Google ξεκίνησε την σειρά συσκευών 

Nexus, μια σειρά από smartphones και tablets με λειτουργικό σύστημα 

Android, που κατασκευάζονται από εταίρο κατασκευαστή για την 

Google. Η HTC συνεργάστηκε με την Google για να κυκλοφορήσει το 

πρώτο smartphone Nexus, το Nexus One (Εικόνα 9) [13],[15]. Η σειρά 

έχει έκτοτε ενημερωθεί με νεότερες συσκευές, όπως το Nexus 4 τηλέφω-

νο και το Nexus 10 tablet, τα οποία κατασκευάστηκαν από την LG και 

Samsung αντίστοιχα. Τα Nexus τηλέφωνα και ταμπλέτες της Google, επι-

δεικνύουν τις νεότερες εκδόσεις Android, καθώς και τα νεότερα χαρα-

κτηριστικά υλικού [13]. 

 

Εικόνα 9. Το πρώτο Nexus τηλέφωνο, HTC Nexus One 

Η Google δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα του Android υπό 

τους όρους της άδειας Apache, μιας ελεύθερης άδειας λογισμικού, που 

επιτρέπει στο λογισμικό να τροποποιηθεί ελεύθερα και να διανεμηθεί από 

κατασκευαστές συσκευών, πάροχους ασύρματης επικοινωνίας και προ-

γραμματιστές. Επιπλέον, το Android έχει μια μεγάλη κοινότητα προ-

γραμματιστών που αναπτύσσουν εφαρμογές (apps), που επεκτείνουν τη 

λειτουργικότητα των συσκευών. Τον Οκτώβριο του 2012, υπήρχαν περί-

που 700.000 διαθέσιμες εφαρμογές για Android, και ο εκτιμώμενος αριθ-

μός των εφαρμογών που μεταφορτώθηκαν από το Google Play ήταν 25 

δισεκατομμύρια [13]. 

Το πλάνο διάχυσης που υιοθετήθηκε επέτρεψε στο Android για να γίνει η 

πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα για έξυπνες κινητές συσκευές 

στον κόσμο, ξεπερνώντας στα τέλη του 2010 το Symbian ως το λογισμικό 

της επιλογής των εταιρειών τεχνολογίας, που χρειάζονται ένα χαμηλού 

κόστους, προσαρμόσιμο, ελαφρύ λειτουργικό σύστημα για συσκευές υ-

ψηλής τεχνολογίας, αποφεύγοντας την εκ του μηδενός ανάπτυξη. Ως απο-

τέλεσμα, παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε αρχικά για κινητά τηλέφωνα 

και ταμπλέτες, γνώρισε πρόσθετες εφαρμογές για τηλεοράσεις, κονσόλες 

παιχνιδιών, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλα ηλεκτρονικά. Η 

ανοιχτή φύση του Android έχει ενθαρρύνει περαιτέρω μια μεγάλη κοινό-
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τητα προγραμματιστών, να χρησιμοποιούν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα 

ως θεμέλιο για τα project τους, τα οποία προσθέτουν νέα χαρακτηριστικά 

για προχωρημένους χρήστες, ή εισάγουν το Android σε συσκευές 

που επίσημα είχαν κυκλοφορήσει με άλλο λειτουργικό σύστημα [13]. 

Το Android είχε στα μέσα του 2012 ένα παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 

smartphone 75% , με 750 εκατομμύρια συσκευές να έχουν ενεργοποιηθεί 

στο σύνολο και 1,5 εκατομμύρια ενεργοποιήσεις ανά ημέρα. Η επιτυχία 

του λειτουργικού συστήματος το έχει καταστήσει στόχο για διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας ως μέρος των λεγόμενων "smartphone wars» μεταξύ των 

εταιρειών τεχνολογίας [13]. 

1.1. Η διεπαφή του Android 

Η διεπαφή χρήστη του Android βασίζεται στον άμεσο χειρισμό χρησιμο-

ποιώντας τις εισόδους αφής που αντιστοιχούν σε πραγματικές ενέργειες 

όπως το σύρσιμο, τον ελαφρύ χτύπο, το τσίμπημα και το αντίστροφο τσί-

μπημα για να χειρίζεται τα αντικείμενα στην οθόνη. Η ανταπόκριση στις 

εισόδους του χρήστη είναι σχεδιασμένη να είναι άμεση και να παρέχει 

ένα εύχρηστο περιβάλλον αφής, συχνά χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες 

δόνησης της συσκευής να παρέχει απτική ανάδραση στο χρήστη. Εσωτε-

ρικό υλικό (όπως γυροσκόπια, επιταχυνσιόμετρα και αισθητήρες εγγύτη-

τας) χρησιμοποιείται από ορισμένες εφαρμογές, ώστε να ανταποκριθούν 

στις πρόσθετες ενέργειες του χρήστη, όπως η προσαρμογή της οθόνης 

από κατακόρυφη σε οριζόντια ανάλογα με τον προσανατολισμό της συ-

σκευής, ή δυνατότητα του χρήστη να κατευθύνει ένα όχημα σε ένα αγω-

νιστικό παιχνίδι περιστρέφοντας τη συσκευή, προσομοιώνοντας τον έλεγ-

χο ενός τιμονιού [13]. 

Οι Android συσκευές πραγματοποιούν εκκίνηση στην αρχική οθόνη 

(home screen), το κύριο σημείο πλοήγησης και ενημέρωσης της συ-

σκευής, το οποίο είναι παρόμοιο με την επιφάνεια εργασίας που υπάρχει 

στους υπολογιστές. Οι αρχικές οθόνες Android συνήθως αποτελούνται 

από εικονίδια των εφαρμογών και μικροεφαρμογές που καλούνται 

widgets. Τα εικονίδια των εφαρμογών ξεκινούν τη σχετική εφαρμογή, 

ενώ τα widgets εμφανίζουν ζωντανά, πληροφορία που απαιτεί αυτόματη 

ενημέρωση του περιεχομένου, όπως η πρόβλεψη του καιρού, τα εισερχό-

μενα email του χρήστη και τίτλοι ειδήσεων απευθείας στην αρχική οθόνη. 

Η αρχική οθόνη μπορεί να αποτελείται από μερικές σελίδες, όπου ο χρή-

στης μπορεί να περιηγηθεί, σέρνοντας δεξιά ή αριστερά μεταξύ των σελί-

δων, αλλά και να προσαρμόσει την εμφάνιση της ανάλογα με τις προτι-

μήσεις του. Εφαρμογές τρίτων που διατίθενται στο Google Play ή σε άλ-

λα καταστήματα εφαρμογών, μπορούν να αλλάξουν εκτενώς το θέμα της 

αρχικής οθόνης, ακόμα και να μιμηθούν την εμφάνιση άλλων λειτουργι-

κών συστημάτων, όπως το Windows Phone. Οι περισσότεροι κατασκευα-

στές, και κάποιοι πάροχοι ασύρματης επικοινωνίας, προσαρμόζουν την 
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εμφάνιση και την αίσθηση των Android συσκευών τους ώστε να διαφο-

ροποιούνται από τους ανταγωνιστές [13]. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης βρίσκεται μια μπάρα κατάστασης (status bar), 

που δείχνει πληροφορίες για τη συσκευή και τη συνδεσιμότητα της. Αυτή 

η γραμμή κατάστασης μπορεί να "συρθεί" κάτω, για να αποκαλύψει μια 

οθόνη κοινοποιήσεων (notification screen), όπου οι εφαρμογές εμφανί-

ζουν σημαντικές πληροφορίες ή ενημερώσεις, όπως η ειδοποίηση νέου e-

mail ή SMS κειμένου, με έναν τρόπο που δεν διακόπτει ή ενοχλεί άμεσα 

το χρήστη. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Android οι εν λόγω κοινοποιή-

σεις μπορούσαν να επιλεχθούν από το χρήστη, ώστε να ανοίξει η σχετική 

εφαρμογή, αλλά με πρόσφατες ενημερώσεις προστέθηκαν βελτιωμένες 

λειτουργίες, όπως τη δυνατότητα κλήσης ενός αριθμού απευθείας από την 

ειδοποίηση της αναπάντητης κλήσης χωρίς να χρειάζεται το άνοιγμα του 

παραθύρου κλήσης εφαρμογών πρώτα. Οι κοινοποιήσεις παραμένουν 

στην οθόνη κοινοποιήσεων, μέχρι να διαβαστούν ή να απορριφθούν από 

το χρήστη [13]. 

1.2 Εξέλιξη του Android 

Το ιστορικό εκδόσεων του Android λειτουργικού συστήματος ξεκίνησε 

με την κυκλοφορία του Android beta το Νοέμβριο του 2007. Η πρώτη 

εμπορική έκδοση, Android 1.0, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2008. 

Το Android είναι υπό συνεχή ανάπτυξη από την Google και την Open 

Handset Alliance (OHA), και έχει γνωρίσει μια σειρά ενημερώσεων στη 

βάση του λειτουργικού συστήματος από την αρχική κυκλοφορία του. Αυ-

τές οι ενημερωμένες εκδόσεις συνήθως διορθώνουν σφάλματα και προ-

σθέτουν νέες δυνατότητες [16]. 

Από τον Απρίλιο του 2009, οι Android εκδόσεις έχουν αναπτυχθεί υπό 

κωδική ονομασία και κυκλοφόρησαν σε αλφαβητική σειρά: Cupcake, 

Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich και 

Jelly Bean. Από το 2013, πάνω από 500 εκατομμύρια ενεργές συσκευές 

χρησιμοποιούν το Android OS σε όλο τον κόσμο. Η πιο πρόσφατη σημα-

ντική Android ενημέρωση ήταν η Jelly Bean 4.2, η οποία κυκλοφόρησε 

στις εμπορικές συσκευές το Νοέμβριο του 2012 [16]. Στις παραγράφους 

που ακολουθούν αναφέρονται βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων 

εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος Android. 

1.2.1.  Android 1.5 Cupcake (API level 3) 

Η έκδοση “Cupcake” (Εικόνα 10), βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.27, 

παρουσιάστηκε στις 30 Απριλίου του 2009. Η ενημέρωση περιλαμβάνει 

αρκετά νέα χαρακτηριστικά και τις τροποποιήσεις στο UI: 

 Υποστήριξη Widget (μινιατούρες από εφαρμογές οι οποίες μπο-

ρούν να ενσωματωθούν σε άλλες εφαρμογές όπως π.χ. αρχική 
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οθόνη και να δέχονται περιοδικές ενημερώσεις) και δυνατότητα 

προσθήκης φακέλων στην αρχική οθόνη. 

 Αναπαραγωγή και εγγραφή βίντεο σε MPEG-4 και 3GP μορφές. 

 Χρήση λειτουργίας αντιγραφή-επικόλληση και στις εφαρμογές 

περιήγησης διαδικτύου. 

 Αρχείο καταγραφής κλήσεων με συγκεκριμένη ημερομηνία και 

ώρα και πρόσβαση μέσα από το αρχείο αυτό στη καρτέλα κά-

ποιας επαφής. 

 Εικονικό πληκτρολόγιο με πρόβλεψη λέξεων. 

 Υποστήριξη Bluetooth A2DP και AVRCP. 

 Επιλογή αυτόματης περιστροφής οθόνης. 

 Δυνατότητα ανεβάσματος φωτογραφιών στο Picasa και βίντεο 

στο YouTube απευθείας από το κινητό [16] 

 

Εικόνα 10. Το λογότυπο του Android 1.5 "Cupcake" 

1.2.2. Android 1.6 Donut (API level 4) 

Η έκδοση “Donut” (Εικόνα 11), βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.29, πα-

ρουσιάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2009. Στην ενημερωμένη έκδοση 

περιλαμβάνονται πολλά νέα χαρακτηριστικά: 

 Φωνητική αναζήτηση και αναζήτηση κειμένου από την αρχική 

οθόνη σε σελιδοδείκτες, επαφές και διαδίκτυο. 

 Ευκολότερη αναζήτηση στο Android Market (Google Play) και  

δυνατότητα εμφάνισης στιγμιότυπων οθόνης της κάθε εφαρμο-

γής. 

 Εφαρμογές Συλλογής, Φωτογραφικής Μηχανής και Βίντεο πλή-

ρως ολοκληρωμένες με γρηγορότερη πρόσβαση στη κάμερα. 

 Δυνατότητα πολλαπλής επιλογής φωτογραφιών από την εφαρμο-

γή Συλλογή για διαγραφή ή μετακίνηση. 

 Υποστήριξη τεχνολογίας CDMA/EVDO, 802.1x, VPNs και text-

to-speech. 

 Υποστήριξη οθονών αναλύσεως WVGA. 

 Βελτίωση ταχύτητας στις εφαρμογές αναζήτησης και κάμερας. 

 Gesture framework και εργαλείο ανάπτυξης Gesture Builder [16] 
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Εικόνα 11. Το λογότυπο του Android 1.6 "Donut" 

1.2.3. Android 2.0 Eclair (API level 5) 

Η έκδοση “Eclair” (Εικόνα 12), βασισμένη και αυτή στον Linux Kernel 

2.6.29, παρουσιάστηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2009, ενώ τον Ιανουάριο 

του 2010 επανεκδόθηκε σε Αndroid 2.1 (API level 7) Eclair (MR1). Περι-

ελάμβανε: 

 Δυνατότητα προσθήκης πολλαπλών λογαριασμών email σε μία 

συσκευή και συγχρονισμό με τις επαφές. 

 Υποστήριξη Bluetooth 2.1. 

 Δυνατότητα αναζήτησης στα αποθηκευμένα μηνύματα κειμένου 

(sms) και μηνύματα πολυμέσων (mms). 

 Δυνατότητα επιλογής της αυτόματης διαγραφής παλαιότερων μη-

νυμάτων όταν ξεπεραστεί ένα καθορισμένο όριο. 

 Νέα χαρακτηριστικά στη κάμερα όπως: υποστήριξη φωτογραφι-

κού φλας, ψηφιακό ζουμ, λειτουργία σκηνής, ισορροπία λευκού, 

εφέ χρώματος και macro εστίασης. 

 Βελτιωμένη ταχύτητα δαχτυλογράφησης στο εικονικό πληκτρο-

λόγιο, με λεξικό που συμπεριλαμβάνει προτάσεις και ονόματα 

επαφών. 

 Ανανεωμένη διεπαφή χρήστη (UI) στο πρόγραμμα περιήγησης 

διαδικτύου με μικρογραφίες σελιδοδεικτών, μεγέθυνση διπλού 

αγγίγματος και υποστήριξη HTML5. 

 Βελτιωμένη ταχύτητα του υλικού (hardware) και ανανεωμένη δι-

επαφή χρήστη. 

 Υποστήριξη περισσότερων μεγεθών οθόνης και ανάλυσης, με κα-

λύτερη αναλογία αντίθεσης. 

 Βελτιωμένο Google Map 3.1.2. 

 Δυνατότητα αντίληψης Multi-Touch [16] 
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Εικόνα 12. Το λογότυπο του Android 2.0 "Eclair" 

1.2.4. Android 2.2 Froyo (API level 8) 

Η έκδοση “Froyo” (Εικόνα 13), βασισμένη στο Linux Kernel 2.6.32, πα-

ρουσιάστηκε στις 20 Μαΐου του 2010. Περιελάμβανε: 

 Βελτιστοποίηση της ταχύτητας του λειτουργικού συστήματος, της 

διαχείρισης μνήμη και της γενικής απόδοσης. 

 Ενσωμάτωση του Chrome V8 JavaScript στις εφαρμογές περιή-

γησης διαδικτύου. 

 Βελτιστοποίηση ταχύτητας εφαρμογών μέσω του JIT (Just-In-

Time compilation). 

 Υποστήριξη του C2DM (Android Cloud to Device Messaging). 

 Αναβαθμισμένη υποστήριξη Microsoft Exchange συμπεριλαμβα-

νομένων των πολιτικών ασφαλείας. 

 USB Tethering και λειτουργία Wi-Fi Hotspot. 

 Βελτιωμένη εφαρμογή Launcher με συντομεύσεις για τις εφαρμο-

γές τηλεφώνου και τις περιήγησης διαδικτύου. 

 Προσθήκη επιλογής για την απενεργοποίηση της πρόσβασης δε-

δομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας. 

 Αναβάθμιση του Android Market με δυνατότητα αυτόματων ενη-

μερώσεων. 

 Γρήγορή μετάβαση ανάμεσα στις γλώσσες πληκτρολογίου και 

στα λεξικά. 

 Φωνητική κλήση και κοινή χρήση επαφών μέσω Bluetooth. 

 Υποστήριξη αριθμητικών και αλφαριθμητικών κωδικών πρόσβα-

σης. 

 Δυνατότητα ανεβάσματος αρχείων μέσω των εφαρμογών περιή-

γησης διαδικτύου. 

 Δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών στην κάρτα μνήμης  

 Υποστήριξη Adobe Flash. 

 Υποστήριξη έξτρα μεγάλων PPI (Pixel Per Inch) οθονών όπως 4 

ιντσών 720p [16] 
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Εικόνα 13. Το λογότυπο του Android 2.2 "Froyo" 

1.2.5. Android 2.3 Gingerbread (API level 9) 

Η έκδοση “Gingerbread” (Εικόνα 14), βασισμένη στο Linux Kernel 

2.6.35.7, παρουσιάστηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 2010, ενώ το Φεβρουά-

ριο του 2011 επανεκδόθηκε σε Android 2.3.3. Περιελάμβανε: 

 Πιο απλό και ταχύ User Interface. 

 Υποστήριξη πολύ μεγάλων μεγεθών οθονών και ανάλυσης 

(WXGA και πάνω). 

 Προεγκατεστημένη υποστήριξη για SIP (Session Initiation Proto-

col) VoIP (Voice over Internet Protocol) τηλεφωνία. 

 Γρηγορότερη και πιο έξυπνη εισαγωγή κειμένου μέσα από το ει-

κονικό πληκτρολόγιο, με μεγαλύτερη ακρίβεια, με καλύτερες 

προτεινόμενες λέξεις και με την επιλογή εισαγωγής κειμένου μέ-

σω της φωνητικής λειτουργίας. 

 Ανανεωμένη λειτουργία αντιγραφής-επικόλλησης σε όλο το λει-

τουργικό σύστημα και στις εφαρμογές του. 

 Υποστήριξη NFC (Near Field Communication). 

 Νέα ηχητικά εφέ. 

 Εφαρμογή Download Manager για το κατέβασμα αρχείων από 

email, περιηγητή διαδικτύου ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. 

 Προεγκατεστημένη υποστήριξη για πολλαπλές κάμερες στη συ-

σκευή. 

 Υποστήριξη WebM/VP8 για αναπαραγωγή βίντεο και AAC για 

κωδικοποίηση ήχου. 

 Βελτιωμένη διαχείριση ενέργειας με καλύτερη διαχείριση των 

εφαρμογών που κατανάλωναν ενέργεια από τη συσκευή για με-

γάλο χρονικό διάστημα ακόμα και όταν βρισκόταν σε κατάσταση 

χαμηλής λειτουργίας. 

 Αυξημένη υποστήριξη για την ανάπτυξη κώδικα του λειτουργι-

κού. 

 Αλλαγή από YAFFS (Yet Another Flash File System) σε 

σύστημα αρχείου ext4. 
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 Βελτίωση ήχου και γραφικών για τους προγραμματιστές παιχνι-

διών. 

 Προεγκατεστημένη υποστήριξη για περισσότερους αισθητήρες 

(όπως γυροσκόπιο και βαρόμετρο). 

 Αυξημένη απόδοση με την ταυτόχρονη συλλογή και διαγραφεί 

των αντικειμένων που δεν είναι πλέον χρήσιμα από το πρόγραμμα 

[16] 

 

Εικόνα 14. Το λογότυπο του Android 2.3 "Gingerbread" 

1.2.6. Android 3.0 Honeycomb (API level 11) 

Η έκδοση “Honeycomb” (Εικόνα 15), βασισμένη στο Linux Kernel 

2.6.36, παρουσιάστηκε στις 9 Μαΐου του 2011,με την ιδιαιτερότητα ότι 

προοριζόταν αποκλειστικά για tablets. Οι αλλαγές που έγιναν στην έκδο-

ση αυτή έχουν να κάνουν κυρίως με τη βελτίωση της υποστήριξης των 

tablets: 

 Επανασχεδιασμένο εικονικό πληκτρολόγιο για αποτελεσματι-

κότερη, γρηγορότερη και ακριβέστερη πληκτρολόγηση σε μεγα-

λύτερες οθόνες. 

 Πιο απλοποιημένη και πιο έξυπνη λειτουργία αντιγραφής-

επικόλλησης. 

 Αντικατάσταση παραθύρων με καρτέλες στην εφαρμογή περιή-

γησης διαδικτύου και δυνατότητα ανώνυμης περιήγησης. 

 Γρήγορη πρόσβαση στη κάμερα και στα χαρακτηριστικά της (ε-

στίαση, φλας, ζουμ, μπροστινή κάμερα κ.α.). 

 Δυνατότητα εμφάνισης φωτογραφιών και άλμπουμ σε λειτουργία 

πλήρης οθόνη. 

 Υποστήριξη βίντεο-συνομιλίας (video chat) μέσω του Google 

Talk. 

 Γρηγορότερη απόδοση του υλικού συστήματος (hardware). 

 Υποστήριξη πολυπύρηνων επεξεργαστών. 

 Δυνατότητα κρυπτογράφησης όλων των δεδομένων του χρήστη. 

 Νέα παράθυρα διεπαφής χρήστη (UI) για καλύτερη οργάνωση και 

εύρεση επαφών και με αποτελεσματικότερη προβολή και οργά-
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νωση των μηνυμάτων email, που επιτρέπει στους χρήστες να επι-

λέξουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα μήνυμα. 

 Βελτίωση στοίβας HTTPS με την ένδειξη ονόματος διακομιστή 

SNI (Server Name Indication) [16] 

 

Εικόνα 15. Το λογότυπο του Android 3.0 "Honeycomb" 

1.2.7. Android 4.0 Ice Cream Sandwich (API level 14) 

Η έκδοση “Ice Cream Sandwich” (Εικόνα 16), βασισμένη στο Linux 

Kernel 3.0.1, παρουσιάστηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2011. Περιελάμβα-

νε: 

 Ευκολότερη δημιουργία φακέλων με τη λειτουργία drag-and-

drop. 

 Πιο προσαρμόσιμο Launcher. 

 Βελτιωμένος τηλεφωνητής με ικανότητα να επιταχύνει ή να επι-

βραδύνει τα μηνύματα του. 

 Ικανότητα λήψης στιγμιότυπων οθόνης (Screenshots). 

 Διόρθωση των σφαλμάτων του πληκτρολογίου. 

 Δυνατότητα πρόσβασης σε εφαρμογές απευθείας από την οθόνη 

κλειδώματος. 

 Βελτιωμένη λειτουργία αντιγραφής-επικόλλησης. 

 Face Unlock, μια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να ξε-

κλειδώνουν τα κινητά τους με λογισμικό αναγνώρισης προσώπου 

και με την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχει στη συσκευή μπροστι-

νή κάμερα. 

 Νέα εφαρμογή περιήγησης διαδικτύου με την υποστήριξη του 

Google Chrome η οποία αντί για νέα παράθυρα εμφάνιζε καρτέ-

λες, με μέγιστο αριθμό καρτελών 16 καρτέλες. 

 Επιλογή στις ρυθμίσεις που προειδοποιεί το χρήστη ότι πλησιάζει 

ένα συγκεκριμένο όριο χρήσης δεδομένων (που έχει ορίσει ο ίδι-

ος) και την απενεργοποιεί όταν υπερβεί το όριο. 

 Δυνατότητα να κλείνει τις εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκή-

νιο και καταναλώνουν δεδομένα. 
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 Βελτιωμένη εφαρμογή της κάμερας με: μηδενική υστέρηση κλεί-

στρου, λειτουργία πανοραμικής φωτογραφίας και δυνατότητα 

χρήσης ζουμ κατά την εγγραφή βίντεο.  

 Προεγκατεστημένο πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών. 

 Ανανέωση της εφαρμογής People, με συγχρονισμό των επαφών 

με τα δεδομένα τους από τα κοινωνικά δίκτυα. 

 Μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών με τη χρήση του συστή-

ματος NFC (Android Beam). 

 Υποστήριξη της μορφής εικόνας WebP που έχει να κάνει με τη 

συμπίεση της εικόνας χωρίς απώλειες. 

 Λειτουργία που επιτρέπει δύο συσκευές να συνδεθούν μεταξύ 

τους μέσω ασυρμάτου δικτύου (Wi-Fi Direct). 

 Εγγραφή βίντεο υψηλής ευκρίνειας (1080p) [16] 

 

Εικόνα 16. Το λογότυπο του Android 4.0 "Ice Cream Sandwich" 

1.2.8. Android 4.1/4.2 Jelly Bean (API level 16/17) 

Η έκδοση “Jelly Bean” (Εικόνα 17), βασισμένη στο Linux Kernel 3.0.31, 

Κυκλοφόρησε στις 27 Ιουνίου του 2012 στην έκδοση 4.1 και στη αργότε-

ρα επανεκδόθηκε στην έκδοση 4.2. Περιελάμβανε: 

 Επανασχεδιασμένο UI και widgets για χρήση σε tablets και σε 

smartphones. 

 Νέες δυνατότητες μέσω της κάμερας. 

 Δυνατότητα απενεργοποίησης των ειδοποιήσεων μιας εφαρμογής 

για μια συγκεκριμένη περίοδο. 

 Συντομεύσεις και widgets μπορούν αυτόματα να αναδιαταχτούν ή 

μεγέθους για να ώστε τα νέα στοιχεία να χωρούν στην Αρχική 

Οθόνη. 

 Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω Bluetooth  για το An-

droid Beam. 

 Βελτιωμένη φωνητική αναζήτηση. 

 Νέα εφαρμογή αναζήτησης Google Now. 
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 Το διαθέσιμο πρόγραμμα περιήγησης Android αντικαθίσταται με 

την Android mobile έκδοση του Google Chrome, στις συσκευές 

με προεγκατεστημένο το Android 4.1. 

 Υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών χρηστών (για tablet μόνο). 

 Υποστήριξη προβολής σε εξωτερική οθόνη μέσω wi-fi. 

 Προσθήκη νέων λειτουργιών κλειδώματος οθόνης. 

 Group Messaging. 

 Βελτιωμένη φωνητική αναζήτηση. 

 Επανασχεδιασμένες ειδοποιήσεις των εφαρμογών [16] 

 

Εικόνα 17. Το λογότυπο του Android 4.1 "Jelly Bean" 

1.3. H Αρχιτεκτονική του Android 

Στον πυρήνα της πλατφόρμας Android, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 

18, βρίσκεται ένα Linux kernel το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 

των οδηγών συσκευών (device drivers), τον έλεγχο πρόσβασης στους πό-

ρους του συστήματος, τη διαχείριση μνήμης και τις λοιπές υπηρεσίες που 

παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα. Στους device drivers συγκαταλέγονται 

αυτοί της οθόνης, του WiFi, της κάμερας, του ήχου κ.α [17],[18]. 

Ένα επίπεδο ψηλότερα βρίσκονται οι βιβλιοθήκες του συστήματος που 

είναι γραμμένες σε C++ και περιλαμβάνουν την OpenGL, την SQLite, τη 

Media library κ.α. Οι εφαρμογές που τρέχουν σε μια έξυπνη κινητή συ-

σκευή μπορούν να έχουν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες αυτές μέσω της 

Dalvik JVM (Java Virtual Machine). Οι εφαρμογές Android είναι γραμ-

μένες σε Java και άρα για να τρέξουν χρειάζονται το αντίστοιχο περιβάλ-

λον. Όπως λοιπόν για να εκτελέσουμε μία εφαρμογή σε ένα PC είναι α-

παραίτητο να είναι εγκατεστημένο το κατάλληλο JRE (Java Runtime 

Environment), για τις εφαρμογές Android το ρόλο του JRE παίζει η 

Dalvik VM [17]. 

Δεδομένης της σαφώς πιο περιορισμένης υπολογιστικής ισχύος καθώς και 

της ποσότητας διαθέσιμης μνήμης που έχουν οι κινητές συσκευές σε σχέ-

ση με τους υπολογιστές, η συγκεκριμένη VM είναι βελτιστοποιημένη στο 
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να χρησιμοποιεί μικρότερα σε μέγεθος αρχεία ενδιάμεσου κώδικα, τα ο-

ποία σε αντίθεση με αυτά της Java SE έχουν κατάληξη .dex αντί για 

.class. Επίσης, σύμφωνα με την Google, διαθέτει και πιο καλά γραμμένο 

σύστημα απόρριψης μη χρησιμοποιούμενων πληροφοριών (garbage 

collector). Αν και υπάρχει έκδοση της Java για κινητά τηλέφωνα, η Java 

ME, η Google έκρινε σωστό να χρησιμοποιήσει τη δική της υλοποίηση 

και έτσι γεννήθηκε η Dalvik. Κάθε εφαρμογή λοιπόν που γράφεται και 

εκτελείται στο Android, χρησιμοποιεί τη Dalvik και τρέχει σε ξεχωριστό 

instance του VM [17]. 

Στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο βρίσκεται το Android SDK (Software 

Development Kit) που περιέχει όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για τη 

συγγραφή εφαρμογών. Ο κώδικας που γράφεται βάσει του SDK για τη 

δημιουργία εφαρμογών στοχεύει στην εκτέλεση κάποιας συγκεκριμένης 

λειτουργίας, π.χ. για την πραγματοποίηση μιας κλήσης, την αποστολή 

ενός SMS, τον εντοπισμό της τρέχουσας θέσης κλπ. Στην ουσία καλεί 

κάποια από τις μεθόδους που παρέχονται από το συγκεκριμένο SDK. Πα-

ρακάτω γίνεται περαιτέρω ανάλυση αυτού του επιπέδου [17]. 

Οι εφαρμογές βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, στην κορυφή του ονο-

μαζόμενου application stack που ονομάζεται Applications Layer [17]. 

 

Εικόνα 18. Η αρχιτεκτονική του Android 

1.3.1. Application Framework 

Το Android παρέχει στους developers μια ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα 

ανάπτυξης και τη δυνατότητα να αναπτύξουν με αυτή καινοτόμες και 
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πλούσιες σε υλικό, εφαρμογές. Οι developers έχουν στη διάθεση τους τη 

δυνατότητα ελέγχου του υλικού της συσκευής και μέσω αυτής μπορούν 

να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εντοπισμού, εκτέλεση διεργα-

σιών παρασκηνίου, και πάρα πολλές ακόμη δυνατότητες, οι οποίες βασί-

ζονται στα APIs (Application Programming Interfaces) που είναι διαθέσι-

μα. Οι developers έχουν πρόσβαση σε όλα τα APIs μεταξύ αυτών και στα 

κύρια APIs που χρησιμοποιούν οι ενσωματωμένες εφαρμογές. Η δομή 

των εφαρμογών είναι τέτοια που ευνοείται η επαναχρησιμοποίηση δομι-

κών συστατικών, και επίσης επιτρέπεται η χρήση των δυνατοτήτων της 

μίας εφαρμογής από άλλες εφαρμογές, βέβαια κάτω από τις προδιαγραφές 

ασφάλειας του Android [19]. Τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του 

πλαισίου εφαρμογών είναι: 

 Σύστημα προβολών (View System) – αποτελεί ένα εκτενές σύ-

νολο από αντικείμενα GUI (Graphical User Interface), τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό μιας εφαρμο-

γής. Παραδείγματα προβολών είναι οι λίστες (listView), το πλέγ-

μα (GridView), πεδία εισαγωγής κειμένου, κουμπιά, κλπ [19]. 

 Πάροχος Περιεχομένου (Content Provider) – δίνει τη δυνατότη-

τα στις εφαρμογές να μοιράζονται ή να ανταλλάσσουν δεδομένα 

μιας συγκεκριμένης μορφής, η οποία ορίζεται από τον πάροχο. 

Παραδείγματα δεδομένων, είναι οι επαφές χρήστη και οι βάσεις 

δεδομένων των εφαρμογών [19]. 

 Διαχειριστής Πόρων (Resource Manager) – παρέχει πρόσβαση 

σε υλικό το οποίο δεν είναι σε μορφή κώδικα όπως πχ, εικόνες, 

αρχεία xml, πίνακες χαρακτήρων, κλπ [19]. 

 Διαχειριστής Ειδοποιήσεων (Notification Manager) – δίνει στις 

εφαρμογές πρόσβαση στις υπηρεσίες ειδοποιήσεων χρήστη. Τέ-

τοιες είναι οι ειδοποιήσεις στη notification bar, τα toast μηνύματα 

στο κάτω μέρος της οθόνης, η δόνηση του κινητού και η ενεργο-

ποίηση της οθόνης, κλπ [19]. 

 Διαχειριστής τοποθεσίας (Location Manager) – παρέχει πρό-

σβαση στις υπηρεσίες τοποθεσίας του συστήματος. Οι υπηρεσίες 

αυτές επιτρέπουν στις εφαρμογές να λαμβάνουν περιοδικές ενη-

μερώσεις της γεωγραφικής θέσης της συσκευής ή να πυροδοτούν 

μια καθορισμένη ενέργεια όταν η συσκευή εισέρχεται μια δεδο-

μένη γεωγραφική θέση [19],[20]. 

 Διαχειριστής Δραστηριοτήτων (Activity Manager) – διαχειρίζε-

ται τον κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων και παρέχει δυνατότητα 

πλοήγησης από δραστηριότητα σε δραστηριότητα κρατώντας α-

ποθηκευμένη στη μνήμη τη σειρά εκτέλεσης αυτών. Στην Εικόνα 

19 παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής κάθε δραστηριότητας [19],[21]. 
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Εικόνα 19. Κύκλος ζωής μίας δραστηριότητας (Activities Lifecycle) 

1.4. Η δομή μιας εφαρμογής Android 

Κάθε project λειτουργεί ως «πακέτο», όπου φυλάσσονται κώδικας, αρχεία 

πόροι κ.α. Το SDK προϋποθέτει από το κάθε project να έχει  μία συγκε-

κριμένη δομή, ώστε να μπορεί να μεταγλωττίζει και να δημιουργεί το 

«πακέτο» - package της εφαρμογής σωστά. Σε ένα android project, όλα τα 

περιεχόμενα του πακέτου στο τέλος ενσωματώνονται σε ένα αρχείο με 

επέκταση .apk, με το οποίο γίνεται η εγκατάσταση σε συσκευή. Μερικά 

από τα περιεχόμενα δημιουργούνται αυτόματα από προεπιλογή, ενώ άλλα 

θα πρέπει να δημιουργηθούν, εφόσον απαιτείται [22]. Οι παρακάτω κατά-

λογοι και αρχεία συμπεριλαμβάνονται σε ένα Android project:  
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1.4.1 Το αρχείο Manifest.xml 

Κάθε project εφαρμογής περιέχει ένα αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι 

σημαντικότερες πληροφορίες της εφαρμογής, και το αρχείο αυτό ονομά-

ζεται AndroidManifest.xml. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό αρχείο 

και αποτελεί κύριο συστατικό κάθε εφαρμογής. Στο αρχείο αυτό της ε-

φαρμογής γίνονται διάφορες δηλώσεις, με τις οποίες περιγράφονται τα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά της εφαρμογής και προσδιορίζονται τα συ-

στατικά της. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες είναι: 

 Το όνομα του πακέτου της εφαρμογής 

 Το όνομα της εφαρμογής όπως εμφανίζεται στους χρήστες 

 Η έκδοση των APIs που χρησιμοποιούνται 

 Ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής 

 Οι άδειες χρήσης που ζητάει η εφαρμογή 

 Όλες οι δραστηριότητες, πάροχοι περιεχομένου, υπηρεσίες, κλπ, 

που περιέχει και χρησιμοποιεί η εφαρμογή.  

Τα δομικά μέρη του project αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω. Πά-

ντως ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρεται το εξής: ένα από τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στο Manifest είναι το <uses-sdk>, στο οποίο προσ-

διορίζονται οι εκδόσεις Android που είναι συμβατές με την εφαρμογή. Το 

στοιχείο <application> αναφέρεται στο σύνολο της εφαρμογής. Ένα στοι-

χείο <activity> εισάγεται ως «απόγονος» του στοιχείου <application> για 

κάθε κλάση Activity του project. Επίσης, ως «απόγονος» του στοιχείου 

<application>  εισάγεται το στοιχείο <uses-library> για την χρήση εξωτε-

ρικής βιβλιοθήκης [23]. 

1.4.2. Ο φάκελος res 

Ο φάκελος res (resources) περιέχει διάφορους υποκαταλόγους με τους 

πόρους (αρχεία εικόνας, κειμένου, xml layout) της εφαρμογής. Ένας από 

αυτούς είναι ο κατάλογος drawable που περιέχει τα αρχεία εικόνας (.jpg, 

.png, .gif) του Project. Στον υποκατάλογο values αποθηκεύονται όλοι οι 

πόροι κειμένου (μεταβλητές τύπου String) που χρησιμοποιούνται στην 

εφαρμογή. Ο υποκατάλογος layout περιέχει τα .xml αρχεία που ορίζουν 

το UI της εφαρμογής [22]. 

1.4.3. Ο φάκελος src 

Στο φάκελο src (source) περιέχονται τα αρχεία κλάσης της Java όλων των 

Activities, Services, Content Providers, βοηθητικά αρχεία, κλπ. Ο φάκε-

λος περιέχει το πακέτο ή τα πακέτα της εφαρμογής, τα οποία περιέχουν τα 

αρχεία Java, και αποτελεί το μοναδικό φάκελο στο project στον οποίο 

αποθηκεύονται τα αρχεία του κώδικα της εφαρμογής [22]. 
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1.4.4. Δομικά μέρη ενός Project 

 Δραστηριότητες (Activities) – είναι μια οθόνη διεπαφής χρήστη 

(GUI) και προβολής πληροφοριών. Πρόκειται ίσως για το κύριο 

δομικό στοιχείο μιας εφαρμογής. Κάθε εφαρμογή έχει τόσα Ac-

tivities όσες και οι διαφορετικές οθόνες, οι οποίες εμφανίζονται 

στο χρήστη. Όλες οι δραστηριότητες συνεργάζονται μεταξύ τους 

για να δώσουν στο χρήστη μια συνολική εμπειρία χρήσης της ε-

φαρμογής [24]. 

 Προθέσεις (Intents) – Οι δραστηριότητες επικοινωνούν και ε-

ναλλάσσουν την λειτουργία τους μέσω των Intents. Ουσιαστικά 

τα Intents εξασφαλίζουν την μετάβαση από τη μία δραστηριότητα 

σε μια άλλη και επίσης χρησιμοποιούνται για ανταλλαγή δεδομέ-

νων. Η ανταλλαγή δεδομένων, μπορεί να γίνει είτε μεταξύ των 

Activities μιας εφαρμογής, είτε από τη μία εφαρμογή στην άλλη. 

Για παράδειγμα μπορούμε μέσω ενός Intent να εκκινήσουμε έναν 

browser ώστε να μας ανοίξει απευθείας ένα url το οποίο έχουμε 

παρέχει εμείς μέσω ενός Intent [24]. 

 Υπηρεσίες (Services) – Πρόκειται για λειτουργίες της εφαρμογής 

οι οποίες είναι σχεδιασμένες να τρέχουν στο παρασκήνιο και να 

επιστρέφουν αποτελέσματά ακόμη και όταν η εφαρμογή δεν είναι 

στο προσκήνιο. Για παράδειγμα μια εφαρμογή media player μπο-

ρεί μέσω μιας υπηρεσίας να συνεχίσει να παίζει μουσική ακόμη 

και όταν το κύριο παράθυρο της εφαρμογής δεν βρίσκεται στο 

προσκήνιο [24]. 

 Πάροχος Περιεχόμενου (Content Providers) – Η ανταλλαγή 

δεδομένων από μια εφαρμογή στην άλλη μπορεί να γίνει μέσω 

ενός Intent, ένας πάροχος περιεχομένου, όμως, έχει πιο σύνθετη 

λειτουργία. Οι content providers μιας εφαρμογής διαχειρίζονται 

συγκεκριμένα δεδομένα της εφαρμογής, τα οποία έχει ορίσει ο 

προγραμματιστής κατά την κατασκευή της εφαρμογής. Συνηθι-

σμένα δεδομένα τα οποία μοιράζονται μέσω Content Providers, 

είναι οι βάσεις δεδομένων SQLite μιας εφαρμογής, και οι επαφές 

του χρήστη [24]. 

 Δέκτες Μετάδοσης (Broadcast Receivers) – Πρόκειται για ένα 

είδος υπηρεσίας, η οποία αντιλαμβάνεται κάποια γεγονότα του 

συστήματος και αναλαμβάνει να ενημερώσει το σύστημα ή τις 

υπόλοιπες εφαρμογές. Ο σκοπός τους είναι διπλός καθότι μπο-

ρούν και να ενημερωθούν για κάποιο συμβάν από άλλες εφαρμο-

γές, αλλά και να ειδοποιήσουν τις υπόλοιπες εφαρμογές και το 

σύστημα για κάποιο συμβάν που τις ενεργοποίησε. Δεν έχουν 

γραφικό περιβάλλον αλλά μπορούν να προβάλουν ειδοποίηση 

στο χρήστη μέσω της μπάρας ειδοποιήσεων. Συνήθως χρησιμο-

ποιούνται ως διαμεσολαβητές μεταξύ των Activities και των 

Services μιας εφαρμογής [24]. 
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1.5. Υποστήριξη ποικίλων συσκευών Android  

Οι συσκευές Android κυκλοφορούν σε πολλές μορφές και μεγέθη σε όλο 

τον κόσμο. Το ευρύ φάσμα των τύπων των συσκευών Android, παρέχει τη 

δυνατότητα στον προγραμματιστή να συστήσει την εφαρμογή του σε ένα 

τεράστιο ακροατήριο. Για να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία μια ε-

φαρμογή Android, θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στα διάφορα 

χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής. Μερικές από τις σημαντικές διαφο-

ροποιήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη, είναι τα μεγέθη οθόνης και οι 

εκδόσεις της πλατφόρμας Android [25],[26]. Η εφαρμογή που υλοποιή-

θηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι συμβατή με όλα τα μεγέθη 

και αναλύσεις οθονών, με όλες τις πλατφόρμες Android από 2.3 μέχρι 

4.2.2. Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύονται αυτά τα χαρακτη-

ριστικά της εφαρμογής. 

1.5.1. Υποστήριξη διαφόρων γλωσσών 

Οι λειτουργίες που προσφέρει η εφαρμογή της παρούσας εργασίας μπο-

ρούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο από Έλληνες χρήστες, αλλά και από χρή-

στες άλλης εθνικότητας. Συνεπώς κρίθηκε χρήσιμο, η εφαρμογή να υπο-

στηρίζει Ελληνικά αλλά και Αγγλικά. Για το λόγο αυτό μελετήθηκαν οι 

δυνατότητες που παρέχει το Android για την παροχή πολύγλωσσης ενη-

μέρωσης μέσα από το ίδιο περιβάλλον. 

Οι μεταβλητές τύπου String που εμφανίζονται στο UI (η κειμενική πλη-

ροφορία), συνιστάται να αποθηκεύονται σε ένα εξωτερικό αρχείο 

strings.xml στο φάκελο res/values του project. Η υποστήριξη άλλων 

γλωσσών, γίνεται με δημιουργία πρόσθετων φακέλων values μέσα στο 

φάκελο res, με ονομασία values-«ISO country-code» [25]. 

Στην εφαρμογή της παρούσας εργασίας υπάρχει ένας φάκελος values με 

τις προεπιλεγμένες τιμές των String στην Αγγλική γλώσσα, και ένας val-

ues-el με τις τιμές στην Ελληνική. Έτσι, αν η γλώσσα της συσκευής είναι 

η Ελληνική, η εφαρμογή αυτόματα θα φορτώσει τις τιμές από τον κατά-

λογο values-el. Αν η γλώσσα της συσκευής είναι οποιαδήποτε άλλη, θα 

φορτώσει τις τιμές από τον κατάλογο με τις εξ’ ορισμού τιμές (default 

values). Η δομή των καταλόγων values, για την παρούσα εργασία: 

Vision (project-name)/ 

    res/ 

       values/ 

           strings.xml 

       values-el/ 

           strings.xml 

Υπόδειγμα του αρχείου values/strings.xml: 

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

<resources> 

    <string name="app_name">Vision</string>  

    <string name="recognize_button">Recognize</string> 
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    <string name="train_button">Train</string> 

</resources> 

Υπόδειγμα του αρχείου values-el/strings.xml: 

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

<resources> 

    <string name="app_name">Vision</string>  

    <string name="recognize_button">Αναγνώριση</string> 

    <string name="train_button">Εκπαίδευση</string> 

</resources> 

1.5.2. Υποστήριξη διαφόρων οθονών 

Οι συσκευές Android ποικίλουν από μικρά κινητά τηλέφωνα έως μεγάλα 

TV set. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι εφαρμογές να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

να είναι συμβατές με όλα τα μεγέθη και αναλύσεις οθονών, ώστε να είναι 

διαθέσιμες σε περισσότερους χρήστες [27]. 

Το User Interface της εφαρμογής που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πα-

ρούσας εργασίας, σχεδιάστηκε ώστε να προσαρμόζεται στο μέγεθος και την 

ανάλυση κάθε οθόνης, για προσανατολισμό κατακόρυφο. 

Το Android κατηγοριοποιεί τις οθόνες συσκευών χρησιμοποιώντας δύο 

γενικές ιδιότητες: το μέγεθος και την ανάλυση ή πυκνότητα (density). Το 

Android χαρτογραφεί τα πραγματικά μεγέθη και πυκνότητες σε γενικευ-

μένες.  Υπάρχουν τέσσερα γενικευμένα μεγέθη (Εικόνα 20): μικρό 

(small), κανονικό (normal), μεγάλο (large), πολύ μεγάλο (xlarge) και τέσ-

σερις γενικευμένες πυκνότητες: χαμηλή (ldpi), μεσαίου (mdpi), υψηλή 

(hdpi), πολύ υψηλής (xhdpi) [28],[29]. 

 

Εικόνα 20. Χαρτογράφηση πραγματικών μεγεθών και πυκνοτήτων 

Ο προγραμματιστής κατά το σχεδιασμό του User Interface καλείται να 

δώσει περισσότερη βαρύτητα στη συμβατότητα με τις συσκευές που έ-

χουν μεγαλύτερα ποσοστά διανομής [30]. Ο Πίνακας I συγκεντρώνει τα 

ποσοστά υποστήριξης των αναλύσεων οθόνης που παρέχουν οι συσκευές 

Android σύμφωνα με επίσημα στοιχεία μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Α-

ντίστοιχα στις εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 21, Εικόνα 22) εμφανίζο-

νται με γραφικό τρόπο τα ποσοστά υποστήριξης μεγεθών οθόνης και α-

ναλύσεων. 
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Πίνακας I. Ποσοστό υποστήριξης των χαρακτηριστικών οθονών από τις συσκευές 

 ldpi mdpi tvdpi Hdpi xhdpi xxhdpi Total 

Small 9.5%      9.5% 

Normal 0.1% 16.1%  37.9% 25.0% 0.8% 79.9% 

Large 0.7% 2.7% 1.0% 0.5% 0.8%  5.7% 

Xlarge 0.1% 4.6%  0.1% 0.1%  4.9% 

Total 10.4% 23.4% 1.0% 38.5% 25.9% 0.8%  

Τελευταία ενημέρωση: 2 Απρ 13. Εκδόσεις με λιγότερο από 0,1% της διανομής δεν απεικονίζονται. 

 

Εικόνα 21. Υποστήριξη των μεγεθών οθονών από τις Android συσκευές 

Τελευταία ενημέρωση: 2 Απρ 13. Εκδόσεις με λιγότερο από 0,1% της διανομής δεν απεικονίζονται. 

 

Εικόνα 22. Υποστήριξη των πυκνοτήτων οθονών από τις Android συσκευές 

Τελευταία ενημέρωση: 2 Απρ 13. Εκδόσεις με λιγότερο από 0,1% της διανομής δεν απεικονίζονται. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι τεχνικές σχεδίασης 

που προτείνονται και έχουν υιοθετηθεί στην υλοποίηση της εφαρμογής 

της παρούσας εργασίας. 

Υποστήριξη διαφόρων πυκνοτήτων οθόνης: 

 Χρήση εικονοστοιχείων ανεξάρτητα της πυκνότητας (dp, sp): 

Κατά το σχεδιασμό του UI, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 

πραγματικών pixel για τον ορισμό αποστάσεων ή μεγεθών. Λόγω 
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των διαφόρων πυκνοτήτων που υποστηρίζονται από τις οθόνες, ο 

ίδιος αριθμός pixels μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετική φυσική 

απόσταση σε κάθε οθόνη. Αντί αυτού συνιστάται η χρήση των 

μονάδων dp και sp. Dp είναι pixel ανεξάρτητα πυκνότητας, που 

αντιστοιχεί στο φυσικό μέγεθος ενός εικονοστοιχείου σε 160 dpi. 

Sp είναι κατά βάση ή ίδια μονάδα με το dp, αλλά κλιμακώνεται 

κατά προτιμώμενο μέγεθος του κειμένου του χρήστη και χρησι-

μοποιείται μόνο για καθορισμό μεγέθους γραμματοσειράς κειμέ-

νου [31]. Π.χ.: 

<Button android:layout_width="wrap_content"  

      android:layout_height="wrap_content"  

      android:text="@string/clickme" 

      android:textSize="20sp" 

      android:layout_marginTop="20dp" /> 

 Παροχή εναλλακτικών εικόνων:  Η παροχή προσαρμοσμένων ει-

κόνων για κάθε γενικευμένη πυκνότητα οδηγεί σε καλύτερη ποιό-

τητα και επιδόσεις γραφικών. Η δημιουργία των εικόνων για κάθε 

πυκνότητα, γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα μεγέθους: 

xhdpi: 2.0 

hdpi: 1.5 

mdpi: 1.0 (baseline) 

ldpi: 0.75 

Αυτό σημαίνει ότι αν έχει δημιουργηθεί μια εικόνα 200x200 για 

xhdpi συσκευές, θα πρέπει να παραχθεί η ίδια εικόνα σε 150x150 

για hdpi, σε 100x100 για mdpi και τέλος σε 75x75 για ldpi συ-

σκευές. Στη συνέχεια, αυτές οι εικόνες θα πρέπει να τοποθετη-

θούν στον κατάλληλο υποφάκελο του res, όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω, και το σύστημα θα επιλέξει αυτόματα την κατάλληλη 

ανάλογα με την πυκνότητα της οθόνης, στην οποία εκτελείται η 

εφαρμογή [31],[28]: 

SerresGuide (project-name)/ 

  res/ 

    drawable-xhdpi/ 

        image.png 

    drawable-hdpi/ 

        image.png 

    drawable-mdpi/ 

        image.png 

    drawable-ldpi/ 

        image.png  

Υποστήριξη διαφόρων μεγεθών οθόνης: 

 Χρήση των «wrap-content» και «match-parent»: Για να διασφα-

λιστεί ότι το UI (layouts) είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται σε 

διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να γίνει χρήση των 

"wrap_content" και "match_parent" για το πλάτος και το ύψος ο-

ρισμένων στοιχείων (views). Με τη χρήση του "wrap_content", το 
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πλάτος ή το ύψος της προβολής ορίζεται στο ελάχιστο μέγεθος 

που απαιτείται για να χωρέσει το περιεχόμενο σε αυτό το στοιχείο 

(view). Το "match_parent" (επίσης γνωστό ως "fill_parent" πριν 

το επίπεδο API 8) αναγκάζει το στοιχείο (view) να επεκταθεί ώ-

στε να ταιριάζει με το μέγεθος του στοιχείου γονέα (parent view) 

[32]. Π.χ.:  

<TextView 

  android:id="@+id/label" 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" /> 

 Χρήση του RelativeLayout: Αρκετά πολύπλοκα layouts μπορούν 

να παραχθούν με την χρήση του LinearLayout και των μεγεθών 

"wrap-content" και "match-parent". Ωστόσο, το LinearLayout δεν 

επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των χωρικών σχέσεων των views 

που περιέχει. Τα views σε ένα LinearLayout απλά στοιχίζονται το 

ένα δίπλα στο άλλο. Ο προσανατολισμός των views σε κάποια 

άλλη παραλλαγή εκτός από ευθεία γραμμή, γίνεται με χρήση Rel-

ativeLayouts. Στo RelativeLayout η θέση ενός child view καθορί-

ζεται σε σχέση με τη θέση των άλλων child views. Για παράδειγ-

μα μπορεί να ένα view α μπορεί να εφάπτεται στην αριστερή 

πλευρά του view γονέα και ένα view β να εφάπτεται στη δεξιά 

πλευρά του view γονέα [32]. Π.χ.: 

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

<RelativeLayout 

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

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent"> 

    <TextView 

        android:id="@+id/label" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Type here:"/> 

    <EditText 

        android:id="@+id/entry" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@id/label"/> 

    <Button 

        android:id="@+id/ok" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@id/entry" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_marginLeft="10dp" 

        android:text="OK" /> 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_toLeftOf="@id/ok" 

        android:layout_alignTop="@id/ok" 

        android:text="Cancel" /> 

</RelativeLayout> 
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Εικόνα 23. Εμφάνιση του layout σε μικρή και σε μεγάλη οθόνη αντίστοιχα 

Σημειώνεται ότι αν και το μέγεθος των views έχει αλλάξει, οι χω-

ρικές σχέσεις τους έχουν διατηρηθεί, όπως ορίζεται από τις πα-

ραμέτρους του RelativeLayout [32]. 

Άλλες τεχνικές σχεδίασης που προτείνονται για υποστήριξη περισσότε-

ρων μεγεθών οθονών: 

 Χρήση διαφορετικών layout: Ο προγραμματιστής για κάθε μέγε-

θος οθόνης που επιθυμεί να υποστηρίζει η εφαρμογή του μπορεί 

να δημιουργήσει και ένα ξεχωριστό layout xml αρχείο. Κάθε lay-

out πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλο κατάλογο πόρων, με 

ονομασία layout-<χαρακτηριστικό οθόνης>. Για παράδειγμα, ένα 

layout για μεγάλες οθόνες θα πρέπει να αποθηκευτεί στον κατά-

λογο res/layout-large [28]. Αντίστοιχα μπορούν παραχθούν layout 

αρχεία για οθόνες με κατακόρυφο/οριζόντιο προσανατολισμό, με 

συγκεκριμένο πλάτος (σε dp) ή με συνδυασμούς των προηγουμέ-

νων [28],[32]. Π.χ.: 
MyProject/ 

    res/ 

        layout/               : default (portrait) 

            main.xml 

        layout-sw600dp/          : screen size 600 dp 

            main.xml 

        layout-land/           : landscape 

            main.xml 

        layout-large/          : large (portrait) 

            main.xml 

        layout-large-land/     : large and landscape 

            main.xml 

1.5.3. Υποστήριξη διαφόρων εκδόσεων Android 

Ενώ οι τελευταίες εκδόσεις του Android συχνά παρέχουν εξαιρετικά 

APIs, θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται παλαιότερες εκδόσεις 

του Android μέχρι να λάβουν την ενημέρωση περισσότερες συσκευές 

[33]. Έτσι, η εφαρμογή που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας 

είναι συμβατή με όλες της εκδόσεις Android από 2.3 μέχρι τη νεότερη 4.2.2. 
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Ο προγραμματιστής κατά το σχεδιασμό εφαρμογής καλείται να δώσει 

περισσότερη βαρύτητα στη συμβατότητα με τις εκδόσεις Android που 

έχουν μεγαλύτερα ποσοστά διανομής (Πίνακας II) [30]. 

Πίνακας II. Εκδόσεις Android και υποστήριξη από Android συσκευές 

Έκδοση Κωδική ονομασία API level Διανομή/διάχυση 

1.6 Donut 4 0.1% 

2.1 Eclair 7 1.7% 

2.2 Froyo 8 4.0% 

2.3-2.3.2 Gingerbread 9 0.1% 

2.3.3-2.3.7 Gingerbread 10 39.7% 

3.2 Honeycomb 13 0.2% 

4.0.3-4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 29.3% 

4.1.x Jelly Bean 16 23.0% 

4.2.x Jelly Bean 17 2.0% 

Τελευταία ενημέρωση: 2 Απρ 13. Εκδόσεις με λιγότερο από 0,1% της διανομής δεν απεικονίζονται. 

 

Εικόνα 24. Εκδόσεις Android και υποστήριξη από Android συσκευές 

Τελευταία ενημέρωση: 2 Απρ 13. Εκδόσεις με λιγότερο από 0,1% της διανομής δεν απεικονίζονται. 

Οι παρακάτω τεχνικές βοηθούν την εφαρμογή να επωφεληθεί από τα τε-

λευταία APIs, αλλά και να υποστηρίζει παλαιότερες εκδόσεις Android: 

 Καθορισμός Minimum και Target επιπέδου API: Το αρχείο An-

droidManifest.xml περιγράφει λεπτομέρειες για την εφαρμογή, 

όπως τις εκδόσεις του Android που υποστηρίζει. Συγκεκριμένα, 

τα χαρακτηριστικά minSdkVersion και targetSdkVersion του 

στοιχείου <uses-SDK> προσδιορίζουν το χαμηλότερο επίπεδο 

API με το οποίο η εφαρμογή είναι συμβατή και το υψηλότερο ε-

πίπεδο API κατά το οποίο έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί [33]. 

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

... > 

<uses-sdk android:minSdkVersion="10" android:targetSdkVersion="17" 

/> 

... 
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</manifest> 

Καθώς νέες εκδόσεις γίνονται διαθέσιμες, η μορφή κάποιων χα-

ρακτηριστικών αλλάζει. Για να επωφεληθεί η εφαρμογή από αυ-

τές τις αλλαγές και να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή ταιριάζει με 

τη μορφή που υποστηρίζει κάθε συσκευή, συνιστάται ο ορισμός 

της τιμής targetSdkVersion στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση του 

Android [33]. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε 

minSdkVersion  “10” και targetSdkVersion “17”.  

 Έλεγχος της Έκδοσης Συστήματος κατά το χρόνο εκτέλεσης: Το 

Android παρέχει ένα μοναδικό κωδικό για κάθε έκδοση Android 

στην κλάση Build constants. Αυτοί οι κωδικοί μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν σε συνθήκες για να διασφαλιστεί ότι ο κώδικας που 

εξαρτάται από υψηλά επίπεδα API θα εκτελείται μόνο όταν τα 

API είναι διαθέσιμα στο σύστημα [33]. Π.χ.: 

private void setUpActionBar() { 

  // Make sure we're running on Honeycomb or higher  

  // to use ActionBar APIs 

  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) { 

    ActionBar actionBar = getActionBar(); 

    actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

  } 

} 

 Χρήση των στυλ και θεμάτων της πλατφόρμας: Το Android πα-

ρέχει θέματα που δίνουν την εμφάνιση και την αίσθηση του υπο-

κείμενου λειτουργικού συστήματος. Αυτά τα θέματα μπορούν να 

εφαρμοστούν στο αρχείο Manifest μιας εφαρμογής, ώστε η εφαρ-

μογή να ακολουθεί φυσικά την τελευταία εμφάνιση και αίσθηση 

του Android με κάθε νέα έκδοση. Θέμα μπορεί να οριστεί σε ο-

λόκληρη την εφαρμογή, αλλά και σε μεμονωμένα activities [33]. 

Π.χ.: 
<activity  

android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"> 

1.6. Το πιστοποιητικό των εφαρμογών Android  

Το σύστημα Android απαιτεί όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένες με ένα πιστοποιητικό του οποίου το ιδιωτικό 

κλειδί κατέχει ο προγραμματιστής της εφαρμογής. Το σύστημα Android 

χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό ως μέσο προσδιορισμού του συντάκτη της 

εφαρμογής και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εφαρ-

μογών. Το πιστοποιητικό δεν χρησιμοποιείται για να ελέγχει ποιες εφαρ-

μογές ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει [34]. 

 Για τον έλεγχο και την διόρθωση της εφαρμογής, τα εργαλεία 

Build υπογράφουν την εφαρμογή με ένα ειδικό debug κλειδί που 

δημιουργείται από το Android SDK build tools [34] 
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 Όταν η εφαρμογή είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει στους χρήστες, 

θα πρέπει να υπογραφεί με ένα κατάλληλο ιδιωτικό κλειδί. Δεν 

μπορεί να δημοσιευθεί μια εφαρμογή που έχει υπογραφεί με το 

debug κλειδί που δημιουργούνται από τα εργαλεία SDK [34] 

 Όλες οι εφαρμογές πρέπει να υπογράφονται. Το σύστημα δεν θα 

εγκαταστήσει μια εφαρμογή σε έναν εξομοιωτή ή μια συσκευή, 

εάν δεν έχει υπογραφεί [34] 

 Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να υπογραφεί από μια αρχή πιστο-

ποίησης. Είναι απολύτως επιτρεπτή και τυπική, η χρήση αυτό-

υπογεγραμμένων πιστοποιητικών από τον προγραμματιστή, για 

τις Android εφαρμογές [34] 

 Το σύστημα ελέγχει την ημερομηνία λήξης ενός πιστοποιητικού 

μόνο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αν το πιστοποιητικό 

μιας εφαρμογής λήξει μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, η 

εφαρμογή θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά [34] 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τα στοιχεία που εμπλέκονται στην 

κατασκευή και τη λειτουργία μιας εφαρμογής [35]: 

 

Εικόνα 25. Building and running an android application 

2. Απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη της εφαρμογής 

Η ανάπτυξη εφαρμογών Android απαιτεί τη χρήση μίας πλατφόρμας IDE 

(Integrated Development Environment) με ενσωματωμένο το ADΤ 

(Android Developer Tools) Plugin. Συνιστάται από την Google η χρήση 

του ADT Bundle
6
, το οποίο περιλαμβάνει την τελευταία έκδοση του 

περιβάλλοντος ανάπτυξης Eclipse
7
 με ενσωματωμένο το ADT Plugin 

[36].  

Για την υλοποίηση της εφαρμογής κρίθηκε επίσης απαραίτητη η χρήση 

της βιβλιοθήκης OpenCV4Android. Η OpenCV (Open Source Computer 

Vision Library) είναι μια βιβλιοθήκη που παρέχει μια κοινή υποδομή για 

εφαρμογές υπολογιστικής όρασης [37]. Ωστόσο είναι υλοποιημένη σε 

C++ και για την ενσωμάτωση native (C/C++) κώδικα σε μία Android 

                                                      
6 Το πλήρες πακέτο ανάπτυξης εφαρμογών Android είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://developer.android.com/sdk/index.html 
7 Το Eclipse IDE μπορεί να μεταφορτωθεί από τη διεύθυνση http://www.eclipse.org/downloads/, ή 

απευθείας από τη διεύθυνση μεταφόρτωσης του περιβάλλοντος ανάπτυξης Android ADK 
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εφαρμογή απαιτείται η προσθήκη του Android NDK (Native 

Development Tools) [38].  

Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαλεία που αναφέρθηκαν, 

παρέχονται στα παρακάτω κεφάλαια. 

2.1. ADT Bundle 

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών Android, 

συνιστάται να γίνει με τη χρήση του πακέτου ADT Bundle. Με το ADT 

Bundle γίνεται πολύ πιο εύκολη η εγκατάσταση, καθώς περιέχει όλα τα 

παρακάτω απαραίτητα για την ανάπτυξη εφαρμογών: 

 Eclipse IDE + ADT plugin  

 Android SDK Tools  

 Android Platform-tools  

 Την τελευταία έκδοση του Android 

 Την τελευταία έκδοση του συστήματος Android για τον 

προσομοιωτή (emulator) κινητής συσκευής  

Αρχικά είναι αναγκαία η εγκατάσταση της πλατφόρμας Java JDK
8
. 

Προσοχή πρέπει να δίνεται σε ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης σε 

πλατφόρμες x64 (64-bit) όπου απαιτείται η εγκατάσταση και της 32-bit 

έκδοσης της JRE. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει εγκατάσταση του ADT 

Bundle. [36] 

Οδηγίες εγκατάστασης: 

1. Το κατάλληλο πακέτο ADT Bundle μπορεί να ληφθεί από το site: 

http://developer.android.com/sdk/index.html  

2. Απαιτείται η αποσυμπίεση του αρχείου, με ονομασία adt-bundle-

<os_platform>.zip και η αποθήκευση του περιεχομένου του σε 

κατάλληλη τοποθεσία, π.χ. σε έναν φάκελο “Development” στον 

κεντρικό κατάλογο  

3. Στη συνέχεια απαιτείται το άνοιγμα του φακέλου adt-bundle-

<os_platform>/eclipse/ και η εκκίνηση του Eclipse  

Μετά από τα τρία αυτά βήματα, η εγκατάσταση των απαραίτητων 

εργαλείων για την ανάπτυξη εφαρμογών πραγματοποιήθηκε. Η λήψη 

άλλων εκδόσεων android ή πακέτων όπως η βιβλιοθήκη Google Play In-

app Billing, μπορεί να πραγματοποιηθεί από το μενού SDK Manager του 

Eclipse IDE. Απαιτείται προσοχή ώστε τα περιεχόμενα του φακέλου adt-

bundle-<os_platform> να μη μετακινηθούν, γιατί δεν θα μπορούν να 

                                                      
8 Λήψη μπορεί να γίνει από το επίσημο site της Oracle: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html. Οδηγίες 

εγκατάστασης δίδονται στο: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/webnotes/install/index.html 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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εντοπιστούν από το ADT. [39] 

2.2. H βιβλιοθήκη OpenCV4Android  

Η OpenCV4Android περιέχει περισσότερους από 2500 βελτιστοποιημέ-

νους αλγόριθμους που βοηθούν στην υλοποίηση εφαρμογών υπολογιστι-

κής όρασης, επαυξημένης πραγματικότητας, επεξεργασίας εικόνων και 

βίντεο, αναγνώριση αντικειμένων κ.α. [37]. Αποτελείται από δύο μέρη, το 

Java API και το Native Interface. Η χρήση του Java API είναι ευκολότερη 

για τον προγραμματιστή, ωστόσο κάνει την εφαρμογή πιο αργή και δεν 

περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της OpenCV. Ανάμεσα στις λειτουργί-

ες που δεν περιλαμβάνονται, είναι και λειτουργίες αναγνώρισης προσώ-

που. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που σε αυτήν την εφαρμογή χρησιμοποι-

ήθηκε το native μέρος της βιβλιοθήκης. Το Native Interface περιέχει όλες 

τις λειτουργίες της OpenCV και παρέχει μέγιστη απόδοση. Ωστόσο η 

χρήση του Native Interface είναι δυσκολότερη για τον προγραμματιστή 

καθώς απαιτείται ενσωμάτωση native (C/C++) κώδικα σε Java. Η ενσω-

μάτωση αυτή επιτυγχάνεται με χρήση του εργαλείου NDK.  [40] 

Οδηγίες εγκατάστασης: 

1. Η τελευταία έκδοση της OpenCV4Android μπορεί να ληφθεί από 

το site http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-

android/.  

2. Απαιτείται η αποσυμπίεση του αρχείου που λήφθηκε και η 

αποθήκευση του περιεχομένου του σε κατάλληλη τοποθεσία, π.χ. 

σε ένα φάκελο “C:\Development\OpenCV4Android\”. Σημείωση: 

Καλύτερα να χρησιμοποιηθεί μια διαδρομή χωρίς κενά στην 

ονομασία, διαφορετικά μπορεί προκύψουν προβλήματα με το 

NDK-built. 

3. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει εκκίνηση του Eclipse και επιλογή 

του File→Import. Στο παράθυρο που ανοίγει, πρέπει να γίνει 

επιλογή των General→Existing Project into Workspace και στην 

συνέχεια Next. Έπειτα στο πεδίο Select root directory πρέπει να 

οριστεί η διαδρομή του φακέλου που δημιουργήθηκε στο 

προηγούμενο βήμα και να επιλεχθεί το κουμπί Finish. 

Σημείωση: Αν μετά το import σε περιβάλλον Linux/Mac, τα sample 

projects περιέχουν σφάλματα, πρέπει να γίνει επιλογή του project 

που έχει σφάλματα, μετά Project→Properties→C/C++ Build και 

στο πεδίο Build Command αντικατάσταση του 

"${NDKROOT}/ndk-build.cmd" με "${NDKROOT}/ndk-build". 

4. Αν εμφανίζονται σφάλματα πρέπει να γίνει επιλογή του project 

OpenCV Library, δεξί κλικ→Android Tools→Fix project 

properties και επιλογή του menu Project→Clean→Clean All. 

Έπειτα πρέπει να πραγματοποιηθεί δεξί κλικ στο project που έχει 

σφάλματα, επιλογή Properties→Android και στο πλαίσιο Project 

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-android/
http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-android/
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Build Target επιλογή του Android 3.0 ή μεγαλύτερο. [41] 

2.3. Android NDK  

Το Android NDK (Native Development Tool) είναι μια προσθήκη για το 

Eclipse IDE που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε native κώδικα (C, 

C++) στην εφαρμογή μας. Αυτό είναι χρήσιμο για ορισμένες εφαρμογές 

καθώς μας επιτρέπει να επαναχρησιμοποιήσουμε κώδικα γραμμένο στις 

γλώσσες προγραμματισμού C/C++. Παρόλα αυτά δεν είναι αναγκαστική 

η προσθήκη του συγκεκριμένου εργαλείου για την υλοποίηση μιας εφαρ-

μογής. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ανάλογα με 

τις απαιτήσεις τις εφαρμογής σε περίπτωση που τα Android API’s δεν 

καλύπτουν τις ανάγκες υλοποίησης. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ε-

πειδή ο προγραμματιστής προτιμά να προγραμματίζει σε γλώσσα C/C++. 

Προαπαιτούμενα:  

 Πλήρης εγκατάσταση του Android SDK. 

 Android 1.5 SDK ή νεότερη έκδοση. 

Οδηγίες εγκατάστασης: 

1. Θα πρέπει να ληφθεί το κατάλληλο πακέτο εγκατάστασης 

ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή από το site: 

http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html 

2. Aκολουθεί αποσυμπίεση του αρχείου. Τα NDK αρχεία 

βρίσκονται στο φάκελο με όνομα android-ndk-<version>. 

Απαιτείται η μετακίνηση του φακέλου σε κατάλληλη τοποθεσία, 

π.χ. σε έναν φάκελο “Development” στον κεντρικό κατάλογο. 

3. Στη συνέχεια, καλό θα ήταν να διαβαστεί η τεκμηρίωση και οι 

οδηγίες χρήσης που βρίσκονται στο φάκελο του NDK 

<ndk>/docs/. Ειδικότερα καλό θα ήταν να διαβαστεί πλήρως το 

αρχείο OVERVIEW.HTML ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος χρήσης 

του. [42] 

http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html




 

 

Vision – Η Εφαρμογή 

1. Απαιτήσεις Συστήματος 

Σύμφωνα με το σκοπό της εφαρμογής στο πλαίσιο της παρούσας εργασί-

ας, η εφαρμογή θα πρέπει να αναγνωρίζει/ταυτοποιεί άτομα σε έξυπνες 

κινητές συσκευές, χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής. Η εφαρ-

μογή πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι λειτουργική και να 

παρέχει στον χρήστη ένα εύχρηστο περιβάλλον που να παρουσιάζει ξεκά-

θαρα τις λειτουργίες της εφαρμογής. Συνεπώς προκύπτουν οι παρακάτω 

λειτουργικές απαιτήσεις: 

 Ενεργοποίηση της κάμερας της συσκευής και αυτόματος εντοπι-

σμός προσώπου (face detection). 

 Λήψη φωτογραφιών κατά των εντοπισμό προσώπου και εισαγωγή 

ονόματος από το χρήστη για το πρόσωπο που πρόκειται να ληφ-

θεί. Κατά τη λήψη φωτογραφιών ενός ατόμου, πραγματοποιείται  

σύγκριση της φωτογραφίας με την τελευταία που έχει ληφθεί για 

καλύτερη δειγματοληψία (collect faces). 

 Επεξεργασία των ληφθέντων φωτογραφιών, 

 Περικοπή του περιττού τμήματος της φωτογραφίας ώστε 

να μείνει μονάχα το πρόσωπο. 

 Αλλαγή μεγέθους της φωτογραφίας σε ένα σταθερό μέγε-

θος, ίδιο για όλες τις φωτογραφίες. 

 Περιστροφή της φωτογραφίας αν το πρόσωπο είναι υπό 

κλίση ώστε να γίνει οριζόντιο το επίπεδο των ματιών. 

 Εξισορρόπηση φωτεινότητας και αντίθεσης στην εικόνα 

σε περίπτωση που είναι πολύ σκοτεινή και χαμηλής αντί-

θεσης. 

 Χρήση φίλτρου για τη μείωση του θορύβου της εικόνας. 

 Εφαρμογή ελλειψοειδούς μάσκας ώστε να μείνει μονάχα 

το πρόσωπο (χωρίς τα μαλλιά κτλ). 

και αποθήκευση τους σε ειδικό φάκελο στη μνήμη του κινητού. 
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 Εκπαίδευση του συστήματος από τις αποθηκευμένες φωτογραφί-

ες και εξαγωγή του εκπαιδευμένου μοντέλου σε μορφή xml στη 

μνήμη του κινητού (training).  

 Εμφάνιση του αριθμού των εκπαιδευμένων ατόμων και του αριθ-

μού των μη εκπαιδευμένων ατόμων. 

 Αναγνώριση ατόμου κατά τον εντοπισμό προσώπου και εμφάνιση 

του ονόματος που έδωσε ο χρήστης κατά την λήψη φωτογραφιών 

(face recognition). 

 Δυνατότητα διαγραφής όλων των δεδομένων (φωτογραφίες, ονό-

ματα, εκπαιδευμένο μοντέλο). 

 Δυνατότητα προβολής ονομάτων όλων των καταχωρημένων προ-

σώπων.  

 Παροχή οδηγιών και tips για καλύτερη λειτουργία της εφαρμο-

γής. 

2. Αρχιτεκτονική Συστήματος 

Κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής αποφασίστηκε ότι για κάθε βασική 

λειτουργία θα υπάρχει ένα αντίστοιχο Activity. Στη συνέχεια προστέθηκε 

ακόμη ένα Activity με το οποίο ξεκινάει η εφαρμογή και γίνονται κάποιες 

αρχικοποιήσεις. Ο σκελετός της εφαρμογής επίσης αποτελείται από δύο 

κλάσεις που περιέχουν συναρτήσεις που χειρίζονται την κάμερα της συ-

σκευής και επικοινωνούν με το native μέρος της εφαρμογής. Το native 

μέρος της εφαρμογής είναι αυτό που κάνει την περισσότερη δουλειά και 

έχει ως βασικό ρόλο την επεξεργασία των frames της κάμερας. Όλα τα 

Activities και οι κλάσεις περιγράφονται παρακάτω. Στην Εικόνα 26 παρα-

τίθεται το διάγραμμα των κλάσεων της εφαρμογής. Οι έτοιμες κλάσεις 

που περιέχονται στις βιβλιοθήκες της πλατφόρμας Android και της 

OpenCV δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα για λόγους ευκολίας και κατα-

νόησης. 

 

Εικόνα 26. Διάγραμμα κλάσεων 
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2.1. Τα Activities της εφαρμογής 

2.1.1. SplashActivity 

Το SplashActivity χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης της εφαρμογής. 

Είναι υπεύθυνο για κάποιες αρχικοποιήσεις αρχείων και φακέλων της ε-

φαρμογής για την σωστή λειτουργία της. Πιο συγκεκριμένα φτιάχνει το 

φάκελο images που θα περιέχει τις εικόνες. Αντιγράφει τους τρεις ταξινο-

μητές (classifiers) που βρίσκονται στα resources της εφαρμογής, στο φά-

κελο εγκατάστασης της εφαρμογής. Παράλληλα εμφανίζει μια εικόνα 

σχετική με την εφαρμογή (SplashScreen). Αυτές οι διαδικασίες γίνονται 

όταν η εφαρμογή εκκινήσει για πρώτη φορά. Αλλιώς, απλά δείχνει τη 

σχετική εικόνα για μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ανοίγει το κυρίως 

menu (StartScreenActivity). 

2.1.2. StartScreenActivity 

Το StartScreenActivity είναι το κυρίως μενού της εφαρμογής. Δίνει στο 

χρήστη τη δυνατότητα επιλογής: 

 “Recognition”, άνοιγμα του RecognitionActivity που κάνει ανα-

γνώριση προσώπου. 

 “Collect Faces”, άνοιγμα του CollectFacesActivity όπου ο χρή-

στης συλλέγει πρόσωπα. 

 “Train”, άνοιγμα του TrainActivity που κάνει εκπαίδευση του 

συστήματος και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα δεδομένα 

που έχουν αποθηκευτεί. 

 “Help”, άνοιγμα ενός Dialog με πληροφορίες για ορθή χρήση της 

εφαρμογής και tips για καλύτερη δειγματοληψία κατά την λήψη 

φωτογραφιών. 

 “About”, άνοιγμα ενός Dialog με πληροφορίες για τον developer 

και επικοινωνία. 

 “Exit”, έξοδος από την εφαρμογή μετά από επιβεβαίωση του 

χρήστη. 

2.1.3. CollectFacesActivity 

Το CollectFacesActivity είναι υπεύθυνο για τη λήψη φωτογραφιών προ-

σώπων. Ανοίγει την κάμερα της συσκευής και αρχικά απλά εντοπίζει το 

πρόσωπο. Για να εντοπιστεί το πρόσωπο, φορτώνει τους τρεις ανιχνευτές 

(lbpcascade_frontalface.xml, haarcascade_eye.xml, 

haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml) και μετά τους αρχικοποιεί στο na-

tive μέρος. Επίσης το Activity περιέχει ένα μενού με δύο επιλογές, “Add 

Person” και “Begin Train”. Με την επιλογή Add Person εμφανίζει ένα 

μικρό παράθυρο διαλόγου και ζητάει από το χρήστη να πληκτρολογήσει 

το όνομα του ατόμου που πρόκειται να ληφθεί. Πραγματοποιούνται έλεγ-

χοι εγκυρότητας του ονόματος που πληκτρολόγησε ο χρήστης και στη 
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συνέχεια, αν το όνομα είναι έγκυρο, το στέλνει στο native μέρος μαζί με 

ένα μήνυμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης φωτογραφιών. Με 

την επιλογή Begin Train, κλείνει την κάμερα της συσκευής και ανοίγει το 

TrainActivity για να γίνει η εκπαίδευση. Επίσης περιέχει συναρτήσεις που 

διαχειρίζονται διάφορα events όπως αν ξαφνικά η εφαρμογή τεθεί στο 

παρασκήνιο εξαιτίας μιας εισερχόμενες κλήσης ή μιας ειδοποίησης κτλ 

(onPause(), onResume()) ή αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί “Πίσω” της 

συσκευής του (onBackPressed()). 

2.1.4. TrainActivity  

Το TrainActivity είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση του συστήματος και 

την παροχή χρήσιμων πληροφοριών στο χρήστη, για τα δεδομένα που έχει 

αποθηκευμένα. Περιέχει μια μικρή λίστα με πληροφορίες για το πόσα 

άτομα “γνωρίζει” το σύστημα, για το πόσα καινούργια άτομα προστέθη-

καν και για το ποιος ήταν ο τελευταίος που προστέθηκε. Επίσης περιέχει 

τρεις επιλογές “Begin Train”, “Show People” και “Delete All”. Με την 

επιλογή: 

 Begin Train, ξεκινάει η εκπαίδευση του συστήματος. Αρχικά το 

κουμπί είναι κλειδωμένο και αν υπάρχουν άτομα για εκπαίδευση 

ξεκλειδώνει. 

 Show People, εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου με όλα τα άτομα 

που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα. Αρχικά το κουμπί είναι 

κλειδωμένο και σε περίπτωση που υπάρχει έστω και ένα αποθη-

κευμένο άτομο, ξεκλειδώνει. 

 Delete All, διαγράφει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο σύστη-

μα. Εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς/ανεπιτυχούς διαγραφής.  

2.1.5. RecognitionActivity 

Το RecognitionActivity είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση των ατόμων 

που το σύστημα έχει εκπαιδευτεί να γνωρίζει. Αρχικά ανοίγει την κάμερα 

του κινητού και ελέγχει αν υπάρχει εκπαιδευμένο μοντέλο. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει, εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου με το ανάλογο μήνυ-

μα. Αλλιώς φορτώνει τους τρεις ανιχνευτές (lbpcascade_frontalface.xml, 

haarcascade_eye.xml, haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml) και τους 

αρχικοποιεί στο native μέρος. Στην συνέχεια εντοπίζει το πρόσωπο και 

κάνει αναγνώριση. Εμφανίζει ακριβώς κάτω από το εντοπισμένο πρόσω-

πο, το όνομα που αναγνώρισε και έναν αριθμό εγκυρότητας που παίρνει 

τιμές από το 0 μέχρι το 1. Αυτός ο αριθμός μας δείχνει πόσο σίγουρο εί-

ναι το σύστημα για το άτομο που αναγνωρίζει. Όσο πιο κοντά στο 1, τόσο 

πιο σίγουρο είναι. Σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι άγνωστο, εμφανί-

ζει αντί για όνομα, τη λέξη “Unknown”. 
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2.2. Οι συμπληρωματικές κλάσεις της εφαρμογής 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι συμπληρωματικές 

κλάσεις της εφαρμογής. Σημειώνεται ότι οι κλάσεις που περιέχονται στις 

βιβλιοθήκες της πλατφόρμας Android, δεν αναφέρονται. 

2.2.1. Η κλάση VisionViewBase 

Η κλάση VisionViewBase είναι μια αφηρημένη κλάση που κληρονομεί τα 

χαρακτηριστικά της κλάσης SurfaceView του Android. Είναι υπεύθυνη 

για τη διαχείριση της κάμερας της συσκευής, αλλά και τον τρόπο με τον 

οποίο φαίνονται τα frames που έρχονται από την κάμερα, στην οθόνη της 

συσκευής. Περιέχει συναρτήσεις που ανοίγουν την κάμερα, ρυθμίζουν τη 

βέλτιστη ανάλυση ανάλογα με το ύψος της οθόνης, κλείνουν την κάμερα 

κτλ. 

2.2.2. Η κλάση VisionView 

Η κλάση VisionView κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά και συναρτή-

σεις από την κλάση VisionViewBase που αναφέρθηκε πιο πάνω. Επίσης 

περιέχει τις συναρτήσεις που κάνουν κλήσεις στις λειτουργίες του native 

μέρους της εφαρμογής (DetectionBasedTracker.cpp). Όλα τα Activities 

που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στις native λειτουργίες της εφαρμο-

γής,  φτιάχνουν ένα αντικείμενο VisionView μέσα τους και από εκεί και 

πέρα μπορούν να καλέσουν όποια λειτουργία χρειάζεται.  

2.2.3. Το native αρχείο DetectionBasedTracker.cpp 

Το DetectioBasedTracker.cpp πρόκειται για το σημαντικότερο αρχείο της 

εφαρμογής. Περιέχει όλες τις λειτουργίες που εφαρμόζονται πάνω στα 

frames που έρχονται από την κάμερα. Χρησιμοποιεί κυρίως τη βιβλιοθή-

κη της OpenCV αλλά και κάποιες άλλες standard βιβλιοθήκες της C++ 

όπως iostream, fstream, stdio, string, vector και dirent. Περιέχει συναρτή-

σεις που καλούνται από την κλάση VisionView, αλλά και συναρτήσεις 

που καλούνται μέσα από το ίδιο αρχείο. 

3. Η εφαρμογή 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από το χρήστη για την ορθή 

λειτουργία της εφαρμογής, φαίνεται στην Εικόνα 27.  

 

Εικόνα 27. Τα βασικά βήματα λειτουργίας της εφαρμογής 

Στην Εικόνα 28 φαίνονται το διάγραμμα δραστηριοτήτων της εφαρμογής. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται μια πιο λεπτομερείς ανάλυση 

της λειτουργίας της εφαρμογής ώστε να γίνει κατανοητή. 
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Εικόνα 28. Το διάγραμμα δραστηριοτήτων της εφαρμογής 
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3.1. Άφιξη των frames της κάμερας 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η κλάση VisionViewBase είναι υ-

πεύθυνη για το χειρισμό της κάμερας της συσκευής. Η κλάση VisionView 

αποτελεί επέκταση της κλάσης αυτής. Όταν ένα Activity χρειάζεται να 

ανοίξει την κάμερα, φτιάχνει ένα αντικείμενο τύπου VisionView μέσα 

του με αυτόν τον τρόπο: 

mView = new VisionView(this);  

και στην συνέχεια με την εντολή: 

setContentView(mView); 

ανοίγει την κάμερα της συσκευής. 

Μέσα στην VisionView υπάρχει μια συνάρτηση τύπου Bitmap 

processFrame(byte[] data) και καλείται όποτε ένα frame της κάμερας κα-

ταφθάνει. Συνεπώς η συνάρτηση αυτή καλείται όσο η κάμερα της συ-

σκευής είναι ανοιχτή και μας δίνει frames. Στη συνέχεια η παράμετρος 

byte[] data που είναι τα frames της κάμερας, αποστέλλονται στο native 

μέρος για επεξεργασία. 

3.2. Μορφές χρωμάτων που χρησιμοποιούνται για την επεξερ-

γασία εικόνας στο Android 

Όταν υλοποιούνται εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας σε επιτραπέζιο υπο-

λογιστή, συνήθως υπάρχει ανάγκη διαχείρισης μορφών pixel εικόνας 

RGB/BGR επειδή η είσοδος (από κάμερα ή βίντεο) είναι σε μορφή 

RGB/BGR και η έξοδος το ίδιο. Αλλά σε εφαρμογές για κινητές συ-

σκευές, θα πρέπει να γίνει μετατροπή της μορφής των pixel. Αυτό συμ-

βαίνει γιατί η προεπιλεγμένη μορφή εικόνων στο Android είναι η BGRA 

(NV21, YUV420sp), ενώ η μορφή που θα πρέπει να έχει η εικόνα για να 

την επεξεργαστεί η OpenCV είναι BGR. Έτσι καθώς το σήμα καταφθάνει 

σε μορφή BGRA, θα πρέπει να μετατραπεί σε BGR ώστε να είναι δυνατή 

η επεξεργασία του με την OpenCV και στην συνέχεια να ξαναμετατραπεί 

σε μορφή BGRA ώστε να μπορεί το Android να το εμφανίσει κανονικά 

στην οθόνη [43]. Στην Εικόνα 29 φαίνεται η όλη διαδικασία της μετατρο-

πής της εικόνας. 

 

Εικόνα 29. Μετατροπή του σήματος στις κατάλληλες μορφές 
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3.3. Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος αναγνώρισης προ-

σώπων 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κλάση VisionView στέλνει τα frames της 

κάμερας στο native μέρος της εφαρμογής. Πραγματοποιείται μετατροπή 

των frames σε μορφή που να μπορεί η OpenCV να τα επεξεργαστεί και 

έπειτα τα frames ξαναμετατρέπονται σε μορφή που να μπορεί το Android 

να τα δείξει στην οθόνη. Το native μέρος είναι υπεύθυνο για αυτήν την 

επεξεργασία. Εδώ πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 

τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής (εντοπισμός προσώπου, συλλογή 

φωτογραφιών, επεξεργασία φωτογραφιών, αποθήκευση δεδομένων, εκ-

παίδευση συστήματος, αναγνώριση/ταυτοποίηση ατόμου κτλ). 

Η εκμάθηση προσώπου είναι η διαδικασία με την οποία βάζουμε ένα ό-

νομα σε ένα γνωστό πρόσωπο. Όπως ακριβώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τα πρόσωπα της οικογενείας τους, των φίλων ή άλλων α-

τόμων, βλέποντας απλώς το πρόσωπό τους, έτσι υπάρχουν αρκετές τεχνι-

κές και για έναν υπολογιστή να μαθαίνει να αναγνωρίζει γνωστά πρόσω-

πα. Αυτές οι τεχνικές γενικά περιλαμβάνουν τέσσερα βασικά βήματα: 

1. Εντοπισμός προσώπου: Είναι η διαδικασία με την οποία εντοπί-

ζεται ένα πρόσωπο σε μία εικόνα. Σε αυτό το βήμα δεν ενδιαφέ-

ρει ποιος απεικονίζεται στη φωτογραφία, παρά το γεγονός και 

μόνο ότι υπάρχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο (Εικόνα 30) [44]. 

2. Προεπεξεργασία προσώπου: Είναι η διαδικασία της προσαρμο-

γής της εικόνας του προσώπου ώστε να γίνει πιο σαφής και πα-

ρόμοια με άλλα πρόσωπα (Εικόνα 31) [44]. 

3. Συλλογή προσώπων και εκπαίδευση από αυτά: Είναι η διαδικα-

σία που αποθηκεύονται τα προεπεξεργασμένα πρόσωπα (για κά-

θε άτομο που πρόκειται να αναγνωριστεί), και στη συνέχεια η 

εκπαίδευση του συστήματος ώστε να είναι σε θέση να τα ανα-

γνωρίζει [44]. 

4. Αναγνώριση προσώπου: Είναι η διαδικασία όπου ελέγχεται ποιο 

από τα άτομα που συλλέχθηκαν, μοιάζει περισσότερο με αυτό 

που βρίσκεται στην κάμερα (Εικόνα 32) [44]. 



 Vision – Η Εφαρμογή 

 

73 

 

Εικόνα 30. Εντοπισμός Προσώπου 

 

Εικόνα 31. Προεπεξεργασμένα Πρόσωπα 

 

Εικόνα 32. Αναγνώριση Προσώπου 

Οι τρέχουσες τεχνικές εντοπισμού προσώπου είναι αρκετά αξιόπιστες σε 

πραγματικές συνθήκες, ενώ η τρέχουσες τεχνικές αναγνώρισης προσώπου 

είναι λιγότερο αξιόπιστες όταν χρησιμοποιούνται σε πραγματικές συνθή-
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κες. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας ήταν εύκο-

λο να εντοπιστούν ερευνητικές εργασίες που δείχνουν αναγνώριση προ-

σώπου με ποσοστό ακρίβειας πάνω από 95%, αλλά όταν έγινε αντίστοιχη 

προσπάθεια με τους ίδιους αλγορίθμους, συχνά η ακρίβεια είναι μικρότε-

ρη από 50%. Αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι οι τρέχουσες τεχνικές 

αναγνώρισης προσώπου είναι πολύ ευαίσθητες στις συνθήκες που επι-

κρατούν κατά τη διάρκεια λήψης των εικόνων, όπως το είδος του φωτι-

σμού, της κατεύθυνσης του φωτισμού και των σκιών, του ακριβούς προ-

σανατολισμού του προσώπου, της έκφρασης του προσώπου, ακόμη και 

της διάθεσης του ατόμου. Αν αυτές οι συνθήκες διατηρούνται κατά το 

δυνατόν σταθερές κατά τη συλλογή προσώπων αλλά και κατά την ανα-

γνώριση, τότε η αναγνώριση προσώπου λειτουργεί αποδοτικά. Αλλά αν 

για παράδειγμα η προέλευση του φωτός κατά την εκμάθηση είναι διαφο-

ρετική από αυτή κατά την αναγνώριση είναι δυνατό να παρουσιαστούν 

προβλήματα εντοπισμού. Επομένως το σετ δεδομένων κατά τη λήψη φω-

τογραφιών εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό [44]. 

Η προεπεξεργασία προσώπου (βήμα 2) στοχεύει στο να μειώσει αυτά τα 

προβλήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσαρμογή της εικόνας του 

προσώπου μέσω εξισορρόπησης φωτεινότητας και αντίθεσης, αλλά και 

την ευθυγράμμιση των βασικών χαρακτηριστικών του προσώπου (ευθυ-

γράμμιση των ματιών και της μύτης σε ορισμένες θέσεις). Μια καλή προ-

επεξεργασία προσώπου θα βοηθήσει στην μεγαλύτερη  αξιοπιστία του 

συστήματος της αναγνώρισης ατόμων [44]. 

3.3.1. Εντοπισμός Προσώπου 

Μέχρι το έτος 2000, υπήρχαν πολλές διαφορετικές τεχνικές για τον εντο-

πισμό προσώπου, αλλά όλες ήταν είτε αργές είτε αναξιόπιστες. Μια με-

γάλη αλλαγή ήρθε το 2001 όταν οι Viola και Jones ανακάλυψαν τον ανι-

χνευτή Haar-based cascade classifier και στη συνέχεια το 2002 όταν βελ-

τιώθηκε από τους Lienhart και Maydt. Το αποτέλεσμα ήταν ένας ανιχνευ-

τής αντικειμένων που ήταν και γρήγορος (μπορούσε να εντοπίσει πρόσω-

πα σε πραγματικό χρόνο σε έναν τυπικό υπολογιστή με τη χρήση μιας 

VGA κάμερας) και αξιόπιστος (εντοπίζει πρόσωπα με 95% επιτυχία). Αυ-

τός ο ανιχνευτής αντικειμένων έφερε την επανάσταση στον τομέα της 

αναγνώρισης προσώπων (αλλά και στη ρομποτική και γενικά στην υπο-

λογιστική όραση) γιατί επέτρεπε τελικά τον εντοπισμό και την αναγνώρι-

ση προσώπου σε πραγματικό χρόνο. Δε δουλεύει μονάχα για μετωπικά 

πρόσωπα αλλά και πλάγια πρόσωπα, μάτια, μύτη, στόμα, εταιρικά λογό-

τυπα και άλλα αντικείμενα. Αυτός ο ανιχνευτής αντικειμένων επεκτάθηκε 

στην OpenCV v2.0 για να χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά του LBP ανι-

χνευτή (Ahonen, Hadid and Pietikäinen, 2006) στην ανίχνευση, μιας και 

οι LBP-based ανιχνευτές είναι πιο γρήγοροι από τους Haar-based και δεν 

έχουν ζητήματα αδειοδότησης όπως πολλοί Haar [45]. 
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Η βασική ιδέα των Haar-based ανιχνευτών είναι ότι κοιτάζοντας στα πε-

ρισσότερα πρόσωπα ανθρώπων, η περιοχή των ματιών θα πρέπει να είναι 

πιο σκούρα από το μέτωπο και τα μάγουλα και η περιοχή του στόματος 

θα πρέπει να είναι πιο σκούρα από τα μάγουλα και ούτω καθεξής.  Εκτε-

λεί συνήθως 20 στάδια τέτοιων συγκρίσεων για να αποφασίσει αν είναι 

τελικά πρόσωπο ή όχι. Επίσης το κάνει αυτό για κάθε δυνατή θέση στην 

εικόνα και για κάθε δυνατό μέγεθος προσώπου, με αποτέλεσμα να κάνει 

συχνά χιλιάδες τέτοιους ελέγχους ανά εικόνα [45]. 

Η βασική ιδέα των LBP-based ανιχνευτών είναι παρόμοια με αυτή των 

Haar-based με την διαφορά ότι χρησιμοποιεί ιστογράμματα έντασης των 

pixel για συγκρίσεις, όπως άκρα (edges), γωνίες (corners) και πεδινές πε-

ριοχές (flat regions) [45]. 

Αντί να υπάρχει ένα άτομο που να αποφασίζει ποιες συγκρίσεις καθορί-

ζουν καλύτερα ένα πρόσωπο, τόσο οι Haar όσο και οι LBP-based ανι-

χνευτές προσώπων μπορούν αυτόματα να εκπαιδευτούν για να εντοπίζουν 

πρόσωπα από ένα μεγάλο σύνολο εικόνων με τις πληροφορίες να αποθη-

κεύονται σε αρχεία XML ώστε να χρησιμοποιηθούν αργότερα. Συνήθως 

έχουν εκπαιδευτεί με τουλάχιστον 1000 εικόνες προσώπων και 10000 

εικόνες χωρίς πρόσωπα (φωτογραφίες από δέντρα, αυτοκίνητα, κείμενο). 

Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα 

ακόμη και σε ένα γρήγορο πολυπύρηνο υπολογιστή (μερικές ώρες για 

τους LBP-based αλλά έως και μια εβδομάδα για τους Haar-based). Προς 

ευκολία χρήσης, η OpenCV έρχεται με ήδη εκπαιδευμένους Haar και LBP 

ανιχνευτές, έτοιμους για χρήση [45]. 

Μπορούμε να εντοπίσουμε πρόσωπα σε μετωπική θέση, σε πλάγια θέση, 

μάτια ή μύτες απλά φορτώνοντας διαφορετικά XML αρχεία ανιχνευτών 

στον ανιχνευτή αντικειμένων και επιλέγοντας μεταξύ Haar ή LBP ανάλο-

γα με το XML αρχείο που επιλέξαμε. Στον Πίνακα III φαίνονται οι πιο 

γνωστοί ανιχνευτές [45]. 

Πίνακας III. Οι γνωστότεροι ανιχνευτές αντικειμένων 

Type of cascade classifier XML filename 

Face detector (default) haarcascade_frontalface_default.xml 

Face detector (fast Haar) haarcascade_frontalface_alt2.xml 

Face detector (fast LBP) lbpcascade_frontalface.xml 

Profile (side-looking) face 

detector 

haarcascade_profileface.xml 

Eye detector (separate for 

left and right) 

haarcascade_lefteye_2splits.xml 

Mouth detector haarcascade_mcs_mouth.xml 

Nose detector haarcascade_mcs_nose.xml 

Whole person detector haarcascade_fullbody.xml 
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Για την εφαρμογή στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, θέλουμε να εντο-

πίσουμε μετωπικά πρόσωπα, τα μάτια του προσώπου αλλά και τα μάτια 

με γυαλιά. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τον ανιχνευτή LBP για το πρό-

σωπο, επειδή είναι ο γρηγορότερος και δεν έχει ζητήματα αδειοδότησης, 

και τους haarcascade_eye και haarcascade_eye_tree_eyeglasses για τα 

μάτια και για τα μάτια με γυαλιά αντίστοιχα [45]. 

Για να εντοπίσουμε το πρόσωπο θα πρέπει αρχικά να φορτώσουμε το 

XML αρχείο του ανιχνευτή στο σύστημα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιη-

θεί χρησιμοποιώντας την κλάση CascadeClassifier της OpenCV όπως πα-

ρακάτω:  

CascadeClassifier faceDetector; 

faceDetector.load(faceCascadeFilename); 

όπου faceCascadeFilename είναι η διαδρομή που βρίσκεται το συγκεκρι-

μένο αρχείο [45]. 

Αφού έχουμε φορτώσει τους κατάλληλους ανιχνευτές, μπορούμε να τους 

χρησιμοποιήσουμε για να εντοπίσουμε πρόσωπα. Πρώτα όμως θα πρέπει 

να εφαρμόσουμε μια αρχική επεξεργασία στην εικόνα της κάμερας. 

 Μετατροπή του χρώματος σε Grayscale: Ο εντοπισμός προσώπου 

δουλεύει μόνο σε Grayscale εικόνες, γι αυτό θα πρέπει να μετα-

τρέψουμε το frame της κάμερας σε Grayscale [45]. 

 Συρρίκνωση του frame της κάμερας: Η ταχύτητα του εντοπισμού 

του προσώπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της 

εικόνας (είναι πολύ αργή για μεγάλες εικόνες αλλά πολύ γρήγορη 

για μικρές). Επίσης ο εντοπισμός είναι εξίσου αξιόπιστος ακόμα 

και για μικρές εικόνες. Επομένως θα πρέπει να συρρικνώσουμε 

την εικόνα σε ένα μικρότερο μέγεθος [45]. 

 Εξισορρόπηση ιστογράμματος (Histogram equalization): Ο εντο-

πισμός προσώπου είναι αναξιόπιστος σε καταστάσεις χαμηλού 

φωτισμού. Γι αυτό θα εφαρμόσουμε εξισορρόπηση ιστογράμμα-

τος ώστε να βελτιώσουμε την αντίθεση και την φωτεινότητα της 

εικόνας [45]. 

3.3.2. Προεπεξεργασία προσώπου 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η αναγνώριση προσώπου είναι αρ-

κετά ευάλωτη στο φωτισμό, στη θέση του προσώπου, στην έκφραση του 

προσώπου κτλ, επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν αυτές οι 

διαφορές όσο το δυνατόν περισσότερο. Διαφορετικά ο αλγόριθμος της 

αναγνώρισης συχνά θεωρεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη ομοιότητα μεταξύ 

δύο διαφορετικών προσώπων στις ίδιες καταστάσεις παρά μεταξύ δύο 

ίδιων προσώπων [46]. 
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Η πιο απλή προεπεξεργασία προσώπου είναι η εφαρμογή της εξισορρό-

πησης ιστογράμματος (histogram equalization) με τη χρήση της συνάρτη-

σης equalizeHist() από την OpenCV. Αυτό μπορεί να είναι επαρκές σε 

ορισμένες περιπτώσεις όπου ο φωτισμός δεν αλλάζει και πολύ. Αλλά για 

αξιοπιστία σε πραγματικές συνθήκες χρειαζόμαστε πολλές εξελιγμένες 

τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής εντοπισμού χαρακτηριστικών 

προσώπου (εντοπισμός ματιών, μύτης, στόματος, φρυδιών). Για απλότη-

τα, στην εφαρμογή της παρούσας εργασίας θα χρησιμοποιήσουμε μόνο 

εντοπισμό ματιών, αγνοώντας τις άλλες τεχνικές εντοπισμού χαρακτηρι-

στικών που μας είναι λιγότερο χρήσιμες [46]. 

Αφού έχει εντοπιστεί το πρόσωπο και τα μάτια, θα εφαρμόσουμε προεπε-

ξεργασία προσώπου συνδυάζοντας: 

 Γεωμετρικό μετασχηματισμό και περικοπή (Geometrical trans-

formation and cropping): Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει κλιμά-

κωση και περιστροφή των εικόνων ώστε τα μάτια να ευθυγραμ-

μιστούν και στη συνέχεια απομάκρυνση του μετώπου, του πηγου-

νιού, των αυτιών και του φόντου της εικόνας (Εικόνα 33) [46]. 

 Ξεχωριστό Γεωμετρικό μετασχηματισμό για την αριστερή και δε-

ξιά μεριά του προσώπου: Αυτή η διαδικασία τυποποιεί την φω-

τεινότητα και την αντίθεση τόσο της αριστερής όσο και της δε-

ξιάς πλευράς του προσώπου ξεχωριστά [46]. 

 Εξομάλυνση (Smoothing): Αυτή η διαδικασία μειώνει το θόρυβο 

της εικόνας χρησιμοποιώντας το bilateral filter [46]. 

 Ελλειψοειδής μάσκα (Elliptical Mask): Αυτή η διαδικασία αφαι-

ρεί τυχών υπολειπόμενα μαλλιά και φόντο από την εικόνα [46]. 

Στην Εικόνα 33 φαίνεται η διαδικασία της προεπεξεργασίας που εφαρμό-

στηκε στο εντοπισμένο πρόσωπο, συνδυάζοντας τις τέσσερις διαδικασίες 

που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

Εικόνα 33. Προεπεξεργασία εικόνας προσώπου τεσσάρων βημάτων 

3.3.3. Συλλογή προσώπων και εκπαίδευση 

Η συλλογή προσώπων μπορεί να γίνει αρκετά εύκολα βάζοντας κάθε και-

νούργιο προεπεξεργασμένο πρόσωπο από την κάμερα, μέσα σε έναν πί-

νακα (vector) καθώς επίσης βάζοντας και μια ετικέτα στον πίνακα (για να 

καθορίσουμε την ταυτότητα του προσώπου που λήφθηκε). Για παράδειγ-

μα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 10 προεπεξεργασμένα πρόσωπα 

από το 1
ο
 άτομο και 10 προεπεξεργασμένα πρόσωπα από το 2

ο
 άτομο. 
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Συνεπώς η είσοδος για τον αλγόριθμο αναγνώρισης προσώπου θα είναι 

ένας πίνακας με 20 προεπεξεργασμένα πρόσωπα και ένας πίνακας με 20 

ετικέτες ακεραίων (οι πρώτοι 10 ακέραιοι θα είναι 0 για το 1
ο
 άτομο και 

επόμενοι 10 ακέραιοι θα είναι 1 για το 2
ο
 άτομο κοκ) [47]. 

Στη συνέχεια ο αλγόριθμος αναγνώρισης προσώπου θα μάθει πώς να ξε-

χωρίζει τα πρόσωπα των διαφορετικών ατόμων. Αυτό αναφέρεται ως η 

φάση εκπαίδευσης (training phase) και τα συλλεγμένα πρόσωπα αναφέ-

ρονται ως το σύνολο εκπαίδευσης (training set). Αφού ο αλγόριθμος ανα-

γνώρισης τελειώσει με την εκπαίδευση, μπορούμε να αποθηκεύσουμε την 

παραγόμενη γνώση σε ένα αρχείο και στη συνέχεια να το χρησιμοποιή-

σουμε για να αναγνωρίσουμε ποιο άτομο βρίσκεται μπροστά στην κάμε-

ρα. Αυτό αναφέρεται ως η φάση δοκιμής (testing phase) [47]. 

Είναι πολύ σημαντικό να παρέχουμε ένα καλό σύνολο εκπαίδευσης που 

να καλύπτει όλες τις διακυμάνσεις που περιμένουμε να συμβούν στη φά-

ση της δοκιμής. Για παράδειγμα αν δοκιμάζουμε μόνο πρόσωπα που κοι-

τάνε ευθεία (όπως φωτογραφίες ΙD), τότε χρειαζόμαστε μόνο φωτογραφί-

ες με πρόσωπα που κοιτάνε ευθεία. Αλλά αν το άτομο που βρίσκεται 

μπροστά από την κάμερα κοιτάει προς τα δεξιά ή προς τα πάνω, τότε 

πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχουν φωτογραφίες στο σύνολο εκπαί-

δευσης, με το συγκεκριμένο άτομο να κοιτάει προς τις ανάλογες κατευ-

θύνσεις. Αλλιώς ο αλγόριθμος αναγνώρισης μπορεί να έχει προβλήματα 

στο να τους αναγνωρίσει μιας και το πρόσωπό τους θα εμφανίζεται κάπως 

διαφορετικά. Αυτό ισχύει επίσης και για άλλους παράγοντες όπως η έκ-

φραση του προσώπου (για παράδειγμα αν το άτομο χαμογελάει στις φω-

τογραφίες του συνόλου εκπαίδευσης αλλά δεν χαμογελάει στην φάση της 

δοκιμής) ή η κατεύθυνση του φωτισμού (για παράδειγμα υπάρχει ένα δυ-

νατό φως στην αριστερή πλευρά στις φωτογραφίες του συνόλου εκπαί-

δευσης αλλά στην φάση της δοκιμής υπάρχει στην δεξιά πλευρά), τότε ο 

αλγόριθμος αναγνώρισης θα έχει δυσκολίες στο να τους αναγνωρίσει. Η 

προεπεξεργασία προσώπου που αναφέραμε στο βήμα 2, βοηθάει στο να 

μειωθούν αυτά τα προβλήματα αλλά δεν τα εξαλείφει τελείως. Ειδικά η 

περίπτωση της κατεύθυνσης, έχει μεγάλη επίδραση στη θέση όλων των 

στοιχείων του προσώπου [47]. 

Ένας καλός τρόπος για να έχουμε ένα καλό σύνολο εκπαίδευσης είναι να 

καλύψουμε αρκετές πραγματικές καταστάσεις για κάθε άτομο γυρίζοντας 

το κεφάλι του ατόμου να κοιτάει προς τα δεξιά και προς τα αριστερά ή 

προς τα πάνω και προς τα κάτω και τέλος ευθεία. Επίσης αλλάζοντας την 

έκφραση του προσώπου, όπως το άτομο να χαμογελάει, να είναι θυμωμέ-

νο και να είναι ανέκφραστο. Αν κάθε άτομο ακολουθεί αυτή τη διαδικα-

σία κατά τη διάρκεια της συλλογής φωτογραφιών, τότε η πιθανότητα να 

αναγνωρίσουμε ένα άτομο σε πραγματικές συνθήκες θα είναι μεγαλύτερη 

[47]. 
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Αν, σε γενικές γραμμές, έχουμε 100 πρόσωπα για κάθε άτομο, θα έχουμε 

και καλύτερα αποτελέσματα από το να έχουμε μόνο 10 πρόσωπα από το 

κάθε άτομο. Αλλά αν και οι 100 φωτογραφίες είναι παρόμοιες, τότε πάλι 

δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα επειδή είναι πιο σημαντικό το σύνολο 

εκπαίδευσης να έχει μεγάλη ποικιλία από πρόσωπα για να καλύψει στη 

φάση της δοκιμής, παρά να έχει απλά πολλές «ίδιες» φωτογραφίες. Για να 

σιγουρευτούμε ότι τα πρόσωπα στο σύνολο εκπαίδευσης δεν είναι παρό-

μοια, θα πρέπει να προσθέσουμε μια μικρή καθυστέρηση ανάμεσα σε κά-

θε φωτογραφία που συλλέγεται. Για παράδειγμα αν η κάμερα μας δίνει 30 

frames το δευτερόλεπτο τότε η εφαρμογή μπορεί να συλλέξει σχεδόν 100 

φωτογραφίες σε μερικά δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα το άτομο δεν έχει 

αρκετό  χρόνο για να μετακινηθεί. Επομένως είναι καλύτερα το σύστημα 

να συλλέγει μονάχα ένα πρόσωπο ανά δευτερόλεπτο καθώς το άτομο με-

τακινεί το κεφάλι του. Ένας ακόμα καλός τρόπος για την βελτίωση της 

ποικιλίας του συνόλου εκπαίδευσης είναι το σύστημα να συλλέγει ένα 

πρόσωπο μόνο αν είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που σύλλεξε προη-

γουμένως. Για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα δευτερό-

λεπτο κενό ανάμεσα στις λήψεις, δεν έχουμε παρά να μετράμε το χρόνο 

που πέρασε από την τελευταία λήψη προσώπου. Για τη σύγκριση ομοιό-

τητας των δύο εικόνων pixel προς pixel, μπορούμε να βρούμε το σχετικό 

L2 σφάλμα (L2 error), το οποίο υπολογίζεται αφαιρώντας τη μία εικόνα 

από την άλλη με χρήση της συνάρτησης norm() της OpenCV. Επομένως 

αν το άτομο δεν έχει κουνηθεί καθόλου, η αφαίρεση του τρέχοντος προ-

σώπου με το προηγούμενο θα μας δώσει έναν πολύ χαμηλό αριθμό για 

κάθε pixel, ενώ αν το άτομο έχει μετακινηθεί ελαφρώς προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, η αφαίρεση θα μας δώσει ένα μεγάλο αριθμό και έτσι το L2 

σφάλμα θα είναι υψηλό. Καθώς το αποτέλεσμα αθροίζεται για όλα τα 

pixel, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την ανάλυση της εικόνας. Έ-

τσι για να πάρουμε το μέσο σφάλμα, απλά διαιρούμε το τελικό αποτέλε-

σμα με τον συνολικό αριθμό των pixel της εικόνας. Η ομοιότητα θα παίρ-

νει τιμές συνήθως μικρότερες από 0.2 αν η εικόνα δεν κουνήθηκε πολύ 

και μεγαλύτερες από 0.4 αν η εικόνα κουνήθηκε. Οπότε μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την τιμή 0.3 σαν κατώφλι για μια καλή εκτίμηση [47]. 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να έχουμε 

περισσότερα δεδομένα στο σύνολο εκπαίδευσης. Μερικές από αυτές είναι 

να χρησιμοποιήσουμε καθρεφτισμένα πρόσωπα (mirrored faces), να προ-

σθέσουμε τυχαίο θόρυβο (random noise) στις εικόνες, να μετατοπίσουμε 

(shift) το πρόσωπο κατά μερικά pixels, να εφαρμόσουμε scaling στο πρό-

σωπο κατά ένα ποσοστό ή να περιστρέψουμε το πρόσωπο κατά μερικές 

μοίρες. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήσαμε την τεχνική με τα  

καθρεφτισμένα πρόσωπα ώστε να μεγαλώσουμε το σύνολο εκπαίδευσης 

και να μειώσουμε τα προβλήματα με τα ασύμμετρα πρόσωπα και τις πε-

ριπτώσεις όπου το άτομο κοιτάει πάντα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά 

κατά την διάρκεια της συλλογής προσώπων [47]. 
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Αφού έχουμε συλλέξει αρκετές φωτογραφίες για κάθε άτομο που πρόκει-

ται να αναγνωρίσουμε, πρέπει στην συνέχεια να εκπαιδεύσουμε το σύ-

στημα χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο εκμάθησης μηχανής (machine 

learning). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί αλγόριθμοι αναγνώρισης προ-

σώπου στη βιβλιογραφία, οι πιο απλοί είναι οι Eigenfaces και Artificial 

Neural Networks. Οι Eigenfaces τείνουν να λειτουργούν καλύτερα από 

τους ANNs και παρά την απλότητά τους τείνουν να λειτουργούν εξίσου 

καλά και σε σύγκριση με πιο πολύπλοκους αλγορίθμους αναγνώρισης 

προσώπου. Έτσι, οι Eigenfaces έχουν γίνει οι πιο δημοφιλείς αλγόριθμοι 

αναγνώρισης προσώπου για αρχάριους αλλά και ένα καλό μέτρο σύγκρι-

σης για τους νέους αλγόριθμους. Οι τρεις αλγόριθμοι που μας παρέχει η 

OpenCV είναι οι παρακάτω: 

 FaceRecognizer.Eigenfaces: Eigenfaces, που αναφέρεται επίσης 

και ως PCA, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Turk και 

Pentland το 1991 [47]. 

 FaceRecognizer.Fisherfaces: Fisherfaces, που αναφέρεται επίσης 

και ως LDA, ανακαλύφθηκε από τους Belhumeur, Hespanha και 

Kriegman το 1997 [47]. 

 FaceRecognizer.LBPH: Local Binary Pattern Histograms, ανακα-

λύφθηκε από τους Ahonen, Hadid και Pietikainen το 2004 [47]. 

Αυτοί οι αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπου είναι διαθέσιμοι μέσω της 

κλάσης FaceRecognizer της OpenCV. Για να χρησιμοποιήσουμε έναν από 

αυτούς τους αλγόριθμους πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο τύ-

που FaceRecognizer χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση 

cv::Algorithm::create<FaceRecognizer>(), δίνοντας για παράμετρο το 

όνομα του αλγορίθμου σε μορφή string. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή θα 

χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο FisherFaces [47]. 

Στη συνέχεια αφού φορτώσουμε τον αλγόριθμο αναγνώρισης προσώπου, 

απλά καλούμε τη συνάρτηση FaceRecognizer::train() περνώντας για πα-

ραμέτρους τον πίνακα (vector) με τα πρόσωπα και τον πίνακα με τις ετι-

κέτες όπως παρακάτω [47]. 

// Array with preprocessed faces 

vector<Mat> preprocessedFaces; 

// Arrray with face labels 

vector<int> faceLabels; 

// Do the actual training from the collected faces. 

model->train(preprocessedFaces, faceLabels); 

Αυτή η μοναδική γραμμή κώδικα θα τρέξει ολόκληρο τον αλγόριθμο εκ-

παίδευσης που επιλέξαμε (για παράδειγμα Eigenfaces, Fisherfaces ή ενδε-

χομένως άλλους αλγορίθμους). Αν στο σύστημα υπάρχουν αποθηκευμένα 

μόνο λίγα άτομα με λιγότερες από 20 φωτογραφίες, τότε η εκπαίδευση θα 

τελειώσει πολύ γρήγορα, αλλά αν υπάρχουν αρκετά άτομα με πολλές φω-

τογραφίες τότε η συνάρτηση train() μπορεί να χρειαστεί αρκετά δευτερό-

λεπτα ή ακόμη και λεπτά για να επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα. Αφού 
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ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκπαίδευσης, μπορούμε να αποθηκεύσου-

με το εκπαιδευμένο μοντέλο (trained model) στη μνήμη του κινητού. Αυ-

τό επιτυγχάνεται εύκολα καλώντας τη συνάρτηση FaceRecognizer:save() 

όπως παρακάτω [47]. 

// Saving the trained model to an XML or YML file 

model->save(“trainedModel.xml”); 

3.3.4. Αναγνώριση προσώπου 

Έχοντας εκπαιδεύσει το σύστημα από τις φωτογραφίες με τα πρόσωπα  

που συλλέξαμε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναγνώριση προσώ-

που. Χρησιμοποιώντας πάλι την κλάση FaceRecognizer της OpenCV, 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο σε μια εικόνα καλώντας την 

συνάρτηση FaceRecognizer:predict() όπως παρακάτω [48]. 

int identity = model->predict(preprocessedFace); 

Ο ακέραιος identity είναι ο αναγνωριστικός αριθμός που είχαμε χρησιμο-

ποιήσει στον πίνακα με τις ετικέτες των προσώπων, όταν συλλέξαμε φω-

τογραφίες, για παράδειγμα 0 για το 1
ο
 άτομο, 1 για το 2

ο
 άτομο κοκ. Το 

πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η συγκεκριμένη συνάρτηση πάντα θα μας 

επιστρέφει έναν ακέραιο ακόμα και αν η είσοδος είναι ένα άγνωστο άτο-

μο ή κάτι άσχετο (ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα). Θα μας επιστρέφει το 

πρόσωπο που νομίζει ότι μοιάζει περισσότερο. Η λύση είναι να τοποθε-

τήσουμε ένα μετρητή εμπιστοσύνης (confidence meter) ώστε να μπορού-

με να κρίνουμε πόσο αξιόπιστο είναι το αποτέλεσμα. Όταν ο αριθμός του 

μετρητή είναι αρκετά χαμηλός, τότε προφανώς πρόκειται για κάποιο ά-

γνωστο πρόσωπο [48]. 

Η OpenCV μπορεί να μας επιστρέψει ένα μετρητή εμπιστοσύνης, καλώ-

ντας την συνάρτηση predict(), αλλά δυστυχώς αυτός ο μετρητής είναι αρ-

κετά αναξιόπιστος γιατί μας δείχνει την απόσταση που απέχει το προβαλ-

λόμενο πρόσωπο της κάμερας, με τα πρόσωπα που υπάρχουν στο σύνολο 

εκπαίδευσης. Για αυτό το λόγο, η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε εί-

ναι να ανακατασκευάσουμε (reconstruct) το προβαλλόμενο πρόσωπο 

συνδυάζοντάς το με τα πρόσωπα που έχουμε αποθηκευμένα και στην συ-

νέχεια να συγκρίνουμε το ανακατασκευασμένο πρόσωπο με το αρχικό 

προβαλλόμενο της κάμερας. Αν υπάρχουν φωτογραφίες του προβαλλόμε-

νου προσώπου στο σύνολο εκπαίδευσης με τα αποθηκευμένα πρόσωπα, 

τότε η ανακατασκευή θα δουλέψει καλά. Αν όμως δεν υπάρχουν καθόλου 

φωτογραφίες του προβαλλόμενου προσώπου (ή αν δεν υπάρχουν καθόλου 

φωτογραφίες με συγκεκριμένη έκφραση ή φωτισμό που έχει το προβαλ-

λόμενο πρόσωπο) τότε η ανακατασκευή δεν θα δουλέψει καλά και θα μας 

ειδοποιήσει ότι πρόκειται για άγνωστο πρόσωπο. Η Εικόνα 34 μας δείχνει 

ένα παράδειγμα ανακατασκευής ενός προσώπου. Το αριστερό πρόσωπο 

έχει ανακατασκευαστεί καλά επειδή προερχόταν από γνωστό άτομο. Α-

ντίθετα το δεξιό πρόσωπο έχει ανακατασκευαστεί άσχημα επειδή προερ-
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χόταν από άγνωστο άτομο ή από γνωστό άτομο αλλά με άγνωστη κατά-

σταση φωτισμού ή έκφρασης ή κατεύθυνσης προσώπου [48]. 

 

Εικόνα 34. Ανακατασκευασμένα πρόσωπα - Reconstructed faces 

Τώρα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε την ομοιότητα όπως κάναμε και 

πριν συγκρίνοντας τις δύο εικόνες, αυτή τη φορά όμως με μεγαλύτερο 

κατώφλι (0.7) [48]. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι πριν χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο 

αναγνώρισης προσώπου (FaceRecognizer:predict()), θα πρέπει αρχικά να 

φορτώσουμε το εκπαιδευμένο μοντέλο που αποθηκεύσαμε προηγουμένως 

στην μνήμη του κινητού. Αυτό γίνεται εύκολα καλώντας τη συνάρτηση 

FaceRecognizer:load() όπως παρακάτω. 

string facerecAlgorithm = "FaceRecognizer.Fisherfaces"; 

model = Algorithm::create<FaceRecognizer>(facerecAlgorithm); 

try { 

model->load("trainedModel.xml"); 

} catch (cv::Exception &e) { 

LOGD("Cannot Load Model!"); 

} 

3.4. Τα δεδομένα που αποθηκεύει η εφαρμογή 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, για να λειτουργήσει ο 

αλγόριθμος της αναγνώρισης προσώπου, πρέπει αρχικά να έχουμε εκπαι-

δεύσει το σύστημα από τις φωτογραφίες που βγάλαμε ώστε να παραχθεί 

το εκπαιδευμένο μοντέλο. Ο αλγόριθμος που παράγει το εκπαιδευμένο 

μοντέλο FaceRecognizer:train(vector<Mat>  preprocessedFaces, vec-

tor<int> faceLabels, string Algorithm) δέχεται τρεις παραμέτρους. Η 1
η
 

παράμετρος είναι ο πίνακας με τα πρόσωπα, η 2
η
 παράμετρος είναι ο πί-

νακας με τις ετικέτες των προσώπων και η 3
η
 παράμετρος είναι ο αλγό-

ριθμος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.  

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι ότι οι πίνακες αυτοί, καθώς είναι 

προσωρινά αποθηκευμένοι, δεν κρατάνε τα δεδομένα για πάντα. Δηλαδή 

όταν κλείσουμε την εφαρμογή, τα δεδομένα θα χαθούν. Σε περίπτωση που 

έχει παραχθεί και αποθηκευτεί στη μνήμη του κινητού το μοντέλο, αυτό 

δεν είναι πλέον πρόβλημα γιατί όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να 
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αναγνωρίσουμε πρόσωπα είναι αποθηκευμένα. Τι συμβαίνει όμως στην 

περίπτωση που χρήστης θέλει να εισάγει ένα ακόμα πρόσωπο στην εφαρ-

μογή αφού την έχει κλείσει; Τα δεδομένα που υπήρχαν στους πίνακες θα 

έχουν χαθεί και το μοντέλο θα πρέπει να βγει από την αρχή. Αυτό σημαί-

νει ότι και τα παλιά πρόσωπα πρέπει να συλλεχθούν από την αρχή. Για 

αυτόν ακριβώς το λόγο, επιλέχθηκε αντί τα πρόσωπα να αποθηκεύονται 

σε πίνακες, να αποθηκεύονται στη μνήμη του κινητού. Επίσης και οι ετι-

κέτες των προσώπων να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο txt στη μνήμη του 

κινητού. Για να αποθηκευτεί μια φωτογραφία στη μνήμη του κινητού, 

χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση imwrite(string path, InputArray img) της 

OpenCV. Η συνάρτηση δέχεται δύο παραμέτρους, η 1
η
 παράμετρος είναι 

η διαδρομή του καταλόγου μαζί με το όνομα της εικόνας (για παράδειγμα 

C:\images\image1.png ) και η 2
η
 παράμετρος είναι η ίδια η εικόνα. 

Επίσης κρίθηκε αναγκαίο να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο txt και τα ονό-

ματα των προσώπων. Ο λόγος είναι ότι αργότερα στην αναγνώριση, η 

εφαρμογή απλώς θα μας εμφάνιζε την ετικέτα του προσώπου που ανα-

γνωρίστηκε (0, 1, 2, κτλ), κάτι που είναι αρκετά «άκομψο». Έτσι, αποθη-

κεύοντας και τα ονόματα των προσώπων σε ένα αρχείο με τον ίδιο τρόπο 

που αποθηκεύονται και οι ετικέτες, μπορεί να γίνει η αντιστοίχιση ετικε-

τών-προσώπων, αργότερα στην αναγνώριση. Για να αποθηκευτούν οι ετι-

κέτες και τα ονόματα σε αρχεία txt, χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση 

std::ofstream file() της βιβλιοθήκης fstream.  

Έτσι τα δεδομένα που αποθηκεύει η εφαρμογή είναι ένα txt αρχείο 

(labels.txt) με τις ετικέτες, ένα txt αρχείο με τα ονόματα (names.txt), το 

εκπαιδευμένο μοντέλο σε μορφή xml (trainedModel.xml) και ένας φάκε-

λος με όλες τις φωτογραφίες (images). Οι φωτογραφίες στο φάκελο imag-

es αποθηκεύονται σε μορφή png και η ονοματολογία τους είναι [ετικέτα 

προσώπου]_[αριθμός  φωτογραφίας].png. Για παράδειγμα αν στο σύστη-

μα υπάρχουν δύο άτομα με δύο φωτογραφίες το καθένα, τα δεδομένα που 

θα έχει κρατήσει το σύστημα φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 35. Τα δεδομένα που αποθηκεύει η εφαρμογή 

Παρατηρούμαι ότι ενώ έχουμε βγάλει δύο φωτογραφίες για το κάθε άτο-

μο, το σύστημα έχει αποθηκεύσει τέσσερις για τον καθένα. Αυτό συμβαί-

νει γιατί όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.3.3 (Συλλογή προσώ-

πων και εκπαίδευση), το σύστημα χρησιμοποιεί την τεχνική με τα καθρε-
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φτισμένα πρόσωπα (mirrored faces) ώστε να έχει μεγαλύτερο σύνολο εκ-

παίδευσης. Έτσι τραβώντας μία φωτογραφία, το σύστημα αποθηκεύει δύο 

(μία η κανονική και μία η καθρεφτισμένη). 

3.4.1. Ανάκτηση των αποθηκευμένων δεδομένων 

Στις προηγούμενες παραγράφους αναφέρθηκε ο τρόπος με τον οποίο απο-

θηκεύει η εφαρμογή τα δεδομένα που χρειάζεται αλλά και η δομή αυτών. 

Για να λειτουργήσει όμως ο αλγόριθμος της αναγνώρισης, θα πρέπει τα 

δεδομένα αυτά να ανακτηθούν. 

Προτού ξεκινήσει η αναγνώριση αλλά και η εκπαίδευση, οι ετικέτες και 

τα ονόματα ανακτώνται σε πίνακες. Για να γίνει αυτό φορτώνονται τα 

αρχεία labels.txt και names.txt σε ένα File αντίστοιχα. Στη συνέχεια μέσα 

σε ένα βρόχο while καλείται η συνάρτηση getline() και το κάθε αρχείο 

σαρώνεται γραμμή-γραμμή. Καθώς παίρνουμε την κάθε γραμμή του αρ-

χείου, την εκχωρούμε στον πίνακα χρησιμοποιώντας την συνάρτηση 

push_back(). Έτσι όταν τελειώσει ο βρόχος, έχουμε δύο πίνακες με τα 

δεδομένα που είχαν τα αρχεία. 

Για να φορτωθούν οι εικόνες σε πίνακα χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη 

dirent αλλά και η συνάρτηση imread(string path, int flag) της OpenCV. Η 

συνάρτηση παίρνει δύο παραμέτρους και μας επιστρέφει την εικόνα σε 

ένα αντικείμενο τύπου Mat. Πρώτη παράμετρος είναι η διαδρομή που 

βρίσκεται η εικόνα στο δίσκο, ενώ δεύτερη παράμετρος είναι η μορφή 

που θέλουμε να έχει η εικόνα όταν φορτωθεί (<0: φορτώνει την εικόνα 

όπως είναι, =0: φορτώνει την εικόνα σε κλίμακα του γκρι, >0: φορτώνει 

την εικόνα σε RGB μορφή). Η βιβλιοθήκη dirent μας βοηθάει στην προ-

σπέλαση αρχείων μέσα σε καταλόγους. Περιέχει συναρτήσεις που ανοί-

γουν, διαβάζουν, ταξινομούν και κλείνουν έναν κατάλογο. Για να φορτω-

θούν οι εικόνες από το φάκελο images στον πίνακα, αρχικά ανοίγουμε το 

φάκελο images χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση opendir(string path) και 

στη συνέχεια μέσα σε ένα βρόχο while καλούμε τη συνάρτηση readdir() 

που διαβάζει τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο. Έπειτα μέσα στο 

βρόχο καλούμε την συνάρτηση imread() και εκχωρούμε την εικόνα που 

μας επιστρέφει μέσα στον πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση 

push_back(). Παρακάτω παρατίθεται το τμήμα του κώδικα που διαβάζει 

τις εικόνες από το φάκελο images και τις φορτώνει στον πίνακα. 

DIR *pDir = NULL; 

struct dirent *pent = NULL; 

// Open directory 

pDir = opendir("/data/data/com.teox.vision/images/"); 

Mat img; 

if (pDir == NULL) { 

  LOGD("pDir could't initialize directory!"); 

  return false; 

} 

// Read directory 

while (pent = readdir(pDir)) { 
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  if (pent == NULL) { 

   LOGD("ERROR! pent could't be initialized!"); 

   return false; 

  } 

  // Get the file’s name 

  string s = pent->d_name; 

  // Read image 

  img = imread("/data/data/com.teox.vision/images/" + s, 

CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED); 

  // Check if the image loaded successfully 

  if (img.data) { 

   // Load image into the vector 

   preprocessedFaces.push_back(img); 

  } else { 

   LOGD("error loading image into vector"); 

  } 

 } 

 // Close directory 

 closedir(pDir); 

4. Σενάρια χρήσης της εφαρμογής 

Στην εφαρμογή της παρούσας εργασίας διακρίνονται τέσσερις βασικές 

περιπτώσεις χρήσης, όπου η μία από αυτές (Εκπαίδευση) οδηγεί σε τρεις 

εναλλακτικές ροές. Παρακάτω εξηγούνται όλες οι επιλογές που έχει ο 

χρήστης καθώς επίσης φαίνονται και στο διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης 

(Εικόνα 36). 

1. Επιλογή “Συλλογή Προσώπων (Collect Faces)” στο κεντρικό με-

νού. 

1.1 Επιλογή “Προσθήκη Ατόμου (Add Person)” στο μενού 

επιλογών. 

1.2 Επιλογή “Άνοιγμα Εκπαίδευσης (Begin Train)” στο με-

νού επιλογών. 

2. Επιλογή “Εκπαίδευση (Train)” στο κεντρικό μενού. 

2.1 Επιλογή “Εκκίνηση Εκπαίδευσης (Start Training)” στο 

μενού της εκπαίδευσης. 

2.2 Επιλογή “Εμφάνιση Αποθηκευμένων Ατόμων (Show 

people)” στο μενού της εκπαίδευσης. 

2.3 Επιλογή “Διαγραφή Όλων (Delete All)” στο μενού της 

εκπαίδευσης. 

3. Επιλογή “Αναγνώριση (Recognize)” στο κεντρικό μενού. 

4. Επιλογή “Σχετικά με την εφαρμογή (About)” στο κεντρικό μενού. 
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Εικόνα 36. Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης 

4.1 Στιγμιότυπα της εφαρμογής 

Κατά την έναρξη της εφαρμογής παρουσιάζεται η εικόνα εκκίνησης (Ει-

κόνα 37). Στο κεντρικό μενού της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να επιλέ-

ξει ανάμεσα σε συλλογή προσώπων (Collect Faces), εκπαίδευση συστή-

ματος (Train), αναγνώριση προσώπου (Recognize), άνοιγμα της βοήθειας 

(Help), καθώς και άνοιγμα πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή 

(About) και έξοδος από την εφαρμογή (Exit) (Εικόνα 38). 

 

Εικόνα 37. Οθόνη εκκίνησης της εφαρμογής (Splash screen) 
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Εικόνα 38. Κεντρικό μενού της εφαρμογής 

Μετά την επιλογή Συλλογή προσώπων (Collect Faces), ανοίγει η κάμερα 

της συσκευής και ο χρήστης επιλέγοντας Προσθήκη Ατόμου (Add 

Person) εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για την πληκτρολόγηση του 

ονόματος του ατόμου που πρόκειται να ληφθεί (Εικόνα 39). 

 

Εικόνα 39. Παράθυρο διαλόγου για την πληκτρολόγηση του ονόματος 

Στη συνέχεια το σύστημα ξεκινά να βγάζει φωτογραφίες αυτόματα μόλις 

εντοπίσει το πρόσωπο. Παρατηρείται μια άσπρη λάμψη καθώς το σύστη-

μα τραβάει μια φωτογραφία. Επίσης στην κάτω δεξιά γωνία φαίνεται το 

πλήθος των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί έως τώρα (Εικόνα 40). 
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Εικόνα 40. Λήψη φωτογραφιών 

Το μενού της εκπαίδευσης περιέχει τρεις επιλογές. Εκπαίδευση συστήμα-

τος (Start Training), προβολή αποθηκευμένων ατόμων (Show people) και 

διαγραφή όλων (Delete all). Επίσης παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για 

τα δεδομένα που υπάρχουν στην εφαρμογή. Το πλήθος των εκπαιδευμέ-

νων ατόμων (Number of trained persons), το πλήθος των καινούργιων 

απροπόνητων ατόμων (Number of new ‘non-trained’ persons) αλλά και το 

τελευταίο άτομο που καταχωρήθηκε (Last person added). Στη συγκεκρι-

μένη εικόνα το σύστημα γνωρίζει τρία άτομα, υπάρχουν τρία καινούργια 

άτομα που θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση ώστε το σύστημα να τα μάθει 

και το τελευταία άτομο που καταχωρήθηκε είναι ο xristos (Εικόνα 41). 

 

Εικόνα 41. Μενού εκπαίδευσης 
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Επιλέγοντας προβολή ατόμων (Show people) εμφανίζεται ένα παράθυρο 

διαλόγου στο οποίο φαίνονται τα άτομα που υπάρχουν αποθηκευμένα στο 

σύστημα. Στην συγκεκριμένη φωτογραφία υπάρχουν έξι άτομα (Εικόνα 

42). 

 

Εικόνα 42. Παράθυρο διαλόγου προβολής αποθηκευμένων ατόμων 

Μετά την επιλογή αναγνώρισης ατόμων (Recognize), ανοίγει η κάμερα 

της συσκευής και το σύστημα αναγνωρίζει το άτομο που βρίσκεται μπρο-

στά στην κάμερα εφόσον το γνωρίζει. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει 

εμφανίζεται η λέξη “Unknown” αντί για το όνομα (Εικόνα 43). 

 

Εικόνα 43. Αναγνώριση ατόμου 
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5. Πειράματα και συμπεράσματα 

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας αλλά και για την εκτίμηση 

της απόδοσης του συστήματος που αναπτύχθηκε πραγματοποιήθηκαν μια 

σειρά από πειράματα. Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται παρα-

δείγματα χρήσης της εφαρμογής καθώς και πειραματικά αποτελέσματα 

και συμπεράσματα. 

Για τον έλεγχο της αποδοτικότητας του συστήματος, αποθηκεύτηκαν 

στην εφαρμογή 10 άτομα με περίπου 20 φωτογραφίες ο καθένας. Οι φω-

τογραφίες τραβήχτηκαν σε εσωτερικό χώρο υπό το φως λαμπτήρα πυρα-

κτώσεως. Έτσι, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με περίπου 400 φω-

τογραφίες. Ο λόγος που η φωτογραφίες είναι 400 και όχι 200 είναι γιατί η 

εφαρμογή χρησιμοποιεί τη μέθοδο με τα καθρεφτισμένα πρόσωπα όπως 

αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.3.3. του κεφαλαίου Vision – Η εφαρ-

μογή. Επιλέχθηκαν 3 άτομα για αναγνώριση (από τους 10 της βάσης δε-

δομένων) και δοκιμάστηκαν να αναγνωριστούν από την εφαρμογή, σε 

διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Ο δείκτης βεβαιότητας που αναφέρεται 

παρακάτω έχει μέγιστη τιμή 1. 

 Σε ίδιες συνθήκες μέσα σε εσωτερικό χώρο υπό το φως λαμπτήρα 

πυρακτώσεως, η εφαρμογή αναγνώριζε και τα 3 άτομα με μεγάλη 

ακρίβεια και επιτυχία. Ο δείκτης βεβαιότητας (confidence) κυ-

μαινόταν άνω του 0.6. 

 Σε συνθήκες σε εξωτερικό χώρο την μέρα υπό το φως του ήλιου, 

η εφαρμογή δυσκολευόταν να αναγνωρίσει και τα 3 άτομα. Κατά 

την διάρκεια της αναγνώρισης, εμφανιζόταν κυρίως το όνομα 

“Unknown” με μερικές στιγμιαίες εξαιρέσεις όπου εμφανιζόταν 

το σωστό όνομα. Ο δείκτης βεβαιότητας κυμαινόταν μεταξύ 0-

0.1. 

 Σε συνθήκες σε εξωτερικό χώρο αλλά με χαμηλότερο φωτισμό τις 

απογευματινές ώρες, η εφαρμογή αναγνώριζε και τα 3 άτομα αλ-

λά με πολύ μικρότερη ακρίβεια. Κατά τη διάρκεια της αναγνώρι-

σης εμφανιζόταν στιγμιαία και αραιά το όνομα “Unknown”. Ο 

δείκτης βεβαιότητας κυμαινόταν μεταξύ 0.1-0.25. 

 Σε συνθήκες σε εσωτερικό χώρο υπό το φως του ήλιου μέσω πα-

ραθύρου, η εφαρμογή αναγνώριζε και τα 3 άτομα με ικανοποιητι-

κή ακρίβεια. Ο δείκτης βεβαιότητας κυμαινόταν μεταξύ 0.25-0.5. 

Στη συνέχεια δοκιμάστηκε να αποθηκευτούν 10 άτομα με περίπου 20 φω-

τογραφίες ο καθένας αλλά σε εξωτερικό χώρο υπό το φως του ήλιου. Επι-

λέχθηκαν πάλι 3 άτομα για αναγνώριση (από τους 10 της βάσης δεδομέ-

νων) και δοκιμάστηκαν να αναγνωριστούν από την εφαρμογή, σε διαφο-

ρετικές συνθήκες φωτισμού. 
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 Σε ίδιες συνθήκες φωτισμού σε εξωτερικό χώρο υπό το φως του 

ήλιου, η εφαρμογή αναγνώριζε και τα 3 άτομα με επιτυχία. Ο δεί-

κτης βεβαιότητας (confidence) κυμαινόταν παραπάνω από 0.5. 

 Σε συνθήκες σε εσωτερικό χώρο υπό το φως του ήλιου μέσω του 

παραθύρου, η εφαρμογή αναγνώριζε και τα 3 άτομα αλλά με μι-

κρότερη βεβαιότητα. Κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης εμφανι-

ζόταν στιγμιαία και αραιά το όνομα “Unknown”. Ο δείκτης βε-

βαιότητας κυμαινόταν μεταξύ 0.1-0.25. 

 Σε συνθήκες σε εσωτερικό χώρο υπό το φως λαμπτήρα πυρακτώ-

σεως η εφαρμογή δυσκολευόταν να αναγνωρίσει και τα 3 άτομα. 

Κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης, εμφανιζόταν κυρίως το όνο-

μα “Unknown” με μερικές στιγμιαίες εξαιρέσεις όπου εμφανιζό-

ταν το σωστό όνομα. Ο δείκτης βεβαιότητας κυμαινόταν κυρίως 

μεταξύ 0-0.08. 

 Σε συνθήκες φωτισμού σε εξωτερικό χώρο αλλά με χαμηλότερο 

φωτισμό τις απογευματινές ώρες, η εφαρμογή αναγνώριζε και τα 

3 άτομα με ικανοποιητική ακρίβεια. Ο δείκτης βεβαιότητας κυ-

μαινόταν μεταξύ 0.28-0.5. 

Από τα παραπάνω πειράματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αποδοτικό-

τητα του συστήματος εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες φωτισμού. 

Αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν 

κατά τη διάρκεια λήψης φωτογραφιών (εκπαίδευση του συστήματος), σε 

σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της αναγνώρι-

σης, τότε η αποδοτικότητα του συστήματος είναι πολύ χαμηλή έως μηδε-

νική και αποτυγχάνει πλήρως στο να αναγνωρίσει επιτυχώς. Ο Πίνακας 

IV παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα των δύο πειραμάτων δίνο-

ντας έμφαση στη βεβαιότητα αναγνώρισης που μπορεί να επιτευχθεί στην 

κάθε περίπτωση. 

Πίνακας IV. Συνοπτική παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων 

Εκπαίδευση Αναγνώριση 

Σε εσωτερικό 

χώρο υπό φως 

από λαμπτήρα 

πυρακτώσεως 

Ίδιες συνθή-

κες 

Σε εσωτερικό 

χώρο υπό εξω-

τερικό ηλιακό 

φως 

Σε εξωτερικό 

χώρο υπό ηλια-

κό φως απογευ-

ματινές ώρες 

Σε εξωτερικό 

χώρο υπό ηλια-

κό φως 

Βεβαιότητα 

αναγνώρισης 
0.6 0.25 – 0.5 0.1 – 0.25 0 – 0.1 

 

Εκπαίδευση Αναγνώριση 

Σε εξωτερικό 

χώρο υπό ηλια-

κό φως 

Ίδιες συνθή-

κες 

Σε εξωτερικό 

χώρο υπό ηλια-

κό φως απογευ-

ματινές ώρες 

Σε εσωτερικό 

χώρο υπό εξω-

τερικό ηλιακό 

φως 

Σε εσωτερικό 

χώρο υπό φως 

από λαμπτήρα 

πυρακτώσεως 

Βεβαιότητα 

αναγνώρισης 
0.5 0.28 – 0.5 0.1 – 0.25 0 – 0.08 
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Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε είναι διαθέσιμη υπό την ονομασία Vision 

μέσω του Google Play στη διεύθυνση 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teox.vision. 

6. Μελλοντικές επεκτάσεις τις εφαρμογής 

Η παρούσα εργασία είναι δυνατό να επεκταθεί μελλοντικά ως προς τους 

παρακάτω τομείς: 

 Βελτιώσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της συ-

σκευής. Η εφαρμογή θα μπορούσε να βελτιωθεί στις περιπτώσεις 

που είναι ανοιχτή η κάμερα. Για την ορθότερη λειτουργία της ε-

φαρμογής, έχει ρυθμιστεί η οθόνη κατά την διάρκεια της λήψης 

φωτογραφιών και της αναγνώρισης, να μην κλείνει ποτέ. Θα 

μπορούσε να προστεθεί μια λειτουργία η οποία θα ελέγχει αν έχει 

περάσει κάποιο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα 1 λεπτό) χω-

ρίς εντοπισμό προσώπου και έπειτα να επιστρέφει στο κεντρικό 

μενού. 

 Παρόλο που η εφαρμογή εφαρμόζει πολλές τεχνικές προεπεξερ-

γασίας προσώπου που βοηθούν στην απόκτηση καλύτερου συνό-

λου εκπαίδευσης, υπάρχουν περιθώρια προσθήκης λειτουργιών 

για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να ελεγχθεί αν 

και κατά πόσο η συσκευή κινείται κατά την διάρκεια λήψης φω-

τογραφιών. Η κίνηση της συσκευής, όσο η εφαρμογή βγάζει φω-

τογραφίες, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο σύνο-

λο εκπαίδευσης αποθηκεύοντας «κουνημένες» φωτογραφίες. Με 

τον έλεγχο της κίνησης και την αποτροπή λήψης φωτογραφιών 

όσο η συσκευή κινείται, θα μπορούσε να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. 

 Μία ακόμα προσθήκη για καλύτερο σύνολο εκπαίδευσης, είναι ο 

έλεγχος των συνθηκών φωτισμού. Σε περίπτωση που οι συνθήκες 

φωτισμού είναι κακές, το σύστημα αποτρέπεται στο να βγάζει 

φωτογραφίες. Έτσι δεν θα υπάρχουν σκοτεινές φωτογραφίες στο 

σύνολο εκπαίδευσης. 

 Βελτίωση του τρόπου που η εφαρμογή αποθηκεύει τα δεδομένα. 

Λόγο της μορφής των αλγορίθμων που μας παρέχει η OpenCV, 

τα δεδομένα αποθηκεύονται με συγκεκριμένη μορφή σε αρχεία, 

ώστε να «ταιριάζουν» με αυτούς τους αλγόριθμους. Έτσι στα αρ-

χεία που αποθηκεύονται τα ονόματα και οι ετικέτες, υπάρχουν 

αναγκαστικά πολλά διπλότυπα. Θα μπορούσε να βρεθεί τρόπος 

ώστε τα δεδομένα να αρχειοθετούνται καλύτερα σε μια βάση δε-

δομένων χωρίς διπλότυπα. Αυτό θα εξοικονομούσε χώρο και τα-

χύτητα επεξεργασίας. 
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Παράρτημα Α – Πηγαίος Κώδικας 

Εφαρμογής 

Α.1. Κλάσεις Activities 

A.1.1. SplashActivity 

/** 

 * Activity for displaying SplashScreen and load necessary files 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

public class SplashActivity extends Activity { 

 /** 

  * Debug Tag for use logging debug output to LogCat 

  */ 

 private static final String   TAG = "Vision::SplashActivity"; 

 /** 

  * Splash Thread declaration 

  */ 

 private Thread       splashThread; 

 /** 

  * Time in milliseconds to wait in SplashScreen 

  */ 

 protected int       splashTime = 3500;  

 /** 

  * Image folder absolute path 

  */ 

 private static final String   ImgPath = 

"/data/data/com.teox.vision/images"; 

 /** 

  * Classifier files declaration 

  */ 

 private File       mEyeCascadeFile, mEyeGCascadeFile, 

mFaceCascadeFile; 

 /** 

  * Boolean variable used for checking image folder 

  */ 

 boolean        isImgDirCreated = false; 

 /** 

  * Boolean variable for checking eye classifier 

  */ 

 boolean        eyeOk = false; 

 /** 

  * Boolean variable for checking eye glasses classifier 

  */ 

 boolean        eyeGOk = false; 
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 /** 

  * Boolean variable for checking face classifier 

  */ 

 boolean        faceOk = false; 

 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_splash); 

   

  final SplashActivity splashScreen = this; 

  // Thread for display the SplashScreen and load necessary files 

  splashThread = new Thread(){ 

   @Override 

   public void run() { 

    try{ 

     synchronized(this){ 

       // Create image folder 

       isImgDirCreated = createImageFolder();  

       // Check image folder 

       if(isImgDirCreated){ 

        Log.i(TAG, "Image Folder ok");   

       }else{ 

        Log.i(TAG, "Image Folder already exists");   

       }  

       File eF = new 

File("/data/data/com.teox.vision/app_EyeCascade/haarcascade_eye.xml"

); 

       File eGF = new 

File("/data/data/com.teox.vision/app_EyeGCascade/haarcascade_eye_tre

e_eyeglasses.xml"); 

       File fF = new 

File("/data/data/com.teox.vision/app_cascade/lbpcascade_frontalface.

xml"); 

       // If eye classifier does not exist, load it 

       if(!eF.exists()){ 

        eyeOk = loadCascadeEyeFromRes(); 

        Log.i(TAG, "Eye Cascade loaded: "+String.valueOf(eyeOk));  

       }else{ 

        eyeOk = true; 

       } 

       // If eye glasses classifier does not exist, load it 

       if(!eGF.exists()){ 

        eyeGOk = loadCascadeEyeGFromRes(); 

        Log.i(TAG, "Eye Glasses Cascade loaded: 

"+String.valueOf(eyeGOk)); 

       }else{ 

        eyeGOk = true;  

       } 

       // If face classifier does not exist, load it 

       if(!fF.exists()){ 

        faceOk = loadCascadeFaceFromRes(); 

        Log.i(TAG, "Face Cascade loaded: 

"+String.valueOf(faceOk)); 

       }else{ 

        faceOk = true;   

       }  

       // if all the classifiers already exists, wait splashTime 

       if(eyeOk && eyeGOk && faceOk){  

        wait(splashTime); 

       }      

     }      
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    }catch(InterruptedException e){ 

     Log.i(TAG, "InterruptedException"); 

    }finally{ 

     finish(); 

     Intent sS = new Intent(splashScreen, 

StartScreenActivity.class); 

     startActivity(sS); 

    } 

   }        

  }; 

  splashThread.start();   

 }  

 /** 

  * Method for creating image folder inside application folder 

("/data/data/com.teox.vision/images") 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @return true if folder created successfully, false if folder 

does not created successfully or already exists 

  */ 

 public boolean createImageFolder(){   

  File imageDirectory = new File(ImgPath);  

  return imageDirectory.mkdir();     

 }  

 /** 

  * This method copies the file haarcascade_eye.xml into application 

folder ("/data/data/com.teox.vision/app_EyeCascade") 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @throws IOException 

  * @return true if file copied successfully, false if file did not 

copied successfully 

  */ 

 public boolean loadCascadeEyeFromRes(){   

  try{ 

   InputStream is = 

getResources().openRawResource(R.raw.haarcascade_eye); 

   File cascadeDir = getDir("EyeCascade", Context.MODE_PRIVATE); 

   mEyeCascadeFile = new File(cascadeDir, "haarcascade_eye.xml"); 

   FileOutputStream os = new FileOutputStream(mEyeCascadeFile); 

    

   byte[] buffer = new byte[4096]; 

            int bytesRead; 

            while ((bytesRead = is.read(buffer)) != -1) { 

                os.write(buffer, 0, bytesRead); 

            } 

            is.close();  

            os.close();  

            return true; 

  }catch(IOException e){ 

   e.printStackTrace(); 

   Log.e(TAG, "Failed to load eye cascade. Exception thrown: " + 

e); 

   return false; 

  }   

 } 

 /** 

  * This method copies the file haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml 

into application folder 

("/data/data/com.teox.vision/app_EyeGCascade") 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @throws IOException 

  * @return true if file copied successfully, false if file did not 

copied successfully 
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  */ 

 public boolean loadCascadeEyeGFromRes(){ 

  try{ 

   InputStream is = 

getResources().openRawResource(R.raw.haarcascade_eye_tree_eyeglasses

); 

   File cascadeDir = getDir("EyeGCascade", Context.MODE_PRIVATE); 

   mEyeGCascadeFile = new File(cascadeDir, 

"haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml"); 

   FileOutputStream os = new FileOutputStream(mEyeGCascadeFile); 

    

   byte[] buffer = new byte[4096]; 

            int bytesRead; 

            while ((bytesRead = is.read(buffer)) != -1) { 

                os.write(buffer, 0, bytesRead); 

            } 

            is.close(); 

            os.close(); 

            return true; 

  }catch(IOException e){ 

   e.printStackTrace(); 

   Log.e(TAG, "Failed to load eye glasses cascade. Exception 

thrown: " + e); 

   return false; 

  } 

 } 

 /** 

  * This method copies the file lbpcascade_frontalface.xml into 

application folder ("/data/data/com.teox.vision/app_EyeGCascade") 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @throws IOException 

  * @return true if file copied successfully, false if file did not 

copied successfully 

  */ 

 public boolean loadCascadeFaceFromRes(){ 

  try{ 

   InputStream is = 

getResources().openRawResource(R.raw.lbpcascade_frontalface); 

   File cascadeDir = getDir("cascade", Context.MODE_PRIVATE); 

   mFaceCascadeFile = new File(cascadeDir, 

"lbpcascade_frontalface.xml"); 

   FileOutputStream os = new FileOutputStream(mFaceCascadeFile); 

    

   byte[] buffer = new byte[4096]; 

            int bytesRead; 

            while ((bytesRead = is.read(buffer)) != -1) { 

                os.write(buffer, 0, bytesRead); 

            } 

            is.close(); 

            os.close(); 

            return true; 

  }catch(IOException e){ 

   e.printStackTrace(); 

   Log.e(TAG, "Failed to load face cascade. Exception thrown: " + 

e); 

   return false; 

  } 

 }  

} 
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A.1.2. StartScreenActivity 

/** 

 * Activity for the main menu. It has 4 buttons for the basic 

options: collect faces, train, recognize and help. Also it has 2 

 * image buttons for about and exit 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

public class StartScreenActivity extends Activity implements 

OnClickListener { 

 /** 

  * Debug Tag for use logging debug output to LogCat 

  */ 

 private static final String   TAG = "Vision::StartScreenActivity"; 

 /** 

  * Alert Dialogs for about, exit, help  

  */ 

 AlertDialog       myDialog, exitDialog, helpDialog; 

 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_start_screen); 

   

  View recBtn = findViewById(R.id.recognize_button); 

  recBtn.setOnClickListener(this);  

   

  View collectBtn = findViewById(R.id.collect_button); 

  collectBtn.setOnClickListener(this); 

   

  View trainBtn = findViewById(R.id.train_button); 

  trainBtn.setOnClickListener(this); 

   

  View aboutBtn = findViewById(R.id.about_button); 

  aboutBtn.setOnClickListener(this); 

   

  View helpBtn = findViewById(R.id.help_button); 

  helpBtn.setOnClickListener(this); 

   

  View exitBtn = findViewById(R.id.exit_button); 

  exitBtn.setOnClickListener(this);  

 } 

  

 public void onClick(View v){    

  switch(v.getId()) 

  { 

  case R.id.recognize_button: 

   Intent sR = new Intent(this, RecognitionActivity.class); 

   startActivity(sR); 

   break; 

  case R.id.collect_button: 

   Intent sC = new Intent(this, CollectFacesActivity.class); 

   startActivity(sC); 

   break; 

  case R.id.train_button: 

   Intent sT = new Intent(this, TrainActivity.class); 

   startActivity(sT); 

   break;   

  case R.id.help_button:  

   showHelpBox(); 

   break; 

  case R.id.exit_button:  
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   showExitBox(); 

   break; 

  case R.id.about_button:  

   showAboutBox();  

   break;       

  }   

 } 

 /** 

  * Method for getting Application's version. 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @throws NameNotFoundException 

  * @return Application's version as string, or "-" if version not 

found 

  */ 

 public String getVersion(){ 

  try { 

   return 

this.getPackageManager().getPackageInfo(this.getPackageName(), 

0).versionName; 

  } catch (NameNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

   return "-"; 

  } 

 } 

 /** 

  * Method for displaying an about box. Using custom layout 

"about.xml" 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 public void showAboutBox(){ 

  String version = getVersion(); 

  myDialog = new AlertDialog.Builder(this).create(); 

 

 myDialog.setTitle(this.getResources().getString(R.string.aboutVisio

n)); 

  myDialog.setIcon(R.drawable.info); 

  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 

StartScreenActivity.this 

      .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

  View layout = inflater.inflate(R.layout.about, null); 

  myDialog.setView(layout); 

  TextView tv = (TextView) 

layout.findViewById(R.id.vNumberTxtView); 

  tv.setText(version); 

  myDialog.show();    

 } 

 /** 

  * Method for displaying help dialog. Using custom layout 

"help.xml". Also contains a TabHost 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 public void showHelpBox(){ 

  helpDialog = new AlertDialog.Builder(this).create(); 

 

 helpDialog.setTitle(this.getResources().getString(R.string.help)); 

  helpDialog.setIcon(R.drawable.help); 

  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 

StartScreenActivity.this 

      .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

  View layout = inflater.inflate(R.layout.help, null); 

  helpDialog.setView(layout); 
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  TabHost tabHost = (TabHost) 

layout.findViewById(android.R.id.tabhost); 

  tabHost.setup(); 

 

        TabSpec spec = tabHost.newTabSpec("Tab1"); 

        

spec.setIndicator(this.getResources().getString(R.string.howToUse), 

null); 

        spec.setContent(R.id.tab1); 

        tabHost.addTab(spec); 

   

        spec = tabHost.newTabSpec("Tab2"); 

        

spec.setIndicator(this.getResources().getString(R.string.helpTips), 

null); 

        spec.setContent(R.id.tab2); 

        tabHost.addTab(spec); 

         

        // making tabs smaller, no icon only text 

        int iCnt = tabHost.getTabWidget().getChildCount(); 

        for(int i=0; i<iCnt; i++){ 

        

 tabHost.getTabWidget().getChildAt(i).getLayoutParams().height /= 2; 

        } 

   

  helpDialog.show(); 

 } 

 /** 

  * Method for displaying a verifying dialog for exiting. 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 public void showExitBox(){  

  exitDialog = new AlertDialog.Builder(this).create(); 

 

 exitDialog.setTitle(this.getResources().getString(R.string.app_name

)); 

  exitDialog.setIcon(R.drawable.exit); 

  exitDialog.setCancelable(false); 

 

 exitDialog.setMessage(this.getResources().getString(R.string.sure2E

xit)); 

  exitDialog.setButton(DialogInterface.BUTTON_POSITIVE, 

this.getResources().getString(R.string.ok_button),new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

   @Override 

   public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {     

    exitDialog.dismiss();                       

                finish(); 

   }    

  }); 

  exitDialog.setButton(DialogInterface.BUTTON_NEGATIVE, 

this.getResources().getString(R.string.cancel_button), new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

   @Override 

   public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

    exitDialog.dismiss(); 

   }    

  });   

  exitDialog.show();  

 } 

} 
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A.1.3. CollectFacesActivity 

/** 

 * Activity for collecting faces. Opens device's camera with a 

VisionView class object. 

 * Also with this object calls methods from native part. 

 * It loads the 3 classifiers (lbpcascade_frontalface.xml, 

haarcascade_eye.xml, haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml). 

 * It has an option menu with 2 menu items: Add person, Begin Train. 

 * @author Teo Xanthopoulos   

 */ 

public class CollectFacesActivity extends Activity implements 

android.view.View.OnClickListener { 

 /** 

  * Debug Tag for use logging debug output to LogCat 

  */ 

 private static final String   TAG = "Vision::CollectFacesActivity"; 

 /** 

  * Object declaration of VisionView class 

  */ 

 private VisionView      mView; 

 /** 

  * Strings for containing classifiers paths 

  */ 

 private String       faceCascadeDir, eyeCascadeDir, 

eyeGCascadeDir;  

 /** 

  * Alert Dialog for adding person's name 

  */ 

 AlertDialog       myDialog; 

 /** 

  * Edit Text for person's name. It will be inside myDialog 

  */ 

    EditText        pNameEText; 

    /** 

     * Declaration for menu items 

     */ 

    private MenuItem      mAddPerson, mFinishCollect;    

    /** 

     * String for person's name. It will be sent to native part  

     */ 

    String         pName = "";   

      

 public CollectFacesActivity(){ 

  Log.i(TAG, "Instantiated new " + this.getClass()); 

 } 

  

 @Override 

    protected void onPause() { 

        Log.i(TAG, "onPause"); 

        super.onPause(); 

        mView.releaseCamera(); 

    } 

  

 @Override 

    protected void onResume() { 

        Log.i(TAG, "onResume");  

        super.onResume(); 

        if( !mView.openCamera() ) { 

            AlertDialog ad = new AlertDialog.Builder(this).create();   

            ad.setCancelable(false); // This blocks the 'BACK' 

button   
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ad.setMessage(this.getResources().getString(R.string.errorCamera));   

            

ad.setButton(this.getResources().getString(R.string.ok_button), new 

DialogInterface.OnClickListener() {   

                public void onClick(DialogInterface dialog, int 

which) {   

                    dialog.dismiss();                       

                    finish(); 

                }   

            });   

            ad.show(); 

        } 

    } 

  

 @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        Log.i(TAG, "called onCreate"); 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

         

        try{ 

         // load cascade file from application resources 

      InputStream is = 

getResources().openRawResource(R.raw.lbpcascade_frontalface); 

      File cascadeFile = getDir("cascade", Context.MODE_PRIVATE);    

   

      faceCascadeDir = 

cascadeFile.toString()+"/lbpcascade_frontalface.xml"; 

      is.close();       

       

      //load eye Cascade file from application resources 

      is = getResources().openRawResource(R.raw.haarcascade_eye); 

      File eyeCascadeFile = getDir("EyeCascade", 

Context.MODE_PRIVATE); 

      eyeCascadeDir = 

eyeCascadeFile.toString()+"/haarcascade_eye.xml"; 

      is.close(); 

       

      //load eye_tree_eyeglasses Cascade file from application 

resources 

      is = 

getResources().openRawResource(R.raw.haarcascade_eye_tree_eyeglasses

); 

      File eyeGCascadeFile = getDir("EyeGCascade", 

Context.MODE_PRIVATE); 

      eyeGCascadeDir = 

eyeGCascadeFile.toString()+"/haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml"; 

      is.close();       

        }catch(IOException e){ 

      e.printStackTrace(); 

            Log.e(TAG, "Failed to load cascade. Exception thrown: " 

+ e);  

     }       

         

        mView = new VisionView(this); 

        // Open camera 

        setContentView(mView);         

        //Keep screen on 

        mView.setKeepScreenOn(true);  

        //Load the classifiers 
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        mView.initialize3Detectors(faceCascadeDir, eyeCascadeDir, 

eyeGCascadeDir);  

        mView.RedefineValues(); 

        mView.checkCollection();     

    } 

  

 /** Called when the menubar is being created by Android. */ 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        Log.i(TAG, "onCreateOptionsMenu"); 

        mAddPerson = 

menu.add(this.getResources().getString(R.string.addPerson)); 

        mFinishCollect = 

menu.add(this.getResources().getString(R.string.beginTrain));         

        return true; 

    } 

     

    /** Called whenever the user pressed a menu item in the menubar. 

*/ 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        Log.i(TAG, "Menu Item selected: " + item); 

  if (item == mAddPerson){ 

   popDialog();          

  }else if (item == mFinishCollect){ 

   mView = new VisionView(this); 

   mView.RedefineValues(); 

   mView.toggleStartMode(); 

            Intent sT = new Intent(this, TrainActivity.class); 

            startActivity(sT);          

  } 

  return true; 

    }  

     

    @Override 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

  mView.RedefineValues(); 

  mView.toggleStartMode(); 

 } 

  

 /** 

  * Method for showing a Dialog Window for input person name 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 public void popDialog(){ 

  pName = ""; 

  mView.toggleStartMode(); 

  myDialog = new AlertDialog.Builder(this).create(); 

 

 myDialog.setTitle(this.getResources().getString(R.string.addPersonN

ame)); 

  myDialog.setIcon(R.drawable.collect); 

  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 

CollectFacesActivity.this 

     .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

     View layout = inflater.inflate(R.layout.edt_text, null); 

     myDialog.setView(layout); 

     myDialog.show(); 

      

  final Button okBtn = (Button) 

myDialog.findViewById(R.id.ok_button); 

  Button cancelBtn = (Button) 

myDialog.findViewById(R.id.cancel_button); 
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  pNameEText = (EditText) 

myDialog.findViewById(R.id.editTextPersonName); 

   

  okBtn.setOnClickListener(CollectFacesActivity.this); 

  cancelBtn.setOnClickListener(CollectFacesActivity.this); 

  okBtn.setEnabled(false); 

   

  pNameEText.addTextChangedListener(new TextWatcher() { 

   public void afterTextChanged(Editable s) {} 

   public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int 

count, int after) {} 

   // Dynamically check the name typed from user 

   public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, 

int count) { 

                s = pNameEText.getText();                 

                if(TextUtils.isEmpty(s)){ 

        okBtn.setEnabled(false); 

       }else if(hasOnlyLetters(s.toString()) && 

s.toString().length() < 20){ 

        okBtn.setEnabled(true); 

       }else if(s.toString().length() > 20){ 

        okBtn.setEnabled(false); 

       }else{ 

        okBtn.setEnabled(false); 

       }                  

   }    

  });   

 }  

  

 /** 

  * Method for checking if string has only letters and spaces  

  * @param s String to be checked 

  * @return true if string is OK, false if it is not 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 public static boolean hasOnlyLetters(String s){ 

  if(TextUtils.isEmpty(s)){ 

   return false; 

  } 

  Pattern p = Pattern.compile("^[a-zA-Z ]*$"); 

  Matcher m = p.matcher(s); 

  return m.matches();     

 } 

 

 @Override 

 public void onClick(View v) {   

  switch(v.getId()) { 

  case R.id.ok_button:    

   pName = pNameEText.getText().toString();     

   mView.SendpName(pName); 

   mView.checkCollection(); 

   mView.toggleAddPersonMode(); 

   myDialog.dismiss(); 

   break; 

  case R.id.cancel_button:  

   pName = "";    

   mView.toggleStartMode();  

   myDialog.dismiss(); 

   break;   

  }   

 } 

} 
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A.1.4. TrainActivity 

/** 

 * Activity for training the system. It has a List View for showing 

info about  

 * the number of trained persons, number of new "non trained" 

persons and the last person added. 

 * Also it has 3 options: Train the system, show saved people, 

delete all data. 

 * It uses a VisionView object for calling methods from native part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

public class TrainActivity extends Activity implements 

OnClickListener { 

 /** 

  * Debug Tag for use logging debug output to LogCat 

  */ 

 private static final String   TAG = "Vision::TrainActivity"; 

 /** 

  * Object declaration of VisionView class 

  */ 

 private VisionView     mView; 

 /** 

  * Boolean variable for checking if train completed successfully 

  */ 

 public boolean       isOk = false; 

 /** 

  * List View for showing info about the number of trained persons, 

number of new "non trained" persons 

  * and the last person added 

  */ 

 ListView       myListV; 

 /** 

  * List with data that are going to display in the ListView 

  */ 

 ArrayList<String>     myArrayL = new ArrayList<String>(); 

 /** 

  * Adapter for linking ArraList with ListView 

  */ 

 ArrayAdapter<String>    myAdapter; 

 /** 

  * Integers for number of trained persons, number of non trained 

persons, 

  * number of new persons (the removal of trainedNum and 

NonTrainedNum) 

  */ 

 int         trainedNum, NonTrainedNum, newFacesNum; 

 /** 

  * 3 buttons for the 3 options: Train, Show People, Delete All 

  */ 

 View         trainBtn, showSavedBtn, deleteAllBtn;  

 /** 

  * Alert Dialog for displaying the saved people 

  */ 

 AlertDialog       savedPplDialog; 

  

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_train);  
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 getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON

); 

   

  trainBtn = findViewById(R.id.start_train_button); 

  trainBtn.setOnClickListener(TrainActivity.this); 

  trainBtn.setEnabled(false);  

   

  showSavedBtn = findViewById(R.id.show_ppl_button); 

  showSavedBtn.setOnClickListener(TrainActivity.this); 

  showSavedBtn.setEnabled(false);   

   

  deleteAllBtn = findViewById(R.id.delete_all_button); 

  deleteAllBtn.setOnClickListener(this);   

  

  countFaces();  

  UnlockShowSavedPplBtn(); 

  

 } 

  

 @Override 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

  Intent sS = new Intent(this, StartScreenActivity.class); 

  sS.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

  startActivity(sS); 

 } 

 /** 

  * Method for unlocking the Show Saved People button. Initially the 

button is locked. This method 

  * checks if the names file exists and either unlocks the button or 

locks it 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 public void UnlockShowSavedPplBtn(){ 

  File names = new File("/data/data/com.teox.vision/names.txt"); 

  if(names.exists()){ 

   Log.i(TAG, "names file exists"); 

   showSavedBtn.setEnabled(true); 

  }else{ 

   Log.i(TAG, "names file doesnt exists"); 

   showSavedBtn.setEnabled(false); 

  }  

 } 

 /** 

  * Method for displaying the Alert Dialog with the saved persons. 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 public void ShowSavedPpl(){ 

  savedPplDialog = new AlertDialog.Builder(this).create(); 

 

 savedPplDialog.setTitle(this.getResources().getString(R.string.save

dPeople)); 

  savedPplDialog.setIcon(R.drawable.display); 

  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 

TrainActivity.this.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE)

; 

  View layout = inflater.inflate(R.layout.saved_people, null);   

  savedPplDialog.setView(layout);  

  TextView tv = (TextView) layout.findViewById(R.id.TxtView); 

  tv.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod()); 

  tv.setText(getSavedPeople()); 
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  savedPplDialog.show();   

 } 

 /** 

  * This method gets the names of the persons from names.txt file.  

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @throws IOException 

  * @return A StringBuilder with the names 

  */ 

 public StringBuilder getSavedPeople(){ 

  StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

  try{ 

   // Open the file 

   FileInputStream fstream = new 

FileInputStream("/data/data/com.teox.vision/names.txt"); 

   BufferedReader br = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(fstream)); 

   String strLine = "", prevLine = ""; 

    

   //Read File Line By Line 

   while ((strLine = br.readLine()) != null){  

    if(!prevLine.equals(strLine)){ 

     prevLine = strLine; 

     builder.append(strLine).append("\n"); 

    }     

   } 

   fstream.close(); 

   br.close(); 

  }catch(IOException e){ 

   Log.i(TAG, "names file can't opened"); 

   return null; 

  }  

  return builder;   

 } 

 /** 

  * This method gets the number of trained faces and non trained 

faces 

  * and calculates the result that will be displayed in the 

ListView. 

  * Also it locks/unlocks the train button depending on conditions. 

  * e.g. If there is no data for training, then the train button is 

locked.  

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 public void countFaces(){ 

  boolean unlockBtn = false; 

  mView = new VisionView(this); 

  trainedNum = mView.getNumOfTrainedFaces(); 

  NonTrainedNum = mView.getNumOfNonTrainedFaces(); 

  Log.i(TAG,"trained: "+Integer.toString(trainedNum)); 

  Log.i(TAG, "non trained; "+Integer.toString(NonTrainedNum));   

  

  if(trainedNum == -1 && NonTrainedNum == -1){ 

   Log.i(TAG, "1st case"); 

   trainedNum = 0; 

   newFacesNum = 0; 

   unlockBtn = false; 

  }else if(trainedNum == -1 && NonTrainedNum > 0){ 

   Log.i(TAG, "2nd case"); 

   trainedNum = 0; 

   newFacesNum = NonTrainedNum; 

   unlockBtn = true; 

  }else if(trainedNum < NonTrainedNum){ 
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   Log.i(TAG, "3rd case"); 

   newFacesNum = NonTrainedNum - trainedNum; 

   unlockBtn = true; 

  }else if(trainedNum == NonTrainedNum){ 

   Log.i(TAG, "4th case");  

   newFacesNum = 0; 

   unlockBtn = false; 

  } 

   

   

  myAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

R.layout.simple_textview, myArrayL);  

  myAdapter.clear(); 

  myListV = (ListView) findViewById(R.id.myListView);    

 

 myArrayL.add(this.getResources().getString(R.string.numOfTrained)+I

nteger.toString(trainedNum)); 

 

 myArrayL.add(this.getResources().getString(R.string.numOfNonTrained

)+Integer.toString(newFacesNum));   

 

 myArrayL.add(this.getResources().getString(R.string.lastPersonAdded

)+getLastSavedPerson());  

  myListV.setAdapter(myAdapter); 

  trainBtn.setEnabled(false); 

  if(unlockBtn){ 

   trainBtn.setEnabled(true); 

  } 

   

 } 

 /** 

  * This function gets the last name from the names.txt file 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @throws IOException 

  * @return A String with the last name or "-" if the file doesn't 

exists/can't be opened 

  */ 

 public String getLastSavedPerson(){ 

  File names = new File("/data/data/com.teox.vision/names.txt"); 

  String lastName=""; 

  if(names.exists()){ 

   Log.i(TAG, "names file exists"); 

   try{ 

    InputStreamReader streamReader = new InputStreamReader(new 

FileInputStream(names)); 

    BufferedReader br = new BufferedReader(streamReader); 

    while(br.ready()){ 

     lastName = br.readLine(); 

    } 

    br.close(); 

    streamReader.close(); 

    return lastName; 

   }catch(IOException e){ 

    Log.i(TAG,"cant open names file"); 

    return "-"; 

   }    

  }else{ 

   Log.i(TAG, "names file doesnt exists"); 

   return "-"; 

  } 

 } 

 /** 
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  * This method deletes all the data. More specifically deletes: 

names.txt, labels.txt, trainedModel.xml and empties the image 

folder. 

  * It displays a verifying dialog for delete. Also it shows a Toast 

for successfully deleting or not. 

  * It notifies the ListView with the data info by calling 

countFaces() function. 

  */ 

 public void deleteAll(){   

  final AlertDialog ad = new AlertDialog.Builder(this).create(); 

  ad.setCancelable(false); 

  ad.setTitle(this.getResources().getString(R.string.app_name)); 

 

 ad.setMessage(this.getResources().getString(R.string.sure2Delete)); 

  ad.setButton(DialogInterface.BUTTON_POSITIVE, 

this.getResources().getString(R.string.ok_button), new 

DialogInterface.OnClickListener(){ 

   @Override 

   public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {     

    boolean delImg = false; 

    boolean delLabels = true; 

    boolean delNames = true; 

    boolean delModel = true; 

    File labels = new 

File("/data/data/com.teox.vision/labels.txt"); 

    File names = new File("/data/data/com.teox.vision/names.txt"); 

    File model = new 

File("/data/data/com.teox.vision/trainedModel.xml"); 

    String imgPath = "/data/data/com.teox.vision/images/";     

     

    try{ 

     if(labels.exists()){ delLabels = labels.delete(); } 

     if(names.exists()){ delNames = names.delete(); } 

     if(model.exists()){ delModel = model.delete(); } 

     delImg = deleteImages(imgPath);  

     Log.i(TAG, "delete labels"+String.valueOf(delLabels)); 

     Log.i(TAG, "delete Names:"+String.valueOf(delNames)); 

     Log.i(TAG, "delete Model:"+String.valueOf(delModel)); 

     Log.i(TAG, "delete images:"+String.valueOf(delImg)); 

    }catch(Exception e){ 

     throw new Error("Error deleting files");    

    }     

    countFaces();  

    UnlockShowSavedPplBtn(); 

    ad.dismiss();  

    if(!delImg || !delLabels || !delNames || !delModel){ 

     Toast.makeText(getApplicationContext(), 

TrainActivity.this.getResources().getString(R.string.errorDeleting), 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    }else{ 

     Toast.makeText(getApplicationContext(), 

TrainActivity.this.getResources().getString(R.string.succesDeleting)

, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

   }    

  });   

  ad.setButton(DialogInterface.BUTTON_NEGATIVE, 

this.getResources().getString(R.string.cancel_button), new 

DialogInterface.OnClickListener(){ 

   @Override 

   public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

    Log.i(TAG,"button cancel");  
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    dialog.dismiss();    

   }    

  });  

  ad.show(); 

 } 

 /** 

  * This function empties the image folder. It deletes all of the 

images in the image folder 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @param path The path to the image folder 

  * @return true if deleted successfully, false if not 

  */ 

 boolean deleteImages(String path){ 

  boolean delOk = false; 

  File fileList = new File(path);   

  if(fileList != null){ 

   File[] fileNames = fileList.listFiles(); 

   for(File tmpf : fileNames){ 

    delOk = tmpf.delete(); 

   }  

   return delOk; 

  } 

  return delOk; 

 } 

  

 public void onClick(View v) {   

  switch(v.getId()) 

  {  

  case R.id.start_train_button:  

   final ProgressDialog pd = 

ProgressDialog.show(TrainActivity.this, 

this.getResources().getString(R.string.app_name), 

this.getResources().getString(R.string.processing)); 

   mView = new VisionView(TrainActivity.this); 

   // AsyncTask for training the system and displaying a Progress 

Dialog 

   new AsyncTask<Void, Void, Boolean>(){     

    @Override 

    protected Boolean doInBackground(Void... params) { 

     isOk = mView.BeginTrainning();          

     return isOk; 

    }     

    @Override 

    protected void onPostExecute(Boolean result) 

          {      

     Log.i(TAG, String.valueOf(result)); 

     countFaces(); 

              pd.dismiss(); 

               

              AlertDialog ad = new 

AlertDialog.Builder(TrainActivity.this).create();   

              ad.setCancelable(false); // This blocks the 'BACK' 

button  

              

ad.setTitle(TrainActivity.this.getResources().getString(R.string.app

_name));                 

              if(result){ 

              

 ad.setMessage(TrainActivity.this.getResources().getString(R.string.

successTraining)); 

               ad.setIcon(R.drawable.ok); 

              }else{ 
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 ad.setMessage(TrainActivity.this.getResources().getString(R.string.

errorTraining)); 

               ad.setIcon(R.drawable.delete); 

              }                 

              

ad.setButton(TrainActivity.this.getResources().getString(R.string.ok

_button), new DialogInterface.OnClickListener() {   

                  public void onClick(DialogInterface dialog, int 

which) {   

                      dialog.dismiss();   

                  }   

              });   

              ad.show(); 

          } 

   }.execute();        

   break; 

  case R.id.show_ppl_button: 

   ShowSavedPpl(); 

   break; 

  case R.id.delete_all_button:  

   deleteAll();  

   break; 

  }   

 }   

} 

A.2. Κλάσεις 

A.2.1. VisionViewBase 

/** 

 * Public abstract class for camera management. Extends 

android.SurfaceView. 

 * It has methods that opens device's camera, 

 * sets the optimal resolution depending on the height of the 

screen, closes the camera etc. 

 */ 

public abstract class VisionViewBase extends SurfaceView implements 

SurfaceHolder.Callback, Runnable{ 

 private static final String TAG = "Vision::SurfaceView"; 

  

 private Camera              mCamera; 

    private SurfaceHolder       mHolder; 

    private int                 mFrameWidth; 

    private int                 mFrameHeight; 

    private byte[]              mFrame; 

    private boolean             mThreadRun;  

    private byte[]              mBuffer; 

     

    // Signal that a camera frame is ready, without blocking the 

main thread. 

    private boolean mCameraIsInitialized = false; 

  

 public VisionViewBase(Context context) { 

  super(context); 

  mHolder = getHolder(); 

        mHolder.addCallback(this); 

        Log.i(TAG, "Instantiated new " + this.getClass()); 

 } 
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 public int getFrameWidth() { 

        return mFrameWidth; 

    } 

 

    public int getFrameHeight() { 

        return mFrameHeight; 

    } 

     

    @SuppressLint("NewApi") 

 public void setPreview() throws IOException { 

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) 

            mCamera.setPreviewTexture( new SurfaceTexture(10) ); 

        else 

            mCamera.setPreviewDisplay(null); 

    } 

     

    public boolean openCamera() { 

        Log.i(TAG, "openCamera"); 

        releaseCamera(); 

        mCamera = Camera.open(); 

        if(mCamera == null) { 

            Log.e(TAG, "Can't open camera!"); 

            return false; 

        } 

 

        mCamera.setPreviewCallbackWithBuffer(new PreviewCallback() { 

            public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) { 

                // Whenever a camera preview frame is ready, just 

copy it straight to our mFrame, 

                // and don't worry about blocking the main UI thread 

until it is safe. 

                System.arraycopy(data, 0, mFrame, 0, data.length); 

                camera.addCallbackBuffer(mBuffer); 

                 

                // Signal that a camera frame is ready, without 

blocking the main thread. 

                mCameraIsInitialized = true; 

            } 

        }); 

        return true; 

    } 

     

    public void releaseCamera() { 

        Log.i(TAG, "releaseCamera"); 

        mThreadRun = false; 

        synchronized (this) { 

            if (mCamera != null) { 

                mCamera.stopPreview(); 

                mCamera.setPreviewCallback(null); 

                mCamera.release(); 

                mCamera = null; 

                 

                // If this app was paused and restarted, it should 

wait for camera initialization again. 

                mCameraIsInitialized = false; 

            } 

        } 

        onPreviewStopped(); 

    } 

     

    public void setupCamera(int width, int height) { 

        Log.i(TAG, "setupCamera(" + width + "x" + height + ")"); 
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        synchronized (this) { 

            if (mCamera != null) { 

                Camera.Parameters params = mCamera.getParameters(); 

                List<Camera.Size> sizes = 

params.getSupportedPreviewSizes(); 

                mFrameWidth = width; 

                mFrameHeight = height; 

 

                // selecting optimal camera preview size that is 

most similar to the screen height. 

                { 

                    int  minDiff = Integer.MAX_VALUE; 

                    for (Camera.Size size : sizes) { 

                        Log.i(TAG, "Found Camera Resolution " + 

size.width + "x" + size.height); 

                        if (Math.abs(size.height - height) < 

minDiff) { 

                            mFrameWidth = size.width; 

                            mFrameHeight = size.height; 

                            minDiff = Math.abs(size.height - 

height); 

                        } 

                    } 

                } 

 

                params.setPreviewSize(getFrameWidth(), 

getFrameHeight()); 

                 

                List<String> FocusModes = 

params.getSupportedFocusModes(); 

                if 

(FocusModes.contains(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_CONTINUOUS_VIDEO)) 

                { 

                    

params.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_CONTINUOUS_VIDEO); 

                }             

                 

                mCamera.setParameters(params); 

                 

                /* Now allocate the buffer */ 

                params = mCamera.getParameters(); 

                Log.i(TAG, "Chosen Camera Preview Size: " + 

params.getPreviewSize().width + "x" + 

params.getPreviewSize().height); 

                int size = params.getPreviewSize().width * 

params.getPreviewSize().height; 

                size = size * 

ImageFormat.getBitsPerPixel(params.getPreviewFormat()) / 8; 

                mBuffer = new byte[size]; 

                /* The buffer where the current frame will be copied 

*/ 

                mFrame = new byte [size]; 

                mCamera.addCallbackBuffer(mBuffer); 

 

                try { 

                    setPreview(); 

                } catch (IOException e) { 

                    Log.e(TAG, 

"mCamera.setPreviewDisplay/setPreviewTexture fails: " + e); 

                } 
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                /* Notify that the preview is about to be started 

and deliver preview size */ 

                onPreviewStarted(params.getPreviewSize().width, 

params.getPreviewSize().height); 

 

                /* Now we can start a preview */ 

                mCamera.startPreview(); 

            } 

        } 

    } 

     

    public void surfaceChanged(SurfaceHolder _holder, int format, 

int width, int height) { 

        Log.i(TAG, "surfaceChanged(). Window size: " + width + "x" + 

height); 

        setupCamera(width, height); 

    } 

     

    public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) { 

        Log.i(TAG, "surfaceCreated"); 

        (new Thread(this)).start(); 

    } 

     

    public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) { 

        Log.i(TAG, "surfaceDestroyed"); 

        releaseCamera(); 

    } 

     

    /* The bitmap returned by this method shall be owned by the 

child and released in onPreviewStopped() */ 

    protected abstract Bitmap processFrame(byte[] data); 

     

    /** 

     * This method is called when the preview process is being 

started. It is called before the first frame delivered and 

processFrame is called 

     * It is called with the width and height parameters of the 

preview process. It can be used to prepare the data needed during 

the frame processing. 

     * @param previewWidth - the width of the preview frames that 

will be delivered via processFrame 

     * @param previewHeight - the height of the preview frames that 

will be delivered via processFrame 

     */ 

    protected abstract void onPreviewStarted(int previewWidtd, int 

previewHeight); 

     

    /** 

     * This method is called when preview is stopped. When this 

method is called the preview stopped and all the processing of 

frames already completed. 

     * If the Bitmap object returned via processFrame is cached - it 

is a good time to recycle it. 

     * Any other resources used during the preview can be released. 

     */ 

    protected abstract void onPreviewStopped(); 

     

    public void run() { 

        mThreadRun = true; 

        Log.i(TAG, "Starting processing thread"); 

 

        // Wait until the first camera frame is ready. 
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        try { 

            while (mThreadRun && !mCameraIsInitialized) { 

                synchronized (this) { 

                    wait(100);  // wait 100 milliseconds before 

trying again. 

                } 

            } 

        } catch (InterruptedException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

         

        // Background processing loop. 

        // Each iteration of this loop will process the latest 

camera image and render it to the 

        // screen. Camera frames will be dropped, if it is not 

processed fast enough. The user 

        // interface runs on the "main" thread, so intensive 

operations here won't delay the user 

        // interface or cause "Application Not Responding". 

        while (mThreadRun) { 

            Bitmap bmp = null; 

 

            // Process this frame. 

            synchronized (this) {             

                bmp = processFrame(mFrame); 

            } 

 

            // Display this frame (on the "main" UI thread). 

            if (bmp != null) { 

                Canvas canvas = mHolder.lockCanvas(); 

                if (canvas != null) { 

                    canvas.drawBitmap(bmp, (canvas.getWidth() - 

getFrameWidth()) / 2, (canvas.getHeight() - getFrameHeight()) / 2, 

null); 

                    mHolder.unlockCanvasAndPost(canvas); 

                } 

            } 

        }//end of background processing loop. 

 

    } 

} 

A.2.2. VisionView 

/** 

 * An extension of VisionViewBase class. It has all declarations of 

all native methods (NDK - JNI). 

 * Every Activity that needs to call native methods, uses this 

class.  

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

public class VisionView extends VisionViewBase{ 

 /** 

  * Debug Tag for use logging debug output to LogCat 

  */ 

 private static final String   TAG = "VisionView"; 

 /** 

  * The result of multiplying the frame height to the frame width 

  */ 

 private int       mFrameSize; 

 /** 
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  * Bitmap object that will get the processed image  

  */ 

    private Bitmap       mBitmap; 

    /** 

     * Array of colors to write to the Bitmap 

     */ 

    private int[]       mRGBA; 

 

 public VisionView(Context context) { 

  super(context); 

 } 

 

 @Override 

 protected Bitmap processFrame(byte[] data) { 

  int[] rgba = mRGBA; 

   

  // Process the camera image in native part. Converts from YUV 420 

planar to BGRA packed format 

  ShowPreview(getFrameWidth(), getFrameHeight(), data, rgba);  

   

  // Put the processed image into the Bitmap object that will be 

returned for display on the screen. 

        Bitmap bmp = mBitmap; 

        bmp.setPixels(rgba, 0/* offset */, getFrameWidth() /* stride 

*/, 0, 0, getFrameWidth(), getFrameHeight()); 

   

  return bmp; 

 } 

 

 @Override 

 protected void onPreviewStarted(int previewWidth, int 

previewHeight) { 

  mFrameSize = previewWidth * previewHeight; 

        mRGBA = new int[mFrameSize]; 

        mBitmap = Bitmap.createBitmap(previewWidth, previewHeight, 

Bitmap.Config.ARGB_8888);   

 } 

 

 @Override 

 protected void onPreviewStopped() {  

  if(mBitmap != null) { 

            mBitmap.recycle(); 

            mBitmap = null; 

        } 

        mRGBA = null;   

 }  

 /** 

  * Method for initializing the 3 detectors (1 LBP, 2 HAAR 

detectors). Sends 

  * paths for the 3 detectors to native part. 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @param c1 String containing the path for 1st detector 

  * @param c2 String containing the path for 2nd detector 

  * @param c3 String containing the path for 2nd detector  

  */ 

 public void initialize3Detectors(String c1, String c2, String c3) { 

  initDetectors(c1, c2, c3); 

 } 

 /** 

  * Method for toggling to MODE_COLLECT_FACES 

  * Calls a native (JNI) function 
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  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 protected void toggleAddPersonMode(){ 

  nativeToggleAdd();   

 }  

 /** 

  * Method for toggling to MODE_RECOGNITION 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 protected void toggleRecMode(){ 

  nativeToggleRecognize(); 

 } 

 /** 

  * Method for toggling to MODE_STARTUP 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 protected void toggleStartMode(){ 

  nativeToggleStartUp(); 

 } 

 /** 

  * Method for loading the trainedModel to native part. 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @return true if trainedModel loaded successfully, false in not  

  */ 

 protected boolean loadModel(){ 

  boolean isLoaded = false;   

  isLoaded = nativeLoadModel(); 

  return isLoaded;  

 }  

 /** 

  * Method for loading the names.txt file to native part.  

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @return true if names.txt file loaded successfully, false in not  

  */ 

 protected boolean loadNames(){ 

  boolean isLoaded = false; 

  isLoaded = nativeLoadNames(); 

  return isLoaded; 

 } 

 /** 

  * Method for loading the labels.txt file to native part.  

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @return true if labels.txt file loaded successfully, false in 

not  

  */ 

 protected boolean loadLabels(){ 

  boolean isLoaded = false; 

  isLoaded = nativeLoadLabels(); 

  return isLoaded; 

 } 

 /** 

  * Method for sending person's name to native part. 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @param pName String with the person's name  

  */ 

 protected void SendpName(String pName){ 
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  nativeSendpName(pName); 

 }  

 /** 

  * Method for checking the state of image collection and then do 

  * the proper initializations etc into the native part. 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 protected void checkCollection(){ 

  nativeCheckCollection(); 

 } 

 /** 

  * Method for starting the train process to native part. 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos   

  * @return true if training completed successfully, false if not  

  */ 

 protected boolean BeginTrainning(){ 

  Log.i(TAG, "begin trainning "); 

  return nativeBeginTrainning(); 

 } 

 /** 

  * Method for redefine some values for proper functioning of the 

program to native part. 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 protected void RedefineValues(){ 

  nativeRedefineValues(); 

 } 

 /** 

  * Debugging method for checking values of some variables by 

displaying them to LogCat. 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  */ 

 protected void ShowValues(){ 

  nativeShowValues(); 

 }  

 /** 

  * Method for getting the number of already trained persons. 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @return Number of trained persons, or -1 if there aren't any 

trained persons into the system  

  */ 

 protected int getNumOfTrainedFaces(){   

  int trained = nativeGetNumOfTrainedFaces();   

  if(trained != -1){ 

   return trained; 

  }else{ 

   return -1; 

  }    

 } 

 /** 

  * Method for getting the number of new non-trained persons. 

  * Calls a native (JNI) function 

  * @author Teo Xanthopoulos 

  * @return Number of trained persons, or -1 if there aren't any 

persons into the system  

  */ 

 protected int getNumOfNonTrainedFaces(){ 
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  int nonTrained = nativeGetNumOfNonTrainedFaces(); 

  if(nonTrained != -1){ 

   return nonTrained; 

  }else{ 

   return -1; 

  } 

 } 

 //-----------------------------------------------------------------

-- 

 // Declare the function prototypes of the C/C++ code using NDK 

(JNI): 

 //-----------------------------------------------------------------

-- 

    public native void ShowPreview(int width, int height, byte[] 

yuv, int[] rgba);    

    public native void initDetectors(String cas1, String cas2, 

String cas3);   

    public native boolean nativeLoadModel(); 

    public native boolean nativeLoadNames(); 

    public native boolean nativeLoadLabels(); 

    public native void nativeToggleAdd(); 

    public native void nativeToggleRecognize(); 

    public native void nativeToggleStartUp(); 

    public native void nativeSendpName(String s); 

    public native void nativeCheckCollection(); 

    public native boolean nativeBeginTrainning();  

    public native void nativeRedefineValues(); 

    public native int nativeGetNumOfTrainedFaces(); 

    public native int nativeGetNumOfNonTrainedFaces();     

    public native void nativeShowValues();   

     

    // Load (dynamically at runtime) the C/C++ code in 

"libdetection_based_tracker.so" using NDK (JNI). 

    static { 

     Log.i(TAG, "Call: System.loadLibrary(detection_based_tracker)"); 

        System.loadLibrary("detection_based_tracker"); 

    } 

} 

A.3. Native Αρχεία (JNI – NDK) 

A.3.1. DetectionBasedTracker_jni.cpp 

#include <DetectionBasedTracker_jni.h> 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <opencv2/contrib/detection_based_tracker.hpp> 

#include <opencv2/core/core_c.h> 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

#include <opencv2/legacy/legacy.hpp> 

#include <opencv2/opencv.hpp> 

#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 

#include <opencv2/features2d/features2d.hpp> 

 

#include "ImageUtils.h" 

#include "detectObject.h" 

#include "preprocessFace.h" 

#include "recognition.h" 

 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <vector> 
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#include <stdio.h> 

#include <string> 

#include <dirent.h> 

#include <android/log.h> 

const char *facerecAlgorithm = "FaceRecognizer.Fisherfaces"; 

const float UNKNOWN_PERSON_THRESHOLD = 0.7f; 

const char *faceCascadeFilename = "lbpcascade_frontalface.xml"; 

const char *eyeCascadeFilename1 = "haarcascade_eye.xml"; 

const char *eyeCascadeFilename2 = 

"haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml"; 

const int faceWidth = 70; 

const int faceHeight = faceWidth; 

const int DESIRED_CAMERA_WIDTH = 640; 

const int DESIRED_CAMERA_HEIGHT = 480; 

const double CHANGE_IN_IMAGE_FOR_COLLECTION = 0.3; 

const double CHANGE_IN_SECONDS_FOR_COLLECTION = 1.0; 

const char *windowName = "Vision"; 

const int BORDER = 8; 

const bool preprocessLeftAndRightSeparately = true; 

bool loaded = false; 

// Debug TAG for LogCat 

#define LOG_TAG "FaceDetection/DetectionBasedTracker" 

#define LOGD(...) ((void)__android_log_print(ANDROID_LOG_DEBUG, 

LOG_TAG, __VA_ARGS__)) 

 

using namespace std; 

using namespace cv; 

 

// Running modes. 

enum MODES { 

 MODE_STARTUP = 0, 

 MODE_DETECTION, 

 MODE_COLLECT_FACES, 

 MODE_TRAINING, 

 MODE_RECOGNITION, 

 MODE_DELETE_ALL, 

 MODE_END 

}; 

const char* MODE_NAMES[] = { "Startup", "Detection", "Collect 

Faces", "Training", "Recognition", "Delete All", "ERROR!" }; 

MODES m_mode = MODE_STARTUP; 

 

//int m_selectedPerson = -1; 

int m_selectedPerson = 0; 

int m_numPersons = 0; 

vector<int> m_latestFaces; 

// Position of GUI buttons: 

Rect m_rcBtnAdd; 

Rect m_rcBtnDel; 

Rect m_rcBtnDebug; 

int m_gui_faces_left = -1; 

int m_gui_faces_top = -1; 

 

CascadeClassifier faceCascade; 

CascadeClassifier eyeCascade1; 

CascadeClassifier eyeCascade2; 

 

Ptr<FaceRecognizer> model; 

vector<Mat> preprocessedFaces; 

vector<int> faceLabels; 

vector<string> nameLabels; 

string personName; 
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Mat old_prepreprocessedFace; 

double old_time = 0; 

 

int img_counter = 0; 

int personId_counter = 0; 

bool hasCollect = false; 

int lastLabel = -1; 

/** 

 * C++ conversion function between integers (or floats) to 

std::string. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

template<typename T> string toString(T t) { 

 ostringstream out; 

 out << t; 

 return out.str(); 

} 

/** 

 * C++ conversion function between integers (or floats) to 

std::string. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

template<typename T> T fromString(string t) { 

 T out; 

 istringstream in(t); 

 in >> out; 

 return out; 

} 

 

extern "C" { 

/** 

 * Draw text into an image. Defaults to top-left-justified text, 

 * but you can give negative x coords for right-justified text, 

 * and/or negative y coords for bottom-justified text. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return The bounding rect around the drawn text. 

 */ 

Rect drawString(Mat img, string text, Point coord, Scalar color, 

float fontScale = 0.6f, int thickness = 1, int fontFace = 

FONT_HERSHEY_COMPLEX) { 

 // Get the text size & baseline. 

 int baseline = 0; 

 Size textSize = getTextSize(text, fontFace, fontScale, thickness, 

&baseline); 

 baseline += thickness; 

 

 // Adjust the coords for left/right-justified or top/bottom-

justified. 

 if (coord.y >= 0) { 

  // Coordinates are for the top-left corner of the text from the 

top-left of the image, so move down by one row. 

  coord.y += textSize.height; 

 } else { 

  // Coordinates are for the bottom-left corner of the text from 

the bottom-left of the image, so come up from the bottom. 

  coord.y += img.rows - baseline + 1; 

 } 

 // Become right-justified if desired. 

 if (coord.x < 0) { 

  coord.x += img.cols - textSize.width + 1; 

 } 
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 // Get the bounding box around the text. 

 Rect boundingRect = Rect(coord.x, coord.y - textSize.height, 

textSize.width, 

   baseline + textSize.height); 

 

 // Draw anti-aliased text. 

 putText(img, text, coord, fontFace, fontScale, color, thickness, 

CV_AA); 

 

 // Let the user know how big their text is, in case they want to 

arrange things. 

 return boundingRect; 

} 

/** 

 * Method for loading names from names.txt file 

 * into vector<string> nameLabels 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return true if names loaded successfully, false if not 

 */ 

bool loadNamesFromFile() { 

 LOGD("load names from file"); 

 int count = 0; 

 std::string line; 

 std::ifstream namesFile("/data/data/com.teox.vision/names.txt"); 

 

 if(namesFile){ 

  LOGD("namesFile exists!"); 

  while (std::getline(namesFile, line)) { 

    count++; 

    nameLabels.push_back(line); 

  } 

  string s = toString(count); 

  LOGD(s.c_str()); 

  return true; 

 }else{ 

  LOGD("Error opening input file"); 

  return false; 

 } 

} 

/** 

 * Method for loading labels from labels.txt file 

 * into vector<string> faceLabels 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return true if names loaded successfully, false if not 

 */ 

bool loadLabelsFromFile() { 

 LOGD("load labels from file"); 

 int count = 0; 

 std::string line; 

 std::ifstream labelsFile("/data/data/com.teox.vision/labels.txt"); 

 

 if(labelsFile){ 

  LOGD("labelsFile exists"); 

  while (std::getline(labelsFile, line)) { 

    count++; 

    faceLabels.push_back(atoi(line.c_str())); 

  } 

  string s = toString(count); 

  LOGD(s.c_str()); 

  return true; 

 }else{ 

  LOGD("Error opening input file"); 
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  return false; 

 } 

} 

/** 

 * Method for loading images from image folder into 

 * vector<Mat> preprocessedFaces 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return true if images loaded successfully, false if not 

 */ 

bool loadFacesFromFile() { 

 LOGD("load faces from file"); 

 DIR *pDir = NULL; 

 struct dirent *pent = NULL; 

 pDir = opendir("/data/data/com.teox.vision/images/"); 

 Mat img; 

 

 if (pDir == NULL) { 

  LOGD("pDir could't initialize directory!"); 

  return false; 

 } 

 

 while (pent = readdir(pDir)) { 

  if (pent == NULL) { 

   LOGD("ERROR! pent could't be initialized!"); 

   return false; 

  } 

  string s = pent->d_name; 

  img = imread("/data/data/com.teox.vision/images/" + s, 

CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED); 

  if (img.data) { 

   preprocessedFaces.push_back(img); 

  } else { 

   LOGD("error loading image into vector"); 

  } 

 } 

 closedir(pDir); 

 return true; 

} 

/** 

 * Method for saving a label in the bottom 

 * of labels.txt file 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

void saveLabel2file(int label) { 

 string clabel = toString(label); 

 std::ofstream file("/data/data/com.teox.vision/labels.txt",

 std::ios_base::app | std::ios_base::out); 

 file << clabel + "\n"; 

 file.close(); 

} 

/** 

 * Method for saving a name in the bottom 

 * of names.txt file 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

void saveName2file(string name) { 

 std::ofstream file("/data/data/com.teox.vision/names.txt", 

std::ios_base::app | std::ios_base::out); 

 file << name + "\n"; 

 file.close(); 

} 

/** 
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 * Method for saving images into image folder. Also it 

 * forming the image names in the appropriate form 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @throws cv::Exception 

 */ 

void saveImg2disk(Mat img1, Mat img2, int personId) { 

 

 int img2_counter = img_counter + 1; 

 ostringstream convertIC, convertIC2, convertPI; 

 convertIC << img_counter; 

 convertIC2 << img2_counter; 

 convertPI << personId; 

 

 try { 

  imwrite("/data/data/com.teox.vision/images/" + convertPI.str() + 

"_"+ convertIC.str() + ".png", img1); 

  LOGD("img1 saved"); 

 } catch (cv::Exception &e) { 

  LOGD("error saving image1 to disk"); 

 } 

 

 try { 

  imwrite("/data/data/com.teox.vision/images/" + convertPI.str() + 

"_"+ convertIC2.str() + ".png", img2); 

  LOGD("img2 saved!"); 

 } catch (cv::Exception &e) { 

  LOGD("error saving image2 to disk"); 

 } 

 img_counter = img2_counter + 1; 

 

} 

/** 

 * Method for getting the 1st file from image folder 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return Name of the 1st file as string, or ".." if image folder 

doesn't exists/there isn't any file in the image folder 

 */ 

string getFirstFile() { 

 string firstFile = ".."; 

 Mat img; 

 DIR *pDir = NULL; 

 struct dirent *pent = NULL; 

 pDir = opendir("/data/data/com.teox.vision/images/"); 

 

 if (pDir == NULL) { 

  LOGD("pDir could't initialize directory!"); 

  return ".."; 

 } 

 

 while (pent = readdir(pDir)) { 

  if (pent == NULL) { 

   LOGD("Error! pent couldn't be initialized!"); 

   return ".."; 

   break; 

  } 

  firstFile = pent->d_name; 

  img = imread("/data/data/com.teox.vision/images/" + firstFile, 

CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED); 

  if (img.data) { 

   firstFile = pent->d_name; 

   break; 

  } 



Παράρτημα Α – Πηγαίος Κώδικας Εφαρμογής  

128 

 } 

 closedir(pDir); 

 img.release(); 

 return firstFile; 

} 

/** 

 * Method for getting the last file from image folder. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return Name of the last file as string, or ".." if image folder 

doesn't exists/there isn't any file in the image folder 

 */ 

string getLastFile() { 

 string lastFile = ".."; 

 Mat img; 

 DIR *pDir = NULL; 

 struct dirent *pent = NULL; 

 pDir = opendir("/data/data/com.teox.vision/images/"); 

 

 if (pDir == NULL) { 

  LOGD("pDir could't initialize directory!"); 

  return ".."; 

 } 

 

 while (pent = readdir(pDir)) { 

  if (pent == NULL) { 

   LOGD("Error! pent couldn't be initialized!"); 

   return ".."; 

   break; 

  } 

  lastFile = pent->d_name; 

  img = imread("/data/data/com.teox.vision/images/" + lastFile, 

CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED); 

  if (img.data) { 

   lastFile = pent->d_name; 

  } 

 } 

 closedir(pDir); 

 img.release(); 

 return lastFile; 

} 

/** 

 * Method for getting only the label from image name. 

 * e.g. if image name is 10_0.png, it gets 10 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return Number of the label as int, or -1 if image name is 

invalid 

 */ 

int getLabelFromString(string s) { 

 if (s == "..") { 

  return -1; 

 } else { 

  char first = s[1]; 

  char second = s[2]; 

  char third = s[3]; 

  char fourth = s[4]; 

  char result[32]; 

 

  if(first == '_'){ 

   // 1_0 

   result[0] = s[0]; 

   result[1] = 0; 

   LOGD("1st case\n"); 
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   LOGD("%d", atoi(result)); 

   return atoi(result); 

  }else if(second == '_'){ 

   // 10_0 

   result[0] = s[0]; 

   result[1] = s[1]; 

   result[2] = 0; 

   LOGD("2nd case\n"); 

   LOGD("%d", atoi(result)); 

   return atoi(result); 

  }else if(third == '_'){ 

   // 100_0 

   result[0] = s[0]; 

   result[1] = s[1]; 

   result[2] = s[2]; 

   result[3] = 0; 

   LOGD("3rd case\n"); 

   LOGD("%d", atoi(result)); 

   return atoi(result); 

  }else if(fourth == '_'){ 

   // 1000_0 

   result[0] = s[0]; 

   result[1] = s[1]; 

   result[2] = s[2]; 

   result[3] = s[3]; 

   result[4] = 0; 

   LOGD("4th case\n"); 

   LOGD("%d", atoi(result)); 

   return atoi(result); 

  }else{ 

   LOGD("unknown case.."); 

   return -1; 

  } 

 } 

} 

/** 

 * Method that assigns a label to a name. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @param id Integer with the label 

 * @return Corresponding name as string 

 */ 

string id2name(int id) { 

 String name; 

 int pointer; 

 for (int i = 0; i < faceLabels.size(); i++) { 

  if (faceLabels[i] == id) { 

   pointer = i; 

   break; 

  } 

 } 

 name = nameLabels[pointer]; 

 return name; 

} 

/** 

 * Method for redefine some variables/vectors 

 * for proper use of the program 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

void redefineValues(){ 

 nameLabels.clear(); 

 faceLabels.clear(); 

 preprocessedFaces.clear(); 
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 m_latestFaces.clear(); 

 

 personId_counter = 0; 

 //m_selectedPerson = -1; 

 m_selectedPerson = 0; 

 m_numPersons = 0; 

} 

/** 

 * JNI function for getting the number of trained persons from 

trainedModel.xml. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @throws cv::Exception 

 * @return Number of trained persons as int, -1 if trainedModel 

couldn't load 

 */ 

JNIEXPORT int JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeGetNumOfTrainedFaces(){ 

 model = Algorithm::create<FaceRecognizer>(facerecAlgorithm); 

 try { 

  model->load("/data/data/com.teox.vision/trainedModel.xml"); 

 } catch (cv::Exception &e) { 

  LOGD("Cannot Load Model!"); 

  return -1; 

 } 

 

 if(model){ 

  Mat mLabels = model->get<Mat>("labels"); 

  int MatCols = mLabels.cols; 

  int number = mLabels.at<int>(0, MatCols-1) + 1; 

  return number; 

 }else{ 

  return -1; 

 } 

} 

/** 

 * JNI function for getting the number of new non-trained persons. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return Number of non-trained persons as int, -1 if 

getLableFromString() function returned -1 

 */ 

JNIEXPORT int JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeGetNumOfNonTrainedFaces(){ 

 int lastLabel = getLabelFromString(getLastFile()); 

 if(lastLabel != -1){ 

  return lastLabel + 1; 

 }else{ 

  return -1; 

 } 

} 

/** 

 * JNI function for redefine some variables/vector in this unit. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

JNIEXPORT void JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeRedefineValues() 

{ 

 redefineValues(); 

} 

/** 
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 * JNI function for debugging. It shows some variables into LogCat. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

JNIEXPORT void JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeShowValues() { 

 /*LOGD("--lastLabel: %d", lastLabel); 

 int n = getNumOfTrainedFaces(); 

 int z = getNumofNonTrainedFaces(); 

 LOGD("num of trained: %d", n); 

 LOGD("num of non trained: %d", z);*/ 

} 

/** 

 * JNI function for checking the state of image collection. It 

initializes 

 * some variables. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

JNIEXPORT void JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeCheckCollection() { 

 string s = getLastFile(); 

 LOGD("last file: %s", s.c_str()); 

 if (s.compare("..") == 0) { 

  hasCollect = false; 

  lastLabel = -1; 

  LOGD("hasCollect = false"); 

 } else { 

  hasCollect = true; 

  LOGD("hasCollect = true"); 

  lastLabel = getLabelFromString(s); 

  m_selectedPerson = lastLabel + 1; 

  LOGD("integer LAST label: %d", lastLabel); 

  LOGD("integer NEXT label: %d", m_selectedPerson); 

 } 

} 

/** 

 * JNI function for starting the training process. It loads 

 * names/labels/images into vectors and then trains the system 

 * by calling learnCollectedFaces() function. Then it saves the 

 * trainedModel into application folder. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @throws cv::Exception 

 * @return true if model saved successfully, false if not 

 */ 

JNIEXPORT bool JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeBeginTrainning() { 

 // Check if there is enough data to train from. For Eigenfaces, we 

can learn 

 // just one person if we want, but for Fisherfaces, 

 // we need at least 2 people otherwise it will crash! 

 bool namesOk = loadNamesFromFile(); 

 bool labelsOk = loadLabelsFromFile(); 

 bool facesOk = loadFacesFromFile(); 

 

 int firstLabel = getLabelFromString(getFirstFile()); 

 int lastLabel = getLabelFromString(getLastFile()); 

 

 LOGD("first label: %d", firstLabel); 

 LOGD("last label: %d", lastLabel); 
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 if((firstLabel != -1) && (lastLabel != -1)){ 

  if(!(lastLabel > firstLabel)){ 

   LOGD("need at least 2 people for training!"); 

   return false; 

  } 

 }else{ 

  LOGD("something went wrong with first and last label"); 

  return false; 

 } 

 

 //Check if names has loaded successfully from file to 

vector<string> nameLabels 

 if(!namesOk){ 

  LOGD("fail to load names from file!"); 

  return false; 

 } 

 //Check if labels has loaded successfully from file to vector<int> 

faceLabels 

 if(!labelsOk){ 

  LOGD("fail to load labels from file!"); 

  return false; 

 } 

 //Check if faces has loaded successfully from file to vector<Mat> 

preprocessedFaces 

 if(!facesOk){ 

  LOGD("fail to load faces from file"); 

  return false; 

 } 

 

 if (preprocessedFaces.size() <= 0 || preprocessedFaces.size() != 

faceLabels.size()) { 

  LOGD("Warning: Need some training data before it can be learnt! 

Collect more data ..."); 

  return false; 

 } 

 

  // Start training from the collected faces using Eigenfaces or a 

similar algorithm. 

  model = learnCollectedFaces(preprocessedFaces, faceLabels, 

facerecAlgorithm); 

 

  //Save the trained model into the phone as xml file 

  try{ 

   model->save("/data/data/com.teox.vision/trainedModel.xml"); 

   LOGD("trained Model saved successfully!"); 

  }catch(cv::Exception &e){ 

   LOGD("fail to save trained Model"); 

   return false; 

  } 

  //Empty vectors 

  nameLabels.clear(); 

  faceLabels.clear(); 

  preprocessedFaces.clear(); 

 

 return true; 

} 

/** 

 * JNI function for loading names from file into vector. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return true if names loaded successfully, false if not 

 */ 
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JNIEXPORT bool JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeLoadNames() { 

 bool isOk = false; 

 try { 

  isOk = loadNamesFromFile(); 

 } catch (cv::Exception &e) { 

  isOk = false; 

 } 

 return isOk; 

} 

/** 

 * JNI function for loading labels from file into vector. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return true if labels loaded successfully, false if not 

 */ 

JNIEXPORT bool JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeLoadLabels() { 

 bool isOk = false; 

 try { 

  isOk = loadLabelsFromFile(); 

 } catch (cv::Exception &e) { 

  isOk = false; 

 } 

 return isOk; 

} 

/** 

 * JNI function for loading trainedModel from file. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 * @return true if trainedModel loaded successfully, false if not 

 */ 

JNIEXPORT bool JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeLoadModel() { 

 model = Algorithm::create<FaceRecognizer>(facerecAlgorithm); 

 try { 

  model->load("/data/data/com.teox.vision/trainedModel.xml"); 

  return true; 

 } catch (cv::Exception &e) { 

  LOGD("Cannot Load Model!"); 

  return false; 

 } 

} 

/** 

 * JNI function for toggling to Collect Faces Mode 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

JNIEXPORT void JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeToggleAdd() { 

 img_counter = 0; 

 m_mode = MODE_COLLECT_FACES; 

} 

/** 

 * JNI function for toggling to Recognition Mode 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

JNIEXPORT void JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeToggleRecognize() { 

 m_mode = MODE_RECOGNITION; 

} 



Παράρτημα Α – Πηγαίος Κώδικας Εφαρμογής  

134 

/** 

 * JNI function for toggling to StartUp Mode 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

JNIEXPORT void JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeToggleStartUp() { 

 m_mode = MODE_STARTUP; 

} 

/** 

 * JNI function for getting person's name 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

JNIEXPORT void JNICALL 

Java_com_teox_vision_VisionView_nativeSendpName 

(JNIEnv* env, jobject, jstring js) 

{ 

 const char* jpName = env->GetStringUTFChars(js, NULL); 

 personName = jpName; 

 LOGD(personName.c_str()); 

} 

/** 

 * JNI function for initializing the three detectors (1 LBP, 2 

HAAR). 

 * It gets the paths from parameters, and then load them one 

 * by one by calling FaceRecognizer::load() function. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

JNIEXPORT void JNICALL Java_com_teox_vision_VisionView_initDetectors 

(JNIEnv* env, jobject, jstring jfaceCascade, jstring jeyeCascade, 

jstring jeyeGCascade) 

{ 

 const char* jface = env->GetStringUTFChars(jfaceCascade, NULL); 

 const char* jeye = env->GetStringUTFChars(jeyeCascade, NULL); 

 const char* jeyeG = env->GetStringUTFChars(jeyeGCascade, NULL); 

 

 try { 

  faceCascade.load(jface); 

 } catch (cv::Exception &e) { 

  LOGD("failed to load faceCascade classifier!"); 

 } 

 

 try { 

  eyeCascade1.load(jeye); 

 } catch (cv::Exception &e) { 

  LOGD("failed to load eyeCascade classifier!"); 

 } 

 

 try { 

  eyeCascade2.load(jeyeG); 

 } catch (cv::Exception &e) { 

  LOGD("failed to load eyeGlassesCascade classifier!"); 

 } 

} 

/** 

 * JNI function for processing the camera image. Called every time a 

camera 

 * frame arrives. Initially it detects the face in the input image. 

Then 
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 * it works with modes, depending on the mode (m_mode) performs 

different 

 * operations like Collecting faces or Recognizing the person in the 

input image. 

 * Also, at the start it converts the input frame from Android's 

default pixel format BGRA (NV21, YUV420sp) 

 * to OpenCV's default pixel format BGR, so OpenCV can process it. 

Then, at the end it converts it back to 

 * Android's default pixel format. 

 * Can be called from Java part. 

 * @author Teo Xanthopoulos 

 */ 

JNIEXPORT void JNICALL Java_com_teox_vision_VisionView_ShowPreview 

(JNIEnv* env, jobject, jint width, jint height, jbyteArray yuv, 

jintArray bgra) 

{ 

 // Get native access to the given Java arrays. 

 jbyte* _yuv = env->GetByteArrayElements(yuv, 0); 

 jint* _bgra = env->GetIntArrayElements(bgra, 0); 

 

 // Prepare a cv::Mat that points to the YUV420sp data. 

 Mat myuv(height + height / 2, width, CV_8UC1, (uchar *) _yuv); 

 // Prepare a cv::Mat that points to the BGRA output data. 

 Mat mbgra(height, width, CV_8UC4, (uchar *) _bgra); 

 

 // Convert the color format from the camera's YUV420sp 

 // semi-planar format to OpenCV's default BGR color image. 

 Mat mbgr(height, width, CV_8UC3); // Alocate a new image buffer 

 cvtColor(myuv, mbgr, CV_YUV420sp2BGR); 

 

 // OpenCV can now access/modify the BGR image "mbgr" and should 

store the output as the BGR image "displayedFrame". 

 Mat displayedFrame(mbgr.size(), CV_8UC3); 

 //displayedFrame = mbgr; 

 mbgr.copyTo(displayedFrame); 

 

 // Run the face recognition system on the camera image. It will 

draw some things onto 

 // the given image, so make sure it is not read-only memory! 

 int identity = -1; 

 // Find a face and preprocess it to have a standard size and 

contrast & brightness. 

 Rect faceRect;  // Position of detected face. 

 Rect searchedLeftEye, searchedRightEye; // top-left and top-right 

regions of the face, where eyes were searched. 

 Point leftEye, rightEye;    // Position of the detected eyes. 

 Mat preprocessedFace = getPreprocessedFace(displayedFrame, 

faceWidth, faceCascade, eyeCascade1, eyeCascade2, 

              preprocessLeftAndRightSeparately, &faceRect, 

&leftEye, &rightEye, 

              &searchedLeftEye, &searchedRightEye); 

 

 bool gotFaceAndEyes = false; 

 if (preprocessedFace.data) 

  gotFaceAndEyes = true; 

 

 // Draw an anti-aliased rectangle around the detected face. 

 if (faceRect.width > 0) { 

  rectangle(displayedFrame, faceRect, CV_RGB(255, 255, 0), 2, 

CV_AA); 

 

  // Draw light-blue anti-aliased circles for the 2 eyes. 
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  Scalar eyeColor = CV_RGB(0,255,255); 

  if (leftEye.x >= 0) {   // Check if the eye was detected 

   circle(displayedFrame, Point(faceRect.x + leftEye.x, faceRect.y 

+ leftEye.y), 6, eyeColor, 1, CV_AA); 

  } 

  if (rightEye.x >= 0) {   // Check if the eye was detected 

   circle(displayedFrame, 

     Point(faceRect.x + rightEye.x, faceRect.y + rightEye.y), 6, 

     eyeColor, 1, CV_AA); 

  } 

 } 

 

 if (m_mode == MODE_DETECTION) { 

  //Dont do anything special 

 } else if (m_mode == MODE_COLLECT_FACES) { 

  if (hasCollect) { 

   //we already have stored photos 

   if (gotFaceAndEyes) { 

    // Check if this face looks somewhat different from the 

previously collected face. 

    double imageDiff = 10000000000.0; 

    if (old_prepreprocessedFace.data) { 

     imageDiff = getSimilarity(preprocessedFace,

 old_prepreprocessedFace); 

    } 

    // Also record when it happened. 

    double current_time = (double) getTickCount(); 

    double timeDiff_seconds = (current_time - old_time) / 

getTickFrequency(); 

 

    // Only process the face if it is noticeably different from 

the previous frame and there has been noticeable time gap. 

    if ((imageDiff > CHANGE_IN_IMAGE_FOR_COLLECTION) && 

(timeDiff_seconds > CHANGE_IN_SECONDS_FOR_COLLECTION)) { 

     // Also add the mirror image to the training set, so we have 

more training data, as well as to deal with faces looking to the 

left or right. 

     Mat mirroredFace; 

     flip(preprocessedFace, mirroredFace, 1); 

 

     saveImg2disk(preprocessedFace, mirroredFace, 

m_selectedPerson); 

     saveLabel2file(m_selectedPerson); 

     saveLabel2file(m_selectedPerson); 

     saveName2file(personName); 

     saveName2file(personName); 

 

     // Make a white flash on the face, so the user knows a photo 

has been taken. 

     Mat displayedFaceRegion = displayedFrame(faceRect); 

     displayedFaceRegion += CV_RGB(90,90,90); 

 

     // Keep a copy of the processed face, to compare on next 

iteration. 

     old_prepreprocessedFace = preprocessedFace; 

     old_time = current_time; 

    } // end of imageDiff if_statement 

    } // end of got Face&Eyes if_statement 

  } else if (!hasCollect) { 

   //we dont have any photo 

   // Check if we have detected a face. 

   if (gotFaceAndEyes) { 
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    // Check if this face looks somewhat different from the 

previously collected face. 

    double imageDiff = 10000000000.0; 

    if (old_prepreprocessedFace.data) { 

     imageDiff = getSimilarity(preprocessedFace,

 old_prepreprocessedFace); 

    } 

    // Also record when it happened. 

    double current_time = (double) getTickCount(); 

    double timeDiff_seconds = (current_time - old_time) / 

getTickFrequency(); 

 

    // Only process the face if it is noticeably different from 

the previous frame and there has been noticeable time gap. 

    if ((imageDiff > CHANGE_IN_IMAGE_FOR_COLLECTION) && 

(timeDiff_seconds > CHANGE_IN_SECONDS_FOR_COLLECTION)) { 

     // Also add the mirror image to the training set, so we have 

more training data, as well as to deal with faces looking to the 

left or right. 

     Mat mirroredFace; 

     flip(preprocessedFace, mirroredFace, 1); 

 

     // Add the face images to the list of detected faces. 

     saveImg2disk(preprocessedFace, mirroredFace, 

m_selectedPerson); 

     saveLabel2file(m_selectedPerson); 

     saveLabel2file(m_selectedPerson); 

     saveName2file(personName); 

     saveName2file(personName); 

 

     // Make a white flash on the face, so the user knows a photo 

has been taken. 

     Mat displayedFaceRegion = displayedFrame(faceRect); 

     displayedFaceRegion += CV_RGB(90,90,90); 

 

     // Keep a copy of the processed face, to compare on next 

iteration. 

     old_prepreprocessedFace = preprocessedFace; 

     old_time = current_time; 

    }// end of imageDiff if_statement 

   }// end of got Face&Eyes if_statement 

  }// end of !hasCollect if_statement 

 } else if (m_mode == MODE_RECOGNITION) { 

  // Generate a face approximation by back-projecting the 

eigenvectors & eigenvalues. 

  if (gotFaceAndEyes) { 

   Mat reconstructedFace; 

   reconstructedFace = reconstructFace(model, preprocessedFace); 

 

   // Verify whether the reconstructed face looks like the 

preprocessed face, otherwise it is probably an unknown person. 

   double similarity = getSimilarity(preprocessedFace, 

reconstructedFace); 

 

   String outputStr; 

   if (similarity < UNKNOWN_PERSON_THRESHOLD) { 

    // Identify who the person is in the preprocessed face image. 

    identity = model->predict(preprocessedFace); 

    // Assign a to the right name 

    outputStr = id2name(identity); 

   } else { 
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    // Since the confidence is low, assume it is an unknown 

person. 

    outputStr = "Unknown"; 

   } 

   //Log the recognized person 

   LOGD(outputStr.c_str()); 

   //calculate confidence 

   double confidenceRatio = 1.0 - min(max(similarity, 0.0), 1.0); 

   //display the recognized person 

   putText(displayedFrame, outputStr.c_str(), Point(faceRect.x, 

faceRect.y + faceRect.height + 18), cv::FONT_HERSHEY_PLAIN, 1.8, 

cv::Scalar(255, 255, 255), 2, CV_AA); 

   //display the confidence 

   putText(displayedFrame, toString(confidenceRatio), 

Point(faceRect.x, faceRect.y + faceRect.height + 36), 

cv::FONT_HERSHEY_PLAIN, 1.6, cv::Scalar(0, 255, 0), 2, CV_AA); 

  } 

 } 

 //Show text in the camera 

 Rect rcHelp; 

 // Show the current mode. 

 if (m_mode >= 0 && m_mode < MODE_END) { 

  string modeStr = string(MODE_NAMES[m_mode]); 

  drawString(displayedFrame, modeStr, Point(BORDER, -BORDER - 2 - 

rcHelp.height), CV_RGB(0,0,0)); // Black shadow 

  drawString(displayedFrame, modeStr, Point(BORDER + 1, -BORDER - 1 

- rcHelp.height), CV_RGB(0,255,0)); // Green text 

 } 

 // Display how many photos tooked from that person 

 if(m_mode == MODE_COLLECT_FACES){ 

  Rect rcPhotos; 

  ostringstream conv; 

  if(img_counter == 0){ 

   conv << 0; 

  }else{ 

   conv << img_counter / 2; 

  } 

 

  string numPhotos = "# "+string(conv.str()+" photos for " + 

personName); 

  drawString(displayedFrame, numPhotos, Point(width - 320, -BORDER 

- 2 - rcPhotos.height), CV_RGB(0,0,0)); // Black shadow 

  drawString(displayedFrame, numPhotos, Point(width - 320 + 1, -

BORDER - 1 - rcPhotos.height), CV_RGB(0,255,0)); // Green text 

 } 

 // Convert the output from OpenCV's BGR to Android's BGRA format 

 cvtColor(displayedFrame, mbgra, CV_BGR2BGRA); 

 

 // Release the native lock we placed on the Java arrays. 

 env->ReleaseIntArrayElements(bgra, _bgra, 0); 

 env->ReleaseByteArrayElements(yuv, _yuv, 0); 

} 

}//end of extern "C" (global C/C++ functions that aren't part of a 

C++ Class) 

A.3.2. Android.mk 

LOCAL_PATH := $(call my-dir) 

 

include $(CLEAR_VARS) 
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#OPENCV_CAMERA_MODULES:=off 

OPENCV_INSTALL_MODULES:=on 

OPENCV_LIB_TYPE:=STATIC 

include C:\Development/OpenCV4Android/OpenCV-2.4.3.2-android-

sdk/sdk/native/jni/OpenCV.mk 

 

LOCAL_MODULE     := detection_based_tracker 

LOCAL_LDLIBS     += -llog -ldl 

 

LOCAL_SRC_FILES  := DetectionBasedTracker_jni.cpp 

LOCAL_SRC_FILES  += /vision_lib/ImageUtils_0.7.cpp 

LOCAL_SRC_FILES  += /vision_lib/detectObject.cpp 

LOCAL_SRC_FILES  += /vision_lib/preprocessFace.cpp 

LOCAL_SRC_FILES  += /vision_lib/recognition.cpp 

LOCAL_C_INCLUDES += $(LOCAL_PATH)/vision_lib 

 

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

A.3.3. Application.mk 

APP_STL := gnustl_static 

APP_CPPFLAGS := -frtti -fexceptions 

APP_ABI := all 

A.4. Layouts 

A.4.1. activity_splash.xml 

<ImageView 

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

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:src="@drawable/aifinal" 

    android:scaleType="fitXY" >   

     

</ImageView> 

A.4.2. activity_start_screen.xml 

<RelativeLayout 

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

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:background="@drawable/bg" 

    android:orientation="horizontal" 

    android:padding="15dip" > 

 

    <TableLayout 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:layout_gravity="center" 

        android:paddingLeft="20dip" 

        android:paddingRight="20dip" 

        android:stretchColumns="*" > 

 

        <TableRow> 

 

            <Button 

                android:id="@+id/recognize_button" 
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                android:drawableLeft="@drawable/rec3" 

                android:text="@string/recognize_button" 

                android:textSize="18sp" /> 

 

            <Button 

                android:id="@+id/collect_button" 

                android:drawableLeft="@drawable/collect" 

                android:text="@string/collect_button" 

                android:textSize="18sp" /> 

        </TableRow> 

 

        <TableRow> 

 

            <Button 

                android:id="@+id/train_button" 

                android:drawableLeft="@drawable/train" 

                android:text="@string/train_button" 

                android:textSize="18sp" /> 

 

            <Button 

                android:id="@+id/help_button" 

                android:drawableLeft="@drawable/help" 

                android:text="@string/help_button" 

                android:textSize="18sp" /> 

        </TableRow> 

    </TableLayout> 

 

    <ImageButton 

        android:id="@+id/exit_button" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_marginRight="20dp" 

        android:layout_marginBottom="5dp" 

        android:background="@android:color/transparent" 

        android:src="@drawable/exit" /> 

 

    <ImageButton 

        android:id="@+id/about_button" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_toLeftOf="@+id/exit_button" 

        android:layout_marginRight="20dp" 

        android:layout_marginBottom="5dp" 

        android:background="@android:color/transparent" 

        android:src="@drawable/info" /> 

 

</RelativeLayout> 

A.4.3. activity_train.xml 

<RelativeLayout 

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

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:background="@drawable/bg_train"> 

<LinearLayout  

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 
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    android:layout_alignParentBottom="true"    

    android:orientation="vertical" 

    android:padding="15dip" > 

 

    <ListView 

        android:id="@+id/myListView" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:focusable="false" > 

    </ListView> 

 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:orientation="horizontal"> 

        <Button 

            android:id="@+id/start_train_button" 

            android:text="@string/start_train_button" 

            android:drawableLeft="@drawable/ok" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="67" /> 

        <Button  

            android:id="@+id/show_ppl_button" 

            android:text="@string/show_ppl_button" 

            android:drawableLeft="@drawable/display" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="67" />" 

        <Button 

            android:id="@+id/delete_all_button" 

            android:text="@string/delete_all_button" 

            android:drawableLeft="@drawable/delete" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="67" /> 

    </LinearLayout> 

 

</LinearLayout> 

</RelativeLayout> 

A.4.4. about.xml 

<LinearLayout  

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

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

     

<LinearLayout  

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:orientation="horizontal" >      

    <TextView 

        android:id="@+id/devTxtView" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="50" 

        android:text="@string/about_dev" />     

    <TextView 

        android:id="@+id/nameTxtView" 
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        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="50" 

        android:text="@string/about_name" />     

</LinearLayout> 

 

<LinearLayout  

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:orientation="horizontal" >  

    <TextView 

        android:id="@+id/emailTxtView" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="50" 

        android:text="@string/about_email" />     

    <TextView 

        android:id="@+id/mailTxtView" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="50" 

        android:text="@string/about_mail" />    

</LinearLayout> 

 

<LinearLayout  

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:orientation="horizontal" >  

    <TextView 

        android:id="@+id/versionTxtView" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="50" 

        android:text="@string/about_version" />     

    <TextView 

        android:id="@+id/vNumberTxtView" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="50" />    

</LinearLayout> 

 

<LinearLayout 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_width="fill_parent"  

    android:orientation="horizontal" > 

    <TextView  

        android:id="@+id/usingTxtView" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="50" 

        android:text="@string/using"/> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView1" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="50" 

        android:src="@drawable/opencv_logo" />     

</LinearLayout> 

</LinearLayout> 
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A.4.5. edt_text.xml 

<LinearLayout  

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

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

     

<EditText  

    android:id="@+id/editTextPersonName" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:hint="@string/ETextHint" 

    android:inputType="textPersonName" /> 

 

<LinearLayout 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:orientation="horizontal"> 

<Button  

    android:id="@+id/ok_button" 

    android:layout_width="fill_parent" 

 android:layout_height="wrap_content" 

 android:layout_weight="50" 

    android:text="@string/ok_button"     

    /> 

<Button  

    android:id="@+id/cancel_button" 

    android:layout_width="fill_parent" 

 android:layout_height="wrap_content" 

 android:layout_weight="50" 

    android:text="@string/cancel_button"  

    /> 

</LinearLayout> 

 

</LinearLayout> 

 

 

A.4.6. help.xml 

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

    android:id="@android:id/tabhost" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" > 

 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:orientation="vertical" > 

 

        <TabWidget 

            android:id="@android:id/tabs" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:tabStripEnabled="true" > 

        </TabWidget> 

 

        <FrameLayout 

            android:id="@android:id/tabcontent" 

            android:layout_width="fill_parent" 
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            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="28" 

            android:padding="20dp" > 

 

            <ScrollView 

                android:id="@+id/tab1" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:fadeScrollbars="false" > 

 

                <LinearLayout 

                    android:layout_width="fill_parent" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:orientation="vertical" > 

 

                    <TextView 

                        android:layout_width="fill_parent" 

                        android:layout_height="wrap_content" 

                        android:text="@string/how2use" 

                        android:textSize="20sp" /> 

                </LinearLayout> 

            </ScrollView> 

 

            <ScrollView 

                android:id="@+id/tab2" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:fadeScrollbars="false" > 

 

                <LinearLayout 

                    android:layout_width="fill_parent" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:orientation="vertical" > 

 

                    <TextView 

                        android:layout_width="fill_parent" 

                        android:layout_height="wrap_content" 

                        android:text="@string/tips" 

                        android:textSize="20sp" /> 

                </LinearLayout> 

            </ScrollView> 

        </FrameLayout> 

    </LinearLayout> 

 

</TabHost> 

A.4.7. saved_people.xml 

<LinearLayout 

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

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

     

    <ScrollView  

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content"> 

         

    <TextView  

        android:id="@+id/TxtView" 

        android:layout_width="fill_parent" 
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        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textSize="20sp" 

        android:scrollbars="vertical" 

        android:layout_marginLeft="10dp"/> 

 </ScrollView>     

</LinearLayout> 

A.4.8. simple_textview.xml 

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

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:textSize="20sp" 

    android:padding="7dp" 

    android:id="@+id/myTextView" 

    android:textColor="#17E926" > 

     

 

</TextView> 

A.5. values 

A.5.1. strings.xml 

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

<resources>    

     

    <!-- Activity Titles --> 

    <string name="app_name">Vision</string> 

    <string name="title_activity_start_screen">Vision</string> 

    <string name="title_activity_main_screen">MainActivity</string> 

    <string name="title_activity_train">TrainActivity</string> 

    <string name="title_activity_splash">SplashActivity</string> 

    <string name="title_activity_help">HelpActivity</string>     

    <string name="main_title">ViSioN</string> 

     

    <!-- Button Labels --> 

    <string name="recognize_button">Recognize</string> 

    <string name="train_button">Train</string> 

    <string name="start_train_button">Start Training</string> 

    <string name="about_button">About</string> 

    <string name="delete_all_button">Delete All</string> 

    <string name="exit_button">Exit</string> 

    <string name="ok_button">OK</string> 

    <string name="cancel_button">Cancel</string> 

    <string name="return_button">Return</string> 

    <string name="collect_button">Collect Faces</string> 

    <string name="help_button">Help</string> 

    <string name="show_ppl_button">Show people</string> 

     

    <!-- Other Labels & Texts --> 

    <string name="ETextHint">a-z, A-Z, spaces</string>     

    <string name="about_dev">Developed by:</string> 

    <string name="about_email">Email:</string> 

    <string name="about_name">Teo Xanthopoulos</string> 

    <string name="about_mail">xanteo2@gmail.com</string>   

    <string name="about_version">Version:</string> 

    <string name="using">Using:</string> 

    <string name="numOfTrained">Number of trained 

persons:&#160;&#160;&#160;&#160;</string> 
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    <string name="numOfNonTrained">Number of new \'non-trained\' 

persons:&#160;&#160;&#160;&#160;</string> 

    <string name="lastPersonAdded">Last person 

added:&#160;&#160;</string> 

    <string name="savedPeople">Saved People:</string> 

    <string name="sure2Delete">Are you sure you want to 

delete?</string> 

    <string name="errorDeleting">Error deleting some of the 

files!</string> 

    <string name="succesDeleting">Deleted successfully!</string> 

    <string name="processing">Processing&#8230;</string> 

    <string name="successTraining">Training completed 

successfully!</string> 

    <string name="errorTraining">An error occurred while training,\n 

collect some faces or delete all and collect again</string> 

    <string name="aboutVision">About Vision</string> 

    <string name="help">Help</string> 

    <string name="howToUse">How to use</string> 

    <string name="helpTips">Tips</string> 

    <string name="sure2Exit">Are you sure you want to exit?</string> 

    <string name="errorCamera">Fatal error: can\'t open 

camera!</string> 

    <string name="addPersonName">Add person\'s name</string> 

    <string name="couldNotLoad">Couldn\'t load</string> 

    <string name="trainedModelFile">&#160;TrainedModel</string> 

    <string name="namesFile">&#160;Names</string> 

    <string name="labelsFile">&#160;Labels</string> 

    <string name="trainSomeFacesFirst">.&#160;Train some faces 

first!</string> 

     

    <!-- Help Texts --> 

    <string name="how2use">Welcome to Vision!\n<p>An application to 

detect faces and recognize them when it sees them again. Face 

recognition is the process  

        of putting a label to a known face. Just like humans learn 

to recognize their family, friends and celebrities just  

        by seeing their face, a computer can learn to recognize a 

known face.</p>\n\n<p>First of all, you must take some photos of a 

person. By selecting [Collect Faces], the device\'s camera 

        opens. You can see that if there is a face in front of the 

camera, the application detects it. Then, by selecting  

        menu&#8594;[Add Person] a dialog appears and you must put 

the name of the person you are going to save. After putting a valid 

name,  

        the mode turns to collect faces and you can start taking 

photos. You dont have to press any button for taking photos, the 

application 

        automatically takes a photo when a face has been detected. 

You can realize that a photo has been taken when a white flash 

appears 

        momently inside the green rectangle. Also, at the lower 

right corner you can see how many photos you shoot for whom. You can 

add 

        another person by selecting again menu&#8594;[Add Person] 

and give a valid name. When you finish shooting, it\'s time for 

training.</p>\n\n<p>By 

        selecting menu&#8594;[Begin Train] you go to the Train 

screen. The application must learn from the collected faces and 

export a  

        trained model which later will be used for recognition. Into 

the Train screen you can see useful information about how many 

persons your  
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        application knows and how many new persons you added. Also 

you can see which was the last person you add. <b>WARNING: You must 

have at  

        least 2 persons to begin training, otherwise the application 

will alert you to collect more faces.</b> By pressing [Start 

Training] button  

        into the train screen, the application begins trainning from 

all the faces you have collected. This may take some time. When 

training  

        completed successfully you can go for recognition. Every 

time you add a new person, you must retrain your application again 

so the new  

        person you added, can be recognized. After you trained at 

least 2 people you can go for recognition</p>\n\n<p>By selecting 

[Recognize] from the  

        start screen the camera opens again. Here things are easy, 

you just have to put a known face in front of the camera and your 

application can recognize him!</p> 

        </string> 

        <string name="tips"><p>Here are some tips for better 

training set. Better training set = better 

recognition.</p>\n\n1.When collecting 

            faces, collect at least 20 photos for <u>each</u> 

person. Of course you can collect more than 20. The more you collect 

for each, the 

            better accuracy in recognition you\'ll have.\n2.Try 

shooting cyclically. Collect faces from left to the right, from up 

to down.\n3.The type 

            of lighting plays a big role. If you collect faces from 

someone in night, with less light, then recognize that person in day 

will be difficult.\n4.Distance 

            also plays a big role. Try to collect faces in constant 

distance.\n5.Grimace of face can make things more difficult. If you 

collect some faces from someone with no 

            grimace at all, then try to recognize that person when 

he smiles, will be tough. If you want to recognize someone when he 

is serious and when he laughs, then you must collect 

            some photos when he is in both state.</string> 

     

     

    <!-- Menu Labels --> 

    <string name="menu_settings">Settings</string> 

    <string name="action_settings">Settings</string> 

    <string name="addPerson">Add Person</string> 

    <string name="beginTrain">Begin Train</string> 

 

</resources> 

A.6. values-el 

A.6.1. strings.xml 

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

<resources>    

     

    <!-- Activity Titles --> 

    <string name="app_name">Vision</string> 

    <string name="title_activity_start_screen">Vision</string> 

    <string name="title_activity_main_screen">MainActivity</string> 

    <string name="title_activity_train">TrainActivity</string> 

    <string name="title_activity_splash">SplashActivity</string> 
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    <string name="title_activity_help">HelpActivity</string>     

    <string name="main_title">ViSioN</string> 

     

    <!-- Button Labels --> 

    <string 

name="recognize_button">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Αναγνώρι

ση&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</string> 

    <string name="train_button">Εκπαίδευση</string> 

    <string name="start_train_button">Εκπαίδευση</string> 

    <string name="about_button">Περί</string> 

    <string name="delete_all_button">Διαγραφή Όλων</string> 

    <string name="exit_button">Έξοδος</string> 

    <string name="ok_button">OK</string> 

    <string name="cancel_button">Άκυρο</string> 

    <string name="return_button">Επιστροφή</string> 

    <string name="collect_button">Συλλογή Προσώπων</string> 

    <string name="help_button">Βοήθεια</string> 

    <string name="show_ppl_button">Εμφ. Αποθ.</string> 

     

    <!-- Other Labels & Texts --> 

    <string name="ETextHint">a-z, A-Z, κενά</string>     

    <string name="about_dev">Αναπτύχθηκε από:</string> 

    <string name="about_email">Email:</string> 

    <string name="about_name">Θοδωρής Ξανθόπουλος</string> 

    <string name="about_mail">xanteo2@gmail.com</string>   

    <string name="about_version">Έκδοση:</string> 

    <string name="using">Χρησιμοποιεί:</string> 

    <string name="numOfTrained">Αριθμός Εκπαιδευμένων 

Ατόμων:&#160;&#160;&#160;&#160;</string> 

    <string name="numOfNonTrained">Αριθμός νέων \'μη-εκπαιδευμένων\' 

ατόμων:&#160;&#160;&#160;&#160;</string> 

    <string name="lastPersonAdded">Τελευταίο Άτομο που 

καταχωρήθηκε:&#160;&#160;</string> 

    <string name="savedPeople">Αποθηκευμένα Άτομα:</string> 

    <string name="sure2Delete">Είστε σίγουροι ότι θέλετε να \n 

διαγράψετε όλα τα άτομα?</string> 

    <string name="errorDeleting">Σφάλμα κατά την διαγραφή κάποιον 

αρχείων!</string> 

    <string name="succesDeleting">Επιτυχής διαγραφή!</string> 

    <string name="processing">Επεξεργασία&#8230;</string> 

    <string name="successTraining">Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς!</string> 

    <string name="errorTraining">Ένα σφάλμα προέκυψε κατά την 

εκπαίδευση,\n συλλέξτε μερικά πρόσωπα ακόμα ή διαγράψτε τα \n όλα 

και συλλέξτε πρόσωπα από την αρχή</string> 

    <string name="aboutVision">Περί της εφαρμογής</string> 

    <string name="help">Βοήθεια</string> 

    <string name="howToUse">Τρόπος χρήσης</string> 

    <string name="helpTips">Συμβουλές</string> 

    <string name="sure2Exit">Είστε σίγουροι ότι θέλετε να 

βγείτε?</string> 

    <string name="errorCamera">Σφάλμα κατά το άνοιγμα της 

κάμερας!</string> 

    <string name="addPersonName">Εισαγωγή ονόματος</string> 

    <string name="couldNotLoad">Αδύνατη η φόρτωση του:</string> 

    <string name="trainedModelFile">&#160;Εκπαιδευμένου 

Μοντέλου\n</string> 

    <string name="namesFile">&#160;ονομάτων\n</string> 

    <string name="labelsFile">&#160;ετικετών\n</string> 

    <string name="trainSomeFacesFirst">.&#160;Συλλέξτε μερικά 

πρόσωπα ακόμα!</string> 
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    <!-- Help Texts --> 

    <string name="how2use">Καλώς ήρθατε στο Vision!\n<p>Μια εφαρμογή 

που ανιχνεύει πρόσωπα και τα αναγνωρίζει όταν τα ξαναβλέπει. Η 

Αναγνώριση Προσώπου είναι η διαδικασία  

        που βάζουμε μια "ετικέτα" σε ένα γνωστό πρόσωπο. Όπως 

ακριβώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την οικογένειά τους, 

τους φίλους τους και διασημότητες απλώς  

        βλέποντας το πρόσωπό τους, έτσι και ένας υπολογιστής μπορεί 

να αναγνωρίζει ένα γνωστό πρόσωπο.</p>\n\n<p>Αρχικά, πρέπει να 

βγάλετε μερικές φωτογραφίες από κάποιο άτομο. Επιλέγοντας [Συλλογή 

Προσώπων], η κάμερα της συσκευής 

        ανοίγει. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι αν υπάρχει ένα πρόσωπο 

μπροστά στην κάμερα, η εφαρμογή το ανιχνεύει. Στη συνέχεια, 

επιλέγοντας  

        μενού&#8594;[Προσθήκη Ατόμου] εμφανίζετε ένα παράθυρο 

διαλόγου όπου πρέπει να εισάγετε το όνομα του ατόμου που πρόκειτε να 

αποθηκεύσετε. Μετά την εισαγωγή ενός έγκυρου ονόματος,  

        η λειτουργία γυρνάει σε Συλλογή Προσώπων (Collect Faces) και 

πλέον μπορείτε να ξεκινήσετε να βγάζετε φωτογραφίες. Δεν χρειάζετε 

να επιλέξετε τίποτα ώστε να βγάλετε φωτογραφίες, η εφαρμογή 

        βγάζει φωτογραφίες αυτόματα, όταν ανιχνεύει ένα πρόσωπο. 

Μπορείτε να καταλάβετε ότι μια φωτογραφία τραβήχτηκε όταν ένα λευκό 

φλας εμφανιστεί στιγμιαία 

        μέσα στο πράσινο ορθογώνιο. Επίσης, στην κάτω δεξιά γωνία 

μπορείτε να δείτε πόσες φωτογραφίες έχετε τραβήξει και για ποιον. 

Μπορείτε να προσθέσετε κι\' άλλο 

        άτομο επιλέγοντας μενού&#8594;[Προσθήκη Ατόμου] και δίνοντας 

ένα έγκυρο όνομα. Όταν τελιώσετε την λήψη φωτογραφιών, είναι ώρα για 

την εκπαίδευση του συστήματος.</p>\n\n<p>Επιλέγοντας 

        μενού&#8594;[Εκκίνηση Εκπαίδευσης] πηγαίνετε στην οθόνη της 

εκπαίδευσης. Η εφαρμογή πρέπει να εκπαιδευτεί από τα πρόσωπα που 

συλλέχθηκαν και να εξάγει ένα  

        εκπαιδευμένο μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιήσει αργότερα 

στην αναγνώριση. Στην οθόνη της εκπαίδευσης μπορείτε να δείτε 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πόσα άτομα γνωρίζει  

        η εφαρμογή καθώς επίσης και πόσα νέα άτομα εισάγατε. Επίσης 

μπορείτε να δείτε ποιο ήταν το τελευταίο άτομο που εισάγατε. 

<b>ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχετε τουλάχιστον  

        2 άτομα για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση, ειδάλλως η 

εφαρμογή θα σας προειδοποιήσει να συλλέξετε περισσότερα πρόσωπα.</b> 

Επιλέγοντας [Εκπαίδευση] στην  

        οθόνη της Εκπαίδευσης, η εφαρμογή ξεκινά την εκπαίδευση από 

όλα τα πρόσωπα που έχετε συλλέξει. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετό 

χρόνο. Όταν η εκπαίδευση  

        ολοκληρωθεί επιτυχώς, μπορείτε να ξεκινήσετε να αναγνωρίζετε 

άτομα. Κάθε φορά που προσθέτετε ένα καινούργιο άτομο, πρέπει να 

ξαναεκπαιδεύσετε την εφαρμογή ώστε το νέο  

        άτομο που προσθέσατε, να μπορεί να ανγνωριστεί. Αφού έχετε 

προπονήση τουλάχιστον 2 άτομα, μπορείτε να ξεκινήσετε την 

αναγνώριση</p>\n\n<p>Επιλέγοντας [Αναγνώριση] στο  

        κεντρικό μενού η κάμερα ανοίγει και πάλι. Εδώ τα πράγματα 

είναι ευκολότερα, απλά τοποθετήστε ένα γνωστό πρόσωπο μπροστά στην 

κάμερα και η εφαρμογή μπορεί να το αναγνωρίσει!</p> 

        </string> 

        <string name="tips"><p>Εδώ υπάρχουν μερικές συμβουλές για 

καλύτερο σύνολο εκπαίδευσης. Καλύτερο σύνολο εκπαίδευσης = καλύτερη 

αναγνώριση.</p>\n\n1.Όταν συλλέγετε 

            πρόσωπα, συλλέξτε τουλάχιστον 20 φωτογραφίες <u>για 

κάθε</u> άτομο. Φυσικά και μπορείτε να συλλέξετε περισσότερες από 20 

φωτογραφίες. Όσες περισσότερες συλλέγετε για τον καθένα, τόσο 

            καλύτερη ακρίβεια στην αναγνώριση θα 

έχετε.\n2.Προσπαθήστε να τραβάτε φωτογραφίες από διάφορες γωνίες 
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λήψης. Τραβήξτε φωτογραφίες σταθερά από αριστερά προς τα δεξιά, από 

πάνω προς τα κάτω.\n3.Η κατάσταση 

            του φωτισμού παίζει μεγάλο ρόλο. Αν συλλέξετε 

φωτογραφίες από κάποιον τη νύχτα, με χαμηλότερο φωτισμό, και μετά 

προσπαθήσετε να αναγνωρίσετε αυτό το άτομο τη μέρα, προφανώς δεν θα 

πάρετε καλά αποτελέσματα.\n4.Η 

            απόσταση επίσης παίζει μεγάλο ρόλο. Προσπαθήστε να 

βγάζετε φωτογραφίες σε σταθερή απόσταση.\n5.Η έκφραση του προσώπου 

μπορεί να κάνει τα πράγματα δυσκολότερα. Αν συλλέξατε φωτογραφίες 

από κάποιον που ήταν 

            ανέκφραστος, η αναγνώριση αυτού του προσώπου όταν 

χαμογελάει θα είναι δύσκολη. Αν θέλετε να αναγνωρίζετε κάποιον όταν 

είναι ανέκφραστος αλλά και όταν χαμογελά, τότε πρέπει να συλλέξετε 

φωτογραφίες 

            καθώς το άτομο βρίσκετε και στις 2 καταστάσεις.</string> 

     

     

    <!-- Menu Labels --> 

    <string name="menu_settings">Settings</string> 

    <string name="action_settings">Settings</string> 

    <string name="addPerson">Προσθήκη Ατόμου</string> 

    <string name="beginTrain">Εκκίνηση Εκπαίδευσης</string> 

 

</resources> 

 



 

 

 Παράρτημα Β –Εφαρμογή λήψης 

φωτογραφιών Android/OpenCV 

Β.1. Δημιουργία ενός Νέου Project Android    

Αφού έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση του Android SDK με τη 

βιβλιοθήκη OpenCV4Android σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 

2.2 του κεφαλαίου Android και Εργαλεία για την Ανάπτυξη της εφαρμο-

γής, στη συνέχεια πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: 

1. Πραγματοποιείται εκκίνηση του Eclipse και επιλογή του New από 

την γραμμή εργαλείων. 

2. Γίνεται άνοιγμα του φάκελου Android, από το παράθυρο που εμφανί-

ζεται, επίσης γίνονται επιλογή του Android Application Project και 

κλικ στο Next. 

3. Συμπληρώνεται η φόρμα που θα εμφανιστεί: 

 Application Name: Το όνομα της εφαρμογής όπως εμφανίζεται 

στο χρήστη. Σε αυτό το παράδειγμα συμπληρώνεται με “OpenCV 

– SimpleExample”. 

 Project Name: Το όνομα του φακέλου του project και το όνομα 

που θα εμφανίζεται στο Eclipse. Σε αυτό το παράδειγμα 

συμπληρώνεται με “OpenCV-SimpleExample”. 

 Package Name: Το namespace του πακέτου της εφαρμογής (ισχύ-

ουν οι ίδιοι κανόνες όπως και στα πακέτα των Java εφαρμογών). 

Το όνομα του πακέτου, λειτουργεί ως αναγνωριστικό, συνεπώς 

πρέπει να είναι μοναδικό, ανάμεσα σε όλα τα πακέτα που είναι 

εγκατεστημένα στο Android σύστημα. Γι' αυτό το λόγο προτιμά-

ται η χρήση ενός ονόματος που να ξεκινάει με το αντεστραμμένο 

domain name του οργανισμού ή τον φορέα του εκδότη. Σε αυτό 

το παράδειγμα συμπληρώνεται με “com.teox. 

opencv_simpleexample”. 

 Minimum Required SDK: H παλαιότερη έκδοση Android που υ-

ποστηρίζει η εφαρμογή. Υποδεικνύεται χρησιμοποιώντας το επί-

πεδο API. Για να υποστηρίζεται η εφαρμογή από όσες περισσό-

τερες συσκευές γίνεται, επιλέγεται η χαμηλότερη έκδοση που επι-

τρέπει όμως στην εφαρμογή να παρέχει το σύνολο των βασικών 
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χαρακτηριστικών της. Αν κάποιο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο 

μόνο σε νεότερες εκδόσεις Android και δεν είναι κρίσιμο για την 

ορθή λειτουργία της εφαρμογής μπορεί να ενεργοποιείται μόνο 

στις συσκευές που το υποστηρίζουν. Σε αυτό το παράδειγμα, πα-

ραμένει το προεπιλεγμένο επίπεδο API. 

 Target SDK: Η νεότερη έκδοση Android με την οποία έχει δοκι-

μαστεί η εφαρμογή. Προτιμάται η εφαρμογή να δοκιμάζεται στη 

νεότερη έκδοση android που κυκλοφορεί, ώστε να αξιοποιούνται 

τα νέα χαρακτηριστικά. Σε αυτό το παράδειγμα, παραμένει το 

προεπιλεγμένο επίπεδο API. 

 Compile with: Η έκδοση Android με την οποία γίνεται compile η 

εφαρμογή. Προεπιλεγμένη είναι η νεότερη έκδοση διαθέσιμη στο 

SDK. Έτσι, η εφαρμογή μπορεί να υποστηρίζει παλαιότερες εκ-

δόσεις Android, αλλά μπορεί και να χρησιμοποιεί τα νέα χαρα-

κτηριστικά όταν είναι δυνατό. Σε αυτό το παράδειγμα, παραμένει 

το προεπιλεγμένο επίπεδο API. 

 Theme: Το στυλ του Android UI που εφαρμόζεται στην εφαρμο-

γή. Σε αυτό το παράδειγμα, δεν επιλέγεται κανένα θέμα. 

4. Επιλέγεται το Next και στην επόμενη οθόνη “Configure Project” α-

φήνονται οι προεπιλεγμένες τιμές και πάλι επιλέγεται το Next. 

5. Στην επόμενη οθόνη ορίζεται το launcher εικονίδιο της εφαρμογής. 

Σε αυτήν την περίπτωση απλά επιλέγεται το Next. 

6. Στην οθόνη “Create Activity” επιλέγεται ένα activity template από το 

οποίο ξεκινά το χτίσιμο της εφαρμογής. Επιλέγεται το Blank Activity 

και στη συνέχεια το Next. 

7. Σε αυτήν την περίπτωση αφήνονται οι προεπιλεγμένες τιμές και επι-

λέγεται το Finish. 

B.2. Υλοποίηση περίπτωση χρήσης: Άνοιγμα της κάμερας 

Αρχικά εντοπίζεται το project OpenCV-SimpleExample στον Package 

Explorer του Eclipse και γίνεται δεξί-κλικ πάνω του. Επιλέγεται 

Properties > Android. Εκεί επιλέγονται Google APIs για πλατφόρμα 3.0. 

Παρακάτω στο πεδίο Library επιλέγεται το κουμπί Add. Εμφανίζεται ένα 

παράθυρο με μοναδική επιλογή, την βιβλιοθήκη της OpenCV. Επιλέγεται 

OK και γίνεται επιστροφή στο προηγούμενο παράθυρο. Παρατηρείται ότι 

μέσα στο πεδίο Library πλέον υπάρχει η OpenCV Library – 2.4.3 (το ver-

sion της βιβλιοθήκης ενδεχομένως αλλάζει καθώς βγαίνουν νέες εκδό-

σεις). Επιλέγεται Apply και ΟΚ. Έτσι προστίθεται η εξωτερική βιβλιοθήκη 

της OpenCV στο project. 

Αρχείο Manifest: 

Σε αυτό το παράδειγμα προστίθεται στο αρχείο Manifest.xml ένα στοιχείο 

<uses-permission> για άδεια χρήσης της κάμερας της συσκευής αλλά και 

ένα ίδιο στοιχείο για την άδεια εγγραφής στη μνήμη του κινητού. Η άδεια 
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χρήσης της κάμερας απαιτείται ώστε να η εφαρμογή να ανοίγει την κάμε-

ρα της συσκευής. Η άδεια εγγραφής στη μνήμη του κινητού απαιτείται 

ώστε η εφαρμογή να μπορεί να αποθηκεύει τις φωτογραφίες στη μνήμη 

του κινητού. Και τα δύο στοιχεία είναι παιδιά του στοιχείου <manifest>. 

Επίσης μέσα στο στοιχείο <activity>, εισάγεται η επιλογή 

android:screenOrientation="landscape" ώστε η εφαρμογή να δουλεύει 

μόνο σε landscape mode. 

Manifest.xml 

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

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

    package="com.teox.opencv_simpleexample" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

<uses-sdk 

        android:minSdkVersion="8" 

        android:targetSdkVersion="18" /> 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen" > 

        <activity 

            adroid:name="com.teox.opencv_simpleexample.MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:screenOrientation="landscape" 

            android:configChanges="keyboardHidden|orientation" > 

            <intent-filter> 

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

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

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

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

<uses-permission  

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />  

 

</manifest> 

Αρχεία κλάσης: 

Ο φάκελος src περιέχει όλα τα αρχεία των κλάσεων της εφαρμογής. 

Πραγματοποιείται δεξί κλικ πάνω του και επιλέγεται New > Class. Εμφα-

νίζεται ένα παράθυρο για την συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στο 

πεδίο Package επιλέγεται Browse και στη συνέχεια στο παράθυρο που 

εμφανίζεται, γίνεται επιλογή του ονόματος του πακέτου (package name) 

που δόθηκε προηγουμένως στο βήμα 3 της παραγράφου Β.1. Στο συγκε-

κριμένο παράδειγμα “com.teox. opencv_simpleexample”. Έπειτα στο πε-

δίο Name δίνεται το όνομα της κλάσης που πρόκειται να δημιουργηθεί. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση δίνεται το όνομα “ExampleJavaCamera-

View”. Επιλέγεται το κουμπί Finish.  

Πλέον μέσα στο φάκελο src υπάρχουν δύο αρχεία .java. Πραγματοποιεί-

ται διπλό κλικ στο ExampleJavaCameraView.java και προστίθεται η επέ-
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κταση JavaCameraView. Σύρεται επάνω της το ποντίκι και από το παρά-

θυρο που εμφανίζεται επιλέγεται “Import JavaCameraView 

(org.opencv.android). H ExampleJavaCameraView υπογραμμίζεται με 

κόκκινη γραμμή. Σύρεται επάνω της το ποντίκι και από το παράθυρο που 

εμφανίζεται επιλέγεται “Add unimplemented methods”. Στη συνέχεια δη-

μιουργείται ο constructor της κλάσης ο οποίος έχει το ίδιο όνομα με την 

κλάση. Τέλος δημιουργείται η συνάρτηση που τραβάει τις φωτογραφίες 

όπως παρακάτω. 

ExampleJavaCameraView.java 

package com.teox.opencv_simpleexample;  

import java.io.FileOutputStream; 

import org.opencv.android.JavaCameraView; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.hardware.Camera; 

import android.hardware.Camera.PictureCallback; 

import android.util.AttributeSet;  

import android.util.Log; 

 

public class ExampleJavaCameraView extends JavaCameraView{ 

private static final String TAG = 

"SimpleExample::ExampleJavaCameraView"; 

  

public ExampleJavaCameraView(Context context, AttributeSet attrs) { 

  super(context, attrs); 

} 

  

 public void takePicture(final String fileName){ 

  Log.i(TAG, "Tacking picture"); 

        PictureCallback callback = new PictureCallback() { 

 

            private String mPictureFileName = fileName; 

 

            @Override 

            public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) { 

                Log.i(TAG, "Saving a bitmap to file"); 

                Bitmap picture = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 

0, data.length); 

                try { 

                    FileOutputStream out = new 

FileOutputStream(mPictureFileName); 

                    picture.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 90, 

out); 

                    picture.recycle(); 

                    mCamera.startPreview(); 

                } catch (Exception e) { 

                    e.printStackTrace(); 

                } 

            } 

        }; 

        mCamera.takePicture(null, null, callback); 

 } 

} 

Πραγματοποιείται άνοιγμα του αρχείου MainActivity.java κάνοντας διπλό 

κλικ πάνω του, στον Package Explorer. Στη συνέχεια προστίθεται η λει-
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τουργία του CvCameraViewListener αλλά και του OnTouchListener στο 

Activity. Σύρεται επάνω της το ποντίκι και επιλέγεται “Import CvCam-

eraViewListener” και “Import OnTouchListener” αντίστοιχα. Η MainAc-

tivity υπογραμμίζεται με κόκκινη γραμμή. Σύρεται επάνω της το ποντίκι 

και επιλέγεται “Add unimplemented methods”. Στη συνέχεια δηλώνεται 

το αντικείμενο της κλάσης ExampleJavaCameraView. Επίσης δημιουρ-

γείται ο BaseLoaderCallback που είναι υπεύθυνος για την δυναμική φόρ-

τωση της βιβλιοθήκης και έπειτα συμπληρώνονται οι υπόλοιπες συναρ-

τήσεις όπως παρακάτω: 

MainActivity.java 

fsadfdsafdasfdsafdsafdsa   

package com.teox.opencv_simpleexample; 

 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

import org.opencv.android.BaseLoaderCallback; 

import org.opencv.android.LoaderCallbackInterface; 

import org.opencv.android.OpenCVLoader; 

import org.opencv.android.CameraBridgeViewBase.CvCameraViewListener; 

import org.opencv.core.Mat; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.util.Log; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.SurfaceView; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.view.View.OnTouchListener; 

import android.widget.Toast; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

 

public class MainActivity extends Activity implements 

CvCameraViewListener, OnTouchListener{ 

 private static final String TAG = "SimpleExample::MainActivity"; 

 private ExampleJavaCameraView mCameraView; 

 private BaseLoaderCallback mLoaderCallback = new 

BaseLoaderCallback(this) { 

        @Override 

        public void onManagerConnected(int status) { 

            switch (status) { 

                case LoaderCallbackInterface.SUCCESS: 

                { 

                    Log.i(TAG, "OpenCV loaded successfully"); 

                    mCameraView.enableView(); 

                    

mCameraView.setOnTouchListener(MainActivity.this); 

                } break; 

                default: 

                { 

                    super.onManagerConnected(status); 

                } break; 

            } 

        } 

    }; 

    public MainActivity(){ 

     Log.i(TAG, "Instantiated new " + this.getClass()); 
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    } 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

 getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON

);  

   

  setContentView(R.layout.activity_main);   

   

  mCameraView = (ExampleJavaCameraView) 

findViewById(R.id.example_activity_java_surface_view); 

  mCameraView.setVisibility(SurfaceView.VISIBLE); 

  mCameraView.setCvCameraViewListener(this); 

 }   

 @Override 

 protected void onPause() { 

  if (mCameraView != null) 

            mCameraView.disableView(); 

        super.onPause(); 

 }  

 @Override 

 protected void onDestroy() { 

  super.onDestroy(); 

        if (mCameraView != null) 

            mCameraView.disableView(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onResume() { 

  super.onResume(); 

        OpenCVLoader.initAsync(OpenCVLoader.OPENCV_VERSION_2_4_3, 

this, mLoaderCallback); 

 } 

 @Override 

 public void onCameraViewStarted(int width, int height) {} 

 @Override 

 public void onCameraViewStopped() {} 

 @Override 

 public Mat onCameraFrame(Mat inputFrame) { 

  return inputFrame; 

 } 

 @SuppressLint("SimpleDateFormat") 

 @Override 

 public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 

  Log.i(TAG,"onTouch event"); 

        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd_HH-

mm-ss"); 

        String currentDateandTime = sdf.format(new Date()); 

        String fileName = 

Environment.getExternalStorageDirectory().getPath() + 

                               "/sample_picture_" + 

currentDateandTime + ".jpg"; 

        mCameraView.takePicture(fileName); 

        Toast.makeText(this, fileName + " saved", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        return false; 

 } 

} 

 



Παράρτημα Β –Εφαρμογή λήψης φωτογραφιών Android/OpenCV  

157 

 

Αρχείο UI: 

Ο φάκελος res περιέχει διάφορους υποκαταλόγους με τους πόρους της 

εφαρμογής. Ένας από αυτούς είναι ο κατάλογος layout που περιέχει τα 

.xml αρχεία που ορίζουν το UI της εφαρμογής. Στο συγκεκριμένο παρά-

δειγμα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο UI μιας και το μόνο που φαίνεται 

όταν η εφαρμογή ανοίγει, είναι τα frames της κάμερας. Πραγματοποιείται 

το άνοιγμα του αρχείου activity_main.xml. Στην περίπτωση που είναι ε-

πιλεγμένη η καρτέλα Graphical Layout, επιλέγεται η καρτέλα 

activity_main.xml. Διαγράφεται το στοιχείο <RelativeLayout> αλλά και 

το στοιχείο <TextView>. Στη θέση τους προστίθεται ένα στοιχείο <Line-

arLayout> αλλά και ένα custom στοιχείο <JavaCameraView> όπως φαί-

νεται παρακάτω. Το custom στοιχείο <JavaCameraView> είναι αντικεί-

μενο της κλάσης ExampleJavaCameraView. 

activity_main.xml 

<LinearLayout 

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" > 

 

    <com.teox.opencv_simpleexample.ExampleJavaCameraView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent"  

        android:visibility="gone" 

        android:id="@+id/example_activity_java_surface_view" /> 

 

</LinearLayout 

B.3. Εκτέλεση της εφαρμογής 

Η εκτέλεση της εφαρμογής πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κανονική συ-

σκευή Android, γιατί απαιτεί την χρήση της κάμερας της συσκευής. 

1. Συνδέεται η συσκευή στον υπολογιστή. 

2. Από τις Ρυθμίσεις της συσκευής ενεργοποιείται το USB debugging. 

 Για εκδόσεις android 3.2 και παλαιότερες Settings > Applications 

> Development. 

 Για εκδόσεις android 4.0 και νεότερες Settings > Developer op-

tions. 

3. Εντοπίζεται το project, στον Package Explorer του Eclipse. Γίνεται 

δεξί-κλικ πάνω του και επιλέγεται Run As > Android Application. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡ-

ΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ 

ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Θοδωρής Ξανθόπουλος 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύθηκαν και περιγράφονται τεχνικές ανάπτυ-

ξης εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. 

Επίσης μελετήθηκε η τεχνολογία βιομετρικής αναγνώρισης/ταυτοποίησης ατόμων 

με χρήση οπτικών αισθητηρίων, μέσω επεξεργασίας εικόνας πραγματικού χρόνου. 

Οι τεχνικές αυτές μελετήθηκαν στην πράξη με την ανάπτυξη συστήματος, στην 

πλατφόρμα Android SDK με την ενσωμάτωση λειτουργικότητας της βιβλιοθήκης 

OpenCV, που είναι σε θέση να αναγνωρίζει/ταυτοποιεί άτομα μέσω της κάμερας 

της έξυπνης κινητής συσκευής, εφαρμόζοντας αρχές βιομετρικής αναγνώρισης. 

 

REAL TIME IMAGE PROCESSING APPLICATIONS FOR RECOG-

NITION/IDENTIFICATION OF PERSONS IN SMART MOBILE DE-

VICES 

THESIS 

Theodoros Xanthopoulos 

In this thesis techniques for developing applications for smart mobile devices 

running on Android OS were analyzed and described. Furthermore the biometric 

technology of recognition/identification οφ persons using optical sensors through 

real-time image processing has been studied. These techniques have been practi-

cally studied with the development of a system using the platform Android SDK 

and the OpenCV computer vision library that is capable of recogniz-

ing/identifying a person through the smart mobile device’s camera by applying 

biometric recognition principles. 

 


