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Περίληψη 

 

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής για τερματικές 

κινητές συσκευές με σκοπό την επίτευξη ενός οικονομικού τρόπου παρακολούθησης 

της επίδοσης των σύγχρονων δικτύων κινητών επικοινωνιών. Η εφαρμογή αυτή 

μετρά μεγέθη του δικτύου όπως είναι η ισχύς του σήματος που φτάνει στις 

τερματικές συσκευές και τοπολογικά μεγέθη όπως είναι η κυψέλη στην οποία 

βρίσκονται οι συσκευές. Τα μεγέθη αυτά αποθηκεύονται τοπικά με σκοπό να 

στέλνονται μέσω του δικτύου ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ένα εξυπηρετητή ο 

οποίος θα τα επεξεργάζεται και θα συμπεραίνει για την τηλεπικοινωνιακή κίνηση στην 

περιοχή, την κάλυψη του δικτύου και άλλα χρήσιμα στοιχεία.    

Αρχικά μελετάμε τα σύγχρονα δίκτυα κινητών επικοινωνιών τα οποία 

αναπτύσσονται διαρκώς προσφέροντας νέες υπηρεσίες ενώ ενοποιούνται και με τα 

υπόλοιπα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. Συγκεκριμένα εξετάζουμε τα υπάρχοντα 

δίκτυα 2ης και 3ης γενιάς στα οποία θα βρει εφαρμογή το πρόγραμμα μας καθώς και 

αυτά τα οποία θα τα αντικαταστήσουν σύντομα. 

Επίσης εξετάζουμε τις μεθόδους παρακολούθησης της επίδοσης ενός κινητού 

δικτύου επικοινωνιών, και προτείνουμε κάποιους δείκτες απόδοσης ποιότητας (KPIs).  

Στη συνέχεια μελετάμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα 

κινητά όπως είναι τα λειτουργικά συστήματα Symbian και Windows Mobile και οι 

γλώσσες προγραμματισμού C++ και Java2 ME για να καταλήξουμε στο 

καταλληλότερο περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής μας.  

Τέλος δείχνουμε πως υλοποιείται η εφαρμογή και πως λειτουργεί. Στην 

αναφορά επικύρωσης βρίσκονται κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα μετρήσεων, όλα τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε και προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης της 

εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: δίκτυα κινητών επικοινωνιών, GSM, GPRS, UMTS, συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας, λειτουργικό σύστημα Symbian, λειτουργικό σύστημα Windows Mobile, 

ποιότητα απόδοσης QoS, δείκτες απόδοσης KPIs, C++, J2ME, EPOC, UIQ 2.1 SDK. 
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Abstract 

 

The objective of this diploma thesis is the development of an application for mobile 

terminal devices so as to create an inexpensive way of network monitoring for the 

contemporary mobile networks. The application is to measure some characteristics of 

the network like the signal strength as well as topological characteristics like the 

cellid in order to know where the terminal devices lie. The measurements are then 

stored in files that are transmitted in regular times over the air to a server that will 

process them and conclude the telecommunications load and the coverage in the 

specific area. 

Firstly we study the contemporary mobile networks that evolve increasingly 

giving the opportunity for new services while at the same time they integrate with 

other wired and wireless networks. Specifically we look through the mobile networks 

of 2nd and 3d generation that are in use today, but also the upcoming networks of 4th 

generation.  

We also study the methods of network monitoring in mobile networks in 

terms of quality of service (QoS) and we propose some standard key performance 

indicators.  

Next we consider the technologies that are used in current mobile devices like 

the operating systems Symbian and Windows Mobile, the languages C++ and Java2 

Micro Edition. 

Finally we show the development of the application and we give a short 

manual. In validation report there are some results of our measurements, the tools 

we used and the perspective of future development.  

  

 

 

 

 

 

 

Key terms: mobile networks, GSM, GPRS, UMTS, mobile devices, Symbian OS, 

Windows Mobile OS, QoS, key performance indicators, KPIs, C++, Java2 ME, UIQ 2.1 

SDK. 
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1  
Εισαγωγή 

 

 
1.1 Δίκτυα κινητών επικοινωνιών 

Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο θα μελετήσουμε τα σημερινά συστήματα 

κινητών επικοινωνιών αλλά και αυτά που πρόκειται να εφαρμοστούν στο 

βραχυπρόθεσμο μέλλον. Είναι απαραίτητο να δούμε την αρχιτεκτονική τους, 

τον τρόπο λειτουργίας τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν για να 

κατανοήσουμε καλύτερα τι σκοπό έχει η συγκεκριμένη εργασία και σε ποιο 

δικτυακό περιβάλλον εφαρμόζεται. Αρχικά μελετάμε τα συστήματα δεύτερης 

γενιάς και πιο συγκεκριμένα το επικρατέστερο στην Ευρώπη GSM, και στη 

συνέχεια μελετάμε τα συστήματα τρίτης γενιάς, που έχουν πρόσφατα 

αντικαταστήσει τα προηγούμενα, και πιο συγκεκριμένα το UMTS που έχει 

εφαρμογή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.  

 

1.2 Συστήματα 2ης γενιάς  

Τα συστήματα 2ης γενιάς ήρθαν να αντικαταστήσουν τα αναλογικά 

δίκτυα κινητών επικοινωνιών 1η γενιάς. Τόσο τα κανάλια επικοινωνίας όσο 

και τα κανάλια σηματοδότησης αποφασίστηκε να γίνουν ψηφιακά με πρώτη 

επιλογή το 1987 την τεχνική πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης χρόνου (Time 

Division Multiple Access, TDMA) στενής ζώνης. Έτσι έγινε εφικτό να έχουμε 

και νέους τρόπους επικοινωνίας πέρα από την ομιλία όπως για παράδειγμα 

τη μεταφορά δεδομένων, μηνυμάτων κειμένου κα.   

 

 

1.3 GSM 
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Το ακρωνύμιο GSM χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1982 και 

προερχόταν από τα αρχικά των λέξεων Groupe Speciale Mobile, μία 

επιτροπή του CEPT του ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης. Σκοπός της 

επιτροπής ήταν η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τυποποιημένου 

συστήματος για τις κινητές ψηφιακές επικοινωνίες στη συχνότητα των 

900MHz. Το 1991 το ακρωνύμιο GSM μετονομάστηκε σε Global System for 

Mobile Communications και δημιουργήθηκε το Digital Cellular System 1800 

(DCS 1800) το οποίο είναι στην ουσία η μεταφορά του GSM και στα 

1800MHz.  

 

1.3.1 Υπηρεσίες 

Τα δεύτερης γενιάς συστήματα (2nd Generation, 2G) GSM έχουν βγει 

στην αγορά για πάνω από μία δεκαετία. Ο αριθμός των χρηστών υπηρεσιών 

είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο (στοιχείο 2005). Μέχρι το 2001 οι 

υπηρεσίες που παρέχονταν βασίζονταν σε δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος και 

καλύπτανε τις ανάγκες για τηλεφωνία και σύντομων μηνυμάτων κειμένου 

(Short Message Service, SMS). Με τη γρήγορη ανάπτυξη του IP και των 

υπηρεσιών του έγινε προσπάθεια ενσωμάτωσης στα ασύρματα δίκτυα 

υπηρεσιών που στηρίζονται στη μεταγωγή πακέτου όπως είναι οι υπηρεσίες 

πολυμέσων (μεταφορά εικόνων, βίντεο, δεδομένων). Δύο τέτοιες 

τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί είναι η γενική ασύρματη υπηρεσία 

μεταγωγής πακέτου GPRS (General Packet Radio Service) με μέγιστο ρυθμό 

μεταφοράς δεδομένων 170Kbps και το EDGE (Enhanced Data for Global 

Evolution) με ρυθμό 236,8Kbps. Τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών με την 

προσθήκη του GPRS ονομάστηκαν  2,5G και τα εξετάζουμε αναλυτικότερα 

στην επόμενη παράγραφο.   

 

1.3.2 Αρχιτεκτονική του συστήματος GSM 

Όπως και όλα τα προηγούμενα συστήματα κινητών επικοινωνιών 

χρησιμοποιείται το κυψελωτό σύστημα. Η αρχή λειτουργίας αυτού στου 

συστήματος είναι ο χωρισμός μίας περιοχής σε ομάδες κυψελών και η 

κατανομή σε κάθε ομάδα του ολικού φάσματος συχνοτήτων. Με τη χαμηλή 

ισχύ των κεραιών κάθε κυψέλης είναι δυνατός ο περιορισμός της εμβέλειας 

κάθε καναλιού και η επαναχρησιμοποίηση των ίδιων συχνοτήτων στις 

γειτονικές ομάδες κυψελών. Φυσικά λόγω επαναχρησιμοποίησης θα 
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υπάρχουν παρεμβολές από γειτονικές ομάδες καθώς και γειτονικών καναλιών 

από κυψέλες της ίδιας ομάδας. Οι αλγόριθμοι δημιουργίας ομάδων και 

κατανομής συχνοτήτων προσπαθούν να περιορίσουν αυτά τα δύο 

προβλήματα. Εμφανίζονται όμως και άλλα προβλήματα στα κυψελωτά 

συστήματα όπως: 

- η αλλαγή συχνότητας κατά τη μετακίνηση σε γειτονικές 

κυψέλες (handover) 

- ο μεγάλος αριθμός των σταθμών βάσης κάθε κυψέλης ανεβάζει 

το κόστος του συστήματος 

- η ανάγκη ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει το σύστημα που 

βρίσκεται κάποιος χρήστης για να μπορεί να τον συνδέσει σε μία 

κλήση απαιτεί εκτεταμένη επικοινωνία μεταξύ των σταθμών βάσης, 

των άλλων σταθμών του ασύρματου δικτύου καθώς και του 

ενσύρματου δικτύου. 

 

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα κυψελωτού συστήματος με 

αριθμό επαναχρησιμοποίησης συχνότητας 3 (δηλαδή ανά 3 ομάδες 

χρησιμοποιούνται τα ίδια κανάλια συχνοτήτων) 

 

 

 
Σχήμα 1 - Κυψελωτό σύστημα 
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Τα στοιχεία που αποτελούν ένα κυψελωτό σύστημα    

Ένα κυψελωτό GSM σύστημα δημόσιου χώρου (Public Land Mobile 

Network, PLMN) αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Κινητός Σταθμός (Mobile Station, MS):  

Σε διάφορα μεγέθη και με διαφορετικές δυνατότητες, 

το PLMN πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει όλους τους 

κινητούς σταθμούς που βρίσκονται στο χώρο του 

 

2. Πομποδέκτης σταθμού βάσης (Base Transceiver Station, BTS): 

Aποτελείται από τις απαιτούμενες κεραίες και το 

σύστημα εκπομπής και λήψης στο ραδιοφάσμα για τη 

σύνδεση των κινητών σταθμών και του δικτύου 

 

3. Ελεγκτής σταθμών βάσης (Base Station Controller, 

BSC):  

Οι BTSs μίας περιοχής αντίστοιχης με μία μεσαία 

πόλη συνδέονται στo BSC μέσω του Abis interface. Ο 

ελεγκτής έχει τον έλεγχο του συστήματος σταθμών βάσης 

(BSS) το οποίο αποτελείται από το BSC και τους συνδεδεμένους BTSs. 

 

4. Μονάδα κωδικοποίησης και προσαρμογής (Transcoding 

Unit και Adaptation Unit, TRAU): 

Μέρος του συστήματος σταθμών βάσης (Base Station 

System, BSS), το οποίο πραγματοποιεί τη 

συμπίεση/αποσυμπίεση των δεδομένων από την πλευρά του 

δικτύου για την οικονομικότερη χρήση του εύρους ζώνης. Η ίδια 

εργασία γίνεται και από την πλευρά των κινητών σταθμών (Mobile 

Stations). 

 

5. Κέντρο Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (Mobile Services 

Switching Center):  

Ένας μεγάλος αριθμός BSCs συνδέονται με το MSC 

μέσω του A-interface. To MSC είναι παρόμοιο με ένα 

ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο μεταγωγής και τα εξωτερικά 

δίκτυα έχουν πρόσβαση σε αυτό με τον ίδιο τρόπο όπως και στο 
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τηλεφωνικό κέντρο. Οι βασικές του υπηρεσίες είναι η δρομολόγηση 

των κλήσεων και η κατανομή καναλιών στους χρήστες.  

 

6. Καταχωρητής θέσης οικείων (Home Location Register, 

HLR): 

 Η μονάδα αυτή καταχωρεί ένα μεγάλο αριθμό χρηστών. 

Κάθε PLMN χρειάζεται τουλάχιστον ένα HLR το οποίο έχει 

τη βάση δεδομένων με τα στοιχεία όλων των χρηστών που 

βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο 

 

7. Καταχωρητής θέσης επισκεπτών (Visitor Location 

Register, VLR): 

Ο VLR επινοήθηκε για να αποφορτίσει τους HLRs. 

Περιέχει μόνο τους χρήστες που βρίσκονται στην περιοχή 

δικαιοδοσίας του, η οποία είναι μικρότερη από αυτή των 

HLRs, και όταν κάποιος χρήστης φύγει από αυτή σβήνει την 

καταχώρηση 

 

8. Κατάλογος ταυτοτήτων εξοπλισμού (Equipment Identity 

Register, EIR):  

Οι κινητοί σταθμοί έχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό, 

την διεθνή ταυτότητα κινητού εξοπλισμού (International 

Mobile Equipment Identity, IMEI), το οποίο καταχωρείται 

στους EIRs ώστε να σταματά η χρήση ενός κλεμμένου 

τερματικού εξοπλισμού 

 

Παρακάτω φαίνονται σχηματικά τα μέρη ενός PLMN: 
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Σχήμα 2 – Αρχιτεκτονική GSM δικτύου 

  

 

1.3.3 Τυποποίηση στρωμάτων επικοινωνίας και διεπαφών 

Βασικός στόχος των οργανισμών τυποποίησης είναι η παγκόσμια 

επικοινωνία των συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Έτσι θεωρήθηκε 

αναγκαίο να τυποποιηθούν η σηματοδότηση του συστήματος, οι διεπαφές 

μεταξύ των επιμέρους μονάδων αλλά και η επικοινωνία του δικτύου με τα 

προυπάρχοντα δίκτυα ενσύρματων επικοινωνιών. Για το τελευταίο καλύτερη 

λύση θεωρήθηκε η υιοθέτηση του υπάρχοντος μοντέλου διασύνδεσης 

ανοιχτών συστημάτων OSI (Open System Interconnection) που βρίσκει 

εφαρμογή στα δίκτυα υπολογιστών.  

Η βασική ιδέα του OSI είναι να διαχωρίσει τα μέρη του συστήματος 

που αποτελούν μία οντότητα σε ότι αφορά την παροχή μιας υπηρεσίας. Η 

τυποποίηση που παρέχει το OSI επιτρέπει σε συσκευές διαφορετικών 

κατασκευαστών να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το OSI διαχωρίζει τη 

διαδικασία επικοινωνίας σε εφτά ξεχωριστά επίπεδα εκ’ των οποίων τα τρία 

κατώτερα αφορούν εξ’ ολοκλήρου το εσωτερικό του δικτύου και όπως θα 

δούμε παρακάτω ως εκεί υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία εξετάζουν οι 

δρομολογητές του δικτύου. Εποπτικά τα στρώματα φαίνονται στο σχήμα 

που ακολουθεί:  
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    Σχήμα 3 – Μοντέλο αναφοράς OSI 
 

 

1. Φυσικό στρώμα: είναι υπεύθυνο για την μεταφορά των 

δεδομένων τα οποία αναγνωρίζονται μόνο σαν ηλεκτρικά σήματα που 

μεταφέρονται από το εκάστοτε μέσο, π.χ. τον αέρα στη διεπαφή αέρα 

(βλέπε παρακάτω), χάλκινο καλώδιο στη σύνδεση κέντρων μεταγωγής 

και γενικά αλλάζει ανάλογα με τη διεπαφή. 

2. Στρώμα ζεύξης δεδομένων: είναι υπεύθυνο για τη 

δημιουργία πακέτων δεδομένων τα οποία μεταφέρονται στη συνέχεια 

στο φυσικό επίπεδο για σύγχρονη ή ασύγχρονη μεταφορά. Για τη 

δημιουργία των πακέτων χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο HDLC. Σ’ 

αυτό το στρώμα γίνεται επίσης έλεγχος των λαθών και επιδιόρθωση 

τους. Το στρώμα αυτό χρησιμοποιεί διαφορετικά πρωτόκολλα 

ανάλογα με τη διεπαφή 
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3. Στρώμα δικτύου: υπαγορεύει το δρόμο που θα 

ακολουθήσουν τα πακέτα περιλαμβάνοντας πληροφορίες 

δρομολόγησης στα πακέτα. Οι πληροφορίες αυτές αλλάζουν από 

κόμβο σε κόμβο  

4. Στρώμα μεταφοράς: παρέχει τις μεθόδους που 

εξασφαλίζουν την από τέρμα σε τέρμα σωστή παράδοση των 

πακέτων. Έτσι σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα στρώματα τα 

οποία έχουν διαφορετικά πρωτόκολλα ανάλογα με τη διεπαφή εδώ το 

πρωτόκολλο είναι κοινό.  

5. Στρώμα συνόδου: χρησιμεύει στο συνολικό συγχρονισμό 

του δικτύου. Οι πληροφορίες που μεταφέρει χρειάζονται μόνο σε 

ορισμένους κόμβους και συγκεκριμένα στους τερματικούς σταθμούς 

και στα κέντρα μεταγωγής κινητών επικοινωνιών για να αποφασίζουν 

τι πληροφορίες πρέπει να στείλουν και πότε 

6. Στρώμα παρουσίασης: στο στρώμα αυτό γίνεται 

διαχωρισμός των δεδομένων και συμπίεση/αποσυμπίεση.  

7. Στρώμα εφαρμογής: είναι η διεπαφή ανάμεσα σε μία 

εφαρμογή και στη διαδικασία επικοινωνίας.  

 

 

Μία άλλη τυποποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, όπως 

προαναφέραμε, έχει να κάνει με τις διεπαφές (interfaces) των διαφόρων 

κέντρων μεταγωγής και σταθμών του συστήματος. Έτσι έχουμε τρεις 

διεπαφές: 

1. Διεπαφή Abis (Abis interface)  

Είναι η διεπαφή ανάμεσα στους πομποδέκτες σταθμών βάσης 

(BTSs) και τους ελεγκτές σταθμών βάσης (BSCs). Επειδή η διεπαφή 

Abis δεν έχει τυποποιηθεί στο GSM μπορεί βάσεις και ελεγκτές 

σταθμών βάσης διαφορετικών εταιριών να μην λειτουργούν μεταξύ 

τους. Η διεπαφή χρησιμοποιεί τα επίπεδα 1-3 του μοντέλου αναφοράς 

OSI. Σε κάθε επίπεδο η διεπαφή ορίζει τις επικεφαλίδες και το 

μέγεθος των πλαισίων που θα μεταφέρουν τα δεδομένα καθώς και 

αυτών που πραγματοποιούν τη σηματοδότηση.  

2. Διεπαφή αέρα (Air interface) 
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Η διεπαφή αυτή είναι η μόνη στην οποία εκτίθενται οι χρήστες 

του δικτύου και τυποποιεί τις συνδέσεις μεταξύ τερματικών σταθμών 

και πομποδεκτών βάσης. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της διεπαφής 

είναι πολύ σημαντικά για την ποιότητα και την επιτυχία του δικτύου. 

Τα GSM δίκτυα λειτουργούν σε διάφορες συχνότητες. Τα περισσότερα 

λειτουργούν στις συχνότητες 900 και 1800 MHz. Εξαίρεση αποτελούν 

τα δίκτυα της Αμερικής τα οποία δουλεύουν σε συχνότητες 850 ή 

1900MHz. Στα 900MHz, που μας ενδιαφέρει περισσότερο καθότι είναι 

τα ευρωπαϊκά δίκτυα, οι συχνότητες ανόδου (uplink) είναι από 890 

έως 915MHz και οι συχνότητες καθόδου από 935 έως 960MHz. Το 

φάσμα των 25MHz για κάθε λειτουργία χωρίζεται σε 125 κανάλια των 

200KHz χρησιμοποιώντας την τεχνική πολλαπλής πρόσβασης 

διαίρεσης συχνότητας (Frequency Division Multiple Access, FDMA). Η 

τεχνική πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης χρόνου (Time Division 

Multiple Access, TDMA) χρησιμοποιείται για τη δημιουργία οκτώ 

καναλιών ομιλίας σε κάθε κανάλι συχνότητας. Η ταχύτητα μετάδοσης 

δεδομένων ανά κανάλι είναι 270.833 kbps.  

Η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται στο GSM είναι η γκαουσιανή 

ελάχιστης μετατόπισης κλειδιού (Gaussian Minimum Shift Key, 

GMSK).  

Η διαμόρφωση του φάσματος στο χώρο των συχνοτήτων και του 

χρόνου φαίνεται παρακάτω: 

 
Σχήμα 4 – Τεχνική πολλαπλής πρόσβασης στο GSM 

 

Η διεπαφή αέρα εκτώς από τα χρήση του ραδιοφάσματος ορίζει 

τη δημιουργία των πλαισίων μεταφοράς δεδομένων, των πλαισίων 
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σηματοδότησης των επιπέδων 1 και 2 του μοντέλου αναφοράς OSI 

στο περιβάλλον της ραδιοζεύξης, το συγχρονισμό ανάμεσα στη  

μεταφορά δεδομένων στην άνοδο και την κάθοδο, τη διαμόρφωση 

των λογικών καναλιών και τις λειτουργίες σηματοδότησης που 

χρειάζονται στη ραδιοζεύξη όπως είναι η  διαχείριση της 

κινητικότητας και των πόρων, η δέσμευση καναλιών για τη έναρξη 

μιας συνομιλίας κτλ.  

3. H διεπαφή Α (A interface) 

 Είναι η διεπαφή ανάμεσα στους ελεγκτές σταθμών βάσης 

(BSCs) και στα κέντρα μεταγωγής κινητών επικοινωνιών (MSCs) με 

ενδιάμεσο σταθμό τη μονάδα κωδικοποίησης και προσαρμογής 

(TRAU) όπου γίνεται η συμπίεση των πακέτων που πηγαίνουν προς τα 

κέντρα μεταγωγής. Και αυτή η διεπαφή τυποποιεί τα πλαίσια 

μεταφοράς δεδομένων και τα μηνύματα σηματοδοσίας που 

χρειάζονται για τον συντονισμό των συνδεόμενων υλικών κομματιών 

του δικτύου.   

 

 

1.3.4 Σηματοδοσία 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη λειτουργία του κυψελωτού 

δικτύου η επικοινωνία των επιμέρους τμημάτων του μέσω των διεπαφών. 

Αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της σηματοδοσίας, δηλαδή ξεχωριστών 

σημάτων που επεξεργάζονται από τις μονάδες μεταγωγής του δικτύου για να 

δημιουργήσουν μία σύνδεση μεταξύ δύο τερματικών, να την επιβλέψουν 

κατά τη διάρκεια της και να την απολύσουν μετά το τέλος. Στην σύγχρονη 

ψηφιακή εποχή χρησιμοποιείται η σηματοδότηση εκτός των καναλιών 

επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται δηλαδή ένα κανάλι από το συνολικό φάσμα 

για τα δεδομένα της σήμανσης, μία χρονοθυρίδα 64Kbps από το συνολική 

δυνατότητα μεταφοράς 2Mbps. Το σύστημα σηματοδότησης νούμερο 7 

(Signaling System number 7, SS7) παρέχει για τα επίπεδα ένα έως τρία του 

μοντέλου OSI την τυποποίηση για τα μηνύματα σηματοδοσίας σε όλες τις 

διεπαφές εκτός της διεπαφής αέρα όπου υπάρχει το πρωτόκολλο LAPD.  

 

 

1.4 GPRS  
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Το General Packet Radio Service (GPRS) είναι μια τεχνολογία για ψηφιακά 

κινητά τηλέφωνα που άρχισε να εφαρμόζεται το 1997. Θεωρείται ως το σύστημα της 

2,5η γενιάς (2.5G), ανάμεσα δηλαδή στη δεύτερη και τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας. 

Παρέχει μέτριες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων χρησιμοποιώντας αχρησιμοποίητα 

TDMA κανάλια του GSM δικτύου.  

 

1.4.1 Υπηρεσίες 

Το GPRS είναι διαφορετικό από το παλαιότερο CSD πρότυπο που είχε 

συμπεριληφθεί στα GSM πρότυπα που είχαν δημοσιευτεί πριν το 1997. Σε αυτό το 

πρότυπο ένα GSM τηλέφωνο εγκαθιστούσε μια σύνδεση δεδομένων με κύκλωμα και 

δέσμευε μια ολόκληρη μπάντα καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης αυτής. Το GPRS 

είναι ένα σύστημα μεταγωγής πακέτων, το οποίο σημαίνει ότι πολλοί χρήστες 

ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την μεγαλύτερη χρησιμοποίηση της κάθε ζώνης. Παραδείγματα 

περιστασιακής χρησιμοποίησης του εύρους από χρήστες είναι η περιήγηση στο 

διαδίκτυο (Web browsing), η λήψη και αποστολή  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η 

μετάδοση απλών μηνυμάτων (instant messaging), στα οποία η σπουδαιότητα στην 

εξοικονόμηση του εύρους συχνοτήτων του GPRS  είναι εμφανής. 

Συνήθως το GPRS χρεώνεται με το σύνολο των kbits που μεταδίδονται, ενώ οι 

συνδέσεις κυκλώματος ανά δευτερόλεπτο. Το τελευταίο είναι αναμενόμενο, αφού και 

κατά τη διάρκεια ¨σιωπής¨ του χρήστη, η ζώνη συχνοτήτων παύει να είναι 

δεσμευμένη από τον χρήστη.  

Το GPRS αρχικά υποστήριζε (θεωρητικά) ΙP, PPP και X.25 συνδέσεις. Αυτές 

ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για πληρωμές λογαριασμών μέσω του κινητού παρόλο 

που στην πορεία αφαιρέθηκαν από το πρότυπο. Το Χ.25 μπορεί ακόμη να 

υποστηριχθεί πάνω από ΙΡ ή πάνω από ΡΡΡ, αλλά για να γίνει αυτό απαιτείται είτε 

ένας δρομολογητής, είτε το αντίστοιχο λογισμικό και υλικό ενσωματωμένο στο 

τερματικό.  

Η δρομολόγηση πακέτων κάτω από το GPRS για αποστολή δεδομένων 

επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό και τη χρησιμοποίηση ελεύθερου εύρους 

συχνοτήτων. Καθώς τα κανάλια φωνής , ή δεδομένων είναι δεσμευμένα από τα 

τηλέφωνα, μένει πολύ λίγο εύρος συχνοτήτων για τη μεταγωγή των πακέτων. Το 

αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι ταχύτητες του GPRS είναι πολύ μικρές σε πυκνές 

κυψέλες. Το θεωρητικό όριο ταχύτητας είναι περίπου 170kbps. ένα πιο ρεαλιστικό 

όριο είναι κοντά στα 30-70 kbps. Μια παραλλαγή του GPRS από τη μεριά του 
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ραδιοσήματος, που ονομάζεται EDGE επιτρέπει καλύτερες ταχύτητες, ως και 

236,8kbps. Οι μέγιστες ταχύτητες επιτυγχάνονται με τη δέσμευση περισσότερων από 

μια σχισμή στο TDMA παράθυρο. Ακόμη, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο πιο 

μικρή είναι η δυνατότητα διόρθωσης λαθών. Γενικά, η ταχύτητα της σύνδεσης 

μειώνεται λογαριθμικά σε σχέση με την απόσταση από τη κεραία-βάση. Αυτό δεν 

ισχύει σε πολυπληθείς κυψέλες, αλλά ισχύει σε αραιές περιοχές . 

 

1.4.2 Κλάσεις δυνατοτήτων (capability classes) και κλάσεις πολυσχισμών 

(multislot classes)  

Ο πρώτος διαχωρισμός είναι σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη δυνατότητα τον 

συσκευών να συνδεθούν στις υπηρεσίες του GSM ή του GPRS ταυτόχρονα ή όχι. Η 

συνηθέστερη κλάση είναι η Β κατά την οποία η συσκευή μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

χρησιμοποιεί μία από τις υπηρεσίες ενώ η άλλη προσωρινά παύει να λειτουργεί. 

Επίσης οι υπηρεσίες του GPRS χωρίζονται σε κλάσεις ανάλογα με τον αριθμό 

των TDMA χρονοσχισμών που δεσμεύονται και ο οποίος καθορίζει την ταχύτητα 

μεταφοράς των δεδομένων. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κλάσεις είναι οι:  

• GPRS class 8 είναι επίσης γνωστό ως και 4r1t. Αυτό σημαίνει ότι 4 

σχισμές δεσμεύονται για κατέβασμα δεδομένων από το δίκτυο και 1 για 

ανέβασμα προς αυτό. Αυτό το προφίλ είναι κατάλληλο όταν ο χρήστης κυρίως 

στέλνει mail αντί να λαμβάνει και για web browsing. Είναι το πιο συνηθισμένο 

προφίλ του GPRS. 

• GPRS class 10 είναι γνωστό ως 3r2t. Αντίστοιχα, 3 σχισμές 

προορίζονται για κατέβασμα, και 2 για ανέβασμα. Αυτό το προφίλ είναι 

χρήσιμο όταν τα δεδομένα στέλνονται και λαμβάνονται σε περίπου ίση 

συχνότητα, όπως π.χ. στο instant messaging. 

 

1.4.3 Κωδικοποίηση 

Η ταχύτητα εξαρτάται επίσης και από την κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται 

στο κανάλι. Η καλύτερη κωδικοποίηση  είναι όταν το τερματικό είναι κοντά στο 

σταθμό βάσης (χρησιμοποιείται η CS-4 ), ενώ η χειρότερη σε όταν η κυψέλη είναι 

μακριά από το σταθμό βάσης ( CS-1 ). 

Με τη χρήση της CS-4 είναι δυνατό να επιτευχθεί η ταχύτητα των 21,4 kbps 

ανά χρονοσχισμή. Όμως, με την κωδικοποίηση αυτή η εμβέλεια της κυψέλης είναι 

της τάξης του 25% του κανονικού. Η CS-1 φτάνει στο 9.05 kbps ανά χρονοσχισμή 

και έχει 98% εμβέλεια. 
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Η GPRS μεταγωγή πακέτων είναι βασισμένο σε πακέτα. Όταν χρησιμοποιείται ΙΡ 

κάθε τηλέφωνο μπορεί να έχει μία ή και παραπάνω ΙΡ διευθύνσεις. Το GPRS 

αποθηκεύει και επαναδρομολογεί τα πακέτα κατά την μεταγωγή κυψέλης του 

κινητού. Επειδή το TCP δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σωστά σε συνθήκες 

με πολύ θόρυβο και στο μεγάλο συνωστισμό του δικτύου, δεν είναι δυνατή η 

υλοποίηση του στο GPRS. Ο θόρυβος που θα πρόσθετε μια παύση θα είχε ως 

αποτέλεσμα την μείωση της ταχύτητας μετάδοσης μιας TCP σύνδεσης. 

 

1.4.4 Αρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική του δικτύου κορμού δεν έχει καμία διαφορά από τα GSM 

δίκτυα αφού χρησιμοποιούνται οι ακριβώς ίδιες βασικές υποδομές. Οι μόνες διαφορές 

είναι η προσθήκη των κόμβων-εξυπηρετητών υποστήριξης του GPRS (Serving 

GPRS Support Nodes, SGSN) και των κόμβων-πυλών υποστήριξης του GPRS 

(Gateway GPRS Support Nodes, GGSN) οι οποίοι φροντίζουν για τη 

δρομολόγηση των πακέτων. 

 

1.5. Συστήματα 3ης γενιάς (3G Systems) 

Τα συστήματα 3ης γενιάς έχουν σκοπό να παρέχουν μία παγκόσμια 

κινητικότητα με ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, όπως τηλεφωνία, διαδίκτυο, 

ευρυζωνικά δεδομένα κτλ. Η διεθνής ένωση Τηλεπικοινωνιών (International 

Telecommunications Union, ITU) άρχισε να τυποποιεί τα κινητά δίκτυα 3ης 

γενιάς το 2000. Για την Ευρώπη, που ενδιαφερόμαστε περισσότερο, το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (European 

Telecommunications Standards Institute, ETSI) έγινε υπεύθυνο για την 

ανάπτυξη του Διεθνούς Συστήματος Κινητών Τηλεπικοινωνιών UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System). 

 

1.6 UMTS - Υπηρεσίες 

Το UMTS προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας, μηνυμάτων όπως αυτές 

του GSM και υπηρεσίες φερόντων, που προσφέρουν επικοινωνία μεταξύ των 

σημείων πρόσβασης. Είναι εφικτό να διαπραγματεύονται τα χαρακτηριστικά 

της υπηρεσίας φέροντος μίας συνόδου ακόμα και κατά τη διάρκεια μίας 

συνόδου. Επίσης υποστηρίζονται τόσο επικοινωνίες με σύνδεση όσο και 

χωρίς, σε συνδέσεις σημείο-προς-σημείο και σημείο-προς-πολλαπλά σημεία 

καθώς και χρήση δορυφόρων για συνδέσεις σε πλοία, αεροπλάνα ή 
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αραιοκατοικημένες περιοχές. Οι υπηρεσίες φέροντος και οι δικτυακές 

υπηρεσίες διαχωρίζονται ανάλογα με τις παραμέτρους επίδοσης QoS (βλ. 2ο 

κεφάλαιο) και συγκεκριμένα στις παρακάτω υπηρεσίες: 

1. Κλάση  συνομιλίας(Conversational Class): φωνή, βιντεο-

τηλεφωνία 

2. Κλάση ροών(Streaming Class): πολυμέσα, βίντεο όταν 

ζητείται, δικτυακή διανομή 

3. Διαδραστική κλάση(Interactive Class): περιήγηση στο 

διαδίκτυο, διαδικτυακά παιχνίδια, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων) 

4. Κλάση υποβάθρου(Background Class): ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, SMS, κατέβασμα δεδομένων (downloading) 

 

1.6.1 Αρχιτεκτονική του UMTS 

Ένα δίκτυο UMTS αποτελείται από τρία λειτουργικά στοιχεία: τον 

πυρήνα του δικτύου (Core Network, CN) που είναι υπεύθυνο για τη 

μεταγωγή και τη δρομολόγηση των κλήσεων και των συνδέσεων δεδομένων 

προς τα εξωτερικά δίκτυα, το δίκτυο επίγειας ραδιοπρόσβασης UMTS (UMTS 

Terrestrial Radio Access Network, UTRAN) που χειρίζεται τις λειτουργίες τις 

σχετικές με το ραδιοδίκτυο και τον τερματικό εξοπλισμό, δηλαδή  τη 

διεπαφή μεταξύ χρήστη και ασύρματου δικτύου πρόσβασης. 

1. Πυρήνας του δικτύου: έχει ως βάση αυτόν του GSM και 

του GPRS διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και 

εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα της παγκόσμιας περιαγωγής με τα 

παλαιά δίκτυα. Οι συνδέσεις κυκλώματος πραγματοποιούνται με τη 

βοήθεια των κέντρων μεταγωγής κινητών επικοινωνιών (MSC) και 

VLR. Τις συνδέσεις πακέτου διευθετούν οι κόμβοι-εξυπηρετητές 

υποστήριξης του GPRS (Serving GPRS Support Nodes, SGSN) και οι 

κόμβοι-πύλες υποστήριξης του GPRS (Gateway GPRS Support Nodes, 

GGSN). Τα στοιχεία του δικτύου GSM όπως είναι τα EIR, HLR, VLR και 

AUC χρησιμοποιούνται εξίσου και για τις δύο υπηρεσίες. Ο 

ασύγχρονος τρόπος μετάδοσης (Asynchronous Transfer Mode, ATM) 

χρησιμοποιείται για τις μεταδόσεις του πυρήνα. Το στρώμα AAL2 

διαχειρίζεται τις συνδέσεις κυκλώματος και το στρώμα AAL5 τις 

συνδέσεις πακέτου. 
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2. Το UTRAN αποτελείται από δύο στοιχεία. Το Node B που 

μετατρέπει τις ροές δεδομένων μεταξύ τερματικών σταθμών και 

ελεγκτή ραδιοδικτύου (Radio Network Controller, RNC) και 

συμμετέχει στη διαχείριση των ασύρματων πόρων. Ο RNC έχει τη 

δικαιοδοσία και τον έλεγχο των ασύρματων πόρων της περιοχής του 

(των Node B που συνδέονται μ’ αυτόν). Ο RNC είναι το σημείο 

πρόσβασης υπηρεσίας για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το UTRAN 

στο CN.  

3. Οι τερματικοί σταθμοί είναι επίσης τυποποιημένοι όπως 

και στο GSM, αλλά είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να παρέχουν τις 

νέες υπηρεσίας των δικτύων 3ης γενιάς       

 

Σχηματικά η αρχιτεκτονική του UMTS δικτύου φαίνεται παρακάτω: 

  

 
Σχήμα 5 – Αρχιτεκτονική UMTS δικτύου 

 

 

1.6.2 Τυποποιήσεις  

Και τα δίκτυα 3ης γενιάς ακολουθούν το μοντέλο ανοιχτού συστήματος 

αλληλοσύνδεσης OSI καθώς και τον ορισμό των ίδιων διεπαφών. Η μόνη 

αλλαγή είναι στη διεπαφή αέρα. Οι συχνότητες προορισμένες για το UMTS 

είναι τα 1900MHz και τα 2100MHz για τις δορυφορικές επικοινωνίες. 
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Χρησιμοποιείται η πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης κώδικα ευρείας ζώνης 

(wideband code division multiple access, WCDMA). Αυτή οδηγεί σε αύξηση 

της χωρητικότητας κατά τάξης μεγέθους από τα συστήματα δεύτερης γενιάς 

αλλά και καλύτερη ποιότητα φωνής.  

 

1.7 Μέλλον στις κινητές επικοινωνίες 

Το μέλλον στις κινητές επικοινωνίες σχεδιάζεται ήδη στα ερευνητικά 

εργαστήρια. Τα νέα δίκτυα θα ονομάζονται 4ης γενιάς (4G), θα έχουν 

αυξημένο εύρος ζώνης υπηρεσιών και θα ενοποιούνται με τα υπόλοιπα 

ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. Οι τάσεις ζήτησης οδηγούν προς την 

ανάπτυξη των υπηρεσιών δεδομένων. Συγκεκριμένα τα δίκτυα 4ης γενιάς θα 

είναι ετερογενή δίκτυα βασισμένα στο IP (πρωτόκολλο διαδικτύου). Θα 

παρέχουν εκτός των υπηρεσιών δεδομένων και υπηρεσίες πολυμέσων που 

απαιτούν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης και αξιοπιστία. Θα έχουν 

προσωποποιημένες υπηρεσίες πιθανότατα και με τη χρήση ενός συστήματος 

εντοπισμού (όπως είναι σήμερα το GPS ή το Galileo).  

Ο σημαντικότερος στόχος είναι η ενοποίηση των διαφόρων δικτύων. 

Γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν όλα τα δίκτυα κάποια τυποποίηση έτσι 

ώστε οι κινητές συσκευές να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανά πάσα 

στιγμή το καλύτερο δίκτυο, για παράδειγμα ανάμεσα στο Bluetooth,το Wifi ή 

το Wimax και φυσικά το δίκτυο κινητών επικοινωνιών 4ης γενιάς.   

 

1.8 Δομή του κειμένου 

Τα δίκτυα 3ης γενιάς που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν 

κατασκευαστεί σε πλήρη συμβατότητα με τα δίκτυα 2ης γενιάς. Η εφαρμογή 

που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε έχει εφαρμογή στα δίκτυα GSM άρα και 

στο UMTS.  

Στα επόμενα κεφάλαια θα ασχοληθούμε με τα εξής θέματα: 

Στο 2ο κεφάλαιο με την ποιότητα υπηρεσιών, επειδή σκοπός μας είναι 

η δημιουργία μίας εφαρμογής η οποία θα παρακολουθεί την απόδοση της  

ποιότητας ενός σύγχρονου δικτύου κινητών επικοινωνιών.  

Στο 3ο κεφάλαιο θα δούμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις 

κινητές συσκευές, δηλαδή τα λειτουργικά συστήματα, τις γλώσσες 

προγραμματισμού και το υλικό που υποστηρίζουν. 
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Στο 4ο θα εξετάσουμε τις προδιαγραφές για τη δημιουργία της 

εφαρμογής μας, δηλαδή θα δούμε με ποιες κλάσεις και βιβλιοθήκες 

μπορούμε να την υλοποιήσουμε.  

Στο 5ο κεφάλαιο βρίσκεται αναλυτικά η ανάπτυξη του κώδικα με όσες 

επεξηγήσεις κρίνεται σκόπιμο να δοθούν.  

Τέλος στο 6ο κεφάλαιο υπάρχει η αναφορά επικυροποίησης που 

περιέχει τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής μας, κάποια αποτελέσματα 

μετρήσεων και τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε στην ανάπτυξή της.  
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2  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - QUALITY OF SERVICE  

 
 
 
 

2.1 Εισαγωγή 

Ο όρος quality of service αναφέρεται στον ορισμό κατά ITU-T (Rec E.800) ως: 

«Το αποτέλεσμα επίδοσης μιας υπηρεσίας το οποίο καθορίζει το βαθμό  ικανοποίησης 

του χρήστη της»  

Το αποτέλεσμα αυτό εξαρτάται τόσο από το τεχνικό κομμάτι των υπηρεσιών 

που παρέχει το δίκτυο όσο και από τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες των χρηστών.  

Τα θέματα ποιότητας των υπηρεσιών απασχολούν πολύ όσους ασχολούνται 

με τα σύγχρονα δίκτυα. Κάποια παραδείγματα είναι π.χ. οι εφαρμογές πολυμέσων σε 

δίκτυα υπολογιστών όπου χρειάζονται κάποιες εγγυήσεις όπως είναι το διαθέσιμο 

εύρος ζώνης, ο ρυθμός σφαλμάτων, η καθυστέρηση μετάδοσης των πακέτων κοκ.  

Στα συστήματα κινητών επικοινωνιών γίνονται επίσης προσπάθειες για την 

καλυτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών και για τον καθορισμό δεικτών που θα 

δείχνουν την ικανοποίηση των χρηστών και άλλων που θα δείχνουν την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων από την πλευρά των διαχειριστών του δικτύου. Κάτι πολύ σημαντικό 

που διακρίνει το QoS στα ασύρματα και τα ενσύρματα δίκτυα είναι η κινητικότητα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί το γινόμενο του QoS με την κινητικότητα είναι σχεδόν σταθερό, 

δηλαδή ένας μέγιστος βαθμός προσφερόμενης QoS θα συνεπάγεται περιορισμούς 

στην κινητικότητα και αντίστροφα. Συνεπάγεται λοιπόν ότι στις ασύρματες 

επικοινωνίες η κινητικότητα του τερματικού και η ποιότητα των προσφερoμένων 

υπηρεσιών είναι εν μέρη αντικρουόμενα στόχοι κατά την ανάπτυξη ενός τέτοιου 

δικτύου.   
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2.2 Τρόποι μετρήσεως QOS 

Σε ένα δίκτυο GSM ή UMTS υπάρχουν 4 τρόποι μετρήσεων για τον προσδιορισμό του 

QoS.  

1. Μετρήσεις καθ’ οδόν (Drive Tests) 

Πραγματοποιούνται με χρήση εξειδικευμένων κινητών συσκευών οι οποίες 

μετράνε το σήμα που φτάνει από τους BTSs σε κάθε περιοχή που διέρχονται 

(ραδιοκάλυψη περιοχών) και άλλους δείκτες που αφορούν τους ρυθμούς 

διέλευσης των πακετοδεδομένων. Οι μετρήσεις περνούνται σε ένα υπολογιστή ο 

οποίος τις αποθηκεύει αλλά μπορεί ακόμα να τις επεξεργαστεί και να βγάλει 

συγκεντρωτικά και στατιστικά αποτελέσματα.  Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι 

οι μετρήσεις γίνονται από την πλευρά του χρήστη. Μειονεκτήματα είναι η 

περιορισμένη περιοχή στην οποία μπορεί να γίνουν αυτά τα τεστ, για παράδειγμα 

μόνο σε δρόμους και όχι σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο όπου συνήθως το σήμα 

είναι ασθενέστερο λόγω των πολλών δυσμενών παραμέτρων που συνδράμουν στο 

τελικό σήμα καθώς και το μεγάλο κόστος.  

2. Αναλυτές πρωτοκόλλου (Protocol Analyzers) 

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα τα οποία συνδέονται σε  

BTSs, BSCs, MSCs για κάποιο χρονικό διάστημα και καταγράφουν τα πακέτα που 

αποστέλλονται προς και από αυτούς τους κόμβους. Στη συνέχεια τα αρχεία (trace 

files) μεταφέρονται σε κάποιο υπολογιστή και αναλύονται. Το πλεονέκτημα της 

μεθόδου είναι ότι τα αρχεία αυτά μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω καθότι 

αποθηκεύονται. Το μειονέκτημα είναι και εδώ το κόστος αφού για να πάρουμε 

αποτελέσματα σε μεγάλη κλίμακα και όχι στατιστικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

πολλά protocol analyzers τα οποία επίσης έχουν μεγάλο κόστος. 

3. Κέντρο διαχείρισης και συντήρησης (Operation and Maintenance Center, 

OMC)  

Με χρήση του κέντρου διαχείρισης και συντήρησης μπορούμε να 

ενεργοποιήσουμε διάφορους καταμετρητές στο NSS και στο BSS και να 

συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το QoS. Μπορούμε να έχουμε μετρητές για 

τον αριθμό των handovers για τον αριθμό των πτώσεων κλήσεων πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά της εκχώρησης μίας κλήσης, για τον αριθμό των πτώσεων (ή 

αποτυχημένων) κλήσεων λόγω έλλειψης ραδιοκαναλιού κτλ. Το πλεονέκτημα της 

μεθόδου έναντι των υπολοίπων είναι ότι δε χρειάζεται κάποιου επιπλέον 
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εξοπλισμού. Μειονέκτημα είναι ότι είναι η πιο αφηρημένη μέθοδος η οποία δεν 

εξετάζει την πλευρά του χρήστη αλλά αυτή του δικτύου.  

4. Μετρήσεις με τη χρήση των τερματικών συσκευών 

Με αυτή τη μέθοδο τα σύγχρονα κινητά μπορούν να εξοπλιστούν με το 

κατάλληλο λογισμικό και να πραγματοποιούν διάφορες μετρήσεις όπως την ισχύ 

του σήματος που φτάνει στις κινητές συσκευές από τα BTSs, τον αριθμό των 

αποτυχημένων κλήσεων κτλ. και στη συνέχεια να τις αποστέλλουν σε κάποιο 

εξυπηρετητή των εταιριών-παρόχων για ανάλυση. Η αποστολή των πληροφοριών 

θα πρέπει να γίνεται σε ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη τηλεπικοινωνιακή κίνηση και 

από κυψέλες που εκείνη τη στιγμή έχουν πολλά κανάλια ελεύθερα ώστε να έχουμε 

την ελάχιστη τηλεπικοινωνιακή επιβάρυνση του συστήματος. Πλεονεκτήματα 

αυτής της μεθόδου είναι η χρήση υπαρχόντων συσκευών (κινητά τηλέφωνα), η 

παρουσίαση της ποιότητας του δικτύου από την πλευρά του χρήστη και η πλήρης 

εξέταση του δικτύου αν εγκατασταθεί τέτοιο λογισμικό σε μεγάλο αριθμό 

συσκευών. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα όμως είναι η οικονομία της μεθόδου 

καθότι δε χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός αλλά μόνο ένας ισχυρός εξυπηρετητής. 

Μειονεκτήματα είναι η χρήση καναλιών τηλεπικοινωνιακής κίνησης για τη 

μεταφορά των μετρήσεων και η χρήση περισσότερης ενέργειας για την αποστολή 

τους (μείωση ενέργειας μπαταρίας). 

 

2.3 Δείκτες θεμελιώδους απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs)  

Οι δείκτες αυτοί έχουν σκοπό να εξετάσουν την απόδοση ενός δικτύου από την 

πλευρά της αντίληψης του χρήστη. Ο λόγος που ορίζουμε αυτούς τους δείκτες είναι η 

μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών του δικτύου με ένα σταθερό και ενοποιημένο 

τρόπο. Φυσικά αυτός ο τρόπος μπορεί να διαφέρει ακόμα και σε δίκτυα ίδιου τύπου 

ανάλογα με την αντίληψη του διαχειριστή του δικτύου για το ποιες είναι οι απαιτήσεις 

και προσδοκίες των χρηστών του δικτύου.  

Ο οργανισμός ITU-T στη σύσταση E.800 και  ο ETSI έχουν δώσει δύο 

διαφορετικές προδιαγραφές για την κατηγοριοποίηση δεικτών KPIs. Εμείς θα 

ορίσουμε κάποιους δείκτες με βάση την προδιαγραφή του ITU-T τους οποίους 

χρησιμοποιεί και ο οργανισμός τυποποίησης του GSM, GSM Association. Αλλά ας 

δούμε πρώτα κάποιες απαιτήσεις των δεικτών. 
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2.3.1 Απαιτήσεις των δεικτών KPIs  

1. Να αντανακλούν επαρκώς την ικανοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες  

2. Να μπορούν να υπολογιστούν και να αναλυθούν χωρίς μεγάλο κόστος 

3. Να είναι παρόμοιοι με ήδη υπάρχοντες και αναγνωρισμένους δείκτες 

 

2.4 Κατηγοριοποίηση Δεικτών 

1. Network Access – Πρόσβαση στο δίκτυο 

Η ένδειξη ότι στην περιοχή που βρίσκεται ένας πελάτης υπάρχει κάλυψη από 

το δίκτυο του. 

2. Service Access – Πρόσβαση σε υπηρεσία 

Αν ο πελάτης επιθυμεί τη χρήση μίας υπηρεσίας ο διαχειριστής δικτύου θα 

πρέπει να είναι σε θέση να του παρέχει την υπηρεσία 

3. Service integrity – Ακεραιότητα της υπηρεσίας  

Το QoS κατά τη διάρκεια μίας υπηρεσίας, για παράδειγμα η ποιότητα του 

ήχου κατά τη διάρκεια μίας τηλεφωνική κλήσης. 

4. Service Retainability – Διατήρηση υπηρεσίας 

Η διακοπή μίας υπηρεσίας σε συνάρτηση με την επιθυμία ή μη του πελάτη για 

αυτή. 

 

Μία περαιτέρω κατηγοριοποίηση των δεικτών πρέπει να γίνει ανάλογα με την 

χρησιμοποιούμενη υπηρεσία, για παράδειγμα τηλεφωνία, sms, gprs δεδομένα κτλ. 

Κατηγοριοποίηση δεικτών με βάση την υπηρεσία 

•       Ανεξάρτητα υπηρεσίας 

  

1.  Πρόσβαση στο Δίκτυο σε δίκτυο μεταγωγής κυκλώματος ή πακέτου 

Ορισμός: Πιθανότητα να προσφερθούν οι κινητές υπηρεσίες, δηλαδή να 

έχει ο πελάτης κάλυψη από το δίκτυο στο σημείο που βρίσκεται. 

Δείκτης:       1Αριθμόςμετρήσεωνμε C>CNA[%] 100%
Συνολικόςαριθμόςμετρήσεων

= ⋅  

Όπου C το λαμβανόμενο επίπεδο σήματος και C1 το ελάχιστο επιτρεπτό 

για να θεωρούμε ότι έχουμε πρόσβαση στο δίκτυο. 
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• Εξαρτώμενα υπηρεσίας  

 

1. Τηλεφωνία  

1.1      Πρόσβαση στην υπηρεσία  

Πιθανότητα ο πελάτης να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία της τηλεφωνίας. 

Αυτό επιτυγχάνεται είτε όταν ο πελάτης καλέσει και ακούσει τον τόνο είτε 

αν ακούσει το μήνυμα ότι ο χρήστης είναι κατειλημμένος ή 

απενεργοποιημένος.  

Δείκτης:    
Αριθμός επιτυχημένων κλήσεων[%] 100%
Συνολικόςαριθμός κλήσεων

SA = ⋅   

 
1.2       QoS κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 

 

1.2.1    Χρόνος σύνδεσης με τον καλούμενο αριθμό  

Ο χρόνος από τη στιγμή που ο πελάτης πατάει το κουμπί για την έναρξη    

της κλήσης ως τη στιγμή που θα ακούσει το σήμα ότι η κλήση του έφτασε 

στον καλούμενο πελάτη.  

Δείκτης: 2 1SI t t= −   

όπου t2: χρόνος που ακούγεται κάποιο σήμα ότι η κλήση έφτασε τον 

προορισμό της, 

t1:  ο χρόνος όπου πατιέται το κουμπί της κλήσης 

 

1.2.2   Ποιότητα ήχου 

Η ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο χρήστης όπως προκύπτει από μία 

συνάρτηση η οποία καλύπτει όλες τις βασικές παραμέτρους που 

αλλοιώνουν την ποιότητα ήχου όπως η ηχώς, ο θόρυβος, οι διακοπές, η 

εξασθένιση, η καθυστέρηση κτλ. και ακολουθεί την κλίμακα MOS*** 

Δείκτης:    ( )SpQ f MOS=  

 
1.3      Ρυθμός επιθυμητά τερματισμένων κλήσεων 

           Η πιθανότητα μία κλήση να διαρκέσει μέχρι τον επιθυμητό τερματισμό 

της από έναν εκ’ των δύο πελατών. 
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           Δείκτης: 
Αριθμός επιθυμητά τερματισμένων κλήσεων[%] 100%
Συνολικόςαριθμός επιτυχημένων κλήσεων

CCR = ⋅  

 

2.  SMS  

2.1       Πρόσβαση στην υπηρεσία 

Πιθανότητα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο πελάτης την  υπηρεσία sms 

όταν έχει πρόσβαση στο δίκτυο 

Δείκτης:

Πετυχημένες προσπάθειεςσύνδεσηςστην sms υπηρεσία[%] 100%
Συνολικές προσπάθειεςαποστολής smssnsSA = ⋅  

όπου πετυχημένη νοείται η αποστολή μηνύματος και η απάντηση από το 

sms κέντρο ότι το μήνυμα εστάλη. 

 

2.2       QoS της υπηρεσίας  

2.2.1   Καθυστέρηση πρόσβασης στην υπηρεσία  

Ο χρόνος από τη στιγμή που γίνεται η αποστολή μηνύματος μέχρι την 

λήψη του μηνύματος από το sms κέντρο ότι το μήνυμα εστάλη  

Δείκτης: recieve sendAccDelay t t= −  

 

      2.2.2   Από άκρη-σε-άκρη χρόνος παράδοσης μηνύματος 

 Χρονικό διάστημα από την αποστολή του μηνύματος ως τη λήψη  από 

τον επιθυμητό παραλήπτη 

 Δείκτης: recieveSMS sendSMSEtE DeliveryTime t t= −  

 

2.3      Ρυθμός ορθών παραλαμβανομένων μηνυμάτων 

Πόσα από τα συνολικά απεσταλμένα μηνύματα που φτάνουν στον 

προορισμό τους είναι ολόκληρα, χωρίς λάθη και φτάνουν μία μόνο φορά 

Δείκτης:  

Επιτυχώς ληφθέντα sms-διπλάληφθέντα sms-λανθασμένα sms
Συνολικόςαριθμόςσταλμένων sms

=  
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3. Υπηρεσία δεδομένων μεταγωγής κυκλώματος 

3.1     Πρόσβαση στην υπηρεσία SCD 

Πιθανότητα να έχει πρόσβαση στον εξυπηρετητή δεδομένων ο πελάτης 

όταν έχει πρόσβαση στο δίκτυο  

Δείκτης:   
Αριθμός πετυχημένων κλήσεων[%] 100%
Συνολικός αριθμός κλήσεων

SA = ⋅  

 

3.2 Χρόνος πρόσβασης στην υπηρεσία 

Ο χρόνος από τη στιγμή που ο πελάτης καλεί μέχρι να λάβει μήνυμα 

σύνδεσης στον εξυπηρετητή. 

Δείκτης:   2 1[ ]SuT t t t= − , όπου 

t2=χρόνος όπου η επικοινωνία αποκαθίσταται (απάντηση από τον 

εξυπηρετητή δεδομένων.  

t1=χρόνος όπου το τερματικό του πελάτη στέλνει το ATDT μήνυμα 

 

3.3 Ποιότητα δεδομένων 

Έχουμε τρεις διαφορετικές κλάσεις υπηρεσιών δεδομένων με μεταγωγή 

κυκλώματος (και μεταγωγή πακετοδεδομένων) οι οποίοι ορίζονται από τον 

οργανισμό 3GPP (3d Generation Partnership Project) για τις οποίες θα 

ορίσουμε ξεχωριστούς δείκτες 

3.3.1 Κλάση δεδομένων συνομιλίας 

Δείκτης για την από άκρη σε άκρη ποιότητα μετάδοσης δεδομένων 

συνομιλίας. Η από άκρη σε άκρη ποιότητα δεδομένων ελέγχεται από 

τη μέση διέλευση δεδομένων (throughput)  τόσο στο uplink όσο και 

στο downlink σε πραγματικό χρόνο. Η διέλευση αυτή θα μετρηθεί για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα υπολογιστεί σε bits ανά 

δευτερόλεπτο. Επίσης μπορούν να υπολογιστούν το μέγιστο και το 

ελάχιστο της διέλευσης σε bits/sec. 

Δείκτες:  [ ] / secDQ A side Xbits− =  

     [ ] / secDQ B side Ybits− =  

 

3.3.2 Κλάση δεδομένων ροής (streaming) 
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Ο δείκτης αυτός θα πρέπει να αναπαριστά την παράδοση δεδομένων 

αλλά αυτή τη φορά προς μία μόνο κατεύθυνση (downlink και 

μελλοντικά για uplink) σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (πχ. video 

streaming).  Επίσης μπορούμε να ορίσουμε δείκτες για την ελάχιστη 

και μέγιστη διέλευση δεδομένων (throughput) καθώς και για το Block 

Error Rate (BER). 

Δείκτες: ( ) / secDQ A side Xbits− =  

 BER  

  

3.3.3 Κλάση δεδομένων με αλληλεπίδραση(interactive) 

Δείκτης για την από άκρη σε άκρη ποιότητα δεδομένων της κλάσης σε 

δίκτυο μεταγωγής κυκλώματος. Ο δείκτης αναπαριστά μετάδοση 

δεδομένων και προς τις δύο κατευθύνσεις σε όχι πραγματικό χρόνο. 

Δείκτης: Χρόνος που χρειάζεται να κατέβει στην κινητή συσκευή ένα 

αρχείο συγκεκριμένου μεγέθους. 

  

3.4 Ρυθμός ολοκλήρωσης συνδέσεων 

Η πιθανότητα η κλήση να μην ολοκληρωθεί αν δεν το επιθυμεί κάποια από 

τις δύο πλευρές. 

Δείκτης:    

Αριθμός κλήσεων τερματισμένων από τους χρήστες[%] 100%
Συνολικός αριθμός επιτυχημένων κλήσεων

CCR = ⋅  

 

4. Υπηρεσία δεδομένων μεταγωγής πακέτου 

4.1 Πρόσβαση στην υπηρεσία 

Πιθανότητα να έχει ο πελάτης πρόσβαση στην υπηρεσία όταν ζητηθεί. 

Στην ουσία η πρόσβαση περιλαμβάνει δύο απαιτήσεις: 

• πρόσβαση στο δίκτυο κορμού του GPRS 

• πρόσβαση στον επιθυμητό εξυπηρετητή δεδομένων 

Δείκτης:    

Αριθμός επιτυχημένων συνόδων[%] 100%
Συνολικές προσπάθειες δημιουργίας συνόδων

SAprd = ⋅  

 

4.2.1 Χρόνος πρόσβασης στην υπηρεσία 
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Ο χρόνος από τη στιγμή που ο πελάτης καλεί μέχρι να λάβει μήνυμα 

σύνδεσης στον εξυπηρετητή. 

Δείκτης:   2 1[ ]SuT t t t= − , όπου 

t2=χρόνος όπου η επικοινωνία αποκαθίσταται (απάντηση από τον 

εξυπηρετητή δεδομένων.  

t1=χρόνος όπου το τερματικό του πελάτη στέλνει το ATDT μήνυμα 

 

4.2.2 Ποιότητα δεδομένων 

Βλέπε 3.3 (ίδιοι δείκτες με την υπηρεσία δεδομένων μεταγωγής 

κυκλώματος) 

 

4.3 Λόγος ολοκληρωμένων συνόδων 

Πιθανότητα μία σύνοδος να μη διακοπεί εκτός αν πρόκειται για επιθυμητή 

διακοπή από κάποιο μέλος της συνόδου 

Δείκτης: 
Αριθμός τερματισμένων συνόδων από τους χρήστες

Συνολικός αριθμός επιτυχημένων συνόδων
CSR =  

    

 

 

2.5 Συμπεράσματα 

Όλοι οι παραπάνω δείκτες είναι τυποποιημένοι γιατί είναι οι συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενοι για την ποιότητα της απόδοσης ενός δικτύου κινητών 

επικοινωνιών. Φυσικά μπορεί ο καθένας να ορίσει τους δικούς του δείκτες αρκεί να 

υπακούν στις απαιτήσεις που θέσαμε στην παράγραφο 3.2. Εξάλλου είναι πολύ 

δύσκολο και καθόλου οικονομικό να μετρούνται κάποιοι από τους παραπάνω δείκτες. 

Εμείς θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε όσα περισσότερα μεγέθη μας δίνεται η 

δυνατότητα μέσω του λειτουργικού περιβάλλοντος ενός κινητού μαζί με τα υπόλοιπα 

εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας. Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο 

θα μετράει αυτά τα μεγέθη αλλά δε θα υπολογίζει τους δείκτες γιατί αυτό κρίνεται 

ασύμφορο να συμβαίνει στην πλευρά των τερματικών σταθμών. Η επεξεργασία όπως 

είπαμε θα γίνεται στην πλευρά ενός εξυπηρετητή. 

Κάποια από αυτά τα βασικά μεγέθη που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουμε δείκτες είναι το επίπεδο ισχύος του σήματος και το πότε υπάρχει 

πρόσβαση στο δίκτυο σε σχέση πάντα και με το χρόνο.  Επίσης επειδή στόχος μας 

είναι να ξέρουμε που μετρούνται τα μεγέθη θα μετράμε στοιχεία του δικτύου όπως 
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είναι το δίκτυο που μας καλύπτει και τα στοιχεία της κυψέλης που βρισκόμαστε κάθε 

στιγμή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

3  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 
 
 
 
3.1 Εισαγωγή 

Τα σύγχρονα κινητά έχουν κάποιο λειτουργικό σύστημα πάνω στο οποίο τρέχουν οι 

εφαρμογές και τα οποία υποστηρίζουν κάποιες γλώσσες προγραμματισμού για να την 

ανάπτυξη τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά δύο λειτουργικά συστήματα 

για κινητές συσκευές το Symbian και το Windows Mobile, καθώς και δύο 

χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού, η Java Micro Edition και η C++. Η 

ανάπτυξη της εφαρμογής διευκολύνεται πολύ αν χρησιμοποιήσουμε και κάποιο από 

τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (Integrated Development Environment, 

IDE). Το IDE θα πρέπει να επιλεγεί ανάλογα και με τα SDKs που υποστηρίζει. Τα 

πλέον διαδεδομένα IDEs είναι το Visual Studio Mobile, τα Builder της Borland και τα 

περιβάλλοντα της Metrowerks. Για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής είναι απαραίτητο 

ένα πακέτο ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Kit, SDK). Τα SDKs 

δημιουργούνται  από τις εταιρίες κατασκευής κινητών συσκευών και παρέχουν τα 

απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών. Κάθε SDK αφορά κάποια 

ομάδα κινητών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Παρακάτω θα εξετάσουμε τις 

προγραμματιστικές  δυνατότητες που έχουμε στις κινητές συσκευές, το υλικό που 

υποστηρίζει το πρότυπο UIQ για κινητά επειδή ένα τέτοιο κινητό θα 

χρησιμοποιήσουμε και στο τέλος θα καταλήξουμε σε ότι θα χρησιμοποιήσουμε.    

 
 
3.2 Symbian 

Το λειτουργικό σύστημα Symbian σχεδιάστηκε για χρήση σε κινητές 

συσκευές. Έχει μικρή απαίτηση σε μνήμη και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Είναι 

ένα ανοιχτό λειτουργικό σύστημα, δηλαδή επιτρέπει σε τρίτους κατασκευαστές να 
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δημιουργήσουν και να εγκαταστήσουν εφαρμογές ανεξάρτητα από τους 

κατασκευαστές των κινητών συσκευών.  

Το Symbian είναι η επίσημη σημερινή ονομασία του λειτουργικού συστήματος 

αλλά στην αρχική του έκδοση ονομαζόταν “EPOC”, γι’ αυτό και υπάρχουν αρκετές 

κλάσεις και αρχεία τα οποία έχουν ακόμα αυτό το όνομα. 

Το Symbian είναι ένα βελτιστοποιημένο, σε μεγάλο βαθμό ασύγχρονο, 

προεκτοπιστικό (pre-emptive), πολυεπεξεργατικό (multitasking) λειτουργικό 

σύστημα. Σχεδιάστηκε αρχικά το 1994 σαν ένα 32-bit λειτουργικό σύστημα. Το 

μεγαλύτερο κομμάτι του κώδικα του είναι γραμμένο σε C++, και μόνο ένα μικρό 

κομμάτι του κώδικα του είναι γραμμένο σε C ή σε Assembly. Το λειτουργικό 

υποστηρίζει την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Εκτός των 

βασικών λειτουργιών του λειτουργικού συστήματος, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα C++ 

APIs τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνίας και μηνυμάτων. 

Κάποιες συσκευές που χρησιμοποιούν το Symbian μπορεί να μην κλείνουν για χρόνια, 

γι’ αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι εφαρμογές που τρέχουν για χρόνια να μη 

χάνουν τα δεδομένα του χρήστη. Επίσης το Symbian μπορεί να εφαρμοστεί σε πάνω 

από μία πλατφόρμες υλικού με κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις. Το Symbian προσφέρει 

ένα πλαίσιο εργασίας από κλάσεις και μία σουίτα για την οργάνωση και την 

επικοινωνία των διάφορων εφαρμογών.  

 

3.2.1 Αρχιτεκτονική του Symbian 

Το Symbian μπορεί να τρέξει σε συσκευές με διαφορετικό μέγεθος οθόνης. Οι 

περισσότερες εφαρμογές εξαρτώνται τόσο από το μέγεθος της οθόνης όσο και από 

τις εισόδους χρήστη που παρέχει η συγκεκριμένη συσκευή (οθόνη αφής, γραφίδα, 

πληκτρολόγιο). Όλα αυτά αφορούν το 80% του λειτουργικού περιβάλλοντος και είναι 

γνωστά σαν πλατφόρμα Symbian ή Γενική Τεχνολογία (Generic Technology GT).  

Η αρχιτεκτονική του Λειτουργικού Symbian περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα: 

1. Μηχανή εφαρμογών Symbian: Αυτή επιτρέπει πρόσβαση στα δεδομένα 

ενσωματωμένων εφαρμογών-λειτουργιών όπως είναι οι επαφές, το 

ημερολόγιο, η ατζέντα κτλ.  

2. Επίπεδο συστήματος Symbian: Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη 

ποσότητα των APIs του λειτουργικού, τα οποία προσφέρουν λειτουργίες από 

χειρισμό αλφαριθμητικών μέχρι χρονοπρογραμματισμό γεγονότων στις 

εφαρμογές. 
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3. Πυρήνας (kernel): Αυτό το επίπεδο δεν είναι άμεσα προσβάσιμο από τα 

προγράμματα του χρήστη. Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει τον πυρήνα του 

λειτουργικού συστήματος, τους οδηγούς των συσκευών, τον εξυπηρετητή 

των αρχείων κτλ. Ο πυρήνας διαχειρίζεται τους πόρους του υλικού όπως η 

μνήμη RAM και οι συσκευές του υλικού. Εξασφαλίζει και ελέγχει την 

πρόσβαση των εφαρμογών λογισμικού σε αυτούς τους πόρους. Η CPU 

λειτουργεί προνομιακά πάντοτε ως προς τις οδηγίες του πυρήνα.   

4. Το εναπομείναν 20% του Symbian είναι σχετικό με το σχεδιασμό του UI.  

 

Σχηματικά τα επίπεδα του Symbian φαίνονται παρακάτω: 

 

 
    Σχήμα 6 – Αρχιτεκτονική Symbian 
 

 
     

   

3.2.2 Χαρακτηριστικά - Υποστήριξη 

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του Symbian που είναι θεμιτό να θίξουμε σ’ αυτό το 

κεφάλαιο είναι ο τρόπος χειρισμού των διαδικασιών (processes), των νημάτων 

(threads), η αλλαγή περιβάλλοντος (context switching) και η χρήση της μνήμης στο 

Symbian.  

 

Διαδικασίες (Processes) 

Κάθε εφαρμογή είναι μία διακεκριμένη διαδικασία με το δικό της εικονικό χώρο 

διευθύνσεων (virtual address space), ο οποίος είναι σαφώς διαχωρισμένος από αυτόν 
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άλλων εφαρμογών. Η διαδικασίες είναι ένα βασικό μέσο προστασίας για το 

λειτουργικό. Οι εικονικές διευθύνσεις μιας διαδικασίας μεταφράζονται σε φυσικές από 

τη ROM (μνήμη μόνη για ανάγνωση) και RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) της 

συσκευής. Η μετάφραση εποπτεύεται από τη μονάδα διαχείρισης μνήμης 

(Management Memory Unit, MMU) έτσι ώστε η ROM να διαμοιράζεται στις 

διαδικασίες ενώ η RAM είναι προσβάσιμη μόνο στην διαδικασία που τη χρησιμοποιεί.  

 

Νήματα (Threads) 

Τα νήματα είναι η βασική μονάδα εκτέλεσης του Symbian. Μία διαδικασία έχει ένα η 

περισσότερα νήματα. Κάθε νήμα εκτελείται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αλλά στον 

ίδιο χώρο διευθύνσεων. Ένα νήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μνήμη που ανήκει σε 

κάποιο άλλο νήμα ηθελημένα ή μη. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε 

κάποιες περιπτώσεις. Βλέπουμε ότι τα νήματα δεν είναι τόσο διαχωρισμένα μεταξύ 

τους όπως οι διαδικασίες.  

Τα νήματα είναι κατά προτίμηση προγραμματισμένα (preemptive scheduled) από τον 

πυρήνα του λειτουργικού. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με την προτεραιότητα τους 

μπορεί να σταματούν την εκτέλεση τους για την εκτέλεση κάποιου νήματος 

μεγαλύτερης προτεραιότητας και να τη συνεχίζουν όταν αποκτούν τη μεγαλύτερη 

προτεραιότητα.  

 

Context Switching 

Η αλλαγή αυτή ανάμεσα στα εκτελέσιμα νήματα ονομάζεται context switching. Αυτή 

η διαδικασία είναι εξαιρετικά δαπανηρή ιδιαίτερα αυτή ανάμεσα σε νήματα 

διαφορετικών διαδικασιών γιατί πολλές cache μνήμες πρέπει να αδειάσουν και πρέπει 

να γίνουν αλλαγές από τη μονάδα MMU.  

 

Multitasking 

Για τους παραπάνω λόγους μία εφαρμογή ή ένας εξυπηρετητής χρησιμοποιούν τη 

δικιά τους διαδικασία με μόνο ένα νήμα. Αυτό φαίνεται να περιορίζει τις δυνατότητες 

τους, για παράδειγμα δε μπορούν να τρέχουν ταυτόχρονα τις εργασίες τους που 

πρέπει να τρέχουν στο βάθος, αλλά υπάρχει τρόπος μέσω ενός συστήματος καλού 

χειρισμού γεγονότων να γίνεται πολυεπεξεργασία (multitasking)  με τη βοήθεια της 

κλάσης ActiveObject που θα μελετήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.   
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Εκτελέσιμα προγράμματα 

Εκτελέσιμο πρόγραμμα ονομάζεται ένα πακέτο λογισμικού το οποίο έχει αναπτυχθεί 

και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιο λειτουργικό επιτυχώς. Το Symbian υποστηρίζει 

δύο τύπους εκτελέσιμων προγραμμάτων. 

- .exe. Πρόγραμμα με ένα σημείο εκκίνησης την E32Main(). Μόλις το 

σύστημα φορτώσει ένα .exe πρόγραμμα αμέσως δημιουργείται μία 

διαδικασία με σημείο εκκίνησης τη main. 

- Dynamic link library (DLL). Μία βιβλιοθήκη με κώδικα με πολλά πιθανά 

σημεία εκκίνησης. Το σύστημα φορτώνει μία DLL σε ένα υπάρχων thread. 

Υπάρχουν οι μοιραζόμενες βιβλιοθήκες DLL (shared librarys DLL), που 

παρέχουν ένα καθορισμένο API. Όποιο πρόγραμμα ξεκινήσει την εκτέλεση 

και ζητήσει κάποια τέτοια βιβλιοθήκη αυτή φορτώνεται αυτόματα. 

Εννοείται πως αν κάποιες μοιραζόμενες βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν άλλες 

αυτές φορτώνονται αναδρομικά. Υπάρχουν και οι πολυμορφικές DLL οι 

οποίες υλοποιούν ένα αφηρημένο API και έχουν συνήθως ένα σημείο 

εκκίνησης το οποίο δημιουργεί μία κλάση που προέρχεται από τις βασικές. 

 

Για να εκτελεστεί ένα από τα παραπάνω προγράμματα αυτό θα πρέπει να φορτωθεί 

στον επεξεργαστή. Αυτό θα συμβεί απευθείας αν το πρόγραμμα βρίσκεται στη ROM. 

Αντίθετα αν δε βρίσκεται στη ROM πρέπει να φορτωθεί πρώτα στη RAM.  Μία 

διαφορά ανάμεσα στα .exes και στα DLLs είναι ότι τα μεν πρώτα δεν διαμοιράζονται 

τους πόρους τους ενώ τα δεύτερα το κάνουν. Δηλαδή αν ένα .exe φορτωθεί στη 

μνήμη RAM έχει το δικό του χώρο για τον κώδικα του, τα δεδομένα μόνο προς 

ανάγνωση και τα δεδομένα για ανάγνωση και γραφή. Όταν μία δεύτερη έκδοση του 

ίδιου .exe φορτωθεί θα δεσμεύσει άλλο τόσο χώρο μνήμης όσο και το πρώτο .exe. 

Αντίθετα όταν ένα νήμα χρειάζεται ένα φορτωμένο DLL απλά επισυνάπτει το 

αντίγραφο της DLL που είναι ήδη φορτωμένη. Έτσι όλα τα νήματα χρησιμοποιούν τις 

ίδιες διευθύνσεις στη μνήμη με αποτέλεσμα να έχουμε εξοικονόμηση μνήμης.     

 

Μνήμη  

Όπως είπαμε η μνήμη διαχειρίζεται από τη μονάδα MMU. 

Η μνήμη ROM χειρίζεται εύκολα γιατί αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από αρχεία σε ένα 

κατάλογο, τον z: και χαρτογραφείται σε συγκεκριμένες διευθύνσεις έτσι ώστε κάθε 

αρχείο που βρίσκεται εκεί, μπορεί να προσπελαστεί απλά με την ανάγνωση του.  
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Η διαχείριση της μνήμης RAM παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η φυσική RAM 

χωρίζεται σε σελίδες των 4Κ. Κάθε φυσική σελίδα μπορεί να δεσμευθεί από τα εξής: 

- Από μία διαδικασία που χρησιμοποιεί κάποιες εικονικές διευθύνσεις 

- Από τις εικονικές διευθύνσεις των διαδικασιών του πυρήνα. 

- Από τη χρήση σαν δίσκος αποθήκευσης δεδομένων (δίσκος c:)  

- Από DLLs τα οποία εμφανίζονται στις ίδιες εικονικές διευθύνσεις για κάθε 

νήμα που τα χρησιμοποιεί. 

- πίνακες μετάφρασης της MMU. Το Symbian προσπαθεί να τους κρατάει 

μικρούς 

- Σελίδες όπου δεν έχουν δεσμευτεί για κανένα από τους παραπάνω λόγους. 

 

3.3 ΓΛΩΣΣΑ C++ 

Η C++ ανήκει στις αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού όπως και η Java. 

Σκοπός μας εδώ δεν είναι να αναπτύξουμε τις ιδιότητες της γλώσσας αλλά τις 

δυνατότητες της σε ότι αφορά τον προγραμματισμό για κινητές συσκευές. Κάποια 

από τα χαρακτηριστικά της C++ που χρησιμοποιούνται σε άλλα περιβάλλοντα είναι 

άχρηστα για τον προγραμματισμό κινητών συσκευών και υπάρχουν άλλα 

χαρακτηριστικά τα οποία επιθυμούμε να έχουμε ειδικά για τον προγραμματισμό 

κινητών συσκευών και τα οποία περιλαμβάνονται στις βασικές βιβλιοθήκες των 

προγραμμάτων. Είναι σημαντικό να πούμε ότι επειδή το Symbian είναι κατά το 

μεγαλύτερο κομμάτι γραμμένο σε C++ όλα τα βασικά APIs είναι γραμμένα σε C++ 

και συνεπώς η χρήση αυτών γίνεται μόνο μέσω της C++. Με αυτά τα βασικά APIs 

μπορούμε να φτάσουμε σε χαμηλά επίπεδα προγραμματισμού, το οποίο είναι και η 

μεγάλη διαφορά από τη Java. Για παράδειγμα μπορούμε να υλοποιήσουμε οδηγούς 

για εξωτερικές συσκευές με χρήση της C++.  

Γίνεται κατανοητό ότι η χρήση της C++ είναι συνυφασμένη με το λειτουργικό, σε 

αντίθεση με τη Java η οποία δημιουργεί το δικό της περιβάλλον χρόνου-εκτέλεσης 

(runtime environment).   

 

Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της C++ τα οποία έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα για 

τον προγραμματισμό κινητών συσκευών θα εξετάσουμε παρακάτω: 

 

3.3.1 Βασικοί τύποι     

Οι βασικοί τύποι που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη e32def.h περιλαμβάνουν 

ορισμούς για όλους τους τύπους δεδομένων βασιζόμενοι στους βασικούς τύπους της 



 45

C++ αλλά με συνήθως με λιγότερα bits. Για παράδειγμα χρησιμοποιούνται οι τύποι 

TInt και TText για αριθμούς και χαρακτήρες αντίστοιχα  αντί των int και char της 

C++.  

  

3.3.2 Αλφαριθμητικά (Strings) και μνήμη 

Στην τυπική C++ χρησιμοποιούμε την κλάση string για κάθε αλφαριθμητικό. Στο 

Symbian όμως χρησιμοποιούμε περιγραφητές (descriptors). Οι περιγραφητές είναι 

ένας ασφαλής τρόπος να χρησιμοποιούμε αλφαριθμητικά και δυαδικά δεδομένα 

ανεξάρτητα από τον τύπο μνήμης στον οποίο αποθηκεύονται. Υπάρχουν τρεις τύποι 

μνήμης: η σταθερή ROM όπου αποθηκεύονται τα προγράμματα, η στοίβα (stack) και 

ο σωρός (heap) όπου αποθηκεύουμε αυτόματα και δυναμικά αντικείμενα αντίστοιχα.  

 

3.3.3 Χειρισμός λαθών 

Ο χειρισμός λαθών γίνεται με ξεχωριστό τρόπο στο symbian λόγω της έλλειψης 

μεγάλης μνήμης. Όλα τα προγράμματα πρέπει να ελέγχουν για out-of-resource 

errors. Σε μία εφαρμογή ένα λάθος μπορεί να εμφανιστεί στο χρόνο εκτέλεσης 

(runtime) εξαιτίας της έλλειψης πόρων: Μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει έλλειψη 

μνήμης ή να μην είναι διαθέσιμη μια πόρτα επικοινωνίας. Τα λάθη αυτού του είδους 

τα χειριζόμαστε χρησιμοποιώντας μία εξαίρεση (exception). Η εξαίρεση πρέπει να 

διαχωρίζεται από ένα προγραμματιστικό λάθος γιατί το τελευταίο μπορεί να 

διορθωθεί διορθώνοντας το πρόγραμμα. Επιπλέον τα προγράμματα πρέπει να 

μπορούν να συνεχίζουν να τρέχουν, ακόμα και αφού συμβεί ένα exception. Αυτό 

ισχύει γενικά αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό στο περιβάλλον του Symbian OS 

καθώς: 

• Οι εφαρμογές του έχουν σχεδιαστεί ώστε να τρέχουν συνέχεια για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, χωρίς να  είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση του 

συστήματος 

• Τρέχουν σε συσκευές με περιορισμένους πόρους και κυρίως περιορισμένη 

μνήμη. Έτσι ένα out-of-resource error είναι πολύ πιθανότερο να συμβεί σε μια 

εφαρμογή που τρέχει σε μια τέτοια  συσκευή από ότι σε μια desktop 

εφαρμογή 

O χειρισμός εξαιρέσεων (exception handling) που παρέχεται από την C++ (try, catch 

and throw) λύνει αυτού του είδους τα προβλήματα, αλλά δεν χρησιμοποιείται στο 

Symbian OS, εξαιτίας της επιβάρυνσης που προκαλεί στο μέγεθος του κώδικα και 
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επειδή αυτός ο μηχανισμός είναι βαρύς για το χαμηλών πόρων περιβάλλον του 

Symbian OS. 

Γι΄ αυτό το λόγο υπάρχουν τρεις ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται: 

1. Αντί να επιστρέφουν έναν κωδικό λάθους όταν συμβεί ένα out-of-resource 

λάθος, οι συναρτήσεις του Symbian OS σταματούν-αποτυγχάνουν (leave είναι 

ο αντίστοιχος όρος που χρησιμοποιείται στα APIs). Όλα τα leaves πρέπει να 

παγιδεύονται (trapped) σε μία παγίδα, στην οποία γυρνάει ο έλεγχος (trap 

harness είναι ο χρησιμοποιούμενος όρος). 

2. Αν κάποιος επιθυμεί να δεσμεύσει μνήμη στον heap και ο δείκτης σε αυτήν 

την μνήμη είναι μια αυτόματη μεταβλητή (όχι μια μεταβλητή μέλος), η 

τελευταία πρέπει να μπει στην στοίβα καθαρισμού (cleanup stack), ώστε να 

είναι δυνατόν να διαγραφεί όταν συμβεί ένα leave. Όλα τα αντικείμενα που 

μπαίνουν στο cleanup stack  πρέπει να βγουν πριν καταστραφούν. 

3. Ένας constructor της C++ δεν πρέπει να αποτυγχάνει. Παρόλα αυτά, αν η 

κατασκευή ενός αντικειμένου είναι πιθανόν να αποτύχει εξαιτίας ενός out-of-

resource λάθους, όλες οι εντολές που είναι πιθανόν να προκαλέσουν αυτή την 

αποτυχία τοποθετούνται σε μία συνάρτηση ConstructL(). Η συνάρτηση αυτή 

καλείται αφού ολοκληρωθεί η κλήση του C++ constructor και ονομάζεται 

constructor δεύτερης φάσης.  

 

3.3.4 Κανόνες ονοματολογίας 

Είναι κανόνες που έχουν στόχο να απλουστεύσουν τον κώδικα. Για παράδειγμα το 

αρχικό γράμμα στα ονόματα κλάσεων δείχνουν τις βασικές ιδιότητες της κλάσης.  

• κλάσεις που ξεκινάνε με το γράμμα T: δεν έχουν destructor και 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τύπων. 

• κλάσεις που ξεκινάνε με το γράμμα C: οποιαδήποτε κλάση προέρχεται από τη 

CBase. Αυτές οι κλάσεις δεσμεύουν μνήμη από το σωρό. Ο τελεστής new() 

αρχικοποιεί όλες τις μεταβλητές της κλάσης στο μηδέν. Επίσης οι κλάσεις 

αυτές έχουν ένα εικονικό destructor ο οποίος ενεργοποιείται όταν 

χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή delete σε ένα δείκτη μιας τέτοιας κλάσης. 

Τότε το σχετικό αντικείμενο καταστρέφεται.  

• κλάσεις που ξεκινάνε με το γράμμα R: οποιαδήποτε κλάση δεσμεύει πόρους 

εκτός του σωρού. Συνήθως προσδιορίζονται σαν μεταβλητές μέλη. Οι 
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περισσότερες R κλάσεις χρησιμοποιούν τη συνάρτηση Close() για να 

απελευθερώσουν τους πόρους τους.  

Επίσης το αρχικό γράμμα στις μεταβλητές δηλώνει επίσης κάποιες από τις ιδιότητες 

τους:  

• Σταθερές : δηλώνονται με το όνομα τους να ξεκινάει με K.  

• Μέλη μεταβλητές: έχουν σαν πρόθεμα το γράμμα I, από την αγγλική λέξη 

instance = στιγμιότυπο 

• Απαριθμημένες σταθερές: ξεκινάνε με το γράμμα E.  

• Ορίσματα: ξεκινάνε με το γράμμα a το οποίο προέρχεται από το αγγλικό 

argument = όρισμα     

 

 

Κάποια χαρακτηριστικά της C++ τα οποία δεν συνίσταται να χρησιμοποιούνται στο 

Symbian είναι: 

• ιδιωτική κληρονομικότητα (private inheritance) 

• πολλαπλή κληρονομικότητα (multiple inheritance) 

• υπερκάλυψη σημαντικών εικονικών συναρτήσεων (overriding nontrivial virtual 

functions).   

 

 

3.4 WINDOWS MOBILE 

Τα Windows Mobile που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι η εξέλιξη πολλών 

προηγούμενων λειτουργικών της Microsoft. Συγκεκριμένα το πρώτο λειτουργικό για 

κινητές συσκευές παλάμης (palmtops) ήταν το Windows CE .NET. Ακολούθησαν το 

PocketPC 2002 και μετά η πρώτη έκδοση για κινητές συσκευές που υποστήριζαν και 

τηλεφωνία το Windows Mobile 2003. Η σημερινή και τελευταία έκδοση ονομάζεται 

Windows Mobile 5.0 και στα χαρακτηριστικά αυτής θα αναφερθούμε.  

 

3.4.1 Αρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική είναι μια παραλλαγή του Microsoft Windows λειτουργικού 

συστήματος για μινιμαλιστικούς υπολογιστές και εμπεδωμένα συστήματα. Ο  πυρήνας 

του λειτουργικού συστήματος (kernel) είναι διαφορετικός από αυτόν των desktop 

Windows, και δεν είναι απλά μια μικρότερη και απλοποιημένη έκδοσή τους. Είναι 

συμβατό με επεξεργαστές Intel x86 , MIPS , ARM , και Hitachi SuperH. 
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Το Windows Mobile είναι προορισμένο για συσκευές που έχουν πολύ μικρή 

δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων. Ο πυρήνας μπορεί να τρέξει σε κάτω από ένα 

megabyte μνήμης. Πολλές συσκευές κατασκευάζονται χωρίς την δυνατότητα 

αποθήκευσης σε δίσκο, και μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ¨κλειστό¨ σύστημα 

όπου ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να το αλλάξει, όπως για παράδειγμα σε 

μνήμες ROM. Το Windows Mobile ορίζεται ως ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού 

χρόνου, με ντετερμινιστική καθυστέρηση των διακοπών (interrupts). Υποστηρίζει 256 

επίπεδα προτεραιότητας εφαρμογών και παρέχει τη δυνατότητα δυναμικής αλλαγής 

προτεραιότητας μιας εφαρμογής. Αντίθετα με λειτουργικά συστήματα βασισμένα σε 

αρχιτεκτονική Linux, η βασική μονάδα επεξεργασίας είναι το thread, παρέχοντας 

απλούστερο, ταχύτερο και πιο συνεκτικό προγραμματισμό. 

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Windows CE σε αντίθεση μα άλλα λειτουργικά 

συστήματα της Microsoft, είναι ότι μεγάλα κομμάτια του προσφέρονται και σε πηγαίο 

κώδικα. Αρχικά ο πηγαίος κώδικας προσφέρονταν σε κατασκευάστριες εταιρίες για να 

μπορούν να προσαρμόσουν το hardware τους κατάλληλα. Στη συνέχεια  προϊόντα 

όπως το Platform Builder προσέφερε αρκετά συστατικά σε πηγαίο κώδικα στο ευρύ 

κοινό. 

  

 

3.4.2 Compact .NET Framework  

Η  τελευταία έκδοση του λειτουργικού υποστηρίζει το συμπιεσμένο πλαίσιο εργασίας 

.NET (Compact .NET Framework) για αυξημένες απαιτήσεις στις εφαρμογές 

διαδικτύου.   

Η .ΝΕΤ είναι μια πλατφόρμα από ένα σύνολο συνδυασμένων τεχνολογιών, 

συμπεριλαμβανομένων παγκοσμίως αποδεκτών πρωτοκόλλων, όπως το HTTP και 

ανεξάρτητα standards όπως το XML. Αυτές οι δύο τεχνολογίες επιτρέπουν τα COM 

και CORBA (Common Object Request Broker Architecture) να συσχετίζονται μέσω 

των υπηρεσιών ιστού (Web Services) όπως ποτέ άλλοτε. Θέματα που σχετίζονταν με 

την πλατφόρμα έχουν αφαιρεθεί, έτσι ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να 

συγκεντρωθούν στις επιχειρηματικές απαιτήσεις. 

Πριν από το διαδίκτυο, οι περισσότερες εφαρμογές ήταν περιορισμένες σε 

Windows βασισμένες φόρμες. Με την διάδοση του Internet , οι εφαρμογές ιστού 

αυξήθηκαν. Οι πρώιμες εφαρμογές ιστού ήταν περιορισμένες σε στατικές σελίδες  με 

click-and-link λειτουργικότητα. Αυτό ικανοποιούσε τους χρήστες, αφού αυτό που 

έψαχναν ήταν απλά να μπορούν να σερφάρουν στο δίκτυο . Στην πορεία όμως 
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αποδείχτηκε ότι οι χρήστες άρχισαν να απαιτούν  εφαρμογές σε δυναμικές σελίδες 

που αντανακλούσαν νέα και διαφορετικά προϊόντα. 

 

Το .NET Compact Framework είναι μια ελαφριά έκδοση του .NET Framework. 

Περιλαμβάνει ένα συμβατό υποσύνολο των βασικών κλάσεων του πλήρους .NET 

Framework, και περιέχει μερικές καινούργιες που έχουν κατασκευαστεί για φορητές 

συσκευές. Το .NET Compact Framework επίσης έχει μια νέα υλοποίηση του common 

language runtime, κατασκευασμένο εξαρχής για να μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά 

σε μικρές συσκευές που χαρακτηρίζονται από μικρή υπολογιστική ισχύ και από μικρή 

μνήμη. 

 Θα χρειαστούν μερικά χρόνια μέχρι το .ΝΕΤ να αναγνωριστεί πλήρως.  

 • ένας από τους σκοπούς του .ΝΕΤ είναι να γίνουν όλες οι web εφαρμογές 

διαθέσιμες σε κάθε συσκευή . 

 • η υλοποίηση της Microsoft των υπηρεσιών ιστού (web services) με το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας SOAP έχει κύριο σκοπό τη διασύνδεση 

διαφορετικών πλατφορμών . Οι υπηρεσίες ιστού προσφέρουν ένα μηχανισμό 

για επικοινωνία εξυπηρετητή-με-εξυπηρετητή από τη μεριά του χρήστη , σε 

αντίθεση με την παραπομπή του χρήστη σε διαφορετική ιστοθέση. 

 •  Η εφαρμογή των προγραμμάτων γίνεται πιο εύκολη χάρις στο CLR, το 

Common Language Runtime. 

 • Το .NET περιλαμβάνει ένα σύνολο από servers που έχουν αναβαθμιστεί έτσι 

ώστε να υποστηρίζουν την XML. 

 •  Οι στόχοι το .ΝΕΤ είναι η αποδοτικότητα, η ευελιξία, η αξιοπιστία και 

μεταφερσιμότητα. 

 • Η Visual Studio .NET ενδιάμεση γλώσσα (Intermediate Language (IL)) 

καθιστά δυνατή τη χρησιμοποίηση πολλών γλωσσών ,όλες μέσα από το ίδιο 

περιβάλλον. 

 • Η Αυξανόμενη βιομηχανία των πρωτοκόλλων και των standards και οι 

σχετικές τεχνολογίες, είναι η μεγαλύτερη αρχή του .NET, υιοθετώντας 

τεχνολογίες όπως τα HTTP, HTML, και τα XML. XML και HTTP έχουν 

ενσωματωθεί στο SOAP. 

 

3.4.3 Υποστήριξη υλικού 

Επεξεργαστές: συμβατό με επεξεργαστές Intel x86 , MIPS , ARM , και Hitachi SuperH. 
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Μνήμη: Το λειτουργικό σύστημα Windows Mobile 5.0 υποστηρίζει υλικό για πρώτη 

φορά σε κινητές συσκευές. Συγκεκριμένα υποστηρίζει τη χρήση αποθηκευτικών 

μέσων υψηλής χωρητικότητας της τάξης των Gigabyte και όχι ορισμένων Mbytes σε 

μικρούς εσωτερικούς σκληρούς δίσκους ή σε ολοκληρωμένα τύπου μνήμης flash. 

Επίσης φέρνει ένα νέο πρότυπο λειτουργίας των μνημών, την σταθερή αποθήκευση 

μνήμης (Persistent Memory Storage), όπου θέτει ένα νέο τρόπο διαχείρισης της 

μνήμης του συστήματος και των δεδομένων. Αντί η εσωτερική μνήμη RAM να 

χρησιμοποιείται όπως στο Symbian, δηλαδή με το διπλό καθήκον της μνήμης του 

συστήματος αλλά και σαν αποθηκευτικό μέσο, το Windows Mobile προσπαθεί να 

φέρει τη λειτουργία της μνήμης πιο κοντά στα πρότυπα των προσωπικών 

υπολογιστών. Έτσι η RAM χρησιμοποιείται μόνο σαν μνήμη συστήματος ενώ τα 

δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη ROM, και έτσι προστατεύονται ακόμα και στην 

περίπτωση της πλήρης εκφόρτισης της μπαταρίας της κινητής συσκευής. Τέλος 

υποστηρίζεται το πρωτόκολλο USB 2.0 το οποίο προσφέρει μεγάλες ταχύτητες 

μεταφοράς δεδομένων.  

 

Οθόνη: Υποστηρίζονται οθόνες VGA, δηλαδή αναλύσεις μέχρι 480x640 και η 

δυνατότητα αλλαγής του προσανατολισμού της οθόνης στις δύο διαστάσεις της. 

Επίσης υποστηρίζει αναλύσεις για τετράγωνες οθόνες 240x240 και 480x480.  

 

Συνδέσεις: Bluetooth, υπέρυθρες, Wi-fi, πρωτόκολλο ActiveSync  4.0 για πιο γρήγορο 

συγχρονισμό και κατ’ επέκταση μεταφορά δεδομένων, GPS (Global Positioning 

System). 

 

3.4.4 Υποστήριξη εφαρμογών  

Σημαντική πρόοδος έγινε στις εφαρμογές που προσφέρονται με το λειτουργικό 

σύστημα και οι οποίες δείχνουν τις δυνατότητες του. Εκτός των κλασικών συντακτών 

κειμένου και λογιστικών φύλλων (Word, Excel), έχει προστεθεί ένας παρουσιαστής 

εργασιών (PowerPoint), μία εφαρμογή διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνων και 

έχουν αναβαθμιστεί ο φυλλομετρητής διαδικτύου (Ιnternet Explorer), ο 

αναπαραγωγέας πολυμέσων (Media Player 10) και ο διαχειριστής ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (Outlook). Συγκεκριμένα ο νέος φυλλομετρητής διαδικτύου 

υποστηρίζει όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα διαδικτύου όπως τα WHTML, CSS, WML 

2.0, Jscript 5.5, IPv6 κ.α και πολλές ευκολίες για τον χρήστη στην περιήγηση και 

στην αποθήκευση σελίδων.   
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Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Windows Mobile σε αντίθεση μα άλλα 

λειτουργικά συστήματα της Microsoft, είναι ότι μεγάλα κομμάτια του προσφέρονται 

και σε πηγαίο κώδικα. Αρχικά ο πηγαίος κώδικας προσφέρονταν σε κατασκευάστριες 

εταιρίες για να μπορούν να προσαρμόσουν το υλικό τους κατάλληλα. Στη συνέχεια  

προϊόντα όπως το Platform Builder προσέφερε αρκετά συστατικά σε πηγαίο κώδικα 

στο ευρύ κοινό. 

 

3.5 Java Technology 

Η Java Micro Edition (Java ME) είναι μία συλλογή από τεχνολογίες και 

προδιαγραφές από τις οποίες μπορούν οι υλοποιείς και προγραμματιστές να επιλέξουν 

για να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης Java (Java 

runtime environment). Κάθε τέτοια συλλογή βελτιστοποιείται για τη χρήση σε κάποια 

συσκευή με συγκεκριμένες δυνατότητες διαχείρισης μνήμης, υπολογιστικής ισχύος 

κτλ. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μίας πλατφόρμας ανάλογης της Java 2 

Platform αλλά προορισμένη να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση συσκευών, όπως 

κινητές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα Palmtops. Αποτελείται 

από μία Virtual Machine και ένα σύνολο από APIs τα οποία μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα περιβάλλον χρόνου-εκτέλεσης (runtime environment) σε 

ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα κινητά. Η J2ME αποτελείται από τρία στοιχεία: τις 

configurations, τα profiles και τα προαιρετικά πακέτα.  

Configurations: αποτελούνται από 2 χαμηλού επιπέδου APIs και μία 

βελτιστοποιημένη Virtual Machine προορισμένες για δύο τύπους συσκευών: 1) 

συσκευές με μνήμη 128-512K και 2) συσκευές με μνήμη πάνω από 512K. Η virtual 

machine μπορεί να είναι είτε η πλήρης Java Virtual Machine είτε κάποιο υποσύνολο 

αυτής. Οι configurations επιτρέπουν το φώλιασμα, δηλαδή εφαρμογές που μπορούν 

να τρέξουν σε ένα λιγότερο απαιτητικό περιβάλλον μπορούν να παίξουν και σε ένα 

συνθετότερο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο Java ΜΕ configurations: το Connected 

Limited Device Configuration (CLDC) για μικρές συσκευές όπως κινητά και το 

Connected Device Configuration (CDC) για μεγαλύτερες συσκευές σε μεγέθη μνήμης 

και επεξεργαστικής ισχύος.  

Profiles: είναι η προδιαγραφές που περιγράφουν λεπτομερώς τα APIs, έτσι 

ώστε όταν χρησιμοποιούνται πάνω από τις Configurations να παράγουν ένα 

λειτουργικό runtime environment. Τα profiles προδιαγράφουν το πακέτο των APIs και 

της configuration. Τα profiles μπορούν να νοηθούν ως επιλογή κλάσεων από APIs για 

http://java.sun.com/products/cldc/
http://java.sun.com/products/cldc/
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τη δημιουργία ενός λειτουργικού περιβάλλοντος, και σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

πληρούν τις ανάγκες των εμπορικών εφαρμογών των εταιριών που ασχολούνται με 

τον τομέα. Τα APIs αυτά είναι υψηλότερου επιπέδου. Το profile που χρησιμοποιείται 

για τα κινητά είναι το Mobile Information Device Profile (MIDP).  

Προαιρετικά πακέτα: περιγράφουν κλάσεις και μεθόδους που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία, όπως παιχνίδια, εφαρμογές 

γραφικών, εφαρμογές δικτύου κοκ. Νέα προαιρετικά πακέτα φτιάχνονται διαρκώς  για 

να καλύψουν τις νέες τεχνολογίες. Ένα ολοκληρωμένο, εμπορικό profile μπορεί να 

δημιουργηθεί από την εισαγωγή κάποιων προαιρετικών πακέτων μαζί με τα βασικά 

και την configuration. 

Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 
   Σχήμα 7 – Αρχιτεκτονική Java2 ME 

 

 

 Νέα APIs και  profiles παράγονται από ανοιχτά γκρουπ εργασίας στα οποία 

συμμετέχουν όλες οι ενδιαφερόμενες βιομηχανίες μέσω μίας κοινότητας για την 

πρόοδο της java υπό την εποπτεία της Sun. 

Πλεονεκτήματα της χρήσης της Java αντί της C++ είναι: 

1. Δε χρησιμοποιεί δείκτες αλλά είναι μνήμη δεσμεύεται μέσω references και 

αποδεσμεύεται αυτόματα. 

2. Χρησιμοποιεί μία Virtual Machine η οποία μπορεί να υλοποιηθεί πάνω από 

διάφορα λειτουργικά συστήματα και hardware, έτσι ώστε οι εφαρμογές σε 

Java να είναι δυαδικώς συμβατές σε κάθε υλοποίηση της Virtual Machine. 

Επίσης η Virtual Machine επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση αναξιόπιστου 

κώδικα.  
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3. Υπάρχουν πολλά APIs τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για πληθώρα 

εφαρμογών, καθώς επίσης και η συνεχής πιστοποίηση νέων μέσω της 

διαδικασίας της κοινότητας Java Community Process (JCP). Χαρακτηριστικό 

είναι ότι σχεδόν όλες οι κινητές συσκευές υποστηρίζουν εφαρμογές σε Java 

γιατί έχουν μία VM. Έχουν αναπτυχθεί έτσι APIs για εφαρμογές πολυμέσων, 

για δημιουργία παιχνιδιών, για διαδικτυακές εφαρμογές, για εφαρμογές που 

κάνουν χρήση του Bluetooth κα.   

 

3.5.1 Εργαλεία 

Τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρμογών σε Java ME είναι τα: 

NetBeans Mobility Packs, το Wireless Toolkit και το CDC Toolkit τα οποία παρέχουν 

το απαραίτητο σύνολο εργαλείων για την δημιουργία, το τεστάρισμα των εφαρμογών 

καθώς και την εγκατάσταση τους στις συσκευές. 

Σήμερα υπάρχουν 1,2 δισεκκατομύρια κινητά που υποστηρίζουν την 

τεχνολογία της Java ME (Ιούνιος 2006). Αυτό αντιστοιχεί στα 8 στα 10 κινητά. 

Γίνεται έρευνα ώστε η Java ME να χρησιμοποιηθεί σε τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας, 

εκτυπωτές, φορητές συσκευές πολυμέσων, ψηφιακές κονσόλες παιχνιδιών κα.  

 

3.6 Πρότυπο κινητών συσκευών UIQ 

Το UIQ ορίζει ένα εξελιγμένο κινητό τηλέφωνο με δυνατότητες τηλεφωνίας, 

μηνυμάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσβασης στο διαδίκτυο και εφαρμογών 

όπως λίστα επαφών και ημερολογιακή ατζέντα. Από επιλογές σύνδεσεις 

προσφέρονται ο συγχρονισμός για την ανταλλαγή δεδομένων με υπολογιστή, το 

Bluetooth και οι υπέρυθρες. Οι συσκευές που είναι υλοποιημένες στο πρότυπο του 

UIQ έχουν έγχρωμη οθόνη με αναλύσεις 240*320 ή 208*320 pixels, καινοτομικό 

γραφικό περιβάλλον χρήστη και αναγνώριση γραφής σε οθόνη αφής. 

Τα κινητά-UIQ προσφέρουν εύκολη περιήγηση στο διαδίκτυο, ασφαλή χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συννημένα, SMSs, MMSs και συγχρονισμό με τον Η/Υ 

έτσι ώστε να μπορεί η κινητή συσκευή να χρησιμοποιηθεί και σαν υπολογιστής 

παλάμης.  

 

3.6.1 Υποστηριζόμενες τεχνολογίες 

Οι κινητές συσκευές UIQ έχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις και συγκεκριμένο 

σχεδιασμό υλικού και λογισμικού.  
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Στο υλικό ενός UIQ κινητού με λειτουργικό σύστημα Symbian περιλαμβάνονται τα 

εξής: 

1. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU):                                                                  

To Symbian είναι σχεδιασμένο για 32-bit κεντρικές μονάδες επεξεργασίες, οι 

οποίες τρέχουν σε χαμηλότερες συχνότητες σε σχέση με τις αντίστοιχες των 

Η/Υ. Τα chips που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι χρονισμένα σε συχνότητες 

190MHz και 206Mhz, στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθούν ταχύτερα. 

2. Μνήμη ROM:            

Στη μνήμη-μόνο για-ανάγνωση περιέχεται το λειτουργικό σύστημα και όλo το 

ενσωματωμένο μεσισμικό (middleware) και οι εφαρμογές, σε αντίθεση με 

τους Η/Υ όπου το λειτουργικό σύστημα γράφεται στο σκληρό δίσκο. Γι’ αυτό 

η μνήμη ROM χαρτογραφείται σαν ο δίσκος z:. Τα περιεχόμενα της ROM είναι 

προσβάσιμα σαν αρχεία στο δίσκο z:. Τα προγράμματα εκτελούνται απ 

ευθείας από τη ROM και δε φορτώνονται στη RAM. Σήμερα η μνήμη ROM 

είναι τύπου flash και έχει μέγεθος περίπου 20MB. 

3. Μνήμη RAM:             

Στα κινητά η RAM χρησιμοποιείται για δύο σκοπούς, πρώτον για χρήση από 

τον πυρήνα του συστήματος και τα ενεργά προγράμματα και δεύτερον σαν 

«δίσκος» προσπελάσιμος με το όνομα c:. Η μνήμη αυτή είναι αρχικώς 8 ή 

16ΜΒ αλλά μπορεί να αναβαθμιστεί σε μεγαλύτερη. 

4. Συσκευές εισόδου-εξόδου: 

-Οθόνη:Ανάλυση 240*320 ή 208*320, Χρώματα από 256 έως 16.7 

 εκατομμύρια   

-Ψηφιακή γραφίδα, αναγνώριση γραμμάτων,  

-Εικονικό πληκτρολόγιο 

-Hardware κουμπιά 

-Είσοδος κάρτας μνήμης  

-Σύνδεση με υπολογιστή, θύρα υπερύθρων και Bluetooth  

5.   Πηγή ενέργειας: Κύρια μπαταρία και εξωτερική τροφοδότηση. 

  

και το UIQ υποστηρίζει τις εξής τεχνολογίες: 

1. Τηλεφωνία: 

-GSM, GPRS και εξωτερικό μόντεμ φωνής,φαξ 

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομίο μηνύματα: 

  -email, φαξ, SMS, MMS  
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3. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο:  

-Περιηγητής διαδικτύου που υποστηρίζει javascript και css,  

 -Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv4 και IPv6 

-Ασφαλής σύνδεση με τη χρήση του πρωτοκόλλου IPsec για τραπεζικές 

συναλλαγές και αγορές από το διαδίκτυο.   

4. Προγραμματιστικό περιβάλλον: 

-C++ και Java (MIDP 2) 

5. Συνδεσιμότητα: 

-σειριακός συγχρονισμός με τη χρήση του πρωτοκόλλου SyncML το οποίο 

 δημιουργεί μία κοινή γλώσσα για το συγχρονισμό όλων των συσκευών και 

 των εφαρμογών πάνω από οποιδήποτε δίκτυο 

-υπέρυθρες  

-ανταλλαγή δεδομένων και μεταφορά φακέλων σε Η/Υ 

-Bluetooth με τρία επίπεδα ασφαλείας 

 

 

3.7 Συμπεράσματα 

Επιλέξαμε το λειτουργικό Symbian και τη γλώσσα προγραμματισμού C++ γιατί ήταν 

ο καλύτερος συνδυασμός για την υλοποίηση της εφαρμογής μας. Συγκεκριμένα με τη 

γλώσσα προγραμματισμού C++ μπορεί κάποιος να φτάσει πιο εύκολα σε χαμηλότερα 

επίπεδα των δυνατοτήτων του λειτουργικού συστήματος και του δικτύου. Επίσης το 

λειτουργικό περιβάλλον Symbian είναι το πλέον διαδεδομένο στους κατασκευαστές 

κινητών τηλεφώνων. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε το UIQ SDK αφού θέλουμε να 

αναπτύξουμε την εφαρμογή για ένα κινητό Ericsson P900 το οποίο ανήκει στην 

κατηγορία των UIQ κινητών. Το IDE που χρησιμοποιήσαμε ήταν το C++ BuilderX 

έκδοση 1.5 της Borland. 
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4 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΛΑΣΕΙΣ 

 
4.1 Εισαγωγή 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές για τη δημιουργία 

μίας εφαρμογής στο λειτουργικό περιβάλλον Symbian. Θα εξετάσουμε με τη σειρά 

όλες τις βασικές κλάσεις απαραίτητες για οποιαδήποτε εφαρμογή, τις κλάσεις της 

διεπαφής χρήστη και αυτές της μηχανής (engine) λειτουργίας της. 

 

4.2 Βασικές κλάσεις 

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μίας εφαρμογής. Ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο 

περιβάλλον του λειτουργικού Symbian μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Τις 

εφαρμογές (applications) και τους εξυπηρετητές (servers). Η κύρια διαφορά τους 

είναι ότι τα μεν πρώτα έχουν γραφικό περιβάλλον ενώ τα δεύτερα όχι. Η εφαρμογή 

θα τρέχει σε μία συγκεκριμένη διαδικασία (process) με το δικό της εικονικό χώρο 

διευθύνσεων (virtual address space), ο οποίος είναι σαφώς διαχωρισμένος από αυτόν 

άλλων εφαρμογών. 

Έτσι η εφαρμογή θα έχει μία διεπαφή χρήστη (User Interface, UI) και μία μηχανή 

(Εngine). Η μηχανή είναι το κομμάτι της εφαρμογής που διαχειρίζεται τα δεδομένα σε 

αντίθεση με το UI που χειρίζεται την αλληλεπίδραση με το χρήστη.    

To Symbian κάνει χρήση δύο τύπων APIs ή κλάσεων.  Τα APIs βιβλιοθήκης (library 

APIs) και τα APIs πλαισίου εργασίας (framework APIs). Τα πρώτα περιέχουν 

συναρτήσεις που καλούμε εμείς κατά την εκτέλεση του προγράμματος, ενώ τα 

δεύτερα αποτελούνται από συναρτήσεις που μας καλούν. Γενικά οι εφαρμογές, 

επειδή έχουν γραφικό περιβάλλον και κάνουν χρήση του GUI (Graphical User 

Interface) API είναι στενά συνδεδεμένες με τη χρήση πλαισίων εργασίας και με 

συναρτήσεις που μας καλούν, όπως για παράδειγμα αυτές για το χειρισμό γεγονότων. 
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Αρχικά θα παρουσιάσω τα βασικά APIs τα οποία χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή 

μας και σε κάθε εφαρμογή γραφικών:  

 

 

Τίτλος Περιγραφή 

User Χρήσιμα APIs συμπεριλαμβανομένων των αλφαριθμητικών και 

περιγραφητών και των ενεργών αντικειμένων που θα 

χρησιμοποιήσουμε 

Uikon Παρέχει το πλαίσιο εργασίας στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο για 

εφαρμογές και ένα πακέτο ελέγχων. Το Uikon επεκτείνει δύο 

χαμηλότερα πλαίσια εργασίας (οι κλάσεις του ξεκινάνε με το 

χαρακτηριστικό CEik) 

Qikon Το GUI του συστήματος. Όπως θα δούμε και αργότερα το Qikon 

είναι ένα επίπεδο πάνω από το Uikon και είναι ειδικευμένο για τις 

UIQ συσκευές. Παρέχει τα APIs αλληλεπίδρασης χρήστη (User 

Interface APIs, UI)  επιπρόσθετα αυτών του Uikon προορισμένα 

για τις UIQ συσκευές. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: dialogs και 

controls 

CONE (Control 

Environment) 

Δουλεύει με τον εξυπηρετητή παραθύρων (window server) και 

επιτρέπει στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν controls 

APPARC 

(Application 

Architecture)  

Χειρίζεται την εκκίνηση της εφαρμογής και την πρόσβαση στα 

δεδομένα της εφαρμογής 

 

 

 

4.3 Κλάσεις της διεπαφής χρήστη (user interface, UI) 

Οι τέσσερις βασικές κλάσεις κάθε εφαρμογής με γραφικό περιβάλλον είναι οι εξής: 

• Application. Αυτό κληρονομεί από την CQikApplication (και αυτή με τη σειρά 

της από την CeikApplication, δηλαδή από το περιβάλλον εργασίας UIKΟΝ) και 

είναι το πρώτο αντικείμενο που δημιουργείται από το πλαίσιο εργασίας. Αφού 

δημιουργηθεί έχει την ευθύνη για την αρχικοποίηση του υπόλοιπου κώδικα. 

Χρησιμεύει για να ορίσει τις ιδιότητες της εφαρμογής και επίσης κατασκευάζει 

ένα καινούριο, κενό έγγραφο document. Εμείς το μόνο που θα 

χρησιμοποιήσουμε εκτός της δημιουργίας του document είναι την μοναδική 

ταυτότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής το UID. 
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• Document. Αυτό κληρονομεί από την CQikDocument. Παριστάνει το μοντέλο 

δεδομένων της εφαρμογής. Στην περίπτωση που η εφαρμογή χρησιμοποιεί το 

σύστημα των φακέλων τότε αυτή η κλάση είναι υπεύθυνη για την 

αποθήκευση και την επανάκτηση των δεδομένων. Επίσης η κλάση δημιουργεί 

το περιβάλλον χρήστη app UI. Πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι 

δεν διαθέτουν όλες οι εφαρμογές ‘documents’ που σχετίζονται με αυτές και με 

τον χρήστη. Μια εφαρμογή τύπου Notepad για παράδειγμα, είναι φανερό ότι 

βασίζεται σε ‘documents’, ενώ άλλες εφαρμογές δεν δίνουν στον χρήστη την 

δυνατότητα να δημιουργεί, να ανοίγει και να διορθώνει  ‘documents’. Παρόλα 

αυτά κάθε εφαρμογή είναι απαραίτητο να έχει αυτή την κλάση. 

• Application UI. Το αντικείμενο App UI της εφαρμογής κληρονομεί από την 

UIKON κλάση CEikAppUi. Παρέχει τα μέσα για την επεξεργασία των διαφόρων 

εντολών που μπορούν να δημιουργηθούν, για παράδειγμα από τα κουμπιά 

του μενού και γενικότερα διαχειρίζεται τα γεγονότα (event handling). Επίσης 

δημιουργεί την εικόνα της εφαρμογής app view. 

• Application View. Πρόκειται για αυτό που βλέπει ο χρήστης στην οθόνη. 

Ένα View μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση δεδομένων στην οθόνη, 

ή για να συλλέξει δεδομένα από τον χρήστη (Για παράδειγμα σε μία εφαρμογή 

τύπου Word, ο editor στον οποίο ο χρήστης εισάγει δεδομένα είναι ένα 

standard control που παρέχεται από το  UIKON και περιέχεται σε ένα view). 

Συνήθως τα Views κληρονομούν από την κλάση CCoeControl γιατί η κλάση 

είναι ένα control. Ενώ όλες οι εφαρμογές έχουν ένα πρότυπο view, οι πιο 

περίπλοκες μπορούν να έχουν περισσότερα.  

 

 

Οι τρεις κλάσεις προέρχονται από κλάσεις στο Qikon οι οποίες με τη σειρά τους 

προέρχονται από τις κλάσεις του Uikon. Τέλος οι κλάσεις του Uikon βασίζονται στα 

δύο βασικά frameworks: CONE, APPARC. Η συνολική αρχιτεκτονική των κλάσεων 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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4.4 Οι κλάσεις της μηχανής 

Οι κλάσεις που χρησιμοποιούμε για κάθε μηχανή είναι διαφορετικές. Η δική μας 

εφαρμογή στηρίζεται στα ενεργά αντικείμενα (active objects), στο file server και στο 

mobinfo API. 

 

4.4.1 Κλάση CActive  

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τις ασύγχρονες μεθόδους. Κατ’ 

αρχήν όλες οι κλάσεις που ξεκινάνε με το γράμμα R υποδηλώνουν, όπως θα δούμε 

και με τις κλάσεις RTimer και RFile, ότι κάνουν μία σύνδεση με ένα εξυπηρετητή 

υπηρεσιών και χρησιμοποιούν το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή. Οι R-κλάσεις 

παρέχουν δύο τύπους μεθόδων. Τις ασύγχρονες και τις σύγχρονες. 

• Κατά την ασύγχρονη επικοινωνία το νήμα στο οποίο τρέχει ο πελάτης 

καλεί μία μέθοδο η οποία στέλνει ένα μήνυμα στον εξυπηρετητή, ο 

οποίος φυσικά τρέχει στο δικό του νήμα. Όταν το μήνυμα σταλεί, 

επιστρέφει το νήμα του πελάτη. Αντίθετα ο εξυπηρετητής έχει ένα 

νήμα το οποίο τρέχει συνεχώς και δέχεται αιτήσεις. Όταν τελειώσει 

την επεξεργασία μίας αίτησης, ενημερώνει το νήμα του πελάτη ότι 

τελείωσε και περνάει στη μεταβλητή TRequestStatus (βλέπε 

παρακάτω)  τον κώδικα ολοκλήρωσης (completion code). Ο πελάτης 
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θα πρέπει να επεξεργαστεί με τη σειρά τον κώδικα ολοκλήρωσης αλλά 

μπορεί να το κάνει όποτε επιθυμεί. 

• Στην σύγχρονη επικοινωνία το μήνυμα που στέλνει ο πελάτης και η 

επεξεργασία της αίτησης από τον εξυπηρετητή ακολουθούν την ίδια 

διαδικασία. Η διαφορά είναι ότι η μέθοδος του πελάτη που στέλνει το 

μήνυμα δεν επιστρέφει αμέσως μετά, αλλά αντίθετα αναστέλλει τη 

λειτουργία του νήματος και περιμένει απάντηση από τον εξυπηρετητή 

ότι η επεξεργασία της αίτησης ολοκληρώθηκε. Όταν αυτό συμβεί το 

Symbian αφυπνίζει το νήμα του πελάτη για να επεξεργαστεί το κώδικα 

ολοκλήρωσης.    

Είναι προφανές ότι στην ασύγχρονη επικοινωνία των R-κλάσεων δίνεται στις 

κλάσεις η δυνατότητα όταν κάνουν μία αίτηση να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, η 

οποία μπορεί να είναι η ενημέρωση των αλλαγών στην διεπαφή χρήστη ή ο χειρισμός 

νέων γεγονότων χρήστη. Αντίθετα έχουν το μειονέκτημα ότι μπορούν να εκκρεμούν 

ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις και να πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά σε ποια μέθοδο 

αναφέρεται ο κώδικας ολοκλήρωσης. Στη σύγχρονη επικοινωνία δεν υπάρχει αυτή η 

ανάγκη αφού με το που θα επιστρέψει η μέθοδος μπορεί να συνεχίσει ο πελάτης με 

την επεξεργασία του αποτελέσματος.  

Παρ’ όλα αυτά καθίσταται εύκολη η χρήση των ασύγχρονων μεθόδων με τη 

χρήση των ενεργών αντικειμένων (Active Objects) και του ενεργού 

χρονοπρογραμματιστή (Active Scheduler). 

Ο διαχωρισμός των σύγχρονων από τις ασύγχρονες μεθόδους είναι εύκολη: 

σε όλες τις ασύγχρονες μεθόδους υπάρχει η παράμετρος TRequestStatus. Σ΄αυτή τη 

μεταβλητή περνάει ο κώδικας ολοκλήρωσης από τον εξυπηρετητή. 

Η κλάση CActive είναι η αφηρημένη κλάση για τα Active Objects. 

Συμπυκνώνει τόσο την έκδοση αιτήσεων (requests) και την παράδοση τους στον 

ασύγχρονο χρονοπρογραμματιστή όσο και την εκτέλεση ολοκληρωμένων αιτήσεων. 

Ας δούμε λίγo αναλυτικότερα τη χρήση των Active Objects.  

Τα Active Objects παρέχουν τη δυνατότητα για multitasking προγραμματισμό 

με τη βοήθεια ενός χρονοπρογραμματιστή, του Active Scheduler. Τα πλεονεκτήματα 

έναντι του multithreading είναι ότι δεν χρησιμοποιείται μεγάλο μέρος υπολογιστικής 

ισχύος (CPU), δε επιβαρύνεται η μονάδα διαχείρισης μνήμης MMU με λειτουργίες  

συγχρονισμού όπως κατά την αλλαγή νημάτων, γίνεται καλύτερη χρήση της ούτως ή 

άλλος περιορισμένης μνήμης αφού τα ενεργά αντικείμενα χρησιμοποιούν από κοινού 

τη μνήμη ενός νήματος και υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στον προγραμματισμό.  
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Γενικά η πολυεπεξεργασία (multitasking) χρησιμοποιείται για να μοιράσουμε 

την υπολογιστή ισχύ του επεξεργαστή σε περισσότερες από μία εργασίες. Το 

λειτουργικό περιβάλλον Symbian παρέχει τη δυνατότητα για preemptive multitasking, 

δηλαδή χρησιμοποιεί ένα χρονοπρογραμματιστή για να ξεκινάει και να διακόπτει 

περισσότερες από μία διεργασίες εντός του ιδίου νήματος (thread). Ο τρόπος 

λειτουργίας των ενεργών αντικειμένων περιγράφεται σύντομα παρακάτω:  

   

2.  Κάθε ενεργό αντικείμενο που δημιουργείται μπαίνει στον ενεργό 

χρονοπρογραμματιστή.  

3. Κάποια ασύγχρονη μέθοδος εκδίδει κάποια στιγμή μία αίτηση και περνάει 

σαν παράμετρο τη μεταβλητή iStatus (τύπου TRequestStatus). Η 

μέθοδος αρχικοποιεί τη μεταβλητή στην τιμή KRequestPending για να 

δηλώσει ότι ένα ενεργό αντικείμενο έχει κάνει την αίτηση και εκκρεμεί η 

εκπλήρωση της. Στη συνέχει η ασύγχρονη μέθοδος επιστρέφει και καλούμε 

τη μέθοδο SetActive(), για να δηλώσουμε στον ενεργό 

χρονοπρογραμματιστή να θέσει το ενεργό αντικείμενο για ολοκλήρωση.  

4. Όταν ο παροχέας υπηρεσιών ολοκληρώσει την αίτηση, θέτει τον κώδικα 

ολοκλήρωσης στη μεταβλητή iStatus.  

5. Ο Active Scheduler τώρα βρίσκει τα ενεργοποιημένα ενεργά αντικείμενα. Αν 

σε κάποιο ενεργό αντικείμενο η μεταβλητή iStatus δεν είναι 

KRequestPending, τότε καλείται η μέθοδος RunL().  

6. Η συνάρτηση RunL() εκτελεί τον κώδικα της προηγούμενης αίτησης 

7. Αντί να έχουμε πολλά ενεργά αντικείμενα, στα οποία θα πρέπει να δώσουμε 

διαφορετική προτεραιότητα για να ελέγχουμε τη σειρά εκτέλεσης τους, 

μπορούμε να κάνουμε το εξής: τοποθετούμε όλες τις ασύγχρονες μεθόδους 

μας μέσα στη συνάρτηση  RunL() και κάθε φορά μία αίτηση γίνεται δεκτή 

ξαναεκτελείται ο κώδικας της RunL() του μοναδικού ενεργού αντικειμένου. 

Για να παίρνει κάθε φορά σειρά η επόμενη επιθυμητή αίτηση κρατάμε μία 

μεταβλητή status και χρησιμοποιούμε τη switch.   

 

  

4.4.2 Κλάση RTimer 

Η κλάση αυτή παρέχει ασύγχρονες υπηρεσίες χρόνου. Μπορεί να κάνει ασύγχρονες 

αιτήσεις στον ενεργό χρονοπρογραμματιστή και συγκεκριμένα τις παρακάτω: 

• Αίτηση για ένα γεγονός μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
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• Αίτηση για ένα γεγονός κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

• Αίτηση για ένα γεγονός αν δεν υπάρξει γεγονός χρήστη για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα 

Οι βασικές συναρτήσεις της κλάσεις είναι οι TInt CreateLocal(); και void 

Cancel(); οι οποίες δημιουργούν ένα μετρητή και ακυρώνουν όποια εκκρεμούσα 

αίτηση της κλάσης αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι συναρτήσεις που 

εγείρουν τις αιτήσεις που γράψαμε. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την  

void After(TRequestStatus& aStatus,TTimeIntervalMicroSeconds32 

anInterval); η οποία εγείρει την αίτηση ύστερα από το χρονικό διάστημα που 

υπάρχει σαν δεύτερη παράμετρος. Υπάρχουν επίσης οι : void At(TRequestStatus& 

aStatus,const TTime& aTime); και void Inactivity(TRequestStatus& 

aStatus, TTimeIntervalSeconds aSeconds); οι οποίες πραγματοποιούν τις δύο 

εναπομένουσες αιτήσεις που γράψαμε.  

 

 

4.4.3 Κλάσεις RFs και RFile 

Με τη χρήση αυτών των κλάσεων θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το αρχείο μας 

για την αποθήκευση των μετρήσεων που θα πάρουμε με τη βοήθεια των μεθόδων 

του Mobinfo API. Οι κλάσεις αυτές, όπως είπαμε για κάθε κλάση που ξεκινάει με το 

γράμμα R, συνδέονται με ένα εξυπηρετητή, τον εξυπηρετητή αρχείων (file server). 

Μέσω αυτού του εξυπηρετητή έχουμε πρόσβαση στα τοπικά συστήματα αρχείων 

αλλά και σε αρχεία απομακρυσμένων συσκευών. Ο εξυπηρετητής αυτός είναι 

υπεύθυνος για κάθε λειτουργία εισόδου/εξόδου, για το κλείδωμα και το μοίρασμα των 

αρχείων. Η ιεραρχία των αρχείων βασίζεται στο σύστημα VFAT έτσι ώστε να υπάρχει 

συμβατότητα κατά την επικοινωνία με προσωπικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές 

με το ίδιο σύστημα.  

Με την κλάση RFs μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση στον εξυπηρετητή 

αρχείων και συγκεκριμένα με τη συνάρτηση Connect(). Από εκεί και πέρα η κλάση 

έχει πολλές μεθόδους για τη διαχείριση του συστήματος αρχείων. Κάποιες από τις 

δυνατότητες που προσφέρει η κλάση είναι οι παρακάτω: 

• Άνοιγμα, δημιουργία, διαγραφή και μετακίνηση αρχείων και καταλόγων 

• Επιθεώρηση και αλλαγή πολλών ιδιοτήτων των αρχείων και των καταλόγων, 

για παράδειγμα των στοιχείων δημιουργίας ενός αρχείο (ώρα, μέγεθος), 

σημαίες ιδιοτήτων, πχ. μόνο για ανάγνωση, κρυμμένο κτλ. 
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• Εύρεση του πραγματικού ονόματος ενός αρχείου, αν είναι για παράδειγμα 

συντομευμένο 

• Εύρεση όλων των αρχείων των καταλόγων  

• Ανάλυση των μονοπατιών με τη βοήθεια αντικειμένων τύπου TParse 

• Εύρεση πληροφοριών των δίσκων και των τμημάτων τους 

• Εκκαθάριση και ονοματοδοσία των δίσκων 

Σχετικά με τα μονοπάτια του συστήματος πρέπει να αναφέρουμε ότι το 

μέγιστο μήκος τους είναι 256 χαρακτήρες, πρέπει να είναι μοναδικά σε όποιο δίσκο 

και να βρίσκονται (σε αντίθεση με το σύστημα αρχείων σε ένα προσωπικό 

υπολογιστή) και υπάρχει αρκετοί χαρακτήρες οι οποίοι δεν επιτρέπονται. 

Η κλάση RFile χρησιμοποιείται για το χειρισμό των αρχείων. Μπορούμε 

συγκεκριμένα να δημιουργήσουμε να ανοίξουμε ή να αντικαταστήσουμε ένα αρχείο 

για να διαβάσουμε ή να γράψουμε δεδομένα με τις μεθόδους Create(), Open(), 

Replace() και Read(), Write() αντίστοιχα.  

Οι τρεις πρώτες μέθοδοι έχουν τις παρακάτω παραμέτρους: 

RFs& aFs,const TDesC& aName,TUint aFileMode 

Η πρώτη δηλώνει τη σύνοδο RFs που έχουμε ανοίξει, η δεύτερη το μονοπάτι 

του αρχείου με το όνομα του και η τρίτη τη μέθοδο πρόσβασης στο αρχείο. Για την 

τελευταία παράμετρο υπάρχουν κάποιες σημαίες που καθορίζουν τα δικαιώματα των 

εφαρμογών που χρησιμοποιούν το αρχείο. Οι σημαίες αυτές είναι οι εξής: 

EFileShareExclusive Με τη μεταβλητή αυτή μόνο η εφαρμογή μας έχει 

πρόσβαση στο αρχείο. Αν αυτό χρησιμοποιείται ήδη, η 

προσπάθεια ανοίγματος θα αποτύχει 

EFileShareReadersOnly Το αρχείο μπορεί να ανοιχθεί μόνο για διάβασμα. Δεν 

είναι δυνατό μια εφαρμογή να γράψει δεδομένα σε αυτό. 

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την EFileWrite. 

EFileShareAny Και άλλα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

αρχείο για διάβασμα και γράψιμο, μαζί με την εφαρμογή 

μας. 

EfileStream Το αρχείο θα χρησιμοποιηθεί για να περαστεί σε αυτό μια 

ροή δυαδικών δεδομένων . 

EFileStreamText To αρχείο θα ανοιχτεί για τη μεταφορά χαρακτήρων 

κειμένου σε αυτό 
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EFileRead Το αρχείο μπορεί να ανοιχθεί μόνο για διάβασμα. 

EFileWrite Το αρχείο θα ανοιχτεί με δυνατότητα μεταφοράς 

δεδομένων σε αυτό και μόνο. Η μεταβλητή αυτή δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την EFileShareReadersOnly. 

Όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και συνδυασμούς σημαιών που επιτρέπονται 

με τη χρήση του διαχωριστικού |. 

Είπαμε ακόμα πως η κλάση RFile παρέχει τις μεθόδους Read() και Write() 

για την ανάγνωση και το γράψιμο δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα των 

αρχείων είναι δυαδικά και οι περιγραφητές που χρησιμοποιούν αυτές οι δύο μέθοδοι 

είναι για bytes (TDesC8& aDes). Οι μέθοδοι αυτοί παρέχουν περιορισμένες 

δυνατότητες γι’ αυτό και εμείς χρησιμοποιούμε την κλάση RFileWriteStream.  

 

4.4.4 Κλάση RFileWriteStream 

Η κλάση αυτή επιτρέπει το γράψιμο ροών σε ένα αρχείο. Τα πλεονεκτήματα αυτής 

της κλάσης είναι ότι μπορεί να κάνει χρήση του τελεστή <<  για την εισαγωγή των 

δεδομένων και δε χρειάζεται διαφορετικές συναρτήσεις για κάθε τύπο δεδομένων, με 

μοναδική εξαίρεση την απ’ ευθείας εισαγωγή δεδομένων τύπου TInt όπου δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί. Και αυτή η κλάση μπορεί να αποτύχει γι’ αυτό πρέπει να 

τοποθετηθεί στην CleanupStack. 

Ένα αντικείμενο αυτής της κλάσης πρέπει πρώτα να δημιουργήσει ένα 

αντικείμενο γραψίματος ροών (write stream object), να το συνδέσει με ένα αρχείο 

ανοιχτό ή να το δημιουργήσει και τέλος να το προετοιμάσει για γράψιμο. Αυτά 

μπορούν να επιτευχθούν με τις συναρτήσεις:   

• RFileWriteStream(RFile& aFile,TInt aPos=0); η οποία κατασκευάζει 

το αντικείμενο και το συνδέει με ένα υπάρχον αρχείο 

• void Attach(RFile& aFile,TInt aPos=0); η οποία συνδέει ένα ήδη 

δημιουργημένο αντικείμενο με ένα αρχείο 

• TInt Create(RFs& aFs,const TDesC& aName,TUint aFileMode); η 

οποία δημιουργεί ένα αρχείο, κατασκευάζει το αντικείμενο γραψίματος 

ροών και το συνδέει με το αρχείο 

• TInt Open(RFs& aFs,const TDesC& aName,TUint aFileMode); η 

οποία κάνει ότι και η προηγούμενη απλά ανοίγει ένα υπάρχον αρχείο. 
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4.4.5 Mobinfo API  

Το Mobinfo API είναι μία μοιραζόμενη δυναμικά συνδεδεμένη βιβλιοθήκη με μία 

στατική διεπαφή και σκοπό να παρέχει κλάσεις οι οποίες επιστρέφουν στοιχεία  

τηλεφωνίας (Etel features). Μπορούμε έτσι να δημιουργήσουμε εφαρμογές που θα 

μας δίνουν στοιχεία του δικτύου όπως την ισχύ του σήματος και τα αναγνωριστικά 

της κυψέλης (cell id). Οι κλάσεις του Mobinfo Api δεν είναι για εξαγωγή (derivation) 

αλλά χρησιμοποιούνται έτοιμες με εισαγωγή όποιων συναρτήσεων θέλουμε.  

Το mobinfo API είναι κατασκευασμένο από την εταιρία Sony Ericsson και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε UIQ κινητά όπως είναι τα P800, P900 και P910. 

Πρέπει συνεπώς να φορτώσουμε εξωτερικά τη βιβλιοθήκη mobinfo.dll και να 

αντιγράψουμε τα αρχεία mobinfotypes.h και mobinfo.h που περιέχουν τους τύπους 

των δεδομένων των μετρούμενων μεγεθών και τις μεθόδους για την απόκτηση τους 

αντίστοιχα.  

 

Τα μεγέθη που μπορούν να επιστρέψουν οι μέθοδοι του Mobinfo Api χωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες και είναι τα εξής: 

4.4.5.1 Πληροφορίες κινητού 

1. IMEI: Ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης μίας συσκευής. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να κλειδωθεί μία συσκευή στην περίπτωση απώλειας ή 

κλοπής καθώς και για το κλείδωμα μίας εμπορικής εφαρμογής σε ένα κινητό. 

Για τη δεύτερη περίπτωση αν η εφαρμογή πρόκειται να μεταφερθεί μέσω 

διαδικτύου χρησιμοποιείται ένα είδος κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά του 

IMEI. Ο αριθμός αποκτάται με τη συνάρτηση void 

CMobileInfo::GetIMEI(TMobileIMEI& aImei, TRequestStatus& 

aStatus) 

 

2. IMSI: επειδή το κλείδωμα με βάση τη συσκευή δεν είναι πάντα 

αποτελεσματικό, για παράδειγμα όταν οι χρήστες αλλάζουν συσκευή, μπορεί 

να υπάρξει κλείδωμα κάποιας εφαρμογής με βάση τον αριθμό IMSI κάθε 

χρήστη (subscriber). Το IMSI είναι ασφαλέστερο από τη χρήση κωδικού γιατί 

δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον τρίτο. Η συνάρτηση που 

χρησιμοποιούμε είναι η :  

 void CMobileInfo::GetIMEI(TMobileIMEI& aImei, TRequestStatus& 

 aStatus)  
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4.4.5.2 Πληροφορίες δικτύου: 

1. CGI και στοιχεία αρχικού και τωρινού δικτύου: 

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το δίκτυο στο οποίο βρισκόμαστε, το home δίκτυο και 

το cell id (κανονικά το cgi δηλαδή όλα τα στοιχεία που δείχνουν σε μία μοναδική 

κυψέλη όχι μόνο το cell id) τα οποία φυσικά μπορούν θα χρησιμοποιηθούν στην 

εφαρμογή μας αφού θα δίνουν τα χωρικά στοιχεία κάλυψης του δικτύου. Τα 

παραπάνω υπολογίζονται από τις εξής μεθόδους αντίστοιχα:  

void GetCurrentNetwork(TMobileNetwork& aMobNetInfo, 

            TRequestStatus& aStatus); 

void GetHomeNetwork(TMobileNetwork& aHomeInfo, TRequestStatus& 

            aStatus); 

void GetCellId(TMobileCellIdBuf& aCellID, TRequestStatus& aStatus); 

Όλα τα στοιχεία που δείχνουν τη μοναδική κυψέλη βρίσκονται σε μία δομή στο 

mobinfotypes.h και είναι τα εξής: 

struct TMobileCellId                                    //CGI 

    { 

    TBuf<KMobileSizeOfMCCText>      iCountryCode;       //MCC 

    TBuf<KMobileSizeOfMNCText>      iNetworkIdentity;   //MNC 

    TUint                           iLocationAreaCode;  //LAC 

    TUint                           iCellId;            //CI 

    }; 

 

2. Διαθεσιμότητα δικτύου: 

Μπορούμε να βλέπουμε αν υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου, δηλαδή επαρκές σήμα για 

δημιουργία σύνδεσης. Επίσης μας έχουμε στη διάθεση μας μία συνάρτηση για το 

πότε γίνεται αλλαγή στην κατάσταση διαθεσιμότητας του δικτύου όπου μπορούμε με 

μετρήσεις με μεγάλο χρονικό παράθυρο να πάρουμε στατιστικά στοιχεία για το 

συνολικό χρόνο όπου είναι διαθέσιμο το δίκτυο στους πελάτες. Η συνάρτηση για τη 

μέτρηση είναι η: GetNetworkAvailability(TMobileNetAvailability& 

aNetStat,TRequestStatus& aStatus); 

 

4.4.5.3 Περιβάλλον κινητών (Mobile Context) 

1. Στάθμη ισχύος σήματος:  

Με τη συνάρτηση GetSignalStrengthLevel(TMobileSignalStrength& aLevel, 

TRequestStatus& aStatus);  μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις σε κάθε κυψέλη και 

περιοχή για το σήμα που έχουν οι πελάτες ανά πάσα στιγμή. Έχουμε ακόμα μία 

παραπάνω δυνατότητα με τη χρήση της συνάρτησης CMobileContext:: 
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NotifySignalStrengthLevelChange(TMobileSignalStrengthLevel& aLevel, 

TRequestStatus& aStatus) όπου μπορούμε να έχουμε ασύγχρονη ενημέρωση για 

τις αλλαγές στην ισχύ σήματος και να μειώσουμε το συνολικό αριθμό δεδομένων 

προς αποστολή ή αποθήκευση κρατώντας χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένη ισχύ 

αντί για συνεχείς μετρήσεις με μικρό χρονικό διάστημα οι οποίες θα έχουν ως 

αποτέλεσμα μεγάλα log files και όχι ακριβείς συνεχόμενες μετρήσεις.  

 

2. Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας: 

Με τη συνάρτηση void GetBatteryChargeLevel (TMobileBattLevel& 

aBattLevel,TRequestStatus& aStatus); μπορούμε να μετρήσουμε σε μία 

κλίμακα από το 0 έως το 100 το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. 

 

Όπως γίνεται προφανές όλες οι παραπάνω συναρτήσεις χρησιμοποιούν τα ενεργά 

αντικείμενα και τον ενεργό χρονοπρογραμματιστή αφού έχουν την παράμετρο 

TRequestStatus& aStatus για να εκδίδουν ασύγχρονες αιτήσεις. Γι’ αυτό για κάθε 

μία μέθοδο που είδαμε υπάρχει άλλη μία η οποία ακυρώνει την αίτηση της πρώτης. Οι 

συναρτήσεις αυτές ξεκινάνε με το Cancel και συνεχίζουν με το όνομα της εκάστοτε 

συνάρτησης.  
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5    
Υλοποίηση 
 

 

5.1 Εισαγωγή 

Σ΄αυτό το κεφάλαιο θα δείξουμε την προγραμματιστική μέθοδο που ακολουθούμε 

για την υλοποίηση της εφαρμογής. Θα εξηγήσουμε τα βασικά σημεία του κώδικα για 

όλα τα αρχεία που δημιουργήσαμε. Τα αρχεία είναι συνολικά έντεκα εκ των οποίων 

έξι έχουν τον πηγαίο κώδικα και πέντε είναι βοηθητικά περιέχοντας πληροφορίες για 

το χτίσιμο της εργασία (project) ή εξωτερικούς πόρους.    

 

5.2 Τα αρχεία bld.inf και .mmp 

Τα δύο αυτά αρχεία είναι αρχεία κειμένου που προσδιορίζουν την εργασία 

ανεξάρτητα πλατφόρμας (platform-neutral project files). Το bld.inf αρχείο ορίζει τα 

συστατικά τα οποία θα χτίσουν την εφαρμογή (build) και κάθε ένα από αυτά τα 

συστατικά καθορίζονται στο .mmp αρχείο. Το αρχείο bld.inf είναι λοιπόν: 

 

PRJ_MMPFILES 

mobinfotest.mmp 

 

To αρχείο .mmp έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε με τη βοήθεια 

εργαλείων να δημιουργηθούν τα makefiles ανεξάρτητα από το περιβάλλον, δηλαδή 

για να τρέχουν τόσο στον εξομοιωτή στον υπολογιστή μας όσο και στην κινητή 

συσκευή. Το αρχείο αυτό διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες για τη σύνδεση των 

αρχείων με τις βιβλιοθήκες (linking) όσο και για το χτίσιμο τους (building). Επίσης 

εξασφαλίζει ότι τα αρχεία που δημιουργούνται από το build, καθώς και απαιτούμενοι 
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πόροι (resources), όπως τα  αρχεία πόρων, τα εικονίδια τα bitmaps κοκ, 

τοποθετούνται στον επιθυμητό κατάλογο της κινητής συσκευής ή του εξομοιωτή.  Τα 

περιεχόμενα του αρχείου φαίνονται παρακάτω: 

 

TARGET   mobinfotest.app 

TARGETTYPE   app 

 

UID    0x100039ce  0x10201F10 

 

TARGETPATH      \system\apps\mobinfotest 

 

SYSTEMINCLUDE \epoc32\include 

USERINCLUDE  ..\mobinfotest 

 

SOURCEPATH  ..\mobinfotest 

SOURCE   MobinfoTest.cpp 

SOURCE   CMobInfoActive.cpp 

SOURCE   CMobinfoTestappview.cpp 

SOURCE   CMobinfoTestappui.cpp 

SOURCE   CMobinfoTestdocument.cpp 

SOURCE   CMobinfoTestapplication.cpp 

 

RESOURCE        ..\mobinfotest\mobinfotest.rss 

 

LIBRARY         euser.lib apparc.lib cone.lib eikcore.lib qikctl.lib 

mobinfo.lib estor.lib efsrv.lib apgrfx.lib ws32.lib 

 

Όπως είχαμε αναφέρει το αρχείο προσδιορίζει που θα εγκατασταθούν τα αρχεία 

(TARGETPATH ), και αριθμεί όλα τα αρχεία που έχουν τον πηγαίο κώδικα, εξωτερικούς 

πόρους και τις βιβλιοθήκες (SOURCE, RESOURCE και LIBRARY αντίστοιχα). Ένα ακόμα 

σημαντικό χαρακτηριστικό είναι τα δύο αναγνωριστικά της εφαρμογής (UIDs). Απ’ 

αυτά το πρώτο δηλώνει ότι πρόκειται για μία εφαρμογή και το δεύτερο είναι μοναδικό 

αναγνωριστικό της εφαρμογής μας και εκδίδεται από τη Symbian αφού εγκριθεί μία 

εφαρμογή. Το δικό μας είναι ένα από τα ελεύθερα για πρώιμη ανάπτυξη και δε 

χρησιμοποιείται στο εμπόριο.  

 

 

5.3 Αρχεία πηγαίου κώδικα 
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Σ’ αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται όλες τα αρχεία C++ και τα αρχεία επικεφαλίδας 

(header files) που αναπτύσσουν τις κλάσεις μας. 

 

5.3.1 Mobinfo 

Σ’ αυτή την κλάση βρίσκεται ο κώδικας εκκίνησης της DLL. Με την εκκίνηση της 

εφαρμογής από κάποιο χρήστη το πρώτο που συμβαίνει είναι να τρέχει το εκτελέσιμο 

apprun.exe. Αυτό έχει σαν παραμέτρους το όνομα και τη θέση της εφαρμογής μας. H 

APPARC τότε φορτώνει τη σωστή DLL. Η APPARC επίσης ελέγχει το δεύτερο UID που 

δηλώνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μία εφαρμογή. Η πρώτη συνάρτηση 

που εξάγουμε από την εφαρμογή και τρέχει είναι λοιπόν η NewApplication() και 

προέρχεται από την κλάση CApaApplication. Η κλάση CApaApplication ορίζει τις 

βασική συμπεριφορά των εφαρμογών( όχι απαραίτητα τους 2 ρόλους) 

Ο κώδικας εκκίνησης είναι:  

 

EXPORT_C CApaApplication* NewApplication() 

 { 

 return new CMobinfoTestApplication; 

 } 

 

Αν η NewApplication() πετύχει, σε κάθε περίπτωση εκτός αν δεν υπάρχει αρκετή 

μνήμη οπότε θα επιστραφεί ένας μηδενικός δείκτης και θα καθαριστεί ότι 

δημιουργήθηκε, θα κληθεί η κλάση CMobinfoTestApplication.   

 

5.3.2 CMobinfoApplication 

Η κλάση αυτή έχει όπως είπαμε δύο σκοπούς. Ο ένας είναι να δώσει τον μοναδικό 

αναγνωριστικό αριθμό της εφαρμογής UID στην APPARC και ο δεύτερος είναι να 

καλέσει μία συνάρτηση που θα δημιουργήσει το document.  

Η κλάση μας CMobinfoTestApplication προέρχεται από την κλάση CQikApplication 

που είναι το ειδικό framework για εφαρμογές σε UIQ κινητά. Οι δύο συναρτήσεις 

είναι η AppDllUid() και η CreateDocumentL() 

Ο αντίστοιχος κώδικας φαίνεται παρακάτω: 

 

TUid CMobinfoTestApplication::AppDllUid() const 

 { 

 return KUidMobinfoTest; 

 } 
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CApaDocument* CMobinfoTestApplication::CreateDocumentL() 

 { 

 return new (ELeave) CMobInfoDocument(*this); 

 }  

 

Το KUidMobinfoTest πρέπει να είναι το ίδιο που δηλώνουμε στο .mmp αρχείο και 

είναι μοναδικό για κάθε εφαρμογή. Χρησιμοποιείται για να πιστοποιεί την εγκυρότητα 

μιας εφαρμογής για εμπορική χρήση. Δίνεται από την Symbian.  

Η δεύτερη συνάρτηση όπως επιστρέφει την κλάση CMobinfoDocument() 

 

Κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί είναι ο τρόπος δημιουργίας της κλάσης 

CMobInfoDocument. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργίας σε δύο στάδια και 

θα τον συναντήσουμε σε αρκετές κλάσεις. Αρχικά πρέπει να καλέσουμε τον τελεστή 

new() για την δημιουργία της κλάσης αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ο constructor. Ο 

constructor δε θέλουμε να αποτύχει μετά τη δημιουργία ενός αντικειμένου μίας 

κλάσης με τη χρήση του new() γιατί τότε θα έχουμε ένα κώδικα ο οποίος μπορεί να 

αποτύχει αλλά δε θα έχουμε κανένα δείκτη στο αντικείμενο για να μπορούμε να το 

σβήσουμε κι αυτό.  Για τον παραπάνω λόγο κάνουμε χρήση όχι του constructor της 

C++ αλλά ενός constructor δεύτερης φάσης που συνηθίζουμε να ονομάζουμε 

ContructL() και μπορούμε να τον βάλουμε στην CleanupStack.    

Ο τελεστής new (ELeave) είναι μία υπερφορτωμένη εκδοχή του τελεστή new(). 

Επειδή υπάρχει η πιθανότητα η συνάρτηση να αποτύχει χρησιμοποιείται ο τελεστής 

new (ELeave). Αν πράγματι η συνάρτηση αποτύχει να δεσμεύσει τους απαραίτητους 

πόρους μνήμης τότε αυτή εγκαταλείπει και τίθεται σε εφαρμογή η «παγίδα» η οποία 

τερματίζει την εφαρμογή, μαζεύει ότι έχει δημιουργηθεί και πετάει στην οθόνη ένα 

μήνυμα λάθους εκτός ορίων μνήμης (out-of-memory error). Αν η συνάρτηση πετύχει 

αρχικοποιεί το αντικείμενο στο μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι θέτει όλους τους δείκτες του 

αντικειμένου στο μηδέν και δε χρειάζεται να γίνει αυτό ξεχωριστά για κάθε ένα. 

 

 

5.3.3 CmobinfoDocument 

Στην κλάση αυτή θα αρχικοποιήσουμε το έγγραφο καλώντας τον constructor του και 

επειδή η εφαρμογή έχει γραφικό περιβάλλον που διαχειρίζεται τα δεδομένα που 

αλλάζουν θα καλέσουμε την κλάση CMobinfoAppUi(). 
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Ο κώδικας φαίνεται παρακάτω: 

 

CMobInfoDocument::CMobInfoDocument(CEikApplication& aApp) 

  : CQikDocument(aApp) 

 { 

 } 

 

CEikAppUi* CMobInfoDocument::CreateAppUiL() 

 { 

    return new(ELeave) CActiveHelloAppUi; 

 } 

 

Ο constructor της CMobinfoDocument περνάει σαν όρισμα την εφαρμογή και η 

συνάρτηση CreateAppUiL() επιστρέφει την κλάση CActiveHelloAppUi που θα 

εξετάσουμε αμέσως.  

Επίσης και σ’ αυτή την κλάση βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται ο τρόπος δημιουργίας σε 

δύο φάσεις. 

 

5.3.4  CActiveHelloAppUi 

Από αυτή την κλάση αρχίζει το ενδιαφέρον κομμάτι στον κώδικα. Οι τρεις 

προηγούμενες κλάσεις ήταν απαραίτητες για να φτάσουμε στο γραφικό περιβάλλον 

και τον χειρισμό των γεγονότων ο οποίος ξεκινάει με αυτή την κλάση.  

Η κλάση αυτή λοιπόν έχει δύο βασικούς ρόλους: 

1. Να φέρει εντολές (commands) στην εφαρμογή 

2. Να αποδώσει τον έλεγχο σε επιλογές του χρήστη 

Μία εντολή είναι οδηγίες που πρέπει να εκτελέσει η εφαρμογή όταν γίνει κάποια 

επιλογή από το χρήστη μέσω κάποιου μενού της εφαρμογής ή κάποιου υλικού 

πλήκτρου. Με τη συνάρτηση HandleCommandL(Tint aCommandId) εκτελούμε τον 

επιθυμητό κώδικα σε κάθε εντολή. Το aCommandId είναι ένα 32-bit αναγνωριστικό 

της εντολής.    

Η υλοποίηση της συνάρτησης στην κλάση φαίνεται παρακάτω: 

 

void CActiveHelloAppUi::HandleCommandL(TInt aCommand) 

 { 

 switch (aCommand) 

  { 

  case ECmdGetValues: 



 73

  { 

   iMobInfoActive->Cancel(); // just in case 

 

   iMobInfoActive->Start(); 

 

                        BringToBackground(); 

  } 

  break; 

                case ECmdShowValues: 

                { 

                  iMobInfoActive->Cancel(); // just in case 

 

                   iMobInfoActive->Start(); 

 

                } 

                break; 

 

 case EEikCmdExit: 

  iMobInfoActive->Cancel(); 

  Exit(); 

  break; 

  } 

 } 

 

Οι εντολές που χρησιμοποιούμε είναι τρεις. Επιλέγονται μέσω του μενού της 

εφαρμογής. Τις  ECmdGetValues  και ECmdShowValues τις προσδιορίζουμε εμείς στο 

αρχείο MobinfoTest.hrh ενώ η EEikCmdExit ορίζεται στο Uikon στο αρχείο 

eikcmds.hrh. Τα 32-bit αναγνωριστικά που δίνουμε στις δικές μας εντολές είναι:  

#define ECmdGetValues   0x1003 

#define ECmdShowValues  0x1004 

και πρέπει να έχουν τιμές πάνω από 0x1000 για να μην υπάρξει σύγχυση με τα 

αναγνωριστικά του Uikon.  

Τα αρχεία με κατάληξη .hrh είναι σχεδιασμένα να εισάγονται τόσο στα προγράμματα 

C++ όσο και στα resource scripts.  

Η πρώτη εντολή πρώτα καλεί τη συνάρτηση Start() της κλάσης Active Object, η 

οποίο είναι η μηχανή (engine) της εφαρμογής και θα τη δούμε αμέσως μετά και στη 

συνέχεια αναγκάζει την εφαρμογή μας να τρέξει στο βάθος έτσι ώστε να μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε άλλες εφαρμογές.  
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Η δεύτερη εντολή κάνει το ίδιο με πριν με τη διαφορά ότι η εφαρμογή τρέχει σε 

πρώτο πλάνο. 

Η τρίτη εντολή τερματίζει το Uikon περιβάλλον δηλαδή την εφαρμογή μας.  

  

 

Άλλες λειτουργίες της κλάσης είναι η αρχικοποίηση της μέσω της συνάρτησης 

ConstructL() που αποτελεί τον constructor δεύτερης φάσης της κλάσης. Μέσα στον 

constructor βρίσκεται η κλήση της συνάρτησης ConstructL()της βασικής κλάσης 

CQikAppUi η οποία με τη σειρά της καλεί τη συνάρτηση BaseConstructlL() της 

κλάσης CEikAppUi. Ο constructor αρχικοποιεί επίσης τις κλάσεις CMobinfoAppView() 

και CMobinfoActive() που θα δούμε στη συνέχεια.   

Ο destructor καταστρέφει τις δύο αυτές κλάσεις.   

Ο σχετικός κώδικας φαίνεται παρακάτω: 

 

void CActiveHelloAppUi::ConstructL() 

    { 

 CQikAppUi::ConstructL(); 

 

    iAppView = CMobinfoAppView::NewL(ClientRect()); 

 

 iMobInfoActive = CMobInfoActive::NewL(iAppView); 

    } 

 

5.3.5 CMobinfoActive 

Απ’ αυτή την κλάση προέρχεται όπως είπαμε μεγάλο τμήμα της υλοποίησης της 

μηχανής της εφαρμογής μας. Συνοπτικά σ’ αυτή την κλάση κάνουμε τα εξής: 

i) ξεκινάμε τις μετρήσεις με τις συναρτήσεις του Mobinfo API. 

ii) ανοίγουμε ένα αρχείο ώστε να αποθηκεύσουμε αυτές τις μετρήσεις 

iii) χρονοπρογραμματίζουμε τις μετρήσεις μας με τη βοήθεια του Active 

Scheduler και της κλάσης RTimer. 

Η κλάση αυτή προέρχεται όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο από την κλάση 

CActive η οποία είναι η αφηρημένη κλάση για τα Active Objects. Συμπυκνώνει τόσο 

την έκδοση αιτήσεων (requests) και την παράδοση τους στον ασύγχρονο 

χρονοπρογραμματιστή (Active Scheduler) όσο και την εκτέλεση ολοκληρωμένων 

αιτήσεων. Οι βασικές μέθοδοι και οι τρόποι λειτουργίας των ενεργών αντικειμένων 
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περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Εδώ θα δείξουμε πως υλοποιήσαμε εμείς 

τις συναρτήσεις. 

Κατ’ αρχήν θα υλοποιήσουμε τους constructors και destructors της κλάσης. Το πρώτο 

πράγμα που κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε την κατασκευή της κλάσης η οποία 

έχει ξεκινήσει όπως είδαμε στην Appui.. Στον κατασκευαστή δεύτερης φάσης, 

συνάρτηση ConstructL(), περνάμε ένα δείκτη στην κλάση AppView, δημιουργούμε 

ένα χρονομετρητή και τον απαραίτητο κατάλογο και το αρχείο για την αποθήκευση 

των μετρήσεων μας. Οι τρεις τελευταίες διαδικασίες μπορεί να αποτύχουν γι' αυτό τις 

πραγματοποιούμε σε αυτή την κλάση με τη βοήθεια της συνάρτησης 

User::LeaveIfError:  

 

void CMobInfoActive::ConstructL(CMobinfoAppView* aAppView) 

        { 

        iAppView=aAppView; 

        User::LeaveIfError(iTimer.CreateLocal()); 

        User::LeaveIfError(iFs.Connect()); 

 

        _LIT(iDirectName,"C:\\Documents\\Mobinfo\\"); 

        TInt er=iFs.MkDirAll(iDirectName); 

        if (er!=KErrNone && er!=KErrAlreadyExists) 

        User::Leave(er); 

 

        _LIT(iFileName,"C:\\Documents\\Mobinfo\\mobinfos.txt"); 

        Tint 

err=file.Create(iFs,iFileName,EFileStreamText|EFileWrite); 

         if (err!=KErrNone && err!=KErrAlreadyExists) 

        User::Leave(err); 

 

        file.Close(); 

        } 

 

Μέσα στον κατασκευαστή αρχικοποιούμε τις κλάσεις του Mobinfo API που θα 

χρησιμοποιήσουμε για τις μετρήσεις μας και τις εισάγουμε με την ίδια προτεραιότητα 

στον Active Scheduler: 

CMobInfoActive::CMobInfoActive() : CActive(0) 

        { 

                mi = CMobileInfo::NewL(); 

                ni = CMobileNetworkInfo::NewL(); 
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                mc = CMobileContext::NewL(); 

                CActiveScheduler::Add(this); 

        } 

Στον destructor ακυρώνουμε όσες αιτήσεις εκκρεμούν, κλείνουμε το αρχείο, την 

iFsSession και τον χρονομετρητή και φυσικά καταστρέφουμε τους δείκτες των 

κλάσεων του Mobinfo API που δημιουργήσαμε στον constructor: 

 

CMobInfoActive::~CMobInfoActive() 

        { 

        Cancel(); 

        delete mi; 

        delete ni; 

        delete mc; 

 

       iTimer.Close(); 

        file.Close(); 

       iFs.Close(); 

       } 

 

Με τη συνάρτηση Start() θέτουμε την πρώτη αίτηση στον Scheduler. Συγκεκριμένα 

το πραγματοποιούμε σε τρία βήματα με τον παρακάτω κώδικα:  

 __ASSERT_ALWAYS(!IsActive(), User::Panic(KMobinfoPanic, 1)); 

 mi->GetIMSI(imsi, iStatus); 

 SetActive(); 

1. Εξετάζουμε ότι δεν εκκρεμεί κάποια άλλη αίτηση 

2. Δημιουργούμε ένα γεγονός με τη συνάρτηση  GetIMSI(imsi, iStatus). Η 

μεταβλητή iStatus κληρονομείται από την κλάση CActive  

3. Δηλώνουμε ότι η αίτηση μας εκκρεμεί με τη συνάρτηση SetActive() 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι μόνο μία αίτηση μπορεί να εκκρεμεί κάθε 

στιγμή.  

Όταν η αίτηση γίνει δεκτή τότε καλείται η συνάρτηση RunL().  Σ’ αυτή τη 

συνάρτηση πραγματοποιούνται όλες οι μετρήσεις που επιθυμούμε μέσω της 

υποβολής αιτήσεων οι οποίες διαδοχικά γίνονται δεκτές, εκτελούνται και στο κώδικα 

εκτέλεσης τους εγείρουν νέες αιτήσεις. Κάθε φορά που γίνεται δεκτή μια αίτηση 

καλείται ξανά η συνάρτηση RunL(). Για να εκτελείται κάθε φορά η επιθυμητή αίτηση 

έχουμε ορίσει μία μεταβλητή status η οποία δίνει τη σκυτάλη στην επόμενη 

συνάρτηση μέτρησης. Οι αιτήσεις που εγείρουμε είναι οι:  

mi->GetIMEI(imei,iStatus)   
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ni->GetCellId(cellid, iStatus) 

mc->GetSignalStrengthLevel(signal,iStatus) 

iTimer.After(iStatus,3000000) 

ακολουθούμενες πάντα από τη συνάρτηση SetActive(). Οι τρεις πρώτες μετρούν 

τα IMEI, cell id και την ισχύ του σήματος αντίστοιχα. Σημαντικό ρόλο παίζει η 

τελευταία αίτηση από την κλάση RTimer. Σ’ αυτήν οφείλεται η συνεχής επανάκληση 

των υπόλοιπων αιτήσεων. Η συνάρτηση After(TRequestStatus& 

aStatus,TTimeIntervalMicroSeconds32 anInterval) της κλάσης RTimer εγείρει 

αιτήσεις όταν παρέλθει ο χρόνος που δέχεται σαν δεύτερο όρισμα.  Έτσι βάζοντας 

σαν όρισμα για παράδειγμα 3 δευτερόλεπτα θα έχουμε επανάληψη των μετρήσεων 

κάθε 3 δευτερόλεπτα.  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων τα αποθηκεύουμε, κατά τη διάρκεια που τρέχει η 

συνάρτηση RunL() σε κάθε εκτέλεση αίτησης, σε ένα αποταμιευτή TBuf iText. Αυτό 

γίνεται με τις παρακάτω συναρτήσεις: 

iText.Append(imsi); 

iText.Append(imei); 

iText.AppendNum(cellid().iCellId); 

iText.AppendNum(signal); 

οι οποίες βρίσκονται όπως είπαμε στον κώδικα εκτέλεσης της κάθε εκπληρωμένης 

αίτησης.  

 

Στη συνάρτηση RunL() δίνουμε επίσης την εντολή στην εικόνα της εφαρμογής 

(appview) να εμφανιστούν οι μετρήσεις μας στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη 

συνάρτηση:  

void CMobInfoActive::ShowText() 

        { 

        iAppView->DrawNow(); 

        } 

η οποία μετά από κάθε ολοκλήρωση ενός πακέτου μετρήσεων ξανασχεδιάζει το 

control.  

 

Η αποθήκευση των μετρήσεων γίνεται με τη συνάρτηση WriteFileL(). Η 

υλοποίηση της συνάρτησης φαίνεται παρακάτω: 

void CMobInfoActive::WriteFileL() 

        { 

          RFileWriteStream writer; 

          _LIT(iFileName,"C:\\Documents\\Mobinfo\\mobinfos.txt"); 
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           writer.PushL(); 

 

          User::LeaveIfError(writer.Replace(iFs, 

iFileName,EFileStreamText|EFileWrite)); 

 

          writer << iText; 

          writer.CommitL(); 

 

          CleanupStack::PopAndDestroy(); 

   } 

Στο ήδη δημιουργημένο αρχείο χρησιμοποιούμε ένα αντικείμενο της κλάσης 

RFileWriteStream η οποία υποστηρίζει το γράψιμο μίας ροής δεδομένων (stream) 

σε αρχείο. Συγκεκριμένα με τη χρήση του τελεστή << επιτυγχάνουμε την μεταφορά 

των δεδομένων στο αρχείο. Στο τέλος χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση CommitL()  η 

οποία αδειάζει τον αποταμιευτή στο αρχείο. Αυτή η συνάρτηση μπορεί να αποτύχει γι’ 

αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την CleanupStack. Η CleanupStack φροντίζει τη 

διαγραφή αντικειμένων τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο σωρό (heap) και ο μόνος 

δείκτης σ’ αυτά είναι μία αυτόματη μεταβλητή (automatic variable). Σ’ αυτή την 

περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος αν αποτύχει κάποια συνάρτηση του αντικειμένου να 

σβηστεί ο δείκτης και έτσι να χάσουμε τη σύνδεση με το αντικείμενο. Η CleanupStack 

φροντίζει να κρατήσει ένα αντίγραφο του δείκτη στο αντικείμενο, όταν το 

αντικείμενο καταχωρηθεί στην CleanupStack. Η πλήρης διαδικασία έχει ως εξής: 

1. Τοποθετούμε το αντικείμενο στην CleanupStack : writer.PushL(); 

2. Εκτελείται η συνάρτηση που μπορεί να αποτύχει, η CommitL() 

3. Αν η συνάρτηση δεν αποτύχει αφαιρεί το αντικείμενο από την CleanupStack 

και το διαγράφει 

4. Αν η συνάρτηση αποτύχει, σαν κομμάτι της διαδικασίας εξόδου, το 

αντικείμενο στην CleanupStack αφαιρείται και καταστρέφεται πάλι 

 

5.3.6 CmobinfoAppView 

Όπως είπαμε, η AppView κατέχει ένα ή περισσότερα controls, τα οποία μπορούν να 

σχεδιάσουν στην οθόνη. Ένα τέτοιο control είναι η κλάση CmobinfoTestAppView 

όπου έχει σκοπό να εμφανίσει στην οθόνη τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας. 

Η κλάση αυτή προέρχεται από την CCoeControl η οποία είναι η βασική κλάση για όλα 

τα controls,  με πολλές εικονικές συναρτήσεις που μπορούμε να υλοποιήσουμε για να 

δώσουμε λειτουργία στο control μας. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τη συνάρτηση 
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virtual void Draw(const TRect& aRect) const. Το τετράγωνο aRect ορίζει 

την περιοχή εντός της οποίας γίνεται ο σχεδιασμός όλων των τμημάτων του control. 

Αν τυχών αυτά ξεφεύγουν του μεγέθους του, εμφανίζεται μόνο το τμήμα τους που 

είναι εντός του aRect. 

Αρχικά και σ’ αυτή την κλάση θα υλοποιήσουμε τον constructor δεύτερης φάσης της 

κλάσης: 

CMobinfoAppView* CMobinfoAppView::NewL(const TRect& aRect) 

 { 

 CMobinfoAppView* self = new (ELeave) CMobinfoAppView; 

 CleanupStack::PushL(self); 

 self->ConstructL(aRect); 

 CleanupStack::Pop(self); 

 return self; 

 }    

 

void CMobinfoAppView::ConstructL(const TRect& aRect) 

 { 

 CreateWindowL(); 

 SetRect(aRect); 

 ActivateL(); 

 } 

Η συνάρτηση ConstructL(const TRect& aRect) δημιουργεί ένα παράθυρο, το 

θέτει στο σωστό μέγεθος και το ενεργοποιεί. Ακολουθεί ο destructor ο οποίος δεν 

πραγματοποιεί καμία ενέργεια, καθότι δεν υπάρχει κάποιος δείκτης σε κλάση. Τέλος 

υλοποιούμε τη συνάρτηση Draw(const TRect& /*aRect*/): 

void CMobinfoAppView::Draw(const TRect& /*aRect*/) const 

 { 

  CWindowGc& gc = SystemGc(); 

  gc.Clear(); 

  TRect rect=Rect(); 

  rect.Shrink(10,10); 

  gc.DrawRect(rect); 

 

  TBuf<128> buf; 

 

  rect.Shrink(1,1); 

  rect.Move(0,-50); 

 

  const CFont* font=iEikonEnv->TitleFont(); 



 80

  gc.UseFont(font); 

  TInt baseline=rect.Height()/2 + font->AscentInPixels()/2; 

 

         buf.Append(_L("IMSI: ")); 

  buf.Append(imsi); 

 

  gc.DrawText(buf,rect, baseline, CGraphicsContext::ELeft); 

  gc.DiscardFont(); 

 }  

 

Η λειτουργία του κώδικα γίνεται εύκολα αντιληπτή από τα ονόματα των 

συναρτήσεων. Συνοπτικά κάνουμε τα εξής: 

Τοποθετούμε στα σημεία του τετραγώνου (Rect) τα στοιχεία που θέλουμε να 

εμφανιστούν, επιλέγουμε τη γραμματοσειρά και εμφανίζουμε και τις τιμές των 

μεταβλητών από την κλάση CActiveMobinfo.     

 

5.4 Resource file  

Όλες οι εφαρμογές απαιτούν ένα αρχείο πόρων. Σ’ αυτό ορίζουμε τα στοιχεία του 

περιβάλλοντος χρήστη όπως είναι οι μπάρες επιλογών και τα διαλογικά μενού. Το 

αρχεία πόρων παρέχουν ένα πιο οικονομικό τρόπο από ότι η C++ για τον 

προσδιορισμό στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη. Παρ’ όλα αυτά 

μπορούμε να επεξεργαστούμε δυναμικά τα στοιχεία που ορίζονται στο αρχείο πόρων 

με τη χρήση της C++.  

Ξεκινώντας το αρχείο mobinfo.rss περιλαμβάνουμε τα απαραίτητα αρχεία. 

Περιλαμβάνουμε τα: 1.MobinfoTest.hrh, το οποίο όπως είδαμε περιλαμβάνει τα 

σταθερά αναγνωριστικά των εντολών και χρειάζεται στα αρχεία C++ για να 

διαχωρίζουμε ποια εντολή χρησιμοποιoύμε αλλά είναι απαραίτητο και στο αρχείο 

πόρων για να συνδέσουμε τις εντολές με τα μενού και τα shortcut keys.   

2. Eikcore.rsg το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγνωριστικά . 

3. eikon.rh  

Στη συνέχεια αφού ορίσουμε αν θέλουμε ένα φιλικό όνομα για το αρχείο μας και 

στοιχεία για την έκδοση ορίζουμε τα χαρακτηριστικά αναγνωριστικά των μενού και 

των shortcut κουμπιών: 

RESOURCE EIK_APP_INFO 

 { 

 menubar = r_mobinfo_menubar; 

 hotkeys = r_mobinfo_hotkeys; 
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 } 

Έπειτα ορίζουμε αν θέλουμε τα hotkeys τα οποία φυσικά απαιτούν τη χρήση ενός 

πληκτρολογίου. 

Τώρα υλοποιούμε το σημαντικότερο κομμάτι του αρχείου πηγών δηλαδή τα μενού. Η 

σύνταξη για τα resource files είναι ιδιαίτερη αλλά εύκολα κατανοητή. Αρχικά ορίζουμε 

δύο στήλες μενού που τις ονομάζουμε file και other: 

RESOURCE MENU_BAR r_mobinfo_menubar 

 { 

    titles= 

        { 

        MENU_TITLE 

   { 

   menu_pane = r_mobinfo_file_menu; 

   txt = "File"; 

   }, 

        MENU_TITLE 

   { 

   menu_pane = r_mobinfo_other_menu; 

   txt = "Other"; 

   } 

  }; 

    }  

και έπειτα για κάθε στήλη τις επιλογές. Για παράδειγμα στο “other” τις επιλογές work 

in background και show values και φυσικά τα συνδέουμε με τις αντίστοιχες εντολές. 

RESOURCE MENU_PANE r_mobinfo_other_menu 

 { 

 items= 

  { 

  MENU_ITEM 

   { 

   command = ECmdGetValues; 

   txt = "Work in background"; 

   }, 

 

                MENU_ITEM 

                { 

                  command = ECmdShowValues; 

                  txt = "Show Values"; 

                } 

        }; 
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6 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ 
 

6.1 Εισαγωγή 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα δείξουμε τα αποτελέσματα της εργασίας και θα 

περιγράψουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε. Θα κάνουμε επίσης μία λίστα με τα 

πιθανά λάθη και τέλος θα αναφέρουμε κάποιες προοπτικές βελτίωσης και μελλοντικής 

ανάπτυξης της εφαρμογής. 

 

6.2 Χρήση της εφαρμογής 

Η μεθοδολογία ενεργοποίησης της εφαρμογής είναι η εξής: Αφού ενεργοποιήσουμε 

την εφαρμογή από το παράθυρο των εφαρμογών επιλέγουμε την εφαρμογή Mobinfo. 

Στη συνέχεια επιλέγουμε Show Values ή Work in Background. Στην πρώτη περίπτωση 

θα βλέπουμε στο παράθυρο που είμαστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να 

αλλάζουν ανά κάποιο χρονικό διάστημα. Στη δεύτερη περίπτωση η εφαρμογή μας θα 

τρέξει στο βάθος ενώ θα μεταφερθούμε στο κεντρικό μενού των εφαρμογών. Και 

στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα θα αποθηκευτούν σε ένα αρχείο κειμένου το 

mobinfostext.txt. Το αρχείο αυτό βρίσκεται στον κατάλογο που δημιουργούμε εμείς 

στην τοποθεσία C:/Documents/Mobinfo/. Τα μενού της εφαρμογής και ο κατάλογος 

του αρχείου φαίνονται στις παρακάτω εικόνες: 
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 Εικόνα 1 – Επιλογή εφαρμογής           Εικόνα 2 – Έναρξη μετρήσεων 
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       Εικόνα 3 – Μετρήσεις    Εικόνα 4 – Αρχείο αποθήκευσης  
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       Εικόνα 5 – Αρχείο μετρήσεων          Εικόνα 6 – Αποθήκευση αρχείου 

 

 

6.3 Αποτελέσματα τρεξίματος 

Η εφαρμογή δούλεψε στην πράξη πολύ σωστά σε όλα τα πειράματα. Αυτό 

αποδεικνύεται όχι μόνο από το τρέξιμο στον εξoμοιωτή του UIQ SDK αλλά επίσης 

από τις μετρήσεις που κάναμε με ένα κινητό UIQ μοντέλο P900 της Sony Ericsson, 

όπου ήταν εγκατεστημένη η εφαρμογή,  και όπου πήραμε πραγματικά αποτελέσματα.  

 

Παρακάτω έχουμε και κάποια παραδείγματα όπου βλέπουμε τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων. Πρόκειται περί των αρχείων κειμένου που σώζουν τις μετρήσεις.  

Οι μετρήσεις γίνανε στις εξής περιοχές, ενώ μετακινούμασταν προς την κατεύθυνση 

που σημειώνεται, εκτώς της τελευταίας μέτρησης: 

1. Λιμάνι Πειραιά (Ηλεκτρικός σταθμός) προς παραλιακή για Φάληρο 

2. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παραλιακή πρός Αθήνα 

3. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό, Συγγρού προς Αθήνα 

4. Βουλή, Βασ. Σοφίας προς Μιχαλακοπούλου 
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5. Μιχαλακοπούλου, Χίλτον προς Λ. Μεσογείων 

6. Κερατσίνι  

 

 

1 2 3 
IMSI:202010200340886 IMSI:202010200340886 IMSI:202010200340886 
IMEI:351965-00-161815-
5-04 

IMEI:351965-00-161815-
5-04 

IMEI:351965-00-161815-
5-04 

NMC:01 NMC:01 NMC:01 
LAC, Cell ID, Signal: LAC, Cell ID, Signal: LAC, Cell ID, Signal: 
0,7693, 5 0,8445, 5 0,6081, 5 
0,7693, 5 0,5023, 5 0,6081, 5 
0,7693, 5 0,5023, 5 0,6081, 5 
0,7693, 5 0,5023, 5 0,6081, 5 
0,7693, 4 0,1822, 5 0,6081, 5 
0,7693, 5 0,1822, 5 0,6081, 5 
0,7693, 5 0,5023, 4 0,6081, 5 
0,7693, 5 0,5023, 5 0,8092, 5 
0,7693, 5 0,5021, 4 0,8092, 5 
0,7693, 5 0,5021, 5 0,8092, 5 
0,7693, 5 0,5021, 5 0,8092, 5 
0,7693, 5 0,5021, 5 0,8091, 5 
0,7693, 4 0,4585, 5 0,8091, 5 
0,7704, 5 0,4585, 5 0,8091, 5 
0,7704, 5 0,4585, 5 0,8091, 5 
0,7704, 5 0,4585, 5 0,8091, 5 
0,7704, 5 0,4585, 5 0,8091, 5 
0,7704, 5 0,4581, 5 0,8091, 5 
0,7704, 5 0,4581, 5 0,1592, 5 
0,7704, 5 0,4182, 5 0,1592, 5 
0,7704, 5 0,4182, 5 0,1592, 5 
0,7704, 5 0,4182, 5 0,1592, 5 
0,7704, 5 0,4187, 5 0,1593, 5 
0,7704, 5 0,4187, 5 0,1593, 5 
0,7704, 5 0,4187, 5 0,1593, 5 
0,7704, 5 0,4187, 5 0,1593, 5 
0,7704, 5 0,4181, 5 0,1542, 5 
0,7704, 5 0,4181, 3 0,1542, 5 
0,7704, 5 0,5631, 5 0,1542, 5 
0,7704, 5 0,5631, 4 0,1542, 5 
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4 5 6 
IMSI:202010200340886 IMSI:202010200340886 IMSI:202010200340886 
IMEI:351965-00-161815-
5-04 

IMEI:351965-00-161815-
5-04 

IMEI:351965-00-161815-
5-04 

NMC:01 NMC:01 NMC:01 
LAC, Cell ID, Signal: LAC, Cell ID, Signal: LAC, Cell ID, Signal: 
0,3182, 5 0,781, 5 0,4931, 5 
0,5773, 5 0,781, 5 0,4931, 5 
0,5773, 5 0,781, 5 0,4931, 5 
0,5773, 5 0,781, 5 0,4931, 5 
0,5773, 5 0,781, 5 0,4931, 3 
0,5172, 5 0,781, 5 0,4931, 4 
0,5172, 5 0,781, 5 0,4931, 5 
0,5172, 5 0,781, 5 0,4931, 5 
0,5172, 5 0,781, 5 0,4931, 3 
0,5171, 5 0,781, 5 0,4931, 5 
0,5171, 5 0,781, 4 0,4931, 5 
0,5171, 5 0,781, 4 0,4931, 5 
0,5171, 5 0,781, 4 0,4931, 4 
0,5773, 5 0,4232, 5 0,4931, 4 
0,5773, 5 0,4232, 5 0,4931, 4 
0,5773, 5 0,4232, 5 0,4931, 3 
0,5773, 5 0,4232, 5 0,4931, 5 
0,5773, 5 0,4232, 5 0,4931, 4 
0,5773, 5 0,4232, 5 0,4931, 4 
0,5773, 5 0,4232, 5 0,4931, 5 
0,5773, 5 0,4232, 5 0,4931, 5 
0,5772, 5 0,4232, 5 0,4931, 5 
0,5772, 5 0,4232, 5 0,4931, 5 
0,5772, 5 0,4232, 5 0,4931, 5 
0,5772, 5 0,4232, 5 0,4931, 5 
0,5772, 4 0,4232, 5 0,4931, 4 
0,5772, 5 0,4232, 4 0,4931, 4 
0,3967, 5 0,4232, 5 0,4931, 4 
0,3967, 4 0,4232, 5 0,4931, 3 
0,785, 5 0,4232, 5 0,4931, 3 

 

 

6.4 Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι τα εξής 

δύο: 

 

6.4.1 C++ BuilderX της Borland έκδοση 1.5.0.402 για κινητά 
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Ο C++ BuilderX είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated 

Development Environment, IDE) C++ προγραμμάτων και το οποίο λειτουργεί σε 

πολλές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων 

Windows, Linux και Solaris. Τα εργαλεία που παρέχει ο C++ BuilderX για την 

διευκόλυνση στην ανάπτυξη των εφαρμογών μας είναι τα εξής: 

 

- Δημιουργία και διαχείριση εργασιών (projects). Κάθε συγκεκριμένη εργασία 

έχει συνήθως ένα αρχείο που ομαδοποιεί όλα τα υπόλοιπα και δείχνει που 

βρίσκονται (project file). Κάθε εργασία έχει από εκεί και πέρα κάποια αρχεία 

πηγαίου κώδικα, κάποια περιφερειακά αρχεία, κάποια έγγραφα κοκ. Όλα αυτά 

τα αρχεία ομαδοποιούνται για την καλύτερη διαχείριση τους. 

- Ένα συντάκτη κώδικα (code editor) με λειτουργίες όπως έτοιμες φόρμες 

κώδικα, αναγνωριστή συντακτικών λαθών, υπογράμμιση επιθυμητού κώδικα  

και συντομεύσεις για κάποιες συνήθεις λειτουργίες 

- Ενσωματωμένους μεταγλωττιστές (compilers) και αποσφαλματωτή 

(debugger) αλλά και υποστήριξη εισαγωγής τρίτων. Ακόμη ενσωματώνει 

εργαλεία για το χτίσιμο (build) και την εναπόθεση (deploy) σε διάφορες 

πλατφόρμες, όπου μία από αυτές είναι και το περιβάλλον μίας κινητής 

συσκευής.  

- Υποστήριξη διαφόρων sdks όπως το UIQ_21. 

   

 

Επίσης απαραίτητα για τη λειτουργία του C++ BuilderX είναι τα εξής τρία προϊόντα 

της Microsoft (μαζί με την ιστοθέση που μπορούμε να τα κατεβάσουμε): 

o Microsoft .Net Framework 1.1 
http://www.msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/redist/default.as
px 

o Microsoft .Net framework SDK 1.1 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9B3A2CA6-3647-
4070-9F41-A333C6B9181D&displaylang=en 

o Microsoft Platform SDK 
http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/. 

Από το Platform SDK χρειάζεται να εγκαταστήσουμε μόνο τον πυρήνα του SDK. 
Αφού εγκαταστήσουμε τα τρία αυτά SDKs πρέπει να προσθέσουμε στον κατάλογο 
της μεταβλητής περιβάλλοντος PATH τους εξής καταλόγους: 

o C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Common7\IDE 
o C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Vc7\bin 

http://www.msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/redist/default.aspx
http://www.msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/redist/default.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9B3A2CA6-3647-4070-9F41-A333C6B9181D&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9B3A2CA6-3647-4070-9F41-A333C6B9181D&displaylang=en
http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/
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o C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\v1.1\Bin 
o C:\Program Files\Microsoft SDK\bin\Win64 

 

6.4.2 UIQ_2.1 SDK 

Αυτό το πακέτο ανάπτυξης λογισμικού επιτρέπει σε προγραμματιστές να αναπτύξουν 

εφαρμογές σε C++ ή/και JavaME για συγκεκριμένους τύπους κινητών συσκευών που 

χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Symbian. Το SDK περιλαμβάνει εργαλεία 

ανάπτυξης, ένα προσομοιωτή συσκευών τύπου UIQ, έτοιμο πηγαίο κώδικα για τις 

βασικές λειτουργίες, παραδείγματα, τεκμηρίωση των παρεχομένων κλάσεων και 

εργαλεία για την μεταφορά των εφαρμογών σε κινητές συσκευές. Οι εφαρμογές 

αναπτύσσονται σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, κατόπιν ελέγχονται 

στον προσομοιωτή και στη συνέχεια ξαναχτίζονται για να εγκατασταθούν στις 

συσκευές. 

Πριν την εγκατάσταση των εργαλείων του UIQ SDK εγκαθιστάται επίσης η ένας 

compiler της γλώσσας προγραμματισμού PERL γιατί κάποια scripts κατά τη 

δημιουργία των makefiles τη χρησιμοποιούν. 

 

6.4.3 Ericsson P900 

Είναι η συσκευή στην οποία εγκαταστήσαμε την εφαρμογή μας και με τη βοήθεια της 

οποίας πήραμε τις μετρήσεις που είδαμε παραπάνω. Το Ericsson P900 είναι μία 

συσκευή τριπλής ζώνης (triple band), η οποία μπορεί να αναπαράγει βίντεο και 

μουσική, να λειτουργεί σαν ψηφιακή κάμερα, να κάνει χρήση των υπηρεσιών του 

διαδικτύου και να χειρίζεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η συσκευή υποστηρίζει το 

λειτουργικό Symbian version 8 και έχει πολύ εύκολη εισαγωγή δεδομένων του 

χρήστη με την οθόνη αφής και ένα στυλό που διαθέτει. Αναλυτικότερα τα 

χαρακτηριστικά της συσκευής είναι τα εξής: 

• Δίκτυα (triple band): GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 

• Οθόνη: μέγεθος ¼ της ίντζας, 65,536 χρώματα VGA, 208x320 pixels 

• Ήχος: πολυμορφικοί ήχοι, 24 φωνές 

• Μέγεθος: 115 x 57 x 24 mm, βάρος 150 gr. 

• Συνδεσιμότητα: Bluetooth, GPRS, υπέρυθρες, υποστήριξη σύνδεση με 

καλώδιο RS232, συγχρονισμός για σύνδεση με προσωπικό υπολογιστή, 

υποστήριξη USB, υποστήριξη συγχρονισμού της Apple.    

• Υπηρεσίες μηνυμάτων: Email, SMS, MMS,  
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• Διαδίκτυο: μόντεμ, WAP 1.2.1, WAP 2.0 XHTML, πλήρης περιηγητής 

διαδικτύου (internet explorer) 

• Εικόνα και βίντεο: ενσωματωμένη VGA κάμερα, υποστήριξη κωδικοποίησης 

MPEG4, υποστήριξη καταγραφής βίντεο και αποστολής βιντεοροής (video 

streaming), εμπλουτισμένα μηνύματα (EMS) 

 

 

6.5 Πιθανά μηνύματα λάθους 

Τα μηνύματα λάθους που μπορούν να εμφανιστούν και τα οποία οδηγούν σχεδόν 

πάντα στον τερματισμό του προγράμματος μας είναι ανήκουν στην κατηγορία των 

ευρέων λαθών συστήματος (system wide error codes). Επειδή ο υπάρχων κώδικας δε 

χρησιμοποιεί είσοδο από χρήστη, αν και αυτό μπορεί να είναι κάποια μελλοντική 

ανάπτυξη της εφαρμογής (βλ. Παράγραφο 4), τα λάθη περιορίζονται μονάχα σε 

κάποια αποτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας κάποιας σύνδεσης, για παράδειγμα με 

τον εξυπηρετητή αρχείων ή το άνοιγμα ενός αρχείου, και στην έλλειψη μνήμης. Τα 

λάθη αυτά που μπορούν να εμφανιστούν περιγράφονται παρακάτω, μαζί με τον 

ακέραιο που επιστρέφουν. Με λίγα λόγια οι συναρτήσεις που μπορούν να αποτύχουν 

επιστρέφουν ένα ακέραιο τον οποίο μπορούμε εμείς αν θέλουμε να τον 

αιχμαλωτίσουμε για να προβούμε σε κάποια ενέργεια προτού το πρόγραμμα 

σταματήσει. 

 

 

Λάθος 
Κωδικός 

λάθους 
Επεξήγηση 

KerrNoMemory -4 Δεν υπάρχει αρκετή μνήμη 

KerrInUse -14 
Ζητείται κάποιος πόρος ο οποίος 

χρησιμοποιείται σε άλλο νήμα 

KerrDiskFull -26 Ο δίσκος είναι γεμάτος 

KerrPathNotFound -12 

Σε περίπτωση που αποτύχει να 

δημιουργηθεί ο κατάλογος, ή που το 

κινητό δεν έχει δίσκο με το όνομα C: (όλα 

τα κινητά που υποστηρίζουν το UIQ_2.1 

τον ονομάζουν έτσι) 

KerrCorrupt -20 Αν υπάρξει κάποιο λάθος στη μεταφορά 
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των δεδομένων το αρχείο θα έχει 

κατεστραμμένα δεδομένα 

KerrCouldnotConnect -34 Απέτυχε να δημιουργηθεί κάποια σύνοδος 

KerrCouldNotDisconnect -35 Απέτυχε να απολυθεί κάποια σύνοδος 

KErrDisconnected -36 

Κάποια συνάρτηση δε μπορεί να τρέξει 

γιατί κάποια σύνοδος που θα 

χρησιμοποιούσε έχει αποτύχει 

KErrWrite -23 
Κατά τη διάρκεια γραφής δεδομένων στο 

αρχείο δε μπόρεσαν να γραφτούν όλα 

 

 

6.6. Προοπτικές βελτίωσης και μελλοντικές ανάπτυξης 

Κάποιες επιπλέον δυνατότητες που μπορούν να προστεθούν στην υπάρχουσα 

εφαρμογή είναι η εξής: 

1. Δημιουργία διαλεκτικού μενού (dialog) το οποίο θα ορίζει τις εξής 

παραμέτρους: το συνολικό χρονικό διάστημα των μετρήσεων, το διάστημα 

ανάμεσα στις μετρήσεις, τα μετρούμενα μεγέθη και τα αρχεία αποθήκευσης. 

Επίσης δημιουργία http συνόδου για μεταφορά των αρχείων κειμένου μέσω 

διαδικτύου στο σε κάποιο εξυπηρετητή 

2. Να υλοποιηθεί ένας εξυπηρετητής  οποίος θα δέχεται τα αρχεία δεδομένων 

και θα τα επεξεργάζεται. Μπορούν επίσης να οριστούν οι δείκτες θεμελιώδους 

απόδοσης (KPIs) με βάση τα μεγέθη που μετράμε και με βάση τους ήδη 

αναγνωρισμένους που προτείνονται στο κεφάλαιο 2. Επομένως ο 

εξυπηρετητής θα πρέπει να δέχεται τα αρχεία, να τα επεξεργάζεται, ίσως να 

τα αποθηκεύει και σε κάποια βάση δεδομένων και στη συνέχεια να υπολογίζει 

τους δείκτες θεμελιώδους απόδοσης. Επίσης να υλοποιηθεί το σύστημα 

μεταφοράς των αρχείων. Υπάρχουν έτοιμες βιβλιοθήκες για αυτό.  

3. Δημιουργία παρόμοιας εφαρμογής η οποία θα έχει τον ίδιο σκοπό για νεότερες 

συσκευές. Για παράδειγμα για κινητές που υποστηρίζουν το πρότυπο UIQ_3 

και το Symbian έκδοση 9. 
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Παράρτημα  
 
 
 
 
 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται όλος ο κώδικας της εφαρμογής που υλοποιήσαμε. Η σειρά 
με την οποία παρουσιάζεται είναι: 

• Τα δύο αρχεία που προσδιορίζουν την εργασία (project files) 
• Τα αρχεία της γραφικής διεπαφής του χρήστη (.h και .cpp) 
• Τα αρχεία της μηχανής της εφαρμογής  
• Το αρχείο πόρων (.rss) 

 
 
 
1.  bld.inf  
 
// bld.inf 
// 
 
PRJ_MMPFILES 
mobinfotest.mmp 
 
 
2. Αρχείο project file (.mmp)  
 
TARGET   mobinfotest.app 
TARGETTYPE  app 
 
UID    0x100039ce  0x10201F10 
 
TARGETPATH      \system\apps\mobinfotest 
 
SYSTEMINCLUDE \epoc32\include 
USERINCLUDE  ..\mobinfotest 
 
SOURCEPATH  ..\mobinfotest 
SOURCE   MobinfoTest.cpp 
SOURCE   CMobInfoActive.cpp 
SOURCE   CMobinfoTestappview.cpp 
SOURCE   CMobinfoTestappui.cpp 
SOURCE   CMobinfoTestdocument.cpp 
SOURCE   CMobinfoTestapplication.cpp 
 
RESOURCE        ..\mobinfotest\mobinfotest.rss 
 
LIBRARY         euser.lib apparc.lib cone.lib eikcore.lib qikctl.lib 
mobinfo.lib estor.lib efsrv.lib apgrfx.lib ws32.lib 
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3. mobinfo.pkg 
 
; Activehello Installation script. 
; 
; 
; Specify the supported languages; items must appear in this order 
subsequently 
&EN 
; 
; The installation name and header data 
#{"mobinfotest"},(0x10201F10),1,0,0 
(0x101F617B), 2, 0, 0, {"UIQ20ProductID"} 
; 
; The files to install 
"F:\Symbian\UIQ_21\Epoc32\release\armi\urel\mobinfotest.app"-
"!:\System\Apps\mobinfotest\mobinfotest.app" 
"F:\Symbian\UIQ_21\Epoc32\data\z\system\apps\mobinfotest\mobinfotest.
rsc"-"!:\System\Apps\mobinfotest\mobinfotest.rsc" 
 
 
 
Αρχεία γραφικής διεπαφής χρήστη 
 
 
1. CMobinfoTestApplication.h 
 
#ifndef __CMOBINFOTESTAPPLICATION_H__ 
#define __CMOBINFOTESTAPPLICATION_H__ 
 
#include <qikapplication.h> 
 
class CMobinfoTestApplication : public CQikApplication 
 { 
private:  
 CApaDocument* CreateDocumentL(); 
 TUid AppDllUid() const; 
 }; 
 
#endif  
 
2. Mobinfo.cpp 
 
#include "CMobinfoTestApplication.h" 
 
EXPORT_C CApaApplication* NewApplication() 
 { 
 return new CMobinfoTestApplication; 
 } 
 
GLDEF_C TInt E32Dll(TDllReason) 
 { 
 return KErrNone; 
 } 
 
 
 
3. CMobinfoTestApplication.cpp 
 
 
#include "CMobinfoTestApplication.h" 
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#include "CMobinfoTestdocument.h" 
 
const TUid KUidMobinfoTest = { 0x10201F10 }; 
 
 
TUid CMobinfoTestApplication::AppDllUid() const 
 { 
 return KUidMobinfoTest; 
 } 
 
CApaDocument* CMobinfoTestApplication::CreateDocumentL() 
 { 
 return new (ELeave) CMobInfoDocument(*this); 
 } 
 
 
 
4. CMobinfoTestdocument.h 
 
#ifndef __CMOBINFOTESTDOCUMENT_H__ 
#define __CMOBINFOTESTDOCUMENT_H__ 
 
 
#include <qikdocument.h> 
 
class CMobInfoDocument : public CQikDocument 
 { 
public: 
 CMobInfoDocument(CEikApplication& aApp); 
private:  
 CEikAppUi* CreateAppUiL(); 
 }; 
 
#endif 
 
 
 
 
5. CMobInfoDocument.cpp  
 
 
#include "CMobinfoTestdocument.h" 
#include "CMobinfoTestappui.h" 
 
 
 
CMobInfoDocument::CMobInfoDocument(CEikApplication& aApp) 
  : CQikDocument(aApp) 
 { 
 } 
 
CEikAppUi* CMobInfoDocument::CreateAppUiL() 
 { 
    return new(ELeave) CActiveHelloAppUi; 
 } 
 
 
 
6. CMobinfoTestappui.h 
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#ifndef __CMOBINFOTESTAPPUI_H__ 
#define __CMOBINFOTESTAPPUI_H__ 
 
#include <qikappui.h> 
#include <apgtask.h> 
 
class CMobinfoAppView; 
class CMobInfoActive; 
 
 
class CActiveHelloAppUi : public CQikAppUi 
    { 
public: 
    void ConstructL(); 
 ~CActiveHelloAppUi(); 
         void BringToBackground(); 
private: 
 void HandleCommandL(TInt aCommand); 
 
private: 
    CMobinfoAppView* iAppView; 
 CMobInfoActive* iMobInfoActive; 
    }; 
 
#endif 
 
 
 
7. CMobinfoTestappui.cpp 
 
 
#include "CMobinfoTestappui.h" 
 
#include <eikenv.h> 
 
#include "CMobinfoTestappview.h" 
#include "CMobInfoActive.h" 
 
#include <mobinfotest.rsg> 
#include "MobinfoTest.hrh" 
#include "mobileinfo.h" 
 
 
 
void CActiveHelloAppUi::ConstructL() 
    { 
 CQikAppUi::ConstructL(); 
 
    iAppView = CMobinfoAppView::NewL(ClientRect()); 
 
 iMobInfoActive = CMobInfoActive::NewL(iAppView); 
    } 
 
CActiveHelloAppUi::~CActiveHelloAppUi() 
 { 
 delete iMobInfoActive; 
    delete iAppView; 
 } 
 
void CActiveHelloAppUi::BringToBackground() 
{ 
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  TApaTaskList tasklist(iCoeEnv->WsSession()); 
  TApaTask     task(tasklist.FindApp(_L("mobinfotest"))); 
  task.SendToBackground();  // or BringToForeground() 
 } 
void CActiveHelloAppUi::HandleCommandL(TInt aCommand) 
 { 
 switch (aCommand) 
  { 
  case ECmdGetValues: 
  { 
   iMobInfoActive->Cancel(); // just in case 
 
   iMobInfoActive->Start(); 
 
                        BringToBackground(); 
  } 
  break; 
                case ECmdShowValues: 
                { 
                  iMobInfoActive->Cancel(); // just in case 
 
                   iMobInfoActive->Start(); 
 
                } 
                break; 
 
 
 case EEikCmdExit: 
  iMobInfoActive->Cancel(); 
  Exit(); 
  break; 
  } 
 } 
 
 
 
8. MobinfoTest.hrh 
 
// ActiveHello.hrh 
// 
 
 
#define ECmdGetValues   0x1003 
#define ECmdShowValues  0x1004 
 
 
 
9. CMobinfoTestappview.h 
 
#include <eikmenup.h> 
 
 
 
class CMobinfoAppView : public CCoeControl 
    { 
 
public: 
 static CMobinfoAppView* NewL(const TRect& aRect); 
 ~CMobinfoAppView(); 
 
private: // from CCoeControl 
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 void Draw(const TRect&) const; 
 
private: 
 CMobinfoAppView(); 
    void ConstructL(const TRect& aRect); 
 
 
public: 
 TBufC<128> imsi; 
 TBufC<128> imei; 
        TInt signal; 
 TInt cellid; 
        TBuf<8> mnc; 
      
        TInt lac; 
    }; 
 
#endif 
 
 
 
10. CMobinfotestAppView.cpp  
 
#include "CMobinfoTestappview.h" 
 
#include <eikenv.h> 
//#include <activehello.rsg> 
 
 
 
CMobinfoAppView* CMobinfoAppView::NewL(const TRect& aRect) 
 { 
 CMobinfoAppView* self = new (ELeave) CMobinfoAppView; 
 CleanupStack::PushL(self); 
 self->ConstructL(aRect); 
 CleanupStack::Pop(self); 
 return self; 
 } 
 
CMobinfoAppView::CMobinfoAppView() 
 { 
  //imsi = _L("Mobinfo"); 
 } 
 
void CMobinfoAppView::ConstructL(const TRect& aRect) 
 { 
 CreateWindowL(); 
 SetRect(aRect); 
 ActivateL(); 
 } 
 
CMobinfoAppView::~CMobinfoAppView() 
 { 
; 
 } 
 
void CMobinfoAppView::Draw(const TRect& /*aRect*/) const 
 { 
  CWindowGc& gc = SystemGc(); 
  gc.Clear(); 
  TRect rect=Rect(); 
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  rect.Shrink(10,10); 
  gc.DrawRect(rect); 
 
  TBuf<128> buf; 
 
 
  rect.Shrink(1,1); 
  rect.Move(0,-50); 
 
  const CFont* font=iEikonEnv->TitleFont(); 
  gc.UseFont(font); 
  TInt baseline=rect.Height()/2 + font->AscentInPixels()/2; 
 
         buf.Append(_L("IMSI: ")); 
  buf.Append(imsi); 
 
  gc.DrawText(buf, rect, baseline, 
CGraphicsContext::ELeft); 
 
  buf = _L(""); 
  buf.Append(_L("IMEI: ")); 
  buf.Append(imei); 
  rect.Move(0,20); 
  gc.DrawText(buf, rect, baseline, 
CGraphicsContext::ELeft); 
 
 
              buf = _L(""); 
              buf.Append(_L("MNC: ")); 
              buf.Append(mnc); 
              //buf.Format(_L("Network ID (MNC):"), mnc); 
              rect.Move(0,20); 
              gc.DrawText(buf, rect, baseline, 
CGraphicsContext::ELeft); 
 
 
                buf.Format(_L("LAC: %d"), lac); 
                rect.Move(0,20); 
                gc.DrawText(buf, rect, baseline, 
CGraphicsContext::ELeft); 
 
 
  buf.Format(_L("CellId: %d"), cellid); 
 
  rect.Move(0,20); 
  gc.DrawText(buf, rect, baseline, 
CGraphicsContext::ELeft); 
 
                buf.Format(_L("Signal Level:  %d"),signal); 
                rect.Move(0,20); 
                gc.DrawText(buf, rect, baseline, 
CGraphicsContext::ELeft); 
 
 
  gc.DiscardFont(); 
 } 
 
 
 
Αρχεία της μηχανής της εφαρμογής 
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1. Mobinfo.h 
 
 
#ifndef MOBILEINFO_H__ 
#define MOBILEINFO_H__ 
 
#include <mobinfotypes.h> 
 
class CMobileInfoImp; 
class CMobileNetworkInfoImp; 
class CMobileContextImp; 
 
class CMobileInfo : public CBase 
{ 
public: 
    IMPORT_C static CMobileInfo* NewL(); 
    IMPORT_C ~CMobileInfo(); 
 
    IMPORT_C void GetIMSI(TMobileIMSI& aImsi, TRequestStatus& 
aStatus); 
    IMPORT_C void CancelGetIMSI(); 
 
    IMPORT_C void GetIMEI(TMobileIMEI& aImei, TRequestStatus& 
aStatus); 
    IMPORT_C void CancelGetIMEI(); 
 
    IMPORT_C void GetOwnNumber(TMobileOwnNo& aOwnNo, TRequestStatus& 
aStatus); 
    IMPORT_C void CancelGetOwnNumber(); 
 
private: 
    CMobileInfo(); 
    CMobileInfo(const CMobileInfo& aCopy); 
    void ConstructL(); 
private: 
    CMobileInfoImp*  iImp; 
}; 
 
class CMobileNetworkInfo : public CBase 
{ 
public: 
    IMPORT_C static CMobileNetworkInfo* NewL(); 
    IMPORT_C ~CMobileNetworkInfo(); 
 
    IMPORT_C void GetCurrentNetwork(TMobileNetwork& aMobNetInfo, 
            TRequestStatus& aStatus); 
    IMPORT_C void CancelGetCurrentNetwork(); 
 
    IMPORT_C void GetHomeNetwork(TMobileNetwork& aHomeInfo, 
TRequestStatus& 
            aStatus); 
    IMPORT_C void CancelGetHomeNetwork(); 
 
    IMPORT_C void GetCellId(TMobileCellIdBuf& aCellID, 
TRequestStatus& aStatus); 
    IMPORT_C void CancelGetCellId(); 
    IMPORT_C void NotifyCellIdChange(TMobileCellIdBuf& aCellID, 
            TRequestStatus& aStatus); 
    IMPORT_C void CancelCellIdChangeNotification(); 
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    IMPORT_C void GetNetworkAvailability(TMobileNetAvailability& 
aNetStat, 
            TRequestStatus& aStatus); 
    IMPORT_C void CancelGetNetworkAvailability(); 
    IMPORT_C void 
NotifyNetworkAvailabilityChange(TMobileNetAvailability& aNetStat, 
            TRequestStatus& aStatus); 
    IMPORT_C void CancelNetworkAvailabilityChangeNotification(); 
 
private: 
    CMobileNetworkInfo(); 
    CMobileNetworkInfo(const CMobileNetworkInfo& aCopy); 
    void ConstructL(); 
private: 
    CMobileNetworkInfoImp*    iImp; 
}; 
 
 
 
class CMobileContext : public CBase 
{ 
public: 
    IMPORT_C static CMobileContext* NewL(); 
    IMPORT_C ~CMobileContext(); 
 
    IMPORT_C void GetBatteryChargeLevel(TMobileBattLevel& aBattLevel, 
        TRequestStatus& aStatus); 
    IMPORT_C void CancelGetBatteryChargeLevel(); 
    IMPORT_C void NotifyBatteryLevelChange(TMobileBattLevel& 
aBattLevel, 
        TRequestStatus& aStatus); 
    IMPORT_C void CancelBatteryLevelChangeNotification(); 
 
    IMPORT_C void GetSignalStrengthLevel(TMobileSignalStrength& 
aLevel, 
        TRequestStatus& aStatus); 
    IMPORT_C void CancelGetSignalStrengthLevel(); 
    IMPORT_C void 
NotifySignalStrengthLevelChange(TMobileSignalStrength& aLevel, 
        TRequestStatus& aStatus ); 
    IMPORT_C void CancelSignalStrengthLevelChangeNotification(); 
 
private: 
    CMobileContext(); 
    CMobileContext(const CMobileContext& aCopy); 
    void ConstructL(); 
private: 
    CMobileContextImp*    iImp; 
}; 
 
 
 
#endif 
 
 
 
2. Mobinfotypes.h 
 
#ifndef MOBINFOTYPES_H__ 
#define MOBINFOTYPES_H__ 
const TInt KMobileSizeOfIMEI = 50; 
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typedef TBuf<KMobileSizeOfIMEI>        TMobileIMEI; 
 
const TInt KMobileSizeOfIMSI = 15; 
typedef TBuf<KMobileSizeOfIMSI>        TMobileIMSI; 
 
const TInt KMobileSizeOfOwnNoText=100; 
typedef TBuf<KMobileSizeOfOwnNoText>   TMobileOwnNo; 
 
const TUint         KMobileBattLevelMax=100; 
const TUint         KMobileBattLevelMin=0; 
typedef TUint       TMobileBattLevel; 
 
const TInt          KMobileSignalStrengthMax=5; 
const TInt          KMobileSignalStrengthMin=0; 
typedef TInt        TMobileSignalStrength; 
 
const TInt KMobileSizeOfMCCText=4; 
const TInt KMobileSizeOfMNCText=8; 
struct TMobileCellId                                    //CGI 
    { 
    TBuf<KMobileSizeOfMCCText>      iCountryCode;       //MCC 
    TBuf<KMobileSizeOfMNCText>      iNetworkIdentity;   //MNC 
    TUint                           iLocationAreaCode;  //LAC 
    TUint                           iCellId;            //CI 
    }; 
typedef TPckgBuf<TMobileCellId> TMobileCellIdBuf; 
 
const TInt KMobileSizeOfNetworkDisplayTag=30; 
const TInt KMobileSizeOfNetworkLongName=20; 
const TInt KMobileSizeOfNetworkShortName=10; 
struct TMobileNetwork 
    { 
    TBuf<KMobileSizeOfMNCText>              iNetworkIdentity; // 
MNC in GSM and SID or NID in CDMA 
    TBuf<KMobileSizeOfNetworkDisplayTag>    iNetworkDisplayTag; 
    TBuf<KMobileSizeOfNetworkLongName>      iNetworkLongName; 
    TBuf<KMobileSizeOfNetworkShortName>     iNetworkShortName; 
    TBuf<KMobileSizeOfMCCText>              iNetworkCountryCode;// 
MCC in GSM and CDMA 
    }; 
 
enum  TMobileNetAvailability 
    { 
    EMobileNetworkAvailable=0, 
    EMobileFlightMode=1, 
    EMobileNetworkUnavailable=0xffffffff 
    }; 
#endif 
 
 
 
 
3. CMobinfoActive.h 
 
#include <e32base.h> 
#include <f32file.h> 
#include <s32file.h> 
#include "mobileinfo.h" 
#include <apgtask.h> 
#include <w32std.h> 
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class CMobinfoAppView; 
 
 
class CMobInfoActive : public CActive 
 { 
public: 
 // Construct/destruct 
 static CMobInfoActive* NewL(CMobinfoAppView* aAppView); 
 ~CMobInfoActive(); 
 
 // Request 
 void Start(); 
 
        TBuf<300> iText; 
        RFile  file; 
 
private: 
 // Construct/destruct 
 CMobInfoActive(); 
 void ConstructL(CMobinfoAppView* aAppView); 
 
 // from CActive 
 void RunL(); 
        void DoCancel(); 
 
 // Utility 
 void ShowText(); 
        void WriteFileL(); 
 
 
 
 
private: 
 // Member variables 
 
       RFs   iFs; 
       RTimer iTimer; 
        TInt aCounter; 
 
 
        // Pointers elsewhere 
 CMobinfoAppView* iAppView; 
 CMobileInfo* mi; 
        CMobileContext* mc; 
 CMobileNetworkInfo* ni; 
 
 
        TMobileNetwork network; 
 TMobileIMSI imsi; 
 TMobileIMEI imei; 
 TMobileCellIdBuf cellid; 
        TMobileCellIdBuf lac; 
        TMobileSignalStrength signal; 
 TInt state; 
 }; 
 
#endif  
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4. CMobinfoActive.cpp 
 
 
#include "CMobInfoActive.h" 
 
#include "CMobinfoTestappview.h" 
 
#include "mobileinfo.h" 
#include "eikenv.h" 
 
 
CMobInfoActive* CMobInfoActive::NewL(CMobinfoAppView* aAppView) 
        { 
        CMobInfoActive* self=new(ELeave) CMobInfoActive; 
        CleanupStack::PushL(self); 
        self->ConstructL(aAppView); 
        CleanupStack::Pop(self); 
        return self; 
        } 
 
CMobInfoActive::CMobInfoActive() : CActive(0) 
        { 
                mi = CMobileInfo::NewL(); 
                ni = CMobileNetworkInfo::NewL(); 
                mc = CMobileContext::NewL(); 
                CActiveScheduler::Add(this); 
        } 
 
void CMobInfoActive::ConstructL(CMobinfoAppView* aAppView) 
        { 
        iAppView=aAppView; 
        User::LeaveIfError(iTimer.CreateLocal()); 
        User::LeaveIfError(iFs.Connect()); 
 
 
        _LIT(iDirectName,"C:\\Documents\\Mobinfo\\"); 
        TInt er=iFs.MkDirAll(iDirectName); 
        if (er!=KErrNone && er!=KErrAlreadyExists) 
        User::Leave(er); 
 
 
        _LIT(iFileName,"C:\\Documents\\Mobinfo\\mobinfos.txt"); 
        TInt err=file.Create(iFs, 
iFileName,EFileStreamText|EFileWrite); 
         if (err!=KErrNone && err!=KErrAlreadyExists) 
        User::Leave(err); 
 
 
        file.Close(); 
 
        } 
 
CMobInfoActive::~CMobInfoActive() 
        { 
        Cancel(); 
        delete mi; 
        delete ni; 
        delete mc; 
 
      //  delete iText; 
       iTimer.Close(); 
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        file.Close(); 
       iFs.Close(); 
 
       } 
 
 
void CMobInfoActive::Start() 
        { 
                _LIT(KMobinfoPanic, "Mobinfo panic"); 
                __ASSERT_ALWAYS(!IsActive(), 
User::Panic(KMobinfoPanic, 1)); 
              state=0; 
              aCounter=0; 
              _LIT(WSpace,""); 
              iText=(WSpace); 
               
                mi->GetIMSI(imsi, iStatus); 
                SetActive(); 
 
 
        } 
 
 
void CMobInfoActive::RunL() 
        { 
 
    _LIT(WhiteSpace," "); 
    _LIT(IMEI,"IMEI:"); 
    _LIT(Coma2,", "); 
    _LIT(IMSI,"IMSI:"); 
   _LIT(SignalLevel,"Signal Level:"); 
   _LIT(NewLine, "\n"); 
   _LIT(Coma,","); 
   _LIT(LCS,"LAC, Cell ID, Signal:"); 
   _LIT(NMC,"NMC:"); 
 
 
        if (state==0) 
        { 
          state=1; 
          iText.Append(IMSI); 
          iText.Append(imsi); 
          iText.Append(NewLine); 
          iAppView->imsi = imsi; 
               ShowText(); 
 
           mi->GetIMEI(imei,iStatus); 
           SetActive(); 
 
        } 
 
 
        else if(state==1) 
        { 
          state = 2; 
          iText.Append(IMEI); 
          iText.Append(imei); 
          iText.Append(NewLine); 
          iText.Append(NMC); 
 
          iAppView->imei=imei; 
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          ShowText(); 
          ni->GetCellId(cellid, iStatus); 
          SetActive(); 
        } 
 
 
        else if (state == 2) 
        { 
          state=5; 
 
          iText.Append(cellid().iNetworkIdentity); 
           iText.Append(NewLine); 
 
 
 
           iText.Append(LCS); 
           iText.Append(NewLine); 
 
 
          iAppView->mnc= cellid().iNetworkIdentity; 
 
          ShowText(); 
 
 
            ni->GetCellId(cellid, iStatus); 
           SetActive(); 
          } 
 
 
 
          else if (state == 3) 
          { 
                state=4; 
                iAppView->lac = lac().iLocationAreaCode; 
                iAppView->cellid = lac().iCellId; 
                ShowText(); 
 
 
 
                iText.AppendNum(lac().iLocationAreaCode); 
                 iText.Append(Coma); 
                 iText.AppendNum(lac().iCellId); 
                iText.Append(Coma2); 
 
              mc->GetSignalStrengthLevel(signal,iStatus); 
                    SetActive(); 
          } 
 
 
 
              mc->GetSignalStrengthLevel(signal,iStatus); 
                    SetActive(); 
          }  */ 
 
 
        else if(state == 4) 
        { 
          state=5; 
 
 
          iText.AppendNum(signal); 
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          iText.Append(NewLine); 
 
          iAppView->signal=signal; 
          ShowText(); 
 
              iTimer.After(iStatus,3000000); 
              SetActive(); 
 
        } 
 
 
 
      else if(state==5) 
      { 
        if (aCounter < 13) 
        { 
 
          aCounter=aCounter+1; 
        state=3; 
 
 
        ni->GetCellId(lac, iStatus); 
        SetActive(); 
        } 
       if (aCounter==13) 
        { 
        WriteFileL(); 
 
        state=6; 
        } 
      } 
 
 
        } 
 
void CMobInfoActive::DoCancel() 
        { 
 
          mi->CancelGetIMSI(); 
          mi->CancelGetIMEI(); 
          ni->CancelGetCellId(); 
          mc->CancelGetSignalStrengthLevel(); 
          ni->CancelGetCurrentNetwork(); 
          iTimer.Cancel(); 
 
        } 
 
void CMobInfoActive::ShowText() 
        { 
        iAppView->DrawNow(); 
        } 
 
 
void CMobInfoActive::WriteFileL() 
        { 
          RFileWriteStream writer; 
 
          _LIT(iFileName,"C:\\Documents\\Mobinfo\\mobinfos.txt"); 
           writer.PushL(); 
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         User::LeaveIfError(writer.Replace(iFs, 
iFileName,EFileStreamText|EFileWrite)); 
 
          writer << iText; 
          writer.CommitL(); 
 
          CleanupStack::PopAndDestroy(); 
 
        } 
 
 
 
Αρχείο πόρων 
 
 
Mobinfo.rss 
 
 
NAME MOBI 
 
#include <eikon.rh> 
#include <eikcore.rsg> 
 
#include "MobinfoTest.hrh" 
 
RESOURCE RSS_SIGNATURE { } 
 
RESOURCE TBUF 
 { 
 buf=""; 
 } 
 
RESOURCE EIK_APP_INFO 
 { 
 menubar = r_mobinfo_menubar; 
 hotkeys = r_mobinfo_hotkeys; 
 } 
 
RESOURCE HOTKEYS r_mobinfo_hotkeys 
 { 
    control= 
        { 
        HOTKEY 
   { 
   command=EEikCmdExit; 
   key='e'; 
   } 
        }; 
 } 
 
RESOURCE MENU_BAR r_mobinfo_menubar 
 { 
    titles= 
        { 
        MENU_TITLE 
   { 
   menu_pane = r_mobinfo_file_menu; 
   txt = "File"; 
   }, 
        MENU_TITLE 
   { 
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   menu_pane = r_mobinfo_other_menu; 
   txt = "Other"; 
   } 
  }; 
    } 
 
RESOURCE MENU_PANE r_mobinfo_file_menu 
 { 
 items= 
  { 
  MENU_ITEM 
   { 
   command = EEikCmdExit; 
   txt = "Close (debug)"; 
   } 
        }; 
    } 
 
RESOURCE MENU_PANE r_mobinfo_other_menu 
 { 
 items= 
  { 
  MENU_ITEM 
   { 
   command = ECmdGetValues; 
   txt = "Work in background"; 
   }, 
 
                MENU_ITEM 
                { 
                  command = ECmdShowValues; 
                  txt = "Show Values"; 
                } 
        }; 
    } 
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Επίσης πολλές πληροφορίες και βοήθεια στον προγραμματισμό πήρα από τα εξής 

τέσσερα φόρα: 

 

http://www.allaboutsymbian.com 

http://www.newlc.com 

http://discussion.forum.nokia.com/forum/ 

http://developer.sonyericsson.com/ 

 

και από την διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια: www.wikipedia.org 
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