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1. Introducere 

1.1. Context 
Trăim într-o lume în care numărul mașinilor din mediul urban este în continuă creștere, 

iar locurile de parcare amenajate nu ajung nici măcar în momentul de față pentru mașinile 
existente. Se estimeaza că Bucureștiul are în momentul de  față cam un loc de parcare pentru 6 
mașini. Acest lucru este inadmisibil și cu toate că autoritățile sunt conștiente de acest lucru nu 
reușesc sa țină pasul cu creșterea accelerată a numarului de mașini, în principal pentru că 
abordează problema greșit: inainte de a planifica construirea altor locuri de parcare ar trebui 
intâi să se maximizeze eficiența utilizării locurilor de parcare deja existente.  

Serviciile publice au nevoie de o infrastructură a parcării care să poată funcţiona eficient 
şi să fie inglobată în celelalte utilităţi urbanistice. Dezvoltarea economică vede parcarea ca o 
unealtă de susţinere a activităţilor economice curente şi ca un stimulent pentru a atrage noi 
afaceri. Departamentele de siguranţă şi securitate văd parcarea şi cerinţa ei de constrângere pur 
şi simplu ca o cerinţă, cu toate că este o cerinţă cu prioritate redusă care poate devia acel 
departament de la funcţia cu prioritate mai mare. 

1.2. Motivație 
 Disponibilitatea locurilor de parcare influenţează modul în care persoanele fac naveta, 
afectează utilizarea transportului în comun, conducerea autovehiculelor cu un singur pasager, şi 
congestionarea traficului.  
 Căutarea unui loc de parcare poate aduce o contribuţie semnificativă la congestionarea 
traficului în centrul oraşului la orele de vârf, sublinia în lucrarea sa de diplomă [<1>] afirmția 
lui Topp (1995) [<2>]. El a adăuat că atunci când costurile şi convenabilitatea locurilor 
disponibile de parcare nu sunt distribuite în mod egal într-un centru de oraş congestionat, 
traficul creat de căutarea unui loc de parcare va fi semnificativ. Incapacitatea şoferilor de a 
identifica un loc de parcare în cel mai scurt timp posibil va contribui semnificativ la obosirea în 
timpul conducerii vehiculului. Mai mult, anumiţi şoferi care nu reuşesc să găsească un loc de 
parcare au tendinţa să parcheze vehiculele ilegal pe marginea şoselei sau pe trotuare care mai 
mult ca sigur va duce la condiţii periculoase de trafic rutier.  
 Tehnologiile de informaţii au fost introduse de câteva decenii în sistemul de gestionare a 
parcării autovehiculelor. Furnizarea şoferilor de informaţii de ghidare a parcării în timp real sau 
aproape în timp real este un aspect important care a apărut de mai bine de douăzeci de ani. 
Conceptul general al acestui tip de sistem constă în special din aceste componente. În primul 
rând, centrele de administrare a parcării colectează informaţiile de sosire în parcare folosind 
senzori şi detectoare. În al doilea rând, informaţiile de parcare colectate sunt procesate în 
informaţii despre disponibilitatea locurilor de parcare, şi în al treilea rând, această informaţie 
este răspândită prin tot felul de mijloace cum ar fi radio, semne cu mesaje, telefon şi altele. 
Urmând ghidarea acestor informaţii, şoferii ar trebui să reducă timpul petrect pe şosea pentru 
căutarea unui loc de parcare, care poate să reducă în consecinţă congestionarea traficului în 
timpul orelor de vârf. În zilele noastre, informaţiile de parcare şi sistemele de ghidare au fost 
puse în aplicare în zeci de oraşe şi aeroporturi din Europa, America şi Japonia. Totuși, cu toate 
că marea majoritate a centrelor de parcare dispun de un sistem de management al parcării, 
foarte puține dintre ele au o metodă de distribuire a informațiilor de parcare. Dacă parcările 
publice pot fi conectate la semne cu mesaje sau alte modalități, parcările private trebuie sa 
investească sume mari pentru a putea face acest lucru și nu reprezintă o opțiune pentru marea 
majoritate. 
 În Frankfurt pe Main, s-a descoperit că conştientizarea existenţei semnelor de ghidare 
creşte rapid la început (trei luni) şi mai puţin după aceea (Thomson şi Bonsal, 1997) [<3>]. Alte 
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studii au descoperit că procentul călătorilor care sunt conştienţi de semnele de parcare este 
undeva între 70% şi 80%, dar procentul celor care folosesc de fapt semnele de parcare este de 
doar 20%-24% se subliniază în aceeași lucrare [<1>] . 
 Marea parte a documentaţiei arată că aceste sisteme de informaţii pentru ghidarea 
parcării instalate în oraşe sunt cel mai adesea folosite de vizitatorii oraşelor decât de navetişti 
şi/sau localnici. Studiile efectuate în Turo, Frankfurt, Leeds şi Shinjuku sugerează că aceea care 
călătoresc în mod regulat sau frecvent într-o zonă (de ex. navetiştii) evită folosirea informaţiilor 
de ghidare preferând să se bazeze pe cunoştinţele din propria experienţă, iar aceea care sunt mai 
puţin familiarizaţi cu zona (de ex. vizitatorii şi cumpărătorii) vor folosi mai probabil sistemul de 
informaţii (Thomson şi Bonsal, 1997)  [<3>].  
 Având în vedere caracterul mobil al participanților la trafic  și fiind constienți de 
explozia utilizării așa numitelor smartphone-uri este intuitiv, mult mai eficient decât orice altă 
metodă, mai plăcută și implică costuri reduse pentru administratorii de parcări să pună la 
dispoziția utilizatorilor (a șoferilor) informațiile de parcare utilizând aplicații pentru dispozitive 
mobile, motiv pentru care ParkDroid este o aplicație de acest gen.  

1.3. Obiectivele proiectului 
 Lucrarea de față are ca scop proiectarea și implementarea unei aplicații mobile destinate 
smartphone-urilor cu sistem de operare Android, care să ofere utilizatorilor, adică 
participanților la trafic, posibilitatea de a realiza într-o manieră placută si ușoară următoarele 
operații: 

• Cautarea de locuri de parcare 
Utilizatorul va putea să consulte o listă cu parcările existente pe o anumită rază aleasă 
de acesta sau să consulte o lista cu toate parcările dintr-un anumit oraș.  

• Informații despre locuri de parcare in timp real 
Aplicația va oferi sprijin participanului la trafic in alegerea unui loc de parcare oferind 
informații in timp real despre parcări cu detalii cum ar fi: distanța parcării față de 
utilizatorul aplicației și numarul locurilor libere în timp real, costul pe oră al unui loc de 
parcare, număr de telefon, program, etc. 

• Posibilitatea rezervării unui loc de parcare 
Utilizatorul va avea posibilitatea rezervării unui loc de parcare la o parcare aleasă, să 
modifice sau să anuleze o rezervare efectuată. 

• Acces facil la datele expuse 
Sistemul va putea fi folosit din orice locație datorită dispozitivului mobil pe care este 
instalat. Singura cerință este existența unei conexiuni la internet.  

  
 Proiectul presupune existența unui server care centralizează toate datele de la mai multe 
centre de parcare și nu face obiectul lucrării conectarea și sincronizarea efectivă a informațiilor 
în timp real cu diferite centre de parcare. Serviciul web furnizează date simulate.
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2. Studiu bibliografic 
 
 Vom parcurge în mare studiul bibliografic făcut în cadrul acestei lucrări. Vom încerca să 
surprindem esențialul din lucrările referențiate pentru o mai bună ușoară revenire ulterioară.  
 În [8], lucrarea de diplomă a unui student de la Universitatea din Makerere pe o temă 
asemănătoare cu cea a lucrării prezente, acesta subliniază multe lucruri importante apărute în 
lucrările științifice, cum sunt [14] și [16], care tratează problemele legate de comportamentul 
participanților la trafic relativ la sistemele de management ale parcărilor și sistemele de informare 
și ghidare aferente acestora. 
 În [9], Gargenta, un dezvoltator, instructor și prezentator extrem de activ în comunitatea 
Android ( vezi marakana.com), reușește să surprindă în cartea sa cele mai importante și de bază 
aspecte ale platformei Android, și nu numai, prin implementarea pas cu pas a unei aplicații 
Android, Yamba Project, care cuprinde marea majoritate a noțiunilor de dezvoltare în Android, 
chiar și apelarea de servicii web de tip REST, serviciul Twitter. 
 În [7], autorul Ed Burnette, ne prezintă platforma Android, pornind de la lucruri pentru 
începători și până la lucruri mai avansate. Cel mai important capitol pentru lucrarea de față este 
capitolul 3 care ne prezintă lucrul cu liste și adaptoarele aferente listelor specific platformei 
Android, demonstrează tehnicile de localizare, folosirea intențiilor pentru a implementa navigația 
într-o aplicație Android, etc. 
 Pagina destinată dezvoltatorilor pe platforma Android [5], ne prezintă întreaga platformă 
pornind de la clasele și pachetele platformei, și până la oferirea de exemple, ghid de bune practici 
în dezvoltarea aplicațiilor, prezentări video ale dezvoltatorilor platformei Android  din echipa 
Google și multe altele. 
 În [12], este o prezentare vastă a capabilităților platformei Android: pornind de la 
capitolul 2 unde se prezintă primii pași pentru un dezvoltator pe această platformă, capitolul 3 
prezintă componentele fundamentale ale unei aplicații, etc. Cel mai important pentru lucrarea de 
față o reprezintă capitolele 8-14 care prezintă lucrul cu hărți, servicii de localizare, procese rulate 
în fundal , servicii. 
 În [3] se prezintă serviciile web în ansamblu. 
 În [11], autorul prezintă serviciile web. Pentru lucrarea de față este de menționat capitolul 
4 care prezintă serviciile de tip REST pornind de la ce este serviciul web și trece mai apoi la 
prezentarea nu foarte detaliată a două dintre cele mai răspândite framework-uri Java pentru 
implementarea serviciilor web de tip REST: Jersey și Restlet. 
 În [10], autorii, care sunt de fapt și dezvoltatorii framework-ului Restlet, pregătesc cea 
mai bună carte pentru acest framework, spun pregătesc deoarece aceasta este o variantă timpurie 
și nu este varianta finalizată a carții. Jerome Louvel, personajul principal din spatele acestui 
framework este și membru al grupului de experți a JSR-311, care definește API-ul JAX-RS. 
 În [13], prezintă serviciile web de tip REST într-o manieră adecvată. Ne prezintă, de 
exemplu, în capitolul 5 niște pași necesari a fi parcurși pentru a identifica resursele unui serviciu 
web de tip REST, ne prezintă un set de bune practici pentru designul serviciilor web de tip REST 
și apoi în capitolul 12 ne prezintă 3 framework-uri pentru dezvoltarea acestor servicii pentru 3 
limbaje de programare diferite, evident pentru Java fiind framework-ul Restlet: se pleacă de la 
conceptele de bază și se prezintă exemple, compilare, rulare și testare. 
 În [15], se prezintă într-o manieră foarte plăcută, în primele capitole serviciile web, ce 
sunt, accesarea, design-ul acestora și se prezintă apoi framework-ul Restlet, subliniind ideile de 
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bază și prezentând prin exemple utilizarea acestuia atât pentru ultima versiune 2.0, cât și pentru 
versiunea anterioară. 
 În [6], site-ul framework-ului Restlet se prezintă acesta cu exemple, arhitectura, 
componente principale, etc. 
 În [2], se prezintă formatul JSON, ce este, schema JSON, eficiența acestuia și se face o 
comparație cu rivalul principal XML. [4] reprezintă site-ul librăriei Jackson, folosit pentru 
serializarea în format JSON a datelor transmise în cadrul aplicației, și se prezintă modurile de 
funcționare a acestuia, etc. 
 În [1] se prezintă schema de autentificare folosită în cadrul aplicație, Basic Authentication 
Scheme, și se subliniază avantaje, dezavantaje și exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Fundamentare teoretică 
 

  12 

3. Fundamentare teoretică 

3.1. Sistemul de operare Android 
 

Android reprezintă un nou set de instrumente software open source pentru telefoanele 
mobile creat de Google şi detinut de Open Handset Alliance, un grup de 82 de companii din 
domeniul tehnologiei și aplicațiilor mobile, creat cu scopul de a accelara inovar ea și de a oferi 
consumatorilor o experiență mobilă mai bogată, ieftină si mult mai plăcută [<4>]. Sistemul de 
operare Android se gasește deja în milioane de telefoane mobile și alte aparate mobile, facând din 
Android o platformă ideală pentru dezvoltatorii de aplicații mobile.  
 Există deja o multitudine de platforme mobile pe piata: Symbian, iPhone, Windows 
Mobile, BlackBerry, Java Mobile Edition, Linux Mobile (LiMo), etc. Așadar care sunt avantajele 
platformei Android față de ce le existente deja? Android este prima platformă care combină cu 
succes următoarele [<5>]: 

• platformă open-source bazată pe Linux. Producătorii de telefoane mobile pot folosi și 
modifica platforma fără a plăti bani suplimentari pentru licențe. Dezvoltatorii au avantajul 
că platforma este independentă și nu este blocată la nici un furnizor care poate ajunge să 
fie cumpărat de altă companie. 

• arhitectură bazată pe componente inspirată de . Parți dintr -o aplicație pot fi refolosite 
cu ușurință în altă aplicație in moduri neimaginate la început de catre dezvoltatorul 
aplicației. Se pot înlocui la fel de ușor componente existente cu versiuni proprii 
îmbunătățite. Aceasta va oferi dezvoltatorului posibilitatea exploatării creativității in 
spațiul mobil. 

• o multitudine de servicii predefinite. Serviciul de localizare bazat pe GPS sau pe 
triangulația celulelor turn permite utilizatorului să afle tot timpul informații despre locul 
în care se gasește la un moment dat. O baza de dată completă SQLi te stă la dispoziția 
dezvoltatorului pentru a stoca date local. Browser-ul web si hărți pot fi incluse direct în 
aplicațiile personale. Toate aceste capabilități incluse în Android ajută la creșterea 
funcționalităților scăzând în același timp costurile de dezvoltare. 

• 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, cum nici o altă platformă nu a încercat 
vreodată. 

• 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. Există suport pentru o 
varietate de metode de interacționare: tastatură, atingere si trackball. Interfețele utilizator 
pot fi individualizate pentru orice rezoluție și orientare.  
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 Ca și orice alt produs software si Android este îmbunătățit continuu, lucru care se reflecta 
in numarul versiunii. Totuși, mai important decât numărul versiunii este nivelul API (Application 
Programming Interface), care este folosit de dezvoltatori pentru a specifica platforma pentru care 
este destinata aplicatia. Pentru a include cât mai multe telefoane pe care poate rula aplicația este 
normal să se specifice un nivel API cât mai mic, însă trebuie să se țină cont și de necesitățile 
aplicației. Conform unui sondaj publicat  de Android [<6>] la sfârșitul lunii mai 2011 răspândirea 
Android pe piață era următoarea: 
 

 
 

Figura 3.1 Răspândirea versiunilor platformei Android – Mai 2011 
 
În continuare vom trece la prezentarea elementelor componente ale platformei Android. 

3.1.1. 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 3.2 Arhitectura Android [<6>] 

 
Vom descrie în continuare fiecare componentă în parte. 

3.1.1.1. 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.  

3.1.1.2.  Librăriile native 
Urmatorul strat deasupra kernel-ului âl reprezintă librăriile 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:  

• 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.  
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• Codecuri media. Bazat pe PacketVideo de la OpenCORE, Android poate reda şi 
înregistra audio si video într-o varietate mare de formate, inclusiv MPEG4, H.264, MP3, 
AAC, AMR, JPG sau PNG. 

• 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 stocarea persistentă a datelor.  

• Browser. Pentru afişarea rapidă a conţinutului HTML, Android foloseşte 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.  

3.1.1.3.  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 a rezultat crearea maşinii 
virtuale Java intitulată Dalvyk, care a fost special creată pentru Android de către Dan Bornstein și 
echipa sa de la Google [<4>].  

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. 

3.1.1.4.  Application Framework 
Acest nivel se gasește peste nivelul librăriilor native și a runtime -ului Android. Punând la 

dispoziție o platforma de dezvoltare deschisă, Android oferă dezvoltatorilor posibilitatea de a 
crea aplicații extrem de variate si inovative și acces la hardware-ul telefonului, la informații de 
localizare, posibilitatea rulării de aplicatii in fundal, setarea de alarme, notificări si multe altele. 

Dezvoltatorii au acces complet la același API care este folosit și de aplicațiile native 
Android. Arhitectura este astfel concepută încât să ușureze reutilizarea componentelor: orice 
aplicație poate sa-și publice capabilitățile și orice aplicație poate apoi sa folosească aceste 
capabilități, sub anumite constrângeri făcute de framework.  
Sub toate aplicațiile se gasește un set de servicii și sisteme, incluzând [<6>]: 

• 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, butoane si chiar si un 
browser embeddable, etc.  

• Activity Manager : controlează ciclul de viaţă al aplicaţiilor si modul de comunicare 
dintre acestea.  

• Resource Manager : controlează accesul la resursele non-cod, cum ar fi: string-uri, 
layout-uri, imagini etc.  
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• Content providers : aceste obiecte incapsulează datele si informaţiile care trebuie 
imparţite intre aplicaţii.  

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

3.1.1.5.  Applications 
Ultimul nivel este reprezentat de aplicațiile create de către dezvoltatori și pentru acestea 

este sistemul Android atât de apreciat de catre utilizatorii finali. Aplicațiile pot fi pre -instalate sau 
pot fi descărcate de pe Android Market. 
O aplicație constă într-un fișier .APK și conține, de obicei, 3 componente [<4>]: 

• Fisierul executabil Dalvik – reprezintă codul sursă Java compilat pentru a obține 
executabilul 

• Resurse – orice nu este cod sursă este o resursă. Aplicația poate să conțină imagini, 
fișiere audio/video și numeroase fișiere XML care descriu layout-ul, etc. 

• Librării native – Opțional, aplicația poate contine librării native, C/C++, care sunt 
incluse impachetate impreuna cu fisierul APK. 

3.1.2.  Fundamentele aplicațiilor Android  
 

După cum am menționat mai sus, 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.  
Fiecare aplicație instalată 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 [<6>]. 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 dezvol tată 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.  

3.1.2.1.  Activități 
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 activitate 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.  
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Pentru a crea o activitate, dezvoltatorul trebuie să extindă clasa de bază Activity şi să 
constiuască in interiorul ei interfaţa şi comportamentul dorit (Fig 3.1).  

 
package com.paad.myapplication; 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
public class MyActivity extends Activity { 
 /** Called when the activity is first created. */ 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
 } 
} 

Figura 3.3. Definirea unei activități în Android  
 

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 3.4:  

 
Figura 3.4. Stiva de activități din Android 

 
O activitate are în general 4 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.  

• 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.  
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• 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.  

• Dacă o activitate întreruptă sau oprită, sistemul poate șterge act ivitatea din memorie fie 
cerându-i acest lucru sau distrugând procesul direct. Când va fi afișat din nou 
utilizatorului, activitatea trebuie repornită complet si restaurată starea în care a fost înainte. 

Ciclul de viață al unei activități este prezentat in  figura 3.5: 
 

 
Figura 3.5. Ciclul de viață al unei activități  

 
În general trecerile între stări se fac prin apelul următoarelor metode ale clasei Activity [<6>]: 

• 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().  
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• onRestart(). Este apelată după ce o activitate a fost oprită si urmează sa fie pornită. Este 
întotdeauna urmată de un apel onStart().  

 
• onStart(). Această metodă este apelată înainte 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 când 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.  

3.1.2.2.  Intenții 
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 
[<7>]. Figura 3.6 arată cum se pot utiliza intențiile pentru a sări de la o aplicație la alta [<4>]: 
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Figura 3.6. Exemplu funcționare intenții  

 
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.  

Pentru a porni o activitate se apelează metoda startActivity() cu un parametru de tip intent, 
cum ar fi: startActivity(myIntent) 

Intent-ul poate specifica explicit activitatea care trebuie pornită, sau poate include o 
acțiune pe care o activitate trebuie să o indeplinească. În ultimul caz, sistemul va alege dinamic o 
activitate, proces cunoscut sub denumierea de intent resolution. 

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(this, SignInActivity.class); 
startActivity(intent); 

Figura 3.7. Pornirea unei activități  

3.1.2.3.  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 [<7>].  

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 
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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.  
 Pentru a implementa un serviciu nou, dezvoltatorul trebuie sa extindă clasa Service. Ca și 
activitățile, si serviciile au un ciclu de viață, dar mult simplificat. De asemenea, ciclul de viață 
este controlat in cea mai mare parte de catre dezvoltator și nu de către sistem. Ca și consecință a 
acestui fapt dezvoltatorii trebuie sa acorde o atenție sporită serviciilor și să nu consume resurse 
partajate inutil (baterie, CPU). La fel ca în 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(). Pentru a permite aplicaţiilor să se conecteze la ele, serviciile oferă nişte 
metode adiţionale : onBind(Intent), onUnbind(Intent) şi onRebind().  
 

 
Figura 3.8. Ciclul de viață al unui serviciu  

 
Pentru a porni explicit un serviciu din interiorul unei activităţi se poate folosi următorul fragment 
de cod:  
 

Intent intent = new Intent(this, HelloService.class); 
startService(intent); 

 Figura 3.9. Pornirea unui serviciu  

3.1.2.4.  Furnizori de conținut 
 

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 
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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  
 
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.  

3.1.2.5.  Receptori de anunțuri (Broadcast Receivers) 
Un broadcast receiver este implementarea Android-ului a unui mecanism de 

publish/subscribe in intreg sistemul, sau mai exact a unui patern de tip Observer. Receptorul este 
de fapt cod inactiv care se activează odată cu declanșarea unui eveniment la care este subscris.  
 Sistemul anunță evenimente tot timpul. De exemplu, la primirea unui SMS, a unui apel 
telefonic, baterie pe terminate, etc., toate aceste evenimente sunt anunțate, și un anumit număr de 
receptori vor fi activați de aceste anunțuri.  
 Un dezvoltator se poate folosi de acest mecanism pentru a anunța diferite evenimente de 
la o parte a aplicației la alta, sau la o cu totul altă aplicație.  
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.  

3.1.2.6.  Fisierul 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.  
 Figura 3.10 redă structura generală a unui fișier manifest și toate elementele care pot fi 
definite aici: 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<manifest> 
 
    <uses-permission /> 
    <permission /> 
    <permission-tree /> 
    <permission-group /> 
    <instrumentation /> 
    <uses-sdk /> 
    <uses-configuration />   
    <uses-feature />   
    <supports-screens />   
    <compatible-screens />   
    <supports-gl-texture />   
 
    <application> 
 
        <activity> 
            <intent-filter> 
                <action /> 
                <category /> 
                <data /> 
            </intent-filter> 
            <meta-data /> 
        </activity> 
 
        <activity-alias> 
            <intent-filter> . . . </intent-filter> 
            <meta-data /> 
        </activity-alias> 
 
        <service> 
            <intent-filter> . . . </intent-filter> 
            <meta-data/> 
        </service> 
 
        <receiver> 
            <intent-filter> . . . </intent-filter> 
            <meta-data /> 
        </receiver> 
 
        <provider> 
            <grant-uri-permission /> 
            <meta-data /> 
        </provider> 
 
        <uses-library /> 
 
    </application> 
 
</manifest> 

Figura 3.10. Structura generală a unui fișier Manifest Android  [<6>] 
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3.1.3.  Interfața utilizator 
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 3.11. Ierarhie de vederi în Android 

 
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.  

3.1.3.1.  Layout-ul 
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 3.12 
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" 

http://schemas.android.com/apk/res/android�
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              android:layout_width="fill_parent"  
              android:layout_height="fill_parent" 
              android:orientation="vertical" > 
    <TextView android:id="@+id/text" 
              android:layout_width="wrap_content" 
              android:layout_height="wrap_content" 
              android:text="Hello, I am a TextView" /> 
    <Button android:id="@+id/button" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="Hello, I am a Button" /> 
</LinearLayout> 

Figura 3.12 Exemplu definire layout în fișier XML  
 

În 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 3.13. Referențierea unui fișier layout 

3.1.3.2.  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, interfeţe tabulare, meniuri, ferestre dialog, etc. 

3.1.3.3.  Individualizarea 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.  
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• 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.  
 

3.1.4.  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.  

3.1.4.1.  Folosirea preferințelor partajate 
Clasa SharedPreferences oferă o modalitate generală de a salva și restaura perechi 

persistente de cheie-valoare de date de tipuri primitive. Aceste date vor persista chiar și în cazul 
în care aplicația va fi distrusă de sistemul de operare.  

Pentru a apela un obiect SharedPreferences pentru o aplicație, se folosește una din 
următoarele 2 metode în funcție de caz:  

• getSharedPreferences() – se folosește in cazul în care este nevoie de multiple 
fișiere de preferințe identificate prin nume, care se transmite ca parametru 

• getPreferences() – se folosește in cazul în care este nevoie de un singur fișier de 
preferințe. Deoarece este singurul fișier de acest gen nu se specifică parametru. 

3.1.4.2.  Sistemul de lucru cu fișiere 
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 [<6>]:  

 
String FILENAME = "hello_file"; 
String string = "hello world!"; 
 
FileOutputStream fos = openFileOutput(FILENAME, Context.MODE_PRIVATE); 
fos.write(string.getBytes()); 
fos.close(); 

Figura 3.14. Exemplu lucru cu fișiere  
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 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.  

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

Folosind SQLite, dezvoltatorul poate crea şi folosi baze de date relaționale 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.  

Pentru a crea şi accesa o bază de date SQLite, dezvoltatorul trebuie să extindă clasa 
SQLiteOpenHelper și să rescrie metoda onCreate(). Următorul fragment de cod este relevant în 
acest sens:  

public class DictionaryOpenHelper extends SQLiteOpenHelper { 
 
    private static final int DATABASE_VERSION = 2; 
    private static final String DICTIONARY_TABLE_NAME = "dictionary"; 
    private static final String DICTIONARY_TABLE_CREATE = 
                "CREATE TABLE " + DICTIONARY_TABLE_NAME + " (" + 
                KEY_WORD + " TEXT, " + 
                KEY_DEFINITION + " TEXT);"; 
 
    DictionaryOpenHelper(Context context) { 
        super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
        db.execSQL(DICTIONARY_TABLE_CREATE); 
    } 
} 

Figura 3.15. Lucrul cu baze 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.  

3.1.4.4.  Servicii de localizare, harți și 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 seta alerte pentru a identifica 
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proximitatea cu o locaţie predefinită. De asemenea se pot găsi diferitele metode disponibile de 
localizare, așa numitele Location Providers. 

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.  

3.1.5.  Unelte pentru dezvoltarea aplicațiilor Android  
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.  

3.1.5.1.  Emulatorul Android 
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 3.16 prezintă ecranul principal al 
emulatorului:  

 

 
Figura 3.16. Emulatorul Android 
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Se poate simula de asemenea prezenţa unui card SD prin cerarea unei imagini pe disc şi 
includerea ei în emulator.  

3.1.5.2.  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 și este folosit și in 
cadrul acestui proiect, dar se pot folosi şi altele (InteliJ, Emacs, etc.), platforma Android SDK 
oferind toate instrumentele necesare dezvoltării de aplicaţii.  

3.2. Servicii web 

 Conform lui Martin Kalin [<8>], termenul de „serviciu web” are un înţeles imprecis supus 
mereu schimbărilor şi redefinirilor. Cu toate acestea, consorțiul W3C, definește un serviciu web 
[<9>] ca fiind un sistem software conceput să suporte interoperabilitatea interactiunii dintre 
două sisteme prin intermediul unei rețele. Serviciile web sunt foarte des API-uri care pot fi 
accesate printr-o rețea precum internetul și executate pe mașina remote care deține serviciul. Alte 
abordări cu funcționalitate asemănătoare cu a serviciilor web sunt: 

• Common Object Request Broker Architecture(CORBA) – este un standard definit de 
OMG(Object Management Group) care permite aplicațiilor software scrise în diverse 
limbaje de programare și aflate pe mașini diferite să coopereze.  

• Distributed Component Object Model(DCOM) – metoda propusa de Microsoft pentru 
intercomunicarea obiectelor distribuite pe mai multe computere dintr-o rețea. 

• Java Remote Method Invocation(RMI) – metoda propusa de SUN pentru invocarea 
metodelor la distanță.  
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.  
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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.  

Conform W3C, există 2 clase majore de servicii web : 
• De tip REST (Representation State Transfer): scopul principal al acestui tip de 

serviciu web este de a manipula reprezentări in format XML de resurse web folosind 
un set uniform de operatii fara stare 

• Servicii web arbitrare: aceste servicii web pot expune un set arbitrar de operatii 
Serviciile web sunt un set de unelte care pot fi utilizate in moduri diferite. Cele trei moduri cele 
mai întâlnite sunt: RPC, SOA si REST. Vom vorbi despre fiecare pe scurt in continuare. 

3.2.1.   Servicii REST (Representational State Transfer) 
Termenul REST a apărut pentru prima dată in lucrarea de disertație a lui Roy Fielding 

[<10>] publicată în anul 2000. REST, de sine stătător, nu este de fapt o arhitectură, ci un set de 
constrângeri care dacă sunt aplicate la design-ul unui sistem nou crează un stil de arhitectură 
software. Dacă este implementat corect se obține un sistem cu roluri specifice pentru date, 
componente, link-uri, protocoale de comunicare și consumatori de date. 
 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. 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 [<11>]: 

 

 
Figura 3.17. Exemplu cerere și răspuns serviciu web REST 

 
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 

http://www.example/�
http://www.example/�
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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.  
• 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.  

 
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. 

3.3. Framework-ul Restlet 

 Framework-ul Restlet este dezvoltat ca un proiect open source de la apariția sa din 2005. 
Este format dintr-un nucleu ușor și distribuit sub forma unui fișier jar, org.restlet.jar, cu 
dimensiunea aproximativa de 500 KB și conține atât API-ul Restlet cât și implementarea acestuia 
numit Restlet Engine. Separarea În general un programator va folosi API-ul, dar este posibila și 
extinderea engine-ului prin înregistrarea de noi plugin-uri, cum ar fi connectori pentru protocoale 
noi. 
 Figura 3.18 ilustrează design-ul framework-ului Restlet. Se poate observa că programele 
Restlet se pot folosi de un număr mare de extensii existente prin care se poate adăuga suport 
pentru multe standarde (Atom, JAX-RS, JSON, RDF, WADL), folosi diferiți connectori (POP3, 
SMTP, FTP) sau integrări terțe (Apache FileUpload, FreeMarker, JAXB, Spring sau Velocity). 
 

 
Figura 3.18. Privire de ansamblu asupra framework-ului Restlet [<12>] 
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 Filozofia din spatele Restlet este că diferența dintre client-ul HTTP și server-ul HTTP este 
din punct de vedere arhitectural neimportantă. Ca un fapt adițional Restlet este disponibil în mai 
multe ediții oferind suport pentru diferite platforme Java: Java Standard Edition (Java SE) 5.0 sau 
mai nou, Java Enterprise Edition (Java EE) 5.0 sau mai nou, Google App Engine (GAE) 1.2 sau 
mai nou, Google Web Toolkit (GWT) 1.5 sau mai nou, și nu în ultimul rând Android 1.0 sau mai 
nou. 

 
Figura 3.19. Ediții ale framework-ului Restlet 

3.3.1. Restlet API 
 Cheia înțelegerii framework -ului este acest API, numit Restlet API. Odată învățat se pot 
dezvolta atât aplicații client cât și aplicații server, sau se poate folosi orice alt protocol pe lângă 
HTTP. 

 
Figura 3.20. Pachetele API-ului Restlet [<16>] 

 
 În continuare vom prezenta principalele pachete. 
Astfel, pachetul cel mai important al API-ului Restlet este org.restlet care conține cele mai 
importante artefacte. Acesta conține interfața Uniform care conține o singura metoda 
handle(Request, Response) care concretizează principiile interfeței uniforme pentru resursele 
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REST și natura stateless a comunicațiilor REST. Urmează apoi mai multe clase care toate 
moștenesc clasa Restlet, dupa cum se poate observa și în figură (8). 

 
Figura 3.21. Ierarhia claselor în pachetul principal org.restlet.jar 

 
 Clasa Restlet, care este echivalentul binecunoscutei clase HttpServlet din pachetul 
javax.servlet.http.HttpServlet, dar se deosebește de acesta prin felul în care cererile și 
răspunsurile abstractizează detaliile de nivel jos din HTTP în Restlet față de Servlet API unde 
multe trebuie facute manual de dezvoltator. 
 Clasa Application este extinsă de obicei la crearea de aplicatii web complete. Pe lângă 
aceasta clasă mai sunt și c lasele Component, Connector, Client și Server  care corespund exact cu 
elementele arhitecturii REST. Ultima clasă din pachetul org.restlet este Context, care furnizează 
date și servicii contextuale unui set de instanțe Restlet care aparțin aceluiași container, în mod 
normal de tip Component sau Application. 

3.3.1.1. Pachetul de date 
 Pachetul de date org.restlet.data conține obiecte pentru a crea sau accesa mesaje 
schimbate între client și server. Mesajele pot fi cereri sau răspunsuri. Mesajele sunt compuse din 
mai multe proprietăți cum ar fi: metode de cereri (Method, Conditions), situația răspunsului 
(Status), referințe URI (Reference), informații de autentificare (ChallengeScheme, 
ChallengeRequest, ChallengeResponse), informații despre agent (ClientInfo, Preference, 
ServerInfo) sau date despre reprezentatii (CharacterSet, Encoding, Language, MediaType). 
Există de asemenea clase pentru a facilita managementul parametrilor cerere URI sau formulare 
Web (Form, Parameter). 

3.3.1.2. Pachetul de reprezentări 
 Pachetul org.restlet.representation conține obiecte pentru a manipula reprezentările de 
stări a resurselor. Acestea sunt singurele date care nu intă în pachetul de date și sunt transmise și 
recepționate în corpul mesajelor. Restlet suportă reprezentările specifice stilului arhitectural 
REST prin clasa Representation. Clasa părinte este clasa Variant care descrie o reprezentare cu 
suficiente metadata pentru a suporta negocierea de conținut, un aspect foarte important și de 
multe ori uitat al HTTP. 
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Figura 3.22. Ierarhia reprezentările  

 
Clasa RepresentationInfo adaugă niște proprietăți  necesare pentru a suporta metode condiționale, 
o alta capabilitate importantă HTTP. Pentru a produce reprezentări este nevoie de conținut 
concret care poate fi bazat pe un șir de caractere (StringRepresentation, 
AppendableRepresentation), un flux de octeți (StreamRepresentation, InputRepresentation, 
OutputRepresentation), un flux de caractere, canale de octeți. Există de asemenea cazuri speciale 
pentru reprezentări bazate pe fișiere, obiecte Java serializabile sau reprezentări goale. Ca un fapt 
adițional alte tipuri de reprezentări se pot adăuga folosind extensii. 

3.3.1.3. Pachetul de resurse 
 Pachetul de resurse org.restlet.resources conține clase de nivel înalt folosite pentru a crea 
resurse proxy client (ClientResource) sau clase care sunt extinse pentru a crea implementarea 
resurselor server (ServerResource). 

 
Figura 3.23. Ierarhia resurselor 

 
Aceast pachet conține de asemenea un lucru foarte important. Aici se definesc adnotările folosite 
in sub-clasele ServerResources pentru a facilita maparea intre metodele RESTful (în general 
metode HTTP) și manipularea metodelor Java: @Get, @Put, @Delete și @Post. Nu în ultimul 
rând se pot expune un set de fișiere ca resurse REST folosind clasa Directory. 

3.3.1.4. Resurse tip cient și server 
 După cum aminteam mai sus framework-ul Restlet nu face diferența din punct de vedere 
arhitectural dintre client și server. Ma i mult oferă conversie automată pentru reprezentări într-un 
mod transparent, singura cerință fiind aceea de a defini o interfață Java adnotată folosind 
adnotările mai sus menționate specifice Restlet. Odată definită această interfață este extrem de 
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ușor de folosit atât pe partea de client pentru a consuma reprezentările, cât și pe partea de server 
în subclase ServerResource. 
 
MyAnnotatedInterface myClient = 
MyClientResource.wrap(MyAnnotatedInterface.class); 

Figura 3.24. Exemplu utilizare resursă client în Restlet 
 
Putem spune așadar, că interfață Java adnotată reprezintă un contract între client și server. 
Iată un exemplu clar de interfață adnotată [<12>]: 
 
package exemplu; 
 
import org.restlet.resource.Delete; 
import org.restlet.resource.Get; 
import org.restlet.resource.Post; 
import org.restlet.resource.Put; 
 
import client.Customer; 
 
public interface TestResource { 
 
    @Get 
    public Customer retrieve(); 
 
    @Put 
    public void store(Customer customer); 
     
    @Post 
    public void stop() throws Exception; 
 
    @Delete 
    public void remove() throws Exception; 
 
} 

Figura 3.25. Exemplu interfață adnotată în Restlet  
 
 Având definită această interfață se crează o resursă pe partea de server printr -o sublasă a 
clasei ServerResource care implementează această interfață și returnează anumite date pentru 
fiecare din metodele definite în interfață.  
 
package exemplu; 
 
import org.restlet.Context; 
import org.restlet.Server; 
import org.restlet.data.Protocol; 
import org.restlet.resource.ServerResource; 
 
import client.Customer; 
 
public class TestServerResource extends ServerResource implements TestResource 
{ 
 
    private static volatile Customer myCustomer = Customer.createSample(); 
 
    private static final Server server = new Server(Protocol.HTTP, 8182, 
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            TestServerResource.class); 
 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        Context ctx = new Context(); 
        server.setContext(ctx); 
        server.getContext().getParameters().add("keystorePassword", 
"password"); 
        server.start(); 
    } 
 
    public Customer retrieve() { 
        System.out.println("GET request received"); 
        return myCustomer; 
    } 
 
    public void store(Customer customer) { 
        System.out.println("PUT request received"); 
        myCustomer = customer; 
    } 
 
    public void stop() throws Exception { 
        System.out.println("POST request received"); 
        server.stop(); 
    } 
 
    public void remove() throws Exception { 
        System.out.println("DELETE request received"); 
        myCustomer = null; 
    } 
 
} 

Figura 3.26. Exemplu implementare resursă server în Restlet 
 
 Consumarea de către client este extrem de simplă: 
 
package exemplu; 
 
import org.restlet.resource.ClientResource; 
 
import client.Customer; 
 
public class TestClientResource { 
 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        ClientResource clientResource = new ClientResource( 
            "http://localhost:8182/rest/test"); 
        TestResource testResource = clientResource.wrap(TestResource.class); 
 
        // Retrieve the JSON value 
        Customer result = testResource.retrieve(); 
 
        if (result != null) { 
            System.out.println(result); 
        } 
    } 
} 

Figura 3.27. Consumarea resursei server de către client 

http://localhost:8182/rest/test�
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3.3.1.5. Pachetul de rutare 
 Pachetul org.restlet.routing conține toate clasele legate de rutare. În momentul în care este 
primită o cerere, este nevoie ca această cerere sa fie dirijată pe un drum predefinit pentru a ajunge 
la o subclasa a clasei ServerResource sau la o instanță Restlet care va procesa cererea și va 
returna un răspuns. Acest lucru se datorează faptului că în mod normal o aplicație va expune mai 
multe resurse cu URI-uri diferite sau se va dori să se aplice diferite filtre pentru unele resurse din 
motive de securitate sau de validare. 

 
Figura 3.28. Ierarhia de rutare 

 
În primul rând clasa Filter pre-proceseaza cererea, invocă un Restlet atașat și în final post-
procesează răspunsul. Există mai multe filtre specializate cum ar fi Extractor – pentru 
manipularea datelor ca cookie-uri sau parametri și salvarea acestora ca atribute cerere, și o clasă 
Validator pentru validarea atributelor. Clasa Redirector suportă fie redirectionări de client 
folosind stări speciale de răspuns, fie redirecționări server, adesea numite și proxy -inversat. 
Ultima clasă, Router, încearcă să potrivească cererile cu pattern-uri URI definite de aplicație 
pentru a determina rutarea. Există de asemenea, VirtualHost, un router specializat care adaugă 
posibilitatea să se potrivească gazde virutale in funcție de domeniu, adresă IP sau  alte proprietăți. 

3.3.1.6. Pachetul de securitate 
 Pachetul de securitate, org.restlet.security, acoperă două aspecte importante: 
autentificarea si autorizarea printr-un set de filtre ilustrate in figura 3.29: 

 
Figura 3.29. Ierarhia de securitate 

 
 Autentificarea se realizează prin clasa Authenticator și prin sub-clasele specializate 
ChallengeAuthenticator și HttpDigestAuthenticator. Când credențialele utilizatorului sunt 
autentificate cu succes, instanțe de UserPrincipal  sunt adăugate la subiectul cererii curente. Apoi, 
o instanță Enroler asociată autentificatorului este invocată și în mod normal adaugă instanțe Role 
Principal  la subiect. Instanțele subclaselor (SecretVerifier, LocalVerifier, MapVerifier, 
JaasVerifier, DigestVerifier) clasei Verifier sunt folosite pentru a verifica credențialele în timpul 
autentificării. 
 Autorizarea este realizată de clasa Authorization și subclasele sale specializate 
(MethodAuthorizer, RoleAuthorizer). Pentru o precizie mai fină se poate folosi în cod metoda 
isInRole(). 
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Api-ul Restlet permite o separare clară între rolurile specifice fiecărei aplicații și managementul 
utilizatorilor care este specific fiecărui mediu instalat, existând astfel noțiunea de  Realm 
expunând un Verifier și un Enroler contextual. 

3.3.1.7. Pachetul de servicii 
 Pachetul org.restlet.services, oferă aplicațiilor unele caracteristici puternice prin setul de 
servicii existente incluse în clasa Service și subclasele sale (ConnectorService, ConverterService, 
DecoderService, LogService, MetadataService, RangeService, RealmService, StatusService, 
TaskService și TunnelService). Fiecare are ciclul lui de viață și metode de start și stop.  

3.3.1.8. Pachetul de utilități 
 Pachetul org.restlet.util, conține clase utile cum ar fi clase wrapper și un mecanism de 
template-uri string (Template, Variable și Resolver) folosit pentru template-uri URI. Conține de 
asemenea o clasă generică Series care implementează interfața java.util.list pentru managementul 
parametrilor sub formă de perechi nume=valoare. 

3.3.2. Motorul Restlet – Restlet Engine 
 
Vom trece în mare și peste motorul Restlet pentru a înțelege în mare cum funcționează.  
 

 
Figura 3.30. Engine-ul Restlet și extinderea acestuia cu helperi 

 
 Pachetul părinte este org.restlet.engine și conține un singleton al clasei Engine pentru 
întreaga mașină virtuală JVM. Acest singleton suportă toate aplicațiile, componentele și 
conectorii găzduiți in JVM-ul curent și este in esență un registru care conține diferite plugin-uri 
care moștenesc clasa Helper cum este ilustrat și in figură. 
Instanțele AuthenticatorHelper suportă diferite scheme de autentificare cum ar fi: HTTP Basic, 
HTTP Digest, SMTP Plain, Amazon S3 sau Microsoft SharedKey. Instanțele ConverterHelper 
realizează conversia dintre obiecte Java și reprezentările Restlet pentru a suporta  serviciul 
ConverterService menționat anterior. Instanțele ClientHelper oferă conectori clienți pentru 
scheme URI cum ar fi: HTTP, FILE, ZIP. Instanțele ServerHelper sunt echivalentul ClientHelper 
dar pentru conectori server. 
 O caracteristică foarte importantă este că noi helperi pot fi găsiți și înregistrați fie dinamic 
doar prin adăugarea fișierelor JAR specifice fie configuând programatic instanța Engine. 

3.3.3. Extensii Restlet 
 Cu toate că API-ul Restlet oferă un set variat de capabilități, incearcă să fie neutru cât mai 
mult posibil. Astfel, nu constrânge la nici tehnologie de prezentare sau persistență particulară. În 
schimb se oferă un set de extensii care să indeplinească cele mai utilizate cazuri. Există 
următoarele categorii de extensii: 
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• Care oferă suport pentru standarde ca Atom, AtomPub, JAX-RS, JSON, Oauth, RDF, 
SSL sau WADL 

• Care furnizează noi conectori ca Grizzly (server HTTP),  Apache HTTP Client, JavaMail 
( clienți SMTP și POP3),  JDBC, Jetty (server HTTP), Net (client HTTP bazat pe 
java.net.HttpUrlConnection) și framework-ul Simple (server HTTP) 

• Al treilea tip de extensii oferă suport pentru integrarea serviciilor terțe cum ar fi: motoare 
de template FreeMarker și Velocity, serializare XML prin JAXB și JiBX. Extensiile oferă 
de asemenea suport pentru integrarea tehnologiilor ca Servlet, Lucence, Spring, Oracle 
XDB. 

Singurul lucru de reținunt este că fiecare extensie este disponibilă într -un pachet dedicat de tipul 
org.restlet.ext.<code>, unde <code> este numele tehnologiei sau standardului, cum ar fi atom 
sau grizzly. 

3.4. JSON și Jackson – procesor-JSON pentru Java 

 
  În aplicația noastră comunicația dintre client și server se realizează în format JSON. Vom 
vorbi în continuare puțin despre standardul JSON si procesorul Java ales pentru JSON – Jackson. 

3.4.1. JSON 
 JSON prescurtatea de la Javascript Object Notation este un standard deschis de categorie 
ușoară conceput pentru schimbul de date. Este ușor de citit și scris de către oameni și ușor pentu 
mașini de parsat și generat. Derivă din Javascript dar este complet independent de limbajul de 
programare. În general este folosit pentru a serializa și transmite date structurate prin intermediul 
unei rețele, în mod special între un server și o aplicație client, și este văzut ca o alternativă pentru 
XML. 
Tipurile de bază de date suportate de JSON sunt: Number, String, Boolean, Array, Object (o 
coloecție neordonată de perechi cheie-valoare separate prin virgulă și cuprinse între acolade) și 
null. 
Exemplu de  reprezentare JSON a unui obiect simplu ce descrie o persoană [<13>]. 
 
{ 
"firstName": "John", 

"lastName": "Smith", 

"age": 25 

} 

Figura 3.31. Exemplu reprezentare obiect în format JSON 
 
De asemenea există și un echivalent pentru schemele din XML, așa numita schemă JSON care 
este folosit pentru validare, documentare și controlul interacțiunii datelor JSON.  
 Cele mai folosite procesoare JSON pentru Java sunt: Jackson, Google-gson, Json-tools 

3.4.2. Jackson 
 Jackson este un procesor Java pentru JSON. Jackson este apreciat în special pentru viteza 
de procesare, fiind cunoscut ca cel mai rapid procesor JSON pentru Java. Oferă trei metode 
alternative pentru procesarea JSON (14): 
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• Streaming API – citește și scrie conținut JSON ca evenimente discrete. JsonParser citește 
iar JsonGenerator scrie. Inspirat de StAX API. 

• Tree Model – furnizează o reprezentare sub forma unui arbore mutabil în memorie pentru 
un document JSON. ObjectMapper este folosit pentru a construi arborele, care este format 
din noduri JsonNode. Similar cu XML DOM. 

• Data Binding – realizarea conversia în/din JSON din/în POJO-uri fie bazându-se pe 
adnotări fie pe accesori de proprietăți. Există două feluri:  

o Simple – convertire în/din următoarele structuri de date Java: Maps, Lists, Strings, 
Numbers, Boolean și null 

o Full – convertire în/din orice bean Java 
 
Exemplu de mapare între JSON și un obiect Java (POJO) [<14>]: 
 
{ 
  "name" : { "first" : "Joe", "last" : "Sixpack" }, 
  "gender" : "MALE", 
  "verified" : false, 
  "userImage" : "Rm9vYmFyIQ==" 
} 

Figura 3.32. Exemplu mapare între un obiect Java și JSON (1) 
 
Este nevoie doar de două linii de cod pentru a converti conținutul JSON de mai sus într -o instanță  
a unei clase User pe care nu o vom mai aminti aici: 
 
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); // can reuse, share globally 
User user = mapper.readValue(new File("user.json"), User.class); 

Figura 3.33. Exemplu mapare între un obiect Java și JSON (2)  

3.5. Schema de autentificare Basic access authentication 
 În contextul tranzacțiilor HTTP, schema de autentificare basic access authentification  
este o metodă concepută pentru a permite unui browser web, sau orice alt client, să furnizeze 
credențiale sub formă de username și parolă la crearea unei cereri [<15>]. 
 Înaintea transmisiei, se concatenează la numele utilizatorului parola separate de „:”. Șirul 
de caractere obținut este codificat folosind un algoritm Base64. De exemplu având un user cu 
numele Alladin și parola open sesame, prin concatenare se obține șirul Alladin:open sesame, iar 
codificat folosind algoritmul Base64 rezultă QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==. Acesta este 
transmis și decodificat de receptor. 
 Avantajul folosirii acestei metode de autentificare este că este suportat de toate 
browserele existente. Este rar folosit pe website-uri publice, mai mult fiind găsit pe sisteme mici, 
private. 
 Dezavantajul principal este că, deși este codificat cu algoritmul Base64 și nu se poate citi 
cu ochiul liber, sunt foarte ușor de decodificat, în principal pentru că nu este scopul acestui 
codificării să ofere securitate, ci scopul principal este să codifice carectere care nu sunt 
compatibile HTTP care ar putea fi folosite in numele utilizatorului sau a parolei. 
Totuși folosit impreună cu TLS/SSL oferă un mecanism sigur de autentificare, ușor de 
implementat. 
 O tranzacție tipică între un client HTTP și un server HTTP folosind acest mecanism 
decurge în felul următor: 
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• Clientul cere o pagină dar nu furnizează un nume de utilizator și o parolă  
• Serverul răspunde cu o eroare 401 și furnizează realm-ul de autentificare 
• În acest moment clientul va cere utilizatorului să introducă numele și parola, acesta având 

opțiunea de a abandona cererea  
• Odată furnizate, aplicația client va adăuga un header de autentificare cererii originale și o 

retrimite 
• Serverul acceptă cererea și raspunde cu pag ina cerută dacă credențialele oferite sunt 

corecte, sau returnează o nouă eroare 401 și clientul este rugat să introducă din nou parola 
 Important de reținut este că o aplicație client poate trimite în avans cererea împreună cu 
header-ul de autentificare, fără să fie necesară nici o interacțiune cu clientul.
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4. Specificațiile și arhitectura sistemului 
 

4.1. Specificațiile sistemului 
 
 Sistemul implementat va oferi utilizatorilor acces la informații despre locuri de parcare 
disponibile și posibilitatea de a efectua rezervări de locuri de parcare în avans. Astfel, utilizatorii 
vor avea posibilitatea să acceseze informațiile în orice moment sau locație, datorită faptului că 
aplicația este una mobilă destinată smartphone-urilor cu sistem de operare Android. Cu ajutorul 
serviciului de localizare, sistemul va ști in per manență locația curentă a utilizatorului și va putea 
oferi acestuia informații în timp real despre: parcările de pe o anumită rază specificată de 
utilizator relativ la locația utilizatorului, distanța curentă față de locația respectivă, prețul pe oră 
al unui loc de parcare și alte detalii aprținând parcării. Utilizatorul va putea să efectueze chiar și 
rezervări la acestea, în avans, pentru orice perioada de timp. 

4.1.1. Cerințe funcționale 
Cerințele funcționale ale sistemului reflectă setul de servicii care va fi implementat și 
comportamentul sistemului în diferitele situații ce pot apărea. Pentru a îndeplini obiectivele 
proiectului s-au identificat următoarele cerințe funcționale:  

• Sistemul trebuie sa furnizeze utilizatorului locația sa curentă și să returneze cent rele de 
parcare existente pe o anumită rază relativă la locația curentă a utilizatorului, sub formă 
de listă sau să le afișeze pe hartă.  

• Sistemul trebuie să permită utilizatorului să salveze în preferințe raza pe care dorește să se 
facă căutarile de centre de parcare. 

• Utilizatorul va avea posibilitatea să apeleze direct oricare centru de parcare pentru a 
remedia eventuale neînțelegeri sau pentru a cere informații suplimentare.  

• Sistemul va oferi utilizatorului posibilitatea să efectueze o rezervare la un centru de 
parcare. Acesta va putea vizualiza, modifica și șterge rezervările. Sistemul va oferi 
informații clare la operația de rezervare despre perioada de timp selectată, costul total al 
rezervării efectuate și prețul pe ora al centrului de parcare.  

• Sistemul va oferi informații despre parcări în timp real, cum ar fi distanța de la utilizator 
până la centrul respectiv de parcare și informații despre locurile libere de parcare existente.  

4.1.2. Cerințe nefuncționale 
 Cerințele nefuncționale completează cerințele funcționale și aduc anumite constrângeri 
sistemului cum ar fi constrângeri de timp, constrângeri de tehnologii utilizate, de performanță și 
accesibilității ale sistemului, standarde de implementare, etc.  
 Cerințele nefuncționale identificate: 

• Disponibilitate 24/7 
Sistemul trebuie să fie accesibil 24 ore/zi, 7 zile/săptămână. Utilizatorul trebuie sa poată 
folosi sistemul oricând are nevoie. 

• 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   
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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  

• Securitate 
Sistemul trebuie să ofere un nivel de securitate ridicat având în vedere informațiile pe care 
le presupune utilizarea aplicației despre locația utilizatorului la un mo ment dat. Mai mult, 
la o eventuală extindere a aplicației prin adăugarea unei opțiuni de plată (nu face obiectul 
prezentului proiect) o astfel de cerință este obligatorie. Astfel se va utiliza protocolul 
securizat HTTPS și nu HTTP. 

• Timp mic de răspuns 
Sistemul trebuie să răspundă repede la interacţiunea cu utilizatorul şi să obţină 
informaţille cerute în timp util  

• 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. 

4.1.3. Cazuri de utilizare 
 Cazurile de utilizare rezultă din analiza detaliată a cerințelor și oferă o descriere generală 
a modului de utilizare a sistemului. În total am identificat 8 cazuri de utilizare: vizualizare pagina 
principală, vizualizarea unei liste cu parcările aflate pe o anumită rază specificată la preferințe, 
vizualizarea detaliilor unui centru de parcare, efectuarea unei rezervări la o parcare aleasă, 
vizualizare lista rezervărilor curente, vizualizarea detaliilor unei rezervări, modificarea unei 
rezervări, anularea unei rezervări. Vom analiza în continuare aceste cazuri de utilizare. 

4.1.3.1. Vizualizare pagină principală 
• Scurtă descriere a scenariului 

 Acest scenariu descrie pașii de urmat pentru vizualizarea paginii principale.  
• Actor principal 

Principalul actor al acestui caz este utilizatorul sistemului. 
• Precondiții 

Pentru ca utilizatorul să vizualizeze pagina principală singura precondiție este ca actesta 
să pornescă aplicația.  

• Scenariu de succes 
1. Utilizatorul pornește aplicatia 
2. Sistemul afișează opțiunea de vizualizare a listei de parcări Parkings List 
3. Sistemul afișează opțiunea de vizualizare a listei de rezervări curente Reservations 
4. Sistemul extrage locația GPS a utilizatorului  
5. Sistemul extrage lista parcărilor de pe o anumită rază, specificată la preferințele 

utilizatorului 
6. Sistemul afișează harta cu parcările și locația utilizatorului  
7. Utilizatorul vizualizeaza pagina principală 

• Scenariul de eroare 
Nu există. 

4.1.3.2. Vizualizare lista parcărilor invecinate 
• Scurtă descriere a scenariului 
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 Acest scenariu descrie pașii de urmat pentru vizualizarea paginii sub formă de  listă a 
parcărilor invecinate.  

• Actor principal 
Principalul actor al acestui caz este utilizatorul sistemului. 

• Precondiții 
Pentru ca utilizatorul să vizualizeze lista parcărilor invecinate acesta trebuie să: 
1. Utilizatorul pornește aplicația  
2. Utilizatorul vizualizează pagina principală 

• Scenariu de succes 
1. Utilizatorul selectează opțiunea de vizualizare a listei de parcări învecinate Parkings 

List 
2. Sistemul afișează lista parcărilor învecinate  
3. Utilizatorul vizualizează lista parcărilor învecinate, pentru fiecare parcare din listă: 

a. Utilizatorul vizualizează numele parcării 
b. Utilizatorul vizualizează adresa parcării 
c. Utilizatorul vizualizează distanța parcării  față de locația utilizatorului 
d. Utilizatorul vizualizează numărul locurilor libere disponibile 
e. Utilizatorul vizualizează pretul/oră pentru rezervarea unui loc la parcarea 

respectivă 
• Scenariul de eroare 

Nu există. 

 
Figura 4.1. Cazul de utilizare Vizualizare parcari învecinate 
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4.1.3.3. Vizualizarea detaliilor unei parcări 
• Scurtă descriere a scenariului 

 Acest scenariu descrie pașii de urmat pentru vizualizarea detaliilor unei parcări selectate.  
• Actor principal 

Principalul actor al acestui caz este utilizatorul sistemului. 
• Precondiții 

Pentru ca utilizatorul să vizualizeze detaliile unei parcări trebuiesc îndeplinite următoarele 
precondiții: 
1. Utilizatorul vizualizează lista parcărilor învecinate 

• Scenariu de succes 
1. Utilizatorul selectează o parcare din listă 
2. Sistemul extrage detaliile parcării din listă 
3. Sistemul afișează detaliile parcării  
4. Utilizatorul vizualizează detaliile parcării: 

a. Numele parcării 
b. Adresa parcării 
c. O poză a parcării 
d. Distanța parcării față de locația utilizatorului 
e. Numărul locurilor libere disponibile 
f. Prețul/oră pentru rezervarea unui loc de parcare 

5. Utilizatorul vizualizează opțiunea de rezervare Reserve Now 
6. Utilizatorul vizualizează opțiunea de întoarcere la lista de parcări Back 

• Scenariul de eroare 
Nu există. 

• Evenimente alternative 
Utilizatorul are opțiunea de a vizualiza detaliile unei parcări și prin selectarea de pe hartă 
a parcării dorite. 
 

 
Figura 4.2. Cazul de utilizare Vizualizarea detaliilor unei parcări 
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4.1.3.4. Efectuarea unei rezervări 
• Scurtă descriere a scenariului 

 Acest scenariu descrie pașii de urmat pentru efectuarea unei rezervări la o parcare aleasă. 
• Actor principal 

Principalul actor al acestui caz este utilizatorul sistemului. 
• Precondiții 

Pentru ca utilizatorul să poată efectua o rezervare acesta trebuie să: 
1. Vizualizeze detaliile unei parcări 

• Scenariu de succes 
1. Utilizatorul selectează opțiunea de rezervare a unui loc de parcare Reserve Now 
2. Sistemul afișează fereastra de rezervare a unui loc de parcare  

a. Utilizatorul vizualizează numele rezervării = numele parcării 
b. Utilizatorul vizualizează adresa parcării 
c. Utilizatorul vizualizează prețul/oră pentru rezervarea unui loc de parcare  
d. Utilizatorul vizualizează timpul total selectat pentru parcare 
e. Utilizatorul vizualizează prețul total al rezervării  
f. Utilizatorul selectează ora și timpul pentru începutul rezervării 
g. Utilizatorul selectează ora și timpul pentru sfărșitul rezervării  
h. Sistemul validează datele introduse și recalculează prețul și timpul total pentru 

rezervare 
3. Utilizatorul – submite rezervarea 
4. Sistemul validează rezervarea 
5. Utilizatorul vizualiezează o fereastră de confirmare a rezervării cu succes cu toate 

detaliile acesteia.  
• Scenariul de eroare 

2. h. Dacă datele introduse nu sunt corect se afisează un mesaj de eroare și se revine la 
pasul 2. 

4. Daca rezervarea nu este validă se afișează un mes aj de eroare și se revine la pasul 2 
 

 
Figura 4.3. Cazul de utilizare Vizualizarea detaliilor unei parcări 

4.1.3.5. Vizualizare listă rezervări curente 
• Scurtă descriere a scenariului 

 Acest scenariu descrie pașii de urmat vizualizarea rezervărilor curente existente. 
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• Actor principal 
Principalul actor al acestui caz este utilizatorul sistemului. 

• Precondiții 
Pentru ca utilizatorul să poată vizualiza lista curentă de acesta trebuie să: 
1. Vizualizeze lista rezervărilor curente. 

• Scenariu de succes 
1. Utilizatorul selectează o rezervare din lista rezervărilor curente 
2. Sistemul extrage detaliile rezervării din lista de rezervări curente 
3. Sistemul afișează detaliile rezervării alese  
4. Utilizatorul vizualizează detaliile rezervării alese 

a. Utilizatorul vizualizează id-ul unic al rezervării 
b. Utilizatorul vizualizează numerele rezervării care reprezintă numele parcării la 

care este făcută rezervarea 
c. Utilizatorul vizualizează adresa parcării 
d. Utilizatorul vizualizează ora și data de început pentru rezervare  
e. Utilizatorul vizualizează ora și data de sfârșit pentru rezervare  
f. Utilizatorul vizualizează prețul/oră pentru rezervarea unei parcări  
g. Utilizatorul vizualizează timpul total selectat pentru rezervare 
h. Utilizatorul vizualizează costul total pentru rezervare 

5. Utilizatorul vizualizează opțiunea de a modifica rezervarea Modify reservation  
6. Utilizatorul vizualizează opțiunea de anulare a rezervării Cancel reservation 

• Scenariul de eroare 
5. Nu există. 

4.1.3.6. Vizualizare detaliile unei rezervări 
• Scurtă descriere a scenariului 

 Acest scenariu descrie pașii de urmat pentru vizualizarea detaliilor unei rezervări curente.  
• Actor principal 

Principalul actor al acestui caz este utilizatorul sistemului. 
• Precondiții 

Pentru ca utilizatorul să poată vizualiza detaliile unei rezervări acesta trebuie să: 
1. Vizualizeze pagina principală. 

• Scenariu de succes 
1. Utilizatorul selectează opțiunea de vizualizare a rezervărilor curente Reservations 
2. Sistemul extrage lista rezervărilor curente 
3. Sistemul afișează lista rezervărilor curente  
4. Utilizatorul vizualizează lista rezervărilor curente 

a. Utilizatorul vizualizează numerele rezervării care reprezintă numele parcării la 
care este făcută rezervarea 

b. Utilizatorul vizualizează ora și data de început pentru rezervare  
c. Utilizatorul vizualizează ora și data de sfâr șit pentru rezervare  

• Scenariul de eroare 
Nu există. 

4.1.3.7.Modificarea unei rezervări  
• Scurtă descriere a scenariului 

 Acest scenariu descrie pașii de urmat pentru modificarea unei rezervări.  
• Actor principal 
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Principalul actor al acestui caz este utilizatorul sistemului. 
• Precondiții 

Pentru ca utilizatorul să poată modifica o rezervare acesta trebuie să: 
1. Vizualizeze detaliile unei rezervări  

• Scenariu de succes 
1. Utilizatorul selectează opțiunea de modificare a rezervării Modify reservation 
2. Sistemul afișează fereastra de modificare a rezervării a unui loc de parcare 

a. Utilizatorul vizualizează numele rezervării = numele parcării 
b. Utilizatorul vizualizează adresa parcării 
c. Utilizatorul vizualizează prețul/oră pentru rezervarea unui loc de parcare  
d. Utilizatorul vizualizează timpul total selectat pentru parcare 
e. Utilizatorul vizualizează prețul total al rezervării  
f. Utilizatorul modifică ora și timpul pentru începutul rezervării  
g. Utilizatorul modifică ora și timpul pentru sfărșitul rezervării  
h. Sistemul validează datele introduse și recalculează prețul și timpul total pentru 

rezervare 
3. Utilizatorul – submite modificarea rezervării 
4. Sistemul validează detaliile noii rezervări 
5. Utilizatorul vizualiezează o fereastră de confirmare a modificării rezervării cu succes 

cu toate detaliile acesteia.  
• Scenariul de eroare 

2. h. Dacă datele introduse nu sunt corect se afisează un mesaj de eroare și se revine la 
pasul 2. 

5. Daca rezervarea nu este validă se afișează un mesaj de eroare și se revine la pasul 2.  

4.1.3.8.Anularea rezervării unui loc de parcare 
• Scurtă descriere a scenariului 

 Acest scenariu descrie pașii de urmat pentru anularea unei rezervări  
• Actor principal 

Principalul actor al acestui caz este utilizatorul sistemului. 
• Precondiții 

Pentru ca utilizatorul să poată anula o rezervare acesta trebuie să: 
1. Vizualizeze detaliile unei rezervări  

• Scenariu de succes 
1. Utilizatorul selectează opțiunea de anulare a rezervării Cancel reservation 
2. Sistemul afiș ează o fereastră dialog de confirmare a anulării rezervării 
3. Utilizatorul acceptă anularea rezervării  
4. Sistemul anulează rezervarea 
5. Utilizatorul vizualizează lista rezervărilor curente modificate 

• Scenariul de eroare 
3. Dacă utilizatorul nu acceptă anularea rezervării se revine la detaliile rezervării 

4.2. Arhitectura sistemului 
 Sistemul are o arhitectură de tip client-server. Componenta client interacționează direct cu 
utilizatorul, recepționează datele de intrare și transmite cereri de servicii către datele de intrare. 
De cealaltă parte serviciul web, care este instalat intr-un server web, Apache Tomcat 7, primește 
cererile de la clienți. La recepția unei cereri, serverul o procesează și returnează un rezultat 
clientului. Aceste rezultate sunt prezentate utilizatorului prin intermediul aplicației client.  
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 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. Deoarece implică două tipuri de componente, server şi client, acest tip de 
arhitectură este adesea referită ca arhitectură two-tier. 
 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. Serviciul web se va conecta la o bază de date 
Mysql ce conţine informațiile legate de parcări si rezervările utilizatorilor. 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 pot oferi datele în mai multe formate dintre care amintim XML și JSON, 
făcȃndu-le astfel foarte uşor de accesat şi interpretat. Pentru proiectul de față folosim transmisia 
datelor în format JSON. 
 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 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 realizată în capitolul următor.
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