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1. Introducere 

1.1 Motivare 

Telefoanele mobile au devenit foarte răspȃndite în zilele noastre, repezentȃnd un 

mijloc de comunicare eficient şi accesibil. Evoluţia lor a fost foarte rapidă , rezultatul acestei 

evouluţii fiind apariţia smartphone-urilor (telefoane inteligente). Diferenţa dintre un telefon 

obişnuit şi un smartphone este dată de sistemul de operare. Spre deosebire de sistemele de 

operare ale telefoanelor obişnuite, cele de smartphone au două avantaje importante. Primul 

dintre acestea este API-ul (Application Program Interface) care permite instalarea aplicaţiilor 

şi utilitarelor software, întocmai ca pe un sistem de operare de PC, cum este bine-cunoscutul 

Windows. Al doilea avantaj major al acestui tip de sistem de operare este dat de multitasking. 

Datorită acestei facilităţi, pot fi deschise mai multe programe simultan, iar trecerea de la unul 

la altul se face cu ajutorul unui Task Manager similar celui din sistemele de operare prezente 

pe calculatoarele personale. 

Telefoanele mobile inteligente permit utilizatorului execuţia de sarcini complexe cum 

ar fi navigarea pe internet, citirea şi organizarea e-mail-urilor personale sau înregistrarea şi 

redarea conţinutului audio şi video. Cele mai noi modele de telefoane au încorporate camere 

foto performante, dispun de procesoare cu putere mare de calcul şi de ecrane tactile de înaltă 

rezoluţie. 

Toate aceste trăsături fac din smartphone-uri dispozitive inteligente capabile să ruleze 

aplicaţii foarte complexe şi in acelaşi timp utile pentru utilizatorii lor. 

 

1.2 Descrierea problemei 

Tema acestei lucrări o reprezintă crearea unei aplicaţii pentru căutarea de produse şi 

asistarea utilizatorului în procesul de decizie asupra produselor dorite. 

Avȃnd în vedere multitudinea de oferte existente pe piaţă pentru un anumit set de 

produse, se pune problema centralizării acestor informaţii şi expunerea lor într-o manieră cat 

mai prietenoasă şi accesibilă utilizatorului. Folosind această aplicaţie, utilizatorul va avea 

posibiltatea să caute produse şi să compare preţurile oferite de diverse magazine. Se vor afişa 

rezultatele căutării compuse din explorarea mai multor magazine on-line (Ebay, Amazon) şi 

locale. Pentru magazinele locale  există posibilitatea localizării lor pe hartă şi apelarea lor in 

vederea solicitării de informaţii suplimentare. De asemenea sistemul este capabil să 

urmarească poziţia în mişcare a utilizatorului şi sa ofere indicaţii depsre cum sa ajungă la un 

anumit magazin prin desenarea pe hartă a rutei de urmat. 

Utilizatorul va avea posibilitatea să caute un produs prin introducera descrierii acelui 

produs sau prin scanarea codului de bare prezent pe ambalaj, cu ajutorul camerei foto 

încorporată în telefonul mobil. Datorită  faptului că se instalează pe un smartphone, aplicaţia 

poate fi accesată în orice moment şi nu necesită folosirea unui calculator. În cazul în care o 

persoană se află intr-un magazin şi doreşte să achiziţioneze un anumit produs, poate să obţină 

codul de bare al produsului respectiv prin fotografiere şi poate ulterior să compare preţurile 

practicate de diverse magazine. 

Există posibilitatea salvării unei liste de cumpăraturi care conţine produsele dorite şi 

notificara automată despre apariţia unui produs într-un anumit segment de preţ. 
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1.3 Obiectivele lucrării 

Obiectivele urmărite în această lucrare sunt următoarele: 

 Efectuarea de căutări după diferite criterii 

Scopul acestei aplicaţii este de a ajuta utilizatorul să obţină informaţii utile referitoare 

la un produs pentru care manifestă interes. Accesul la aceste date se va face pe baza 

criteriilor de căutare introduse. 

 Acces facil la datele expuse 

Aplicaţia va putea fi accesată din orice locaţie datorită dispozitivului mobil pe care 

este instalată.  

 Set bogat şi actualizat de date 

Pentru a îmbunătăţi procesul decizional , utilizatorul trebuie să aibă la dispoziţie cȃt 

mai multe opţiuni, iar datele expuse trebuie să fie de actualitate pentru a nu induce în 

eroare. 

 Notificări în timp real 

Sistemul va oferi servicii de notificare a utilizatorului asupra evoluţiei preţului pentru 

un anumit produs. 

 Integrarea serviciilor de localizare 

Pe baza facilităţilor oferite de smartphone-ul cu Android OS, aplicaţia va putea oferi 

informaţii despre locaţia curentă a utilizatorului şi îl va putea îndruma pe acesta în 

traseul de urmat pȃnă la obiectivele propuse. 

1.4 Rezumatul lucrării 

Următorul capitol va realiza o introducere în contextul problemei şi va defini 

obiectivele urmărite. În capitol 2 vom enunţa principiile care stau la baza sistemului de 

operare Android. De asemenea, vom defini noţiunea de serviciu web şi vom expune tiplogia 

acestor servicii. În capitolul 3 vom descrie detaliat specificaţiile proiectului şi vom propune o 

arhitectură generală, urmând ca în capitolul următor să prezentăm implementarea detaliată a 

aplicaţiei. Capitolul 5 va pune la dispoziţie informaţii referitoare la configurarea şi utilizarea  

aplicaţiei urmat de un capitol dedicat configurării şi rulării. Ultimul capitol va sublinia câteva 

concluzii precum şi câteva direcţii de dezvoltări ulterioare. 
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2. Fundamentare teoretică 

2.1 Sistemul de operare Android 

Android reprezintă un nou set de instrumente software open source pentru telefoanele 

mobile creat de Google şi Open Handset Alliance. În câţiva ani, este de aşteptat să fie găsit în 

milioane de telefoane si alte dispozitive mobile, făcând din Android  o platforma majoră 

pentru dezvoltatorii de aplicaţii [2]. 

Printre punctele forte ale Android-ului comparativ cu celelalte platforme mobile 

putem enumera: 

 arhitectură bazată pe componente. Părţi dintr -o aplicaţie pot fi concepute si 

refolosite cu usurinţă şi in alte aplicatii. Se por înlocui si construi compoenentele 

existente   cu versiuni proprii îmbunătăţite. Aceasta va oferi dezvoltatorului 

posibiltatea exploatării creativităţii în spaţiul mobil. 
 platformă open-source. Producatorii de telefoane mobile pot folosi şi customiza 

platforma fără a plăti bani suplimentari pentru licenţe. Dezvoltatorii  au avantajul ca 

platforma este independentă şi nu este blocată în nici un furnizor care poate ajunge să 

fie achiziţionat de către alte companii.  
 o multitudine de servicii predefinite. Serviciul de localizare bazat pe GPS  permite 

ulilizatorului să afle tot timpul informatii despre locul in care se găseşte la un moment 

dat. Pentru stocarea datelor Android pune la dispoziţia dezvolatatorului un sistem de 

gestiun de baze de date bazat pe SQLite. Pentru navigarea pe Web, Android are 

încorporat un browser . 
 gestionare automată a ciclului de viaţă a aplicaţiei. Programele sunt izolate unele 

de altele prin mai multe straturi de securitate, care vor oferi un nivel de stabilitate 

superior oricăror platforme mobile existente. Utilizatorul nu va trebui să-si mai facă 

griji despre programele ce rulează în sistem la un moment dat şi nici nu va trebui să 

închidă anumite aplicaţii pentru a putea face loc altora. Platforma Android este 

optimizată pentru consumul redus de energie şi de memorie. 
 grafică si sunet de inaltă calitate. Pentru a reda conţinutul 3D dezvoltatorul are la 

dispoziţia sa librăria Open GL. De asemenea animaţiile pot fi redate cu ajutorul flash 

player-ului încorporat. Pentru sunete, Android oferă codec-uri ptr o varietate mare de 

formate de fişiere incluzȃnd H.264 (AVC), MP3 si AAC . 
 portabilitatea rulării pe o gamă largă de hardware curente şi viitoare. Toate 

programele sunt scrise în Java şi executate pe maşina virtuală Dalvik, existȃnd 

posibilitatea portării codului pe ARM,  x86 şi alte arhitecturi.  
 

In continuare vom prezenta elementele componente ale platformei Andoid. 

2.1.1 Vedere de ansamblu 

Platforma Android are o structurată organizată pe mai multe nivele. Fiecare nivel 

component se bazează pe nivelul anterior si oferă funcţii pentru nivelul imediat superior. 

Arhitectura este vizibilă in fig 2.1. 
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Figura 2.1 Arhitectura Android [6] 

In continuare vom prezenta fiecare componentă în parte. 

 

2.1.1.1 Kernel-ul Linux 

Android este construit pe o fundaţie solidă: kernel-ul Linux. Creat de Linus Torvalds 

în 1991, în timp ce era student la Universitatea din Helsinki, Linux poate fi găsit  astăzi pe o 

multitudine de dispozitive, de la ceasuri de mână până la supercalculatoare. Linux oferă 

nivelul de abstractizare hardware pentru Android care să permită portarea acestuia pe diferite 

arhitecturi. 

Pe plan intern, Android foloseşte Linux pentru gestionarea memoriei,  managementul 

de procese, crearea de reţele, precum şi alte servicii predefinite. Utilizatorul nu are habar de 

existenţa acestui nivel, dezvoltatorul de aplicaţii nu va face apeluri directe către el , dar va 

trebui sa ia in considerare existenţa lui la baza arhitecturii. 

2.1.1.2 Librăriile native 

Urmatorul strat deasupra kernel-ul il reprezintă librariile predefinte .Aceste librării 

sunt scrise în totalitate în C sau C++, compilate pentru arhitectura hardware specială folosită 

de telefon şi preinstalate de către vânzătorul telefonului. 

Printre cele mai importante librării implementate putem enumera următoarele: 
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 Surface Manager. Android utilizează un sistem de manager de ferestre similar cu cel 

prezent în Vista sau Compiz, dar mult simplificat. În loc să fie desenate direct pe 

ecran, bitmap-urile sunt administrate local si combinate  pentru a reda utilizatorului 

interfaţa finală. Acest sistem permite crearea unei game largi de efecte vizuale 

interesante, cum ar fi ferestrele transparente sau tranziţȃia animată între ferestre. 

 Grafică 2D si 3D. Elementele 2D şi 3D pot fi combinate  într-o singura interfaţă în 

Android. Librăria va folosi acceleraţia hardware dacă aceasta este prezentă pe 

dispozitiv sau un renderer software în caz contrar. 

 Codecuri media. Android poate reda şi înregistra audio si video într-o varietate mare 

de formate, inclusiv AAC, AVC (H.264), H.263, MP3 şi MPEG-4. 

 Baza de date SQL. Android include o versiune uşoară de sistem de gestiune a 

bazelor de date: SQLite, aceeaşi bază de date utilizată în Firefox şi iPhone. 

Dezvoltatorul poate folosi acest sistem pentru depozitarea persistentă a datelor. 

 Browser.Pentru afişarea rapidă a conţinutului HTML, Android foloseşte o  bibliotecă 

WebKit.  Aceasta foloseşte acelaşi motor folosit în browser-ul Google Chrome,  

browser-ul Apple Safari, Apple iPhone, şi platforma Nokia S60. 

 

Aceste librării nu sunt aplicaţii de sine stătătoare, ele există doar pentru a oferi suport 

pentru nivelele superioare. 

2.1.1.3 Android runtime 

Android include un set de librării care susţin o mare parte din funcţionalitatea pusă la 

dispoziţie de limbajul de programare Java. Prin implementarea lor rezultă crearea unei maşini 

virtuale Java intitulată Dalvyk. 

Fiecare aplicaţie Android rulează într-un proces propriu şi are o instanţă separată de 

maşină virtuală Dalvik. Dalvyk a fost astfel scrisă încȃt să permită rularea mai multor 

instanţe de masină virtuală pe acelaşi dispozitiv hardware. 

Diferenţele dintre Dalvyk si maşina virtuală Java standard: 

 Dalvyk VM rulează pe fişiere .dex care sunt obţinute prin covertirea fişierelor .class si 

.jar in mometul compilării. Fişierele .dex sunt mai compacte si mai eficiente decat 

fişierele .class pentru a optimiza consumul de momorie şi de energie. 

 Bibliotecile de bază Java care vin cu Android sunt diferite atât faţă de bibliotecile din  

Java Standard Edition (Java SE)  şi de cele din Java Mobile Edition (Java ME) . 

Există totuşi un subset comun de API-uri. 

2.1.1.4 Application framework 

Peste nivelul librăriilor native si a runtime-ului Android se găseşte nivelul de 

Application framework. Acest nivel este folosit de către dezvoltator pentru a scrie aplicaţii.  

Android  vine cu o serie de componente predefinite, dar utilizatorul are posibilitatea de a 

extinde aceste componente şi de a crea unele noi.  

Principalele componente ale framework-ului: 

 un set bogat de componente UI ce pot fi folosite de utilizator  pentru a crea o 

aplicaţie. Acest set include grid-uri , listview-uri , textbox-uri etc.  

 Activity Manager : controlează ciclul de viaţă al aplicaţiilor si modul de comunicare 

dintre acestea. 
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 Resource Manager : controlează accesul la resursele non-cod, cum ar fi: string-uri, 

layout-uri, imagini etc. 

 Content providers : aceste obiecte incapsulează datele si informaţiile care trebuie 

imparţite intre aplicaţii. 

 Notification Manager : permite notificarea user-ului sub diferite forme. 

 

2.1.2 Fundamentele aplicaţiilor Android 

Aplicaţiile Android  sunt scrise în limbajul de programare Java. Codul compilat 

împreună cu resursele statice (imagini, texte etc.) sunt stocate cu ajutorul unui instrument 

numit appt  intr-un pachet Android cu extensia .apk. 

De obicei fiecare aplicaţie rulează într-un proces Linux separat. Acest proces este 

automat creat de Android cȃnd este nevoie să se execute codul aplicaţiei şi este oprit cȃnd nu 

mai este nevoie de el sau în momentul în care trebuie eliberate resursele sistemului [3]. 

Fiecare proces are propria sa maşină virtuală, astfel că aplicaţiile Android rulează izolat una 

faţă de cealaltă.  

Un alt avantaj al aplicaţiilor Android este acela că o aplicaţie poate folosi elemente 

create de altă aplicaţie. De exemplu, dacă o aplicaţie trebuie să afişeze o listă de imagini iar o 

altă aplicaţie are deja definită o astfel de componentă si a facut-o publică pentru utilizare, 

componenta respectivă poate fi refolosită excluzȃnd nevoia de a fi dezvoltată din nou.  

Aplicaţia nu trebuie sa încorporeze codul respectiv, ci doar să facă un apel către rutina 

corespunzătoare din aplicaţia deja existentă. 

Aplicaţiile Android sunt formate  din componente slab cuplate, legate printr-un 

manifest de proiect care descrie fiecare componentă şi modul în care acestea interacţionează. 

Există şase componente de bază care  care sunt folosite pentru  construirea unei 

aplicaţii, componente ce vor fi discutate individual în paragrafele urmatoare. 

2.1.2.1 Activităţi 

Activităţile reprezintă partea de prezentare într-o aplicaţie. Fiecare ecran din aplicaţie 

va fi o extensie a clasei Activity. O aplicaţie poate fi alcătuită dintr-o singură  activitate sau 

poate să  conţină mai multe în funcţie de design-ul conceput de dezvoltator. De obicei, una 

dintre activităţi este marcată ca fiind prima activitate care să fie prezentată utilizatorului. 

Trecerea de la o activitate la alta se realizează prin apelul explicit in cadrul primei activităti a 

rutinei care o porneşte pe cea de a doua. 

Cele mai multe activităţi sunt proiectate pentru a ocupa întregul ecran, dar se pot crea 

activităţi care sunt semitransparente, plutitoare, sau dialog-uri. Fiecare actvitate este alcătuită 

dintr-o structură de vederi . Vederile reprezintă elementele de interfaţă de bază in Android. 

De exemplu, o vedere poate prezenta o imagine şi să reacţioneze cand utilizatorul apasă pe 

ea.  

 Pentru a crea o activitate, dezvoltatorul trebuie să extindă clasa de bază Activity şi să 

constiuască in interiorul ei interfaţa şi comportamentul dorit (Fig 2.2).  
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public class MyActivity extends Activity { 

     /** Metodă apelată la crearea unei activităţi. */ 

     @Override 

      public void onCreate(Bundle icicle) { 

             super.onCreate(icicle); 

      } 

…… 

 
} 

Figura 2.2 Definirea unei activităţi 

 

Componentele unei aplicaţii au un ciclu de viaţă : un început când Android le 

instanţiază pentru a răpunde la anumite intenţii şi un sfarşit atunci când instanţele sunt 

distruse. Starea fiecărei activităţi este determinată de poziţia sa cu privire la  stiva de 

activităţi, o colecţie FIFO (first in first out) ce conţine toate activităţile care  rulează la un 

moment dat în sistem. Când o nouă activitate este începută, aceasta este mutată în capul 

stivei. În cazul în care utilizatorul navighează înapoi folosind butonul dedicat sau cand 

activitatea este închisă, activitatea imediat următoare este împinsă pe stivă şi devine activă. 

Această stivă este folosită si de manager-ul de memorie pentru determinarea priorităţii 

aplicaţiei şi eliberarea resurselor de memorie. Procesul este reprezentat grafic in figura 

următoare: 

 

 
 

Figura 2.3 Stiva de activităţi 

 

O activitate are, în esenţă,  trei stări: 

 Este activă sau se execută atunci când este în prim planul ecranului (se situeaza în 

capul stivei de activităţi). Aceasta este activitatea cu care interacţionează utilizatorul 

la un moment dat. 
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 Este întreruptă în cazul în care şi-a pierdut focus-ul, dar este încă vizibilă pentru 

utilizator. O altă activitate se află  peste activitatea întreruptă dar o parte a activităţii 

întrerupte este incă accesibilă  utilizatorului. O activitate întreruptă este menţinută în 

viaţă (îsi menţine starea în intregime,  informaţiile despre membrii şi rămâne ataşat la 

managerul de ferestre), dar poate fi oprită de sistem în situatii de utilizare excesivă a 

memoriei. 

 Este oprită în cazul în care este complet acoperită de o altă activitate. Informaţiile 

despre stare sunt menţinute, dar activitatea respectivă nu mai este vizibilă pentru 

utilizator şi va fi distrusă cand va fi nevoie să se elibereze memoria. 

 

Ciclul de viaţă complet al unei activităţi este prezentat in figura următoare: 

 
 

Figura 2.4 Ciclul de viaţă al une activităţi 

 

Trecerile între stări sunt notificate prin apelul următoarelor metode protejate ale clasei 

Activity: 

 onCreate(Bundle bundle). Această metodă este apelată cand activitatea este creată 

pentru prima dată. La acest nivel se iniţializează resursele statice, se crează view-urile 

, se leaga view-urile de date, etc. Parametrul bundle conţine informaţii transferate de 

la activitatea anterioară. Este tot timpul urmată de un apel al metodei onStart(). 

 onRestart(). Este apelată după ce o activitate a fost oprită si urmează sa fie pornită. 

Este întotdeauna urmată de un apel onStart(). 
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 onStart(). Această metodă este apelată inainte ca activitatea sa fie vizibilă 

utilizatorului. Poate fi urmată de un apel al metodei onResume() dacă activitatea 

urmează să interacţioneze cu utilizatorul sau de un apel al metodei onStop() dacă 

activitatea îşi pierde focus-ul 

 onResume(). Această metodă este apelată chiar înainte ca  activitatea să inceapă 

interacţiunea cu utilizatorul. În acest moment, activitatea se află în varful stivei de 

activităţi şi poate procesa datele introduse de utilizator. Este întotdeauna urmată de un 

apel onPause(). 

 onPause(). Această metodă este apelată atunci când sistemul este gata să înceapă 

reluarea altei activităţi. Este de obicei folosită pentru a comite modificări nesalvate a 

datelor persistente, pentru a opri animaţii şi alte lucruri care pot fi consumatoare de 

CPU şi aşa mai departe. Poate fi urmată de un apel onResume () în cazul în care 

activitatea se întoarce înapoi în faţă, sau printr-un apel onStop () în cazul în care 

devine invizibilă pentru utilizator. 

 onStop().Această metodă este apelată atunci când activitatea nu mai este vizibilă 

pentru utilizator. Aceasta se poate întâmpla deoarece activitatea este distrusă sau cand 

o altă activitate(fie una deja existentă sau una nouă) a fost reluată şi este de deasupra 

activităţii curente. Este urmată de un apel onRestart () în cazul în care activitatea se 

întoarce pentru a interacţiona cu utilizatorul sau de către onDestroy() , dacă această 

activitate nu mai este folosită. 

 onDestroy(). Această metodă este apelată cȃnd activitatea urmează să fie distrusă. 

Acesta este ultimul apel pe care activitatea îl va primi. Activitatea poate fi distrusă  

prin apelul explicit din partea altei activităti a metodei finish() sau de către sistem 

care distruge această o instanţă a activităţii pentru a economisi spaţiu. 

Intregul ciclu de viaţă al unei activităţi se desfăşoară între primul apel al metodei 

onCrate() şi ultimul apel al metodei onDestroy(). Activitatea este vizibilă utilizatorului în 

intervalul apelurilor onStart() , respectiv onStop().  Prim planul este obţinut de activitate în 

intervalul dintre apelurile metodelor onResume() şi onPause(). In acest interval utilizatorul 

interacţionează direct cu activitatea. 

2.1.2.2 Intenţii 

Intent-urile reprezintă un mecanism de mesaje  ce permite  declararea  intenţiei ca o 

acţiune să fie efectuată,  de obicei, cu (pe) un anumit set de date. Intenţiile suportă 

interacţiunea dintre două componente diverse aflate in aceiaşi aplicaţie sau în aplicaţii 

diferite. Ele sunt responsabile cu transformarea unei colecţii de componente independente 

într-un singur sistem interconectat [1].  

Una dintre cele mai comune utilizări ale intenţiilor îl reprezintă porinirea de  unei  

activităţi, fie în mod explicit (prin specificarea clasei activităţii  care se doreşte a fi 

încărcată), fie implicit (prin cererea ca o acţiune să fie efectuată pe un set de date). O 

aplicaţie poate înregistra un broadcast receiver care să asculte şi să reacţioneze la aceste 

Intent-uri. Android foloseşte intent-uri broadcast pentru a anunţa evenimente de sistem , cum 

ar fi schimbarea stării conexiunii de internet sau nivelul bateriei telefonului. Aplicaţiile 

native Android , cum ar fi SMS manager-ul sau manager-ul de telefonie, înregistrează 

componente care ascultă aceste intent-uri broadcast şi reacţionează corespunzător prin 

alertarea utilizatorului  cu privire la  schimbările din sistem.  
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Pentru a începe în mod explicit o activitate trebuie creat un nou intent specificând   

contextul curent al aplicaţiei, precum şi clasa de activitate ce trebuie lansată. Această intenţie 

trebuie trimisă ca parametru metodei startActivity, aşa cum se arată în următorul fragment de 

cod: 

 
 
Intent intent = new Intent(MyActivity.this, MyOtherActivity.class); 

startActivity(intent); 

 

Figura 2.5 Pornirea unei activităti 

 

2.1.2.3 Servicii 

Din cauza dimensiunii limitate a ecranului deţinut de cele mai multe dispozitive 

mobile, de obicei, doar o singură activitate este vizibilă şi activă la un moment dat. Un 

serviciu nu are o interfaţă vizuală, el se execută în fundal pentru o perioadă nedefinită de 

timp. Serviciile începute vor  primi o prioritate mai mare decât activităţile inactive sau 

invizibile, ceea ce le face mai puţin probabile să fie oprite de managerul de resurse[1].  

Un exemplu de serviciu este un player media care redă melodiile dintr-o listă de 

redare. Aplicaţia de player va avea una sau mai multe activităţi care permit utilizatorului să 

aleagă melodiile şi să selecteze una dintre ele pentru a fi redată. Cu toate acestea, redarea 

muzicii în sine nu poate fi implementată într-o activitate, deoarece utilizatorii se  aşteaptă ca 

muzica să fie redată in continuare chiar şi după ce părăsesc aplicaţia. Pentru a păstra acest 

comportament, aplicaţia ar putea începe un serviciu care să ruleze în fundal. Odată pornit,  

acest serviciu este disponibil pentru folosire. Aplicaţiile trebuie să se conecteze la serviciu si 

să comunice cu el prin intermediul unei interfeţe. Pentru serviciul de redare media, această 

interfaţă poate permite să oprească, să deruleze în faţă sau să restarteze o anumită melodie. 

 

 
 

Figura 2.6 Ciclul de viaţă al unui serviciu 
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 Pentru a implementa un seriviu nou, dezvoltatorul trebuie să extindă clasa de bază 

Service. Similar cu activitătile, serviciile au şi ele un ciclu de viaţă. Trecerea dintre stări 

poate fi implementată prin suprascrierea urmatoarelor metode care sunt publice (spre 

deosebire de activităţi unde erau protejate) : onCreate(), onStart(Intent), onDestroy()(fig.1.6). 

La fel ca in cazul activitatăţilor, serviciile se iniţializează în metoda onCreate ()  şi îşi 

eliberează toate resursele folosite în onDestroy(). De exemplu, serviciul de redare a muzicii 

va porni un fir de execuţie de redare în onCreate() şi va opri acel fir de execuţie in 

onDestroy(). 

Întreaga durată de viaţă a unui serviciu se desfăşoară între primul apel al metodei 

onCreate() şi ultimul apel al metodei onDestroy(). Durata de viaţă activă începe cu un apel al  

metodei  onStart (). Pentru a permite aplicaţiilor să se conecteze la ele, serviciile oferă nişte 

metode adiţionale :  onBind(Intent),  onUnbind(Intent) şi onRebind().  

Pentru a porni explicit un serviciu din interiorul unei activităţi se poate folosi 

următorul fragment de cod:  

 
 

Intent intent = new Intent(this, MyService.class) 

startService(intent); 

 

Figura 2.7 Pornirea unui serviciu 

 

2.1.2.4 Furnizoare de conţinut 

Un furnizor de conţinut face un anumit set de date din interiorul aplicaţiei disponibil 

pentru alte aplicaţii. Datele pot fi stocate în sistemul de fişiere, într-o bază de date SQLite, 

sau în orice alt mod care are sens. Furnizorul de conţinut se implementează prin extinderea 

clasei de bază ContentProvider care oferă un set standard de metode pentru expunerea şi 

prelucrarea datelor în interiorul aplicaţiilor ce le accesează.  

Multe din bazele de date native Android au fost puse la dispoziţie ca furnizori de 

conţinut şi făcute accesibile altor aplicaţii. Acest lucru înseamnă că aplicaţiile pot avea acces 

la manager-ul de contacte al telefonului, la player-ul media şi alte baze de date native dacă 

le-a fost acordată permisiunea.  

Pentru a accesa un furnizor de conţinut, Android oferă o interfaţa unică 

ContentResolver. Dezvoltatorul poate obţine o referinţă la  ContentResolver apelȃnd metoda 

getContentResolver() din interiorul  unei activităţi sau a unei alte componente ale aplicaţiei. 

Atunci când este iniţiată o interogare, sistemul Android identifică furnizorul de conţinut care 

este interogat şi se asigură că este disponibil. Sistemul instanţiază toate obiectele din 

furnizor, nu este nevoie de o instanţiere explicită.  

Furnizorii de conţinut expun datele lor sub forma unui tabel dintr-un model de baze 

de date, fiecare rând reprezintă o înregistrare şi fiecare coloană reprezintă o dată de un 

anumit tip. Fiecare furnizor de conţinut expune un URI public care identifică în mod unic 

datele sale. Un furnizor de conţinut care controlează mai multe seturi de date (mai multe 

tabele)  trebuie să expună un URI separat pentru fiecare dintre ele.  

Pentru a interoga un furnizor este nevoie de trei informaţii: 

 un URI care identifică furnizorul 

 numele câmpurilor de date care se doresc accesate 

 tipurile de date pentru aceste campuri 
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Un exemplu de interogare al unui furnizor de coţinut este afişat in figura următoare: 

 
 

//Returenează toate înregistrările din furnizorul MyProvider 

Cursor allRows = getContentResolver().query(MyProvider.CONTENT_URI, 

null, null, null, null); 

 

Figura 2.8 Interogarea unui furnizor de conţinut 

 

Pentru a crea un nou furnizor de conţinut, dezvoltatorul trebuie să extindă  clasa 

ContentProvider. Aceasta conţine 6 metode abstracte ce trebuiesc implementate: query() , 

insert() ,update() , delete(), getType(), onCreate(). Rutina de creare se implementează în 

metoda onCreate(). Celelalte metode oferă posibilitatea de a interoga, insera , modifica sau 

şterge anumite înregistrări în sau din furnizorul de conţinut. Apelurile nu sunt făcute direct, ci 

prin intermediu interfeţei ContentResolver.  

2.1.2.5 Receptoare de anunţuri 

Un receptor broadcast este o componentă care ascultă difuzarea unor anunţuri  şi 

reacţionează corespunzător. Multe anunţuri  sunt originate din codul sistemului, de exemplu: 

anunţul că fusul orar s-a schimbat, că bateria este descărcată sau că utilizatorul a schimbat 

limba preferată. Aplicaţiile pot şi ele difuza anunţuri, de exemplu pentru a notifica alte 

aplicaţii că anumite date au fost descărcate şi pot fi folosite.  

O aplicaţie poate avea mai multe receptoare de anunţuri pentru a răspunde la orice 

anunţ pe care îl consideră important. Toate receptoarele extind clasa de bază 

BroadcastReceiver. Receptoarele de anunţuri nu afişează o interfaţă vizuală dar pot începe o 

activitate ca răspuns la informaţiile pe care le primesc, pot începe un serviciu sau pot utiliza 

serviciul NotificationManager pentru a alerta utilizatorul. Limita de execuţie de 5 secunde 

asigură că nu se pot face prelucrări majore şi că lucrurile trebuie menţinute cat mai simple la 

acest nivel. 

Un exemplu de creare a unui receptor de anunţuri este ilustrat în figura următoare:  

 
public class MyBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver { 

 

public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

         //codul ce se execută la primirea anunţului 

} 

Figura 2.9 Crearea unui receptor de anunţuri 

 

2.1.2.6 Fişierul manifest Android 

Fiecare proiect Android include un fişier manifest, AndroidManifest.xml, stocat în 

directorul rădăcină al proiectului. In acest fişier sunt descrise componentele folosite în 

aplicaţie şi alte informaţii referitoare la permisiuni sau  librării ce trebuie legate de aplicaţia 

curentă. Se poate defini versiunea de Android folosită de aplicaţie, precum şi o temă 

preferată pentru afişarea interefeţei. Structura acestui fişier impune prezenţa unui tag 

rădacină <manifest> urmat de tag-ul <application> în interiorul căruia vor fi descrise 

componentele care alcătuiesc aplicaţia. Pentru definirea de permisiuni se va folosi tag-ul 

<uses-permission>, urmat de numirea permisiunii dorite. 
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Exemplu de fişier manifest Android: 

<manifest package="com.domain.app" android:versionCode="1" 

android:versionName="1.0"> 

− 

  <application android:icon="@drawable/icon"  

      android:label="@string/app_name"> 

      <!-- definire de activitate-->    

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

      <!-- definire de serviciu--> 

       <service android:name=".MyService"/> 

   </application> 

 

   <!-- versine sdk android--> 

   <uses-sdk android:minSdkVersion="3"/> 

    

   <!-- definire de permisiuni--> 

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

    <uses-permission     

         android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>    

</manifest> 

Figura 2.10 AndroidManifest.xml 

 

2.1.3 Elemente de interfaţă 

Într-o aplicaţie Android, interfaţa cu utilizatorul este construită folosind obiecte de tip 

View şi ViewGroup. Toate componentele vizuale din Android precum textbox-urile, 

butoanele sau galeria de imagini  extind clasa de bază View. Clasa ViewGroup este 

implentată pentru compunerea de View-uri şi serveşte drept clasă de bază pentru definirea de 

layout-uri.  

Definirea interfeţei  unei activităti  utilizează o ierarhie de  noduri View şi 

ViewGroup, aşa cum se arată în diagrama de mai jos. Această structură poate fi simplă sau 

complexă in funcţie de necesităţi şi poate fi construită din controale Android predefinite sau 

din controale noi create de dezvoltator. 

 

 

Figura 2.11 Ierarhie de vederi Android 
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Pentru de a ataşa o ierarhie de aceste gen unei activităţi, activitatea trebuie să apeleze 

metoda setContentView(int) şi să transmită ca parametru o referinţă către nodul rădăcină. 

2.1.3.1 Declararea elementelor de layout 

Layout-ul reprezintă arhitectura de interfaţă a unei activităţi. La acest nivel se 

definesc modul de aranjare a componentelor pe ecran, dimensiunea componentelor şi modul 

de afişare a acestora.  

In Andorid, layout-urile se pot defini in două moduri: 

 prin declarararea în fişiere XML. Android oferă un vocabular simplu XML care 

permite declararea componentelor ce compun interfaţa cu utilizatorul. 

 prin instanţierea layout-ului  în timpul rulării. Aplicaţia poate crea  şi manipula 

obiecte View şi ViewGroup  în mod programatic. 

Declararea elementelor de interfaţă  în XML  permite o mai bună separare a modului 

de prezentare a aplicaţiei  de codul ce controlează comportamentul ei. Se pot defini fişiere 

XML separate pentru orientări şi dimensiuni diferite ale ecranului dispozitivului mobil.  

Fiecare fişier XML conţine un element rădăcină corespunzător componentei rădăcină 

din arborele de componente. După definirea elementului rădăcină se pot defini restul 

componentelor sau layout-urilor ce compun interfaţa dorită de dezvoltator. De exemplu, 

layout-ul din figura următoare foloseşte o aliniere verticală pentru a aranja o componentă de 

tip label şi o componentă de editare a textului. 

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

<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

   android:orientation=”vertical” 

   android:layout_width=”fill_parent” 

   android:layout_height=”fill_parent”> 

   <TextView 

       android:layout_width=”fill_parent” 

       android:layout_height=”wrap_content” 

       android:text=”Valoare text” /> 

    <EditText 

       android:layout_width=”fill_parent” 

       android:layout_height=”wrap_content” 

       android:text=”Valoare text editabil!”/> 

</LinearLayout> 

Figura 2.12 Definire layout in fişier Xml 

 

In momentul compilării, fiecare fişier  de layout este transformat într-un obiect de tip 

View. Resursa layout poate fi referenţiată în momentul definirii de noi activităţi prin apelul 

metodei setContentView(int), ce primeşte ca paramertru identificatorul unic rezultat din 

compilare.   

 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    setContentView.(R.layout.main_layout); 

} 

Figura 2.13 Referenţierea unui layout 
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2.1.3.2 Principalele componente vizuale 

Android furnizează un set de componente standard pentru crearea de interfeţe simple. 

Printre acestea se pot enumera următoarele: 

 TextView – oferă suport pentru afişarea textelor şi mesajelor, suportă 

internaţionalizare , afişare pe mai multe linii şi formatare. 

 EditText  - componentă editabilă de text 

 Button – această componentă poate fi apasată pentru a efectua o anumită acţiune 

 CheckBox – un tip de componentă care are două stări : selectat si neselectat 

 RadioButton -  un tip de buton cu două stări. 

 ListView – un ViewGroup care crează şi controlează un grup de componente folostite 

pentru a afişa elemetele unei liste.  

Android are, de asemenea, mai multe componente mai avansate care includ  cutii de 

auto-complete,  hărţi, galerii , interfeţe tabulare, meniuri sau ferestre dialog.  

2.1.3.3 Extinderea componentelor existente 

Pentru cazurile în care setul existent de componente nu acoperă nevoile 

dezvoltatorului, Android oferă posibiltatea extinderii acestor componente sau crearea de 

componente noi.  

Principalele metode puse la dispoziţie pentru a obţine acest lucru sunt următoarele: 

 modificarea modului de afişare a unor componente. Există posibilitatea ataşării de 

efecte grafice speciale unor componente existente pentru îmbogăţirea experienţei 

vizuale. 

 customizarea modului de răspuns la anumite evenimente. Funcţionalitatea de bază 

este moştenită de la părinte, doar rutinele suplimentare de tratare a evenimentelor 

necesită efort adiţional din partea dezvoltatorului. 

 combinarea componentelor existente într-o componentă nouă care să deţină 

comportamentul dorit.  

 crearea unei componente complet noi prin extinderea directă  a clasei View. 

Pentru extinderea unei  componente TextView şi adăugarea de noi funcţionalităţi se 

poate folosi scheletul de cod următor: 
 

public class MyTextView extends TextView { 

      public MyTextView (Context context) { 
            super(context); 

       } 

       public void onDraw(Canvas canvas) { 

            //suprascriere mod de afişare 

            super.onDraw(canvas); 

            //Customizare mod de afişare    

       } 

       public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent keyEvent) {  

             //adăugare comportament special la apăsarea unei taste 

       }  

 

} 

Figura 2.14 Extinderea unei componente existente 

 

Prin crearea de componente noi, dezvoltatorul poate să obţină un mod de prezentare 

unic pentru aplicaţia sa adaptat la cerinţe.  
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2.1.3.4 Resurse şi internaţionalizare 

Android permite externalizarea  resurselor proiectului, de la valorile simple, cum ar fi 

şiruri de caractere şi culori la resurse mai complexe, cum ar fi imagini (drawables) , animaţii  

şi teme. Cele mai complexe resurse care se pot defini sunt layout-urile. Prin externalizarea 

resurselor, ele devin mai uşor de  întreţinut, actualizat şi gestionat. Acest lucru permite, de 

asemenea, definirea  cu uşurinţă de resurse alternative pentru dispozitive hardware diferite şi 

internaţionalizare. Resursele se definesc in fişiere xml ce sunt stocate într-un director dedicat 

al aplicaţiei denumit „res“.  

Tipurile simple de resurse , cum ar fi şirurile de caractere, culorile sau dimensiunile 

sunt reţinute in directorul /res/values. Pentru a defini un şir de catactere, se foloseşte 

următorul fragment de cod XML: 

  
<string name=”hello_world”>Hello World!</string> 

Figura 2.15 Declararea unei resurse şir de caractere 

 

Resursele de tip imagine pot avea mai multe extensii : .png, .jpg, .gif etc. Aceste 

resurse sunt grupate in directorul : /res/drawables.  

Odată definite, resursele pot fi referenţiate in cod cu ajutorul unei clase R speciale, 

creată de instrumentul aapt. Acest instrument generează identificatori unici pentru fiecare 

resursă definită în proiect. Pentru referenţierea resursei definte mai sus se poate utilza 

următorul fragment de cod:  

 
Resources myResources = getResources(); 

CharSequence styledText = myResources.getText(R.string.hello_world); 

 

Figura 2.16 Referenţierea unei resurse  

 

Aplicaţiile dezvoltate în Android vor fi rulate pe mai multe dispozitive aflate în  

diverse regiuni. Pentru a prezenta concludent informaţiile la majoritatea utilizatorilor, 

aplicaţia trebuie  să se ocupe de text, fişiere audio, numere, monedă  şi grafică în moduri 

adecvate pentru fiecare regiune în parte. Definirea acestor elemente se face prin crearea unei 

structuri speciale de directoare care conţin fişierele xml pentru fiecare tip de resursă. Pentru a 

defini textele alternative folosite in aplicaţie, structura  de directoare trebuie să aibă 

următoarea formă:  

 
/res/values/strings.xml  

   [Conţine valorile implicite ale textelor folosite în aplicaţie] 

/res/values/strings-fr.xml  

   [Conţine valorile textelor traduse în limba franceză] 

/res/values-ja/strings.xml 

   [Conţine valorile textelor traduse în limba japoneză] 

 

Figura 2.17 Structura tipică de directoare  folosită la internaţionalizare  

 

Dacă în momentul rulării dispozitivul mobil este configurat să folosească altă limbă 

decȃt limba engleză,  Android va încerca să încarce resursele din directorul specific limbei 

respective. Dacă acest director nu este prezent, atunci se vor încărca valorile implicite. 
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2.1.4 Stocarea datelor 

Android oferă dezvoltatorului mai multe opţiuni de a stoca datele :  preferinţe 

partajate (pentru stocarea anumitor opţiuni care se pot folosi la nivel de aplicaţie), sistemul 

de fişiere din memoria internă şi externă, sistemul de baze de date SQLite şi nu în ultimul 

rȃnd , conexiunea la reţea.  

Folosind preferinţele partajate se pot stoca date simple sub formă de  cheie/valoare şi 

se pot accesa aceste date din toate componentele ce compun aplicaţia. Este un mecanism 

simplu care se foloseşte de obicei pentru a configura opţiunile generale ale aplicaţiei. La 

nivel de cod , aceste preferinţe se pot accesa prin apelarea metodei getSharedPreferences() în 

interiorul unui serviciu sau activităţi.  

2.1.4.1 Sistemul de lucru cu fişiere 

Android oferă posibilitatea stocării fişierelor în memoria internă a telefonului şi în 

dispozitive externe de memorie, precum cardurile SD.  In mod implicit, fişierele salvate în 

memoria telefonului sunt private aplicaţiei şi nu pot fi accesate de către alte aplicaţii externe. 

Cȃnd utilizatorul dezinstalează aplicaţia, aceste fişiere sunt şterse automat.  

La nivel de cod,  fişierele pot fi accesate şi stocate cu ajutorul claselor şi metodelor  

de intrare/ieşire Java  standard. Pentru a crea şi scrie într-un fişier din memoria telefonului 

privat aplicaţiei, se poate folosi următorul fragment de cod: 
 

 

String FILENAME = "hello_file"; 

String string = "hello world!"; 

 

FileOutputStream fos = openFileOutput(FILENAME, Context.MODE_PRIVATE); 

fos.write(string.getBytes()); 

fos.close() 

 

Figura 2.18 Accesarea sistemului de fşiere  

 

Sistemul de fişiere din memoria externă (card SD sau memorie internă nedetaşabilă) 

este accesibil tuturor aplicaţiilor din sistem. Dezvoltatorul trebuie să folosescă cu grijă 

referenţierea acestor resurse deoarece există posiblitatea detaşării dispozitivului de memorie.  

2.1.4.2 Gestiunea bazelor de date SQLite 

Android oferă capacităţi complete de baze de date relaţionale, prin biblioteca SQLite. 

Folosind SQLite, dezvoltatorul poate  crea şi folosi  baze de date relationale independente 

pentru fiecare aplicaţie. În mod implicit, toate bazele de date sunt private, accesibile doar din 

aplicaţia care le-a creat. Pentru a partaja o bază de date între  aplicaţii, se pot folosi furnizorii 

de conţinut. O prezentare amănunţită a acestui tip de componente s-a făcut în paragraful 

2.1.2.4. 

Bazele de date SQLite au  reputaţia de a fi extrem de uşoare şi fiabile fiind folosite de 

multe dispozitivelor electronice mobile:  dispozitive de redare  MP3, iPhone, sau Ipod 

Touch[1] .  

Pentru a crea şi accesa o bază de date SQLite, dezvoltatorul trebuie să extindă clasa 

SQLiteOpenHelper.  Următorul fragment de cod este relevant în acest sens: 
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public class MyDbOpenHelper extends SQLiteOpenHelper{ 

    private SQLLiteDatabase db;     

     ……     

    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

       //codul de creare a bazei  de date 

    } 

    //interogare bază de date 

    public Cursor query(){ 

        return db.query(NUME_TABEL, String[] coloane, String              

             clauze, …); 

    } 

} 

 

Figura 2.19 Accesarea bazelor de date SQLite  

 

Pentru a itera peste rezultatul unei interogări se folosesc obeiectele Cursor. Acestea 

conţin toate înregistrările returnate prin interogare şi expun metode pentru obţinerea valorilor 

din coloanele tabelelor.  

2.1.5 Servicii de localizare, hărţi, geo-coding 

Una dintre caracteristicile definitorii ale telefoanelor  mobile este portabilitatea lor, 

astfel că nu este de mirare faptul că unele dintre cele mai atractive caracteristici Android sunt 

serviciile care permit localizarea, contextualizarea şi maparea locaţiile fizice. 

Hărţile şi servicii bazate pe locaţie au nevoie de  latitudine şi longitudine pentru a 

indica locaţiile geografice, dar există şi posiblitatea de a descoperi aceste coordonate pe baza 

unei adrese printr-un proces numit GeoCoding. Prin acest proces, dezvoltatorul are 

posibilitatea să transforme o adresă reală în coordonate geografice şi invers. 

Pentru a determina locaţia curentă, Android oferă un serviciu denumit 

LocationManager. Prin intermediul lui, dezvoltatorul poate citi coordonatele la care se 

găseste sistemul la un moment dat, poate asculta şi înregistra  traseele urmate şi poate 

identifica proximitatea cu o locaţie predefinită.  

Pentru a prezenta aceste informaţii utilizatorului, este folosită o librărie externă 

Google Maps. Principala componentă din acestă librărie este vederea MapView. MapView 

afişează o hartă cu datele obţinute de la serviciul Google Maps. Ea este capabilă să 

interaţioneze cu utilizatorul şi permite capturarea evenimentelor de apăsare a ecranului, 

ajustarea manuală a zoom-ului şi completarea automată cu hărţi aditionale. Programatorul 

poate folosi  acest  API şi  pentru a trasa diferite rute pe hartă, prin intermediul unor obiecte 

de tip Overlay. Serviciile Google Maps nu fac parte din pachetul standard Android, 

dezvoltatorul fiind nevoit să obţină licenţe separate penrtru utilizarea lor. 

2.1.6 Unelte pentru dezvoltare 

Android oferă un set complet de API-uri si instrumente pentru a permite dezvoltarea 

si testarea eficientă a aplicaţiilor. Pentru a începe dezvoltarea pe Android trebuiesc instalate 

librăriile esenţiale JDK (Java Development Kit) şi Android SDK (Standar Development Kit).  

Utilizatorul  are posibilitatea integrării cu un mediu de dezvoltare existent (Eclipse, Idea etc.)  

şi posibilitatea testării aplicaţiilor pe un emulator ce simulează un dispozitiv mobil cu 

Andorid OS. 
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2.1.6.1 Emulatorul 

Emulatorul Android imită toate caracteristicile hardware şi software ale unui 

dispozitiv mobil tipic, cu excepţia faptului că nu se pot primi sau efectua apeluri telefonice 

reale şi nu se poate simula folosirea camerei foto încorporate. Se pune la dispoziţia 

utilizatorului o tastatură şi un ecran care se  pot accesa folosind mouse-ul sau tastatura 

calculatorului. Se pot afişa şi utiliza toate aplicaţiile disponibile în sistemul Andorid, se pot 

utiliza configuraţii hardware şi versiuni de platformă diferite. Odată pornit, emulatorul poate 

invoca alte aplicaţii sau servicii, poate reda conţinut media şi poate să se conecteze la 

Internet. Figura următoare prezintă ecranul principal  al emulatorului: 

 
 

Figura 2.20 Emulatorul[6] 

Se poate simula de asemenea prezenţa unui card SD prin cerarea unei imagini pe disc 

şi includerea ei în emulator. 

2.1.6.2 Integrarea cu mediile de dezvoltare 

Android este bine integrat in mediul de dezvoltare Eclipse  cu ajutorul unui plug-in 

dezvoltat de Google denumit ADT(Android Development Tools). Acest instrument oferă 

suportul necesar pentru crearea, rularea şi testarea aplicaţiilor, conţine un set bogat de 

editoare utile şi este integrat cu toate instrumentele de dezvoltare prezente în platforma 

Android. Permite de asemenea exportarea proiectelor în pachete  .apk care pot fi instalate 

ulterior pe o platformă mobilă reală. 

Eclipse împreună cu ADT reprezintă mediul de dezvoltare recomandat , dar se pot 

folosi şi altele (InteliJ, Emacs etc.), platforma Android  SDK oferind toate instrumentele 

necesare dezvoltării de aplicaţii.  
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2.2 Servicii Web 

Conform [4], termenul de „serviciu web” are un înţeles imprecis supus mereu 

schimbărilor şi redefinirilor. Cu toate acestea, există câteva trăsături comune serviciilor web. 

După cum sugerează numele, un „serviciu web” este o aplicaţie disponibilă prin web, adică o 

aplicaţie care rulează în mod tipic prin HTTP. Un serviciu web este deci o aplicaţie a cărei 

componente pot fi configurate şi executate pe dispozitive distincte.  

Câteva trăsături sunt totuşi specifice serviciilor web. Dintre acestea enumerăm 

următoarele: 

 Infrastructură deschisă.Serviciile web sunt folosite cu ajutorul unor protocoale 

definite de standarde specifice industriei, independente de dezvoltator, precum 

HTTP şi XML. Acestea sunt ubicue şi înţelese bine. Serviciile web se pot folosi de 

protocale existente, formate de date cunoscute, politici de securitate. Această 

caracteristică uşurează folosirea lor şi promovează interoperabilitatea între sisteme.  

 Transparenţa limbajului. Serviciile web şi clienţii lor pot comunica indiferent de 

limbajul de programare în care au fost scrise. Limbaje precum C, Java, Perl, 

Python, Ruby şi altele oferă biblioteci, utilităţi şi chiar framework-uri care suportă 

serviciile web. 

 Design modular. Serviciile web sunt modulare în design astfel încât servicii noi pot 

fi generate prin integrarea şi suprapunerea serviciilor existente.  

Unul din avantajele folosirii serviciilor web este independenţa faţă de limbaj. Diferite 

sisteme sunt scrise în limbaje care diferă şi implicit comunicarea între ele devine dificilă. Ne 

putem imagina cu uşurinţă cum de exemplu, diferenţele de codificare a structurilor de date 

generează o multitudine de probleme, deloc uşor de rezolvat. Cu ajutorul serviciilor web, 

aceste sisteme eterogene pot fi interfaţate relativ uşor. 

Serviciile web sunt inerent sisteme distribuite. Informaţia transmisă de ele este text 

codificat, de exemplu, în XML. Această informaţie poate fi procesată cu uşurinţă de către 

celălalt capăt de comunicare. Cu toate acestea, serviciile web pot transmite conţinut binar 

dacă este necesar.  

Sub reportul protocolului de comunicare, serviciile pot fi împărţite în două categorii 

principale: REST (REpresentational State Stransfer) şi SOAP (Simple Object Access 

Protocol).  Cele două tipuri de serviciiu web vor fi prezentate mai în detaliu în secţiunile 

următoare. 

 

2.2.1 Servicii SOAP (Simple Object Access Protocol) 

 

SOAP este o specificaţie de protocol pentru a schimba informaţia structurată folosită 

de serviciile web în cadrul reţelelor de calculatoare. Se foloseşte de XML (Extensible 

Markup Language) pentru a codifica mesajul, iar transportul este cel definit la nivel de 

aplicaţie dintre care cele mai importante sunt RPC sau HTTP.  

De exemplu, dacă dorim să căutăm o informaţie într-o bază de date expusă printr-un 

serviciu SOAP, atunci creem un mesaj SOAP în care codificăm cererea dorită. Aceasta o 

trimitem serviciului web care ne returnează un mesaj XML conţinând răspunsul la cererea 

noastră. Un exemplu de cerere SOAP poate fi observat in figura următoare[4]: 
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<soapenv:Envelope 

        xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <soapenv:Body> 

        <req:echo xmlns:req=  

             "http://localhost:8080/axis2/services/MyService/"> 

             <req:category>classifieds</req:category> 

        </req:echo> 

  </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Figura. 2.21. Exemplu al unei cereri SOAP 

 

Răspunsul la o cerere SOAP poate fi văzut in figura următoare: 

 
<soapenv:Envelope 

    xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

    xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"> 

    <soapenv:Header> 

        <wsa:ReplyTo>                 

        <wsa:Address>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/ 

                  addressing/role/anonymous 

        </wsa:Address> 

        </wsa:ReplyTo> 

        <wsa:From>              

        <wsa:Address>http://localhost:8080/axis2/ 

               services/MyService</wsa:Address> 

        </wsa:From>             

        <wsa:MessageID>ECE5B3F187F29D28BC11433905662036 

        </wsa:MssageID> 

    </soapenv:Header> 

    <soapenv:Body> 

        <req:echo xmlns:req=   

            "http://localhost:8080/axis2/services/MyService/"> 

             <req:category>classifieds</req:category> 

        </req:echo> 

    </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Figura 2.22. Exemplu al unui răspuns SOAP 

 

Acest protocol este independent de platformă şi limbaj, ceea ce constituie un mare 

avantaj. De asemenea, permite folosirea diferitelor protocoale de nivel de aplicaţie, precum 

HTTP sau SMTP.  

În ciuda acestor avantaje, acest protocol poate fi destul de lent din cauza codificării 

informaţiei în format XML. Această codificare implică un număr suplimentar de informaţii 

care trebuie transmise prin fir între cele două capete de comunicare. RMI sau CORBA pot fi 

mai rapide din acest punct de vedere. Cu toate că SOAP este un standard deschis, nu toate 

limbajele oferă un suport suficient de bine pus la punct pentru el. De exemplu, Java şi .NET 

oferă soluţii excelente. În schimb, Python şi PHP au un suport mai slab.  

Documentarea şi descrierea formală a serviciilor web SOAP se face printr-un limbaj 

standardizat, numit WSDL (Web Services Description Language). Având la bază tot o 



Fundamentare teoretică 
 

 

22 

sintaxă bazată pe XML Schema, acest limbaj permite descrierea interfeţelor oferite de 

serviciile web, facilitând astfel comunicarea inter-maşini pe web. 

Regăsirea (Discovery) este procesul prin care o aplicaţie client localizează un serviciu 

la distanţă. Această acţiune poate fi facilitată de consultarea unui registru global care conţine 

toate serviciile web publice. Tehnologia a fost denumită UDDI (Universal Description, 

Discovery and Integration) şi foloseşte un registru distribuit, universal al listei de servicii 

web disponibile(înregistrate). 
 

 

2.2.2 Servicii REST (REpresentational State Transfer) 

 

Primul aspect de notat în ceea ce priveşte serviciile REST, este că spre deosebire de 

SOAP care foloseşte WSDL pentru a expune o interfaţă, acest tip de serviciu îşi propune să 

expună date codificate sub formă de XML. REST se foloseşte de HTTP pentru a transmite 

astfel de date.  

După cum rezultă din denumirea lor, aceste servicii expun resurse care au o stare. 

Resursele reprezintă date care sunt suficient de importante pentru a fi referite. De obicei, 

resursele pot fi stocate pe un calculator sau într-o bază de date ca un flux de biţi: un 

document, o înregistrare într-o bază de date, etc.[5] Orice resursă are cel puţin un URI 

(Uniform Resource Identifier). Acesta constă dintr-un şir de caractere folosit pentru a 

identifica în mod unic o resursă pe Internet. Dacă o informaţie nu are un URI ataşat, atunci 

practic ea nu există pe web din moment ce nu poate fi accesată. Să reţinem faptul că o resursă 

poate avea mai multe URI-uri.  

Un client HTTP manipulează o resursă prin faptul că se conectează la serverul care o 

deţine şi trimite o metodă GET împreună cu o cale către resursă. De exemplu, dacă clientul 

doreşte să obţină textul aflat la locaţia www.example.com/hello.txt, atunci el trebuie să 

formeze o cerere GET la host-ul www.example.com şi să ceară resurse aflată la locaţia 

/hello.txt. Presupunând că resurse conţine textul „Hello, world!”, atunci următorul tabel 

ilustrează cererea clientului şi răspunsul serverului [5]: 

 

Tabel 2.1. Exemplu de cerere şi răspuns HTTP 

Cerere Client Răspuns Server 
GET /hello.txt HTTP/1.1 

Host: www.example.com 

200 OK 

Content-Type: text/plain 

 

Hello, world! 

 

Prin definiţie, oricare două resurse sunt distincte. Dacă ar fi identice, atunci ar exista 

doar una singură. Totuşi, două resurse diferite pot indica aceeaşi data, dar să însemne lucruri 

diferite. De exemplu, putem avea două URI-uri: URI1 şi URI2. URI1 poate să indice înspre 

ultima versiune a unui program, iar URI2 să indicce înspre versiunea trei a unui program. În 

cazul în care versiunea a treia este ultima atunci avem aceeaşi dată referită atât de URI1 cât şi 

de URI2. O singură resursă poate avea mai multe URI-uri. 

Acest tip de servicii se bucură de faptul că are o interfaţă unică, dată de protocolul 

HTTP: 

 Obţinerea informaţiei se face prin metoda HTTP GET. 
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 Crearea unei noi resurse se face prin HTTP PUT pentru un URI nou, sau HTTP 

POST pentru un URI existent. 

 Modificarea unei resurse existente se face cu ajutorul metodei HTTP PUT. 

 Ştergerea unei resurse se face cu ajutorul metodei HTTP DELETE. 

 

Următorul tabel ilustrează folosirea acestor verbe (sau metode) HTTP pentru a accesa 

resursele pe un server.  

 

 

Tabel 2.2. Folosirea verbelor HTTP pentru a accesa resursele pe un server 

Verb HTTP/URI Semnificaţia CRUD 

POST emps Crează un nou angajat 
GET emps Citeşte o listă cu toţi angajaţii 
GET emps?id=27 Citeşte o listă singleton a angajatului 27 
PUT emps Execută un update asupra angajatului 

DELETE emps Şterge lista cu angajaţi 
DELETE emps?id=27 Şterge angajatul 27 

 

Mai trebuie să amintim noţiunile de siguranţă şi idempotenţă. Siguranţa se referă la 

faptul că prin accesul unei resurse, starea ei nu a fost modificată astfel încât să defină 

invalidă. Dintre metodele HTTP GET şi HEAD sunt sigure. Idempotenţa se referă la faptul 

că o resursă poate fi accesată de oricâte ori, rezultatul va fi acelaşi. GET, HEAD, PUT şi 

DELETE sunt idempotente. Aceste două trăsături permit unui client să efectueze cereri 

sigure pe HTTP. De exemplu, în cazul în care clientul nu a primit un răspsuns la o cerere 

GET, atunci o mai poate efectua odată – ea este atât sigură cât şi idempotentă! 

În concluzie , putem afirma că serviciile REST încearcă să simplifice comunicarea 

folosind HTTP cu tipul său MIME de codificare a datei împreună cu operaţiile CRUD 

predefinite. Serviciul în schimb poate necesita o putere de calcul ridicată şi algoritmi 

complicaţi pentru a menţine resursele şi a genera reprezentări adecvate ale lor – de exemplu 

un document XML poate fi folosit pentru a reprezenta conţinutului unei tabele dintr-o bază 

de date. 

2.2.3 Consumarea serviciilor REST 

Serviciile REST pot expune date in diferite maniere: text, XML, JSON sau HTML. 

Cea mai comună metodă de expunere a datelor o reprezintă reprezentarea sub formă de 

XML. XML(Extensible Markup Language) repezintă un sistem de marcare similar cu 

HTML, doar că este mult mai cuprinzător şi mai dinamic, diferenţa esenţială fiind că 

etichetele nu sunt definite, programatorul fiind liber să experimenteze. 

JSON (JavaScript Object Notation) este un format de reprezentare şi interschimbare a 

datelor. Este un format text, inteligibil pentru oameni, utilizat pentru reprezentarea obiectelor 

şi a altor structuri de date şi este folosit în special pentru a transmite date structurate prin 

reţea, procesul purtând numele de serializare[11]. JSON este alternativă mai simplă, mai 

facilă a XML-ului în procesul de transmitere a datelor. Eleganţa formatului JSON provine 

din faptul că este un subset al limbajului JavaScript , fiind utilizat alături de acest limbaj. 

Figura următoare ilustrează reprezentarea unui angajat in cele două forme descrise 

mai sus. 
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XML:  

 

<employee> 

     <name>John Doe</name> 

     <email>email@email.com</email>  

     <phone>1234</phone> 
</employee> 

 

JSON: 

{ 

    ”name” : ”John Doe”, 

    ”email”: ”email@email.com”, 

    ”phone”: ”1234” 

} 

 

 

Figura 2.23. XML vs JSON 

 

Uşurinţa în accesarea datelor expuse, precum şi modul lor comun de reprezentare 

recomandă serviciile web pentru comunicarea cu clienţi de diferite tipuri şi arhitecturi. 

Android SDK  pune la dispoziţia programatorului mai multe tehnologii de parsare a fişierelor 

xml, printre care putem menţiona SAX şi DOM. Luȃnd în considerare acest aspect, putem 

concluziona că aplicaţiile scrise pe platforma Android pot consuma cu succes serviciile web 

de tip REST. Aceaste două componente vor comunica pentru a îndeplini specificaţiile 

definite de proiectul curent. 
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3. Specificaţiile şi arhitectura sistemului 

3.1 Specificaţiile sistemului 

Sistemul implementat va oferi asistenţă utilizatorului în alegerea şi cumpărarea 

diferitelor produse dintr-o varietate de magazine disponibile on-line sau local. În acest sens, 

utilizatorul va avea posibilitatea să caute produsele dorite după diferite criterii, să salveze 

aceste produse într-o listă de cumpărături, să obţină o listă a preţurilor practicate de diferite 

magazine şi să fie notificat despre evoluţia preţurilor produselor sale.  

Aplicaţia este instalată pe telefonul mobil oferind utilizatorului posibilitatea accesării 

informaţiilor în orice moment sau locaţie. Cu ajutorul  serviciului de localizare, sistemul va 

şti în permanenţă locaţia curentă şi va putea afişa cele mai apropiate magazine din apropiere 

precum şi rutele de urmat pentru ajunge  la acestea.` 

Folosind camera foto încorporată utilizatorul va putea efectua căutări de produse prin 

simpla fotografiere a  codului de bare afişat pe ambalaj. 

3.1.1 Cerinţe funcţionale 

Cerinţele funcţionale ale sistemului reflectă setul de servicii ce va fi  implementat şi 

modul de reacţie al sistemului în anumite situaţii.  Pentru a îndeplini obiectivele aplicaţiei s-

au formulat umătoarele cerinţe: 

 Sistemul trebuie să permită utilizatorului să realizeze diverse căutări de produse. 

Aceste căutări se pot face după criterii diferite: după un cuvȃnt cheie, după un cod de 

bare, etc. 

 Identificarea codului  de bare se va putea face prin introducerea manuală a acestui 

cod, prin scanarea unei imagini din memoria telefonului sau prin fotografierea ad-hoc 

a ambalajului unui produs. 

 Sistemul trebuie să afişeze rezultatele căutării produselor şi să grupeze aceste 

rezultate în funcţie de magazine şi de tipul acestor magazine. 

 Magazinele locale vor putea fi localizate şi afişate pe hartă, pentru magazinele on-line 

se vor putea accesa adresele lor de internet. 

 Utilizatorul va avea posibilitatea apelării magazinelor locale în vederea solicitării de 

informaţii suplimentare. 

 Sistemul trebuie să informeze utilizatorul despre locaţia sa curentă şi sa ofere 

informaţii despre cele mai apropiate magazine din zonă 

 Pentru magazinele din apropiere se va oferi un traseu optim de urmat. Acest traseu va 

fi afişat prin desenarea pe hartă. 

 Sistemul va oferi utilizatorului posibilitatea definirii şi organizării unei liste de 

cumpărături. Se vor putea adăuga, şterge sau modifica înregistrările din listă. In plus, 

utilizatorul va putea marca unele produse ca fiind cumpărate  

 Utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să-şi definească un set de notificări de preţuri 

pentru produsele dorite. Se va oferi posibilitatea adăugarii , ştergerii şi modificarii 

acestui set de notificări.  

 Sistemul trebuie să consulte lista de notificări definită de utilizator şi să verifice 

disponibilitatea produselor în segmentul de preţ definit de fiecare notificare în parte. 

In cazul în care sunt îndeplinite conditiile de preţ, sistemul va trebui să alerteze 
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utilizatorul prin afişarea unor mesaje corespunzătoare. Aceste mesaje vor trebui 

făcute vizibile imediat utilizatorului indiferent de aplicaţia pe care o foloseşte la un 

moment dat. 

 

3.1.2 Cerinţe nefuncţionale 

Cerinţele nefunţionale aduc anumite constrȃngeri asupra serviciilor şi funcţiilor 

sistemului cum ar fi constrȃngeri de timp, constrȃngeri referitoare la tehnologiile utilizate şi 

standarde de implementare, constrȃngeri asupra performanţei şi accesibilităţii etc. 

Sistemul va trebui să ofere următoarele cerinţe nefuncţionale: 

 Disponibilitate : sistemul trevuie să fie accesibil 24 de ore pe zi. Utilizatorul va avea 

nevoie să verifice informaţiile despre produsele sale în orice moment al zilei 

 Utilizabilitate : interfaţa trebuie să fie foarte simplă şi uşor de utilizat pentru a 

permite folosirea ei de către orice utilizator indiferente de pregătirea sa tehnică. 

 Mobilitate : informaţiile vor putea fi accesate de pe telefonul mobil din orice locaţie 

care are acoperire la internet mobil 

 Acces concurent : sistemul trebuie să fie flexibil şi să se adapteze unui număr mare 

de clienţi 

 Timp mic de răspuns : sistemul trebuie să răspundă repede la interacţiunea cu 

utilizatorul şi să obţină informaţille cerute în timp util 

 Set bogat de date : sistemul trebuie să cuprindă un set cȃt mai cuprinzător de 

magazine accesibile pentru a oferi utilizatorului o listă cȃt mai mare de opţiuni pe 

baza cărora să poată lua cea mai bună decizie 

 Actualizare permanentă : datele din sistem vor trebui actualizate cȃt mai des cu 

putinţă pentru a evita afişarea unor informaţii vechi sau eronate. 

 Extensibilitate : sistemul va permite extinderea informaţiilor despre magazine şi 

produse  

 Folosire redusă de memorie : luȃnd  în vedere faptul că rulează pe un dispozitiv 

mobil, aplicaţia va trebui să optimizeze consumul de memorie folosită pentru a evita 

supraîncarcarea sistemului 

 

3.1.3 Cazuri de utilizare 

Cazurile de utilizare rezultă din analiza  detaliată a cerintelor şi  oferă o descriere 

generală a modului de utilizare a sistemului. Aplicaţia va permite utilizatorului, printre altele, 

să caute produse, să-şi salveze  liste de cumpărături şi să-şi definească notificări pentru 

priodusele căutate. 

3.1.3.1  Diagrama cazurilor de utilizare 

Pentru a reprezenta schematic cazurile de utilizare ale aplicaţiei se foloseşte o 

diagramă a cazurilor de utilizare ce poate fi observată în figura următoare: 
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Figura 3.1 Diagrama cazurilor de utilizare 

 

3.1.3.2 Descrierea cazurilor de utilizare 

In acest paragraf se vor descriere o parte din cazurile de utilizare prezente în diagrama 

mai sus. 

 

 Căutare după un cuvȃnt cheie 

 

 Scurtă descriere a scenariului 

 Acest scenariu descrie modalitatea prin care utilizatorul poate să realizeze o căutare 

după un cuvȃnt cheie 
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 Actorul principal 

Actorul principal al acestui caz de utilizare este utilizatorul sistemului 

 Precondiţii 

Pentru ca utilizatorul să poată căuta după un anumit cuvȃnt cheie este necesar ca 

serviciul web la care se conectează aplicaţia sa fie disponibil  

 Postcondiţii 

După ce utilizatorul şi-a definit căutarea este necesar ca serviciul web să fie capabil să 

returneze un set valid de rezultate 

 Scenariul de succes 

1. Sistemul cere utilizatorului să introducă un cuvȃnt de căutare 

2. Utilizatorul introduce textul dorit 

3. Dacă datele introduse sunt valide se trece la pasul 5. 

4. Dacă datele introduse sunt invalide se revine la pasul 1. 

5. Sistemul afişează rezultatele căutării 

 Scenariul de eroare 

1.Sistemul cere utilizatorului să introducă un cuvȃnt de căutare 

2.Utilizatorul introduce textul dorit 

3. Dacă datele introduse sunt valide se trece la pasul 5. 

4. Dacă datele introduse sunt invalide se revine la pasul 1. 

5. Conexiunea cu serviciul web nu a putut fi stabilită 

6. Se afişează un mesaj de eroare 

 

 Afişare rezultate 

 

 Scurtă descriere a scenariului 

Acest scenariu descrie paşii de urmat pentru afişarea rezultatelor unei căutări. După 

ce utilizatorul şi-a definit o căutare validă, sistemul afişează o listă de rezultate ce 

conţine magazinele disponibile şi numărul de produse ce îndeplinsesc criteriile de 

căutare. Magazinele sunt grupate în funcţie de tipul lor : on-line sau local. 

 Actorul principal 

Actorul principal al acestui caz de utilizare este  sistemul 

 Precondiţii 

Pentru ca sistemul să afişeze rezultatele unei căutări este necesar ca utilizatorul să fii 

introdus un set valid de criterii de căutare 

 Scenariul de succes 

1. Sistemul caută produsele care îndeplinsesc criteriile de căutare definite de 

utilizator în mai multe magazine 

2. Sistemul grupează  rezultatele în functie de tipul magazinelor 

3. Sistemul afişează datele utilizatorului. 

 Scenariul de eroare 

1.Sistemul caută produsele care îndeplinsesc criteriile de căutare definite de 

utilizator în mai multe magazine 

2. Sistemul grupează  rezultatele în functie de tipul magazinelor 

3. Are loc o eroare de sistem 

4. Sistemul trimite un răspuns de eroare către client 
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 Afişare magazine disponibile în apropiere  

 

 Scurtă descriere a scenariului 

 Acest scenariu descrie paşii de urmat de utilizator pentru a putea afişa magazinele 

disponibile pentru un anumit produs 

 Actorul principal 

Actorul principal al acestui caz de utilizare este utilizatorul sistemului 

 Scenariul de succes 

1. Utilizatorul selectează un produs din lista de cumpărături 

2. Sistemul afişează locaţia curentă a utilizatorului 

3. Sistemul afişează locaţiile magazinelor din apropiere 

 Scenariul de eroare 

1. Utilizatorul selectează un produs din lista de cumpărături 

2. Sistemul nu poate să se conecteze serviciul web 

3. Sistemul afişează un mesaj de eroare coresunzător 

 

3.2 Arhitectura sistemului 

 Sistemul este compus din două părţi : clientul şi server-ul. Componenta client 

interacţionează direct cu utilizatorul, recepţionează datele de intrare, le structurează şi 

transmite cereri de realizare a unor servicii către componenta server. De cealaltă parte, 

server-ul aşteaptă cereri de la clienţi. Atunci când recepţionează o cerere, server-ul o 

procesează şi returnează rezultatul clientului. Clientul va comunica aceste rezultate 

utilizatorului prin intermediul interfeţei sale.  

 Un sistem distribuit reprezintă  o colectie de resurse heterogene interconectate într-o 

retea şi care suportă dezvoltarea de aplicaţii şi servicii care folosesc arhitectura fizică a 

acestor resurse. Fiecare componentă poate avea o arhitectură software şi hardware diferită, 

dar trebuie să fie capabilă să coopereze cu alte componente prin diferite metode: schimb de 

mesaje, migrare de obicte etc.  

Un mare avantaj al sistemelor distribuite  îl reprezintă separarea responsabilităţilor 

între componentele sistemului şi plasarea lor în medii diferite. Acest lucru are o influenţă 

majoră în performanţa şi securitatea sistemului.  

Arhitectura client-server este cea mai des folosită arhitectură în sistemele distribuite 

şi este istoric cea mai importantă. Modelul client-server distinge sistemele client de sistemele 

server, un proces client deschide  o sesiune de comunicare, în timp ce serverul asteaptă şi 

rezolvă cereri de la orice client. Această distincţie poate fi observată în figura 3.2. Un server  

poate să  fie la rândul său client pentru alte servere. Fiecare instanţă a unui client poate 

trimite cererile de date la un server, care la rândul său, poate accepta aceste cereri, să le 

proceseze şi să ofere un răspuns. Deoarece implică două tipuri de componente, server şi 

client, acest tip de arhitectură este adesea referită  ca arhitectură two-tier . 
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Figura 3.2 Arhitectura client-server 

 

Arhitectura client-server face posibilă distribuirea  rolurilor şi responsabilităţilor  

sistemului între mai multe entităţi sporind astfel gradul de utilizare şi uşurinţa de întreţinere. 

De exemplu, este posibil să se modifice, schimba sau reloca server-ul în timp ce clienţii 

rămân neafectaţi de aceste schimbări. Un alt avantaj al acestui model arhitectural este 

posibilitatea de a stoca cele mai multe dintre date pe server, inclusiv date sensibile. Este o 

practică bună de a avea un control mai mare a securităţii pe server 

şi de a elibera astfel clienţii de nevoia securizării datelor. Serverele pot avea un control mai 

bun asupra resurselor şi să garanteze că numai clientii autentifcaţi şi autorizaţi le pot accesa 

sau modifica. De asemenea, deoarece datele sunt centralizate pe server, actualizările  sunt 

mai uşor de manevrat şi controlat. 

Această arhitectură are şi dezavantaje, congestionare traficului de reţea este una dintre 

probleme. Pe măsură ce  numărul de cereri simultane de la client creşte, serverul poate 

deveni  supraîncărcat. O altă problemă cu arhitecturile client-server este lipsa de robusteţe. În 

cazul în care serverul nu poate accesa sau  executa un serviciu,  cererea clientului nu poatr fi 

îndeplinită. Pentru această problemă există unele soluţii ca loadbalancing 

sau servere de replicare.  

Pentru aplicaţia curentă , clientul este reperezentat de telefonul mobil,  în timp ce 

server-ul este un server web în interiorul căruia rulează un serviciu web. Serviciul web este 

responsabil cu satisfacerea cererilor venite din partea clienţilor săi, în acest caz efectuarea de 

căutări diverse în funcţie de anumite date de intrare. Setul de date rezultat trebuie să fie cȃt 

mai cuprinzător pentru a oferi utilizatorului o bază de selecţie largă. Serviciul web se va 

conecta la o bază de date ce conţine magazinele locale şi  la alte servicii web oferite de 

magazinele on-line. Datele obţinute vor fi centralizare şi oferite clientului pentru utilizare. 

Serviciile web au avantajul că pot fi accesate de pe dispozitive diferite din locaţii 

diferite. Serviciile REST oferă datele sub formă de XML, făcȃndu-le astfel foarte uşor de 

accesat şi interpretat. 

Aplicaţia client foloseşte setul bogat de componente de interfaţă oferit de platforma 

Android pentru a crea o interfaţă prietenoasă şi uşor de utilizat.  Clientul interacţionează 
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direct cu utilizatorul, reacţionează la evenimente , face apeluri către server şi afişează 

rezultatele primite. 

Folosirea serviciilor web permite dezvoltarea de clienţi diferiţi ce rulează pe 

platforme diferite.  Folosirea unei aplicaţii client de pe telefonul mobil este doar un exemplu 

de client. 

  O detaliere amănunţită a celor două componente de bază va fi realizaţa în capitolul 

următor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




