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Capitolul 1. Introducere  

În acest capitol se va prezenta un scurt istoric al sistemelor de operare pentru 

dispozitive mobile, se vor prezenta motivele pentru care sistemul de operare Android a 

fost ales pentru imprelentarea acestui sistem,  precum şi o scurta introducere a aplicaţiilor 

de supraveghere. 

1.1. Contextul general 

Cu toate că televiziunea şi radioul au necesitat zeci de ani de muncă pentru 

implementare, Internetul, calculatoarele şi mai ales telefoanele inteligente au fost 

integrate în viata de zi cu zi a oricărui om în mai putin de 10 ani. Pentru implementarea 

reţelelor de telefonie cu fir a fost nevoie de jumatăte de secol de teste şi cercetări în timp 

ce implementarea telefoanelor mobile a durat în jur de 8 ani. 

Primul telefon inteligent a fost Nokia 9000, lansat de compania Nokia în anul 

1996. Acest telefon făcea parte din seria Comunicator, la fel ca şi Nokia 9210, primul 

telefon cu ecran color, lansat în anul 2000. 

Primul sistem de operare pentru telefoane a fost sistemul Palm OS care a fost 

utilizat timp de 3 ani, pănă în momentul în care compania Microsoft a lansat sistemul 

Pocket PC, anul 2000. Sistemul Pocket PC a rezistat doar 3 ani deoarece aceeaşi 

companie, Microsoft, a lansat prima versiune a Windows Mobile. Tot în anul 2000 un 

nou sistem de operare a apărut, şi anume Symbian, prin intermediul căruia compania 

Nokia a reuşit să obţină vânzări record (47% din piaţa de telefoane inteligente). În anul 

2002 a apărut sistemul de operare BlackBerry OS, folosit în special pentru servicii de 

email şi pentru navigarea pe internet. 

Începând din anul 2007 când Apple a apărut pe piaţa cu prima variantă a 

sistemului de operare iOS acesta a devenit cel mai utilizat sistem de operare din lume. 

În anul 2003, înainte de a fi cumpărată de către Google, compania Android Inc 

construia un sistem mobil de operare care să concureze cu sistemul Symbian, care 

conducea detaşat în anul 2003. Cu toate că sistemul era unul foarte bun, compania 

Android nu reuşea să strângă fondurile necesare pentru a continua dezvoltarea aşa că în 

anul 2005 a fost cumparată de către Google. Debutul sistemului de operare Android a fost 

în 2008 pentru telefonul inteligent HTC Dream. De atunci Android OS a trecut prin 

câteva actualizări care poartă nume de dulciuri (Cupcake, Donut, Eclair, Gingerbread, 

Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lolipop) iar din anul 2011, când 

Apple-iOS înca era pe prima poziţie, până în prezent este de departe cel mai folosit 

sistem de operare pentru telefoanele mobile. Această scurtă istorie a sistemelor de 

operare a fost prezentată conform resursei [3]. 
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Figura 1.1 Procentajul utilizării Sistemelor Mobile de Operare 2015 [23] 

 

Conform studiului realizat în articolul [1], numărul de utilizatori, care folosesc şi 

telefoanele mobile pentru a accesa internetul, a depăşit numărul de utilizatori care 

obişnuiesc să folosească doar calculatorul. 

 

       
Figura 1.2 Comparaţie utilizatori Sisteme Desktop cu utilizatori sisteme mobile [1] 
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Figura 1.3 Utilizarea Internetului [24] 

 

Conform articolului [14] în prezent sistemul de operare Android este cel mai 

răspândit pe piată. În acest articol este prezentat un studiu conform căruia telefoanele cu 

sistemul de operare Android au fost vândute în proporţie de 53% faţă de 42% vânzări ale 

telefoanelor Apple, cu sistem de operare iOS. 

În concluzie, sistemul de operare Android este cel mai folosit sistem de operare 

pentru dispozitive mobile la nivel global. Astfel, aplicaţiile de monitorizare a activităţii 

copiilor vor fi implementate pentru telefoanele care folosesc sistemul de operare Android. 

Astfel, aplicaţiile se vor situa în conformitate cu standardele actuale. 

1.2. Contextul aplicaţiei 

Dispozitivele mobile sunt într-o continuă ascensiune atât din punct de vedere 

tehnologic cât si din punct de vedere al utilizării şi au un impact puternic asupra vieţii de 

zi cu zi a unui om. Domeniile în care dispozitivele mobile, şi in special telefoanele au un 

impact foarte mare includ educaţia, sănătatea, viaţa socială şi afacerile. Unul din motivele 

care au dus la o creştere atât de mare a telefoanelor inteligente este faptul că, în ultimii 

ani, companiile care asigură acoperirea cu semnal şi-au dezvoltat infrastructura în mod 

exponenţial. Astfel, aria de acoperire este foarte mare şi calitatea conexiunilor este foarte 

buna. 

Toate aceste creşteri, alături de faptul că un telefon inteligent a ajuns să aiba un 

preţ nu foarte ridicat, au făcut ca acestea să fie „la modă” sau chiar indispensabile în viaţa 

de zi cu zi. La fel cum pentru un adult telefonul a ajus să ocupe o parte importantă din 

timp, şi copiii sunt atraşi de aceste dispozitive şi din ce în ce mai mulţi părinţi hotărasc să 

le cumpere un astfel de dispozitiv. Entuziasmul copilului îl face să işi petreacă toată ziua 

utilizând telefonul, comunicarea cu părintele fiind din ce în ce mai scăzută. 

Utilizarea internetului prin intermediul telefoanelor mobile a devenit din ce în ce 

mai populară. Astfel, ulilizatorii adolescenţi au posibilitatea de a folosi telefonul în 

scopuri educative, dar nu întotdeauna se întamplă acest lucru. Împreună cu toate 
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funcţionalităţile educative pe care le oferă un telefon inteligent, acesta oferă copiilor 

posibilitatea de a-şi trimite mesaje, de a comunica prin intermediul reţelelor de 

socializare, de a se juca şi chiar de a urmări canale de TV online. Aceste facilităţi nu sunt 

neapărat un punct negativ dar distrag atenţia copilului de la lucrurile mult mai importante 

pe care le are de făcut cum ar fi învăţatul, cititul sau activitațile în aer liber. În 

conformitate cu un articol CNN [1] utilizarea excesivă a telefoanelor inteligente poate 

duce chiar si la probleme de sanatate. Studiul arata ca facilitaţile oferite de aceste 

dispozitive poate face un copil să nu mai ştie ce înseamnă esenţa interacţionării sociale. 

De exemplu jocurile si alte aplicaţii de divertisment destinate copiilor îi face pe aceştia să 

nu mai interacţioneze cu alţi copii sau cu persoanele din jur. Unele probleme de vedere 

apar la copiii care utilizează aceste dispozitive în mod excesiv. Același studiu arată faptul 

că utilizarea telefoanelor inteligente influențează copiii în a trece de la o opțiune la alta 

foarte repede, acumulând o cantitate foarte mică de informație în loc să se concentreze pe 

acumularea de informații complete. Mai mult decât atât, jocurile disponibile prin 

intermediul acestor dispozitive pot deveni dependente și copilul ajunge să își petreacă 

multe ore pe zi jucând un joc, chiar și în timpul școlii sau activităților educative. Cyber 

bulling este o altă problemă cu care societatea se confruntă în prezent. Faptul că un 

telefon inteligent dispune de o conexiune la internet în orice moment face ca un copil să 

acceseze site-uri cu conținut irelevant sau inadecvat în timpul orelor de clasă sau în 

timpul în care ar trebui să învețe, fără ca părintele să îl poată controla în vreun fel. 

Datorită faptului că securitatea informațiilor de pe un astfel de dispozitiv nu este încă la 

un nivel foarte mare, telefoanele inteligențe sunt ținte ușoare pentru diferite atacuri, ceea 

ce constituie un pericol foarte mare pentru un copil care deține un telefon inteligent. 

Copiii învață să folosească dispozitivele mobile începând cu vârstă de 2 ani. Conform 

studiilor, copiii cu vârsta între 2 și 10 ani se simt mai în largul lor utilizând un dispozitiv 

mobil decât învățând să înoate, să răspundă la întrebarea: cât este oră?, să își lege 

șireturile sau să citească.  

 Cu toate că este important ca un copil să se acomodeze din timp cu tehnologia 

modernă, la fel de important este ca părintele să nu piardă contactul cu copilul. Măsurile 

de siguranță pe care un părinte le poate seta prin intermediul sistemului de operare 

Android OS sunt următoarele: 

 Google Play – filtrare de conţinut 

 Google Play – setarea unui cod PIN la cumpărarea şi descărcarea 

aplicaţiilor 

 Setări de căutare în motorul de căutare: 

o Preferences -> Setari de cautare -> Activati filtrarea sigura (pentru 

google) 

o Settings -> Safe Search (bing) 

În cele mai multe cazuri aceste setări nu sunt suficiențe.  

 Pentru a rezolva această problemă și pentru a evită unele din pericolele la care 

este expus copilul din momentul în care deține un astfel de dispozitiv aplicațiile de 

monitorizare a activității copilului pe un astfel de dispozitiv vin în ajutorul părintelui.  

 Aplicațiile de monitorizare a activității copilului necesită o conexiune 

permanenta la internet și două telefoane inteligente- unul pentru copil și unul pentru 

părinte. Prin intermediul conexiunii la internet de ambele părți părintele poate afla în timp 

real locația copilului său, poate vizualiza mesajele text pe care copilul le trimite sau le 
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primește și este anunțat în cazul în care conținutul acestor mesaje este inadecvat, poate 

vizualiza apelurile pe care copilul le efectuează sau le primește. Mai mult decât atât, 

părintele are opțiunea de a seta anumite zone pe care le consideră sigure pentru copilul 

său și este automat anunțat printr-o notificare pe telefon când copilul lui părăsește sau 

pătrunde în aceste zone. 

Sistemul de aplicații Android prezentat în acest document încearcă să vină cu un 

răspuns majoritatea întrebărilor pe care și le pune un părinte când nu deține destule 

informații despre unde și cu cine își petrece copilul său timpul. 

1.3. Conţinutul lucrării 

Acest document are urmatoarea structură: 

Capitolul 1 ( Introducere ) prezintă contextul general și contextul specific 

aplicației. Contextul general prezintă un scurt istoric al sistemelor de operare pentru 

dispozitivele mobile și evidențiază unul dintre acestea: Android OS. Tot aici sunt 

prezentate motivele pentru care sistemul de monitorizare al activității copiilor este 

implementat pentru telefoanele inteligente cu sistemul de operare Android OS. Contextul 

aplicației are ca scop descrierea măsurilor de securitate care se pot lua din intermediul 

sistemului de operare și motivele pentru care sistemului de monitorizare al activității 

copiilor pe dispozitivele inteligente este necesar. 

Capitolul 2 ( Obiectivele Proiectului ) prezintă tema propriu-zisă a proiectului şi 

stabilirea obiectivelor. 

Capitolul 3 ( Studiu Bibliografic ) prezintă contextul sistemului de monitorizare al 

activității copiilor pe dispozitive mobile și o parte din soluțiile existente pentru această 

problemă. Tot aici sunt prezentate două comparații : mobile applicatons vs web 

applications și platforma Android vs platforma iOS. 

Capitolul 4 ( Analiză și Fundamentare Teoretică ) explică principiile funcționale 

ale sistemului de aplicații implementate. În acest capitol sunt descrise tehnologiile 

folosite cu scopul atingerii obiectivelor lucrării si cerinţele funcţionale si nefuncţionale 

ale sistemului. Capitolul cuprinde și cazurile de utilizare ale aplicației și arhitectura 

conceptuală a unui astfel de sistem. De asemenea, este realizată o analiză detaliată a ceea 

ce va fi utilizat la implementarea sistemului.  

Capitolul 5 ( Proiectare de Detaliu și Implementare ) cuprinde schema generală a 

aplicațiilor și descrierea componentelor implementate la nivel de modul. Conține și 

diagrama de clase împreună cu o descrierea a parților mai importante.  

Capitolul 6 ( Testare și Validare ) cuprinde partea de testare şi validare a 

sistemului. Evaluarea sistemului va măsura performanța și conformitatea unor 

funcționalități oferite de aplicație.  

Capitolul 7 ( Manual de Instalare și Utilizare ) prezintă modalitățile prin care 

aplicațiile pot fi instalate și instrucțiunile de utilizare.  

Capitolul 8 (Concluzii) reprezintă un set de concluzii, o analiză critică asupra 

sistemului împreună cu îmbunătățirile care se pot aduce acestui proiect. 
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Capitolul 2. Obiectivele Proiectului 

 Acest capitol prezintă obiectivele principale ale sistemului. Obiectivele vor fi 

prezentate în funcție de aplicația care trebuie să le realizeze : Aplicația copilului sau 

aplicația părintelui. 

2.1. Obiectivele aplicaţiei copilului 

2.1.1. Captarea evenimentelor de pe dispozitivul copilului 

 Captarea datelor referitoare la apelurile pe care le primeşte 

sau le efectuează copilul 

Unul dintre scopurile acestui proiect este de a prezenta părintelui un raport 

referitor la apelurile pe care le primește sau le efectuează copilul. Pentru realizarea 

acestui obiectiv aplicația copilului va trebui să aibă acces la apelurile care se efectuează 

sau se primesc pe dispozitivul copilului.  

 Datorită faptului că înregistrarea, transmiterea înspre serverul de bază de date și 

memorarea apelului propriu-zis ar dura foarte mult timp și ar consuma o cantitate mare de 

memorie, de baterie și ar genera costuri mari suplimentare înspre furnizorul de servicii de 

internet se trimite doar datele esențiale ale fiecărui apel, fără conținutului audio al 

acestuia. 

 Captarea datelor referitoare la mesajele pe care le primeşte 

sau le trimite copilul 

Un alt scop al acestui proiect este de a prezenta părintelui un raport referitor la 

mesajele pe care le primește sau le trimite copilul. Pentru realizarea acestui obiectiv 

aplicația copilului va trebui să aibă acces la mesajele care se efectuează sau se primesc pe 

dispozitivul copilului. Datele referitoare la mesajele pe care le primește sau le trimite 

copilul vor fi captate și trimise către serverul de baze de date. 

 Captarea datelor referitoare la locaţia în care se află copilul la 

un moment dat 

Un alt scop al acestui proiect este de a prezenta părintelui, pe o hartă, locurile în 

care a fost copilul la un moment dat. Pentru realizarea acestui obiectiv aplicația copilului 

va trebui să aibă acces permanent la locația telefonului copilului.  

 Din scopuri de eficientă și de consum redus al bateriei telefonului și al traficului 

de internet de pe dispozitivul copilului se va salva locația copilului la un interval 

predefinit de timp de o oră. 

Pentru aflarea locației dispozitivului copilului se va folosi receptorul GPS pe care 

orice telefon inteligent în are în dotare. Datorită faptului că recepția semnalului GPS este 

realizabilă doar dacă dispozitivul se află în aer liber, în cazul în care această recepție nu 

este posibilă, aplicația va încerca să afle locația prin intermediul internetului. Dacă nici 

această a două variantă nu funcționează, se va presupune că locația copilului este similară 

sau apropiată de ultima locație cunoscută memorată în interiorul sistemului de operare al 
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telefonului. Această ultima locație cunoscută nu este ultima locație cunoscută din 

intermediul aplicației copilului ( locația înregistrată în urmă cu o oră ) ci este o locație 

memorată automată de către telefon în ultimul moment în care obținerea unei locații a 

fost posibilă.   

 Locația poate fi captată și într-un alt moment decât intervalul de 30 de minute 

doar la cererea aplicației instalată pe dispozitivul părintelui. 

2.1.2. Transmiterea informaţiilor captate către  baza de date 

Deoarece comunicarea directă între dispozitivul părintelui și cel al copilului 

pentru transmiterea dateleor ar necesită transmiterea unor cantități mari de informație 

într-un timp foarte scurt, într-un mod repetat și fără a salvă datele permanent în vederea 

realizării unor statistici referitoare la maniera în care fiecare copil utilizează telefonul am 

hotărât folosirea unui server de bază de date. Astfel, aplicația copilului va trimite datele 

către server iar aplicația părintelui va accesa datele de pe server în vederea generării 

rapoartelor necesare.  

 Datele vor fi transmise către server în momentul în care sunt accesibile. Acest 

lucru presupune faptul că aplicația are acces permanent la conexiunea de date sau 

conexiunea fără fir (wireless) a telefonului și acesta este conectat permanent la o rețea. 

2.2. Obiectivele aplicaţiei părintelui 

2.2.1. Preluarea datelor şi afișarea lor 

 Preluarea datelor referitoare la apelurile copilului şi afişarea lor sub 

forma de rapoarte 

Aplicația copilului trimite informații către bază de date ori de câte ori copilul 

efectuează sau primește un apel. Pentru că aceste informații să fie accesibile părintelui, 

aplicația instalată pe telefonul acestuia va interoga baza de date și va primi aceste 

informații pe care le va afișa sub formă unei liste. Diferențierea între apelurile trimise și 

apelurile primite se va face pe bază unei iconițe. 

 Preluarea datelor referitoare la mesajele copilului şi afişarea lor sub 

forma de rapoarte 

Aplicația copilului trimite informații către bază de date ori de câte ori copilul 

trimite sau primește un mesaj text. Pentru că aceste informații să fie accesibile părintelui, 

aplicația instalată pe telefonul acestuia va interoga baza de date și va primi aceste 

informații pe care le va afișa sub formă unei liste. Diferențierea între mesajele trimise și 

apelurile primite se va face pe bază unei iconițe. 

 

 Preluarea datelor referitoare la locaţiile în care s-a aflat copilul în 

ultimele ore şi afisarea lor pe o harta 

Locația telefonului copilului ( exprimată în coordonate- latitudine și longitudine ) 

este înscrisă în baza de date la un interval de o oră. Pentru o facilita utilizarea a aplicației 
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de către părinte, informațiile referitoare la locație nu vor fi afișate sub formă unei liste ci 

vor fi afișate în mod dinamic pe o hartă. Această hartă va fi cea mai utilizată hartă din 

acest moment, și anume harta Google Maps iar locațiile vor fi afișate prin intermediul 

unor markere 

2.2.2. Posibilitatea de a cere dispozitivului copilului locaţia în timp real 

Deoarece locația telefonului copilului este salvată în baza de date la un interval de 

o oră și este foarte posibil ca părintele să fie interesat de locația copilului într-un moment 

dat, aplicația părintelui va putea să notifice aplicația copilului să trimită locația actuală în 

baza de date. Astfel, după un interval scurt de timp ( de ordinul secundelor ) aplicația 

părintelui va putea citi din baza de date locația dispozitivului copilului  în timp real.  

2.2.3. Posibilitatea de a stabili zone în care copilul este considerat în 

siguranţa 

Aplicația părintelui permite acestuia să definească anumite zone ca fiind sigure 

pentru copil.  

 Modul în care markerele referitoare la locațiile dispozitivului copilului sunt 

afișate pe hartă va fi unul care va permite părintelui să vadă dacă dispuzitivul copilului s-

a aflat într-o zonă considerată sigură sau nu. 

2.2.4. Posibilitatea de a seta o” lista neagră” de cuvinte din mesaje 

Faptul că un copil trimite și primește un număr foarte mare de mesaje în fiecare zi 

face ca părintele să nu poată să urmărească întru totul conținutul acestora. Pentru a 

rezolva această problemă, părintele va putea să introducă anumite cuvinte într-o listă 

neagră iar aplicația va verifica dacă aceste cuvinte apar sau nu în conținutul mesajelor pe 

care un copil le trimite sau le primește. Un astfel de mesaj, care conține unul sau mai 

multe cuvinte de pe lista neagră, va fi diferențiat de celelalte în lista de mesaje. Astfel 

părintele poate să citească doar mesajele care sunt considerate inadecvate, fără să piardă 

foarte mult timp. 
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Capitolul 3. Studiu Bibliografic 

În acest capitol vor fi prezentate concepte relevante pentru domeniul proiectului 

reprezentat de acest document, care au stat la bază proiectării și implementării cerințelor 

sistemului de supraveghere. Mai mult decât atât, se vor descrie pe scurt două sisteme 

similare și se va realiza o comparație între aceste sisteme similare și sistemul de 

supraveghere prezentat în acest document. 

3.1. Influenţa tehnologiei asupra tinerilor 

În zilele noastre, din ce în ce mai mulți tineri dețin un telefon mobil inteligent ( 

conform studiului [8] unu din patru tineri deține un telefon mobil inteligent ) și îl folosesc 

majoritar pentru comunicare și pentru navigarea pe internet. Majoritatea părinților de 

adolescenți sunt îngrijorați despre activitatea copiilor lor pe internet și de modul în care 

aceștia pot fi influențați negativ prin intermediul telefoanelor. Același studiu prezintă un 

grafic al principalelor îngrijorări ale părinților. 

 

 
     Figura 3.1 Îngrijorări ale părinţilor cu privire la utilizarea telefoanelor inteligente [7] 

 

Un procent mare din părinţi, în special cei ai adolescenţilor au început să ia 

măsuri legate de aceste pericole: 
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o 59% dintre părinții de adolescenți interogați au discutat cu copiii lor 

despre problemele legate de utilizarea metodelor de comunicare accesibile 

prin intermediul telefoanelor inteligente 

o 39% dintre părinți de adolestenti interogați au discutat și și-au ajutat copiii 

să stabilească anumite setări de siguranță prin intermediul sistemului de 

operare al telefonului. 

În plus fată de aceste măsuri, o parte din părinţi monitorizează activitatea copiilor 

lor pe dispozitive inteligente prin intermediul unor soluţii asemanatoare cu proiectul la 

care face referire această lucrare.  

   

         
Figura 3.2 Acțiunile parinților referitoare la activitațile pe care le au copiii pe 

dispozitive inteligente [7] 

 

3.2. Aplicaţii mobile vs. Aplicaţii web 

În acest capitol se va prezenta o comparație între aplicațiile mobile și aplicațiile 

web. Concluzia acestei comparații va arăta de ce este necesar ca sistemul de supraveghere 

al activității copiilor pe dispozitivele mobile este realizat sub formă aplicațiilor mobile și 

nu sub formă unor aplicații web. 

 Înainte de a putea realiza o comparație între aplicațiile mobile și aplicațiile web se 

impune definirea acestor termeni. Atât aplicațiile mobile cât și aplicațiile web sunt 
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accesate de pe dispozitive mobile cum ar fi telefoanele inteligente, tabletele, etc. O 

aplicație web este asemănătoare cu un website oarecare, care constă din pagini HTML 

conectate între ele și accesate prin internet. Principala caracteristică diferită între un 

website standard și un website mobil este faptul că website-ul mobil are un design pentru 

dispozitivele mobile și o interfață care permite interactionarea ușoară prin intermediul 

ecranului tangibil.  

 Aplicațiile mobile sunt aplicații care trebuie descărcate și instalate pe dispozitivul 

mobil în adevăratul sens al cuvântului. În cadrul sistemului de operare Android, 

aplicațiile se descărcă prin intermediului magazinului online Google Play. Aplicația poate 

încărca sau accesa date de pe internet în același mod cu un website sau poate descărca 

datele astfel încât utilizatorul să aibă acces ulterior chiar și fără o conexiune la Internet. 

Pentru a decide care din cele două alternative este mai bună, un rol foarte 

important îl au obiectivele proiectului şi grupul de utilizatori ţintă ai aplicaţiei. 

 Când o aplicaţie mobila este mai potrivită decât un website mobil: 

 Pentru realizarea de jocuri interactive 

 Atunci când utilizatorii vor utiliza aplicaţia in mod frecvent iar datele sunt unele 

cu caracter personal 

 Pentru realizarea de calcule complexe sau rapoarte 

 Pentru a putea utiliza funcţionalitaţi native ale dispozitivului. În acest caz 

aplicaţiile mobile sunt singura soluţie deoarece un website nu are acces la funcţii 

cum ar fi sms-urile memorate pe dispozitiv, apelurile memorate pe dispozitiv, 

receptorul GPS al dispozitivului, camera, etc. 

 Atunci când utilizatorul are nevoie de date chiar şi atunci când o conexiune la 

internet nu este disponibilă. 

Figura 3.3 prezintă modul în care aplicaţiile mobile au crescut ca şi utilizare în ultimii 

ani. 

 

           
     Figura 3.3 Cresterea utilizarii aplicatiilor mobile[16] 

 

Conform celor prezentate mai sus realizarea sistemului de supraveghere prin 

intermediul aplicaţiilor mobile este cea mai buna varianta. 
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Sistemul de supraveghere al activității copiilor pe dispozitivele mobile inteligente 

face parte din categoria aplicațiilor de supraveghere sau de spionare prin intermediul 

dispozitivelor inteligente.  

3.3. Platforma Android vs iOS 

În acest capitol se va prezenta o comparație între cele mai utilizate platforme 

mobile, și anume Android și iOS.  

Regulile de bază pentru această comparație sunt foarte bine stabilite: iOS este un 

software deținut de Apple iar utilizatorii au două variante: sau se adaptează și acceptă 

toate funcționalitățile așa cum sunt, sau nu folosesc acest tip de software, respectinv 

dispozitivele Apple. Pe de altă parte, Android permite schimbări majore de software 

realizate prin aplicații create de orice programator. Android permite schimbarea aplicației 

pentru efectuarea apelurilor, mesajelor, suportă diferite iconițe pentru ecranul de start 

(widgets), moduri de deblocare a telefonului, etc. A doua diferență majoră este faptul că 

aplicațiile Google rulează fără nicio problemă pe dispozitive iOS, pe când programele 

realizate de Apple nu au o versiune pentru android. Acest lucru nu se limitează doar la 

aplicații, portărea datelor de pe un dispozitiv Android pe un dispozitiv iOS este mult mai 

ușoară decât realizarea portării în sens invers. 

Tabelul 3.1 prezintă majoritatea asemănarilor şi diferenţelor între cele două 

platforme: 

 

Caracteristica Android iOS 
Dezvoltator Google Apple Inc. 

Release initial 23 Septembrie 2008 29 Iulie 2007 

Tipul de sursă Open Source Închis, cu unele componente 

Open Source 

Personalizare Mare, se poate schimba 

aproape orice 

Limitată fară jailbreak 

Uşurinţa transferului de date 

media 

Depinde de model Prin aplicaţie Desktop 

Disponibil pe  Mai multe telefoane şi tablete 

incluzând Kindle Fire, LG, 

HTC, Samsung, Sony, 

Motorola, Nexus si alelte. 

Inclusiv pentru Google 

Glasses 

iPod Touch, iPhone, iPad, 

Apple TV 

Mesagerie Google Hangouts iMessage 

Magazin de aplicaţii Google Play – 1,000,000+ 

aplicaţii. Alte surse de 

descărcare a aplicaţiilor cum 

ar fi Amazon şi Getjar 

distribuie aplicaţii Android. ( 

surse neconfirmate ) 

Apple app store – 1,000,000+ 

aplicaţii 

Apel video Google Hangouts Facetime 

Familia de sisteme de operare Linux OS X, UNIX 

Programat în C, C++, Java C, C++, C orientat pe obiecte 

Dependent de un calculator 

sau de un Mac 

Nu Nu 
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Caracteristica Android iOS 
Open Source Kernel, UI, şi unele aplicaţii 

standard 

iOS kernel nu este open source 

dar este bazat pe sistemul 

Darwin OS care este open 

source 

Widgets Da Nu, cu excepţia Notification 

Center 

Facilităţi de apel suportate Auto-respond Auto-respond, call-back 

reminder, modul do not 

disturb 

Navigare pe internet Google Chrome (pentru 

versiunile vechi de android, 

alte browsere sunt disponibile) 

Mobile Safari împreuna cu 

alte browsere 

Interfaţă Touch screen, Smartwatch Touch screen, Smartwatch 

Comenzi vocale  Google Now ( la versiunile noi 

) 

Siri 

Harţi Google Maps Apple Maps 

Market share 81.5% din telefoanele 

inteligente la nivel global în 

2014. 3.7% din tabletele din 

America de Nord şi 44.4% din 

tablete in Japonia. În Statele 

Unite în Q1 2013 – 52.3% din 

telefoane şi 47.7% din tablete 

14.8% din telefoanele 

inteligente la nivel global în 

2014. 22.8% din tablete la 

nivel global în 2014. 87% din 

tabletele din America de Nord 

şi 40.1% din tabletele din 

Japonia. 

Limbi disponibile 32 34 

Ultima versiune stabilă Android 5.0.1 ( lollipop ), 

Noiembrie 2014 

8.1 ( 10 Martie 2015 ) 

Producători de dispozitive Google, LG, Samsung, HTC, 

Sony, ASUS, Motorola si 

mulţi alţii 

Apple Inc. 

Lansarea următoarei versiuni Necunoscut Necunoscut 

Website www.android.com www.apple.com 

Tabel 3.1 Comparaţie Android vs iOS [18] 

 

Având în vedere strictețea companiei Apple Inc. În legătură cu noile aplicații, 

sistemul de supraveghere al activității copiilor va fi dezvoltat pe platforma Android. 

Astfel acest sistem va avea o șansă mai mare de a fi distribuită și utilizată la nivel global. 

3.4. Sisteme similare 

Odată cu creșterea copiilor care dețin un telefon inteligent, au fost dezvoltate și o 

serie de aplicații pentru supravegherea activității copiilor pe un telefon inteligent. Pe 

lângă aplicațiile de supraveghere a activității copiilor pe dispozitivele mobile inteligente 

mai există în aceeași clasă de aplicații, aplicații pentru spionare, aplicații pentru 

supravegherea angajaților, aplicații pentru monitorizarea traseului mașinilor de trabsport, 

etc. 

În articolul [19] se prezintă un top 10 al celor mai bune aplicații din categoria 

prezentată mai sus ( supraveghere / spionare ). Principalul dezavantaj, fapt care reprezintă 

și motivul pentru care aceste aplicații nu sunt populare este costul foarte ridicat. 

http://www.android.com/
http://www.apple.com/
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Funcționalitățile oferite de aceste aplicații sunt aproximativ asemănătoare și se bazează 

pe afișarea de rapoarte cu privire la activitățile petrecute pe dispozitivul supravegheat.  

Alegerea unei aplicații din această gamă de aplicații care au ca și funcționalitate 

de bază supravegherea poate fi o alegere dificilă. Alegerea celei mai bune aplicații se 

realizează pe baza mai multor criterii: 

 Usurinţa de utilizare – aplicaţiile de top trebuie să se focuseze pe o 

interfaţa usor de utilizat, care să nu pună obstacole utilizatorului. 

 Preluarea şi afisarea datelor într-un timp scurt – aplicaţiile nu ar trebui sa 

forţeze utilizatorul să aştepte mult timp pentru afisarea datelor. 

 Consumul cât mai redus de trafic de date şi de baterie pe dispozitivul 

supravegheat 

 Preţul aplicaţiei – preţul unui astfel de sistem nu ar trebui să fie mare. 

Majoritatea aplicațiilor de acest gen, inclusiv cele din clasamentul prezentat mai 

sus folosesc, ca și metodă de prezentare a datelor culese de aplicația instalată pe telefonul 

supravegheat, un website. Acest website poate fi unul optimizat pentru mobil sau nu. 

Având în vedere argumentele expuse în subcapitolul 3.2 și faptul că aplicația referită în 

acest document este o aplicație care are ca utilizatori țintă părinții și ca scop 

supravegherea copiilor, se va alege ca și metodă de prezentare a datelor reveritoare la 

activitatea dispozitivului supravegheat printr-o aplicație android. Un alt motiv pentru care 

a fost aleasă această soluție este faptul că o aplicație cu butoane mari și interfață intuitivă 

este mult mai ușor de utilizat de către un părinte decât un website.  

 Prima aplicație din topul realizat în resursa [19] este aplicația Mobistealth. 

3.4.1. TrackApp vs Mobistealth 

Mobistealth este una din cele mai consacrate aplicații din categoria aplicațiilor de 

supraveghere. Interfața website-ului prin intermediul căruia datele culese prin 

supraveghere sunt prezentate se poate vedea în figura 3.4: 

 

 
Figura 3.4 Interfata de vizualizare rapoarte Mobistealth 
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Aplicația Mobistealth este o aplicație care intenționează supravegherea atât a 

copiilor și a angajaților. Toate datele obținute de la dispozitivul supravegheat de către 

aplicația Mobistealth sunt accesibile online, pe website-ul prezentat în Figura 3.4 prin 

intermediul unui nume de utilizator și a unei parole obținute în momentul cumpărării 

aplicației. 

Datorită faptului că aplicația Mobistealth este destinată și pentru supravegherea 

activității angajaților unei firme, pune la dispoziția supraveghetorului și date despre 

calendarul și corespondența prin mail a celui supravegheat. Aplicația prezentată în acest 

document nu va furniza informațiile care nu sunt relevante pentru supravegherea unui 

copil, din simplul motiv al eficienței, al consumului redus de resurse și al păstrării unei 

interfețe utilizator cât mai simpa pentru părinte.  

 Tabelul 3.2 prezintă o comparație între funcționalitățile aplicației reprezentate de 

acest document și aplicația Mobistealth: 

 

Nr. 

Crt. 

Funcţionalitate Mobistealth TrackApp 

1 Rapoarte Apeluri DA DA 

2 Rapoarte Mesaje (SMS) DA DA 

3 Rapoarte Locaţie pe harta DA DA 

4 Cerere Locaţie în timp real DA DA 

5 Atenţionare Cuvinte În SMS NU DA 

6 Opţiune Locaţii Sigure NU DA 

7 Ascunderea aplicaţiei copil 

prin funcţionalitate 

suplimentară 

NU NU 

8 Ascunderea aplicaţiei prin 

lipsa iconiţei 

DA DA 

9 Accesarea Contactelor DA DA 

10 Permiterea înregistrării mai 

multor copii 

DA DA 

      Tabel 3.2 Comparaţie funcţionalitati Track App vs Mobistealth 

 

Având în vedere că cel mai ieftin pachet, care oferă doar funcționalități de bază, 

pe care un părinte îl poate cumpără pentru aplicația Mobistealth costă 0,5$ / zi, consider 

că aplicația de supraveghere a activității copiilor pe dispozitive mobile prezentată în acest 

document ar putea să facă față așteptărilor utilizatorilor și concurenței prezente pe piață 

în acest moment. 

Site-ul de prezentare al aplicației Mobistelth, de unde au fost preluate informațiile 

acestui subcapitol este http://www.mobistealth.com/. 

3.4.2. TrackApp vs mSpy 

Aplicația mSpy face parte din clasa aplicațiilor de supraveghere și este 

considerată una din cele mai de încredere și cu o interfață utilizator foarte atrăgătoare. 

Singurul mare dezavantaj al acestei soluții este prețul foarte ridicat. Acest sistem se poate 

comanda în mai multe versiuni începând de la 39 de dolari și ajungând până la 499. Toate 

datele obținute de la dispozitivul supravegheat de către aplicația mSpy sunt accesibile 
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online, pe un website prin intermediul unui nume de utilizator și a unei parole obținute în 

momentul cumpărării aplicației. Interfața website-ului se poate vedea în figura 3.5: 

 

 
Figura 3.5 Interfaţa grafică a aplicaţiei mSpy 

 

 Funcționalitatea care face că aplicația mSpy să fie în topul celor mai utilizate 

aplicații din categoria din care face parte este faptul că salvează absolut toate tastele care 

au fost apăsate pe telefonul supravegheat. Astfel, supraveghetorul va avea acces chiar și 

la numele de utilizatori și parolele pe care persoana le introduce pe orice site sau în orice 

aplicație de pe telefonul mobil. Având în vedere că aplicația prezentată în documentul de 

față are ca scop doar supravegherea copiilor, această funcționalitate nu va fi 

implementată, tot din motive de eficientă și consum redus de baterie și trafic de internet 

de pe telefonul mobil. Așa cum a fost arătat mai sus, un copil folosește telefonul într-o 

proporție foarte mare pentru a se juca iar pe parcursul unui joc, un număr mare de taste 

este apăsat. Memorarea tuturor acestor taste nu îmbunătățesc cu nimic cunoștințele 

părintelui despre activitățile copilului său. 

 La fel ca și aplicația Mobistealth, aplicația mSpy are același dezavantaj: datele 

sunt prezentate doar prin intermediul unui website. În contextul aplicației prezentate în 

acest document, în urma unei analize a fost stabilit că cea mai bună metodă de afișare a 

datelor este printr-o aplicație mobilă pe care părintele o poate accesa de oriunde.  

Site-ul de prezentare al aplicației mSpy, de unde au fost preluate informațiile 

acestui subcapitol este http://www.mSpy.com/. 

    Tabelul 3.3 prezintă o comparație între funcționalitățile aplicației reprezentate de 

acest document și aplicația mSpy: 

 

 

 

 

 



Capitolul 3 

17 

 

 

Nr. 

Crt. 

Funcţionalitate mSpy TrackApp 

1 Rapoarte Apeluri DA DA 

2 Rapoarte Mesaje (SMS) DA DA 

3 Rapoarte Locaţie pe 

harta 

DA DA 

4 Cerere Locaţie în timp 

real 

DA DA 

5 Atenţionare Cuvinte În 

SMS 

NU DA 

6 Opţiune Locaţii Sigure DA( functionalitate 

adaugata la ultima 

actualizare) 

DA 

7 Ascunderea aplicaţiei 

copil prin 

funcţionalitate 

suplimentara 

NU NU 

8 Ascunderea aplicaţiei 

prin lipsa iconiţei 

DA DA 

9 Accesarea Contactelor DA DA 

10 Permiterea înregistrării 

mai multor copii 

DA DA 

11 Salvarea tastelor apăsate 

pe telefonul 

supravegheat 

DA NU 

Tabel 3.3 Comparaţie funcţionalitaţi TrackApp vs mSpy 

 

3.4.3.  TrackApp vs Spyera 

 

Aplicaţia Spyera se află pe poziţia a 3-a în clasamentul prezentat mai sus. Această 

aplicaţie are o interfaţa la fel de plăcuta ca a aplicaţiilor care o depăsesc în clasament. Pe 

lângă funcţionalitatile pe care orice aplicaţie din această gamă le pune la dispoziţia 

utilizatorilor, aplicaţia Spyera se remarcă prin posibilitatea de a asculata sunetele 

ambientale şi de a trimite o notificare atunci când utilizatorul telefonului supravegheat 

schimbă cartela SIM. Figura 3.5 prezintă interfaţa grafică a aplicaţiei Spyera:  
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Figura 3.6 Interfaţa utilizator a aplicaţiei Spyera 

 

 La fel ca la orice sistem de acest gen, un dezavantaj major îl constituie prețul. 

Sistemul Spyera se poate comanda începând de la prețul de 149 de dolari pentru 3 luni, 

până la 689 de dolari pentru 2 ani. Tabelul 3.4 prezintă o comparaţie între 

funcţionalităţile aplicaţiei reprezentate de acest document si aplicaţia Spyera: 

 

Nr. 

Crt. 

Functionalitate Spyera Track App 

1 Rapoarte Apeluri DA DA 

2 Rapoarte Mesaje (SMS) DA DA 

3 Rapoarte Locaţie pe harta DA DA 

4 Cerere Locaţie in timp real NU DA 

5 Atenţionare Cuvinte În SMS NU DA 

6 Opţiune Locaţii Sigure NU DA 

7 Ascunderea aplicaţiei copil 

prin funcţionalitate 

suplimentară 

NU NU 

8 Ascunderea aplicaţiei prin 

lipsa iconiţei 

DA DA 

9 Accesarea Contactelor DA DA 

10 Permiterea înregistrarii mai 

multor copii 

DA DA 

11 Salvarea tastelor apăsate pe 

telefonul supravegheat 

NU NU 

12 Notificare la schimbarea 

cartelei SIM 

DA NU 

13 Posibilitatea ascultării 

sunetelor  ambientale 

DA NU 

Tabel 3.4 Comparaţie funcţionalitaţi TrackApp vs Spyera 
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Site-ul de prezentare al aplicației Spyera, de unde au fost preluate informațiile 

acestui subcapitol este http://www.spyera.com/. 

3.4.4. Concluzii pe baza studiului sistemelor similare 

Pe baza studiului sistemelor similare se poate observă că majoritatea 

funcționalităților aplicațiilor din această gamă sunt aceleași iar datorită faptului că aceste 

aplicații au ca scop atât supravegherea copiilor cât și a angajaților, prețul pentru un astfel 

de sistm poate fi foarte mare, ajungând până la ordinul sutelor de dolari.   

Conform analizei sistelor prezentate în subcapitolele precedente, toate aplicațiile 

de acest gen se bazează pe salvarea datelor despre apeluri, mesaje si locație. Ca și punct 

forte al aplicațiilor prezentate se poate aminti faptul ca acestea preiau date și despre 

mesajele transmise prin intermediul rețelelor de socializare cum ar fi Facebook, Twitter, 

Viber sau Skype. Cu toate că acest aspect este unul foarte important pentru parinte, 

preluarea informațiilor transmise prin intermediul rețelelor de socializare este disponibilă 

doar dupa ce asupra telefonului a fost efectuată operatiunea de root-are, care duce la 

pierderea garanției telefonului. Ca si puncte slabe ale aplicațiilor prezentate se poate 

considera faptul că acestea prezinta datele fără a le prelucra astfel incat părintele sa fie 

atenționat despre anumite date mai sensibile. Tot ca și un punct slab se poate aminti si 

faptul că prezentarea datelor se face doar prin intermediul unui site web. Astfel, părintele 

are acces la date doar prin intermediul unui calculator, interacțiunea cu un site web prin 

intermediul unui telefon fiind greoaie datorita ecranului de dimensiuni reduse. 

Funcționalitățile introduse de sistemul prezentat în acest document diferite de cele 

obișnuite, identificate ca fiind uzuale în sistemele analizate sunt căutarea cuvintelor dintr-

o listă neagră în mesajele copilului supravegheat și afisarea mesajelor care conțin astfel 

de cuvinte in mod diferențiat și faptul că datele vor fi vizualizate de părinte printr-o 

aplicație mobilă și nu printr-un site web. 
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Capitolul 4. Analiză şi Fundamentare Teoretică 

Acest capitol va prezenta arhitectura conceptuală a sistemului, cerințele funcționale 

captate sub forma cazurilor de utilizare și cerințele non funcționale care specifică atributele 

sistemului și sunt corelate cu cerințele funcționale. De asemenea, vor fi detaliate tehnologiile 

alese în dezvoltarea aplicației. 

4.1. Arhitectura conceptuală a sistemului 

Arhitectura sistemului este una Client-Server în care clienții vor fi reprezentați de 

telefoanele copiilor respectiv ale părinților iar partea de server este realizată prin 

intermediul unui serviciu php accesibil pe bază link-ului către un anumit domeniu. 

Afișarea unei hărți cu locațiile pe dispozitivul clientului se realizează prin Google Maps 

API iar notificarea între dispozitive este realizată cu sistemul de notificări Parse Push 

Notifications. Aplicațiile instalate pe telefoanele inteligente au fost implementate în 

framework-ul Android, prin intermediul IDE-ului Android Studio care pune la dispoziție 

toate uneltele necesare dezvoltării și testării aplicațiilor.  

 

 
Figura 4.1 Arhitectura conceptuala a sistemui 

  

În figura care reprezintă arhitectura conceptuală a sistemului se pot indentifică 

dispozitivele celor doi actori ai aplicației: Părinte și Copil. Aplicația instalată pe telefonul 

părintelui va fi conectată prin intermediul unei chei API către Google Maps API pentru a 

putea afișa o hartă cu locațiile în care s-a aflat copilul. Ambele aplicații necesită o 

conexiune către Parse Push Notifications. Comunicarea cu baza de date se realizează prin 

intermediul Internetului și având că intermediar un serviciu php. Acest lucru aduce o 

constrângere asupra dispozitivelor și anume faptul că acestea trebuie să fie permanent 

conectate la internet. Orice fel de conexiune este acceptată: conexiune de date sau 

wireless.  
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Pentru centralizarea informațiilor despre copii, părinți, apeluri, mesaje și locații se 

va utiliza o baza de date care va fi gestionată prin intermediul sistemului de gestiune al 

bazelor de date phpMyAdmin.  

Pentru trimiterea și recepționarea datelor aflate în baza de date se va folosi arhitectură 

Client-Server. Pentru trimiterea datelor se va efectua un request de tip POST către 

serviciul php. Acest request are ca și parametrii datele care urmează a fi introduse în baza 

de date iar numele link-ului prin care se realizează cererea va stabili tabela din baza de 

date în care vor fi introduse datele. Un exemplu de request POST este: 

http://brtsoft.dx.am/insertLocationSettings.php . Recepționarea datelor se va efectua prin 

intermeriul unui request de tip GET către serviciul php. Informațiile prin intermediul 

cărora se vor selecta datele care urmează să fie recepționate se vor introduce la finalul 

adresei către serviciu iar baza adresei va stabili tabela de baze de date din care se vor 

prelua datele. În Figura 4.2 este prezentată arhitectura Client-Server. În această figură 

clientul este reprezentat de aplicațiile instalate pe dispozitivele inteligente iar serverul 

este reprezentat de serviciul php care se conectează mai departe la baza de date a 

sistemului. Datele transmise se vor afla in formatul JSON. 

 

Figura 4.2 Arhitectura Client-Server 

  

4.2. Cerintele aplicatiei 

Cerințele aplicației reprezintă așteptările utilizatorilor de la acest sistem, și anume 

capabilități și constrângeri la care un sistem trebuie să se conformeze. Identificarea 

corectă a cerințelor aplicației este unul din cei mai importanți pasi în dezvoltarea 

software. Identificarea greșită a cerințelor aplicației poate duce până la imposibilitatea de 

dezvoltare a sistemului.  

Cerințele prezentate în acest subcapitol prezintă funcționalitățile pe care sistemul 

ar trebui să le aibă în vederea realizării obiectivelor într-un mod eficient. Majoritatea 

cerințelor pe care sistemul prezentat de acest document le are se regăsesc la toate 

aplicațiile de acest tip, dar se vor prezenta și anumite funcționalități pe care acest sistem 

de supraveghere le are în plus față de cele existențe. 

4.2.1. Cerinte functionale 

Cerințele funcționale reprezintă capabilitățile pe care sistemul ar trebui să le 

îndeplinească. 
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Sistemul de supraveghere al activității copiilor pe dispozitive mobile are ca și 

funcționalitate principală prezentarea pe dispozitivul părintelui rapoarte despre activitatea 

copilului în diferite forme. Colectarea datelor se va realiza într-un mod indetectabil 

pentru copil iar prezentarea lor se va face pe dispozitivul părintelui. 

 Cerinţe funcţionale aplicaţie de supraveghere 

 

Tabelul 4.1 prezintă cerinţele funcţionale ale aplicaţiei de supraveghere: 

 

Nr. 

Crt. 

Descriere funcţionalitate 

1 Transmiterea informaţiilor referitoare la apelurile pe care le efectuează sau le primeşte 

copilul  

2 Transmiterea informaţiilor referitoare la mesajele pe care le trimite sau le primeşte 

copilul 

3 Transmiterea la un anumit interval de timp a informaţiilor referitoare la locaţia 

dispozitivului copilului 

4 Transmiterea  informaţiilor referitoare la locaţia dispozitivului copilului în momentul 

în care părintele solicită acest lucru 

Tabel 4.1 Cerinţe Funcţionale aplicație de supraveghere 

 

Următoarele date referitoare la un apel vor fi considerate ca fiind relevante: 

 Identificatorul unic al dispozitivului copilului care primește mesajul  

 Numărul de telefon al celuilalt participant la apel 

 În masura în care este posibil, Numele pe care îl are salvat în contactele 

telefonului copilului celălalt participant la apel 

 Durata apelului 

 Data şi ora la care apelul a fost efectuat 

 Tipul apelului ( primit sau efecutat ) 

Următoarele date referitoare la un mesaj se vor considera ca fiind relevante: 

 Identificatorul unic al dispozitivului copilului care primește mesajul  

 Numărul de telefon al celuilalt participant la conversaţie 

 În masura în care este posibil, Numele pe care îl are salvat în contactele 

telefonului copilului celălalt participant la conversaţie 

 Textul propriu-zis al mesajului 

 Data si ora la care mesajul a fost trimis sau recepţionat 

 Tipul mesajului ( primit sau trimis ) 

Informaţiile care se vor considera relevante despre o anumita locaţie vor fi urmatoarele: 

 Identificatorul unic al dispozitivului copilului care primește mesajul  

 Latitudinea 

 Longitudinea 

 Ora la care latitudinea şi longitudinea au fost obţinute 

 Cerinţe funcţionale aplicaţie părinte 

 

Tabelul 4.2 prezinta cerinţele funcţionale ale aplicaţiei părintelui: 
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Nr. 

Crt. 

Descriere funcţionalitate 

1 Utilizatorul trebuie să aiba posibilitatea de a se înregistra ca fiind un nou părinte 

2 Utilizatorul trebuie să aiba posibilitatea de a înregistra un nou copil ca fiind copilul lui 

3 Utilizatorul trebuie să aiba posibilitatea de a alege pentru care din copiii sai doreşte să 

vizualizeze informaţii într-un anumit moment 

4 Sistemul trebuie să prezinte utilizatorului o lista cu toate apelurile copilului, 

diferenţiate ( efectuat-recepţionat ) pe baza unei iconiţe 

5 Sistemul trebuie să prezinte utilizatorului o lista cu toate mesajele copilului, 

diferenţiate ( trimis-recepţionat ) pe baza unei iconiţe 

6 Utilizatorul trebuie să aiba posibilitatea de a adauga pe o hartă zone pe care le 

consideră sigure pentru copilul său 

7 Sistemul trebuie să prezinte informaţiile referitoare la locaţia copilului prin intermediul 

unei harţi cu markere diferenţiate în funcţie de zonele de siguranţa setate de către 

părinte 

8 Utilizatorul poate cere sistemului să afle locaţia copilului în timp real 

9 Utilizatorul trebuie să aiba posibilitatea de a adauga cuvinte pe o lista neagra 

10 Sistemul trebuie să afişeze diferenţiat mesajele care conţin cuvinte aflate pe lista 

neagra faţa de cele care nu conţin 

Tabel 4.2 Cerinţe functionale aplicaţie de vizualizare a datelor 

 

4.2.2. Cerinţe non-funcţionale 

Spre deosebire de cerințele funcționale, cele non-funcționale reprezintă proprietăți 

şi impun constrângeri asupra sistemului. Acestea specifică atributele sistemului și nu ceea 

ce sistemul trebuie să facă. 

Sistemul de supraveghere prezentat în acest document este proiectat în așa fel 

încât un părinte să poată să înregistreze mai mulți copii iar datele să fie preluate în cel 

mai rapid timp posibil. Datorită faptului că interfața utilizator este una prietenoasă, 

intuitivă și ușor de utilizat, utilizatorii nu vor avea nevoie de o prealabilă instruire înainte 

de utilizarea aplicației. 

Utilizabilitatea reprezintă ușurința cu care un sistem poate fi învățat și utilizat de 

către orice tip de utilizator (tânăr, în vârstă, experimentat/neexperimentat în domeniul 

dispozitivelor mobile). În contextual acestui sistem utilizabilitatea este o cerința foarte 

importantă datorită numărului de aplicații de același tip accesibile. Principalul criteriu 

după care aceast gen de aplicații au sau nu au succes, sunt sau nu sunt folosite de către 

utilizatori este utilizabilitatea. Un alt motiv pentru care interfața trebuie să fie una 

prietenoasă și ușor de folosit ( utilizabilitatea sistemului fiind una ridicată ) este faptul că 

o instruire preliminară utilizării aplicației este aproape imposibilă datorită costurilor și al 

comodității utilizatorilor. Pe lângă avantajul pe care îl aduce interfața grafica sistemului 

este faptul că părintele trebuie să își introducă credentialele o singură data, la instalarea 

aplicației. Pentru următoarele utilizări, sistemul va prelua din baza de date un 

identificator unic al dispozitivului și va ști ce copii trebuie să afișeze, fără să întrebe 

părintele.  

Mentenabilitatea se referă la abilitatea sistemului de a fi ușor de modificat și 

întreținut pentru a putea integra ușor noi funcționalități sau a se putea modifica 

funcționalități deja existențe. Din punct de vedere al aplicațiilor Android, acestea sunt 
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structurate pe module, conform designului Model-View-Controller, ceea ce face ca noile 

funcționalități să poată fi integrate foarte simplu. Structura designului face ca pentru 

fiecare funcționalitate, modul și locul în care este implementată să fie ușor de găsit. 

Privind în partea serverului, accesele sunt structurate în funcție de tip: aplicația trimite 

sau primește date. Astfel, pentru fiecare funcționalitate există un fișier .php, fapt care face 

ca fiecare funcționalitate să fie clar reprezentată în cod. Pentru adăugarea de noi 

funcționalități este nevoie de un fișier nou .php care se va integra în serviciu.  

Performanța sistemului se referă la timpul de răspuns al aplicației. Având în 

vedere faptul că pentru îndeplinirea cu succes a unui scenariu de utilizare este nevoie de 

un acces la serviciu, la baza de date și la funcțiile dispozitivului, timpul de răspuns de 1-2 

secunde al aplicației poate fi considerat un timp de răspuns care poate fi considerat bun. 

Un alt criteriu care se refara la performanța este capacitatea bazei de date. În acest 

moment, baza de date are o capacitate de 250 MB iar pentru un părinte care are 2 copii, 

conform testelor se folosesc în timp de aproximativ 3 luni 57 KB, aplicația se consideră a 

fi performantă din punct de vedere al capacității. Datele prezentate mai sus au fost 

determinate pe parcursul testării aplicației. 

Disponibilitatea descrie măsura în care sistemul trebuie să funcționeze pentru 

utilizatori. Acesta trebuie să fie disponibil 24 de ore din 24, utilizatorilor, iar timpul de 

recuperare în cazul căderii unuia dintre servere să fie sub limita de 15 minute. Sistemul 

trebuie să fie implementat iterativ pentru ca eventualele buguri să poată fi descoperite din 

timp și fixate, astfel încât sistemul să funcționeze la parametrii normali. 

 Securitatea acestui sistem este asigurată prin faptul că id-ul unic al unui copil 

este o cheie de 16 caractere combinate pe baza unui algoritm știut doar de producătorul 

dispozitivului. Astfel, aflarea unei astfel de chei devine un lucru aproape imposibil, ceea 

ce face ca datele stocate de aplicație sa fie in sigurantă. Un alt criteriu care face ca 

sistemul să aibă un nivel ridicat de securitate este faptul că datele sunt trimise către server 

prin intermediul parametrilor metodei POST și nu în interiorul adresei. Acest lucru face 

ca tentativele de a introduce date gresite în baza de date să fie imposibi de realizat. Pe 

langă securitatea la nivel de date, sistemul este sigur și din privința utilizatorilor, acesta 

putând fi utilizat pentru vizualizarea datelor referitoare la un copil doar de pe dispozitivul 

pe care a fost introdus copilul.  

 

Tabelul 4.3 prezinta o sinteza a cerinţelor non-funcţionale ale sistemului: 

Nr.Crt. Cerinta Descriere 
1 Utilizabilitate -interfaţa prietenoasa şi uşor de utilizat 

2 Mentenabilitate -o structura care permite uşor modificari şi adăugarea de noi                       

funcţionaliţăti 

-structuraăpe module coezice şi slab cuplate 

3 Performanţa -funcţionalităţi realizate într-un timp cât mai scurt 

-capacitate suficientă 

4 Disponibilitate -dezvoltare iterativa pentru fixarea din timp a situaţiilor 

neprevăzute 

5 Securitatea -protejarea datelor prin acces de pe un dispozitiv unic si chei 

complexe 

Tabel 4.3 Sinteza cerinţelor non-funcţionale 
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4.3. Modelul cazurilor de utilizare 

Conform resursei [12], modelul cazurilor de utilizare este definit de către Procesul 

Unificat în cadrul disciplinei de Cerințe și cuprinde întregul set de cazuri de utilizare. 

Este un model al funcționalităților sistemului și al mediului în care sistemul este utilizat. 

Un scenariu este o secvență specifică de acțiuni și interacțiuni între actori și 

sistem. Se mai numește și instanță de caz de utilizare.  

Un caz de utilizare este o colecție de scenarii de succese și eșecuri care descriu 

actorii utilizând sistemul pentru a atinge un anumit scop. Cazurile de utilizare ale 

sistemului de supraveghere al activitatii copiilor pe dispozitive mobile inteligente vor fi 

captate atât sub formă scrisă, cât și sub forma de diagramă de cazuri de utilizare. 

4.3.1. Diagrama cazurilor de utilizare  

Conform resursei [13], diagrama UML a cazurilor de utilizare prezintă numele 

cazurilor de utilizare împreună cu actorii și relațiile dintre aceștia. Actorul se poate defini 

ca fiind un obiect cu un comportament specific (persoană, sistem computerizat). În cadrul 

sistemului de supraveghere sunt prezenți doi actori, părintele și sistemul instalat pe 

telefonul copilului, fapt care îl face pe copil să fie un stakeholder. Aplicația copilului va 

prelua datele prin intermediul funcțiilor telefonului iar părintele va avea posibilitatea să 

vizualizeze datele și să introducă anumite setări pentru modul de funcționare al aplicației 

copilului.  

 Figura 4.3 prezintă diagrama cazurilor de utilizare ale întregului sistem. Cel mai 

bun mod de a prezenta cazurile de utilizare este atât sub formă de diagramă cât și sub 

formă de text. 



Capitolul 4 

26 

 

 
Figura 4.3 Diagrama cazurilor de utilizare 
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4.3.2. Cazuri de utilizare aplicație copil 

a) Preluarea informațiilor referitoare la apeluri 

 

În momentul în care aplicația sistemului de operare instalat pe dispozitivul 

supravegheat care se ocupă de preluarea și efectuarea unui apel este folosită de către 

copil, datele referitoare la apel sunt preluate de către aplicația de supraveghere și trimise 

către baza de date. Pentru a putea detecta evenimentele de intrare apel și de efectuare 

apel, aplicația copilului trebuie să dețină permisiuni de acces la aplicația sistemului de 

operare care se ocupă de apeluri. Pentru a putea transmite datele către baza de date, 

aplicația copilului trebuie să dețină permisiuni de acces la conexiunea de date sau 

wireless la care este conectat dispozitivul. 

 

Actor principal: Aplicația instalată pe telefonul copilului  

Participanți și interese:  

1) Copilul: fără știrea lui, sunt preluate date despre apelurile sale. 

2) Aplicația instalată pe telefonul acestuia: dorește să salveze date despre 

apelurile copilului. 

Precondiții: 

 Aplicația trebuie să fie instalată și pornită.  

 Dispozitivul trebuie să fie conectat la Internet. 

 Aplicația trebuie să dețina urmatoarele permisiuni: acces la internet, acces 

la aplicația care se ocupă de apelurile telefonului. 

Post condiții:  

 Aplicația copilului își continuă funcționarea în mod normal. 

 În baza de date, în tabela de apeluri se va găsi o tuplă cu informațiile care 

sunt considerate relevante despre un apel. 

Principalul scenariu de succes (Flux de Bază):  
            1. Utilizatorul (copilul) inițiază un apel sau apasă butonul care răspunde la un 

apel.  

2. Aplicația sistemului de operare lansează un eveniment care notifică toate 

aplicațiile interesate ca un apel este în desfășurare. 

3. Aplicația de supraveghere asteaptă și interceptează acest eveniment.  

4. Aplicația de supraveghere salvează datele relevante despre începutul apelului și 

așteaptă terminarea acestuia (data și ora inițierii, tipul apelului, numărul de telefon al 

celuilalt participant la convorbire). 

5. În momentul în care apelul este terminat aplicația de supraveghere salvează 

datele relevante despre sfârșitul apelului (durata apelului).  

6. Aplicația inițiaza o conexiune către baza de date și trimite datele spre a fi scrise 

în baza de date. 

Extensii (Fluxuri Alternative):  

4a. Aplicația nu poate prelua datele de la funcția sistemului de operare: 

1. Aplicația trimite către baza de date datele parțiale. 

2. Dacă aplicația nu a putut prelua niciun fel de date va genera un cod de 

eroare pe care îl va scrie în baza de date.  

6a. Aplicația nu poate iniția o conexiune către baza de date: 
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1. Aplicația incearcă inițierea unei conexiuni după un interval mic de 

timp.  

 

b) Preluarea informațiilor referitoare la mesaje 

 

În momentul în care aplicația sistemului de operare instalat pe dispozitivul 

supravegheat care se ocupă de trimiterea și primirea de mesaje este folosită de către copil, 

datele referitoare la mesaj sunt preluate de către aplicația de supraveghere și trimise către 

baza de date. Pentru a putea detecta evenimentele de primire și trimitere de mesaje, 

aplicația copilului trebuie să dețină permisiuni de acces la aplicația sistemului de operare 

care se ocupă de mesaje. Pentru a putea transmite datele către baza de date, aplicația 

copilului trebuie să dețină permisiuni de acces la conexiunea de date sau wireless la care 

este conectat dispozitivul. 

 

Actor principal: Aplicația instalată pe telefonul copilului  

Participanți și interese:  

1) Copilul: fără știrea lui, sunt preluate date despre mesajele sale. 

2) Aplicația instalată pe telefonul acestuia: doreste să salveze date despre 

mesajele copilului. 

Precondiții: 

 Aplicația trebuie să fie instalată și pornită.  

 Dispozitivul trebuie să fie conectat la Internet. 

 Aplicația trebuie să detină următoarele permisiuni : acces la Internet, acces 

la aplicația care se ocupă de mesaje. 

Post condiții:  

 Aplicația copilului îsi continuă funcționarea în mod normal. 

 În baza de date, în tabela de mesaje, se va găsi o tuplă cu informațiile care 

sunt considerate relevante despre un mesaj. 

Principalul scenariu de succes (Flux de Bază):  
1. Utilizatorul (copilul) trimite sau primește un mesaj.  

2. Aplicația sistemului de operare lansează un eveniment care notifică toate 

aplicațiile interesate că un mesaj a fost trimis sau primit. 

3. Aplicația de supraveghere așteaptă și interceptează acest eveniment.  

4. Aplicația de supraveghere salvează datele relevante despre . 

5. Aplicația initiază o conexiune către baza de date si trimite datele spre a fi scrise 

in baza de date. 

Extensii (Fluxuri Alternative):  

3a. Aplicația nu poate prelua datele de la aplicația sistemului de operare: 

1. Aplicația trimite către baza de date datele parțiale. 

2. Daca aplicația nu a putut prelua niciun fel de date va genera un cod de 

eroare pe care îl va scrie in baza de date. 

6a. Aplicația nu poate iniția o conexiune către baza de date: 

1. Aplicația încearcă initierea unei conexiuni dupa un interval mic de 

timp.  
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c) Preluarea informațiilor referitoare la locația dispozitivului 

 

Locația dispozitivului copilului va fi preluată de aplicație la un interval stabilit de 

timp de o jumătate de oră. Pentru a putea prelua locația copilului, aplicația de 

supraveghere are nevoie de permisiune de citire asupra receptorului GPS al 

dispozitivului. Pentru a putea transmite datele către baza de date, aplicația copilului 

trebuie să dețină permisiuni de acces la conexiunea de date sau wireless la care este 

conectat dispozitivul. 

 

Actor principal: Aplicația instalată pe telefonul copilului  

Participanți și interese:  

1) Copilul: fără știrea lui, sunt preluate date despre locatia sa. 

2) Aplicația instalată pe telefonul acestuia: doreste să salveze date despre locatia 

copilului. 

Precondiții: 

 Aplicația trebuie să fie instalată și pornită.  

 Dispozitivul trebuie să fie conectat la Internet. 

 Aplicația trebuie să dețina următoarele permisiuni : acces la Internet, acces 

la receptorul GPS al dispozitivului. 

Post condiții:  

 Aplicația copilului isi continuă functionarea in mod normal. 

 In baza de date, in tabela de locații, se va gasi o tuplă cu informațiile care 

sunt considerate relevante despre o locatie. 

Principalul scenariu de succes (Flux de Bază):  
1. Un timer anuntă aplicația că este momentul în care ar trebui ca locația să fie  

preluată.  

2. Aplicația accesează sateliții GPS prin intermediul receptorului GPS al  

dispozitivului. 

3. Aplicația de supraveghere așteaptă și primește de la receptor locația 

dispozitivului.  

4. Aplicația initiază o conexiune catre baza de date si trimite datele spre a fi scrise  

în baza de date. 

Extensii (Fluxuri Alternative):  

3a. Aplicația nu poate prelua datele de la receptorul GPS: 

1. Aplicația incearcă să stabilească locația prin intermediul conexiunii la 

internet si continuă cu punctul 4 din principalul scenariu de succes. 

1a. O conexiune la internet nu este disponibilă: 

1. Aplicația preia prin intermediul sistemului de operare al 

telefonului ultima locație cuonscută. 

2. Aplicația genereaza un cod de eroare pe care îl va scrie în baza 

de date cand o conexiune va fi disponibila. 

6a. Aplicația nu poate iniția o conexiune catre baza de date: 

1. Aplicația încearcă inițierea unei conexiuni după un interval mic de 

timp. 
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4.3.3. Cazuri de utilizare aplicație părinte 

 

a) Înregistrare 

 

În momentul în care un părinte decide că dorește să utilizeze acest sistem de 

supraveghere, primul pas pe care trebuie să îl facă este să instaleze aplicațiile pe telefonul 

sau și al copilului iar mai apoi va trebui să se înregistreze. Înregistrarea se va efectua doar 

la prima utilizare a aplicației. Din punctul părintelui de vedere înregistrarea constă în 

introducerea numelui iar sistemul se va ocupa de preluarea indentificatorului unic al 

dispozitivului, astfel încât credentialele părintelui nu vor mai fi necesare la urmatoarelel 

utilizări. Astfel, pentru a se putea înregistra cu succes, un părinte trebuie dețină aplicația 

pe un dispozitiv inteligent conectat la internet și să permită aplicației să acceseze această 

conexiune. 

 

Actor principal: Părintele 

Participanți și interese:  

1) Părintele: intenționează să se înregistreze în vederea utilizarii aplicației. 

Precondiții: 

 Aplicația trebuie să fie instalată și pornită.  

 Dispozitivul trebuie să fie conectat la Internet. 

 Aplicația trebuie să detină permisiunea de acces la Internet. 

Post condiții:  

 Aplicația părintelui îsi continuă funcționarea în mod normal prin 

prezentarea ecranului de introducere copil. 

 În baza de date, in tabela de părinti se va gasi o tuplă cu informațiile care 

sunt considerate relevante despre părinte si dispozitivul pe care a instalat 

aplicația. 

Principalul scenariu de succes (Flux de Bază):  
1. Părintele instaleaza aplicația si o pornteste. 

2. Părintele își introduce numele in aplicație. 

3. Aplicația preia identificatorul unic al dispozitivului și datele introduse de 

părinte.  

4. Aplicația initiaza o conexiune către baza de date și trimite datele. 

Extensii (Fluxuri Alternative):  

1a. Aplicația nu poate fi instalata din cauza permisiunilor: 

1. Părintele apasă butonul prin care confirmă că acordă permisiunile 

cerute de aplicație. 

2a. Datele introduse nu sunt corecte: 

1. Părintele este notificat și se reia pasul 2. 

4a. Aplicația nu poate initia o conexiune către baza de date: 

1. Aplicația încearca initierea unei conexiuni la interval mic de timp. 

2. În momentul în care o conexiune este posibilă, datele sunt introduse în 

baza de date și Părintele își poate continua activitatea în cadrul 

aplicației. 
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b) Adăugare copil 

 

După ce părintele este înregistrat cu succes, acesta va fi redirecționat către un 

ecran în care îi este solicitat de către sistem să introducă un copil. Un alt mod de a ajunge 

la acest caz de utilizare este din ecranul în care părintele poate vizualiza toți copiii pe care 

îi are înregistrați. În acest ecran se găsește un buton cu textul sugestiv- Înregistrează un 

nou copil. Pentru înregistrarea unui copil părintelui îi sunt solicitate câteva date personale 

despre copil și identificatorul unic al dispozitivului copilului. Astfel, părintele poate 

înregistra un copil doar după ce aplicația copilului a fost instalată pe dispozitivul 

copilului. La instalare, aplicația copilului afișează pentru câteva secunde identificatorul 

unic al dispozitivului pe care este instalată. Astfel, pentru a putea înregistra cu succes un 

copil, un părinte trebuie dețină aplicația pe un dispozitiv inteligent conectat la internet și 

să permită aplicației să acceseze această conexiune.  

 

Actor principal: Părintele 

Participanți și interese: 

1) Părintele: dorește să introduca un copil în baza de date în vederea 

supravegherii. 

Precondiții: 

 Aplicația trebuie să fie instalată și pornită.  

 Dispozitivul trebuie să fie conectat la Internet. 

 Aplicația trebuie să dețina permisiunea de acces la Internet. 

Post condiții:  

 Aplicația parintelui iși continuă funcționarea în mod normal prin afișarea 

unei liste cu toți copiii înregistrati de părinte până în acest moment. 

 În baza de date, atât în tabela de copii, cât si în tabela de părinti_copii se 

va găsi câte o tupla cu informațiile care sunt considerate relevante despre 

copil și dispozitivul pe care ruleaza Aplicația copilului. 

Principalul scenariu de succes (Flux de Bază):  
1. Părintele pornește Aplicația și accesează ecranul de introducere copil. 

2. Părintele introduce datele referitoare la copil în aplicație. 

3. Aplicația validează datele trimise de către părinte.  

4. Aplicația inițiază o conexiune către baza de date și trimite datele. 

5. Aplicația redirecționează utilizatorul către ecranul care prezintă lista de copii 

înregistrați ai părintelui 

Extensii (Fluxuri Alternative):  

3a. Copilul este deja introdus în sistem: 

1. Se trece la efectuarea pasului 5. 

3a. Datele introduse nu sunt corecte conform criteriilor de validare: 

1. Părintele este notificat și se reia pasul 2. 

4a. Aplicația nu poate iniția o conexiune către baza de date: 

1. Aplicația încearcă inițierea unei conexiuni după la interval mic de 

timp. 

2. În momentul în care o conexiune este posibilă datele sunt introduse în 

baza de date și se trece la pasul 5. 
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c) Vizualizarea informațiilor referitoare la copii, mesaje sau apeluri sub 

forma de listă 

 

Odată ce părintele este înregistrat cu succes și a reușit să introducă cel puțin un 

copil, se ajunge la momentul în care părintele dorește să vizualizeze datele pe care 

aplicația i le pune la dispozitite despre copii și despre activitaile acestora. Aceste 

informații se vor afișa în formă de listă sau sub formă unei hărți, în funcție de natura 

acestora. Acest scenariu de utilizare prezintă afișarea informațiilor sub formă de listă. 

Deoarece pentru oricare dintre cele 3 tipuri de informații-copii, mesaje, apeluri, scenariile 

de utilizare sunt asemănătoare, se va prezenta un singur scenariu, și anume scenariul de 

utilizare pentru vizializarea mesajelor. Pentru a putea prelua informațiile și a le afișa 

părintele trebuie să dețină aplicația pe un dispozitiv inteligent conectat la internet și să 

permită aplicației să acceseze această conexiune.  

 

Actor principal: Părintele 

Participanți și interese:  

1) Părintele: dorește să vizualizeze mesajele copilului. 

Precondiții: 

 Aplicația trebuie să fie instalată și pornită.  

 Dispozitivul trebuie să fie conectat la Internet. 

 Aplicația trebuie sa dețină permisiunea de acces la Internet. 

Post condiții:  

 Aplicația afisează o listă cu informațiile cerute. 

 Aplicația părintelui iși continuă funcționarea în mod normal. 

Principalul scenariu de succes (Flux de Bază):  
1. Părintele pornește Aplicația. 

2. Părintele selectează un copil din lista de copii. 

3. Părintele selectează ce fel de informații dorește să vizualizeze: apeluri, mesaje 

sau locații; în cazul acestui scenariu de utilizare, părintele va selecta opțiunea 

mesaje. 

4. Sistemul preia informațiile despre mesajele copilului selectat. 

5. Sistemul prelucrează mesajele în funcție de lista neagră de cuvinte și le 

afisează sub forma unei liste. 

Extensii (Fluxuri Alternative):  

2a. Nu există nicun copil deja introdus în sistem: 

1. Se trece la efectuarea pasului 1 din cazul de utilizare înregistrarea unui 

copil. 

4a. Nu există date despre mesajele copilului memorate în baza de date: 

1. Părintele este notificat. 

4b. Aplicația nu poate iniția o conexiune către baza de date: 

1. Aplicația încearcă inițierea unei conexiuni la un interval mic de timp. 

2. În momentul în care o conexiune este disponibilă, sistemul preia datele 

și se continuă cu efectuarea pasului 5. 

5a. În lista neagră nu se află niciun cuvânt pentru acest copil: 

1. Aplicația notifică părintele despre existența unei liste negre și continuă 

execuția fără diferențierea mesajelor. 
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d) Vizualizarea istoricului locațiilor în care s-a aflat copilul 

 

Odată ce părintele este înregistrat cu succes și a reușit să introducă cel puțin un 

copil, se ajunge la momentul în care părintele dorește să vizualizeze datele pe care 

aplicația i le pune la dispozitite despre copii și despre activitaile acestora. Aceste 

informații se vor afișa în formă de lista sau sub formă unei hărți, în funcție de natura 

acestora. Acest scenariu de utilizare prezintă afișarea pe o hartă a unui istoric al locatiilor 

în care s-a aflat copilul. Afișarea locației copilului în timp real se va realiza în mod 

similar cu afișarea istoricului. Pentru a putea prelua informațiile și a le afișa părintele 

trebuie să dețină aplicația pe un dispozitiv inteligent conectat la internet și să permită 

aplicației să acceseze această conexiune.  

 

Actor principal: Părintele 

Participanți și interese:  

1) Părintele: doreste să vizualizeze un istoric al locațiilor in care s-a aflat copilul. 

Precondiții: 

 Aplicația trebuie să fie instalată și pornită.  

 Dispozitivul trebuie sa fie conectat la Internet. 

 Aplicația trebuie să detină permisiunea de acces la Internet. 

Post condiții:  

 Aplicația afisează o hartă cu markere reprezentând locațiile copilului. 

 Aplicația părintelui își continuă funcționarea în mod normal. 

Principalul scenariu de succes (Flux de Bază):  
6. Părintele pornește aplicația. 

7. Părintele selectează un copil din lista de copii. 

8. Părintele selectează ce fel de informații dorește să vizualizeze: istoric locatii 

sau locatie in timp real; in cazul acestui scenariu de utilizare, părintele va 

selecta optiunea istoric locații. 

9. Sistemul preia informațiile despre locațiile copilului selectat. 

10. Sistemul prelucrează mesajele în funcție de lista de locații sigure și le afisează 

în mod diferențiat pe o hartă. 

Extensii (Fluxuri Alternative):  

2a. Nu există niciun copil deja introdus în sistem: 

2. Se trece la efectuarea pasului 1 din cazul de utilizare inregistrarea unui 

copil. 

4a. Nu există date despre locațiile copilului memorate în baza de date: 

2. Părintele este notificat. 

4b. Aplicația nu poate iniția o conexiune către baza de date: 

3. Aplicația încearca initierea unei conexiuni la interval mic de timp. 

4. În momentul în care o conexiune este disponibilă, sistemul preia datele 

și se continuă cu efectuarea pasului 5. 

5a. În lista de locații sigure nu se afla nicio locatie pentru acest copil: 

2. Aplicația notifică părintele despre existența unei liste de locații sigure 

și continuă execuția fară diferențierea locațiilor. 
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e) Adăugarea unei locatii la lista de locații sigure 

 

Una din funcționalitățile sistemului pune la dispoziția părintelui posibilitatea de a 

selecta un punct pe hartă și o anumită distanță reprezentând raza unui cerc cu centrul în 

locația selectată ca fiind o locație sigură pentru copil. Acest scenariu de utilizare prezintă 

pașii pe care un părinte trebuie să îi îndeplinească pentru a introduce cu succes o astfel de 

locație. Pentru a putea afișa o hartă pe care să se poată seta un punct și pentru a putea 

trimite informațiile către baza de date părintele trebuie să dețină aplicația pe un dispozitiv 

inteligent conectat la internet și să permită aplicației să acceseze această conexiune.  

 

Actor principal: Părintele 

Participanți și interese:  

1) Părintele: dorește să seteze o locație pe care o consideră ca fiind sigură pentru 

copilul său. 

Precondiții: 

 Aplicația trebuie să fie instalată și pornită.  

 Dispozitivul trebuie să fie conectat la Internet. 

 Aplicația trebuie să detină permisiunea de acces la Internet. 

Post condiții:  

 În baza de date, în tabela de locații sigure se va gasi o tuplă cu informațiile 

introduse de catre părinte. 

 Aplicația părintelui își continuă functionarea în mod normal. 

Principalul scenariu de succes (Flux de Bază):  
1. Părintele pornește aplicația. 

2. Părintele selectează un copil din lista de copii. 

3. Părintele selectează din meniul de opțiuni opțiunea Setari Locații. 

4. Părintele introduce numele noii locații. 

5. Părintele alege un punct pe o hartă pusă la dispoziție de aplicație. 

6. Părintele setează distanta fata de acel punct la care copilul va fi considerat în 

sigurantă. 

7. Sistemul validează datele introduse. 

8. Aplicația initiază o conexiune către baza de date și transmite datele. 

Extensii (Fluxuri Alternative):  

2a. Nu există nicun copil deja introdus în sistem: 

1. Se trece la efectuarea pasului 1 din cazul de utilizare înregistrarea unui 

copil. 

5a. Harta nu este vizibilă: 

1. Părintele va executa orice interactiune cu harta in vederea 

reîmprospătării acesteia, după care va alege punctul. 

7.a Datele introduse nu sunt corecte: 

1.   Părintele va fi notificat cu privire la introducerea gresită a datelor și se  

      va continua cu unul din pașii 4, 5 sau 6 în functie de datele pe care 

părintele le-a introdus greșit. 

8a. Aplicația nu poate iniția o conexiune către baza de date: 

1. Aplicația încearca initierea unei conexiuni la interval mic de timp. 
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2. În momentul în care o conexiune este disponibila, sistemul trimite 

datele spre a fi scrise în baza de date. 

 

f) Adăugarea unui cuvant în lista neagra de cuvinte 

 

Altă functionalitatate a sistemului pune la dispoziția părintelui posibilitatea de a 

avea o listă neagră cu cuvinte pentru filtrarea mesajelor. În cazul în care un mesaj conține 

unul din cuvintele prezente în lista neagră, acest mesaj va fi diferențiat de celelalte în lista 

de mesaje. Acest scenariu de utilizare prezintă pașii pe care un părinte trebuie să îi 

îndeplinească pentru a adaugă cu succes un cuvânt în lista neagră. Pentru a putea trimite 

informațiile către baza de date părintele trebuie să dețină aplicația pe un dispozitiv 

inteligent conectat la internet și să permită aplicației să acceseze această conexiune.  

 

Actor principal: Părintele 

Participanți și interese:  

1) Părintele: dorește să adauge un cuvant pe lista neagră. 

Precondiții: 

 Aplicația trebuie să fie instalată și pornită.  

 Dispozitivul trebuie să fie conectat la Internet. 

 Aplicația trebuie să detină permisiunea de acces la Internet. 

Post condiții:  

 În baza de date, în tabela care conține lista neagră se va gasi o tuplă cu 

informațiile introduse de către părinte. 

 Aplicația părintelui își continuă functionarea în mod normal. 

Principalul scenariu de succes (Flux de Bază):  
1. Părintele pornește aplicația. 

2. Părintele selectează un copil din lista de copii. 

3. Părintele selectează din meniul de opțiuni optiunea Lista Neagră. 

4. Părintele introduce noul cuvânt. 

5. Sistemul validează cuvântul. 

6. Aplicația inițiază o conexiune către baza de date și transmite datele. 

Extensii (Fluxuri Alternative):  

2a. Nu exista nicun copil deja introdus în sistem: 

2. Se trece la efectuarea pasului 1 din cazul de utilizare înregistrarea unui 

copil. 

5a. Datele introduse nu sunt corecte: 

1.   Părintele va fi notificat cu privire la introducerea greșita a datelor și se  

      va continua cu pasul 4. 

 5b. Cuvântul introdus se afla deja în listă: 

1. Părintele va fi notificat de faptul că dorește să introducă un cuvânt care 

există deja. 

2. Scenariul de utilizare se termină cu succes. 

6a. Aplicația nu poate iniția o conexiune către baza de date: 

3. Aplicația încearca initierea unei conexiuni la interval mic de timp. 

4. În momentul în care o conexiune este disponibilă, sistemul trimite 

datele spre a fi scrise în baza de date. 
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4.4. Tehnologii utilizate 

Acest proiect are ca și scop construirea unui sistem de aplicații Android care 

respectă paradigmele Client-Server prin intermediul căruia părinții să poată supraveghea 

activitatea copiilor lor pe telefoanele mobile inteligente. Tehnologiile alese pentru partea 

de server sunt MySql și php, iar pentru partea de client se vor folosi Android, Google 

Maps API și Parse Push Notifications. 

4.4.1. Tehnologii pe parte de client 

Partea de client este reprezentată de un sistem de 2 aplicații care vor rula pe 

platforma Android și vor fi implementate conform design patternul MVC (Model-View-

Controller). 

4.4.1.1. Android 

Android este o platformă software și un sistem de operare pentru dispozitive și 

telefoane mobile inteligente bazată pe nucleul Linux. Prima mare companie care a 

investit în Android este Google iar mai apoi consorțiul comercial Open Hanset Alliance. 

 

 
Figura 4.4 Schema platformei Android [5] 

 

 În figura 4.4, care prezintă schema platformei Android, se pot observa 4 etaje 

clare. Etajul superior este reprezentat atât de aplicațiile preinstalate pe orice dispozitiv 

care are ca și sistem de operare sistemul Android, cât și de aplicațiile pe care orice 
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dezvoltator le poate construi și personaliza. Al doilea etaj este reprezentat de serviciile 

API de nivel înalt pe care platforma Android le pune la dispoziția dezvoltatorilor. 

Principala componentă a acestui etaj este Activity Manager. Activity Manager 

controlează ciclul de viață al aplicațiilor și pune la dispoziție un mecanism de navigare 

între activități. Pe lângă Activity Manager, etajul Application Framework pune la 

dispoziție un set larg de elemente de vizualizare incluzând liste, căsuțe de text, butoane și  

meniuri care pot fi folosite pentru dezvoltarea de aplicații. Tot aici se găsesc modulele 

Resource Manager și Content Provider, prin intermediul cărora dezvoltatorul are acces la 

resurse grafice sau fișiere de tip layout.  

    Limbajul Java [2] este cel mai folosit limbaj pentru dezvoltarea aplicațiilor 

Android. Atât aplicațiile pre-instalate pe dosipozitiv cât și cele realizate de diferiți 

dezvoltatori sunt implementate în limbajul Java. Compilatorul preia codul Java și îl 

transformă în byte code Java, care, mai apoi va fi transformat în cod byte Dalvik, în 

fișiere .dex. Majoritatea dezvoltatorilor de aplicații Android folosesc ca și unelte de 

dezvoltare uneltele puse la dispoziție de către IDE-ul Android Studio dar dezvoltarea 

aplicațiilor Android este posibilă și prin intermediul unui plugin pentru Eclipse. Pentru 

acest proiect implementarea a fost realizată în Android Studio versiunea 1.2.1.1. Figura 

4.6 prezintă interfața Android Studio în care acest proiect a fost implementat: 

 

 
Figura 4.5 Interfața grafică Android Studio 1.2.1.1 

 

Principalul concept care trebuie înțeles pentru dezvoltarea aplicațiilor Android sunt 

Activitățile și ciclur lor de viață. Figura 4.7 prezintă detaliat conceptul de Activitate 

Android împreună cu acțiunile care pot avea loc în cadrul unei Activități și cu ciclul de 

viață al acesteia.  
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Figura 4.6 Ciclul de viață al unei Activități Android [5] 

 

4.4.1.2. Google Maps API 

Dezvoltat de către Google, Google Maps API [20] este un serviciu de hărți atât 

pentru sisteme desktop cât și pentru sisteme mobile. Acest serviciu pune la dispoziția 

dezvoltatorilor imagini, hărți ale străzilor, vederi panoramice de 360 de grade, condiții de 

trafic în timp real și planificare de rute pentru pietoni, mașini, bicicliști și pentru 

transportul în comun. Pentru prima data, acest serviciu a fost pus la dispoziția 

dezvoltatorilor în luna iunie a anului 2005 și era destinat doar site-utilor web. Acest 

serviciu este unul public, gratuit și, cel mai important, fără reclame. Pentru dezvoltatorii 

de aplicații mobile serviciul Google Maps API este accesibil din luna Octombrie a 

aceluiași an.  

 Pentru a putea utiliza acest serviciu, un dezvoltator trebuie să își creeze un cont 

pe siteul destinat API-urilor Google, în cadrul acestui site să activeze Google Maps API 

și să genereze o cheie API care conține date despre pachetul aplicației în care urmează să 
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fie folosit serviciul. Orice serviciu pus la dispoziție de către Google este accesibil de către 

aplicațiile care rulează pe sistemul de operare Android prin intermediul aplicației pre-

instalate Google Play. Figura 4.7, preluată din sursa [20], prezintă modul în care orice 

Google API este disponibil de pe telefoanele cu sistem de operare Android: 

 
Figura 4.7 Modul de funcționare a unui API Google 

4.4.1.3. Parse Push Notifications 

Tehnologiile Push [6] descriu un anumit stil de comunicare prin internet unde 

cererea este inițiată de un publisher sau un server central. Această tehnologie este opusul 

tehologiilor de tip pull/get, unde cererea pentru transmiterea informațiilor este realizată 

de către client.  

 În lumea dispozitivelor mobile comunicarea în direcția Server-Client obișnuia să 

fie o problemă care putea fi rezolvată doar printr-un consum mare de resurse (baterie și 

trafic). Înainte de apariția tehnologiilor de tip push, această problemă era rezolvată prin 

interogări continue ale clientului (dispozitivul mobil) către Server. Acest mod de 

comunicare poartă numele de tehnologia Polling iar figura 4.9 arată principiul acestui tip 

de comunicare între server și client: 
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Figura 4.8 Tehnologia Polling 

 

Tehnologia Push este folosită pentru informarea clientului despre faptul că noi 

informații sunt accesibile în partea de server. Un client se înregistrează pe un anumit 

canal iar în momentul când informații noi sunt disponibile, serverul informează toți 

clienții înregistrați pe un anumit canal despre actualizare. Modul de funcționare al 

tehnologiei Push este prezentat în Figura 4.10: 

 

 
Figura 4.9 Tehnologia Push 

 

Dintre opțiunile de servicii Push din care s-ar putea alege pentru implementarea 

acestei tehnologii am ales pentru acest proiect serviciul Parse. Alegerea făcută se 

datorează numărului mare de dezvoltatori care folosesc acest serviciu și care recomandă 

acest serviciu pe diferite forumuri, și, mai important, faptul că acest serviciu este unul din 

serviciile de notificări de tip Push gratuite. Pentru transmiterea notificarilor, librăria Parse 

folosește Google Cloud Messaging (GCM) dacă este posibil iar dacă dispozitivul nu 

suportă GCM, Parse va folosi un serviciu care menține o conexiune către Parse Cloud.  

 Pentru a folosi serviciul de notificări, o aplicație android are nevoie de anumite 

permisiuni (SEND,REGISTRATION,RECEIVE) și de o cheie API pe care dezvoltatorul 

o obține de pe site-ul celor care pun la dispoziție acest API, în cazul acestui proiect, 

www.parse.com. 

4.4.2. Tehnologii pe parte de server 

Partea de server a acestui proiect este reprezentată de un serviciu php accesibil 

clienților prin intermediul cererilor de tip GET, pentru cererea de informații de la baza de 

date, sau POST, pentru trimiterea datelor către baza de date. Bază de date este o bază de 

date relațională MySQL, limbajul folosit pentru accese fiind SQL.  
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4.4.2.1. MySQL 

MySQL [11] este un sistem de gestiune al bazelor de date relaționale open-source. 

MySQL este o soluție aleasă mai ales pentru aplicațiile web și este folosit în principal 

deoarece se poate integra cu orice limbaj de programare orientat obiect prin intermediul 

driverelor care sunt puse la dispoziție în mod gratuit. Principalele motive pentru care 

dezvoltatorii aleg să folosească MySQL pentru gestiunea bazelor de date sunt 

scalabilitatea, flexibilitatea și performanță înaltă a acestei unelte. Gratuitatea sistemului 

MySQL este un alt factor care face ca popularitatea acestuia să fie atat de mare.  

 Pentru administrarea bazelor de date există mai multe posibilități, de la utilizarea 

comenzilor în linia de comandă până la folosirea unor interfețe cum ar fi phpMyAdmin, 

interfața care va fi folosită și în realizarea acestui proiect. phpMyAdmin este o unealtă 

gratuită și open-source implementată în limbajul php destinată administrării bazelor de 

date prin intermediul unui Browser Web. Această unealtă permite crearea, modificarea 

tabelelor, introducerea și editalrea datelor și multe alte funcții prin intermediul interfeței 

grafice, dar este capabil și de a executa cod SQL.  

4.4.2.2. Limbajul php 

Limbajul php (denumire provine din limba engleză și reprezintă un acronim 

pentru php Hypertext Preprocessor) este un limbaj orientat obiect care, așa cum rezultă 

din resursa [11] se folosește în principal pentru realizarea aplicațiilor web.  

   Limbajul php se folosește în cele mai multe cazuri împreună cu limbajul HTML, 

dar începând cu versiunea 4.3.0 se poate folosi și în mod linie de comandă, astfel fiind 

posibilă realizarea de aplicații independente doar prin intermediul acestui limbaj. 

Principalele caracteristici care au făcut ca limbajul php să fie foarte de popular sunt 

Familiaritatea (sintaxa limbajului este una simplă) Simplitatea, Eficiența, Securitatea, 

Flexibilitatea și faptul că este gratuit.  

   Fiind considerat o combinație între limbajele de programare C, Pearl și Java, 

limbajul php poate rula pe majoritatea sistemelor de poerare și poate interacționa cu 

majoritatea serverelor web. Codul php este interpretat de serverul Web care va genera un 

cod HTML (Hypertext Markup Language) care va fi vizualizat de utilizator prin 

intermediul unui browser web.  

4.4.3. Comunicarea între Client și Server 

Comunicarea între Client și Server se realizează prin intermediul protocolului 

HTTP [4]. Hypertext Transfer Protocol este un protocol de tip text și este metoda cea mai 

des utilizată pentru accesarea informațiilor care se află pe un server Word Wide Web.   

Pentru transmiterea informațiilor între client și server, protocolul HTTP pune la 

dispoziție două posibilități: 

 Transferul datelor în combinație cu o cerere pentru o resursă (HTTP – 

metoda GET) 

 Transferul datelor în combinație cu o cerere specială (HTTP – Metoda 

POST) 

Acestea sunt principalele metode ale protoculului HTTP, la care se adaugă metodele: 

HEAD, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT. 
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 Datele transmise între Client și Server se vor află în formatul JSON. Denumirea 

JSON este un acronim în limba engleză pentru JavaScript Object Notation și este un 

format de reprezentare și interschimb de date între aplicații informatice. Formatul JSON 

este un format text, utilizat pentru transmiterea obiectelor și structurilor de date prin 

intermediul procesului de serializare. Un ald mod, mai complex, de a transmite astfel de 

date este formatul XML. Principalul avantaj al formatului JSON față de formatul XML 

este faptul că datele în formatul JSPN sunt mai ușor de parcurs și de manipulat. 

 Inițial, formatul JSON a fost creat pentru limbajul de programare JavaScript, dar 

datorită avantajelor sale și a unei creșteri rapide în popularitare, în prezent majoritatea 

limbajelor de programare existente oferă implementări de analizatoare JSON. 

 Principalele sturcturi din care este construit formatul JSON sunt: 

 Obiecte – perechi nume-valoare. Aceste obiecte pot avea diferite tipuri, 

incluzând tipuri primitive de date cât și structuri complexe. 

 Vectori JSON – o lista ordonată de valori. 
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Capitolul 5. Proiectare de Detaliu și Implementare 

Acest capitol prezintă diagramele reprezentative pentru sistemul de supraveghere 

și explicații pe baza acestor diagrame. Tot în acest capitol vor fi explicate majoritatea 

deciziilor importante luate pe parcursul proiectării. Descrierea componentelor, a claselor 

și a metodelor mai importante din implementare se vor găsi tot în acest capitol. 

5.1. Structura generală a sistemului 

Sistemul de supraveghere pentru dispozitive mobile este un sistem implementat 

conform paradigmelor Client-Server în care partea de Client este reprezentată de două 

aplicații Android iar partea de server a fost realizată prin intermediul unui serviciu php 

care are acces la o baza de date gestionată prin sistemul de gestiune al bazelor de date 

MySQL. 

Figura 5.1 prezintă diagrama de nivel înalt a intregului sistem: 

 
Figura 5.1 Diagrama de nivel înalt a intregului sistem 

 

 Sistemul de supraveghere se poate încadra în design patternul Layers, fiind 

alcătuit din Nivelul de prezentare a Interfață utilizator a aplicațiilor Android, Nivelul 

Logica Partea de Model și Controller din cadrul aplicațiilor Android, și Nivelul de date a 
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Serviciul PHP împreună cu baza de date propriu-zisă. Aplicațiile Client vor fi accesibile 

doar prin intermediul sistemului de operare Android deoarece acestea sunt implementate 

doar pentru dispozitivele pe care rulează acest sistem de operare. Datorită acestui fapt, 

pentru aplicațiile client se va respecta design patternul Model-View-Controller, design 

respectat de orice aplicație dezvoltată corect pentru Android. În cadrul acestui design, 

View-urile vor fi scrise în fișiere XML care vor conține obiecte specifice interfeței 

Android, Controller-ele vor fi reprezentate de către Activități care vor manipula view-

urile și se vor ocupa de tratarea evenimentelor iar Modelele vor implementa logica 

aplicației, nedepinzind de View sau de Controller. Baza de date va fi menținută prin 

intermediul sistemului de gestiune al bazelor de date MySQL iar serviciul implementat în 

limbajul php va avea acces la această bază de date printr-o conexiune directă datorită 

faptului că ambele se găsesc pe același domeniu. Comunicarea între Client și Serviciul 

php se va realiza prin intermediul protocolului HTTP iar datele interschimbate se vor afla 

în formatul JSON. 

5.2. Diagrama de deployment 

O diagramă de deployment reprezintă în limbajul Unified Modeling 

componentele hardware care apar în proiect imreuna cu componentele software care 

rulează pe fiecare nod reprezentat de o componentă hardware și modul în care nodurile 

sunt conectate. 

Figura 5.2 reprezintă diagrama de deployment a sistemului: 

 
Figura 5.2 Diagrama de deployment a sistemului 

 

 La fel cum prezintă și figura de mai sus, totul începe de la utilizator, acesta 

acționează asupra aplicației instalate pe dispozitivul Android, care la rândul ei comunică 

prin protocolul HTTP cu Serviciul PHP de pe un Server WEB. Serviciul PHP, pentru 

obținerea și scrierea datelor comunică cu baza de date MySQL prin intermediul unei 

conexiuni SQL. 

5.3. Serviciul PHP - Detalii de implementare 

Serviciul PHP reprezintă o interfață între aplicațiile Android (Client) și baza de 

date MySQL și este folosit strict pentru adăugarea sau citirea informațiilor din baza de 

date. Acest serviciu este accesibil prin intermediul request-urilor de tip HTTP. În cadrul 

acestui proiect, părțile protocolului care vor fi folosite sunt urmatoarele: 

 Tipul request-ului: se vor folosi request-uri de tip GET- pentru preluarea 

datelor din baza de date și POST-pentru transmiterea informațiilor către 

baza de date 
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 Numele request-ului; pentru o bună structurare și înțelegere a codului, 

numele request-ului, respectiv al fișierului care realizează acest request, 

este simbolic pentru tipul request-ului și pentru tabela din baza de date pe 

care urmează să se efectueze operația. Câteva exemple de denumiri : 

getParentById, getChildSmss, getParentChildren, postLocation, 

postParent, etc. 

 Parametrii request-ului. Parametrii request-ului sunt reprezentați de date 

care vor fi folosite în interiorul request-ului pe post de constrângeri asupra 

datelor care vor fi preluate sau introduse în baza de date. Pentru request-

urile de tip GET, la preluarea datelor, parametrii se vor trimite în interiorul 

adresei care este apelată, imediat după denumirea request-ului și caracterul 

‚?’. Parametrii vor fi separați de caracterul ‚&’. Un exemplu de request de 

tip GET este:  

http://brtsoft.dx.am/getChildCalls.php?child_id=9431243d23bd34g5. 

Pentru request-urile de tip POST parametrii se vor trimite în corpul 

request-ului prin intermediul structurii de tip parametru-valoare. 

În continuare se va explica structura unui request. Request-ul începe prin 

preluarea parametrilor din adresa apelată sau din corpul request-ului și continuă cu 

inițierea unei conexiuni către baza de date. Pentru inițierea unei conexiuni către baza de 

date se cer următoarele informații: numele serverului și portul a în cazul de față 

fdb12.awardspace.net:3306, numele de utilizator a în cazul de față 1846361_brtsoft și 

parola utilizatorului a în cazul de față licenta323. După ce conexiunea a fost realizată cu 

succes, se va selecta baza de date și se vor executa una sau mai multe interogări în funcție 

de parametrii, răspunsul urmând a fi codificat în formatul JSON spre a fi transmis 

aplicației Client. După trimiterea rezultatelor, conexiunea către baza de data va fi închisă. 

5.4. Aplicațiile Client – Detalii de implementare 

În partea de client a sistemului de supraveghere se găsesc două aplicații Android. 

O aplicație care va fi instalată pe dispozitivul copilului și se va ocupa de preluarea datelor 

de la funcțiile de baza ale dispozitibului și de trimiterea lor către serviciul php în vederea 

inserării lor în baza de date iar cealaltă are ca scop prezentarea părintelui rapoarte despre 

activitățile copilului în diferite forme. 

5.4.1. Aplicația de supraveghere 

Aplicația Client de supraveghere a fost realizată în limbajul de programare Java și 

este destinată dispozitivelor cu sistem de operare Android. Realizarea aplicației a fost 

posibilă folosind tool-urile puse la dispoziție de IDE-ul Android Studio versiunea 1.2.1.1.  

În acest capitol vor fi prezentate și detaliate diagrama de clase și clasele mai 

importante împreună cu atributele și metodele reprezentative ale acestora. 

http://brtsoft.dx.am/getChildCalls.php?child_id=9431243d23bd34g5
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5.4.1.1. Diagrama de pachete 

 
Figura 5.3 Diagrama de pachete ale aplicației de supraveghere 

 

În Figura 5.3 prezeinta cele 3 pachete ale aplicației de supraveghere împreună cu 

dependințele dintre ele. Cu toate că designul urmat în realizarea acestei aplicații este 

Model-View-Controller, pachetul View nu este prezent datorită faptului că view-urile 

sunt scrise în fișiere de tip XML, acestea fiind memorate în altă parte față de clasele 

aplicației. În această diagramă Controllerul este reprezentat de pachetele activities și 

handlers. Aceste pachete conțin clasele care se ocupă atât de interfața grafică, cât și de 

ascultarea evenimentelor generate de funcțiile de bază ale dispozitivului. Pachetul model 

conține clase de care aplicația are nevoie și care au nume reprezentat de un substantiv, 

cum ar fi: Apel, Mesaj, Locație, etc. Fiecare clasă din pachetul model cunoaște și 

requestul din serviciul php care ar trebui apelat în vederea introducerii informațiilor 

conținute de o instanță a ei în baza de date. 

5.4.1.2. Diagrama de clase 

În acest capitol va fi prezentată diagrama de clase a aplicației de supraveghere. 

Diagrama cuprinde clasa care reprezintă singura activitate a acestei aplicații, clasele care 

se ocupă de preluarea informațiilor de la funcțiile dispozitivului și clasele care reprezintă 

modelul aplicației.  

Figura 5.4 prezintă diagrama de clase a aplicației: 
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Figura 5.4 Diagrama de clase a aplicației de supraveghere 

 

În realizarea aplicației au fost implementate 19 clase java și un view scris în 

limbajul XML. Între clasele care sunt moștenite de unele din clasele aplicației se pot 

aminti: BroadcastReceiver, PhoneStateListener, Aplication, Activity, AsyncTask, Service 

și ContentObserver.  

Singura interfață folosită în dezvoltarea aplicației este interfața LocationListener. 

Cu toate că partea legată de apeluri (partea din stânga a diagramei) pare că nu este legată 

de nicio altă componentă a sistemului, aceasta se integrează foarte bine în sistem și este 

activată prin intermediului fișierului de configurări a aplicației. Acolo se vor activa toate 

clasele care extind clasa BroadcastReceiver, fără a fi nevoie ca instanțe ale acestor clase 

să fie create în timpul rulării. 

În continuare se vor explica modurile în care au fost implementate părțile 

importante ale aplicației: 
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 Preluarea apelurilor de la funcțiile de bază ale telefonului: 

 
Figura 5.5 Diagrama claselor pentru salvarea unui apel 

 

 Clasele OutgoingCallReceiver, IncommingCallReceiver și CallDurationReceiver 

extind clasa BroadcastReceiver și au funcționalitatea de a asculta evenimentele legate de 

intrare apel, inițiere apel și apel terminat, generate de dispozitiv.Un eveniment este 

generat de către dispozitiv în momentul în care copilul răspunde la un apel 

(IncommingCallReceiver) sau persoană apelată de către copil răspunde la telefon 

(OutgoingCallReceiver). Clasele trecute între paranteze se vor ocupa de ascultarea și 

interceptarea evenimentului și inițierea procedurii de salvare a apelului.  

 

La interceptarea unui apel, aceste clase vor creea o instanță a clasei 

CallController, în care se vor memora parțial datele despre apel. În momentul în care unul 

dintre participanți acționează butonul pentru terminarea apelului, un alt eveniment va fi 

generat de către dispozitiv. Acest eveniment este interceptat de către clasă 

CallDurationReceiver care va trimite instanței de tip CallController datele despre finalul 

apelului. În interiorul clasei CallController se va calcula durata apelului și se va iniția o 

conexiune către baza de date în vederea scrierii apelului.  
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 Preluarea mesajelor de la funcțiile de bază ale telefonului: 

 

 
Figura 5.6 Diagrama claselor pentru interceptarea mesajelor 

 

 La baza preluării mesajelor se folosesc două componente importante: 

SmsReceiver, clasa care extinde clasa BroadcastReceiver pentru a putea intercepta 

evenimentul de trimitere a unui mesaj de pe dispozitivul supravegheat si clasa 

SmsObserver, care extinde clasa ContentObserver și va fi notificată de fiecare dată când 

apare un nou mesaj în căsuta de mesaje primite a dispozitivului. Principiul de funcționare 

al ambelor clase este acelasi: în momentul în care detectează un nou mesaj, salvează 

datele despre acel mesaj și îl trimit spre a fi scris în baza de date. 

 

 Datorită faptului că pentru mesajele primite dispozitivul nu generează niciun 

eveniment și aplicația de supraveghere așteapta o modificare a casutei de mesaje primite 

este nevoie de memorarea ultimului mesaj primit prin intermediul clasei care respectă 

principiul Singleton LastSms. Acest lucru este obligatoriu datorită faptului că sistemul de 

operare Android permite instalarea mai multor aplicații pentru managementul casuței de 

mesaje, ceea ce face ca aplicația de supraveghere sa fie notificată de mai multe ori. 

Design patternul Singleton este implementat prin faptul că o singura instanță a clasei 

LastSms poate exista pe parcursul unei rulări. 
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 Preluarea locației de la receptorul GPS al dispozitivului: 

 
Figura 5.7 Diagrama claselor pentru detectarea locației 

 

Detectarea locației începe cu clasa LocationHandler care este instanțiata la 

pornirea aplicației de către clasă MainActivity. Această clasă conține o subclasă 

MyTimerTask care extinde clasa TimerTask și care îl va notifica pe LocationHandler la 

un anumit interval de timp în legătură cu faptul că a venit momentul să preia locația 

dispozitivului. Clasa LocationHandler va delega clasa GPSTracker să afle locația 

dispozitivului iar după ce primește locația o va scrie în baza de date. Clasa GPSTracker 

extinde clasa Service și implementează interfața LocationListener. Această clasă se ocupă 

de activarea și de dezactivarea receptorului GPS și de preloarea locației.  

 

 Trimiterea informațiilor către baza de date: 

 

Fiecare clasă care dorește să comunice cu baza de date prin intermediul 

serviciului php va conține o subclasă care extinde clasa 

AsyncTask<Params,Progress,Result>. Astfel, toate comunicările cu serviciul php vor fi 

efectuate prin intermediul unui fir de execuție paralel cu firul de execuție principal al 

aplicației. Clasele care extind clasa AsyncTask trebuie să suprascrie două metode: 

doInBackground (Object..) al cărei cod se va executa pe firul de execuție paralel și 

onPostExecute (Object) al cărei cod va fi executat de îndată ce codul metodei 
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doInBackground a fost executat. Astfel, cu toate că Aplicația comunică cu un serviciu 

extern, performanța acesteia nu este afectată. 

5.4.2. Aplicația destinată vizualizării rapoartelor 

Aplicația Client destinată prezentării rapoartelor a fost realizată tot în limbajul de 

programare Java și este destinată dispozitivelor cu sistem de operare Android. Realizarea 

aplicației a fost posibilă folosind tool-urile puse la dispoziție de IDE-ul Android Studio 

versiunea 1.2.1.1.  

 În acest capitol vor fi prezentate și detaliate diagrama de clase și clasele mai 

importante împreună cu atributele și metodele reprezentative ale acestora. 

5.4.2.1. Diagrama de pachete 

Figura 5.8 prezeinta cele 3 pachete ale aplicației, pe bază cărora a fost structurată 

aplicația de vizualizare a rapoartelor. La fel ca și la Aplicația de supraveghere, designul 

urmat în realizarea acestei aplicații este Model-View-Controller dar pachetul View nu 

este prezent datorită faptului că view-urile sunt scrise în fișiere de tip XML, acestea fiind 

memorate în altă parte față de clasele aplicației. Controllerul este reprezentat în această 

aplicație de pachetele activities și controller. Aceste pachete conțin clasele care se ocupă 

atât de interfața grafică, cât și de comunicarea cu serviciul php. Pachetul model conține 

clase de care Aplicația are nevoie și care au nume reprezentat de un substantiv, cum ar fi: 

Apel, Mesaj, Locație, etc. Pentru conectarea la serviciul php se va folosi o singură clasă, 

clasa APIConnector aflată în pachetul controller. 

 

 
Figura 5.8 Diagrama de pachete a aplicației destinată vizualizării rapoartelor 
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5.4.2.2. Diagrama de clase 

În acest capitol va fi prezentată diagrama de clase a aplicației destinată prezentării 

de rapoarte. Diagrama cuprinde clasele care reprezintă activitățile aplicației, clasa care se 

ocupă de accesul la serviciul php în vederea comunicării cu baza de date, clasele care 

conțin logica aplicației și clasele care reprezintă modelul aplicației. Figura 5.9 prezintă 

diagrama de clase a aplicației destinată vizualizării datelor: 

 

 
Figura 5.9 Diagrama de clase a aplicației destinată vizualizării rapoartelor 

 

Aplicația conține un total de 21 clase și 10 view-uri (clasele care implementează 

sistemul de notificări nu au fost introduse în această diagramă deoarece sunt separate de 

orice altă clasă a sistemului și vor fi prezentate într-unul din sucapitolele următoare). 

Clasele care sunt moștenite de clasele aplicației sunt: ArrayAdapter<Object>, 

AsyncTask<Params,Progress,Result>, ActionBarActivity, Application și 

BroadcastReceiver. Modul în care se poate naviga între view-urile aplicației va fi 

prezentat în diagrama din Figura 5.10. Fiecare dispozitiv are un buton prin care se poate 

realiza navigarea înapoi din orice activitate până în rădăcină arborelui. 
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Figura 5.10 Modul în care se poate naviga între Activități 

 

În continuare se va prezenta modul în care este afișată o lista în Andriod. 

Pentru afișarea unei liste pentru o aplicație Android este nevoie de o construcție 

de formă Activity-Adapter-Model, care în aplicația de față se exemplifică prin : 

CallsActivity a�� CallAdapter și Call. Clasa CallsActivity este clasa care se ocupă de 

evenimentele petrecute în cadrul View-ului pentru lista de apeluri. Clasa CallAdapter este 

clasa care conține modelul grafic pentru afișarea unui item din lista iar clasa Call 

reprezintă modelul logic de afișat. Pentru fiecare apel din lista de apeluri se va apela 

metoda getView din clasa Adapter care va manipula elementele grafice din interiorul 

item-ului apel. Figura 5.11 prezintă în detaliu modul în care se afișează o listă pe un 

dispozitiv Android. 

 
Figura 5.11 Modul de afișare al unei liste în Android 
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Pentru afișarea unei hărți în interiorul unei activități, clasa care reprezintă acea 

activitate trebuie să extindă clasa Activity  iar în interiorul ei se va crea un obiect de tip 

GoogleMap  care va prelua datele grafice pentru harta din interiorul unui fișier fragment, 

de tip XML. Pentru afișarea unui marker pe hartă, asupra obiectului de tip GoogleMap se 

va apela metoda addMarker, ai cărei parametrii vor stabili detali despre markerul de afișat 

cum ar fi poziția, titlul, culoarea etc..  

 În urma explicațiilor de mai sus, se poate observa cum calculele sunt efectuate de 

clasa care deține informațiile necesare fără să fie nevoie de alte transmiteri de informații, 

respectând design patternul Information Expert. Faptul că fiecare clasă are 

responsabilități clare și cu un număr de dependențe cât mai puține face ca arhitectura 

sistemului să respecte principiile Low Coupling și High Cohesion. 

5.4.3. Implementarea tehnologiei Push-Parse pentru realizarea notificărilor 

Comunicarea între aplicația de supraveghere și aplicația destinată vizualizării 

informațiilor se realizează în mare parte prin intermediul serviciului php și al bazei de 

date. Această comunicare funcționează foarte bine pentru transmiterea datelor referitoare 

la apeluri, mesaje sau locație. Pentru cazul de utilizare în care Părintele dorește să afle 

locația copilului în timp real comunicarea prin intermediul serviciului php și al bazei de 

date ar fi foarte lentă și foarte costisitoare. Pentru a rezolva această problemă se va 

implementa comunicare prin intermediul tehnologiei Push, și anume prin intermediul 

Parse-API [21]. În vederea realizării unei astfel de comunicari este necesară crearea unui 

cont pe site-ul www.parse.com de unde se preiau cheile necesare inițierii comunicării de 

pe dispozitivul mobil, acordarea anumitor permisiuni speciale aplicației si includerea 

unui fisier de tip .jar în proiect. Comunicarea se inițiaza în interiorul clasei Aplication a 

aplicației prin trimiterea cheilor către API-ul extern. După trimiterea cheilor se va instala 

serviciul Parse pe dispozitiv iar dispozitivul se va subscrie unui anumit canal. În acest 

moment aplicația este inscrisă in sistemul Parse și este capabilă să primeasca notificări de 

la acesta sau de la orice altă aplicație subscrisa aceluiasi canal. Notificările primite vor fi 

abordate în interiorul claselor din libraria Parse.jar iar prestabilit este comportamentul în 

care dispozitivul va suna și va vibra iar o notificare va apărea în bara de sus a acestuia. 

Pentru modificarea acestui comportament este nevoie de înlocuirea clasei prestabilite 

ParsePushBroadcastReceiver cu o clasa care extinde clasa BroadcastReceiver și 

suprascrierea metodei onReceive(Context, Object) a acesteia. Înlocuirea claselor se va 

petrece in fisierul manifest al aplicației. Figura 5.12 prezinta o diagrama care sintetizeaza 

toate cele explicate mai sus: 

http://www.parse.com/
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Figura 5.12 Principiul de funcționare Parse Notifications 

 

5.5. Baza de date MySQL 

Partea de baze de date a acestui sistem este gestionata prin intermediul sistemului 

de gestiune al bazelor de date MySQL. Motivul pentru care acest sistem a fost ales pentru 

acest proiect este faptul că acesta este open-source și se numără printre cele mai populare 

sisteme de gestiune ale bazelor de date. 

 Baza de date a sistemului de supraveghere este alcatuită din următoarele tabele: 

apel, contact, copil, expresieRea, locație, locațieSigură, părinte, părinte_copii și sms. 

Modul în care aceasta bază de date este structurată, prin alegerea cheilor și a relatiilor 

între tabele încadreaza baza de date în forma normală BCNF. Mai exact, toate tabelele 

contin chei primare necompuse, toate atributele unui tabel depind de cheia lui primară si 

numai de ea și niciun atribut non-primar nu depinde de alt atribut non-primar. 

Tipurile de date au fost alese în modul următor: 

 Id-urile pentru tabelele copil și părinte au fost alese de tipul VARCHAR 

(20) deoarece acest id este reprezentat identificatorul unic al dispozitivului 

care este alcătuit din 16 caractere, litere sau cifre. 

 Id-urile pentru celelalte tabele au fost alese de tipul INT iar ca și 

dimensiune a fost aleasă o dimensiune relativ mare. La baza alegerii 

acestei dimenisuni stă faptul că foarte multe date vor fi introduse în baza 

de date. Locația unui copil se preia o dată la jumatate de oră, ceea ce 

inseamna 48 de inregistrari pentru fiecare copil in fiecare zi, plus câte o 

intrare pentru fiecare cerere a locației din partea părintelui. Acest lucru 

face ca pentru 1000 de copii înregistrați în aplicație în aproximativ o lună 



Capitolul 5 

56 

 

vor fi 1705000 intrari în tabela de locații. Pentru acelasi numar de copii, 

numărul de mesaje și de apeluri poate să fie mult mai mare. Conform 

testelor, un copil trimite peste 60 de mesaje pe zi. 

 Tipul de date care a fost ales pentru câmpurile care memorează o dată este 

DATETIME. 

 Pentru câmpurile care memorează coordonate a fost ales tipul de date 

DECIMAL deoarece aceste câmpuri memorează numere cu virgulă iar 

precizia trebuie să fie cât mai bună. 

 Atât pentru nume, numere de telefon și descrieri, a fost ales tipul de date 

VARCHAR, de lungime variabilă, în funcție de necesitați. De exemplu, 

pentru numărul de telefon care este alcatuit din 10 până la 12 caractere, 

lungimea aleasă a fost 15. 

 

 

 
Figura 5.13 Diagrama bazei de date pentru întregul sistem 
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Capitolul 6. Testare şi Validare 

Conform sursei [9] testarea aplicațiilor mobile diferă fată de testarea aplicațiilor 

desktop prin faptul că acestea sunt construite în mod diferit și rulează în medii diferite. 

Faptul că utilizatorul poate atinge ecranul dispozitivului în orice loc face ca testarea 

interfeței grafice a unei aplicații mobile să fie foarte grea, dacă nu chiar imposibilă. 

Pentru partea de testare sistemul a fost împartit în două categorii, partea de client 

și partea de server iar metodele de testare alese au fost metoda de testare manuală si 

metoda de testare automată. 

Metodele de testare ale aplicațiilor client-Android se pot alege următoarele 

metode de testare: 

 Unit Testing: reprezintă testarea cerințelor finctionale și nefuncționale prin 

intermediul unui mediu de lucru ingineresc. Cazurile de test vor fi scrise după 

implementarea unui modul și au ca și scop rezolvarea a cât mai multe erori de 

implementare ale modulului respectiv. 

 Integrating Testing: această metodă de testare combină componentele care au 

fost deja testate pentru verificarea comportamentului lor în momentul în care 

sunt interconectate. 

 System Testing: metoda system testing se realizează în momentul în care 

aplicația este completa. 

 Regression Testing: se ocupă de testarea funcționalităților adăugate după 

lansarea aplicației. 

 Compatibility Testing: prin această metodă se asigură faptul că aplicația 

rulează fară probleme pe toate dispozitivele pe care urmează a fi folosită. 

 Performance Testing & Stress Testing: prin aplicarea acestei metode se va 

testa scalabilitatea și comportamentul aplicației în condiții de utilizare la un 

nivel înalt (de utilizatori, de date, etc.). 

 Black Box Testing/ Functional Testing: prin această metodă se testează 

funcționalitățile de bază ale aplicației fără a avea cunoștință despre modul în 

care funcționează modulul testat. 

 White Box Testing/ Structural Testing: această metodă de testarea analizează 

comportamentul intern al componenței testate pe parcursul testelor. 

 Ui Testing: se testează interfața grafică a aplicației pentru a asigură un 

comportament corect al acesteia la interacțiunile viitorilor utilizatori. 

Pentru aplicațiile client testarea a fost realizată prin intermediul framework-ului 

Android, care pune la dispoziție, în mod integrat un framework de testare. Prin acest 

framework este posibilă testarea tuturor părților unei aplicații cât și a uneltelor SDK-ului.  

Acest framework pune la dispoziția dezvoltatorului următoarele variante: 

 JUnit pentru testarea claselor care nu accesează nuciun Android API sau extensii 

ale Junit pentru a testa Componente Android. 

 Extensiile JUnit permit crearea de clase de test specifice care conțin metode 

ajutătoare pentru creearea de date de test și metode care ajută dezvoltătorul să 

urmărească ciclul de viață al unei componente. 
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 Suita de teste se va găsi în pachete de test care sunt pachete normale, deci 

dezvoltatorul sau persoana care testează nu va fi nevoită să învețe să folosească 

un nou set de unelte sau de tehnici pentru testarea aplicației. 

 Uneltele SDK sunt disponibile prin intermediul Eclipse sau din linia de comandă 

dacă dezvoltatorul nu a folosit Eclipse pentru dezvoltarea aplicației. Aceste unelte 

preiau informația despre proiectul care urmează să fie testat și generează toate 

fișierele necesare pentru testare, inclusiv pachetul de testare. 

Figura 6.1 prezintă diagrama framework-ului de testare pentru aplicațiile Android. 

 Pentru testarea manuală a acestui proiect a fost folosit IDE-ul Android Studio care 

pune la dispoziția dezvoltatorilor uneltele necesare pentru crearea și setarea unui 

emulator. Prin intermediul emulatoarelor Android a fost testată disponibilitatea 

aplicațiilor de supraveghere pentru diferitele versiuni ale sistemului de operare Android. 

Tot prin intermediul emulatorului au fost testate funcționalitățile aplicațiilor și au fost 

efectuate depanări acolo unde a fost necesar. 

 
Figura 6.1 Diagrama framework testare 

 

Datorită faptului că Aplicația care preia datele de la funcțiile telefonului are 

nevoie de permisiuni de acces la aplicațiile pre-instalate pe un dispozitiv cu sistem de 

operare și acestea sunt relativ greu de setat pe un emulator (mai ales preluarea locației și a 

apelurilor) această aplicație a fost testată și pe un dispozitiv fizic, și anume telefonul 

Samsung Galaxy S II. Pentru a realiza o testare mai bună, pe lângă testarea tuturor 

funcționalităților aplicației care prezintă datele pe un emulator, și pentru aceasta a fost 

realizată testarea pe un dispozitiv fizic, și anume tableta Samsung Galaxy Note 8. 
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Testarea aplicației a fost făcută pe baza scenariilor de utilizare și a fost realizată în 

paralel cu implementarea. În momnetul în care o funcționalitate a aplicației a fost 

implementată, această funcționalitate a fost testată prin intermediul metodelor prezentate 

mai sus.  

Pentru partea de server testarea a fost realizată prin verificări manuale și automate 

ale linkurilor serviciului și prin verificarea valorilor din baza de date după fiecare test. În 

același timp a fost verificată și performanța sistemului, rezultatele acceselor de la 

Aplicația client la baza de date fiind realizate sub pragul de 2 secunde. 
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Capitolul 7. Manual de Instalare și Utilizare 

Acest capitol prezintă necesarul de resurse necesare pentru ca sistemul să 

funcționeze în parametrii optimi, precum și pașii care trebuie parcurși de un utilizator în 

vederea utilizării sistemului. Tot în acest capitol vor fi prezentate și modurile în care un 

utilizator trebuie să interacționeze cu dispozitivul în vederea îndeplinirii funcționalităților 

de bază ale sistemului. 

Partea de server este deja încărcată online, pe un domeniu activ așa că un 

utilizator obișnuit nu trebuie să se îngrijoreze despre cerințele pe care un server trebuie să 

le îndeplinească. În acest moment serverul este disponibil prin intermediul domeniului 

(adresa virtuală de forma denumire.extensie) de Internet www.brtsoft.ro, cumpărat prin 

intermediul www.awardspace.net. Pentru cumpararea unui domeniu doi pași importanți 

trebuie îndepliniți: alegerea unei firme prin intermediul căreia se va obțtine domeniul și 

alegerea serviciului de pachete necesar ( bază de date, unelte necesare întreținerii 

domeniului- unelte pentru managementul bazelor de date, manager de fisiere, unelte de 

management al traficului etc.). 

Resursele alocate serverului, care conform testării, și datorită faptului că istoricul 

este șters după o perioadă de aproximativ o luna sunt suficiente pentru mai mult de 

11.000 de părinți, fiecare cu câte 2 copii înregistrați. În timpul testării, Aplicația de 

supraveghere a fost instalată pe telefoanele a 4 copii iar Aplicația de vizualizare a 

rapoartelor a fost instalată pe 2 tablete. În tot acest timp au fost consumați 44KB din cei 

250 MB alocați bazei de date și 615.46 KB trafic din ce 5 GB alocați.  

7.1. Instalarea aplicației de supraveghere 

Cerințele hardware și software necesare instalării aplicației de supraveghere 

 Un telefon inteligent pe care să funcționeze cu sistemul de operare 

Android versiunea 4.2 sau mai nouă 

 Prezența unui receptor GPS în interiorul dispozitivului 

 Minim 512 MB de memorie RAM 

 Minim 1 GB de memorie fizică 

 Prezența aplicației Google Play pe dispozitiv 

Pașii de instalare ai aplicației de supraveghere: 

 Descărcarea și instalarea unei aplicații de management de fișiere prin 

intermediul magazinului Android Google Play 

 Conectarea calculatorului pe care se află fișierul executabil 

ChildApplication.apk cu dispozitivul și copierea acestui fișier pe 

dispozitiv 

 Accesarea dosarului în care se află fișierul ChildApplication.apk și 

deschiderea acestuia 

 Acordarea permisiunilor necesare pentru ca supravegherea să se efectueze 

cu succes și instalarea aplicației 

 După instalare aplicația va afișa un cod unic de identificare al 

dispozitivului pe care utilizatorul trebuie să îl noteze deoarece pentru 

vizualizarea datelor în aplicația destinată prezentării rapoartelor va avea 

nevoie de acest cod. 

http://www.brtsoft.ro/
http://www.awardspace.net/
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7.2. Instalarea aplicație destinată prezentării de rapoarte 

Cerințele hardware și software necesare instalării aplicației de prezentare a 

rapoartelor 

 Un telefon inteligent pe care să funcționeze cu sistemul de operare 

Android 

 Minim 1 GB de memorie RAM 

 Minim 1 GB de memorie fizica 

 Prezența aplicației Google Play pe dispozitiv 

Pașii de instalare ai aplicației destinate prezentării de rapoarte: 

 Descărcarea și instalarea unei aplicații de management de fișiere prin 

intermediul magazinului Android Google Play 

 Conectarea calculatorului pe care se află fișierul executabil 

ParentApplication.apk cu dispozitivul și copierea acestui fișier pe 

dispozitiv 

 Accesarea dosarului în care se află fișierul ParentApplication.apk și 

deschiderea acestuia 

 Acordarea permisiunilor necesare pentru preluarea datelor de la Server și 

instalarea aplicației 

7.3. Manual de utilizare 

Dupa ce ambele aplicații au fost instalate, sistemul este pregătit pentru a fi folosit. 

Aplicația de supraveghere, instalată pe dispozitivul copilului va prelua datele de la 

funcțiile de bază ale dispozitivului fară să interacționeze cu copilul. Pentru vizualizarea 

rapoartelor, părintele trebuie să interacționeze cu aplicația.  

Primul pas pe care părintele trebuie să îl facă după instalarea aplicației este să se 

înregistreze. Aceasta înregistrare se va realiza prin introducerea unor informații personale 

în câmpurile de text prezente pe ecran. 

În vederea supravegherii unui copil, părintele trebuie să îl înregistreze în sistem. 

Acest lucru va fi disponibil din ecranul de start al aplicației prin acționarea unui buton 

aflat sub lista de copii deja înregistrați în aplicație. Datele necesare pentru înregistrarea 

unui copil sunt numele, prenumele și vârstă acestuia, împreună cu codul afișat la 

instalarea aplicației de supraveghere pe dispozitivul copilului. Acest cod va fi afișat o 

singură dată pe dispozitivul copilului, și la fel cum este precizat mai sus, se recomandă ca 

în momentul in care părintele instalează aplicația pe telefonul copilului să noteze acest 

cod. După introducerea unui copil, părintelui îi este prezentată aceiași listă cu copiii pe 

care îi are înregistrați în aplicație la care este adăugat și copilul recent introdus și un 

buton prin intermediul căruia mai poate introduce un copil. Dacă părintele nu dorește să 

introducă un nou copil ci dorește să vizualizeze rapoartele despre activitățile unuia din 

copiii care sunt deja înregistrați, va selecta un copil din listă. 

Ecranul care este deschis în momentul selectării unui copil este ecranul care 

prezintă toate denumirile rapoartelor pe care poate să le vizualizeze părintele despre 

copilul respectiv, toate opțiunile pe care le are pentru a seta modul în care se va efectua 

supravegherea cât și un buton prin intermediul căruia părintele poate să șteargă toate 

informațiile din baza de date referitoare la acest copil. Opțiunile disponibile pe acest 

ecran sunt: 
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 Opțiuni referitoare la rapoarte sub forma de listă 

o Lista apelurilor 

o Lista mesajelor 

 Vizualizarea unui istoric al locației copilului prin intermediul unei harți 

 Vizualizarea locației copilului în timp real prin intermediul unei harți 

 Adăugarea unei locații ca fiind sigură pentru copil 

 Adăugarea unui cuvânt în lista de cuvinte negre 

 Resetarea datelor referitoare la acest copil 

 

 
       Figura 7.1 Captură a ecranului pentru meniul de opțiuni 

 

Pentru afișarea listelor de apeluri sau de mesaje, părintele trebuie să selecteze una 

din dintre aceste opțiuni. După selectarea opțiunii, o listă de apeluri sau mesaje va apărea 

pe ecranul dispozitivului. părintele poate interacționa cu această lista prin selectarea unui 

item pentru vizualizarea unor informații detaliate despre acest item.  

Pentru afișarea unui istoric al locației copilului prin intermediul unei hărți 

părintele va trebui să selecteze opțiunea istoric locații. Ecranul deschis de această opțiune 
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va prezența părintelui un istoric care cuprinde locațiile copilului din ultimele ore. Marker-

ele care au scopul de a arăta locul în care se afla copilul în momentul în care dispozitivul 

a trimis coordonatele sale vor fi diferențiate prin culoare în funcție de lista de locații 

considerate sigure de către părinte. În cazul în care o locație este considerată sigură, 

aceasta va fi afișată cu culoarea albastră, în caz contrar, cu roșu.  

 

 
           Figura 7.2 Captură a ecranului pentru vizualizarea locațiilor 

Vizualizarea locației copilului în timp real se va realiza prin apăsarea butonului 

locație în timp real iar părintelui îi va fi prezentată o hartă cu o singură locație, locația 

copilului în timp real. Și pentru această locație se va face o diferențiere în funcție de lista 

de locații considerate sigure de către părinte.  

Pentru adăugarea unei locații ca fiind sigură pentru copil, părintele trebuie să 

selecteze opțiunea adăugare locație sigură. După selectare, părintelui îi va fi prezentat un 

ecran care conține o hartă- pe care prin intermediul unei atingeri părintele va selecta 

locația, un câmp- în care acesta va intorduce un nume pentru această locație și o bară de 

selecție- prin intermediul căreia părintele va selecta distanța față de punctul pe hartă la 

care copilul este considerat în siguranță.  
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Figura 7.3 Captură a ecranului pentru afisarea Apelurilor 

 

Adăugarea unui cuvânt în lista de cuvinte negre se va realiza prin introducerea 

unui cuvânt într-un câmp de text și apăsarea unui buton în vederea introducerii cuvântului 

în baza de date. 
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Capitolul 8. Concluzii 

Acest capitol prezinta rezultatele care au fost obținute și gradul în care obiectivele 

setate la începutul proiectului au fost atinse sau nu. Într-un sub capitol al acestui capitol 

vor fi prezentate dezvoltarile ulterioare posibile pentru aducerea de îmbunatatiri 

aplicației.  

8.1. Realizari 

În contextul dezvoltării în mod rapid a tehnologiei și a faptului că un procent mare 

din copii cu vârste între 10 și 18 ani dețin un telefon mobil inteligent, sistemul de 

supraveghere al activității copiilor pe telefoane mobile inteligente a fost creat pentru a 

face ca această creștere a tehnologiei să fie folosită și în interesul părintelui. Așa cum 

spune și numele sistemului, obiectivul principal al acestui proiect este de a prezenta 

părintelui cât mai multe informații despre activitatea copilului pe dispozitivul mobil. 

Pentru îndeplinirea cu succes a acestui obiectiv, au fost stabilite mai multe obiective mai 

mici care au fost implementate.   

Așadar, părintelui îi vor fi prezentate date despre apelurile pe care le efectuează 

sau le primește copilul, date despre mesajele pe care le primește sau le trimite copilul și 

locațiile în care acesta s-a aflat în ultimele câteva ore, precum și locația copilului în timp 

real. Pe lângă aceste date care îi sunt prezentate părintelui, Aplicația pune la dispoziția 

acestuia și un număr de setări prin intermediul cărora datele prezentate vor fi afișate în 

diferite forme. Între aceste setări se pot aminti setarea de locații ca fiind considerate 

sigure pentru copil și introducerea de cuvinte sau expresii într-o listă care este considerată 

lista neagră de cuvinte pentru un anumit copil. Modul în care setarea locațiilor ca fiind 

sigure pentru copil modifică afișarea normală a locațiilor pe o hartă este următorul: 

locațiile sigure vor avea culoarea albastră iar locațiile care nu sunt considerate sigure de 

către părinte vor fi afișate cu roșu. Același principiu se aplică și cuvintelor sau expresiilor 

din lista neagră.  

Obiectivele principale prezentate mai sus, împreună cu cele secundare, între care 

amintim înregistrarea unui părinte, înregistrarea unui copil, resetarea bazei de date pentru 

un anumit copil au fost realizate într-o proporție foarte mare, dar nu în totalitate. A fost 

dezvoltat un sistem de supraveghere alcătuit din 2 aplicații, una urmând a fi instalată pe 

dispozitivul care urmează a fi supravegheat iar una pe dispozitivul pe care se dorește 

vizualizarea rapoartelor.  

Pe lângă faptul că a fost realizat un sistem de supraveghere funcțional, prin 

realizarea acestui proiect, programatorulul a avut ocazia să asimileze noi cunoștințe în 

materie de programare dar și să le îmbunătățească și să le folosească pe cele deja 

cunoscute. Printre îmbunătățirile de natură tehnică se număra învățarea dezvoltării de 

aplicații în limbajul Java pentru platforma Android, îmbunătățirea cunoștințelor despre 

limbajul php și familiarizarea cu tehnologiile Push, prin intermediul Parse, și cu Google 

Maps API.  

Astfel, acest proiect a produs un sistem de supraveghere alcătuit din două aplicații 

care poate fi utilizat de orice părinte care deține două dispozitive pe care rulează sistemul 

de operare Android și care dorește să supravegheze activitățile copilului. 
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8.2. Analiza critica a rezultatelor 

Cu toate că a fost realizat un sistem funcțional de supraveghere al activitații 

copiilor pe dispozitive mobile funcțional, unele parți ale sistemului ar putea fi realizate 

într-un mod mai eficient. 

Principalele părți ale proiectului care ar fi putut fi implementate într-un mod mai 

bun sunt preluarea locației și alegerea modului în care partea de server este implementată. 

Referitor la preluarea locației, în acest moment, preluarea locației este posibilă doar prin 

intermediul receptorului GPS al dispozitivului ceea ce face ca locația să nu poată fi 

preluată dacă dispozitivul se află într-o clădire sau în orice spațiu închis. Referitor la 

partea de server, sistemul rulează prin intermediul unui domeniu gratuit, pus la dispoziție 

de către compania al cărei site de prezentare este www.awardspace.net. Acest domeniu 

este gratuit timp de un an după care, pentru prelungire se vor percepe costuri conform 

acordului de activare a unui domeniu gratuit timp de un an intogmit cu firma care pune la 

dispoziție domeniul. Faptul că acest domeniu este gratuit face ca acesta să nu funcționeze 

întotdeauna la aprametrii maximi iar din partea firmei care îl deține nu este pus la 

dispuzitie un serviciu de suport pentru domeniile gratuite. Tot prin anumite costuri 

suplimentare s-ar putea mări capacitățile bazei de date și capacitatea de trafic pentru acest 

domeniu. 

8.3. Dezvoltări ulterioare 

Sistemul de supraveghere a fost realizat în așa fel încat să poată fi îmbunătățit 

într-un mod cât mai simplu. Îmbunătățirea sistemului se poate face în mai multe moduri: 

 Prin adăugarea de funcționalități noi 

 Prin îmbunătățirea funcționalităților deja existente 

 Prin îmbunătățirea performanței aplicației 

Funcționalitățile noi care ar putea fi adăugate se pot deduce din analiza sistemelor 

din aceeași categorie sau prin efectuarea de chestionare care să conțină întrebarea: Ce alte 

funcționalități ați dori să fie puse la dispoziție de acest sistem? Pentu utilizatori. În 

continuare se va prezenta o lista cu astfel de funcționalități: 

 Preluarea mesajelor transmise prin intermediul rețelelor de socializare sau 

a aplicațiilor destinate conversației (Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, 

etc.) 

 Preluarea istoricului browserelor web instalate pe dispozitiv 

 Notificarea, prin intermediul tehnologiei Push și a API-ului Parse a 

părintelui în momentul în care copilul părăsește o zona care este 

considerata sigura 

 Posibilitatea de a bloca anumite site-uri pentru dispozitiv 

 Posibilitatea de accesare a microfonului și a camerei telefonului în orice 

moment. Astfel părintele ar putea asculta și vedea tot ce se întampla în 

jurul telefonului copilului. 

 Prezentarea fișierelor pe care copilul le are salvate pe dispozitiv 

 Posibilitatea de a controla telefonul copilului de la distanța 

 Blocarea anumitor aplicații instalate pe dispozitivul copilului 

Pentru îmbunătățirea funcționalităților deja existente se poate aminti 

funcționalitatea de preluare a locației. Această funcționalitate ar putea fi implementată 
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astfel încât în loc să nu se preia o locație în momentul în care sateliții GPS nu sunt 

disponibili, să se încerce preluarea locației prin intermediul conexiunii wireless sau a 

conexiunii de date. 

Performanța acestui sistem se poate îmbunătăți prin cumpărarea unui domeniu 

mai stabil și care pune la dispoziție mai multe resurse decât cel folosit în acest moment. 

O altă îmbunătățire din punct de vedere al performanței ar putea fi realizată prin 

înlocuirea serviciului php cu un serviciu Java sau .Net. Acest lucru ar necesita o perioadă 

mai lungă de implementare dar ar aduce îmbunătățiri semnificative din punct de vedere al 

performanței cât și din punct de vedere al capacității de stocare. Prin implementarea 

serviciului în limbajul Java sau în limbajul .Net, dependența față de un domeniu și de 

resursele puse la dispoziție de către firmă care se ocupă de întreținerea acestuia ar 

dispărea.
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Anexa 3 – Glosar de termeni 

ADT – Android Development Tool 

API – Application Programming Interface 

BCNF – Boyce-Codd Normal Form 

GCM – Google Cloud Messaging 

GPS – Global Positioning System 

GUI – Graphical User Interface 

HTML – Hypertext Markup Language 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol 

iOS – iPhone Operating System 

JSON – JavaScript Object Notation 

MVC – Model View Controller 

PHP – Php Hypertext Protocol 

REST- Representational State Transfer 

SDK – Software Development Tool 

SIM – Subscriber Identity Moduleî 

SQL – Structured Query Language 

UML – Unified Modeling Language 

URL – Uniform Resource Locator 

WWW – World Wide Web 

XML – Extensible Markup Language 

 


