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Αντί προλόγου 
 
 
Αυτή η διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 ως 
επισφράγισµα των διετών σπουδών µου στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών 
«Επιστήµη και Τεχνολογία των Υπολογιστών» της σχολής των Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε 
σκοπό την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος της σχολής. Μου έδωσε την 
δυνατότητα να εφαρµόσω έµπρακτα όλες τις γνώσεις που απόκτησα από το πρώτο 
έτος καθώς υπήρξα και προπτυχιακός φοιτητής της σχολής. Κατά την διάρκεια των 
συνολικά επτά χρόνων φοίτησης στη σχολή, ήρθα σε επαφή µε µια ποικιλία 
µαθηµάτων, το εύρος των οποίων εκτείνεται από το σχεδιασµό συστηµάτων ειδικού 
σκοπού έως διδακτικά θέµατα και από µάνατζµεντ επιχειρήσεων µέχρι τεχνητή 
νοηµοσύνη. Αυτή η µεγάλη ποικιλία µε απάλλαξε από τη στενή  αντίληψη ότι οι 
υπολογιστές συνδέονται µόνο µε τον προγραµµατισµό και τα κυκλώµατα, αντίληψη 
που ίσως έχουν πολλοί προτού µπουν στη σχολή. Αυτή η σφαιρικότητα αποδεικνύει 
τις ανεξάντλητες δυνατότητες των υπολογιστών και της επιστήµης γύρω από αυτούς. 
∆είχνει ότι ο απόφοιτος της σχολής µας, δεν παίρνει τυχαία τον τίτλο του µηχανικού, 
αντίθετα διαθέτει γνώσεις και έχει εφοδιαστεί µε προσόντα που του επιτρέπουν να 
ασχοληθεί από τη συγγραφή ενός απλού προγράµµατος µέχρι τη διαχείριση µιας 
ολόκληρης εταιρίας. 

 
Η εργασία αυτή αποτέλεσε προποµπό για τις συνθήκες εργασίας που περιµένουν 
όλους τους αποφοίτους του τµήµατος. Για να ολοκληρωθεί χρειάστηκαν η προσωπική 
µελέτη και ενασχόληση µε το θέµα, η τήρηση των προθεσµιών και των οροσήµων 
καθώς και η συµβίωση σε περιορισµένο χώρο µε άλλους συναδέλφους-συµφοιτητές. 
Σίγουρα οι συνθήκες αυτές δεν είχαν την πίεση και τις απαιτήσεις που συναντώνται 
σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας αποτέλεσαν όµως µια γεύση για το τι πρόκειται 
να επακολουθήσει. 
 
Τελειώνοντας τον σύντοµο αυτό πρόλογο θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες µου 
στα πρόσωπα που συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της διπλωµατικής µου εργασίας. 
Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου, τον κύριο Θ. Παπαθεοδώρου 
που µε εφοδίασε µε χρήσιµες γνώσεις µέσα από τον ήρεµο και κατανοητό τρόπο 
διδασκαλίας του. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων του «Εισαγωγή στους 
Αλγορίθµους», «Αριθµητική Ανάλυση» και «Υπολογιστικές Μέθοδοι για ∆ιαφορικές 
Εξισώσεις» γινόταν πάντα µε ευχαρίστηση και σηµαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η 
φιλική προσέγγιση του κύριου καθηγητή προς τους φοιτητές του. Εκτιµώ επίσης 
ιδιαίτερα την εµπιστοσύνη που µου έδειξε για την ανάθεση αυτής της διπλωµατικής 
εργασίας καθώς το θέµα της αποτέλεσε προσωπική µου επιλογή. Το δεύτερο 
πρόσωπο που θα ήθελα να ευχαριστήσω είναι ο επιβλέπων συνάδελφος, κύριος Ε. 
Καρατζάς. Μέσα από µια δεύτερη µατιά, πιο αντικειµενική και µε το προσωπικό του 
ενδιαφέρον µε βοήθησε να ξεπεράσω τους σκοπέλους της συγγραφής της εργασίας. 
Τέλος, ευχαριστώ τους συναδέλφους-συµφοιτητές µου καθώς και όλους τους άλλους 
που µοιραστήκαµε τον χώρο και τον εξοπλισµό του εργαστηρίου HPCLab. 
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Εισαγωγή 
 
Το κύριο αντικείµενο της εργασίας είναι το λειτουργικό σύστηµα Windows CE για 
φορητές συσκευές. Αυτό το λειτουργικό σύστηµα έχει δώσει πνοή σε ένα ευρύ 
σύνολο από συσκευές µε ποικίλες δυνατότητες. Από αυτές ξεχωρίζουν οι κατηγορίες 
των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, γνωστών µε τον όρο smartphones, και των 
ψηφιακών προσωπικών βοηθών (PDA – Personal Digital Assistant) υπό τον όρο 
Pocket PC. Στις µέρες µας οι δύο αυτές κατηγορίες γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση και το 
αγοραστικό κοινό δείχνει την προτίµησή του σε αυτές αφού παρέχουν υψηλού 
επιπέδου δυνατότητες σε συνδυασµό µε µικρό µέγεθος και µεγάλη αυτονοµία. Χάρη 
στο λειτουργικό σύστηµα η ανάπτυξη εφαρµογών είναι σχετικά εύκολη και γνώριµη 
διαδικασία από τη στιγµή που αυτό µοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία µε τις 
επιτραπέζιες εκδόσεις των Windows. Μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά που κάνουν 
αυτές τις συσκευές (Pocket PC) να ξεχωρίζουν είναι η συνδεσιµότητα και η 
επεκτασιµότητα. Υποστηρίζουν ασύρµατη δικτύωση, διαθέτουν κύκλωµα κυψελωτής 
τηλεφωνίας και δέχονται πλήθος περιφερειακών εξαρτηµάτων από ψηφιακές 
φωτογραφικές µηχανές µέχρι τηλεοπτικούς δέκτες. 
 
Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, ο προσανατολισµός είναι και αυτός ένα 
δεδοµένο που πλέον προσφέρεται απλόχερα και σχετικά µε µικρό κόστος σε όλους. 
Αυτό γίνεται εφικτό χάρη σε ένα παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού θέσης, 
το GPS. Αν και αρχικά ξεκίνησε µε στρατιωτικούς προσανατολισµούς, σήµερα οι 
πολιτικές του χρήσεις ξεπερνούν τις στρατιωτικές και η διάθεσή του αφιλοκερδώς 
στο κοινό το καθιστά ολοένα και πιο δηµοφιλές. Στις µέρες µας  ο συνδυασµός ενός 
Pocket PC µε ένα δέκτη GPS αποτελεί ίσως  τον πιο εύκολο και πιο διαδεδοµένο 
τρόπο πρόσβασης σε αυτή την πληροφορία. Με τις κατάλληλες εφαρµογές το Pocket 
PC µετατρέπεται σε ένα ψηφιακό ιχνηλάτη που µπορούµε να έχουµε ανά πάσα στιγµή 
στη διάθεσή µας. Το GPS αποτελεί και αυτό αντικείµενο µελέτης της εργασίας καθώς 
η δυνατότητα συνεργασίας ενός δέκτη µε ένα Pocket PC εγείρει το ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη µιας εφαρµογής µέσω της οποίας θα γίνει απόπειρα αξιοποίησης του 
πλήθους τεχνολογικών χαρακτηριστικών τόσο του λειτουργικού συστήµατος όσο και 
των Pocket PC συσκευών. 
 

∆οµή κεφαλαίων 
 
Η εργασία χωρίζεται σε 3 µέρη. Το πρώτο µέρος µελετά το λειτουργικό σύστηµα 
Windows CE. Ξεκινά (κεφάλαιο 1) µε µια ιστορική αναδροµή του λειτουργικού 
καθώς και των συσκευών στις οποίες συµπεριλήφθηκε. Επίσης παρουσιάζονται δύο  
αντίπαλα λειτουργικά συστήµατα που στοχεύουν στο ίδιο κοινό (Symbian και 
PalmOS). Στη συνέχεια (κεφάλαιο 2) γίνεται µια παρουσίαση των κυριότερων 
διαφορών των Windows CE µε τις εκδόσεις Windows για επιτραπέζιους υπολογιστές. 
 
Από το κεφάλαιο 3 µέχρι και το κεφάλαιο 7 γίνεται αναλυτική παρουσίαση του 
λειτουργικού Windows CE. Μελετώνται η αρχιτεκτονική, η διαχείριση µνήµης, το 
σύστηµα αρχείων, τα νήµατα, οι διεργασίες και άλλα.  
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Το 8ο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανατοµία µιας εφαρµογής για τα Windows CE. 
Ουσιαστικά παρουσιάζουµε ότι µια τέτοια εφαρµογή ακολουθεί το γενικό µοντέλο 
προγραµµατισµού για Windows. 
 
Στο 9ο κεφάλαιο ξεφεύγουµε από το λειτουργικό σύστηµα και παρουσιάζουµε το 
Pocket PC ως συσκευή. 
 
Το µέρος Α’ ολοκληρώνεται στο 10ο κεφάλαιο όπου παρουσιάζουµε τις πλατφόρµες 
ανάπτυξης εφαρµογών για Window CE συσκευές δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη 
τεχνολογία .ΝΕΤ. 
 
Το µέρος Β’ αφορά το GPS. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή, στο 2ο ακολουθεί 
µια ιστορική αναδροµή από τις πρώτες µέρες του δορυφορικού συστήµατος µέχρι 
σήµερα. 
 
Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση του συστήµατος και των τµηµάτων του. 
 
Στο 4ο κεφάλαιο εξηγούµε τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος. Παρουσιάζονται 
επίσης τα σφάλµατα που εµφανίζονται κατά τον προσδιορισµό του γεωγραφικού 
στίγµατος καθώς και µέθοδοι αντιµετώπισής τους. 
 
Το µέρος Β’ κλείνει µε το 5ο κεφάλαιο όπου αναφερόµαστε στον τρόπο εξαγωγής 
δεδοµένων από τον δέκτη GPS και παρουσιάζουµε το ανάλογο πρωτόκολλο. 
 
Το τρίτο και τελευταίο µέρος κάνει πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που αποκοµίσαµε 
από τα δυο προηγούµενα µέρη και αφορά την ανάπτυξη µιας εφαρµογής για την 
καταγραφή της σήµανσης του οδικού δικτύου. Στα πέντε κεφάλαια του µέρους 
γίνεται η περιγραφή, η ανάλυση, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη της εφαρµογής. 
 
Τέλος η εργασία κλείνει µε ένα κεφάλαιο αναφερόµενο στα συµπεράσµατα που 
εξήχθησαν από την εργασία αυτή. Στο παράρτηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται µια 
βοηθητική εφαρµογή για επιτραπέζιους Η/Υ η οποία αναπτύχθηκε παράλληλα µε την 
κύρια (µέρος Γ’) και κάνουµε µια µικρή σύγκριση των δυο τελευταίων εκδόσεων των 
Windows CE για συσκευές Pocket PC (Pocket PC 2003 SE και Windows Mobile 5). 
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Μέρος Α’, Κεφάλαιο 1 – Ιστορική Αναδροµή 
_____________________________________________________________________ 

1 Ιστορική Αναδροµή 
 
Η ιστορία των Windows CE είναι συνυφασµένη τόσο µε το λειτουργικό σύστηµα όσο 
και µε τις συσκευές που το χρησιµοποιούν. Το λειτουργικό σύστηµα και οι συσκευές 
αναπτύσσονται από τελείως διαφορετικές οµάδες που ουσιαστικά δεν έχουν κανένα 
δεσµό µεταξύ τους. Ένα ειδικό τµήµα της Microsoft έχει αναλάβει την ανάπτυξη του 
λειτουργικού συστήµατος. Όταν ολοκληρωθεί µια έκδοσή του, το παραδίδουν σε 
τρίτους κατασκευαστές (η ίδια η Microsoft δεν ασχολείται καθόλου µε την 
ανάπτυξη/κατασκευή συσκευών) οι οποίοι το περιλαµβάνουν στις συσκευές τους και 
στη συνέχεια παραδίδουν το τελικό προϊόν (συσκευή και λειτουργικό σύστηµα) στην 
αγορά. Αυτός ο διαχωρισµός έχει προκαλέσει µια σύγχυση σχετικά µε το πώς 
εξελίχθηκαν τα Windows CE. Στο τµήµα αυτό θα εξετάσουµε την ιστορία τόσο των 
συσκευών όσο και του λειτουργικού συστήµατος. 
 

1.1 Συσκευές 
 
Οι πρώτες συσκευές που σχεδιάστηκαν για τα Windows CE ήταν φορητές συσκευές 
«ατζέντες» µε οθόνες ανάλυσης 480x240, ελάχιστες από αυτές είχαν ανάλυση 
640x240 και µε µικρά πληκτρολόγια από καουτσούκ. Αυτές οι συσκευές, 
επονοµαζόµενες ως Φορητοί Η/Υ (Handheld PC), πρωτοεµφανίστηκαν στα τέλη του 
1996. Μια τέτοια συσκευή (της Casio) φαίνεται στην εικόνα 1.  
 

 
Εικόνα 1 (Casio Cassiopeia) 

 
Το φθινόπωρο του 1997 στην έκθεση Comdex έκανε την εµφάνισή της µια δραµατικά 
ανανεωµένη έκδοση του λειτουργικού, Windows CE 2.0, µαζί µε καινούριες 
συσκευές, αυτή τη φορά µε οθόνες στα 640x240 (µερικές ήταν και έγχρωµες) και 
κάπως µεγαλύτερο πληκτρολόγιο. 
 
Στην έκθεση Consumer Electronic Show (CES) τον Ιανουάριο του 1998, η Microsoft 
ανακοίνωσε δυο νέες πλατφόρµες, τον Η/Υ µεγέθους-παλάµης (Palm-size PC) και το 
Αυτο-Η/Υ (Auto PC). Το Palm-size PC διέθετε γραφίδα και οθόνη αφής διαστάσεων 
240x320. Τέθηκε στην αγορά ως ο άµεσος ανταγωνιστής των συσκευών που 
βασίζονταν στο Palm-OS. ∆υστυχώς δεν έτυχε ευρείας αποδοχής από το κοινό. 
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Μέρος Α’, Κεφάλαιο 1 – Ιστορική Αναδροµή 
_____________________________________________________________________ 

Αργότερα την ίδια χρονιά, µια νέα οµάδα συσκευών Windows CE µε πληκτρολόγιο 
και οθόνες VGA ή Super VGA υπό την µορφή µίνι-φορητών (mini-laptop) 
υπολογιστών έκανε την εµφάνισή της. Αυτές οι συσκευές, καλούνταν H/PC 
Professionals παρείχαν αυτόνοµη λειτουργία 10 ωρών και διέθεταν εξελιγµένες 
εκδόσεις των εφαρµογών Pocket Office της Microsoft. Πολλά από αυτά τα 
µηχανήµατα είχαν ενσωµατωµένα modem και µερικά από αυτά απέκλιναν από την 
οθόνη αφής (σήµα κατατεθέν των Windows CE συσκευών) και διέθεταν άλλου 
είδους συσκευές κατάδειξης. Παράδειγµα τέτοιου µηχανήµατος είναι το Workpad z50 
της IBM που φαίνεται στην εικόνα 2: 
 

 
Εικόνα 2 

 (IBM WorkPad z50) 
 

Τον Απρίλιο του 2000, η Microsoft ανακοίνωσε τον Υπολογιστή Τσέπης (Pocket PC), 
µια βελτιωµένη έκδοση του παλιού Palm-size PC. Το Pocket PC χρησιµοποιούσε µια 
πρώιµη έκδοση του καινούριου λειτουργικού Windows CE 3.0. Η διεπαφή χρήστη 
είχε αλλάξει µε κύριο χαρακτηριστικό την αρχική σελίδα, που πλέον ονοµαζόταν 
“Today Screen”. Παρόλο αυτά, το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό του Pocket PC 
ήταν η βελτιωµένη  απόδοση των Windows CE. Είχε γίνει πολλή δουλειά στον 
κώδικα των Windows CE για καλύτερη απόδοση. Αυτό σε συνδυασµό µε τους 
γρηγορότερους επεξεργαστές επέτρεψαν στα συστήµατα αυτά να ξεφύγουν από τον 
ορισµό της «ηλεκτρονικής ατζέντας». Με τα Pocket PC πλέον οι συσκευές 
µπορούσαν να παρέχουν την υπολογιστική ισχύ που πραγµατικά απαιτούσαν τα 
Windows CE. Στην εικόνα 3 βλέπουµε ένα Pocket PC 2000 της Compaq (iPAQ) 
 

 
Εικόνα 3 

 (Compaq iPAQ h3600) 
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Το H/PC αναβαθµίστηκε το 2000 µε την έκδοση 3.0 των Windows CE. Παρόλο που 
αυτά τα µηχανήµατα δεν βρήκαν εµπορική επιτυχία, βρήκαν στέγη στη βιοµηχανική 
αγορά όπου το σχετικά χαµηλό τους κόστος, οι µεγάλες οθόνες και η µεγάλη 
αυτονοµία της µπαταρίας ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις µιας τέτοιας αγοράς. 
 
Το Pocket PC αναβαθµίστηκε στα τέλη του 2001 και εκδόθηκε υπό την ονοµασία 
Pocket PC 2002. Αυτή η έκδοση ήταν βασισµένη στην τελική έκδοση των Windows 
CE 3.0 και περιείχε βελτιώσεις στην διεπαφή χρήστη. Μια εντυπωσιακή προσθήκη 
στην έκδοση αυτή ήταν η ενσωµάτωση χαρακτηριστικών κινητής τηλεφωνίας σε µια 
συσκευή Pocket PC. Αυτές οι συσκευές συνδύαζαν την λειτουργικότητα του Pocket 
PC µε τη συνδεσιµότητα ενός κινητού τηλεφώνου, ανοίγοντας το δρόµο για µια νέα 
γενιά λογισµικού. Το όνοµα αυτής της έκδοσης ήταν Pocket PC Phone Edition. 
 
Μια άλλη οµάδα της Microsoft έβγαλε στην κυκλοφορία την «Έξυπνη Οθόνη» 
(Smart Display), µια συσκευή βασισµένη στα Windows CE .NET 4.1 που περιείχε 
µια συσκευή υπό µορφή πινακίου µε δυνατότητες ασύρµατης δικτύωσης και µια βάση 
συνδεδεµένη σε έναν Η/Υ. Όταν η Έξυπνη Οθόνη ήταν στη βάση της χρησίµευε ως 
δευτερεύουσα οθόνη για τον Η/Υ, όταν αφαιρούνταν από τη βάση χρησίµευε ως 
κινητή οθόνη για τον Η/Υ. 
 
Την άνοιξη του 2003, η Microsoft κυκλοφόρησε µια ανανεωµένη έκδοση του Pocket 
PC, το Pocket PC 2003. Αυτή η έκδοση, παρόλο που δεν περιείχε κάποια σηµαντική 
βελτίωση στην διεπαφή χρήστη, παρείχε τεράστια βελτίωση στην σταθερότητα και 
απόδοση λόγω του ότι ήταν βασισµένη στα Windows CE .NET 4.2. Το Pocket PC 
2003 παρείχε επίσης ενσωµατωµένη υποστήριξη για Bluetooth για όσους 
κατασκευαστές ήθελαν να το συµπεριλάβουν στις συσκευές τους. Παράδειγµα Pocket 
PC 2003 SE Phone Edition είναι το Magician της HTC (εικόνα 4). 
 

 
Εικόνα 4  

(HTC Magician) 
 
Η Microsoft σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές συσκευών, έστρεψε το 
ενδιαφέρον της στην παραγωγή κινητών τηλεφώνων βασισµένων στα Windows CE. 
Αυτά τα τηλέφωνα, τα «Έξυπνα Τηλέφωνα» (Smartphones) όπως αποκαλούνται, 
κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2002 και αρχικά στηρίζονταν στα Windows CE 3.0. Μια 
αναβάθµιση το 2003 τα µετέφερε στα Windows CE 4.2 και αύξησε το σύνολο των 
χαρακτηριστικών τους περιλαµβάνοντας το .NET. 
 
Νέες συσκευές εµφανίζονται διαρκώς. Το εύρος χρήσης των Windows CE επίσης 
αυξάνεται. Αναφορικά, συσκευές που τρέχουν λειτουργικό Windows CE µπορούν, 
εκτός από τις προαναφερθείσες, να είναι και συσκευές αναπαραγωγής πολυµέσων 
(π.χ. AudioRamp iRAD-R) ακόµα και παιχνιδοµηχανές (π.χ. Sega Dreamcast, Tiger 
Telematics Gizmondo). Μερικές από αυτές τις συσκευές φαίνονται στην εικόνα 5. 
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Εικόνα 5 

 (Sega Dreamcast & Tiger Telematics Gizmondo) 
 

1.2 Το λειτουργικό σύστηµα 
 
Το Νοέµβριο του 1996 η Microsoft µπήκε στην αγορά των Ψηφιακών Προσωπικών 
Βοηθών (Personal Digital Assistants – PDA) µε την έκδοση των Windows CE 1.0. Η 
έκδοση αυτή δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα απλό λειτουργικό σύστηµα για 
ηλεκτρονική ατζέντα µε µεγάλες προοπτικές βελτίωσης. Ουσιαστικά ήταν µια πρώιµη 
δοκιµαστική έκδοση των Windows CE αφού 10 µόλις µήνες µετά την αρχική 
κυκλοφορία της, η εταιρεία ανακοίνωσε την επόµενη έκδοση 2.0. Η έκδοση 2.0 
θεωρείται και η κύρια αρχική έκδοση των Windows CE αφού και η ίδια η Microsoft 
δεν αναγνωρίζει ως κινητό λειτουργικό σύστηµα οποιοδήποτε προγενέστερο των CE 
2.10. 
 
Τα Windows CE 2.0 κυκλοφόρησαν το φθινόπωρο του 1997. Ήταν το πρώτο 
ενσωµατωµένο (embedded) λειτουργικό σύστηµα που τµηµατοποιήθηκε και 
µπορούσε να διανεµηθεί χωριστά από τις συσκευές. Μέσω του Windows CE 
Embedded Toolkit (ΕΤΚ) πλέον οι κατασκευαστές µπορούσαν να πάρουν όποια 
τµήµατα των Windows CE τους χρειάζονταν και να κυκλοφορήσουν µια συσκευή 
βασισµένα σε αυτά. Έτσι τους δόθηκε η ευκαιρία να δηµιουργήσουν ένα ευρύ φάσµα 
συσκευών. Από µηχανές αυτόµατης ανάληψης (ATMs), αυτοκίνητα, παιχνιδοµηχανές 
µέχρι οικιακές συσκευές. Στα CE 2.0 προστέθηκε επιπλέον δυνατότητα δικτύωσης 
και κύκλωµα για γραφικά (υποστήριξη έγχρωµων οθονών). 
 
Με την κυκλοφορία των Palm-size PC στις αρχές του 1998, τα Windows CE 
βελτιώθηκαν ξανά. Παρόλο που τα CE 2.01 δεν κυκλοφόρησαν σε ΕΤΚ µορφή, ήταν 
αξιοσηµείωτη η προσπάθεια για µείωση του µεγέθους του λειτουργικού και των 
εφαρµογών. 
 
Τον Αύγουστο του 1998, παρουσιάστηκε το H/PC Professional µαζί µε µια νέα 
έκδοση του λειτουργικού συστήµατος, τα CE 2.11. Τα Windows CE 2.11 ήταν µια 
αναβάθµιση των CE 2.1, που ποτέ δεν βγήκαν επίσηµα στην κυκλοφορία. Αργότερα 
την ίδια χρονιά, τα CE 2.11 κυκλοφόρησαν στην κοινότητα των ενσωµατωµένων ως 
Microsoft Windows CE Platform Builder version 2.11. Αυτή η έκδοση περιλάµβανε 
υποστήριξη αρχείων µεγαλύτερων των 4ΜΒ, υποστήριξη γραµµής εντολών του στυλ 
MS-DOS, κάποιες εξειδικευµένες συναρτήσεις για IP multicast και υποστήριξη Fast 
IR (γρήγορες υπέρυθρες). Στην έκδοση αυτή επίσης αντιµετωπίστηκε για πρώτη φορά 
ένα θέµα ασφάλειας: µια συσκευή µπορούσε πλέον να εξετάσει και να µην αποδεχθεί 
τη φόρτωση µη αναγνωρισµένων αρθρωµάτων (του λειτουργικού). 
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Τα CE 2.12 ήταν επίσης µια αναβάθµιση των 2.1. Η σηµαντική βελτίωση στην 
έκδοση αυτή ήταν το εµπλουτισµένο σύνολο εργαλείων του Platform Builder που 
περιλάµβανε γραφικό περιβάλλον. Το λειτουργικό σύστηµα τροποποιήθηκε µε µια 
νέα διεπαφή ειδοποιήσεων (notification) που συνδύαζε τις ανόµοιες συναρτήσεις 
ειδοποιήσεων. Επίσης µεταφέρθηκε στα CE µια έκδοση του Microsoft Internet 
Explorer 4.0 για επιτραπέζιους υπολογιστές, µε το όνοµα GENIE (Generic IE 
Control). Επίσης προστέθηκε η υποστήριξη Microsoft Message Queue. Το θέµα 
ασφαλείας αρθρωµάτων που αντιµετωπίστηκε µε την έκδοση CE 2.11, εµπλουτίστηκε 
µε την επιλογή περιορισµένης χρήσης µη αναγνωρισµένων αρθρωµάτων. Τα µη 
αναγνωρισµένα αρθρώµατα µπορούν να τρέξουν – αλλά όχι να καλέσουν – ένα 
σύνολο από κρίσιµες συναρτήσεις και δεν µπορούν να τροποποιήσουν τµήµατα του 
µητρώου (registry). 
 
Τα πολυαναµενόµενα Windows CE 3.0 κυκλοφόρησαν τελικά στα µέσα του 2000. 
Αυτή η κυκλοφορία ακολούθησε την κυκλοφορία του Pocket PC (είχε βγει στην 
αγορά από τον Απρίλιο του ίδιου έτους) που ήταν µια προγενέστερη έκδοση των CE 
3.0. Το µεγάλο θέµα µε τα CE 3.0 αφορούσε τον πυρήνα τους, που ήταν 
βελτιστοποιηµένος για καλύτερη υποστήριξη πραγµατικού χρόνου. Οι 
βελτιστοποιήσεις περιλάµβαναν 256 προτεραιότητες νηµάτων (από τις 8 των 
προηγουµένων εκδόσεων), ένα ρυθµιζόµενο κβάντο νηµάτων, εµφωλιασµένες 
ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών και µειωµένες καθυστερήσεις µέσα στον πυρήνα. 
 
Οι βελτιώσεις των CE 3.0 δεν σταµάτησαν στο επίπεδο του πυρήνα. Η υποστήριξη 
COM1 (Component Object Model) που υπήρχε ήδη από τα Window CE 2.0 
επεκτάθηκε µε το DCOM (Distributed COM). Η αποθήκευση αντικειµένων (Object 
Store) επίσης βελτιώθηκε ώστε να υποστηρίζει µέχρι 256 ΜΒ µνήµης RAM. Τα όρια 
των µεγεθών των αρχείων αυξήθηκαν στα 32 ΜΒ ανά αρχείο. Άλλες βελτιώσεις 
έγιναν στην υποστήριξη πολυµέσων, στη δικτύωση καθώς και µια εισαγωγή στην 
διεπαφή προγραµµατισµού εφαρµογών (Application Programming Interface – API) 
DirectX. 
 
Η επόµενη έκδοση των Windows CE περίκλειε νέα, ουσιώδη χαρακτηριστικά. Το 
όνοµα του προϊόντος επίσης άλλαξε. Τα Windows CE .NET 4.0 που κυκλοφόρησαν 
στις αρχές του 2001, άλλαξαν τον τρόπο οργάνωσης της εικονικής µνήµης, µε 
αποτέλεσµα τον διπλασιασµό του χώρου εικονικής µνήµης ανά εφαρµογή. Η νέα 
έκδοση πρόσθεσε ένα νέο µοντέλο φόρτωσης οδηγών, υποστήριξη Bluetooth, 802.11 
και 1934. Παρόλο που το .NET προστέθηκε στο όνοµα, τα Windows CE .NET 4.0 
δεν υποστήριζαν το .NET Compact Framework. 
 
Στα τέλη του 2001, εµφανίστηκαν τα Windows CE 4.1 µε τις προσθήκες IPv6, 
Winsock2 και υποστήριξη του .NET Compact Framework. 
 
Το δεύτερο τρίµηνο του 2003 ήρθαν στο φως τα Windows CE .NET 4.2. Στην 
ανανεωµένη αυτή έκδοση πολλά από τα νέα χαρακτηριστικά των Pocket PC όπως το 
πληκτρολόγιο οθόνης αφής (Soft Input Panel – SIP) µετακινήθηκαν στο λειτουργικό 
σύστηµα. Το κέλυφος του Explorer ξαναγράφτηκε. Η απόδοση του πυρήνα 
                                                 
1 Η τεχνολογία COM της Microsoft στα λειτουργικά της οικογένειας Windows επιτρέπει σε τµήµατα 
προγραµµάτων να επικοινωνούν. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει στους προγραµµατιστές να 
δηµιουργούν επαναχρησιµοποιήσιµα τµήµατα λογισµικού, να τα συνδέουν µεταξύ τους για να 
φτιάξουν εφαρµογές και να εκµεταλλεύονται τα πλεονεκτήµατα των Windows services. 
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βελτιώθηκε  µέσω της άµεσης υποστήριξης µέσω υλικού πινάκων σελιδοποίησης (σε 
µερικούς επεξεργαστές). 
 
Η τελευταία έκδοση των Windows CE είναι η 5.0 που ανακοινώθηκε στις αρχές του 
2003 και κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2004.  Μερικά από τα κύρια επιτεύγµατα 
αυτής της έκδοσης είναι η βελτίωση στις δυνατότητες αποθήκευσης καθώς και του 
συστήµατος αρχείων του λειτουργικού. Πιο συγκεκριµένα τα δεδοµένα του χρήστη 
(ρυθµίσεις, επαφές, µηνύµατα κτλ) αποθηκεύονται και αυτά στη ROM της συσκευής. 
Αντίθετα µέχρι και την έκδοση Windows CE .NET 4.2 τα δεδοµένα αυτά 
αποθηκεύονταν στη RAM δεσµεύοντας έτσι µεγάλο µέρος της και όταν η συσκευή 
έσβηνε λόγω µπαταρίας, χάνονταν. Επίσης είναι αξιοσηµείωτο ότι η έκδοση αυτή του 
λειτουργικού δείχνει µια στροφή προς την τάση Ανοιχτού Κώδικα αφού για πρώτη 
φορά στην ιστορία των Windows η Microsoft παρέχει την δυνατότητα στους 
κατασκευαστές να δουν και να τροποποιήσουν τις 2.5 εκατοµµύρια γραµµές κώδικα 
του λειτουργικού. Έτσι µέσω του Platform Builder οι κατασκευαστές µπορούν να 
υποστηρίξουν και να ενσωµατώσουν στο λειτουργικό οποιαδήποτε τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά των συσκευών τους. Τέλος, µε την πλήρη υποστήριξη στα DirectX 8 
και Direct3D υπό τη µορφή του Direct3D Mobile, τα Windows CE 5.0 δίνουν 
εξελιγµένες δυνατότητες τρισδιάστατης απεικόνισης στις συσκευές που τα 
χρησιµοποιούν, καθιστώντας τες εξαιρετικές πλατφόρµες για παιχνίδια. 
 
Στην γραφική απεικόνιση (εικόνα 6) που ακολουθεί βλέπουµε την χρονική εξέλιξη 
των Windows CE. 
 

 
Εικόνα 6 
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1.3 Άλλα Λειτουργικά Συστήµατα 
 
Παράλληλα µε τη Microsoft, στον τοµέα των φορητών µικρο-υπολογιστών 
δραστηριοποιήθηκαν και άλλες εταιρείες και ανέπτυξαν τα δικά τους λειτουργικά 
συστήµατα και τις δικές τους συσκευές. Οι δυο µεγαλύτεροι ανταγωνιστές των 
Windows CE είναι τα λειτουργικά PalmOS και Symbian OS. 
 

1.3.1 Palm OS 
 
Το λειτουργικό Palm OS αναπτύχθηκε από τον Jeff Hawkings στην προσπάθειά του 
να δηµιουργήσει και να υποστηρίξει το δικό του PDA. Το εγχείρηµά του 
χρηµατοδοτήθηκε από την U.S. Robotics. Οι συσκευές που κυκλοφόρησαν µε το 
λειτουργικό αυτό ονοµάζονταν αρχικά Pilots, στη συνέχεια PalmPilots και εν τέλει 
Palms. Η επιτυχία που σηµείωσαν ήταν τεράστια και σύντοµα το όνοµα Palm 
ταυτίστηκε µε τους υπολογιστές χειρός και τα PDAs. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι 
τα τέλη του 1990 τα Palm κατείχαν τη µερίδα του λέοντος στην αγορά των PDA. 
 
Η µεγάλη διαφορά του Palm OS µε τα Windows CE βρίσκεται στον πυρήνα του 
λειτουργικού συστήµατος. Το Palm OS υποστηρίζει και είναι βελτιστοποιηµένο για 
µια πολύ συγκεκριµένη πλατφόρµα υλικού σχεδιασµένη αποκλειστικά από την Palm 
Computing. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι συσκευές που βγαίνουν στην κυκλοφορία 
από τρίτους κατασκευαστές να διαφέρουν ελάχιστα η µια από την άλλη. Οι 
κατασκευαστές οφείλουν να τηρήσουν πλήρως τις προϋποθέσεις σε βασικό υλικό και 
τους επιτρέπεται να διαφοροποιηθούν µόνο σε ελάχιστα τµήµατα πάνω από αυτό. Ως 
εκ τούτου δεν µπορούν να αλλάξουν επεξεργαστή, οθόνη και κυκλώµατα ελεγκτών 
καθώς µια τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε επανασχεδιασµό του λειτουργικού 
συστήµατος. 
 
Η πρώτη έκδοση του λειτουργικού εµφανίστηκε το 1996 µαζί µε τις συσκευές Pilot 
1000 και 5000. Η 2.0 έκδοση το 1997 µε τις PalmPilot Personal και PalmPilot 
Professional. Ένα χρόνο µετά ακολουθεί η τρίτη έκδοση µε την εµφάνιση του 
PalmIII. Το 1998 κυκλοφόρησε η 4.0 έκδοση µε την σειρά συσκευών m500. Η 5.0 
έκδοση του λειτουργικού ήταν και η πρώτη που περιλάµβανε υποστήριξη για ARM 
επεξεργαστές. Το 2003 κυκλοφόρησε το PalmOS 6.0 που υποστήριζε βελτιωµένες 
πολυµεσικές δυνατότητες. Το 2004 η PalmSource (το τµήµα της Palm που 
ασχολούταν µε το λειτουργικό) ανακοινώνει ότι η νέα έκδοση του λειτουργικού θα 
τρέχει πάνω από ένα πυρήνα linux. Παρόλα αυτά το 2006 ανακοινώνεται η συσκευή 
Palm Treo 700w που τρέχει Windows Mobile και σηµατοδοτεί ουσιαστικά την 
εγκατάλειψη του λειτουργικού Palm OS από την ίδια του την εταιρεία. 
 

1.3.2 Symbian OS 
 
Το λειτουργικό σύστηµα Symbian OS απευθύνεται και αυτό σε µικρές φορητές 
ασύρµατες συσκευές. Αναπτύσσεται από την Symbian, µια ανεξάρτητη εταιρεία που 
δηµιούργησαν οι Ericsson, Nokia, Motorola και Psion και ιδρύθηκε το 1998.  
Αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη του EPOC 32 λειτουργικού συστήµατος της PSION.  
 

 18



Μέρος Α’, Κεφάλαιο 1 – Ιστορική Αναδροµή 
_____________________________________________________________________ 

Το Symbian OS είναι ένα 32-bit λειτουργικό σύστηµα. Η καρδιά του λειτουργικού 
αποτελείται από τη βάση (µικροπυρήνας και οδηγοί συσκευών), το ενδιάµεσο 
λογισµικό αποκαλούµενο ως middleware (περιλαµβάνει τις υπηρεσίες συστήµατος, 
την ασφάλεια και το πλαίσιο εφαρµογών) και τις επικοινωνίες (τηλεφωνία, µηνύµατα 
και προσωπικό δίκτυο – PAN). Αυτή η καρδιά παραµένει κοινή σε όλες τις 
διαφορετικές συσκευές που υποστηρίζουν το Symbian. Φυσιολογικά όταν το 
λειτουργικό εγκαθίσταται σε µια νέα συσκευή, η βάση πρέπει να αλλάξει (µεταφορά 
βάσης). Αυτό όµως δεν επηρεάζει τα ανώτερα στρώµατα. Όταν δυο συσκευές έχουν 
διαφορετικές βιβλιοθήκες διεπαφής χρηστών παρέχουν διαφορετική όψη και αίσθηση 
(look and feel) στον χρήστη, παρόλα αυτά περιέχουν κοινό κώδικα του λειτουργικού. 
Αυτό παρέχει διαλειτουργικότητα, απλοποιεί την ανάπτυξη εφαρµογών για 
διαφορετικές συσκευές και µειώνει το κόστος κατασκευής συσκευών διαφορετικού 
είδους.  
 
Οι συσκευές άρα και το λειτουργικό χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες. Έχουµε 
εποµένως την σειρά 60, που περιλαµβάνει έξυπνα τηλέφωνα (π.χ. Nokia 6600) και 
προσανατολίζεται στην αγορά των κινητών τηλεφώνων γεγονός που φαίνεται τόσο 
από τη σχεδίαση όσο και από τη απλότητα λειτουργίας. Η σειρά 80 απευθύνεται στο 
κοινό της ηλεκτρονικής ατζέντας (π.χ. Nokia 9300), διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο 
και µεγαλύτερη οθόνη. Τέλος η σειρά UIQ, περιλαµβάνει έξυπνα τηλέφωνα µε οθόνη 
αφής (π.χ. SonyEricsson P910) και προσεγγίζει το αγοραστικό κοινό των PDAs. Στην 
εικόνα 7 βλέπουµε αντιπροσώπους από κάθε κατηγορία (Nokia 6600, Nokia 9300, SE 
P910i). 
 
 

   
 

Εικόνα 7 
 
Η πρώτη έκδοση του λειτουργικού κυκλοφόρησε υπό την ονοµασία Symbian OS 5.0 
και ουσιαστικά ήταν µια Unicode έκδοση του EPOC v5 της Psion. Ουσιαστικά η 
πρώτη κανονική έκδοση του λειτουργικού ήταν η 6.0 που βγήκε το 2000 και 
χρησιµοποιήθηκε στα Nokia Communicators 9210. Το 2001 κυκλοφόρησε η 6.1 
έκδοση που αποτέλεσε τη βάση για τη σειρά 60 (Nokia 7650, 3650). Η έκδοση 7.0 
κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2002 για τη σειρά UIQ (SE P800). Ακολούθησε η 7.0s 
και το 2004 κυκλοφόρησε η 8.0 µε δύο διαφορετικούς πυρήνες (ΕΚΑ1 και ΕΚΑ2). 
Ακολούθησαν οι 8.1a (ΕΚΑ1) και 8.1b (EKA2). Η έκδοση 9.0 του λειτουργικού δεν 
κυκλοφόρησε στην αγορά, κυκλοφόρησε όµως η 9.1 στις αρχές του 2005 µε 
σηµαντικές βελτιώσεις κυρίως στην προστασία των εφαρµογών (Nokia N91).
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2 Σε τι διαφέρουν τα Windows CE 
 
Τα Windows CE έχουν ένα πλήθος µοναδικών χαρακτηριστικών που τα κάνουν να 
ξεχωρίζουν από τις άλλες εκδόσεις των Windows. Καταρχήν, η πλειονότητα των 
συστηµάτων που τρέχουν Windows, αν όχι όλα, χρησιµοποιούν επεξεργαστή 
συµβατό µε Intel x86. Αντίθετα, τα Windows CE τρέχουν σε τέσσερις διαφορετικές 
οικογένειες επεξεργαστών, SHx, MIPS, ARM και x86.  
 
Επιπλέον λόγω της διαφορετικότητας των συσκευών, ένα πρόγραµµα για Windows 
CE δεν µπορεί να εξασφαλίσει εκ των προτέρων αν η συσκευή στην οποία πρόκειται 
να τρέξει θα έχει πληκτρολόγιο ή οθόνη. Οι συσκευές Pocket PC διαθέτουν οθόνη 
ανάλυσης 240x320, ενώ άλλα συστήµατα µπορούν να έχουν οθόνες ανάλυσης 
480x240, 640x240 ή 640x480. Μια ενσωµατωµένη συσκευή µπορεί να µην έχει 
καθόλου οθόνη. Ακόµα οι οθόνες µερικών συσκευών µπορεί να µην είναι έγχρωµες. 
Συνήθως οι περισσότερες συσκευές που τρέχουν Windows CE δεν έχουν ποντίκι. 
Αντί αυτού, διαθέτουν οθόνη αφής. Σε µια συσκευή µε οθόνη αφής, το πάτηµα του 
αριστερού πλήκτρου του ποντικιού αντιστοιχεί µε το άγγιγµα της ειδικής γραφίδας 
στην οθόνη. Για το πάτηµα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού δεν υπάρχει 
σαφής µέθοδος. Σε µερικές συσκευές εξοµοιώνεται κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο 
Alt και ακουµπώντας µε την γραφίδα στην οθόνη. Στα Pocket PC αντιστοιχεί το 
παρατεταµένο πάτηµα της γραφίδας στην οθόνη. 
 

2.1 Λιγότεροι πόροι 
 
Οι πόροι των συσκευών που τρέχουν Windows CE διαφέρουν σηµαντικά από 
σύστηµα σε σύστηµα. Όταν γράφεται ένα πρόγραµµα για Windows, οι 
προγραµµατιστές µπορούν να κάνουν ένα πλήθος υποθέσεων για το σύστηµα στο 
οποίο θα τρέχει, σχεδόν πάντα θα είναι ένα IBM συµβατός Η/Υ. Θα διαθέτει σκληρό 
δίσκο και σύστηµα εικονικής µνήµης που θα χρησιµοποιεί το δίσκο για να 
εξοµοιώσει ένα σχεδόν άπειρο ποσό µνήµης RAM. Επίσης είναι σίγουρο ότι θα 
διαθέτει πληκτρολόγιο, ποντίκι µε τουλάχιστον δυο πλήκτρα και οθόνη που, στις 
µέρες µας, θα υποστηρίζει 256 χρώµατα και ανάλυση τουλάχιστον 800 επί 600 
εικονοστοιχείων. 
 
Τα προγράµµατα για Windows CE τρέχουν σε συσκευές που σχεδόν ποτέ δεν έχουν 
σκληρό δίσκο για µαζική αποθήκευση. Η απουσία δίσκου σηµαίνει περισσότερα από 
το απλά να µην υπάρχει χώρος για αποθήκευση µεγάλων αρχείων. Χωρίς σκληρό 
δίσκο, δεν µπορεί να δηµιουργηθεί εικονική µνήµη RAM µεταφέροντας τµήµατα 
δεδοµένων σε αυτόν. Άρα τα Windows CE προγράµµατα τρέχουν διαρκώς σε 
περιβάλλοντα µε περιορισµένη µνήµη. Η κατανοµή µνήµης συχνά αποτυγχάνει λόγω 
έλλειψης πόρων. Τα Windows CE µπορούν να τερµατίσουν ένα πρόγραµµα αυτόµατα 
όταν η ελεύθερη µνήµη πέσει σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Αυτός ο περιορισµός στη 
µνήµη RAM έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στα προγράµµατα και είναι µια από τις 
µεγαλύτερες προκλήσεις που σχετίζονται µε τη µεταφορά προγραµµάτων από τα 
Windows στα Windows CE. 
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2.2 Unicode 
 
Ένα χαρακτηριστικό που οι προγραµµατιστές πρέπει να υπολογίζουν όταν γράφουν 
εφαρµογές για Windows CE είναι το σύνολο χαρακτήρων Unicode. Το Unicode είναι 
ένα πρότυπο για την αναπαράσταση χαρακτήρων ως µια 16-bit τιµή σε αντίθεση µε 
το ASCII όπου η κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα αποθηκεύεται σε µια 8-bit τιµή. Το 
Unicode βοηθά στη µεταφορά προγραµµάτων σε διεθνές επίπεδο επειδή οι 
χαρακτήρες όλων των γνωστών γλωσσών της υφηλίου µπορούν να αποτυπωθούν σε 
µια από τις 65536 διαθέσιµες τιµές Unicode. 
 
Μια συνέπεια της χρήσης Unicode στον προγραµµατισµό, είναι ότι κάθε χαρακτήρας 
χρειάζεται 2 bytes έναντι του ενός, άρα τα αλφαριθµητικά (strings) τώρα έχουν 
διπλάσιο µέγεθος. Εποµένως οι προγραµµατιστές πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί όταν κάνουν υποθέσεις για το µέγεθος ενός αλφαριθµητικού. 
 

2.3 Νέα στοιχεία ελέγχου (Windows Controls)2

 
Τα Windows CE περιλαµβάνουν ένα πλήθος από νέα στοιχεία ελέγχου σχεδιασµένα 
αποκλειστικά για αυτά. Τα νέα στοιχεία συµπεριλαµβάνουν µπάρα εντολών και 
µπάρα µενού που παρέχουν ανάλογες λειτουργίες σε µια περιορισµένου χώρου 
γραµµή, σηµαντικό γεγονός για τις µικρές οθόνες των συσκευών που τρέχουν 
Windows CE. Άλλα στοιχεία ελέγχου έχουν εµπλουτισθεί, βελτιωθεί για τα Windows 
CE. Μια έκδοση του στοιχείου ελέγχου «επεξεργασία» (edit control) στα CE, µπορεί 
να τεθεί να κάνει κεφαλαίο το πρώτο γράµµα µιας λέξης αυτόµατα ώστε να βοηθά τις 
συσκευές που δεν διαθέτουν φυσικό πληκτρολόγιο (PDAs). Τα CE υποστηρίζουν τα 
περισσότερα controls που είναι διαθέσιµα στις επιτραπέζιες εκδόσεις των Windows. 
Μερικά από αυτά µοιάζουν να ταιριάζουν πιο πολύ στα CE παρά στα επιτραπέζια, για 
παράδειγµα το control του ηµερολογίου. Άλλα τυπικά στοιχεία ελέγχου των Windows 
έχουν µειωµένες λειτουργίες, αντικατοπτρίζοντας την συµπαγή φύση των Windows 
CE. 

2.4 Τµηµατοποίηση 
 
Μια άλλη πλευρά του προγραµµατισµού στα Windows CE που πρέπει να γνωρίζουµε 
είναι ότι τα CE µπορούν να σπάσουν σε κοµµάτια και να επαναρρυθµιστούν από τη 
Microsoft ή από τους κατασκευαστές συσκευών ώστε να προσαρµοστούν 
καταλληλότερα στην αγορά που στοχεύουν. Οι σχηµατισµοί που µπορούν να 
προκύψουν είναι αναρίθµητοι. 
 
Στις µέρες µας, ο πιο δηµοφιλής σχηµατισµός των Windows CE είναι το Pocket PC. 
Η Microsoft ορίζει το συγκεκριµένο σύνολο των τµηµάτων των CE που πρέπει να 
είναι παρόντα σε όλες τις συσκευές που φέρουν την επωνυµία Pocket-PC. Ωστόσο 
υπάρχουν κατασκευαστές που φτιάχνουν συσκευές PDA που χρησιµοποιούν 
Windows CE αλλά δεν φέρουν το όνοµα Pocket PC. Αυτές οι συσκευές έχουν ένα 

                                                 
2 Τα windows controls είναι προκαθορισµένες κλάσεις των Windows που στοχεύουν στην 
απλούστευση της δουλειάς του προγραµµατιστή όταν δηµιουργεί το περιβάλλον αλληλεπίδρασης του 
προγράµµατος µε το χρήστη. Του παρέχουν ένα σύνολο από έτοιµα στοιχεία όπως κουµπιά, πεδία 
κειµένου, λίστες και άλλα, που είναι κοινά σε όλα τα προγράµµατα για Windows. 
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λίγο πιο διαφορετικό API από αυτό των συσκευών Pocket PC.  Σε ενσωµατωµένες 
πλατφόρµες, ο κατασκευαστής αποφασίζει ποια τµήµατα θα χρησιµοποιήσει και 
µπορεί να δηµιουργήσει ένα σύνολο εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού (Software 
Development Kit – SDK) ειδικά για τη συγκεκριµένη πλατφόρµα. Αν ο 
κατασκευαστής ενδιαφέρεται για ανάπτυξη εφαρµογών από τρίτους, µπορεί να θέσει 
σε διαθεσιµότητα ένα προσαρµοσµένο SDK για την συσκευή του. Νέες πλατφόρµες 
βγαίνουν συνεχώς στην κυκλοφορία, µε πολλά κοινά αλλά και πολλές διαφορές. Οι 
προγραµµατιστές πρέπει να συνειδητοποιήσουν σε ποια πλατφόρµα στοχεύουν να 
αναπτύξουν εφαρµογές και να ελέγξουν ποιες συναρτήσεις είναι διαθέσιµες στη 
συγκεκριµένη πλατφόρµα ώστε να µην χρησιµοποιήσουν κάποιες που δεν 
υποστηρίζονται. 
 

2.5 Υποσύνολο Win32 
 
Τέλος, επειδή τα Windows CE είναι πολύ πιο µικρά από τα Windows XP, δεν 
µπορούν να υποστηρίξουν όλες τις συναρτήσεις των τελευταίων. Γι’ αυτό 
παραλείπονται πολλές συναρτήσεις που θεωρητικά θα ήταν πλεόνασµα να υπάρχουν 
σε ένα λειτουργικό µε προσανατολισµό όπως αυτός των Windows CE. Συνήθως αν 
χρειαστεί µια συνάρτηση που δεν υποστηρίζεται από τα CE θα υπάρχουν άλλες ή 
ένας συνδυασµός άλλων συναρτήσεων που θα παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα. 
 

3 Αρχιτεκτονική των Windows CE 
 
Τα Windows CE διαθέτουν ένα πλήθος από σηµαντικά και εντυπωσιακά 
χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά πρόκειται για µια υπό κλίµακα έκδοση των Windows 
2000. Τα πρωτεύοντα στοιχεία των Windows 2000 είναι τα ίδια στοιχεία που 
εµφανίζονται και στα CE. Επιπλέον, µια εφαρµογή για Windows CE αλληλεπιδρά µε 
αυτά τα στοιχεία µε τον ίδιο τρόπο που αλληλεπιδρά µια επιτραπέζια εφαρµογή µε τα 
Windows 2000. Οι περισσότερες εφαρµογές απαιτούν αξιόπιστη πολυνηµατική 
επεξεργασία. Με τα Windows CE, ένα πρόγραµµα µπορεί εύκολα να παράγει νέα 
νήµατα και να εξασφαλίσει έγκυρη πρόσβαση στα διαµοιραζόµενα δεδοµένα µέσω 
της σωστής χρήσης των παρεχόµενων αρχών συγχρονισµού. Σε αντίθεση, το Palm OS 
δεν υποστηρίζει πολυνηµατικές εφαρµογές. Τα Windows CE παρέχουν όλα αυτά και 
µάλιστα µε σχετικά µικρό αποτύπωµα µνήµης, γύρω στα 4ΜΒ. Στη συνέχεια θα 
µελετήσουµε την αρχιτεκτονική του λειτουργικού αυτού συστήµατος και θα 
περιγραφούν τα επιµέρους του τµήµατα που εµφανίζονται. 
 
Η υλοποίηση των CE ακολουθεί µια σχεδιαστική µέθοδο βασισµένη σε επίπεδα, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 8. ∆ιακρίνουµε τρία κύρια επίπεδα. Το επίπεδο εφαρµογών 
(Applications) αναπαριστά µια οποιαδήποτε εφαρµογή πελάτη. Κάθε εφαρµογή 
πελάτη αλληλεπιδρά µε το βασικό στοιχείο του αµέσως κατώτερου επιπέδου, του 
Υποσυστήµατος Γραφικών, Παραθύρων και Γεγονότων (Graphics, Windowing and 
Event Subsystem – GWE subsystem). Το GWE εµφανίζεται ως ένα προστατευµένο 
υποσύστηµα. Ένα προστατευµένο υποσύστηµα παρέχει ένα ελεγχόµενο µέσο 
αλληλεπίδρασης µεταξύ όλων των εφαρµογών και των θεµελιωδών χαρακτηριστικών 
του λειτουργικού συστήµατος. Πιστό σε αυτό το ρόλο, το υποσύστηµα GWE 
εκπληρώνει δυο σηµαντικές λειτουργίες: µεταφέρει τα δεδοµένα που εισάγει ο 
χρήστης στην εφαρµογή και µεταφράζει τα δεδοµένα εξόδου του προγράµµατος στο 
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υλικό απεικόνισης της συσκευής (συνήθως πρόκειται για µια οθόνη) και στο 
λειτουργικό σύστηµα. Το GWE επιτυγχάνει αυτές τις λειτουργίες µέσω 
αλληλεπίδρασης µε διάφορα στοιχεία του αµέσως κατώτερου επιπέδου του 
λειτουργικού, του CE Εκτελεστικού (CE Executive). Το Εκτελεστικό των CE 
αποτελείται από ένα πλήθος πρωτευόντων τµηµάτων, µερικά από τα οποία 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Αυτά τα 
τµήµατα είναι: ο ∆ιαχειριστής Αντικειµένων (Object Manager), ο ∆ιαχειριστής 
∆ιεργασιών (Process Manager), ο ∆ιαχειριστής Μνήµης (Memory Manager), ο 
∆ιαχειριστής Εισόδου/Εξόδου (I/O Manager) και ο Πυρήνας (Kernel). 
 

 
Εικόνα 8 

 
Τα Windows CE είναι ένα αντικειµενοστραφές λειτουργικό σύστηµα. Κάθε πόρος 
όπως µια διεργασία, ένα αρχείο, που δηµιουργεί ή προσπελαύνει ένα πρόγραµµα 
αναπαρίσταται στην εφαρµογή από ένα αντικείµενο. Ο ∆ιαχειριστής Αντικειµένων 
έχει αναλάβει την κρίσιµη αποστολή της συσχέτισης των δοµών δεδοµένων που 
βρίσκονται στη µνήµη του λειτουργικού µε ένα χειριστήριο (handle) ή ταυτοποιητή 
(identifier) αντικειµένου. Με αυτό τον τρόπο, µια εφαρµογή πελάτη µπορεί να 
προσπελάσει τον πόρο µόνο µέσα από ένα σύνολο ελεγχόµενων µεθόδων που 
απαιτούν το χειριστήριο αντικειµένου. Επιπλέον, η εφαρµογή πελάτη δεν µπορεί 
άµεσα να τροποποιήσει τις δοµές δεδοµένων του λειτουργικού συστήµατος. Το 
τελικό αποτέλεσµα όλων αυτών των αντικειµενοστραφών  τεχνικών προστασίας είναι 
να προσδώσουν µεγαλύτερη αξιοπιστία στην εφαρµογή και στο ίδιο το λειτουργικό 
σύστηµα. 
 
Όταν ένας χρήστης ξεκινά την εκτέλεση µιας εφαρµογής, ο ∆ιαχειριστής ∆ιεργασιών 
έρχεται στο προσκήνιο. Αυτό το τµήµα του λειτουργικού δηµιουργεί το αρχικό νήµα 
για την εφαρµογή, που καλείται πρωτεύον νήµα, και εγκαθιστά ένα πλήθος από 
χρήσιµες δοµές δεδοµένων για την εφαρµογή, όπως την αρχική στοίβα (heap) 
µνήµης. Στην ουσία, ο ∆ιαχειριστής ∆ιεργασιών δηµιουργεί αυτούς τους πόρους 
µέσω αλληλεπίδρασης µε άλλα τµήµατα: τον Πυρήνα και τον ∆ιαχειριστή Μνήµης. 
 
Η δέσµευση, αποδέσµευση και παρακολούθηση όλης της φυσικής διαθέσιµης µνήµης 
είναι λειτουργίες που επιτελεί ο ∆ιαχειριστής Μνήµης. Όταν ο ∆ιαχειριστής 
∆ιεργασιών ή η εφαρµογή αιτούν µνήµη, ο ∆ιαχειριστής Μνήµης βρίσκει τη 
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διαθέσιµη µνήµη, την σηµειώνει ως δεσµευµένη και εκχωρεί την µνήµη στην 
εφαρµογή. Με την αποδέσµευση της µνήµης, αυτό το τµήµα απλά αντιστρέφει τις 
διεργασίες, αποδεσµεύοντας την µνήµη για χρήση από άλλες εφαρµογές. 
 
Όλοι οι πόροι Εισόδου/Εξόδου και οι λειτουργίες σε φυσικές συσκευές, όπως αρχεία, 
σειραϊκή θύρα και θύρα δικτύου βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ∆ιαχειριστή 
Εισόδου/Εξόδου. Όταν µια εφαρµογή ζητά πρόσβαση σε ένα αρχείο ο ∆ιαχειριστής 
Ε/Ε εκτελεί ένα σύνολο λειτουργιών παρόµοιο µε εκείνο του ∆ιαχειριστή Μνήµης. 
Για τα Pocket PC, ο χώρος των αρχείων προέρχεται από τη διαθέσιµη εσωτερική 
µνήµη της συσκευής (υπάρχει βέβαια και η περίπτωση αποθήκευσης αρχείων σε 
κάρτες µνήµης). Άρα ο ∆ιαχειριστής Ε/Ε επικοινωνεί µε τον ∆ιαχειριστή Μνήµης για 
να δεσµεύσει µνήµη και µετά δηµιουργεί τις δοµές δεδοµένων για να χειριστεί το 
αρχείο, όπως τον δείκτη προς την τρέχουσα θέση του αρχείου που προσπελαύνεται. 
 
Το πιο σηµαντικό µέλος του λειτουργικού είναι ο Πυρήνας. Η κύρια αποστολή του 
είναι να διαχειρίζεται και να προγραµµατίζει το σύνολο των υπαρχόντων νηµάτων 
που εκτελούνται. Όταν ο ∆ιαχειριστής ∆ιεργασιών ζητά την δηµιουργία του αρχικού 
νήµατος µιας εφαρµογής, ο Πυρήνας ουσιαστικά εγκαθιδρύει το νήµα και δηµιουργεί 
τις απαραίτητες δοµές δεδοµένων. Φυσικά η δέσµευση των δοµών δεδοµένων γίνεται 
µε αλληλεπίδραση µε τον ∆ιαχειριστή Μνήµης. ∆υο σύνολα δοµών δεδοµένων είναι 
απαραίτητα για κάθε νήµα. Μια δοµή δεδοµένων επιτρέπει στον Πυρήνα να διατηρεί 
την κατάσταση του υπό εκτέλεσης νήµατος κατά τον διαµοιρασµό του επεξεργαστή 
διατηρώντας τιµές όπως ο µετρητής προγράµµατος (program counter) του κώδικα του 
νήµατος. Η άλλη κύρια δοµή δεδοµένων είναι ο σωρός (stack) που χρησιµοποιεί το 
νήµα για να δεσµεύσει και να χειριστεί τις τοπικές µεταβλητές. 
 
Ένα ακόµα µέρος του Πυρήνα είναι ο χρονοδροµολογητής νηµάτων. Αυτό το µικρό 
τµήµα κώδικα εγγυάται ότι κάθε νήµα λαµβάνει ένα δίκαιο ποσό των διαθέσιµων 
κύκλων του επεξεργαστή σύµφωνα µε την προτεραιότητα του νήµατος. Αφού ένα 
νήµα λάβει ένα συγκεκριµένο αριθµό από κύκλους επεξεργαστή, που καλείται 
τεµάχιο χρόνου (time slice), µια διακοπή (interrupt) µεταφέρει τον έλεγχο στον 
χρονοδροµολογητή νηµάτων µέσα στον Πυρήνα. Ο τελευταίος αποφασίζει ποιο θα 
είναι το επόµενο νήµα για εκτέλεση και µεταφέρει τον έλεγχο σε αυτό αφού 
αποθηκεύσει την κατάσταση του τρέχοντος νήµατος στην δοµή δεδοµένων του 
νήµατος. 
 

3.1 Το Υποσύστηµα Γραφικών, Παραθύρων και Γεγονότων (GWE) 
 
Μια εφαρµογή αλληλεπιδρά µε το λειτουργικό σύστηµα µέσω του υποσυστήµατος 
GWE. Στην εικόνα 9 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική του υποσυστήµατος αυτού. Τα 
σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτής της αρχιτεκτονικής είναι οι ουρές και τα τµήµατα 
GDI, WINDOW και USER. 
 
Το πρώτο σηµαντικό στοιχείο που εµφανίζεται στο GWE είναι η Ουρά Συστήµατος 
(System Queue). Όλοι οι οδηγοί συσκευών τοποθετούν ένα µήνυµα σε αυτή την ουρά 
που περιέχει πληροφορία η οποία χαρακτηρίζει µια συγκεκριµένη αλληλεπίδραση µε 
το χρήστη. Το τµήµα Χρήστης (USER) µεταφέρει αυτό το µήνυµα σε µια ουρά 
µηνυµάτων νήµατος ως εξής. Μέσα στο τµήµα Χρήστης εκτελείται το Νήµα 
Ακατέργαστης Εισόδου (Raw Input Thread – RIT). Αυτό το νήµα απλά παρακολουθεί 
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την Ουρά Συστήµατος για µηνύµατα εισόδου. Όταν εµφανιστεί ένα µήνυµα στην 
ουρά, το RIT το ανακτά, προσδιορίζει για ποια ουρά µηνυµάτων νήµατος προορίζεται 
και το µεταφέρει στην ουρά αυτή. 
 
Ας θυµηθούµε ότι το τµήµα Πυρήνας του Εκτελεστικού των Windows CE δηµιουργεί 
ένα αρχικό νήµα για µια εφαρµογή. Σε αυτό το νήµα διατίθεται αποκλειστικά µια 
ουρά µηνυµάτων νήµατος. Ο οδηγός συσκευών ενσωµατώνει µέσα στο µήνυµα και 
ένα χειριστήριο παραθύρου βάσει του οποίου το RIT µπορεί εύκολα να προσδιορίσει 
για ποια ουρά µηνυµάτων νήµατος προορίζεται. 
 

 
Εικόνα 9 

 
Ο κώδικας της εφαρµογής ανακτά το µήνυµα από την ουρά µηνυµάτων νήµατος. Στη 
συνέχεια δηµιουργεί την πρέπουσα απόκριση για την εφαρµογή. Αν η απόκριση 
περιλαµβάνει την ανανέωση ενός παραθύρου ή οποιοδήποτε στοιχείων ελέγχου που 
απεικονίζονται στο παράθυρο, ο κώδικας εκτελεί µεθόδους που υποστηρίζονται από 
το τµήµα WINDOW του GWE. Αποκρίσεις που συνιστούν λειτουργίες σχεδίασης 
γραφικών αλληλεπιδρούν µε το τµήµα ∆ιεπαφή Συσκευής Γραφικών (Graphics 
Device Interface – GDI) του GWE. 
 

4 ∆ιαχείριση Μνήµης 
 
Όπως όλοι οι υπολογιστές, έτσι και οι συσκευές που χρησιµοποιούν Windows CE 
έχουν τόσο Μνήµη µόνο για Ανάγνωση (ROM) όσο και Μνήµη Άµεσης 
Προσπέλασης (RAM). Ωστόσο η χρήση τους κάτω από το λειτουργικό CE διαφέρει 
κατά κάποιο τρόπο από ότι σε ένα επιτραπέζιο υπολογιστή. 
 

4.1 RAM 
 
Η RAM σε µια συσκευή που τρέχει Windows CE χωρίζεται σε δυο περιοχές: τη 
µνήµη προγραµµάτων (program memory) και την αποθήκη αντικειµένων (object 
store). Η αποθήκη αντικειµένων µπορεί να θεωρηθεί ως ένας µόνιµος εικονικός 
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δίσκος RAM. Η διαφορά της µε ένα εικονικό δίσκο RAM σε ένα επιτραπέζιο Η/Υ 
είναι ότι τα αρχεία που έχει αποθηκευµένα δεν χάνονται όταν σβήσει η συσκευή3. 
Αυτός είναι ο λόγος που τα Windows CE συστήµατα συνήθως διαθέτουν και 
εφεδρική µπαταρία. Όταν για κάποιο λόγο η κύρια µπαταρία τεθεί εκτός λειτουργίας, 
η εφεδρική αναλαµβάνει να διατηρήσει τα δεδοµένα στην αποθήκη αντικειµένων. 
Ακόµη και όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί επαναφοράς του συστήµατος (reset) ο 
πυρήνας αναζητά να βρει µια αποθήκη αντικειµένων που είχε δηµιουργηθεί 
πρωτύτερα και να χρησιµοποιήσει αυτή (αν τη βρει). Βέβαια σε περιπτώσεις που το 
σύστηµα βρεθεί εκτός παροχής ενέργειας, δηλαδή τελειώσει και η εφεδρική 
µπαταρία, τότε τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί στην αποθήκη αντικειµένων 
χάνονται και λειτουργικό σύστηµα εγκαθίσταται εκ νέου όταν η συσκευή τεθεί ξανά 
σε λειτουργία. 
 
Η άλλη περιοχή της RAM είναι αφιερωµένη στη µνήµη προγραµµάτων. Η µνήµη 
προγραµµάτων χρησιµοποιείται όπως η RAM στους επιτραπέζιους υπολογιστές. 
Αποθηκεύει τους σωρούς και τις στοίβες που απαιτούν οι υπό εκτέλεση εφαρµογές. 
Το όριο µεταξύ της µνήµης προγραµµάτων και της αποθήκης αντικειµένων µπορεί να 
µετακινείται. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει πόση ελεύθερη µνήµη προγραµµάτων 
θέλει, εις βάρος της αποθήκης αντικειµένων και αντίστροφα µέσα από τις ρυθµίσεις 
των Windows CE. Υπό συνθήκες χαµηλής µνήµης, το σύστηµα ρωτά το χρήστη να 
του δώσει την άδεια να χρησιµοποιήσει λίγη µνήµη από την αποθήκη αντικειµένων 
ως µνήµη προγραµµάτων για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις µιας εφαρµογής σε 
RAM. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η διαχείριση µνήµης έχει αλλάξει στην τελευταία 
έκδοση των Windows CE (Windows Mobile 5.0). Στο νέο λειτουργικό αντί να 
χρησιµοποιείται η RAM τόσο για µνήµη προγραµµάτων όσο και για αποθήκη 
αντικειµένων, χρησιµοποιείται µόνο για µνήµη προγραµµάτων. Η ROM παίζει πλέον 
το ρόλο της αποθήκης αντικειµένων. Με αυτόν τον τρόπο λύνεται το πρόβληµα της 
απώλειας δεδοµένων όταν διακοπεί η τροφοδοσία και ο κόπος της εκ νέου 
εγκατάστασης του λειτουργικού συστήµατος και των ρυθµίσεων. Επίσης υπάρχουν 
πλεονεκτήµατα ενεργειακής φύσης. Η ενέργεια που καταναλώνει η µνήµη RAM είναι 
ανάλογη του µεγέθους της (κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τη ROM). Για παράδειγµα, 
128ΜΒ RAM καταναλώνουν διπλάσια ενέργεια από 64ΜΒ RAM. Εποµένως η 
διατήρηση δεδοµένων στη RAM καταναλώνει τους ενεργειακούς πόρους της 
συσκευής µειώνοντας την αξία φορητότητάς της. Το µειονέκτηµα της νέας 
διαχείρισης µνήµης είναι το γεγονός ότι η πρόσβαση στη ROM είναι πιο αργή από τη 
πρόσβαση στη RAM και αυτό ίσως επηρεάσει όσες εφαρµογές απαιτούν γρήγορη 
εγγραφή/ανάγνωση στη/από τη µνήµη. Ένα επιπλέον µειονέκτηµα είναι ότι οι µνήµες 
ROM είναι επανεγγράψιµες µόνο για πεπερασµένο πλήθος φορών σε αντίθεση µε τις 
µνήµες RAM που είναι άπειρο. Σύγχρονες µνήµες ROM µπορούν να επανεγγραφούν 
µέχρι και 1 εκατοµµύριο φορές. Ωστόσο αυτός ο αριθµός είναι αρκετά µεγάλος και 
σε συνδυασµό µε τη διαχείριση της µνήµης (οι αλλαγές πρώτα αποθηκεύονται στη 
RAM και στη συνέχεια αποθηκεύονται στη ROM µε µια εγγραφή κατά οµάδες) δεν 
πρόκειται να αποτελέσει πρόβληµα για τους χρήστες. 
 

                                                 
3 Σε κινητές συσκευές όπως τα Pocket PC, το σύστηµα ουσιαστικά δεν κλείνει ποτέ. Όταν ο χρήστης 
πατήσει το κουµπί OFF το σύστηµα εισέρχεται σε µια κατάσταση αναµονής πολύ χαµηλής 
κατανάλωσης. 

 26



Μέρος Α’, Κεφάλαιο 4 – ∆ιαχείριση Μνήµης 
_____________________________________________________________________ 

4.2 ROM 
 
Σε ένα επιτραπέζιο Η/Υ, η ROM χρησιµοποιείται για την αποθήκευση του BIOS 
(Basic Input/Output System) και τυπικά κυµαίνεται από 64-128ΚΒ. Σε ένα Windows 
CE σύστηµα η ROM µπορεί να κυµανθεί από 4 µέχρι και 128ΜΒ και αποθηκεύει 
ολόκληρο το λειτουργικό σύστηµα καθώς και τις εφαρµογές που το συνοδεύουν. Υπό 
αυτή την έννοια, η ROM σε ένα Windows CE σύστηµα µοιάζει µε ένα µικρό σκληρό 
δίσκο µόνο για ανάγνωση. 
 
Σε ένα Windows CE σύστηµα, τα προγράµµατα που είναι στη ROM µπορούν να 
καθοριστούν για «επί τόπου εκτέλεση» (Execute in Place – XIP). Αυτό σηµαίνει ότι 
εκτελούνται απευθείας από την ROM αντί να φορτωθούν στη µνήµη προγραµµάτων 
RAM και µετά να εκτελεστούν. Αυτή η δυνατότητα είναι ένα πολύ µεγάλο 
πλεονέκτηµα για τα µικρά συστήµατα. Το γεγονός ότι ο κώδικας εκτελείται 
απευθείας από την ROM σηµαίνει ότι ο κώδικας του προγράµµατος δεν 
καταλαµβάνει πολύτιµη µνήµη RAM. Επιπλέον, από τη στιγµή που το πρόγραµµα 
δεν πρέπει να αντιγραφεί στη RAM προτού εκτελεστεί, παίρνει λιγότερο χρόνο η 
εκκίνηση µιας εφαρµογής. Τα προγράµµατα που δεν είναι στη ROM αλλά 
περιέχονται στην αποθήκη αντικειµένων ή σε κάρτα µνήµης δεν εκτελούνται επί 
τόπου. Αντιγράφονται πρώτα στη µνήµη RAM και στη συνέχεια εκτελούνται. 
 

4.3 Εικονική Μνήµη 
 
Τα Windows CE υλοποιούν ένα σύστηµα εικονικής µνήµης. Σε ένα σύστηµα 
εικονικής µνήµης οι εφαρµογές συναλλάσσονται  µε την εικονική µνήµη, που είναι 
ένας ξεχωριστός, ιδεατός χώρος διευθύνσεων ο οποίος µπορεί να µην σχετίζεται µε το 
φυσικό χώρο διευθύνσεων µνήµης. Το λειτουργικό σύστηµα χρησιµοποιεί τη 
διαχείριση µνήµης του µικροεπεξεργαστή για να µεταφράσει τις εικονικές 
διευθύνσεις σε φυσικές. 
 
Το κύριο πλεονέκτηµα του συστήµατος εικονικής µνήµης φαίνεται στην 
πολυπλοκότητα του χώρου διευθύνσεων του MS-DOS. Όταν η απαίτηση σε RAM 
ξεπέρασε το όριο των 640ΚΒ, οι προγραµµατιστές χρησιµοποίησαν τεχνικές όπως η 
εκτεταµένη (extended) και η διεσταλµένη (expanded) µνήµη για να αυξήσουν τη 
διαθέσιµη RAM. Τα Windows 3.0 αντικατέστησαν αυτές τις τεχνικές µε ένα 
τεµαχισµένο σύστηµα εικονικής µνήµης. Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν εικονική 
µνήµη δεν γνωρίζουν που βρίσκεται η πραγµατική φυσική µνήµη, γνωρίζουν µόνο ότι 
υπάρχει διαθέσιµη µνήµη. Σε αυτά τα συστήµατα, η εικονική µνήµη υλοποιούταν σε 
τεµάχια, µεταβλητού µεγέθους τµήµατα µνήµης που κυµαίνονταν από 16 bytes έως 
64ΚΒ. Το όριο των 64ΚΒ οφειλόταν στην 16-bit αρχιτεκτονική του επεξεργαστή 
80286 της Intel που ήταν η βάση ανάπτυξης της τεχνικής αυτής στα Windows 3.x. 
 

4.3.1 Σελιδοποίηση Μνήµης 
 
Ο Intel 80386 υποστήριζε τµήµατα µεγαλύτερα των 64ΚΒ, αλλά όταν η IBM και η 
Microsoft ξεκίνησαν το σχεδιασµό του OS/2 2.0, επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν 
διαφορετικό σύστηµα εικονικής µνήµης, επίσης υποστηριζόµενο από τον 386, γνωστό 
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ως σελιδοποίηση. Στο σύστηµα αυτό, το µικρότερο κοµµάτι µνήµης που µπορεί να 
διαχειριστεί ο µικροεπεξεργαστής ονοµάζεται σελίδα. Για τα Windows NT και OS/2 
2.0, οι σελίδες έχουν προκαθορισµένο µέγεθος 4096 bytes. Όταν µια εφαρµογή 
προσπελαύνει µια σελίδα, ο επεξεργαστής µεταφράζει την εικονική διεύθυνση της 
σελίδας σε µια φυσική σελίδα στη ROM ή στη RAM. Μια σελίδα µπορεί επίσης να 
σηµειωθεί ώστε η προσπέλαση αυτής της σελίδας να προκαλεί µια εξαίρεση. Τότε το 
λειτουργικό σύστηµα αποφασίζει αν η εικονική σελίδα είναι έγκυρη και αν είναι 
αντιστοιχεί µια φυσική σελίδα µνήµης στην εικονική σελίδα. 
 
Τα Windows CE υλοποιούν ένα σύστηµα εικονική µνήµης µε σελιδοποίηση 
παρόµοιο µε τα άλλα Win32 λειτουργικά. Στα CE, µια σελίδα είναι είτε 1024 είτε 
4096 bytes, ανάλογα τον µικροεπεξεργαστή. Για τους µικροεπεξεργαστές που 
υποστηρίζονται από τα Windows CE, οι 486, StrongARM και Hitachi SH4 
χρησιµοποιούν σελίδες µεγέθους 4096 bytes. Ο Hitachi SH3 χρησιµοποιεί 4096 bytes 
στα Windows CE 4.1 αλλά στις παλιότερες εκδόσεις χρησιµοποιούσε 1024 byte. 
 
Οι εικονικές σελίδες µπορούν να βρίσκονται σε τρεις καταστάσεις: ελεύθερες, 
κρατηµένες και δεσµευµένες. Μια ελεύθερη σελίδα είναι διαθέσιµη να δεσµευτεί. Μια 
κρατηµένη σελίδα έχει κρατηµένη την εικονική της διεύθυνση έτσι ώστε να µην 
µπορεί να κρατηθεί από το λειτουργικό σύστηµα ή από κάποιο άλλο νήµα στη 
διεργασία. Μια κρατηµένη σελίδα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αλλού, αλλά επίσης 
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την εφαρµογή γιατί δεν έχει αντιστοιχισθεί µε τη 
φυσική µνήµη. Για να αντιστοιχισθεί πρέπει να δεσµευτεί. Μια δεσµευµένη σελίδα 
έχει κρατηθεί από µια εφαρµογή και έχει αντιστοιχισθεί σε µια φυσική διεύθυνση. 
 

4.4 Χώρος ∆ιευθύνσεων µια Εφαρµογής 
 
Στα Windows CE µια εφαρµογή περιορίζει το χώρο εικονικής µνήµης στα 32ΜΒ 
(συν 32ΜΒ ακόµα για το φόρτωµα των XIP βοηθητικών βιβλιοθηκών) . Αυτό µπορεί 
να φαίνεται αρκετό αν αναλογιστούµε ότι µερικές συσκευές CE έχουν µόνο 4ΜΒ 
µνήµης RAM, δεν συγκρίνεται όµως µε τον χώρο εικονικής µνήµης των 2GB των 
επιτραπέζιων συστηµάτων Windows. Στην εικόνα 10 βλέπουµε τη διαµόρφωση του 
χώρου εικονικής µνήµης των 64ΜΒ µιας εφαρµογής, περιλαµβάνοντας τα άνω 32ΜΒ 
για τα XIP DLLs. 
 
Ας σηµειωθεί ότι η εφαρµογή αντιστοιχεί σε µια περιοχή των 64ΚΒ που ξεκινά από 
το 0x10000. Τα χαµηλότερα 64ΚΒ ενός χώρου διευθύνσεων δεσµεύονται πάντα από 
τα Windows. Η εικόνα ενός αρχείου περιέχει τον κώδικα µαζί µε τα στατικά τµήµατα 
δεδοµένων και τα τµήµατα των πόρων. Οι πραγµατικές σελίδες κώδικα δεν 
φορτώνονται τυπικά όταν η εφαρµογή ξεκινά. Αντίθετα, κάθε σελίδα φορτώνεται 
κατ’ απαίτηση καθώς εκτελείται ο κώδικας. 
 
Το τµήµα στατικών δεδοµένων (που είναι µόνο για ανάγνωση) και οι περιοχές 
εγγραφής/ανάγνωσης στατικών δεδοµένων τυπικά καταλαµβάνουν λίγες σελίδες. 
Κάθε ένα από αυτά τα τµήµατα είναι σε συµµόρφωση µε τη σελίδα. Όπως και ο 
κώδικας, έτσι και αυτά τα τµήµατα δεδοµένων δεσµεύονται στη RAM µόνο όταν 
πρέπει να αναγνωστούν ή να εγγραφούν από την εφαρµογή. Οι πόροι για την 
εφαρµογή φορτώνονται σε ένα ξεχωριστό σύνολο σελίδων. Οι πόροι είναι µόνο για 
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ανάγνωση και µεταφέρονται στη RAM µόνο όταν προσπελαύνονται από την 
εφαρµογή. 

 
Εικόνα 10 

 
Ο σωρός της εφαρµογής αντιστοιχίζεται ακριβώς πάνω από το τµήµα των πόρων. Το 
τµήµα του σωρού αναγνωρίζεται εύκολα επειδή οι δεσµευµένες σελίδες βρίσκονται 
στο τέλος της κρατηµένης περιοχής, ενδεικτικό του σωρού που αυξάνεται από τις 
υψηλότερες διευθύνσεις προς τα κάτω. Αν η εφαρµογή είχε παραπάνω από ένα νήµα, 
παραπάνω από ένα τµήµα σωρού θα είχαν κρατηθεί στο χώρο διευθύνσεων. 
 
Η τοπική στοίβα ακολουθεί το σωρό. Για τη στοίβα κρατείται ένας µεγάλος αριθµός 
σελίδων, της τάξης των µερικών εκατοντάδων ΚΒ, οι οποίες όµως δεσµεύονται µόνο 
όταν είναι απαραίτητο. Ο υπόλοιπος χώρος µνήµης από το τέλος των κρατηµένων 
σελίδων της στοίβας µέχρι την αρχή του χώρου των µη-XIP DLLs είναι ελεύθερος 
προς κράτηση και, αν η RAM το επιτρέπει, προς δέσµευση από τη εφαρµογή. Τα µη-
XIP DLL, δηλαδή αυτά που δεν εκτελούνται επί τόπου στη ROM, φορτώνονται στο 
χώρο διευθύνσεων που ξεκινά από το όριο των 32ΜΒ και προς τα κάτω. Τα άνω 
32ΜΒ του χώρου διευθύνσεων είναι κρατηµένα για τα XIP DLLs. Τα Windows CE 
αντιστοιχούν τον κώδικα για τα XIP DLLs σε αυτό το χώρο. Τα τµήµατα 
ανάγνωσης/εγγραφής για αυτά τα DLLs φορτώνονται στα χαµηλότερα 32ΜΒ του 
χώρου διευθύνσεων. 
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5 Το Σύστηµα Αρχείων και το Μητρώο 
 

5.1 Το Σύστηµα Αρχείων 
 
Το προκαθορισµένο σύστηµα αρχείων, που υποστηρίζεται σε όλες τις πλατφόρµες 
Windows CE, είναι η αποθήκη αντικειµένων (object store). Η αποθήκη αντικείµενων 
είναι ότι είναι και ο σκληρός δίσκος στους επιτραπέζιους υπολογιστές. Είναι ένα 
πολύπλοκο σύστηµα αποθήκευσης αρχείων που ενοποιεί οµαλά χώρο αποθήκευσης 
αρχείων ανάγνωσης/εγγραφής στη RAM µαζί µε τα αρχεία της ROM δίνοντας στο 
χρήστη την εντύπωση ότι πρόκειται για ενιαίο χώρο. Ο χρήστης δεν βλέπει διαφορές 
µεταξύ αρχείων στη RAM και αρχείων στη ROM αφού µπορούν να συνυπάρχουν 
ακόµα και στο ίδιο κατάλογο (directory). Επιπλέον ο χρήστης µπορεί να 
προσπελαύνει τα αρχεία της ROM αλλά δεν µπορεί να τα τροποποιεί. Με λίγα λόγια, 
η αποθήκη αντικειµένων ενοποιεί τα προκαθορισµένα αρχεία που παρέχει η ROM µε 
τα αρχεία που δηµιουργούνται από το χρήστη στη RAM. 
 
Επιπρόσθετα στην αποθήκη αντικειµένων, τα Windows CE υποστηρίζουν πολλαπλά 
συστήµατα αρχείων που µπορούν να εγκατασταθούν και να υποστηρίξουν µέχρι και 
256 διαφορετικές συσκευές αποθήκευσης ή κατατµήσεις σε συσκευές αποθήκευσης. 
Η διεπαφή για αυτές τις συσκευές είναι το API του εγκαταστάσιµου συστήµατος 
αρχείων (installable filesystem – IFS). Οι περισσότερες πλατφόρµες των Windows 
CE περιλαµβάνουν έναν IFS οδηγό για το σύστηµα αρχείων FAT για τα αρχεία που 
αποθηκεύονται σε ΑΤΑ κάρτες µνήµης (flash) ή σκληρούς δίσκους. Επιπλέον, οι 
διάφοροι κατασκευαστές µπορούν να γράψουν τον δικό τους IFS οδηγό για να 
υποστηρίξουν άλλα συστήµατα αρχείων. 
 
Στα επιτραπέζια συστήµατα που χρησιµοποιούν Windows οι συσκευές αποθήκευσης 
διαχωρίζονται µε γράµµατα. Για παράδειγµα στον οδηγό δισκέττας δίνεται το γράµµα 
Α:, στον σκληρό δίσκο συνήθως το γράµµα C: και ούτω καθεξής. Στα Windows CE, 
απλά κάθε µέσο αποθήκευσης αναπαρίσταται ως ένας κατάλογος. Παραδοσιακά το 
όνοµα που δίνεται στον κατάλογο για συσκευές αποθήκευσης, που συνήθως είναι 
κάρτες µνήµης, είναι Storage Card. Αν η συσκευή µπορεί να υποστηρίξει παραπάνω 
από ένα οδηγό κάρτας µνήµης, τότε οι αντίστοιχοι κατάλογοι ονοµάζονται Storage 
Card 1, Storage Card 2 και τα λοιπά µέχρι Storage Card 99 (υποστηρίζονται µέχρι 
100 τέτοιες συσκευές από το λειτουργικό). Πρέπει να αναφερθεί όµως ότι το όνοµα 
Storage Card δεν είναι δεσµευµένο, δηλαδή µπορεί κάποιος να το µετονοµάσει σε 
κάτι άλλο, οπότε δεν πρέπει να υποθέτουµε ότι όποιος κατάλογος που έχει όνοµα 
Storage Card πάντα θα αντιπροσωπεύει µια συσκευή αποθήκευσης. Για να 
ξεχωρίσουν τα Windows CE αυτούς τους καταλόγους από τους απλούς θέτουν σε 
αυτούς τη σηµαία χαρακτηριστικών FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY ενεργή. 
 
Όπως είναι αναµενόµενο για ένα Win32 λειτουργικό σύστηµα, ο τύπος της ονοµασίας 
των αρχείων είναι ίδιος µε τις επιτραπέζιες εκδόσεις. Τα Windows CE υποστηρίζουν 
µεγάλα ονόµατα αρχείων. Τα ονόµατα αρχείων µαζί µε τα ολοκληρωµένα µονοπάτια 
τους µπορούν να έχουν µέγεθος µέχρι 260 bytes. Τα αρχεία µπορούν να έχουν τον 
ίδιο τύπο ονοµασίας όνοµα.τύπος και οι επιτρεπόµενοι χαρακτήρες για την ονοµασία 
των αρχείων είναι οι ίδιοι που επιτρέπονται και στα Windows XP. 
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Τα αρχεία στα Windows CE υποστηρίζουν τις εξής σηµαίες χαρακτηριστικών: µόνο 
για ανάγνωση, συστήµατος, κρυφό, συµπιεσµένο, αρχείο, ROM.  
 

5.1.1 Η Αποθήκη Αντικειµένων και άλλα Μέσα Αποθήκευσης 
 
Η αποθήκη αντικειµένων στα CE έχει κάποιους περιορισµούς. Καταρχήν, το µέγεθός 
της περιορίζεται στα 256ΜΒ RAM. ∆εδοµένης της δυνατότητας συµπίεσης, αυτό 
σηµαίνει ότι το ποσό δεδοµένων που µπορεί να περιέχει η αποθήκη αντικειµένων 
είναι περίπου 512ΜΒ. Κάθε ξεχωριστό αρχείο στην αποθήκη αντικειµένων µπορεί να 
έχει µέγεθος µέχρι 32ΜΒ. Αυτά τα όρια δεν ισχύουν για αρχεία αποθηκευµένα σε 
άλλα µέσα αποθήκευσης όπως κάρτες µνήµης και σκληροί δίσκοι. 
 

5.2 Το Μητρώο 
 
Το µητρώο (Registry) είναι µια βάση δεδοµένων του συστήµατος που 
χρησιµοποιείται για να αποθηκεύσει τις ρυθµίσεις των εφαρµογών και του ίδιου του 
λειτουργικού συστήµατος. Το µητρώο, όπως ορίζεται από τα Windows CE, είναι 
παρόµοιο αλλά όχι ίδιο σε λειτουργία και διάταξη µε τα µητρώα των λοιπών 
εκδόσεων των Windows.  
 
Όπως και σε όλες τις εκδόσεις των Windows, το µητρώο αποτελείται από κλειδιά και 
τιµές. Τα κλειδιά µπορούν να περιέχουν άλλα κλειδιά ή τιµές ή και τα δύο. Οι τιµές 
περιέχουν δεδοµένα µε κάποιο προκαθορισµένο τύπο. Το γεγονός ότι τα κλειδιά 
µπορούν να περιέχουν κλειδιά δίνει µια ιεραρχική δόµηση στο µητρώο. Τα κλειδιά 
υψηλοτέρου επιπέδου (ρίζα) προσδιορίζονται από τις προκαθορισµένες αριθµητικές 
σταθερές τους. Τα κλειδιά κάτω από τη ρίζα και οι τιµές τους προσδιορίζονται από το 
όνοµά τους (αλφαριθµητικό). Πολλαπλά επίπεδα κλειδιών µπορούν να οριστούν σε 
ένα αλφαριθµητικό διαχωρίζοντας τα κλειδιά µε τον χαρακτήρα «\». 
 
Προκειµένου να ανακτήσουµε ή να αλλάξουµε µια τιµή, πρέπει πρώτα να ανοίξουµε 
το κλειδί που περιέχει την τιµή, να διαβάσουµε/αλλάξουµε την τιµή και τέλος να 
κλείσουµε το κλειδί. Τα δεδοµένα στο µητρώο µπορούν να αποθηκευτούν σύµφωνα 
µε ένα πλήθος προκαθορισµένων τύπων δεδοµένων εκ των οποίων αλφαριθµητικά, 
αριθµοί 32-bit, και δυαδικά δεδοµένα ελεύθερης µορφής. 
 

5.2.1 Οργάνωση του µητρώου 
 
Το µητρώο των Windows CE υποστηρίζει τρία κλειδιά ανώτατου επιπέδου (που 
επίσης υπάρχουν και σε άλλες εκδόσεις των Windows): HKEY_LOCAL_MACHINE, 
HKEY_CURRENT_USER και HKEY_CLASSES_ROOT. Όπως και στις άλλες 
Windows πλατφόρµες, τα Windows CE χρησιµοποιούν το κλειδί 
HKEY_LOCAL_MACHINE για την αποθήκευση δεδοµένων ρυθµίσεων υλικού και 
οδηγών, το κλειδί HKEY_CURRENT_USER για την αποθήκευση ρυθµίσεων του 
χρήστη και το κλειδί HKEY_CLASSES_ROOT για την αποθήκευση της 
αντιστοίχησης τύπων αρχείων και των ρυθµίσεων OLE (Object Linking and 
Embedding). 
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Στην πράξη, το µητρώο χρησιµοποιείται από τις εφαρµογές και τους οδηγούς για την 
αποθήκευση πληροφοριών κατάστασης που χρειάζεται να διατηρηθεί. Συνήθως οι 
εφαρµογές αποθηκεύουν την τρέχουσα κατάστασή τους όταν τους ζητείται να 
τερµατίσουν τη λειτουργία τους και επαναφέρουν αυτή τη κατάσταση όταν 
εκκινήσουν ξανά. Οι εφαρµογές αποθηκεύουν τα δεδοµένα στο µητρώο µε την 
ακόλουθη δοµή: 
 
{ROOT_KEY}\Software\{Company Name}\{Company Product} 
 
Το ROOT_KEY είναι είτε HKEY_LOCAL_MACHINE για δεδοµένα που αφορούν 
τη συσκευή, όπως ποια προαιρετικά τµήµατα της εφαρµογής µπορούν να 
εγκατασταθούν στην συσκευή, είτε HKEY_CURRENT_USER για πληροφορίες που 
αφορούν το χρήστη, όπως τη λίστα των πρόσφατων ανοιγµένων αρχείων του χρήστη. 
Κάτω από το κλειδί Software βρίσκεται το όνοµα της εταιρείας που έγραψε την 
εφαρµογή και ακολουθεί το όνοµα της εφαρµογής. Για παράδειγµα η Microsoft 
αποθηκεύει τις πληροφορίες για το Pocket Word κάτω από το κλειδί: 
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Pocket Word 
 
Παρόλο που αυτή η ιεραρχία είναι ιδανική για να διαχωρίζει µεταξύ τους τις τιµές 
του µητρώου από διαφορετικές εφαρµογές, δεν είναι καλό να δηµιουργούµε κλειδιά 
µε µεγάλο βάθος. Με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί το µητρώο, καταναλώνεται 
λιγότερη µνήµη για την αποθήκευση µιας τιµής σε σχέση µε την αποθήκευση ενός 
κλειδιού. Εξαιτίας αυτού, είναι προτιµότερο οι εφαρµογές να σχεδιάζονται ώστε να 
χρησιµοποιούν λιγότερα κλειδιά και περισσότερες τιµές. 
 
Η εικόνα 11 δείχνει την ιεραρχία των κλειδιών που χρησιµοποιούνται για την 
αποθήκευση πληροφοριών για την εφαρµογή Pocket Word. Το αριστερό τµήµα 
δείχνει την ιεραρχία των κλειδιών µέχρι το κλειδί «Settings» κάτω από το κλειδί 
«Pocket Word». Στο κλειδί «Settings» αποθηκεύονται τρεις τιµές: Wrap To Window, 
Vertical Scrollbar Visibility και Horizontal Scrollbar Visibility. Σε αυτή την 
περίπτωση οι τιµές είναι τύπου DWORD, θα µπορούσαν όµως να είναι 
αλφαριθµητικά ή κάποιου άλλου τύπου δεδοµένων. 

 

 
Εικόνα 11 
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6 Αρθρώµατα, ∆ιεργασίες και Νήµατα 
 
Όπως τα Windows XP, έτσι και τα CE είναι ένα πλήρες πολυδιεργασιακό και 
πολυνηµατικό  λειτουργικό σύστηµα. Αυτό, από την πλευρά του χρήστη, σηµαίνει ότι 
µπορεί να τρέχει παραπάνω από µια εφαρµογές στη συσκευή του και να µεταφέρεται 
απρόσκοπτα  από τη µια εφαρµογή στην άλλη. Τα χαρακτηριστικά του λειτουργικού 
συστήµατος που επιτρέπουν αυτή τη δυνατότητα θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του 
κεφαλαίου. 
 
Τα αρχεία των Win32 που περιέχουν εκτελέσιµο κώδικα καλούνται αρθρώµατα 
(modules).  Τα Windows CE υποστηρίζουν δυο τύπους αρθρωµάτων: εφαρµογές 
(αρχεία µε επέκταση .EXE) και βοηθητικές βιβλιοθήκες (αρχεία µε επέκταση .DLL). 
Όταν τα CE φορτώνουν ένα άρθρωµα εφαρµογής, δηµιουργούν µια διεργασία 
(process). Μια διεργασία είναι ένα µονό στιγµιότυπο µιας εφαρµογής. Αν για 
παράδειγµα  τρέχουν δυο στιγµιότυπα του Microsoft Pocket Word, τότε τρέχουν δυο 
ξεχωριστές διεργασίες. Κάθε διεργασία έχει το δικό της, προστατευµένο χώρο 
διευθύνσεων µεγέθους 32ΜΒ. Το όριο που θέτουν τα Windows CE για το πλήθος των 
διεργασιών που τρέχουν µια δεδοµένη στιγµή είναι 32 ξεχωριστές διεργασίες. Κάθε 
διεργασία έχει τουλάχιστον ένα νήµα (thread). Το νήµα εκτελεί τον κώδικα µιας 
διεργασίας. Μια διεργασία µπορεί να έχει πολλαπλά νήµατα που τρέχουν την ίδια 
στιγµή (όχι όµως και ταυτόχρονα, µε την πραγµατική έννοια της λέξης, αφού µόνο 
ένα νήµα εκτελείται σε ένα δεδοµένο τεµάχιο χρόνου). Το λειτουργικό σύστηµα 
προσοµοιώνει την «ταυτόχρονη» εκτέλεση των νηµάτων µεταφέροντας αστραπιαία 
τον έλεγχο από το ένα νήµα στο άλλο. 
 

6.1 Αρθρώµατα 
 
Ο τύπος των αρθρωµάτων των Windows CE είναι όµοιος µε αυτό των Windows XP. 
Αντίθετα όµως από τα Windows XP, τα CE δεν υποστηρίζουν το τύπο αρχείων SYS 
που χρησιµοποιείται για τους οδηγούς συσκευών. Αντί για αυτό, οι οδηγοί συσκευών 
στα Windows CE υλοποιούνται ως DLLs. 
 
Η διαφορά µεταξύ ενός EXE και ενός DLL είναι πολύ λεπτή. Ο τύπος των αρχείων 
είναι παρόµοιος, εκτός από µερικά bytes στην επικεφαλίδα του αρθρώµατος. Στην 
πράξη όµως, η διαφορά είναι πιο αισθητή. Όταν τα Windows εκτελούν ένα ΕΧΕ, 
δηµιουργούν ένα ξεχωριστό χώρο διεργασιών για αυτό το άρθρωµα, αναλύουν όποιες 
συναρτήσεις εισάγονται, αρχικοποιούν τις κατάλληλες περιοχές στατικών δεδοµένων, 
δηµιουργούν µια τοπική στοίβα, δηµιουργούν ένα νήµα και µεταπηδούν στο σηµείο 
εισόδου του αρθρώµατος. 
 
Από την άλλη τα DLL δεν µπορούν να εκτελεστούν ανεξάρτητα. Ο µόνος τρόπος για 
να φορτωθεί ένα DLL είναι ύστερα από αίτηση ενός EXE ή ενός άλλου DLL. Η 
αίτηση για να φορτωθεί ένα DLL µπορεί να γίνει µε δυο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος 
είναι η υπονοούµενη φόρτωση (implicit loading). Σε αυτή τη περίπτωση, το DLL 
φορτώνεται αυτόµατα όταν τα Windows φορτώνουν ένα EXE που αναφέρει αυτό το 
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DLL στον πίνακα εισαγωγής4 (import table) του. Όταν το ΕΧΕ φορτωθεί, τα 
Windows ανατρέχουν τη λίστα µε τα DLL του πίνακα εισαγωγής και τα φορτώνουν 
στο χώρο διεργασιών της εφαρµογής. Τα DLLs περιέχουν και αυτά πίνακα 
εισαγωγής, τα DLLs του οποίου φορτώνονται µε όµοιο τρόπο.  
 
Ένα DLL περιέχει καµία ή περισσότερες συναρτήσεις τις οποίες εξάγει. Αυτές οι 
συναρτήσεις µπορούν να κληθούν από τα EXEs ή από άλλα DLLs. Ένα DLL ακόµα 
και ας µην έχει συναρτήσεις, είναι χρήσιµο επειδή µπορεί να περιέχει δεδοµένα 
πόρων που χρειάζεται µια εφαρµογή. 
 
Ο άλλος τρόπος για να φορτωθεί ένα DLL γίνεται µέσω ρητής φόρτωσης (explicit 
loading). Σε αυτή τη περίπτωση, τα Windows δεν φορτώνουν αυτόµατα το DLL, 
φορτώνεται προγραµµατιστικά µέσα από την εφαρµογή χρησιµοποιώντας δυο 
κλήσεις τις LoadLibrary και LoadLibraryEx µε µόνη παράµετρο το όνοµα του 
αρχείου του DLL. 
 

6.2 ∆ιεργασίες 
 
Τα CE µεταχειρίζονται τις διεργασίες διαφορετικά από ότι τα Windows XP. 
Καταρχήν, τα CE έχουν όριο 32 διεργασίες που µπορούν να τρέχουν ταυτόχρονα. 
Όταν το σύστηµα ξεκινά, τουλάχιστον τέσσερις διεργασίες δηµιουργούνται: NK.exe 
που παρέχει τις υπηρεσίες του πυρήνα, FileSys.exe που παρέχει τις υπηρεσίες 
συστήµατος αρχείων, GWES.exe που παρέχει την υποστήριξη γραφικού 
περιβάλλοντος χρήστη (GUI) και Device.exe που φορτώνει και συντηρεί τους 
οδηγούς συσκευών για το σύστηµα. Στα περισσότερα συστήµατα εκκινούν και άλλες 
διεργασίες όπως το κέλυφος (Explorer.exe) και αν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε 
ένα Η/Υ, τις Repllog.exe και RAPISrv.exe που εξυπηρετούν την σύνδεση µεταξύ της 
συσκευής και του Η/Υ. Αυτό αφήνει χώρο για περίπου 24 διεργασίες για τις ανάγκες 
του χρήστη και των λοιπών εφαρµογών. Αυτό το όριο αν και φαίνεται στενό, επαρκεί 
καθώς τα περισσότερα συστήµατα δεν χρειάζονται τόσες πολλές διεργασίες. Ένα 
τυπικό Pocket PC υπό συνθήκες βαριάς χρήσης δεν χρησιµοποιεί παραπάνω από 15 
διεργασίες ταυτόχρονα. 
 
Επιπλέον, σε σύγκριση µε τις διεργασίες στα Windows XP, οι CE διεργασίες 
περιέχουν πολύ λιγότερη πληροφορία κατάστασης. Από τη στιγµή που τα Windows 
CE δεν υποστηρίζουν την έννοια του τρέχοντος καταλόγου, δεν χρειάζεται οι 
διαδικασίες να αποθηκεύουν αυτή τη πληροφορία. Τα CE δεν διατηρούν µεταβλητές 
περιβάλλοντος, έτσι οι διεργασίες δεν διατηρούν τµήµα περιβάλλοντος. Τα CE δεν 
υποστηρίζουν κληρονοµικότητα χειριστηρίου (handle) οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να 
ειπωθεί σε µια διεργασία να ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή. 
 
Πολλές από τις συναρτήσεις που σχετίζονται µε τις διεργασίες και τα νήµατα απλά 
δεν υποστηρίζονται από τα Windows CE επειδή το σύστηµα δεν διαθέτει 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται από τα Windows XP. Αυτό όµως 
δεν σηµαίνει ότι τα CE υστερούν ως λειτουργικό, αφού συνήθως υπάρχει εύκολος 

                                                 
4 Ο πίνακας εισαγωγής παράγεται κατά τη διαδικασία µεταγλώττισης του κώδικα σε εκτελέσιµο αρχείο 
(στη φάση της σύνδεσης) και περιέχει τη λίστα των DLLs και των συναρτήσεών τους που µπορεί να 
καλέσει το ΕΧΕ κατά τη διάρκεια ζωής της εφαρµογής. 
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τρόπος να αναπληρωθεί η έλλειψη µιας συνάρτησης. Για παράδειγµα, τα CE δεν 
υποστηρίζουν την συνάρτηση τερµατισµού µιας διεργασίας ExitProcess. Αντί αυτού 
όµως, στα Windows CE, αν τερµατιστεί το πρωτεύον νήµα τότε τερµατίζεται και η 
διεργασία ανεξαρτήτως ποια άλλα νήµατα της είναι ενεργά. 
 

6.3 Νήµατα 
 
Ένα νήµα είναι µια µονάδα εκτέλεσης. Έχει δηλαδή σωρό και περιβάλλον 
επεξεργαστή, που είναι ένα σύνολο τιµών στους εσωτερικούς καταχωρητές του 
µικροεπεξεργαστή. Όταν ένα νήµα αναστέλλεται, οι καταχωρητές αποθηκεύονται στο 
σωρό του νήµατος, ο ενεργός σωρός αλλάζει στο επόµενο προς εκτέλεση νήµα του 
οποίου η κατάσταση ανακτάται από το σωρό του και το νέο νήµα ξεκινά την 
εκτέλεση εντολών. 
 
Κάθε διεργασία έχει ένα πρωτεύον νήµα, µπορεί όµως να δηµιουργήσει ένα πλήθος 
άλλων νηµάτων. Το µόνο όριο στον αριθµό αυτού του πλήθους είναι η µνήµη και ο 
χώρος διευθύνσεων που είναι διαθέσιµος για το σωρό του κάθε νήµατος. 
 
Τα νήµατα µιας διεργασίας µοιράζονται το χώρο διευθύνσεων της διεργασίας. Η 
µνήµη που δεσµεύεται για ένα νήµα είναι προσβάσιµη για όλα τα νήµατα της 
διεργασίας. Τα νήµατα µοιράζονται τα ίδια δικαιώµατα πρόσβασης σε χειριστήρια 
είτε αυτά είναι χειριστήρια αρχείων, χειριστήρια αντικειµένων µνήµης, ή χειριστήρια 
σε αντικείµενα συγχρονισµού. Τα δικαιώµατα πρόσβασης όµως σε άλλες διεργασίες 
είναι συγκεκριµένα για κάθε νήµα. 
 

6.3.1 Ο Χρονοδροµολογητής Συστήµατος 
 
Τα Windows CE δροµολογούν τα νήµατα µε τον ακόλουθο τρόπο. Τα νήµατα 
τρέχουν για ένα τεµάχιο χρόνου (time slice). Με την πάροδο αυτού του χρόνου, αν το 
νήµα δεν έχει εκχωρήσει ήδη το τεµάχιο χρόνου του και αν το νήµα αυτό δεν είναι 
νήµα εκτέλεσης-ως-την-ολοκλήρωση (run-to-completion thread), αναστέλλεται και 
ένα άλλο νήµα δροµολογείται προς εκτέλεση. Τα Windows CE επιλέγουν ποιο νήµα 
θα εκτελεστεί βάσει ενός σχήµατος προτεραιοτήτων. Τα νήµατα µε υψηλότερη 
προτεραιότητα θα δροµολογηθούν πρωτύτερα από νήµατα µε χαµηλότερη 
προτεραιότητα. 
 
Οι κανόνες για το πώς το λειτουργικό κατανέµει χρόνο στα νήµατα είναι αρκετά 
διαφορετικοί από αυτούς των Windows XP. Οι διεργασίες στα CE δεν έχουν τάξη 
προτεραιότητας (priority class). Στα Windows XP, τα νήµατα παίρνουν την 
προτεραιότητά τους βάσει της τάξης προτεραιότητας των γονικών διεργασιών τους. 
Μια διεργασία δηλαδή µε υψηλότερη τάξη προτεραιότητας έχει νήµατα που 
εκτελούνται µε υψηλότερη προτεραιότητα από αυτά µιας διεργασίας µε χαµηλότερη 
τάξη προτεραιότητας. Τα νήµατα που ανήκουν στην ίδια διεργασία µπορούν να 
καθορίσουν την προτεραιότητά τους µέσα στη διεργασία θέτοντας την σχετική 
προτεραιότητα νήµατος. 
 
Επειδή τα Windows CE δεν έχουν τάξεις προτεραιότητας, όλες οι διεργασίες 
µεταχειρίζονται ως όµοιες. Ξεχωριστά νήµατα µπορούν να έχουν διαφορετικές 
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προτεραιότητες, αλλά η διεργασία στην οποία τρέχει ένα νήµα δεν επηρεάζει αυτές 
τις προτεραιότητες. 
 
Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των Windows CE, ο δροµολογητής υποστήριζε 
οκτώ επίπεδα προτεραιότητας. Στα Windows CE 3.0, ο αριθµός αυτός αυξήθηκε στα 
256 επίπεδα. Ωστόσο, οι περισσότερες εφαρµογές εξακολουθούν να χρησιµοποιούν 
τα αρχικά (πλέον κατώτερα) οκτώ επίπεδα προτεραιότητας. Τα άνω 248 επίπεδα 
τυπικά χρησιµοποιούνται από τους οδηγούς συσκευών ή από άλλα νήµατα επιπέδου 
συστήµατος. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι µια εφαρµογή δεν µπορεί να 
χρησιµοποιήσει και αυτή τα ανώτερα επίπεδα. 
 
Τα οκτώ κατώτερα επίπεδα προτεραιοτήτων αναφέρονται παρακάτω: 
 

• THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL  

Υποδηλώνει 3 βαθµούς πάνω από την κανονική (normal) προτεραιότητα 

• THREAD_PRIORITY_HIGHEST  

Υποδηλώνει 2 βαθµούς πάνω από την κανονική (normal) προτεραιότητα 

• THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL  

Υποδηλώνει 1 βαθµό πάνω από την κανονική (normal) προτεραιότητα 

• THREAD_PRIORITY_NORMAL  

Υποδηλώνει την κανονική προτεραιότητα. Όλα τα νήµατα δηµιουργούνται µε 
αυτή τη προτεραιότητα.  

• THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL  

Υποδηλώνει 1 βαθµό κάτω από την κανονική (normal) προτεραιότητα 

• THREAD_PRIORITY_LOWEST  

Υποδηλώνει 2 βαθµούς κάτω από την κανονική (normal) προτεραιότητα 

• THREAD_PRIORITY_ABOVE_IDLE  

Υποδηλώνει 3 βαθµούς κάτω από την κανονική (normal) προτεραιότητα 

• THREAD_PRIORITY_IDLE  

Υποδηλώνει 4 βαθµούς κάτω από την κανονική (normal) προτεραιότητα 

Όλα τα νήµατα υψηλής προτεραιότητας τρέχουν πρωτύτερα από τα νήµατα χαµηλής 
προτεραιότητας. Αυτό σηµαίνει ότι προτού δροµολογηθεί ένα νήµα που είναι 
καθορισµένο να τρέχει µε µια συγκεκριµένη προτεραιότητα, όλα τα νήµατα που 
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έχουν υψηλότερη προτεραιότητα πρέπει να εµποδιστούν. Ένα µπλοκαρισµένο νήµα 
είναι ένα νήµα που αναµένει σε κάποιο πόρο συστήµατος ή σε κάποιο αντικείµενο 
συγχρονισµού προτού µπορέσει να συνεχίσει. Τα νήµατα ίσης προτεραιότητας 
δροµολογούνται µε ένα round-robin αλγόριθµο. Όταν ένα νήµα έχει παραχωρήσει 
εθελοντικά το τεµάχιο χρόνου του, είναι µπλοκαρισµένο, ή έχει ολοκληρώσει το 
τεµάχιο χρόνου του, επιτρέπεται σε όλα τα άλλα νήµατα της ίδιας προτεραιότητας να 
τρέξουν προτού επιτραπεί στο αρχικό νήµα να συνεχίσει. Αν ένα νήµα υψηλότερης 
προτεραιότητας δεν είναι µπλοκαρισµένο και ένα νήµα χαµηλότερης προτεραιότητας 
τρέχει εκείνη τη στιγµή, τότε το δεύτερο διακόπτεται άµεσα και δροµολογείται το 
πρώτο. Τα νήµατα κατώτερης προτεραιότητας ποτέ δεν µπορούν να προλάβουν να 
δροµολογηθούν πρώτα από ένα νήµα υψηλότερης προτεραιότητας. 

Μια εξαίρεση στον κανόνα συµβαίνει όταν ένα νήµα χαµηλότερης προτεραιότητας 
κατέχει ένα πόρο στον οποίο αναµένει ένα νήµα υψηλότερης προτεραιότητας. Σε 
αυτή την περίπτωση, στο νήµα µε τη χαµηλή προτεραιότητα δίνεται η προτεραιότητα 
του νήµατος µε υψηλότερη προτεραιότητα για να αποφευχθεί ένα πρόβληµα γνωστό 
ως αντιστροφή προτεραιότητας (priority inversion), ώστε αυτό να ολοκληρώσει 
γρήγορα την εργασία του και να απελευθερώσει τον πόρο.  

Παρόλο που φαίνεται ότι υπό αυτό το σχήµα τα χαµηλότερης προτεραιότητας νήµατα 
ποτέ δεν τυγχάνουν δροµολόγησης, καταλήγει στο γεγονός όλα τα νήµατα να είναι 
σχεδόν συνέχεια µπλοκαρισµένα, περιµένοντας να ελευθερωθεί κάτι προκειµένου να 
δροµολογηθούν. Τα νήµατα πάντα δηµιουργούνται µε κανονική προτεραιότητα 
(THREAD_PRIORITY_NORMAL) έτσι, εκτός και αν αλλάξουν τα ίδια την 
προτεραιότητά τους,  σε ένα νήµα δίνεται ίση προτεραιότητα µε σχεδόν όλα τα άλλα 
νήµατα του συστήµατος. Ακόµα και στο επίπεδο κανονική προτεραιότητας, τα 
νήµατα είναι σχεδόν πάντα µπλοκαρισµένα. Για παράδειγµα, το πρωτεύον νήµα µιας 
εφαρµογής είναι τυπικά µπλοκαρισµένο περιµένοντας µηνύµατα. 

Τα Windows CE είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε όταν όλα τα νήµατα είναι 
µπλοκαρισµένα, γεγονός που συµβαίνει κατά 90% του χρόνου λειτουργίας, να θέτουν 
τη συσκευή σε κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας. Σε αυτή την κατάσταση ο 
µικροεπεξεργαστής σταµατά να εκτελεί εντολές. Επειδή ο επεξεργαστής δεν εκτελεί 
εντολές δεν εκτελούνται επίσης εγγραφές και αναγνώσεις στη/από τη µνήµη 
γλιτώνοντας πολύτιµη ενέργεια. Σε αυτό το σηµείο, η µόνη ενέργεια που 
καταναλώνεται είναι για τη διατήρηση των δεδοµένων στη RAM και για το φωτισµό 
της οθόνης. Αυτή η κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας µπορεί να µειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας µέχρι και 99% από αυτή που απαιτείται όταν τρέχει ένα νήµα. 

6.4 Ίνες 
 
Οι ίνες είναι προϊόντα που µοιάζουν µε τα νήµατα αλλά δροµολογούνται µέσα από 
την εφαρµογή και όχι από τον χρονοδροµολογητή. Οι ίνες έχουν το δικό τους σωρό 
και περιβάλλον εκτέλεσης. Η διαφορά είναι ότι η εφαρµογή πρέπει να διαχειρίζεται 
και να µεταφέρει τον έλεγχο χειροκίνητα από τη µια ίνα στην άλλη ώστε η κάθε µια 
να λάβει τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης. 
 
Μια εφαρµογή δηµιουργεί µια ίνα φτιάχνοντας πρώτα ένα νήµα. Το νήµα καλεί µια 
συνάρτηση για να µετατραπεί σε ίνα. Το νήµα, που έχει γίνει ίνα πλέον, µπορεί να 
δηµιουργήσει πολλαπλές ίνες από τον εαυτό του. Το λειτουργικό σύστηµα 
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χρονοδροµολογεί όλες τις ίνες ως ένα µονό νήµα, το αρχικό νήµα που µετατράπηκε 
στην πρώτη ίνα. Εποµένως το σύστηµα κατανέµει το χρόνο για το αρχικό νήµα σε 
όποια ίνα επιλέγει η εφαρµογή. Όταν η εφαρµογή θελήσει, τότε µπορεί να 
σταµατήσει µια συγκεκριµένη ίνα και να δροµολογήσει µια άλλη. Οι ίνες δεν είναι 
πιο αποδοτικές από µια καλά σχεδιασµένη πολυνηµατική εφαρµογή, αλλά επιτρέπουν 
στις εφαρµογές να διαχειριστούν αυτές την δροµολόγηση του κώδικα εκτέλεσης. 
 
Οι ίνες είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο του λειτουργικού όµως η χρησιµότητά τους 
είναι αµφιλεγόµενη. Ο λόγος που συµπεριλήφθησαν στο λειτουργικό είναι κυρίως για 
την ευκολία µεταφοράς προγραµµάτων από λειτουργικά τύπου Unix. 
 

7 Βάσεις ∆εδοµένων 
 
Τα Windows CE υποστηρίζουν ένα απλό σύστηµα βάσης δεδοµένων για την 
αποθήκευση και οργάνωση των δεδοµένων.  ∆εν έχει καµία σχέση µε τις πολύπλοκες, 
πανίσχυρες και πολυεπίπεδες SQL βάσεις που συναντάµε στους επιτραπέζιους 
υπολογιστές. Η βάση δεδοµένων που υλοποιούν τα Windows CE είναι απλή, µε ένα 
µόνο επίπεδο και µέχρι τέσσερα ευρετήρια ταξινόµησης. Αποτελεί όµως ένα χρήσιµο 
εργαλείο για την οργάνωση δεδοµένων όπως λίστες διευθύνσεων κτλ. 
 
Μια βάση δεδοµένων των Windows CE αποτελείται από µια σειρά εγγραφών. Οι 
εγγραφές µπορούν να περιέχουν ένα αυθαίρετο πλήθος από ιδιότητες. Ο τύπος 
δεδοµένων µιας ιδιότητας µπορεί να είναι ένας από τη λίστα του πίνακα 1. 
 

Τύπος 
∆εδοµένων 

Περιγραφή 

IVal Προσηµασµένος ακέραιος των 2 bytes 
UiVal Μη-προσηµασµένος ακέραιος των 2 

bytes 
Lval Προσηµασµένος ακέραιος των 4 bytes 
UlVal Μη-προσηµασµένος ακέραιος των 4 

bytes 
FILETIME ∆οµή ηµέρας και ηµεροµηνίας 
LPWSTR Unicode αλφαριθµητικό που τερµατίζεται 

µε 0 
CEBLOB Συλλογή από bytes 
Bool Τιµή Boolean 
Double Προσηµασµένη τιµή των 8 bytes 

Πίνακας 1 
 
Οι εγγραφές δεν µπορούν να περιέχουν άλλες εγγραφές. Επιπλέον, οι εγγραφές 
µπορούν να ανήκουν µόνο σε µια βάση. Οι βάσεις δεδοµένων των CE δεν µπορούν 
να κλειδωθούν. Ωστόσο, τα Windows CE παρέχουν µια µέθοδο ειδοποίησης µιας 
διεργασίας ότι ένα άλλο νήµα έχει τροποποιήσει µια βάση δεδοµένων. 
 
Οι βάσεις δεδοµένων των Windows CE µπορούν να έχουν µέχρι τέσσερα 
πολυεπίπεδα ευρετήρια ταξινόµησης. Σε ένα πολυεπίπεδο ευρετήριο ταξινόµησης, η 
βάση ταξινοµεί βάσει του πρωτεύοντος ευρετηρίου και µετά ταξινοµεί αυτό το 
ευρετήριο βάσει ενός δευτέρου, ή και ενός τρίτου ευρετηρίου. Αυτά τα ευρετήρια 
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ορίζονται κατά τη δηµιουργία της βάσης αλλά µπορούν να οριστούν ξανά αργότερα. 
Αυτή η αναδιοργάνωση της βάσης όµως είναι χρονοβόρα.  
 
Με λίγα λόγια, οι βάσεις δεδοµένων των Windows CE παρέχουν ένα βασικό επίπεδο 
λειτουργικότητας που βοηθά τις εφαρµογές να οργανώσουν απλές δοµές δεδοµένων. 
Στα Pocket PC χρησιµοποιείται το API των βάσεων δεδοµένων για να γίνει 
διαχείριση του βιβλίου διευθύνσεων (address book), της λίστας εργασιών (task list) 
και των email µηνυµάτων. 
 

8 Ανατοµία µιας Windows CE εφαρµογής 
 
Ο προγραµµατισµός για Windows είναι πολύ διαφορετικός από τον προγραµµατισµό 
για MS-DOS ή Unix. Ένα πρόγραµµα για MS-DOS ή Unix χρησιµοποιεί 
συναρτήσεις του τύπου putc, getc για να διαβάσει χαρακτήρες από το πληκτρολόγιο 
και να τους τυπώσει στην οθόνη όποτε χρειάζεται να γίνει αυτό. Αυτός είναι ο 
κλασσικός “pull” τρόπος. Αντίθετα τα Windows χρησιµοποιούν τον “push” τρόπο, 
στον οποίο ένα πρόγραµµα πρέπει να γραφτεί έτσι ώστε να αντιδρά σε ειδοποιήσεις 
του λειτουργικού συστήµατος ότι πατήθηκε ένα πλήκτρο, ή ότι ελήφθη µια εντολή 
για τον επανασχεδιασµό της οθόνης. 
 
Οι Windows εφαρµογές δεν περιµένουν το λειτουργικό σύστηµα να τους δώσει 
είσοδο. Το λειτουργικό τις ειδοποιεί ότι συνέβη κάτι στέλνοντας µηνύµατα στο 
παράθυρο της εφαρµογής. 
 

8.1 Η τάξη Window 
 
Ένα παράθυρο είναι µια ορθογώνια περιοχή στην οθόνη που έχει µερικές βασικές 
παραµέτρους όπως θέση (x, y, z), ορατότητα και ιεραρχία (υπάρχει σχέση 
γονέα/παιδιού µε την επιφάνεια εργασίας που είναι επίσης παράθυρο). Κάθε 
παράθυρο που δηµιουργείται είναι ένα συγκεκριµένο στιγµιότυπο της τάξης Window. 
Η τάξη Window καθορίζει ένα σύνολο από κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα 
παράθυρα αυτής της τάξης. Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι η ∆ιεργασία 
Παραθύρου. 
 

8.2 Η ∆ιεργασία Παραθύρου (Window Procedure) 
 
Η συµπεριφορά όλων των παραθύρων που ανήκουν σε µια τάξη ορίζεται από τον 
κώδικα στη ∆ιεργασία Παραθύρου της τάξης αυτής. Η ∆ιεργασία Παραθύρου 
χειρίζεται όλες τις ειδοποιήσεις και τις αιτήσεις που στέλνονται στο παράθυρο. Αυτές 
οι ειδοποιήσεις στέλνονται είτε από το λειτουργικό σύστηµα, σηµατοδοτώντας ότι 
συνέβη ένα γεγονός στο οποίο πρέπει το παράθυρο να αντιδράσει, είτε από άλλα 
παράθυρα που θέλουν να αντλήσουν πληροφορίες για το παράθυρο αυτό. Αυτές οι 
ειδοποιήσεις στέλνονται υπό τη µορφή µηνυµάτων. Ένα µήνυµα δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά µια κλήση που γίνεται σε µια διεργασία παραθύρου µε µια παράµετρο που 
δείχνει τη φύση της ειδοποίησης ή της αίτησης. Μηνύµατα στέλνονται για γεγονότα 
όπως η µετακίνηση ενός παραθύρου, ή το πάτηµα ενός πλήκτρου. Οι τιµές που 
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χρησιµοποιούνται για να σηµατοδοτήσουν τα µηνύµατα ορίζονται από τα Windows. 
Οι εφαρµογές χρησιµοποιούν προκαθορισµένες σταθερές, όπως WM_MOVE, όταν 
αναφέρονται στα µηνύµατα. Επειδή µπορεί να σταλούν εκατοντάδες µηνύµατα, τα 
Windows παρέχουν µια προκαθορισµένη συνάρτηση επεξεργασίας για κάθε τύπο 
µηνύµατος για το οποίο δεν απαιτείται ειδική επεξεργασία από την εφαρµογή. 
 

8.3 Λογικός σχεδιασµός ενός προγράµµατος για Windows 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το παρακάτω οικείο πρόγραµµα Hello World που 
βρίσκουµε στο εγχειρίδιο της C, δεν στέκει στον κόσµο των Windows. 
 
#include <stdio.h> 
 
void main() 
{ 
 printf(“Hello World”); 
} 
 
Αντίθετα  η λογική ενός παραθυρικού προγράµµατος (σε ψευδοκώδικα) θα έχει την 
µορφή: 
 
Display the main window; 
While not finished 
{ 
 Get message from thread message queue; 
 Process message retrieved from thread message queue; 
} 
 
Όταν γράφουµε µια εφαρµογή για Windows, είναι απαραίτητα δυο συγκεκριµένα 
τµήµατα: το WinMain που αρχικοποιεί, δηµιουργεί το παράθυρο και περιέχει το 
βρόγχο µηνυµάτων και το WinProc (∆ιεργασία Παραθύρου) το οποίο επεξεργάζεται 
τον τύπο των µηνυµάτων που λαµβάνονται και παράγει τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. 
 

8.4 Η ζωή ενός Μηνύµατος 
 
Ας δούµε πως τα Windows χειρίζονται τα µηνύµατα που στέλνονται στα παράθυρα 
µιας εφαρµογής. Το λειτουργικό παρακολουθεί όλες τις πηγές εισόδου του 
συστήµατος, όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, την οθόνη αφής και οποιοδήποτε 
άλλο τµήµα υλικού που θα µπορούσε να παράγει ένα γεγονός που θα ενδιέφερε ένα 
παράθυρο. Καθώς συµβαίνει ένα γεγονός, συντάσσεται ένα µήνυµα και απευθύνεται 
σε ένα συγκεκριµένο παράθυρο. Αντί τα Windows να καλέσουν απευθείας την 
διεργασία παραθύρου, το σύστηµα επιβάλλει ένα ενδιάµεσο βήµα. Το µήνυµα 
τοποθετείται σε µια ουρά µηνυµάτων της εφαρµογής που κατέχει το παράθυρο. Όταν 
η εφαρµογή είναι προετοιµασµένη να δεχθεί το µήνυµα, το τραβάει από την ουρά και 
ενηµερώνει τα Windows να παραδώσουν το µήνυµα στο κατάλληλο παράθυρο της 
εφαρµογής. 
 
Πιο αναλυτικά: 
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1. Συµβαίνει ένα γεγονός. Άρα συντάσσεται ένα µήνυµα από τα Windows και 

τοποθετείται στην ουρά µηνυµάτων της εφαρµογής που κατέχει το παράθυρο 
προορισµού. Στα Win CE όπως και στα Windows XP, κάθε εφαρµογή έχει τη 
δική της ξεχωριστή ουρά µηνυµάτων. Η ύπαρξη της ουράς µηνυµάτων 
επιτρέπει στην εφαρµογή να επεξεργάζεται τα µηνύµατα µε το δικό της ρυθµό 
καθώς είναι πιθανό να συµβαίνουν γεγονότα (άρα και να δηµιουργούνται 
µηνύµατα) µε ρυθµό γρηγορότερο από αυτό που µπορεί να ανταπεξέλθει η 
εφαρµογή. 

2. Η εφαρµογή αποµακρύνει το µήνυµα από την ουρά µηνυµάτων της και καλεί 
τα Windows να παραδώσουν το µήνυµα. Παρόλο που µπορεί να φαίνεται 
παράξενο το ότι η εφαρµογή παίρνει το µήνυµα από την ουρά και µετά καλεί 
τα Windows για να επεξεργαστούν το µήνυµα, υπάρχει κάποιος σκοπός πίσω 
από αυτή τη διαδικασία. Έχοντας την εφαρµογή να τραβάει το µήνυµα από 
την ουρά της επιτρέπει να προεπεξεργαστεί το µήνυµα προτού καλέσει τα 
Windows να το παραδώσουν στο κατάλληλο παράθυρο. Υπάρχει ένας 
αριθµός περιπτώσεων όπου η εφαρµογή µπορεί να καλέσει διαφορετικές 
συναρτήσεις από αυτές των Windows για την επεξεργασία συγκεκριµένου 
είδους µηνυµάτων. 

3. Τα Windows παραδίδουν το µήνυµα. Αυτό σηµαίνει ότι καλείται η κατάλληλη 
διεργασία παραθύρου. Αντί να έχουµε την εφαρµογή να καλεί άµεσα την 
διεργασία παραθύρου, αφήνεται στα Windows να συντονίσουν την κλήση της 
διεργασίας παραθύρου µαζί µε άλλα γεγονότα στο σύστηµα. Το µήνυµα, σε 
αυτό το σηµείο, δεν περιµένει σε άλλη ουρά αλλά µπορεί τα Windows να 
χρειαστούν να κάνουν κάποιες προετοιµασίες προτού καλέσουν τη διεργασία 
παραθύρου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το σχήµα αυτό απαλλάσσει την 
εφαρµογή από την υποχρέωση να καθορίσει το κατάλληλο παράθυρο 
προορισµού, αφήνοντάς την στα Windows. 

4. Η διεργασία παραθύρου επεξεργάζεται το µήνυµα. Όλες οι διεργασίες 
παραθύρου έχουν τις ίδιες παραµέτρους κλήσης: το χειριστή στο στιγµιότυπο 
του συγκεκριµένου παραθύρου που καλείται, το µήνυµα και δυο γενικές 
παραµέτρους που περιέχουν δεδοµένα σχετικά µε το είδος του µηνύµατος. Ο 
χειριστής του παραθύρου διαφοροποιεί κάθε στιγµιότυπο ενός παραθύρου για 
τη διαδικασία παραθύρου. Η παράµετρος µε το µήνυµα σηµατοδοτεί το 
γεγονός στο οποίο πρέπει να αντιδράσει το παράθυρο. Οι δυο γενικές 
παράµετροι περιέχουν δεδοµένα σχετικά µε το µήνυµα που εστάλει. Για 
παράδειγµα, σε ένα WM_MOVE µήνυµα που σηµατοδοτεί ότι το παράθυρο 
πρόκειται να µετακινηθεί, µια από τις γενικές παραµέτρους δείχνει σε µια 
δοµή που περιέχει τις νέες συντεταγµένες για το παράθυρο. 
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9 Τι είναι το Pocket PC 
 
Το Pocket PC είναι το πιο δηµοφιλές και επιτυχηµένο σύστηµα βασισµένο στα 
Windows CE. Πρόκειται για  έναν Ψηφιακό Προσωπικό Βοηθό (PDA) µε Win CE 
λειτουργικό σύστηµα, τροποποιηµένο κέλυφος και διαθέτει ένα σύνολο από 
εφαρµογές γραµµένες από τη Microsoft. Στόχος του είναι να προσφέρει ένα εύκολο, 
έξυπνο και προσαρµόσιµο περιβάλλον χρήστη, δυνατή επεξεργασία και διαχείριση 
πληροφορίας καθώς και µια εύρωστη πλατφόρµα επικοινωνιών. Τα Pocket PC 
κατασκευάζονται από τρίτους κατασκευαστές (π.χ. Hewlett-Packard, Toshiba, HTC 
κ.α.) και µπορεί να διαθέτουν πλήθος διαφορετικών χαρακτηριστικών. Ωστόσο 
πιστοποιούνται από τη Microsoft ώστε να πληρούν ένα συγκεκριµένο σύνολο 
προτύπων τόσο στο υλικό όσο και στο λογισµικό.  
 

9.1 Χαρακτηριστικά συσκευών Pocket PC 
 
Μια τυπική συσκευή Pocket PC φαίνεται στην εικόνα 12. 

 
Εικόνα 12 

 
• Οθόνη αφής 

 
Η οθόνη αφής είναι µια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) επικαλυµµένη µε 
µια µεµβράνη ευαίσθητη στην αφή. Η οθόνη έχει κατακόρυφο (portrait) 
προσανατολισµό µε διαστάσεις 240x320 εικονοστοιχεία (υπάρχουν και Pocket 
PC µε οθόνη διαστάσεων 480x640 εικονοστοιχεία) και βάθος χρώµατος µέχρι 
16-bit ανά εικονοστοιχείο. Το µέγεθος του κόκκου είναι από .22 ως .24 
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ανάλογα τον κατασκευαστή. Το άγγιγµα της οθόνης µε την γραφίδα ή το 
δάκτυλο ισοδυναµεί µε το αριστερό πάτηµα του πλήκτρου του ποντικιού σε 
ένα επιτραπέζιο Η/Υ. Ο χρήστης µπορεί επίσης να «επιλέξει» και να «σύρει» 
αντικείµενα. Προκειµένου η οθόνη να αντιληφθεί τις γρήγορες αλλαγές στην 
είσοδο χρήστη, έχει ρυθµό ανανέωσης τουλάχιστον 100 δείγµατα το 
δευτερόλεπτο. 
 

• Γραφίδα και πληκτρολόγιο 
 
Τα Pocket PC δεν διαθέτουν κανονικό, φυσικό πληκτρολόγιο. Η εισαγωγή 
κειµένου επιτυγχάνεται µε τη χρήση της γραφίδας και του εικονικού 
πληκτρολογίου (SIP – Soft Input Panel). Το εικονικό πληκτρολόγιο είναι µια 
περιοχή στην οθόνη της συσκευής που επιτρέπει στον χρήστη ακουµπώντας 
µε τη γραφίδα πάνω σε αυτή τη περιοχή να εισάγει δεδοµένα µε διάφορους 
τρόπους. Οι τρόποι αυτοί περιλαµβάνουν από απλό πληκτρολόγιο (πατώντας 
µε τη γραφίδα πάνω στους σχεδιασµένους χαρακτήρες, εισάγεται ο 
αντίστοιχος χαρακτήρας) µέχρι αναγνώριση γραφής. 
 
Η γραφίδα είναι ουσιαστικά ότι είναι ο δείκτης του ποντικιού στους 
επιτραπέζιους Η/Υ.  

 
• Χειριστήρια πλοήγησης 

 
Τα Pocket PC διαθέτουν ένα πλήθος από πλήκτρα πλοήγησης που µπορούν να 
πατηθούν, να κρατηθούν πατηµένα, ή να συνδυαστούν µε άλλα πλήκτρα. 
Συνήθως όλα τα Pocket PC έχουν ένα πολυπλήκτρο κατεύθυνσης σε σχήµα 
σταυρού ή joystick, ένα πλήκτρο «δράσης» που ουσιαστικά είναι ότι είναι το 
ENTER στους επιτραπέζιους Η/Υ και κάποια επιπλέον (συνήθως 4 στο 
πλήθος) πλήκτρα εκκίνησης προγραµµάτων/εφαρµογών. 
 

• Είσοδος / Έξοδος ήχου 
 

Οι συσκευές Pocket PC διαθέτουν σύστηµα µικροφώνου και µεγαφώνου για 
την αναπαραγωγή και καταγραφή ήχου. Εκτός του πολυµεσικού χαρακτήρα 
του συστήµατος ήχου, στις εκδόσεις Pocket PC Phone Edition, µια επιπλέον 
χρήση του είναι η διεξαγωγή τηλεφωνικών συνοµιλιών µέσω αυτού. 
 

• Επιλογές ειδοποίησης 
 

Οι κατασκευαστές Pocket PC µπορούν να εξοπλίσουν τις συσκευές τους µε 
ποικίλες επιλογές ειδοποίησης. Αυτές µπορεί να είναι: ήχος, δίοδος εκποµπής 
φωτός (LED), σύστηµα δόνησης. Και οι τρεις επιλογές υποστηρίζονται από το 
λειτουργικό, η συµπερίληψή τους όµως στις συσκευές (εκτός του ήχου) 
αφήνεται στην κρίση του κατασκευαστή. 
 

• Τροφοδοσία 
 

Τα Pocket PC τροφοδοτούνται µε ρεύµα από µπαταρία. Η αυτονοµία τους 
εξαρτάται από τη χρήση που τυγχάνουν. Εκτός από την κύρια µπαταρία, 
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διαθέτουν και µια εφεδρική η οποία τίθεται σε λειτουργία όταν αδειάσει η 
κύρια, για να διατηρήσει τα δεδοµένα. 
 

• Επεξεργαστής 
 

Τα Pocket PC χρησιµοποιούν µικροεπεξεργαστές της οικογένειας ARM. Οι 
συγκεκριµένοι επεξεργαστές συνδυάζουν άριστα υψηλές αποδόσεις και 
χαµηλή κατανάλωση. 
 

• Μνήµη 
 

Όλες οι συσκευές Pocket PC διαθέτουν τουλάχιστον 24ΜΒ ROM και 16ΜΒ 
RAM. Φυσικά αυτά είναι τα κατώτερα µεγέθη καθώς στις µέρες µας ένα 
τυπικό Pocket PC µπορεί να διαθέτει 128ΜΒ RAM/ROM. 
 

• Σειραϊκή θύρα και θύρα υπερύθρων 
 

Οι συσκευές Pocket PC διαθέτουν ενσωµατωµένη 16550 σειραϊκή θύρα. 
Υποστηρίζει ταχύτητες από 19,2 Kbps µέχρι 115 kbps. Στις συσκευές που δεν 
διαθέτουν έξοδο για σειραϊκή θύρα, παρέχεται η δυνατότητα εξοµοίωσης 
σειραϊκής θύρας µέσω Bluetooth. 
 
Η θύρα υπερύθρων που περιλαµβάνουν τα Pocket PC είναι σύµφωνη µε τις 
προδιαγραφές της Infrared Data Association (IrDA).  
 

• Θύρα επέκτασης / κάρτας µνήµης 
 

 Η συγκεκριµένη θύρα επιτρέπει την επέκταση της µνήµης αποθήκευσης µε τη 
χρήση καρτών. Οι τεχνολογίες καρτών που έχουν επικρατήσει είναι οι 
Compact Flash (CF) και οι Secure Digital (SD). Μερικά µοντέλα διαθέτουν 
τόσο θύρα CF όσο και SD, οι SD όµως είναι αυτές που τείνουν να 
επικρατήσουν. Τα µεγέθη µνηµών ποικίλλουν, στις µέρες µας 1-2 Gigabytes 
θεωρούνται συνηθισµένη χωρητικότητα. Εκτός από κάρτες µνήµης, οι θύρες 
αυτές υποστηρίζουν πλήθος άλλων περιφερειακών. Με το πρότυπο SDIO 
κυκλοφορούν περιφερειακά όπως ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, κάρτες 
ασύρµατης δικτύωσης (WiFi), ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί δέκτες 
επεκτείνοντας τις δυνατότητες των Pocket PC. 

 

9.2 PDA, κινητό τηλέφωνο ή και τα δυο; 
 
Η σύγκλιση των PDAs µε τα κινητά τηλέφωνα έχει οδηγήσει στο διαχωρισµό των 
συσκευών σε τρεις κατηγορίες. Μερικές συσκευές είναι µόνο PDA, άλλες είναι PDA 
µε ενσωµατωµένο κύκλωµα κυψελωτής επικοινωνίας και άλλες είναι κινητά 
τηλέφωνα που τρέχουν Windows CE.  
 
Το Pocket PC 2003 είναι µια εξέλιξη του αρχικού Pocket PC που κυκλοφόρησε τον 
Απρίλιο του 2000. Στο Pocket PC 2003 το λειτουργικό σύστηµα είναι πλέον τα Win 
CE 4.2 αντί των CE 3.0. Το νέο λειτουργικό είναι πολύ πιο εύρωστο και οι νέες 
συσκευές είναι πολύ πιο µικρές και πολύ πιο δυνατές. Οι συσκευές Pocket PC 2003 
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µπορούν να έχουν ενσωµατωµένη ασύρµατη επικοινωνία είτε µε wifi είτε µε 
Bluetooth. Επίσης σε µερικές από αυτές προστέθηκε τεχνολογία κυψελωτής 
τηλεφωνίας. Για αυτές τις συσκευές η Microsoft έθεσε στην κυκλοφορία µια έκδοση 
του Pocket PC υπό την ονοµασία Pocket PC Phone edition που προσθέτει επιπλέον 
λειτουργίες για την υποστήριξη τηλεφωνικών κλήσεων, υπηρεσίας γραπτών 
µηνυµάτων (SMS) και άλλων χαρακτηριστικών που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα. 
Το περιβάλλον χρήστη και οι απαιτήσεις των εφαρµογών για το Pocket PC Phone 
edition είναι σχεδόν όµοια µε αυτά του τυπικού Pocket PC. Η συσκευή διαφέρει από 
ένα τυπικό Pocket PC στο ότι µπορούν να πραγµατοποιηθούν τηλεφωνικές κλήσεις 
από αυτή µε τη χρήση του ενσωµατωµένου µικροφώνου και µεγαφώνου. 
 
Παράλληλα εµφανίστηκε µια συσκευή νέου είδους. Πρόκειται για το «Έξυπνο 
Τηλέφωνο» (Smartphone). Το Smartphone είναι ένα κινητό τηλέφωνο βασισµένο στα 
Win CE µε προσαρµοσµένο κέλυφος και εφαρµογές. Εκτός του κελύφους που είναι 
σηµαντικά διαφορετικό από αυτό του Pocket PC λόγω των περιορισµών και του ότι 
προορίζεται για χρήση ως κινητό τηλέφωνο, το Smartphone εσωτερικά είναι 
εκπληκτικά όµοιο µε το Pocket PC. 
 

9.3 Αρχική οθόνη “Today Screen” 
 
Όπως έχει ειπωθεί πρωτύτερα, το κέλυφος του λειτουργικού συστήµατος έχει 
τροποποιηθεί και χαρακτηρίζει µοναδικά τις συσκευές Pocket PC. Το κέλυφος 
υλοποιεί την αρχική οθόνη (Today Screen), το Μενού Έναρξης (Start Menu) και ένα 
πλήθος άλλων χαρακτηριστικών ειδικά για τα Pocket PC. Στην εικόνα 13 βλέπουµε 
την Today Screen. 
 

 
Εικόνα 13 

 
Κατά µήκος της κορυφής της οθόνης υπάρχει η µπάρα πλοήγησης. Αυτό το στοιχείο 
της οθόνης περιέχει τον τίτλο του παραθύρου που βρίσκεται στο προσκήνιο, την 
τρέχουσα ώρα και ηµεροµηνία, κάποιες επιπλέον πληροφορίες (π.χ. ήχος, 
τηλεπικοινωνίες) και όταν τρέχει µια εφαρµογή εµφανίζει στο δεξί άκρο της το 

 45



Μέρος Α’, Κεφάλαιο 9 – Τι είναι το Pocket PC 
_____________________________________________________________________ 

πλήκρο (Χ) που ελαχιστοποιεί το παράθυρο της τρέχουσας εφαρµογής. Πατώντας µε 
τη γραφίδα στη µπάρα, εµφανίζεται το Start Menu που επιτρέπει στο χρήστη να 
εκκινήσει εφαρµογές ή να µεταβεί σε εφαρµογές που ήδη τρέχουν. 
 
Η Today Screen περιέχει πληροφορίες για τη συσκευή. Οι πληροφορίες εµφανίζονται 
σε οριζόντιες γραµµές κατά µήκος της οθόνης και ονοµάζονται αντικείµενα (Items) 
της Today Screen. Για παράδειγµα η γραµµή που αναφέρει την ηµεροµηνία (Τρίτη, 
16 Μαΐου 2006) είναι το αντικείµενο Date. Μέσω των ρυθµίσεων, ο χρήστης µπορεί 
να επιλέξει ποια αντικείµενα θέλει να εµφανίζονται στην Today Screen όπως επίσης 
και να παραµετροποιήσει διάφορα χαρακτηριστικά τους (σε όποια αντικείµενα το 
επιτρέπουν αυτό). Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους προγραµµατιστές να 
γράψουν τα δικά τους Today Screen Items, επιλέγοντας αυτοί το είδος της 
πληροφορίας και τις λειτουργίες που θα εµφανίζουν. Τα Today Screen Items 
υλοποιούνται ως βοηθητικές βιβλιοθήκες (DLL) µε δύο προκαθορισµένα σηµεία 
εισόδου (entry points). Αυτά είναι το 240 για το αντικείµενο και το 241 για το dialog 
box των επιλογών παραµετροποίησής του (αν έχει). Κλείνοντας θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι για να θεωρήσει το σύστηµα το DLL που περιγράψαµε ως αντικείµενο 
της Today Screen θα πρέπει να καταχωρηθούν κάποιες πληροφορίες για αυτό στο 
κλειδί [HKEY_LOCAL_MACHINE]\Software \Microsoft\Today\Items του µητρώου 
(registry) των Win CE.  
 
Το κάτω µέρος της οθόνης φιλοξενεί την µπάρα µενού (menu bar). Στη µπάρα µενού 
εµφανίζεται ένα αποκλειστικό για τα Pocket PC χαρακτηριστικό: το µενού «Νέο» 
(New menu). Το New menu είναι διαθέσιµο στην Today Screen. Πατώντας πάνω σε 
οποιοδήποτε αντικείµενο του New menu τυπικά ξεκινά µια εφαρµογή µε επιλεγµένη 
ήδη την δηµιουργία ενός νέου αντικειµένου της. Αυτό γίνεται περισσότερο 
κατανοητό µε ένα παράδειγµα. Αν ο χρήστης πατήσει µε τη γραφίδα πάνω στο New 
menu και επιλέξει από εκεί το αντικείµενο «Word document» ουσιαστικά είναι σαν 
να έχει επιλέξει από τα προγράµµατα την εφαρµογή Word και στη συνέχεια µέσα από 
την εφαρµογή να έχει επιλέξει την επιλογή δηµιουργίας νέου εγγράφου. Το New 
menu µπορεί επιλεκτικά να εµφανίζεται και µέσα από τις εφαρµογές. Επίσης µπορεί 
να τροποποιηθεί από κάποια εφαρµογή µε δυο τρόπους. Ο πρώτος είναι να 
προστεθούν από την εφαρµογή κάποια επιπλέον αντικείµενα στο µενού του είτε 
µόνιµα (όταν δηλαδή τρέχει η εφαρµογή) είτε πρόσκαιρα (όταν η εφαρµογή 
βρίσκεται στο προσκήνιο). Ο δεύτερος τρόπος είναι να υπερκαλύψει η εφαρµογή που 
βρίσκεται στο προσκήνιο τις προκαθορισµένες λειτουργίες των αντικειµένων του. 
 

9.4 Εφαρµογές 
 
Όταν ένας χρήστης εκκινεί µια εφαρµογή, η διαµόρφωση της οθόνης είναι παρόµοια 
µε αυτή που φαίνεται στη Today Screen. Η µπάρα πλοήγησης βρίσκεται στην 
κορυφή, το παράθυρο της εφαρµογής καταλαµβάνει την κύρια περιοχή της οθόνης 
και στο κάτω µέρος της εµφανίζεται η µπάρα µενού. Οι εφαρµογές για τα Pocket PC 
είναι παραθυρικές εφαρµογές, έχουν εποµένως το βρόγχο µηνυµάτων, ένα κύριο 
παράθυρο και διαδικασίες παραθύρου. Ωστόσο µερικές νέες απαιτήσεις αλλάζουν 
λίγο το σχεδιασµό. Καταρχάς µια εφαρµογή για Pocket PC πρέπει να διασφαλίσει ότι 
µόνο ένα αντίγραφό της τρέχει τη δεδοµένη στιγµή. Το λειτουργικό σύστηµα δεν 
κάνει αυτό τον έλεγχο, οπότε πρέπει η εφαρµογή µε κάποιο τρόπο να το εξασφαλίσει. 
∆εύτερον, αντί να χρησιµοποιεί τη µπάρα εντολών, όπως κάνουν άλλες Win CE 
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εφαρµογές, χρησιµοποιεί τη µπάρα µενού. Σε πολλές περιπτώσεις η µπάρα µενού 
λειτουργεί ως µια ανανεωµένη µπάρα εντολών, έχει όµως µερικές ιδιαιτερότητες. Μια 
εφαρµογή για Pocket PC δεν πρέπει να έχει πλήκτρο «Κλείσιµο», ή εντολή 
«Έξοδος»/«Κλείσιµο» στα µενού της. Αυτό αν και φαίνεται περίεργο για ένα χρήστη 
επιτραπέζιων συστηµάτων, αντικατοπτρίζει την λογική και τον σκοπό που 
σχεδιάστηκε το περιβάλλον χρήστη αυτών των συσκευών. Η βασική λογική είναι ότι 
οι χρήστες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν αν τρέχει ή όχι µια συγκεκριµένη εφαρµογή 
πολύ απλά επειδή ένας χρήστης PDA δεν χρησιµοποιεί εφαρµογές, χρησιµοποιεί το 
PDA του. Παρόλα αυτά πολλές εφαρµογές καταστρατηγούν αυτή τη σχεδιαστική 
αντίληψη και δίνουν την επιλογή στο χρήστη να τις κλείσει µέσα από το µενού τους. 
Ο λόγος κυρίως είναι ότι έχοντας πολλές εφαρµογές ελαχιστοποιηµένες (συνήθως 
χωρίς γνώση ή επιλογή του χρήστη) καταναλώνεται πολύτιµη µνήµη RAM χωρίς 
ουσιαστικά να είναι αυτό αναγκαίο. 
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10 Πλατφόρµες Ανάπτυξης Εφαρµογών 
 
Η ανάπτυξη εφαρµογών για συσκευές που χρησιµοποιούν λειτουργικό σύστηµα 
Windows CE ακολουθεί το ρεύµα που χαρακτηρίζει και την ανάπτυξη εφαρµογών 
στα επιτραπέζια Windows συστήµατα. Στις µέρες µας κυριαρχούν δυο τάσεις στον 
προγραµµατισµό για Windows. Η πρώτη είναι ο παραδοσιακός (unmanaged), εγγενής 
κώδικας και η δεύτερη ο  κατευθυνόµενος (managed) κώδικας. 
 
Η πρώτη τάση, η παραδοσιακή, είναι ο προγραµµατισµός σε γλώσσες του τύπου C, 
C++, Pascal, όπου ο µεταγλωττιστής (compiler) µεταφράζει τον πηγαίο κώδικα 
απευθείας σε γλώσσα µηχανής κατανοητή από τον επεξεργαστή του υπολογιστή για 
τον οποίο µεταγλωττίζεται ο κώδικας. Τις περισσότερες φορές, οι προγραµµατιστές 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση χαµηλού-επιπέδου λεπτοµερειών όπως τη δέσµευση 
µνήµης, τη δεικτοδότηση, κ.ά. Αυτή η δύναµη στα χέρια των προγραµµατιστών είναι 
πολύ αποτελεσµατική, καθώς ο προγραµµατιστής µπορεί να «µιλάει» απευθείας στο 
λειτουργικό σύστηµα κάνοντας την εφαρµογή του πολύ αποδοτική. Από την άλλη 
µεριά, αυτή η δύναµη µπορεί να αποβεί καταστροφική καθώς µια λανθασµένη 
ενέργεια του προγραµµατιστή (π.χ. ένα λάθος σε ένα δείκτη) µπορεί να δώσει στην 
εφαρµογή πρόσβαση σε «απαγορευµένες» για αυτήν περιοχές µνήµης και να 
δηµιουργήσει προβλήµατα στο λειτουργικό σύστηµα. Επειδή ο εγγενής κώδικας 
λαµβάνει υπόψη του τις ιδιοµορφίες του εκάστοτε λειτουργικού συστήµατος και 
επεξεργαστή, η µεταφορά εφαρµογών (που είναι γραµµένες σε εγγενή κώδικα) από 
ένα σύστηµα σε ένα άλλο είναι µια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Για τη συγγραφή 
Windows CE εφαρµογών σε εγγενή κώδικα χρησιµοποιείται η πλατφόρµα embedded 
Visual C++ της Microsoft. 
 
Η δεύτερη τάση είναι αυτή που προωθεί η ίδια η Microsoft για όλα τα Windows 
συστήµατα, µέσω της τεχνολογίας .ΝΕΤ. Ο κατευθυνόµενος (managed) κώδικας δεν 
µεταφράζεται πλέον απευθείας σε γλώσσα µηχανής. Αντίθετα, υπάρχει ένα ενδιάµεσο 
επίπεδο το CLR (Common Language Runtime). Ο πηγαίος κώδικας µεταφράζεται σε 
µια γλώσσα κατανοητή στο CLR το οποίο στη συνέχεια αναλαµβάνει την επικοινωνία 
µε το λειτουργικό σύστηµα. Οι προγραµµατιστές που γράφουν managed κώδικα δεν 
νοιάζονται για το σύστηµα στο οποίο θα τρέξει η εφαρµογή τους. Το εκτελέσιµο 
αρχείο της εφαρµογής τους µπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε σύστηµα 
υποστηρίζει το .NET Framework.  Ένα ακόµη πλεονέκτηµα του managed κώδικα 
είναι η ευκολία και η ταχύτητα στην ανάπτυξη εφαρµογών. Τα σύγχρονα εργαλεία 
παρέχουν ένα περιβάλλον εργασίας που επιτρέπει την ταχύτατη ανάπτυξη εφαρµογών 
µε επαγγελµατικές προδιαγραφές. Σηµαντικό όµως µειονέκτηµα αποτελεί η ταχύτητα 
και η αποκρισιµότητα των managed εφαρµογών. Το γεγονός ότι η εφαρµογή θα 
πρέπει να µεταγλωττιστεί από το CLR σε γλώσσα µηχανής κατά την εκτέλεσή της 
εισάγει ένα σηµαντικό παράγοντα καθυστέρησης. Η καθυστέρηση αυτή µπορεί να 
µην είναι αντιληπτή σε επιτραπέζια συστήµατα µε δυνατούς επεξεργαστές, σε φορητά 
συστήµατα όµως µε σαφώς χαµηλότερες υπολογιστικές επιδόσεις µπορεί να είναι 
σηµαντική. Ο managed κώδικας µπορεί να γίνει µη-αποκρίσιµος αν ξεκινήσει µια 
συλλογή απορριµµάτων (garbage collection) σε λάθος χρόνο. Κατά τη συλλογή 
απορριµµάτων όλα τα νήµατα της managed εφαρµογής αναστέλλονται. Σε σενάρια 
χειρότερης περίπτωσης η ολοκλήρωση της συλλογής απορριµµάτων µπορεί να 
χρειαστεί µερικά δευτερόλεπτα. Η ανάπτυξη managed εφαρµογών γίνεται µέσω του 
Microsoft Visual Studio .NET. Ένα µέρος του .NET framework έχει µεταφερθεί στα 
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Windows CE υπό την ονοµασία .NET Compact Framework. Πλέον από την έκδοση 
Win CE 4.1, το Compact Framework έχει ενσωµατωθεί στη ROM του λειτουργικού 
συστήµατος. Το Compact Framework βρίσκεται αυτή τη στιγµή στην 2η έκδοσή του 
που επεκτείνει την πρώτη έκδοση µε νέα χαρακτηριστικά, βελτιώνει τα ήδη 
υπάρχοντα και περιλαµβάνει ακόµα περισσότερες κλάσεις του .NET Framework. Οι 
προγραµµατιστές µπορούν να αναπτύξουν managed εφαρµογές για το .NET Compact 
Framework µέσω των γλωσσών C# και Visual Basic .NET που περιλαµβάνονται στο 
Visual Studio .NET. 
 

10.1 .NET Compact Framework 
 
Μέχρι την έκδοση του Microsoft Visual Studio 7.1 οι προγραµµατιστές εφαρµογών 
για τις πλατφόρµες Pocket PC και Windows CE ήταν περιορισµένοι στην ανάπτυξη 
µόνο unmanaged κώδικα. Η συγκεκριµένη έκδοση του Visual Studio µε τις 
επεκτάσεις Smart Device Extensions (.NET Compact Framework) προσέφερε στους 
προγραµµατιστές Win CE εφαρµογών όλες τις ευκολίες και τη δύναµη του managed 
κώδικα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του .NET Compact Framework συνοψίζονται στα 
εξής: 
 

• ∆υο γλώσσες, C# και Visual Basic .NET, υποστηρίζονται από τις Smart 
Device Extensions. Η διαλειτουργικότητα µεταξύ των δυο αυτών γλωσσών 
είναι εύκολη επειδή και οι δυο µεταγλωττίζονται στου ιδίου τύπου κώδικα και 
παρέχουν πρόσβαση σε αντικείµενα δεδοµένων µέσα στο .NET Compact 
Framework 

 
• Οποιαδήποτε γλώσσα που στοχεύει το .NET Compact Framework µπορεί να 

ανταλλάσσει αντικείµενα του µε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα το υποστηρίζει. 
 

• Τα εκτελέσιµα αρχεία των managed εφαρµογών είναι τα ίδια ανεξαρτήτως 
αρχιτεκτονικής του συστήµατος για το οποίο προορίζονται. Οι 
προγραµµατιστές µπορούν να µεταγλωττίσουν µια εφαρµογή µόνο µια φορά 
και να την διανείµουν σε πλήθος διαφορετικών Windows CE συσκευών. 

 
• Το .NET CF παρέχει υποστήριξη Παραθυρικών Φορµών  (Windows Forms) 

που επιτρέπουν την αστραπιαία ανάπτυξη περιβαλλόντων χρήστη. 
 

• Το .NET CF περιέχει µια ευρεία ποικιλία κλάσεων πρόσβασης δεδοµένων, 
χειρισµού XML, ένα πλούσιο σύνολο βασικών τύπων δεδοµένων, εύκολη στη 
χρήση υποστήριξη δικτύωσης και άλλα. 

 
• Το .NET CF και το Common Language Runtime παρέχουν συλλογή 

απορριµµάτων (garbage collection), µε στόχο τη εξάλειψη διαρροών µνήµης 
αυτόµατα. Κάτι τέτοιο στον unmanaged κώδικα είναι πολύ δύσκολο να 
διαγνωσθεί. 

 
• Το .NET CF παρέχει ένα πλούσιο µοντέλο νηµάτων χωρίς να απαιτεί την 

πλήρη κατανόηση των πολύπλοκων διαδικασιών της δηµιουργίας νηµάτων. 
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• Πολλαπλές εκδόσεις του .NET CF µπορούν να λειτουργούν µαζί. Οι 
εφαρµογές στοχεύουν την έκδοση που γνωρίζουν ότι είναι συµβατές µε αυτή. 
Αυτή η διάταξη εξαλείφει το κλασσικό πρόβληµα “DLL hell” που συµβαίνει 
όταν ένα DLL άρθρωµα αναβαθµίζεται και σπάει η συµβατότητά του µε 
κάποιες εφαρµογές που υποστήριζαν προηγούµενη έκδοση του DLL αυτού. 

 
• Το .NET CF διαθέτει ένα µηχανισµό που καλώντας τον ο προγραµµατιστής 

µπορεί να γράψει εγγενή κώδικα όταν θέλει να απευθυνθεί στο λειτουργικό 
σύστηµα απευθείας ή θέλει να φτιάξει µια λειτουργία που δεν υποστηρίζει το 
.NET CF. 

 

10.1.1 Μια πιο λεπτοµερής µατιά στο .NET Compact Framework 
 
Το .ΝΕΤ CF δεν υπάρχει στο κενό. Στηρίζεται σε τρία στρώµατα τεχνολογίας: το 
Common Language Runtime, το Just-in-Time Compiler και το λειτουργικό σύστηµα 
Windows CE. Το διάγραµµα στην εικόνα 14 περιγράφει πως µια managed εφαρµογή 
αλληλεπιδρά µε το .NET CF και τα στρώµατα κάτω από αυτό. 
 

 
Εικόνα 14 

 
Το πρώτο στρώµα είναι το ίδιο το υλικό, που αποτελείται από τον επεξεργαστή 
(CPU) και την κύρια µνήµη. Οι συσκευές συνήθως διαθέτουν οθόνη αφής, δίκτυο, 
κύκλωµα ήχου κ.ά. 
 
Όλο το υλικό ελέγχεται από το δεύτερο στρώµα, το λειτουργικό σύστηµα των Win 
CE. Το λειτουργικό σύστηµα παρέχει ρουτίνες διαχείρισης µνήµης και το φορτωτή 
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προγραµµάτων (program loader). Ο program loader, εκτός από τις άλλες του 
λειτουργίες, φορτώνει στη µνήµη ένα εκτελέσιµο και το εκκινεί. 
 
Το επόµενο στρώµα πάνω από το λειτουργικό σύστηµα είναι το Common Language 
Runtime (CLR). Οι εφαρµογές που έχουν γραφτεί στις παραδοσιακές γλώσσες 
προγραµµατισµού, όπως C, C++, στοχεύουν το λειτουργικό ως πλατφόρµα. 
Μεταγλωττίζονται σε κώδικα κατανοητό από την CPU της συσκευής, αλλά 
στηρίζονται από το λειτουργικό σύστηµα για να τις φορτώσει και να τους παρέχει 
υπηρεσίες, όπως σχεδίαση παραθύρων και αντίδραση στην είσοδο δεδοµένων από το 
χρήστη. 
 
Το CLR είναι η πλατφόρµα που στοχεύουν οι managed εφαρµογές. Οι managed 
εφαρµογές σε αντίθεση µε τις προηγούµενες, δεν µεταγλωττίζονται σε κώδικα 
µηχανής, αλλά σε κώδικα Microsoft Intermediate Language (IL). Ο κώδικας της 
Intermediate Language µοιάζει µε κώδικα µηχανής για µια εικονική αρχιτεκτονική 
CPU. Ο managed κώδικας εποµένως δεν µπορεί να εκτελεστεί απευθείας από τον 
επεξεργαστή µιας συσκευής. Πρέπει πρώτα να µεταφραστεί σε εγγενή κώδικα. 
 
Η δουλειά του CLR είναι η εκτέλεση managed κώδικα. Για να γίνει αυτό, ο managed 
κώδικας θα πρέπει να αποδοθεί σε εγγενή µορφή κατανοητή από τη CPU. Το CLR 
ακολουθεί τρία βασικά βήµατα για να µετατρέψει τον managed κώδικα σε εγγενή και 
να τον εκτελέσει: 
 

1. ο IL κώδικας πρέπει να φορτωθεί στη µνήµη από το σύστηµα αρχείων. 
 

2. µερικός ή ολόκληρος ο IL κώδικας πρέπει να µεταφραστεί σε εγγενή κώδικα 
προκειµένου η CPU να τον εκτελέσει. 

 
3. αν ο IL κώδικας αναφέρεται σε µέρη κώδικα που βρίσκονται σε ένα DLL θα 

πρέπει το DLL αυτό να εντοπιστεί και να φορτωθεί στη µνήµη. Στη συνέχεια 
τα κατάλληλα τµήµατα του DLL θα πρέπει να µεταφραστούν σε εγγενή 
κώδικα και να εκτελεστεί. 

 
Ο JIT (Just-In-Time Compiler) είναι υπεύθυνος για τη µετάφραση του managed 
κώδικα σε εγγενή ώστε να µπορέσει να εκτελεστεί ένα managed πρόγραµµα. 
Υπάρχουν δυο JITs διαθέσιµοι µε το .NET CF, ο “SJIT” και ο “IJIT”. 
 

IJIT: ο IJIT compiler είναι διαθέσιµος για κάθε τύπο CPU που υποστηρίζει το 
.NET CF: ARM, MIPS, SHx, x86. ο IJIT compiler είναι ο πιο γρήγορος από 
τους δυο, αλλά είναι απλούστερος. Άρα, παρόλο που ο IJIT µεταφράζει 
managed κώδικα σε εγγενή γρήγορα, ο εγγενής κώδικας που προκύπτει δεν 
είναι τόσο βελτιστοποιηµένος όσο είναι ο κώδικας που παράγει ο SJIT. 
 
SJIT: ο SJIT compiler είναι διαθέσιµος µόνο για τους ARM επεξεργαστές. Οι 
ARM είναι οι πιο συχνοί επεξεργαστές για την πλατφόρµα των Pocket PC και 
εποµένως αντικατοπτρίζουν το µεγαλύτερο µερίδιο χρηστών του .NET CF. Ο 
SJIT είναι παραµετροποιηµένος ώστε να εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα 
των ARM επεξεργαστών. Παρόλο που η µετάφραση µε τον συγκεκριµένο 
compiler παίρνει περισσότερη ώρα σε σύγκριση µε τον IJIT, ο παραγόµενος 
εγγενής κώδικας µπορεί να τρέχει µέχρι και δυο φορές πιο γρήγορα. 
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Εξ’ ορισµού, ο IJIT χρησιµοποιείται µόνο σε πλατφόρµες που δεν είναι διαθέσιµος ο 
SJIT. Αυτό έχει νόηµα επειδή ο χρόνος που καταναλώνει µια συσκευή για τη 
µετάφραση του κώδικα µε οποιονδήποτε από τους δυο JITs φαίνεται ασήµαντος 
συγκρινόµενος µε τον χρόνο εκτέλεσης του κώδικα. 
 
Ένα σηµαντικό µέρος της συγγραφής αποδοτικών εφαρµογών είναι η αποφυγή της 
υπερβολικής δραστηριότητας του JIT. Και οι δυο µηχανές JIT µεταγλωττίζουν 
κώδικα µόνο όταν είναι απαραίτητος και κατά βάση µεθόδου. Αυτό σηµαίνει ότι αν 
µια κλάση έχει 100 µεθόδους αλλά µόνο οι 10 από αυτές εκτελούνται από µια 
εφαρµογή, τότε µόνο αυτές οι 10 περνάνε από τη διαδικασία JIT του CLR.  Όταν µια 
µέθοδος περάσει από το JIT, τότε το CLR προσπαθεί να διατηρήσει στη µνήµη τον 
εγγενή κώδικα της µεθόδου για όλη τη διάρκεια ζωής της εφαρµογής. Άρα το κόστος 
του περάσµατος µιας µεθόδου από το JIT πληρώνεται µονάχα µια φορά ανεξάρτητα 
από το πόσες φορές θα εκτελεστεί αυτή η µέθοδος. 
 
Το CLR διατηρεί όλο το κώδικα που έχει περάσει από το JIT στη µνήµη για όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Αν µια συσκευή αντιµετωπίσει πρόβληµα επάρκειας µνήµης 
τότε θα διαγράψει από τη µνήµη µέρος του κώδικα (κατά βάση µεθόδου). Αυτό 
καλείται πέταµα κώδικα (code pitching). Αν ο κώδικας µιας εφαρµογής (που έχει 
περάσει από το JIT) πεταχτεί και η µέθοδος κληθεί ξανά, τότε ο IL κώδικας της 
µεθόδου θα πρέπει να περάσει από το JIT ξανά. Το CLR πετάει κώδικα βασισµένο 
στο πόσο πρόσφατα εκτελούνται οι µέθοδοι: ο κώδικας που χρησιµοποιήθηκε 
λιγότερο πρόσφατα πετάγεται πρώτος. 
 
Σε ακραίες καταστάσεις, οι εφαρµογές µπορούν να καταλήξουν σε ένα σενάριο όπου 
µια µέθοδος περνάει από το JIT κάθε φορά που καλείται µέσα σε ένα βρόγχο. Αυτό 
έχει φοβερό αντίκτυπο στην απόδοση και είναι ανάλογο µε την εκτέλεση πάρα 
πολλών εφαρµογών σε ένα υπολογιστή µε ανεπαρκή µνήµη. Οι σελίδες της µνήµης 
θα εναλλάσσονται στο δίσκο και αν η έλλειψη µνήµης είναι πολύ µεγάλη, τότε ο 
υπολογιστής θα ξοδεύει τον περισσότερο χρόνο στην εναλλαγή σελίδων αντί να 
εκτελεί τον κώδικα του προγράµµατος. 
 

10.1.2 Οι βιβλιοθήκες κλάσεων του .NET CF 
 
Το .NET Compact Framework είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από DLL αρχεία που 
περιέχουν κλάσεις. Τα αρχεία αυτά είναι γραµµένα κυρίως σε managed κώδικα, 
µερικά από αυτά όµως αλληλεπιδρούν άµεσα µε το λειτουργικό σύστηµα µέσω 
εγγενή κώδικα. Παρακάτω θα αναφέρουµε τα DLLs που απαρτίζουν το .NET CF 
καθώς και το ρόλο που παίζουν: 
 

Mscorlib.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιλαµβάνει ένα µέρος των βασικών 
κλάσεων. Περιέχει κλάσεις βασικών τύπων δεδοµένων όπως Int16, Int32, 
κτλ, καθώς και τις κλάσεις των ακολούθων χώρων ονοµάτων: 
System.Collections, System.Diagnostics, System.IO, 
System.Reflection, System.Runtime, System.Text και 
System.Threading. Μερικές από τις κλάσεις που περιέχονται σε αυτή τη 
βιβλιοθήκη απαιτούν την κλήση εγγενή κώδικα, αλλά παρουσιάζουν στους 
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προγραµµατιστές managed κώδικα την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για 
κλάσεις managed κώδικα µόνο. 
 
System.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει κλάσεις όπως Uri, FileUri 
και UncName. Παρέχει στέγη επίσης στις 
System.Collections.Specialized, System.Net και 
System.Text.RegularExpressions. 
 
Microsoft.VisualBasic.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει βοηθητικές 
µεθόδους και αντικείµενα για Visual Basic προγράµµατα, όπως το 
ErrObject που χρησιµοποιείται στο χειρισµό εξαιρέσεων της Visual Basic. 
 
System.Windows.Forms.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει τις 
περισσότερες κλάσεις του χώρου ονοµάτων System.Windows.Forms. 
Αυτές οι κλάσεις παρέχουν κοινά στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος 
χρήστη (GUI) όπως κουµπιά, ετικέτες και άλλα. Ας σηµειωθεί ότι αυτή η 
βιβλιοθήκη δεν περιέχει όλες τις τάξεις των Windows.Forms του επιτραπέζιου 
.NET Framework. 
 
System.Windows.DataGrid.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει τη 
κλάση DataGrid, ένα στοιχείο GUI που διευκολύνει την προβολή των 
περιεχοµένων µιας βάσης δεδοµένων σε µια δοµηµένη, πινακοειδή δοµή 
χρησιµοποιώντας µόνο λίγες γραµµές κώδικα. Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό 
µε τις κλάσεις DataView και DataSet. 
 
System.Drawing.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει το API για µεθόδους 
σχεδιασµού χαµηλού-επιπέδου, όπως η σχεδίαση γραµµών, κύκλων, εικόνων 
και άλλων. 
 
Microsoft.WindowsCE.Forms.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη χειρίζεται την 
υλοποίηση του πίνακα εισαγωγής (SIP – Soft Input Panel) και τη κλάση 
MessageWindow που επιτρέπει στους προγραµµατιστές να χειριστούν 
άµεσα τα µηνύµατα από την ουρά µηνυµάτων των Win CE. 
 
System.SR.*.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει τους αλφαριθµητικούς 
πόρους για τις εξαιρέσεις. Υπάρχει η επιλογή να µην συµπεριληφθεί αυτή η 
βιβλιοθήκη µε µια εφαρµογή για την εξοικονόµηση χώρου στη συσκευή. Αν 
επιλεχθεί αυτή η επιλογή και συµβεί µια εξαίρεση στην εφαρµογή τότε δεν θα 
εµφανιστεί γραπτή πληροφόρηση για την εξαίρεση που συνέβει. 
 
System.Data.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει την υλοποίηση των 
κλάσεων του χώρου ονοµάτων System.Data. Η κεντρική κλάση σε αυτό το 
χώρο ονοµάτων είναι η DataSet η οποία είναι ικανή για σιεραϊκή διάταξη 
της XML και µπορεί να αλληλεπιδρά µε τη µηχανή βάσης δεδοµένων SQL 
CE. 
 
System.XML.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει τις κλάσεις του χώρου 
ονοµάτων System.XML. Οι κλάσεις που περιέχονται στο .NET CF είναι 
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υποσύνολο των κλάσεων που περιέχονται στην επιτραπέζια έκδοση του .NET 
Framework. 
 
System.Web.Services.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει τις κλάσεις 
του χώρου ονοµάτων System.Web.Services που παρέχει την 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) βασισµένες 
σε XML. 
 
System.NET.IrDa.dll: Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει τις κλάσεις των 
χώρων ονοµάτων System.NET και System.NET.Sockets που 
σχετίζονται µε τις επικοινωνίες µέσω της θύρας υπερύθρων µιας συσκευής. Η 
κεντρική κλάση είναι η IrDAClient. 
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1 Εισαγωγή 
 
Το Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης (Global Positioning System – GPS) ξεκίνησε να 
αναπτύσσεται κατά τη δεκαετία του 1970 από το Υπουργείο Άµυνας των Η.Π.Α. 
Αρχικά στηριζόταν και λειτουργούσε µε 24 δορυφόρους (21 απαιτούνταν πραγµατικά 
και 3 ως αντικαταστάτες). Στις µέρες µας διαθέτει περίπου 30 δορυφόρους σε τροχιά 
γύρω από τη γη και σε απόσταση 20200 χλµ. Οι δορυφόροι του GPS µεταδίδουν 
σήµατα από τα οποία ένας GPS δέκτης µπορεί να υπολογίσει µε ακρίβεια τη θέση του 
αν βρίσκεται στην επιφάνεια της γης, στην ατµόσφαιρα ή ακόµα και σε χαµηλή 
τροχιά. Το GPS χρησιµοποιείται τόσο για πολεµικούς όσο και για πολιτικούς 
σκοπούς. Αν και αρχικά προσανατολιζόταν για πολεµική χρήση τα τελευταία χρόνια 
έχει υπερισχύσει η χρήση του από πολίτες για προσανατολισµό (π.χ. από ορειβάτες), 
πλοήγηση οχηµάτων (π.χ. αυτοκινήτων  µέσα στην πόλη), ναυσιπλοΐα, αεροπορία, 
γεωργία και γενικά βρίσκει εφαρµογή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 
(επαγγελµατική ή ερασιτεχνική) που απαιτεί γνώση της θέσης µας στη Γη. Πλέον 
εκτός από τη χρήση του για τον εντοπισµό θέσης, χρησιµοποιείται επίσης ως µέσο 
µέτρησης χρόνου. Η τεχνολογία του GPS είναι διαθέσιµη χωρίς χρέωση σε 
οποιονδήποτε διαθέτει συσκευή δέκτη του GPS σήµατος. Το µόνο απαραίτητο είναι 
να έχει καθαρή θέα προς τους δορυφόρους, µε λίγα λόγια ανοιχτή θέα προς τον 
ουρανό. 
 
Το σωστό όνοµα του συστήµατος είναι NAVSTAR (Navigation System for Timing 
and Ranging). Εµπνευστής και πατέρας του συστήµατος ήταν ο ∆ρ. Ivan Getting 
(µαζί µε τον Bradford Parkinson): 

 

Ο ∆ρ. Ivan Getting γεννήθηκε το 1912 στην Νέα Υόρκη. Σπούδασε φυσική στο Μ.Ι.Τ. 
(Massachusetts Institute of Technology) όπου και πήρε το πτυχίο του (Bachelor of 
Science) το 1933. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης και το 1935 
έλαβε το διδακτορικό του τίτλο στην αστροφυσική. 

Το 1951, ο Ivan Getting έγινε αντιπρόεδρος στο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της 
εταιρείας Raytheon. Η εταιρεία αυτή πρότεινε το πρώτο τρισδιάστατο σύστηµα εύρεσης 
θέσης στην Πολεµική Αεροπορία των Η.Π.Α. (USAF) ως απάντηση στην αίτηση της 
τελευταίας για ένα σύστηµα καθοδήγησης των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων 
ICBM.  

Όταν ο Ivan Getting έφυγε από τη Raytheon το 1960, αυτή η προτεινόµενη τεχνική ήταν 
από τις πιο προηγµένες µεθόδους στην τεχνολογία πλοήγησης και οι αρχές της 
αποτέλεσαν τους θεµέλιους λίθους στην ανάπτυξη του GPS. 

Υπό την καθοδήγηση του ∆ρ. Getting, µηχανικοί και επιστήµονες της αεροδιαστηµικής 
µελέτησαν την χρήση των δορυφόρων ως τη βάση ενός συστήµατος πλοήγησης οχηµάτων 
που κινούνται ταχύτατα στις τρεις διαστάσεις. Η µελέτη τους κατέληξε στην δηµιουργία 
του GPS. 

(πηγή: History of the Global Positioning System – GPS, Mary Bellis 
http://inventors.about.com/od/gstartinventions/a/gps.htm) 
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2 Ιστορική εξέλιξη του GPS 
 
1973 Απόφαση για την ανάπτυξη ενός συστήµατος πλοήγησης µε 

δορυφόρους βασισµένο στα συστήµατος TRANSIT, TIMATION και 
621Β της USAF και του Αµερικανικού Ναυτικού (U.S. Navy) 

1974 - 1979 ∆οκιµές του συστήµατος 
1977 Γίνονται οι πρώτες δοκιµές των GPS δεκτών προτού ακόµα 

εκτοξευθούν οι πρώτοι δορυφόροι και µπουν σε τροχιά. Οι ποµποί 
έχουν εγκατασταθεί στην επιφάνεια της γης και καλούνται ψευδο-
δορυφόροι. 

1978 - 1985 Ένα σύνολο από 11 Block I δορυφόρους εκτοξεύονται αυτή τη 
περίοδο 

1980 Εκτόξευση του πρώτου Block I δορυφόρου που διέθετε αισθητήρες 
για τον εντοπισµό πυρηνικών εκρήξεων. Αυτός ο δορυφόρος θα 
ήλεγχε την συµµόρφωση ως προς την συµφωνία του 1963 µεταξύ 
Η.Π.Α και Σοβιετικής Ένωσης να απέχουν από οποιαδήποτε 
πυρηνική δοκιµή στη γη, στο βυθό της θάλασας ή στο διάστηµα. 

1979 Απόφαση για την διεύρυνση του GPS συστήµατος. Αµέσως µετά οι 
πόροι µειώνονται σηµαντικά και το πρόγραµµα αναδιοργανώνεται. 
Στην αρχή µόνο 18 δορυφόροι επετράπη να λειτουργούν. Το 1988 το 
πλήθος των δορυφόρων αυξάνεται ξανά σε 24 καθώς η 
λειτουργικότητα του συστήµατος µε µόνο 18 δεν είναι ικανοποιητική. 

1980- 1982 Η οικονοµική θέση του έργου είναι κρίσιµη καθώς η χρησιµότητα 
του συστήµατος τίθεται υπό αµφισβήτηση ξανά και ξανά από τους 
χορηγούς. 

1983 Όταν ένα πολιτικό αεροσκάφος των Κορεατικών Αερογραµµών 
καταρρίπτεται επειδή µπήκε σε Σοβιετική περιοχή, αποφασίζεται να 
επιτραπεί η πολιτική χρήση του GPS συστήµατος. 

1986 Το ατύχηµα του διαστηµικού λεωφορείου “Challenger” σηµατοδοτεί 
καθυστέρηση για το GPS πρόγραµµα, καθώς τα διαστηµικά 
λεωφορεία ήταν υπεύθυνα για τη µεταφορά των δορυφόρων του GPS. 
Το πρόβληµα αρχικά ξεπεράστηκε µε χρήση πυραύλων. 

1989 Εγκαθίσταται και ενεργοποιείται ο πρώτος Block II δορυφόρος 
1990 - 1991 Προσωρινή απενεργοποίηση της Επιλεκτικής ∆ιαθεσιµότητας 

(Selective Availability – SA) κατά τη διάρκεια του Πόλεµου του 
Κόλπου. Σε αυτή τη περίοδο πολιτικοί δέκτες θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν καθώς οι στρατιωτικοί δεν επαρκούν. Την 1 
Ιουλίου 1991 η SA ενεργοποιείται ξανά. 

08.12.1993 Ανακοινώνεται η Αρχική Επιχειρησιακή ∆υνατότητα (Initial 
Operational Capability – IOC). Την ίδια χρονιά αποφασίζεται 
οριστικά η εξουσιοδότηση της δωρεάν πολιτικής χρήσης του 
συστήµατος παγκοσµίως 

Μάρτιος 
1994 

Ο τελευταίος Block II δορυφόρος ολοκληρώνει τον αστερισµό των 
GPS δορυφόρων  

17.07.1995 Ανακοινώνεται η Πλήρης Επιχειρησιακή ∆υνατότητα (Full 
Operational Capability - FOC) 

01.05.2000 Τελική απενεργοποίηση της Επιλεκτικής ∆ιαθεσιµότητας (SA) που 
βελτιώνει την ακρίβεια για τους πολιτικούς χρήστες από τα 100 
µέτρα στα 20 
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20.03.2004 Εκτόξευση του 50στού GPS δορυφόρου 
25.09.2005 Εκτόξευση του πρώτου IIR-M GPS δορυφόρου. Αυτός ο νέος τύπος 

υποστηρίζει το νέο στρατιωτικό Μ-σήµα και το δεύτερο πολιτικό 
σήµα L2C. 

 

3 Το GPS Σύστηµα  
 
Το GPS σύστηµα όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, είναι ένα δορυφορικό 
σύστηµα εντοπισµού θέσης, ταχύτητας και διανοµής χρόνου και αποτελείται από τα 
εξής τµήµατα : 
 
Α) Από το δορυφορικό τµήµα: Αυτό είναι ένα σύνολο (constellation) 30 περίπου 
δορυφόρων τύπου NAVSTAR, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από την Γη σε ύψος 
12.600 µιλίων (περίπου 20200 Km). Οι πρώτοι δορυφόροι τέθηκαν σε τροχιά το 
1978. Με την πάροδο των ετών, οι δορυφόροι εξελίχθηκαν ολοένα και περισσότερο 
και µέχρι σήµερα υπάρχουν πέντε διαφορετικά είδη (Block I, Block II, Block IIA, 
Block IIR και Block IIF).  
 
Οι ενεργοί δορυφόροι, είναι «αναπτυγµένοι» σε 6 τροχιακά επίπεδα (οµαλά 
κατανεµηµένες τροχιές) µε τέτοια ταχύτητα ώστε ο κάθε δορυφόρος να περνά πάνω 
από κάθε επίγειο σταθµό παρακολούθησης κάθε 12 ώρες. Αυτό σηµαίνει ότι 
υπάρχουν πάντοτε περισσότεροι από 4 δορυφόροι ορατοί στον ουρανό από κάθε 
σηµείο του πλανήτη (εικόνα 15). 
 

 
Εικόνα 15 

 
Οι δορυφόροι συνεχώς µεταδίδουν σήµατα σε δύο συχνότητες της φασµατικής ζώνης 
L (L-band frequencies/390-1550MHz) και συγκεκριµένα στις συχνότητες L1= 
1575,42 MHz (19cm) και L2=1227,6 (24cm) MHz. 
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Κάθε δορυφόρος χαρακτηρίζεται µε δύο αριθµούς (ταυτότητες). Ο πρώτος είναι ο 
αύξων αριθµός εκτόξευσης και ο δεύτερος είναι ο αριθµός ασφαλείας (security) PRN 
(Pseudo Random Noise), που είναι ένας ειδικός κωδικός αριθµός ο οποίος σχετίζεται 
µε τον κώδικα ακρίβειας Ρ (Precision Code/Κώδικας Ακρίβειας).  
Ο στρατιωτικός Κώδικας Ακρίβειας P (Precision Code/10,23 ΜΗz) χρησιµοποιεί τα 
σήµατα L1 και L2 για τον ακριβή προσδιορισµό της απόστασης του δορυφόρου από 
το δέκτη GPS.  
 
Το σήµα L1 περιέχει, εκτός από τον κώδικα ακριβείας P, και τον πολιτικό (εµπορικό) 
κώδικα C/A (Coarse/Acquisition-Code/10,23 ΜΗz), ο οποίος περιέχει δεδοµένα για 
τα χαρακτηριστικά του κώδικα Ρ. Χρησιµοποιείται για την διόρθωση της 
καθυστέρησης των σηµάτων, που οφείλεται στην ιονόσφαιρα. Στον κωδικό C/A 
µπορούν να γίνουν ταχύτατες τηλεχειριζόµενες επεµβάσεις, οι οποίες έχουν σαν 
αποτέλεσµα την αλλοίωση της ακρίβειας εντοπισµού του στίγµατος (κάτι που έγινε 
στον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας, από το Υπουργείο Άµυνας των Η.Π.Α.). 
 
Εκτός από τους δύο προηγούµενους κώδικες, υπάρχει και ο κώδικας δεδοµένων ή D-
κώδικας (Data-Code) που υπερτίθεται στα σήµατα L1 και L2 και περιέχει διάφορες 
πληροφορίες όπως, π.χ., για την ακριβή θέση του δορυφόρου σε κάθε χρονική στιγµή, 
χρονικές καθυστερήσεις των δορυφορικών χρονοµέτρων κλπ.  
 
Η ακρίβεια των δύο κωδικών (C/A και P) είναι διαφορετική και αυτό γιατί ο 
πολιτικός δέκτης GPS δε µπορεί να αποκρυπτογραφήσει τον στρατιωτικό κωδικό P, 
όταν το καθεστώς ασφάλειας (security status) µέσω της επιλεκτικής διαθεσιµότητας 
(Selective Availability) είναι απαγορευτικό. Στην απαγορευτική αυτή περίπτωση ο 
στρατιωτικός δέκτης GPS δίδει τη θέση του στίγµατος µε οριζόντια ακρίβεια 17,8 µ. 
και κατακόρυφη ακρίβεια 27,7 µ. ενώ οι πολιτικοί δέκτες GPS µε οριζόντια ακρίβεια 
100 µ. και κατακόρυφη ακρίβεια 156 µ. 
 
Β) Από το τµήµα ελέγχου: Αυτό αποτελείται από πέντε επίγειους σταθµούς 
παρακολούθησης των δορυφόρων και των σταθµών εκποµπής πληροφορίας προς 
τους δορυφόρους (Hawaii και Kwajalem (Pacific), Ascension Island (Atlantic), Diego 
Garcia (Indian Ocean) και Colorado Springs). Ο κύριος σταθµός ελέγχου βρίσκεται 
στην αεροπορική βάση του Schriever Colorado Springs των Η.Π.Α. (πρώην Falcon 
Base/AFB). Από τον Σεπτέµβριο του 2005, έξι επιπλέον επίγειοι σταθµοί του NGA 
(National Geospatial-Intelligence Agency) προστέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες. 
Τώρα κάθε δορυφόρος είναι ορατός από τουλάχιστον δυο επίγειους σταθµούς. Αυτό 
επιτρέπει τον πιο ακριβή υπολογισµό τροχιών και άλλων δεδοµένων. Για τον τελικό 
χρήστη, αναµένεται καλύτερη ακρίβεια στίγµατος. Στο άµεσο µέλλον πέντε ακόµα 
σταθµοί της NGA θα τεθούν σε λειτουργία έτσι ώστε κάθε δορυφόρος θα είναι 
ορατός από τουλάχιστον τρεις επίγειους σταθµούς. 
 
Οι επίγειοι σταθµοί παρακολούθησης στέλνουν διορθωµένα δεδοµένα για να κρατούν 
τους δορυφόρους σε ετοιµότητα και ακριβώς στην θέση που προγραµµατίστηκαν να 
βρίσκονται. 
 
Γ) Από το τµήµα των χρηστών: Αυτό αποτελείται από διάφορους στρατιωτικούς και 
πολιτικούς (εµπορικούς) τύπους δεκτών GPS. Οι GPS δέκτες, χωρίζονται σε δυο 
κατηγορίες ανάλογα µε τα κανάλια που διαθέτουν και τον τρόπο που τα 
χρησιµοποιούν. Υπάρχουν δέκτες που µπορούν να λαµβάνουν σήµατα από τέσσερις ή 
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περισσότερους δορυφόρους την ίδια στιγµή (αφιερώνοντας ένα κανάλι για κάθε 
συχνότητα L1 ή L2 του δορυφόρου) και λέγονται πολυκάναλοι. Επίσης υπάρχουν και 
δέκτες που διαθέτουν ένα ή δύο κανάλια τα οποία συνεχώς αλλάζουν και 
παρακολουθούν µια τον ένα δορυφόρο και µια τον επόµενο για να συγκεντρώσουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για τις µετρήσεις και λέγονται ακολουθιακοί. 
 
Είναι προφανή τα πλεονεκτήµατα των πολυκάναλων δεκτών που αντί να 
παρακολουθούν µόνο τους τέσσερις δορυφόρους, παρακολουθούν όλους τους 
ορατούς κάθε στιγµή (all-in-view) δορυφόρους σε 9, 10 µέχρι και 12 κανάλια για 
κάθε συχνότητα για να υπολογίσουν θέση και ταχύτητα µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 
Όπως είναι φυσικό, οι πολυκάναλοι δέκτες είναι αυτοί που έχουν επικρατήσει στις 
µέρες µας. 
 
Επειδή οι GPS δέκτες απευθύνονται στους χρήστες του συστήµατος, είναι φυσικό η 
χρήση τους να είναι πολυποίκιλη. Για αυτό το λόγο υπάρχει µια ακόµα 
κατηγοριοποίηση των δεκτών βάσει της χρήσης της οποίας τυγχάνουν. 
 
Έχουµε εποµένως: 
 
Γενικού Σκοπού Φορητοί ∆έκτες 

Αυτοί οι δέκτες είναι φορητοί και µικροί σε µέγεθος, τροφοδοτούνται 
από µπαταρία και έχουν ενσωµατωµένη οθόνη. Η οθόνη είναι 
συνήθως υγρών κρυστάλλων (για χαµηλή κατανάλωση) και µπορεί να 
είναι είτε αλφαριθµητική είτε να µπορεί να απεικονίζει και γραφικά. 
Μερικοί από αυτούς τους δέκτες έχουν την ιδιότητα να απεικονίζουν 
αεροναυτικούς ή θαλάσσιους χάρτες (µε χρήση καρτών µνήµης). Η 
κεραία τους συνήθως αποσπάται ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί στο 
εξωτερικό του οχήµατος. 
 

Προσδιορισµός Ύψους 
Αυτοί οι δέκτες χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν την 
τρισδιάστατη θέση ενός αντικειµένου σε σχέση µε τη Γη. Αυτοί οι 
δέκτες χρησιµοποιούν πολλαπλές κεραίες, η σχετική θέση των οποίων 
πρέπει να είναι γνωστή. 
 

Αεροπλοΐα 
Η ακρίβεια εξαρτάται από την κατηγορία του αεροσκάφους στο οποίο 
χρησιµοποιείται η συσκευή. ∆έκτες που προορίζονται για γενική 
αεροπλοΐα µπορεί να µην χρησιµοποιούν καµία διόρθωση σφαλµάτων 
και περιορίζονται εποµένως σε 100 µέτρα 95% ακρίβειες. ∆έκτες που 
ενσωµατώνονται στο σύστηµα πλοήγησης ενός πολιτικού επιβατικού 
αεροσκάφους µπορεί να είναι τόσο ακριβείς ώστε να οδηγήσουν το 
αεροσκάφος να προσγειωθεί αυτόµατα. 

 
Πλοήγηση Αυτοκινήτων 

Αυτοί οι δέκτες τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, φορτηγά, τραίνα και 
άλλα οχήµατα. Οι δέκτες που χρησιµοποιούνται στα αυτοκίνητα 
προορίζονται για πλοήγηση του οδηγού στο οδικό δίκτυο ή για τη 
µετάδοση της θέσης που βρίσκεται το όχηµα σε περίπτωση 
ατυχήµατος. 
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Χαρτογράφηση και Συλλογή ∆εδοµένων 
Αυτοί οι δέκτες είναι βελτιστοποιηµένοι στη συλλογή δεδοµένων τα 
οποία εξάγονται σε µια εξωτερική βάση δεδοµένων. Συχνά έχουν 
µέτρια µε καλή αυτόνοµη ακρίβεια η οποία βελτιώνεται µε διαφορικές 
διορθώσεις µέχρι και το 1 µέτρο. Συνήθως συνδέονται µε ένα Η/Υ 
αφιερωµένο στη συλλογή των δεδοµένων. 

 
Ναυτιλία 

Οι δέκτες αυτής της κατηγορίας προορίζονται για θαλάσσια πλοήγηση 
και περιλαµβάνουν την ικανότητα απεικόνισης ναυτικών χαρτών και 
µπορούν να συνδεθούν µε άλλες συσκευές πλοήγησης. 

 
OEM (Original Equipment Manufacturer)  

Αυτοί οι δέκτες προορίζονται να συµπεριληφθούν σε άλλο εξοπλισµό. 
Ο κατασκευαστής τους παραδίδει ως ένα άρθρωµα χωρίς οθόνη ή 
ενσωµατωµένη τροφοδοσία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
ποικίλλουν ανάλογα µε την αγορά στην οποία στοχεύουν. 

 
∆ιάστηµα  

Αυτοί οι δέκτες χρησιµοποιούνται στους δορυφόρους τόσο για 
πλοήγηση όσο και για προσδιορισµό ύψους. Είναι ανθεκτικοί στην 
ακτινοβολία και έχουν προγραµµατιστεί ειδικά ώστε να τους επιτραπεί 
η λειτουργία σε πολύ υψηλές σχετικές ταχύτητες. 

 
Τοπογραφία  

Αυτοί οι δέκτες προορίζονται για υψηλής ακρίβειας µετρήσεις γης. 
Τέτοιο δέκτες διαθέτουν εξωτερικές κεραίες που τοποθετούνται σε 
τρίποδα και µπορούν να εναλλάσσουν πηγές ενέργειας κατά τη 
λειτουργία τους. 

 
Χρονοµέτρηση  

Τέτοιο δέκτες χρησιµοποιούνται ως αναφορά χρόνου και συχνότητας. 
Το πλεονέκτηµα ενός τέτοιου δέκτη είναι η µακροχρόνια σταθερότητα 
και συντονισµός µε το παγκόσµιο δίκτυο µέτρησης χρόνου (µέσω του 
GPS συστήµατος). Αυτοί οι δέκτες χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές 
όπως: 

• Βαθµονόµηση οργάνων σε εργαστήρια 
• Συγχρονισµός των ψηφιακών δικτύων των τηλεπικοινωνιακών 

παρόχων  
• Συγχρονισµό των αστρονοµικών παρατηρήσεων των 

αστεροσκοπείων 
• Συγχρονισµό σεισµογράφων για ακριβή εντοπισµό του 

επικέντρου των σεισµών 
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4 Προσδιορισµός θέσης 
 
Στο εδάφιο αυτό θα επιχειρήσουµε να εξηγήσουµε µε απλό τρόπο πως γίνεται ο 
προσδιορισµός θέσης µέσω του συστήµατος GPS.  
 
Καθένας δορυφόρος που βρίσκεται σε τροχιά στέλνει σήµατα που περιέχουν το 
παρακάτω περιεχόµενο: είµαι ο δορυφόρος Χ, η θέση µου είναι Υ και αυτή η 
πληροφορία εστάλη την ώρα Ζ. Επιπροσθέτως αυτής της πληροφορίας, ο δορυφόρος 
στέλνει και δεδοµένα σχετικά µε τη θέση και άλλων δορυφόρων. Αυτά τα δεδοµένα 
τροχιάς αποθηκεύονται στον GPS δέκτη για µετέπειτα υπολογισµούς. 
 
Για τον προσδιορισµό της θέσης του στη Γη, ο GPS δέκτης συγκρίνει την ώρα που 
εστάλη το σήµα από το δορυφόρο µε την ώρα που ελήφθη από το δέκτη το σήµα 
αυτό. Από τη διαφορά ώρας µπορεί να υπολογιστεί η απόσταση µεταξύ δέκτη και του 
συγκεκριµένου δορυφόρου. Αν ληφθούν υπόψη και δεδοµένα από άλλους 
δορυφόρους τότε µπορεί να υπολογισθεί η παρούσα θέση µέσω της διεργασίας της 
«τριγωνοποίησης» (trilateration). Αυτό σηµαίνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον τρεις 
δορυφόροι για τον προσδιορισµό της θέσης του δέκτη πάνω στη Γη. Ο προσδιορισµός 
της θέσης αυτής είναι δισδιάστατος καθώς θεωρούµε ότι ο δέκτης βρίσκεται πάνω 
στην επιφάνεια της Γης (που θεωρείται µια επίπεδη επιφάνεια δύο διαστάσεων). Με 
τέσσερις ή παραπάνω δορυφόρους µπορεί να προσδιορισθεί η απόλυτη θέση του 
δέκτη στις τρεις διαστάσεις. 
 
Στη συνέχεια θα αποπειραθούµε να εξηγήσουµε πως λειτουργεί ο προσδιορισµός 
θέσης του GPS. Για χάρη απλοποίησης θεωρούµε ότι η Γη είναι ένας κυκλικός δίσκος 
δύο διαστάσεων. Αυτό µας επιτρέπει τη χρήση εικόνων για την καλύτερη κατανόηση 
του θέµατος. Τα συµπεράσµατα που θα καταλήξουµε µπορούν εύκολα να 
µεταφερθούν σε µια σφαίρα τριών διαστάσεων. 
 

 
Εικόνα 16 

 
Στην εικόνα 16, ο χρόνος που χρειάζεται το σήµα για να διανύσει την απόσταση από 
το πρώτο δορυφόρο (αριστερά) στο δέκτη που βρίσκεται στη Γη, είναι 4 
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δευτερόλεπτα5. Βασιζόµενοι σε αυτή τη πληροφορία µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο 
δέκτης βρίσκεται σε κάποιο σηµείο ενός κύκλου µε κέντρο τον πρώτο δορυφόρο και 
ακτίνα 4 δευτερόλεπτα. Κάνουµε την ίδια διαδικασία και µε τον δεύτερο δορυφόρο 
(δεξιά) και καταλήγουµε µε δύο σηµεία τοµής των δύο κύκλων. Σε ένα από τα δυο 
σηµεία θα πρέπει να βρίσκεται ο δέκτης. Και επειδή ο δέκτης υποτίθεται ότι 
βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης αποκλείουµε το σηµείο Β (που βρίσκεται βαθιά 
στο διάστηµα). Άρα ο δέκτης βρίσκεται στο σηµείο Α. Με αυτή την υπόθεση 
ουσιαστικά αντικαθιστούµε τον τρίτο δορυφόρο που θα χρειαζόταν σύµφωνα µε τη 
µέθοδο της «τριγωνοποίησης» και εντοπίζουµε τη θέση µε τη χρήση δύο µόνο 
δορυφόρων. 
 
Εποµένως µε ακόµα ένα δορυφόρο (τον τρίτο) θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε την 
ακριβή θέση του δέκτη. Θεωρητικά αυτό θα ήταν αρκετό αλλά σε αυτό το σηµείο 
εµφανίζεται ένα νέο πρόβληµα. Το πρόβληµα αυτό έχει να κάνει µε τον ακριβή 
χρονισµό των σηµάτων. Όπως εξηγήσαµε παραπάνω, οι δορυφόροι θέτουν µια 
χρονική σφραγίδα σε κάθε πακέτο δεδοµένων που µεταδίδουν. Γνωρίζουµε επίσης ότι 
οι δορυφόροι είναι εξοπλισµένοι µε ατοµικά ρολόγια εξαιρετικά υψηλής ακριβείας. 
Άρα το πρόβληµα µετατίθεται στον δέκτη και πιο συγκεκριµένα στο χρονόµετρο του 
δέκτη. Το χρονόµετρο του δέκτη δεν µπορεί να είναι της ίδιας ακρίβειας µε αυτά των 
δορυφόρων για λόγους κόστους (στις µέρες µας ένας τυπικός δέκτης µπορεί να 
στοιχίζει γύρω στα 100€). Το χρονόµετρο του δέκτη είναι ένα τυπικό χρονόµετρο 
χαλαζία (quartz) το οποίο είναι αρκετά ανακριβές. Τι µπορεί όµως να σηµαίνει αυτό 
στην πράξη;  
 
Ας επιστρέψουµε στο παράδειγµά µας και ας υποθέσουµε ότι το χρονόµετρο του 
δέκτη πάει µπροστά 0.5 δευτερόλεπτα σε σύγκριση µε το χρονόµετρο του 
δορυφόρου. Αυτό σηµαίνει ότι το σήµα από το δορυφόρο στο δέκτη ναι µεν θα 
χρειαστεί 4 secs για να διανύσει την απόσταση µεταξύ τους, στο δέκτη όµως θα φανεί 
ότι χρειάστηκε 4.5 secs. Αυτό θα οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι ο δέκτης βρίσκεται 
στο σηµείο Β αντί του Α (εικόνα 17). Οι κύκλοι που τέµνονται στο σηµείο Β 
καλούνται «ψευδοαποστάσεις». Ανάλογα µε την ανακρίβεια του χρονοµέτρου του 
δέκτη, η θέση που προσδιορίστηκε θα είναι περισσότερο ή λιγότερο λανθασµένη. 
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι στην πλοήγηση µε τη βοήθεια του GPS σε καµία 
περίπτωση δεν προσδιορίζεται η σωστή (ή τουλάχιστον λανθασµένη αλλά µε κάποια 
χρηστικότητα) θέση του δέκτη αφού οι χρόνοι που χρειάζονται τα σήµατα για να 
διανύσουν την απόσταση είναι πολύ µικροί και οποιαδήποτε ανακρίβεια στο 
χρονόµετρο εισάγει τεράστιο σφάλµα στους υπολογισµούς. 
 
Για παράδειγµα ένα σφάλµα στο χρονόµετρο της τάξης του 1/100 secs, που για τον 
άνθρωπο είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθεί, στην πλοήγηση µε GPS σηµαίνει 
σφάλµα θέσης περίπου 3000 χιλιοµέτρων! Για να επιτευχθεί ακρίβεια 10 µέτρων η 
χρονοµέτρηση του σήµατος θα πρέπει να είναι ακριβής για 0.00000003 
δευτερόλεπτα. 
 
 

                                                 
5 Στην πραγµατικότητα η τιµή αυτή είναι υπερβολική. Αν αναλογιστούµε ότι το σήµα ταξιδεύει µε την 
ταχύτητα του φωτός, τότε για να διανύσει την απόσταση δορυφόρος – Γη χρειάζεται περίπου 0.07 secs 
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Εικόνα 17 

 
Καθώς η χρήση ατοµικών χρονοµέτρων στους δέκτες GPS είναι ασύµφορη και δεν 
προβλέπεται, πρέπει να λυθεί το πρόβληµα µε κάποιον άλλο τρόπο. Αν λάβουµε 
υπόψη µας και ένα τρίτο δορυφόρο για τον υπολογισµό της θέσης, παίρνουµε ένα 
ακόµα σηµείο τοµής. Αν όλα τα ρολόγια είναι απολύτως ακριβή τότε υπολογίζουµε 
τη σωστή θέση του δέκτη (σηµείο Α – εικόνα 18). Στην περίπτωση που το 
χρονόµετρο του δέκτη πάει 0.5 secs µπρος τότε λαµβάνουµε τα σηµεία τοµής Β 
(εικόνα 18). Τη στιγµή αυτή είναι προφανές ότι υπάρχει σφάλµα στο χρονόµετρο του 
δέκτη. ∆ιορθώνοντας συνεχώς το σφάλµα ώσπου τα σηµεία Β να συµπέσουν (σηµείο 
Α) καταφέρνουµε να συγχρονίσουµε το χρονόµετρο του δέκτη µε τα ατοµικά ρολόγια 
των δορυφόρων. 
 

 
Εικόνα 18 
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Ο δέκτης GPS µπορεί πλέον να θεωρηθεί ο ίδιος ως ένα ατοµικό χρονόµετρο (από 
εδώ προκύπτει και η δεύτερη χρήση του συστήµατος GPS ως µέσο µέτρησης 
χρόνου). Οι αποστάσεις προς τους δορυφόρους, προηγουµένως γνωστές και ως 
ψευδοαποστάσεις, αντιστοιχούν τώρα στις πραγµατικές αποστάσεις και η θέση που 
προσδιορίστηκε είναι ακριβής.  
 
Στην περίπτωση του παραδείγµατος (στις δύο διαστάσεις) χρειάστηκαν τρεις 
δορυφόροι για την εκτίµηση της θέσης του δέκτη. Ο πραγµατικός κόσµος όµως έχει 
τρεις διαστάσεις άρα χρειάζεται ένας ακόµα (4ος) δορυφόρος. Τότε όµως γιατί λέγεται 
ότι τρεις δορυφόροι µας αρκούν;  
 
Στην πράξη, µε τους τρεις δορυφόρους παίρνουµε τη θέση του δέκτη στις δυο 
διαστάσεις. Η θέση θεωρείται ότι θα βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης. Ο τέταρτος 
δορυφόρος είναι εποµένως το κέντρο της Γης που απέχει 6360 χλµ από το δέκτη. 
Αυτός είναι ο δορυφόρος που µας έλειπε, περιορίζουµε όµως έτσι τη θέση του δέκτη 
στην επιφάνεια της Γης. Και επειδή η Γη δεν είναι µια τέλεια σφαίρα (π.χ. είναι 
πεπιεσµένη στους πόλους), ούτε η επιφάνειά της είναι επίπεδη αυτό εισάγει 
ανακρίβειες στον καθορισµό της θέσης.  
 
Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι για τον ακριβή 
προσδιορισµό της θέσης του GPS δέκτη θα πρέπει ο τελευταίος να λαµβάνει 
δεδοµένα από τουλάχιστον τέσσερις τεχνητούς δορυφόρους. Όσο περισσότεροι 
δορυφόροι είναι διαθέσιµοι στο δέκτη τόσο πιο ακριβής θα είναι η θέση που 
υπολογίζει αυτός. 
 

4.1 Σφάλµατα ακρίβειας θέσης 
 
Η ακρίβεια των σηµείων x, y, z που κυµαίνεται από µερικά µέτρα µέχρι λίγα cm, 
εξαρτάται από το είδος του δέκτη και από κάποιες εγγενείς αδυναµίες του 
συστήµατος GPS που οφείλονται στους παρακάτω παράγοντες: 
 

1. Στο κλείσιµο των C/A κωδικών, από το Υπουργείο Άµυνας των Η.Π.Α. Π.χ. 
το 1999 στο πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας και στη συνέχεια το 2001 µετά την 
πτώση των ∆ίδυµων Πύργων στη Νέα Υόρκη, το Υπουργείο Άµυνας των 
Η.Π.Α. είχε κλείσει τους κωδικούς C/A. 

2. Στην επιλεκτική διαθεσιµότητα του σήµατος (SA/Selective Availability), 
(καθορίζεται από το Υπουργείο Άµυνας των Η.Π.Α.) η οποία αφορά στην 
παραποίηση των χρονοµέτρων των δορυφόρων και τη λανθασµένη τροχιακή 
πληροφορία τους, τα οποία επιφέρουν µια απόκλιση (σφάλµα) στίγµατος της 
τάξης των 100µ. Οι στρατιωτικοί δέκτες GPS είναι εφοδιασµένοι µε ένα 
λογισµικό, το οποίο διορθώνει το σφάλµα, ενώ οι εµπορικοί δέκτες GPS δεν 
διαθέτουν το λογισµικό αυτό. Πλέον από το Μάιο του 2000, η επιλεκτική 
διαθεσιµότητα έχει καταργηθεί λόγω της ευρείας χρήσης GPS δεκτών σε όλο 
το κόσµο και έτσι αυτός ο παράγοντας δεν επηρεάζει αρνητικά την ακρίβεια 
του στίγµατος. 

3. Στη γεωµετρική διασπορά των δορυφόρων ως προς το δέκτη. Όσο µεγαλύτερη 
γωνία µε την κατακόρυφο σχηµατίζουν οι δορυφόροι τόσο ακριβέστερη είναι 
η µέτρηση. Η έννοια της διασποράς δηλώνεται από την GDoP (Geometric 
Dilation of Precision/ Γεωµετρική αραίωση της ακρίβειας). 
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4. Από το σφάλµα του χρονοµέτρου του δέκτη. Το σφάλµα αυτό µειώνεται αν 
αυξηθεί ο αριθµός των δορυφόρων (πρόκειται για το παράδειγµα που 
αναφέραµε πιο πάνω). 

5. Από την ανακρίβεια του χρονοµέτρου του δορυφόρου GPS (αν και είναι πολύ 
µικρή λόγω της χρήσης ατοµικών χρονοµέτρων στους δορυφόρους). 

6. Από παρεµβολή φυσικών εµποδίων (έντονο ανάγλυφο, φυλλωσιές δέντρων, 
κτίρια, σύννεφα κ.λ.π.). 

7. Από παρεµβολή της ατµόσφαιρας, λιγότερο της τροπόσφαιρας και 
περισσότερο της ιονόσφαιρας. Συγκεκριµένα, η ιονόσφαιρα περιέχει 
φορτισµένα σωµατίδια (ιόντα), τα οποία επιφέρουν σηµαντική καθυστέρηση 
στη µετάδοση του κώδικα που οδηγεί στον εντοπισµό του στίγµατος, µε 
σφάλµα 10µ. περίπου. Ορισµένοι δέκτες χρησιµοποιούν µαθηµατικά µοντέλα 
που υπολογίζουν την επίδραση της ιονόσφαιρας, οπότε µειώνουν το σφάλµα 
κατά 50%, περιορίζοντάς το στα 5µ. 

8. Από σφάλµα του φαινοµένου του κύµατος ανάκλασης (multipath error/ 
multireflections). Όταν ο δέκτης λαµβάνει το σήµα (κύµα ακτινοβολίας) από 
το δορυφόρο GPS, λαµβάνει και τις ανακλάσεις του σήµατος αυτού από το 
έδαφος ή από τα περιβάλλοντα αντικείµενα. Το σύνθετο σήµα δηµιουργεί µια 
ασάφεια ως προς τον ακριβή χρόνο λήψης του σήµατος και εποµένως ως προς 
τη µετρούµενη απόσταση. 

 

4.2 ∆ιαφορικό GPS (Differential GPS/DGPS) 
 
Το ∆ιαφορικό GPS είναι µια µέθοδος µείωσης των σφαλµάτων, µε σκοπό ο δέκτης 
GPS να µας δίνει όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες. Το DGPS επιτυγχάνει 
ακρίβεια θέσης 5m. 
 
Η µέθοδος βασίζεται πάνω στην αρχή ότι τα περισσότερα σφάλµατα που 
παρουσιάζονται ένα δέκτη GPS σε µια περιοχή, είναι κοινά σφάλµατα. Τα κοινά αυτά 
σφάλµατα προέρχονται από κάποιους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, όπως το 
σφάλµα του χρονοµέτρου του δέκτη, η επιλεκτική διαθεσιµότητα του σήµατος και σε 
καθυστερήσεις στη µετάδοση του ραδιοσήµατος που οφείλονται στην παρεµβολή της 
ιονόσφαιρας. 
 
Αν ένας δέκτης GPS τοποθετηθεί σε µια σταθερή θέση, όπου είναι γνωστές οι 
συντεταγµένες και στη συνέχεια τεθεί σε λειτουργία για να αρχίσει να εντοπίζει τη 
θέση του (να υπολογίζει τις συντεταγµένες του), η διαφορά µεταξύ των 
υπολογιζόµενων και των γνωστών συντεταγµένων είναι το σφάλµα. Ο σταθερός 
αυτός δέκτης συχνά καλείται επίγειος σταθµός βάσης (base station) ή σταθµός 
αναµετάδοσης/αναφοράς (GPS Reference Station). To σφάλµα που υπολογίζεται από 
το δέκτη GPS του σταθµού βάσης (σταθερό GPS), χρησιµοποιείται και στους 
υπόλοιπους µετακινούµενους δέκτες GPS. 
 
Επειδή οι πηγές που προκαλούν τα προαναφερόµενα σφάλµατα συνέχεια αλλάζουν, 
είναι αναγκαίο να γίνει διόρθωση του σφάλµατος, που υπολογίστηκε από το σταθερό 
σταθµό, πολύ γρήγορα προς το φορητό δέκτη GPS. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί 
αυτό είναι να αποθηκεύονται δεδοµένα στο σταθερό σταθµό και στον φορητό δέκτη 
GPS, οπότε αργότερα τα δεδοµένα αυτά µπορούν να υποστούν επεξεργασία. Αυτή η 
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διαδικασία καλείται εκ των υστέρων επεξεργασία (post processing) και είναι πολύ 
κοινή στις χαρτογραφικές εφαρµογές. 
 
Ο άλλος τρόπος είναι να µεταδοθούν τα δεδοµένα τηλεµετρικά από το σταθµό βάσης 
προς το φορητό δέκτη (σταθµό), οπότε ο υπολογισµός του σφάλµατος γίνεται σε 
πραγµατικό χρόνο (in real time). Αυτή η διεργασία καλείται διαφορικό σύστηµα 
εντοπισµού θέσης σε πραγµατικό χρόνο (real time DGPS). 
 
Στην εκ των υστέρων επεξεργασία (post processing) και οι δύο δέκτες, ο σταθερός 
σταθµός και ο φορητός δέκτης GPS, καταγράφουν τα ραδιοσήµατα (από τους 
δορυφόρους GPS) ταυτόχρονα. Το πως γίνεται αυτό, εξαρτάται από την εκάστοτε 
περίπτωση. 
 
Μια περίπτωση είναι να καταγράφουν τα ραδιοσήµατα απευθείας στο δέκτη GPS. 
Αυτή είναι κοινή περίπτωση που απαντά σε χαρτογραφικές εφαρµογές, όπου ο 
σταθµός βάσης και φορητός δέκτης χρησιµοποιούνται για να µετρήσουν 
συγκεκριµένη «νοητή γραµµή» (baseline), δηλαδή την ευθεία που ενώνει νοητά το 
σταθµό βάσης µε το φορητό GPS. Όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος της γραµµής 
αυτής, τόσο µικρότερη είναι η επιτυγχανόµενη ακρίβεια του φορητού GPS. 
 
Μερικές φορές είναι φυσικά δύσκολη η καταγραφή των δεδοµένων στο φορητό δέκτη 
GPS. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρήστης του φορητού δέκτη GPS µπορεί να 
καταγράψει τα δεδοµένα σε φορητό Η/Υ ή σε ένα ειδικό δέκτη καταγραφής 
(συλλογής) δεδοµένων. Η συνήθης αιτία για να γίνει αυτό είναι ότι η συσκευή που 
συλλέγει (καταγράφει) τα δεδοµένα (data collecting device) δίνει στον χρήστη 
µεγαλύτερη ευελιξία να επιλέξει τα δεδοµένα GPS, µε τις επιθυµητές πληροφορίες. 
 
Στην περίπτωση όπου ο σταθµός βάσης πρόκειται να σταθεροποιηθεί σε ένα σηµείο, 
µε σκοπό να χρησιµοποιείται από πολλούς φορητούς δέκτες, τότε έχουµε την 
εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθµού Αναµετάδοσης κοινής χρήσης (Community base 
station), ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα δέκτη GPS, που είναι σταθερά 
συνδεδεµένος µε ένα Η/Υ. Είναι δυνατό, στον Η/Υ του βασικού σταθµού, να 
εγκατασταθεί ένα σύστηµα BBS, έτσι ώστε οι φορητοί δέκτες να µπορούν να 
κατεβάσουν (download) δεδοµένα για τηλεπεξεργασία (επεξεργασία εκ του 
µακρόθεν) (remote processing). Ο Η/Υ συγκεντρώνει τα δεδοµένα GPS, από το 
σταθµό βάσης και τα σώζει σε αρχεία (files) υπό τη µορφή ενοτήτων αύξουσας 
χρονικής προτεραιότητας (time-block increments). 
 

4.3 Σύστηµα Προσαύξησης Ευρείας Περιοχής (Wide Area 
Augmentation System/ WAAS) 
 
Το WAAS λειτουργεί από το 1999 στις Η.Π.Α. και είναι διαθέσιµο στους φορητούς 
δέκτες GPS από το 2001. Το WAAS  αποτελείται από 25 περίπου επίγειους σταθµούς 
που ελέγχουν τα GPS σήµατα και δυο σταθµούς αναφοράς που συλλέγουν τα 
δεδοµένα των επίγειων σταθµών και υπολογίζουν τα διορθωτικά δεδοµένα. Αυτά τα 
δεδοµένα περιέχουν διορθώσεις για τις τροχιές των δορυφόρων, τα χρονόµετρα και 
την καθυστέρηση του ραδιοσήµατος των δορυφόρων λόγω της ιονόσφαιρας και της 
τροπόσφαιρας. Τα δεδοµένα στέλνονται στους δέκτες µέσω γεωστατικών δορυφόρων. 
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Το WAAS λειτουργεί σχεδόν αδιάκοπα από το ∆εκέµβριο του 1999. Αναπτύχθηκε 
από την αρχή αεροναυτιλίας FAA για να επιτρέψει ακρίβεια στην προσγείωση µε 
όργανα (instrumental landing approach) των αεροπλάνων. Το ραδιοσήµα του WAAS 
είναι διαθέσιµο για πολιτική χρήση και παρέχει καλύτερη κάλυψη στη στεριά και στη 
θάλασσα σε σχέση µε τα DGPS συστήµατα ξηράς. Το µόνο που απαιτείται είναι το 
λογισµικό του GPS δέκτη να υποστηρίζει τη λήψη των διορθωτικών ραδιοσηµάτων 
του WAAS. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι για να λειτουργήσει το WAAS σε ένα 
δέκτη, θα πρέπει ένας γεωστατικός δορυφόρος να βρίσκεται στη θέα του δέκτη. Αυτό 
αποτελεί πρόβληµα αν ο δέκτης βρίσκεται στο Βορρά όπου το ύψος των γεωστατικών 
δορυφόρων από τον ορίζοντα µειώνεται κατά πολύ. 
 
Στην Ευρώπη λειτουργεί ένα αντίστοιχο σύστηµα µε το WAAS, υπό την ονοµασία 
EGNOS (Euro Geostationary Navigation Overlay Service). Στην Ασία, ένα ιαπωνικό 
σύστηµα µε όνοµα MSAS (Multi-Functional Satellite Augmentation System) 
βρίσκεται υπό σχεδιασµό. Καθώς όλα αυτά τα συστήµατα λειτουργούν µε την ίδια 
αρχή (αυτή του WAAS) ένας GPS δέκτης που υποστηρίζει το WAAS µπορεί να 
επωφεληθεί και από το EGNOS και από το MSAS. 
 

5 Εξαγωγή ∆εδοµένων από GPS ∆έκτη 
 
Μέχρι τώρα η ανάλυση που εκπονήθηκε σταµατούσε στο σηµείο όπου ο δέκτης 
προσδιόριζε τη θέση και το χρόνο. Πως όµως αυτές οι πληροφορίες γίνονται 
διαθέσιµες στο χρήστη του δέκτη; Όταν ο δέκτης ανήκει στην κατηγορία «γενικού 
σκοπού» συνήθως διαθέτει µια οθόνη και µπορεί έτσι να απεικονίσει την πληροφορία 
που έλαβε από τους δορυφόρους στο χρήστη. Υπάρχει όµως η περίπτωση όπου ο 
χρήστης θέλει να εξάγει αυτή τη πληροφορία για περαιτέρω επεξεργασία, οπότε 
χρειάζεται να πάρει αυτά τα δεδοµένα σε ψηφιακή µορφή. Η ανάγκη αυτή έχει 
προβλεφθεί και όλοι οι GPS δέκτες εξάγουν την πληροφορία που υπολογίζουν – 
λαµβάνουν βάσει κάποιων προτύπων. Μερικά τέτοια πρότυπα είναι τα NMEA, Sirf, 
Garmin, Delorme κ.ά. Στην αρχή οι κατασκευαστές δεκτών χρησιµοποιούσαν δικά 
τους πρότυπα (π.χ. Garmin) για τις συσκευές τους. Με την ευρεία εξάπλωση του GPS 
αυτό προκάλεσε κάποια σύγχυση και προέκυψε η ανάγκη για την καθιέρωση ενός 
κοινού προτύπου, ενός προτύπου που θα ακολουθείται από όλους τους 
κατασκευαστές. Στις µέρες µας έχει καθιερωθεί το πρότυπο NMEA-0183 µε 
ανταγωνιστή το SIRF (το οποίο δεν έχει τύχει καθολικής αναγνώρισης). 
 

5.1 Πρωτόκολλο ΝΜΕΑ-0183 
 
Η ΝΜΕΑ (National Marine Electronics Association) ανέπτυξε ένα πρότυπο που 
ορίζει την διεπαφή µεταξύ διαφόρων τµηµάτων ναυτιλιακού ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού. Το πρότυπο επιτρέπει στα ναυτιλιακά ηλεκτρονικά να στέλνουν 
πληροφορία σε υπολογιστές και άλλον ναυτιλιακό εξοπλισµό. 
 
Η επικοινωνία των GPS δεκτών έχει και αυτή οριστεί µέσα σε αυτό το πρότυπο. Τα 
περισσότερα προγράµµατα υπολογιστών που παρέχουν πληροφορία θέσης 
πραγµατικού χρόνου, αντιλαµβάνονται και περιµένουν τα δεδοµένα να είναι 
τυποποιηµένα βάσει του ΝΜΕΑ. Αυτά τα δεδοµένα περιέχουν τη συνολική επίλυση 
της θέσης, ταχύτητας, ώρας που υπολογίζει ο δέκτης. Η ιδέα πίσω από το ΝΜΕΑ 
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είναι η µετάδοση µιας γραµµής δεδοµένων που καλείται πρόταση που είναι ολικώς 
αυτό-επεξηγούµενη και ανεξάρτητη από άλλες προτάσεις. Υπάρχουν καθιερωµένες 
προτάσεις για κάθε κατηγορία συσκευής και δίνεται επίσης η δυνατότητα ορισµού 
επιπλέον αυθαίρετων προτάσεων από τους κατασκευαστές για χρήση από συσκευές 
που δεν προβλέπονται εξ’ ορισµού του προτύπου. Όλες οι καθιερωµένες προτάσεις 
έχουν ένα πρόθεµα δυο γραµµάτων που καθορίζει την συσκευή που χρησιµοποιεί 
αυτόν τον τύπο προτάσεων (για τους GPS δέκτες το πρόθεµα είναι GP). Στη συνέχεια 
µια ακολουθία τριών γραµµάτων καθορίζει τα περιεχόµενα της πρότασης. Όλες οι 
αυθαίρετες προτάσεις ξεκινούν µε το γράµµα “P” και ακολουθούνται από τρία ακόµα 
γράµµατα που προσδιορίζουν τον κατασκευαστή που ελέγχει τη συγκεκριµένη 
πρόταση. Για παράδειγµα µια πρόταση από την κατασκευάστρια εταιρεία Garmin θα 
αρχίζει µε PGRM και µια άλλη από την Magellan θα αρχίζει µε PMGN. 
 
Κάθε πρόταση αρχίζει µε το σύµβολο ‘$’ και τελειώνει µε µια ακολουθία CR/LF 
(carriage return/line feed). Το µήκος της δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 82 
χαρακτήρες ορατού κειµένου (συµπεριλαµβανοµένων των CR/LF). Τα δεδοµένα 
αποτελούνται από ASCII χαρακτήρες και µπορούν να εκτείνονται σε πολλαπλές 
προτάσεις αν και πιο συνηθισµένα περιέχονται πλήρως σε µια πρόταση µεταβλητού 
µήκους. Η ακρίβεια των δεδοµένων µέσα στην πρόταση µπορεί να ποικίλλει. Για 
παράδειγµα, η ώρα µπορεί να αναπαριστάται µε δεκαδικά του δευτερολέπτου ή το 
στίγµα µπορεί να αναπαριστάται µε τρία ή και τέσσερα ψηφία µετά την υποδιαστολή. 
Μέσα σε µια πρόταση χρησιµοποιείται το κόµµα (,) για να διαχωρίσει τα πεδία 
δεδοµένων µεταξύ τους. Αν σε κάποιο πεδίο δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα τότε 
το πεδίο αυτό µπορεί να παραληφθεί, αλλά τα κόµµα (,) που το διαχωρίζουν θα 
πρέπει να σταλούν χωρίς να παρεµβάλλεται κενό µεταξύ τους. Υπάρχει η πρόβλεψη 
για άθροισµα ελέγχου (checksum) στο τέλος κάθε πρότασης. Το πεδίο του 
αθροίσµατος ελέγχου αποτελείται από ένα ‘*’ και δυο δεκαεξαδικά ψηφία που 
αναπαριστούν το αποκλειστικό ‘Η (xOR) όλων των χαρακτήρων µεταξύ του ‘$’ και 
του ‘*’ (χωρίς να περιέχει τους τελευταίους). Το άθροισµα ελέγχου απαιτείται σε 
µερικές προτάσεις. Παρακάτω βλέπουµε ένα παράδειγµα µιας ΝΜΕΑ πρότασης: 
 
$GPRMC,154232,A,2758.612,N,08210.515,W,085.4,084.4,230394,003.1,W*43[CR][LF] 
 

5.1.1 Φυσική Σύνδεση 
 
Η φυσική διεπαφή των GPS δεκτών είναι σχεδιασµένη να πληροί τις απαιτήσεις του 
ΝΜΕΑ. Οι δέκτες είναι επίσης συµβατοί µε την σειραϊκή θύρα των υπολογιστών 
χρησιµοποιώντας το RS-232 πρωτόκολλο. Παρόλα αυτά υπό την αυστηρή έννοια, το 
ΝΜΕΑ πρότυπο δεν υπακούει πλήρως στο RS-232, συνίσταται συµµόρφωση ως προς 
το ΕΙΑ-422. H ταχύτητα της διεπαφής µπορεί να προσαρµοστεί σε µερικά µοντέλα 
δεκτών, η προκαθορισµένη όµως από το ΝΜΕΑ είναι 4800 baud µε 8 bit δεδοµένων, 
χωρίς ισοτιµία (no parity) και ένα stop bit.  
 
Με ρυθµό 4800 baud µπορούµε να στείλουµε 480 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο. Αν 
λάβουµε υπόψη ότι το µέγιστο µήκος µιας πρότασης είναι 82 χαρακτήρες, τότε 
περιοριζόµαστε σε λιγότερες από 6 διαφορετικές προτάσεις το δευτερόλεπτο. Το 
πραγµατικό όριο καθορίζεται από τις συγκεκριµένες προτάσεις που 
χρησιµοποιούνται, αλλά αυτό δείχνει ότι είναι εύκολο να υπερνικήσουµε τους 
περιορισµούς του πρωτοκόλλου αν θέλουµε αστραπιαία αντίδραση στις προτάσεις. 
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Το ΝΜΕΑ έχει σχεδιαστεί να τρέχει ως µια διεργασία στο παρασκήνιο εξάγοντας 
προτάσεις που στη συνέχεια µπορούν να συλληφθούν όποτε και όπως τις χρειάζεται 
το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται. Μερικά προγράµµατα δεν µπορούν να το κάνουν 
αυτό και αναγκάζονται να δειγµατοληπτούν τη ροή δεδοµένων, στη συνέχεια 
χρησιµοποιούν τα δεδοµένα για την απεικόνιση στην οθόνη και µετά να 
δειγµατοληπτούν ξανά τα δεδοµένα. Αυτό µπορεί πολύ εύκολα να εισάγει 
καθυστέρηση 4 δευτερολέπτων στην απόκριση αλλαγής στα δεδοµένα. 
 
Προκειµένου να συνδεθεί η φυσική διεπαφή του δέκτη µε τον Η/Υ (ή κάποια άλλη 
συσκευή) είναι απαραίτητο το κατάλληλο καλώδιο. Ένας δέκτης µπορεί να συνδεθεί 
(µε το κατάλληλο καλώδιο) στην σειραϊκή θύρα του υπολογιστή και να στείλει τις 
προτάσεις. Στις µέρες µας, σε όποιον υπολογιστή δεν διαθέτει σειραϊκή θύρα, µπορεί 
ο δέκτης να συνδεθεί σε µια USB θύρα µε τον κατάλληλο µετατροπέα.  Επιπλέον 
έχουν κάνει την εµφάνισή τους δέκτες µε ενσωµατωµένη τεχνολογία Bluetooth που 
εξοµοιώνει σειραϊκή θύρα και έτσι ο δέκτης µπορεί να επικοινωνεί ασύρµατα πλέον 
µε ένα πλήθος συσκευών που διαθέτουν Bluetooth (υπολογιστές, PDA, κινητά 
τηλέφωνα). Ειδικά για την αγορά των PDA και Pocket PC διατίθενται και GPS δέκτες 
µε διεπαφή συµβατή µε τις θύρες επέκτασης SDIO και CompactFlash. 
 

5.1.2 ΝΜΕΑ προτάσεις που χρησιµοποιούνται από τους GPS δέκτες 
 
Παρακάτω αναλύουµε µερικές από τις πιο κοινές προτάσεις που εκπέµπουν οι GPS 
δέκτες µε σκοπό να γίνει πιο κατανοητό το πρότυπο και ο τρόπος που αυτό 
χρησιµοποιείται από το GPS. Σύµφωνα µε τα παραπάνω κάθε ΝΜΕΑ πρόταση που 
αναφέρεται στο GPS θα πρέπει να ξεκινά µε τους χαρακτήρες “$GP” ακολουθούµενη 
από τρεις χαρακτήρες που περιγράφουν τα δεδοµένα της πρότασης που ακολουθούν. 
 
Στον πίνακα 1 βλέπουµε µια σύντοµη περιγραφή της λειτουργίας κάθε µιας πρότασης 
που θα µελετήσουµε. 
 
Πρόταση Περιγραφή 
$GPGGA ∆εδοµένα διόρθωσης GPS 
$GPGLL Γεωγραφικό στίγµα – Γεωγραφικό Μήκος, Γεωγραφικό Πλάτος 
$GPGSA Αραίωση της Ακρίβειας (DOP) και ενεργοί δορυφόροι 
$GPGSV ∆ορυφόροι σε θέα 
$GPRMC Συνιστώµενα ελάχιστα GPS/TRANSIT δεδοµένα 
$GPVTG Πορεία στο έδαφος και ταχύτητα εδάφους 

Πίνακας 2 
 
$GPGGA 
 
Παράδειγµα: 
$GPGGA,170834,4124.8963,N,08151.6838,W,1,05,1.5,280.2,M,-34.0,M,,,*75 
 

Πεδίο Τιµή Σχόλια 
Ταυτοποιητής πρότασης $GPGGA  
UTC (coordinated 
universal time) Ώρα

170834 17:08:34 UTC 

Γεωγραφικό Πλάτος 4124.8963 41d 24.8963 
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∆είκτης Βορρά/Νότου Ν N: Βορράς 
S: Νότος 

Γεωγραφικό Μήκος 08151.6838 81d 51.6838 
∆είκτης ∆ύση/Ανατολή W E: Ανατολή 

W: ∆ύση 
∆ιόρθωση θέσης 1 0: άκυρο,  

1: έγκυρο (διόρθωση 
από GPS),  
2: έγκυρο (διόρθωση 
από DGPS),  
3: έγκυρο (διόρθωση 
από PPS) 

∆ορυφόροι σε χρήση 05 ∆ορυφόροι 0 - 12 
HDOP 1,5 Οριζόντια αραίωση της 

ακρίβειας 
Ύψος 208,2 Ύψος σε µέτρα 

σύµφωνα µε το WGS-
84 ελλειψοειδές 

Μονάδα Ύψους Μ Μ: µέτρα  
Ύψος του γεωειδούς πάνω 
από το WGS-84 
ελλειψοειδές 

-34,0  

Μονάδα Ύψους Μ Μ: µέτρα (για το ύψος 
του γεωειδούς) 

Ηλικία της τελευταίας 
ενηµέρωσης DGPS 

 Ηλικία των DGPS 
δεδοµένων σε 
δευτερόλεπτα 

Ταυτοποιητής σταθµού 
DGPS 

  

Άθροισµα ελέγχου 75  
Τερµατιστής CR/LF  

Πίνακας 3 
 
$GPGLL 
 
Παράδειγµα: 
$GPGLL,4250.5589,S,14718.5084,E,092204.999,A*2D 
 

Πεδίο Τιµή Σχόλια 
Ταυτοποιητής πρότασης $GPGLL  
Γεωγραφικό Πλάτος 4250.5589  
∆είκτης Βορρά/Νότου S  
Γεωγραφικό Μήκος 14718.5084  
∆είκτης ∆ύσης/Ανατολής E  
UTC Ώρα 092204.999 ωωλλδδ.δδδ (ω: ώρες, λ: 

λεπτά, δ: δευτερόλεπτα) 
Κατάσταση Α Α: έγκυρο, V: άκυρο 
Άθροισµα ελέγχου 2D  
Τερµατιστής CR/LF  

Πίνακας 4 
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$GPGSA 
 
Παράδειγµα: 
$GPGSA,A,3,01,20,19,13,,,,,,,,,40.4,24.4,32.2*0A 
 

Πεδίο Τιµή Σχόλια 
Ταυτοποιητής πρότασης $GPGSA  
Κατάσταση Α Μ: χειροκίνητη 

(εξαναγκασµένη 
λειτουργία σε 3D ή 2D) 
A: αυτόµατη 

Κατάσταση 3 1: µη διαθέσιµη διόρθωση 
2: 2-διάστατη 
3: 3-διάστατη 

∆ορυφόρος σε χρήση 01 ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 1 

∆ορυφόρος σε χρήση 20 ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 2 

∆ορυφόρος σε χρήση 19 ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 3 

∆ορυφόρος σε χρήση 13 ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 4 

∆ορυφόρος σε χρήση  ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 5 

∆ορυφόρος σε χρήση  ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 6 

∆ορυφόρος σε χρήση  ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 7 

∆ορυφόρος σε χρήση  ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 8 

∆ορυφόρος σε χρήση  ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 9 

∆ορυφόρος σε χρήση  ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 10 

∆ορυφόρος σε χρήση  ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 11 

∆ορυφόρος σε χρήση  ∆ορυφόρος σε χρήση στο 
κανάλι 12 

PDOP  40,4 αραίωση της ακρίβειας 
θέσης 

HDOP 24,4 Οριζόντια αραίωση της 
ακρίβειας 

VDOP 32,2 Κατακόρυφη αραίωση της 
ακρίβειας 

Άθροισµα ελέγχου 0Α  
Τερµατιστής CR/LF  

Πίνακας 5 
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$GPGSV 
 
Παράδειγµα: 
$GPGSV,3,1,10,20,78,331,45,01,59,235,47,22,41,069,,13,32,252,45*70 
 

Πεδίο Τιµή Σχόλια 
Ταυτοποιητής πρότασης $GPGSV  
Πλήθος µηνυµάτων 3 Πλήθος µηνυµάτων σε ένα ολόκληρο 

µήνυµα (1-3) 
Ακολουθιακός αριθµός 1 Ακολουθιακός αριθµός αυτής της 

καταχώρησης 
∆ορυφόροι σε θέα 10  
Ταυτοποιητής δορυφόρου 
1 

20 (1-32) 

Υψόµετρο 1 78 Υψόµετρο σε µοίρες (0-90) 
Αζιµούθιο 1 331 Αζιµούθιο σε µοίρες (0-359) 
SNR 1 45 Λόγος σήµατος προς θόρυβο σε dBHz (0-

99) 
Ταυτοποιητής δορυφόρου 
2 

01 (1-32) 

Υψόµετρο 2 59 Υψόµετρο σε µοίρες (0-90) 
Αζιµούθιο 2 235 Αζιµούθιο σε µοίρες (0-359) 
SNR 2 47 Λόγος σήµατος προς θόρυβο σε dBHz (0-

99) 
Ταυτοποιητής δορυφόρου 
3 

22 (1-32) 

Υψόµετρο 3 41 Υψόµετρο σε µοίρες (0-90) 
Αζιµούθιο 3 069 Αζιµούθιο σε µοίρες (0-359) 
SNR 3  Λόγος σήµατος προς θόρυβο σε dBHz (0-

99) 
Ταυτοποιητής δορυφόρου 
4 

13 (1-32) 

Υψόµετρο 4 32 Υψόµετρο σε µοίρες (0-90) 
Αζιµούθιο 4 252 Αζιµούθιο σε µοίρες (0-359) 
SNR 4 45 Λόγος σήµατος προς θόρυβο σε dBHz (0-

99) 
Άθροισµα ελέγχου 70  
Τερµατιστής CR/LF  

Πίνακας 6 
 
$GPRMC 
 
Παράδειγµα: 
$GPRMC,092204.999,A,4250.5589,S,14718.5084,E,0.00,89.68,211200,,*25 
 

Πεδίο Τιµή Σχόλια 
Ταυτοποιητής 
πρότασης 

$GPRMC  

UTC Ώρα 092204,999  
Κατάσταση Α Α: έγκυρη 
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V: άκυρη 
Γεωγραφικό Πλάτος 4250.5589  
∆είκτης Βορρά/Νότου S  
Γεωγραφικό Πλάτος 14718.5084  
∆είκτης 
∆ύσης/Ανατολής 

Ε  

Ταχύτητα στο έδαφος 0.00 κόµβοι 
Πορεία στο έδαφος 89.68 µοίρες 
UTC Ηµεροµηνία 211200 ΗµέραΗµέραΜήναςΜήναςΈτοςΈτος

(ΗΗΜΜΕΕ) 
Μαγνητική απόκλιση  µοίρες 
Μαγνητική απόκλιση  E: ανατολή, W: δύση 
Άθροισµα ελέγχου 25  
Τερµατιστής CR/LF  

Πίνακας 7 
 
$GPVTG 
 
Παράδειγµα: 
$GPVTG,89.68,T,,M,0.00,N,0.0,K*5F 
 

Πεδίο Τιµή Σχόλια 
Ταυτοποιητής πρότασης $GPSVTG  
Πορεία 89.68 Πορεία σε µοίρες 
Αναφορά Τ Τ: πραγµατική πορεία 
Πορεία   
Αναφορά Μ Μ: µαγνητική πορεία 
Ταχύτητα 0.00 Κόµβοι 
Μονάδα Ν Ν = κόµβοι 
Ταχύτητα 0.00  
Μονάδα Κ Κ = Χλµ/ώρα 
Άθροισµα ελέγχου 5F  
Τερµατιστής CR/LF  

Πίνακας 8 
 

Βιβλιογραφία 
 
[13] Introduction to GPS The Global Positioning System / Ahmed El-Rabbany Artech 
House mobile communications series 
[14] www.maritech.com
[15] www.kowoma.de
[16] www.gpspassion.com
[17] www.gpsinformation.com
[18] ∆ορυφορικά Συστήµατα Πλοήγησης και Εντοπισµού Θέσης / Θεόδωρος 
Αστάρας (www.geo.auth.gr/kefalaio3.html) 
[19] pcptpp030.psychologie.uni-regensburg.de
[20] The NMEA FAQ 
[21] http://www.werple.net.au/%7Egnb/gps/nmea.html
[22] www.redsword.com/gpsapps/general/receivers.htm

 74

http://www.maritech.com/
http://www.kowoma.de/
http://www.gpspassion.com/
http://www.gpsinformation.com/
http://www.geo.auth.gr/kefalaio3.html
http://www.werple.net.au/%7Egnb/gps/nmea.html
http://www.redsword.com/gpsapps/general/receivers.htm


 

Μέρος Γ’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Εφαρµογή RoadSigns: Εργαλείο 
καταγραφής της κατακόρυφης σήµανσης 

των Εθνικών Οδών” 
 

 

 75



 

1 Εισαγωγή 
 
Ο συνδυασµός των τεχνολογιών που περιγράφτηκαν ανοίγει το δρόµο για την 
εµφάνιση µιας νέας κατηγορίας εφαρµογών µε µεγάλο εύρος δυνατοτήτων και 
χαρακτηριστικών. Οι εφαρµογές αυτές κυρίως στρέφονται προς τον τοµέα της 
πλοήγησης, δηλαδή την απεικόνιση της τρέχουσας θέσης του χρήστη πάνω σε ένα 
ψηφιακό χάρτη της περιοχής που βρίσκεται και τον σχεδιασµό διαδροµών από τη 
θέση αυτή προς κάποιο προορισµό. Παράλληλα παρέχουν και κάποια επιµέρους 
στοιχεία όπως διεύθυνση κίνησης, ταχύτητα, υψόµετρο και ώρα. Μια παρατήρηση 
για τις εφαρµογές αυτές είναι πως χρησιµοποιούν τον εξοπλισµό του χρήστη (Pocket 
PC & GPS δέκτης) ως δέκτη δεδοµένων τα οποία αναλαµβάνουν να απεικονίσουν µε 
κατάλληλο τρόπο στον χρήστη. 
 
Στην εργασία αυτή, η εφαρµογή που θα αναπτυχθεί θα ακολουθήσει µια διαφορετική 
προσέγγιση. Εδώ ο εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί για την αποτύπωση πληροφοριών 
και δεδοµένων. Στην περίπτωσή µας τα δεδοµένα και οι πληροφορίες αφορούν την 
κατακόρυφη σήµανση των εθνικών οδών, κοινώς τις πινακίδες του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ). Συνήθως για τέτοιου είδους εργασίες χρησιµοποιούνται 
πολύπλοκα Γεωπληροφοριακά Συστήµατα (GIS) που χρησιµοποιούν δορυφορικούς 
χάρτες και σύνθετες βάσεις δεδοµένων. Ένας από τους στόχους της εφαρµογής είναι 
να επιδείξει την δύναµη της τεχνολογίας που µπορούµε να έχουµε στα χέρια µας. Η 
φορητότητα του εξοπλισµού, η άφθονη υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύς ενός 
σύγχρονου Pocket PC καθώς και οι πολυµεσικές του δυνατότητες, µας επιτρέπουν 
την επί τόπου καταγραφή και αποθήκευση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται. 
Με την χρήση της εφαρµογής αυτής θα είναι δυνατόν να συγκροτηθεί µια βάση 
δεδοµένων που θα περιέχει όλα τα στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν όσο το δυνατόν 
πληρέστερα µια πινακίδα. 
 
Η εφαρµογή θα σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική και απλή στη χρήση. Θα ληφθούν 
υπόψη οι δυνατότητες αλλά και οι περιορισµοί των συσκευών στις οποίες θα τρέχει 
(Pocket PC). Από την πλευρά του χρήστη, η εφαρµογή θα προσφέρει ένα γνώριµο και 
λειτουργικό περιβάλλον σύµφωνο µε τις αρχές σχεδιασµού εφαρµογών για Windows 
Mobile συσκευές. 
 

1.1 Περιγραφή της εφαρµογής 
 
Παρακάτω θα περιγράψουµε µε συντοµία την λειτουργία της εφαρµογής που θα 
αναπτύξουµε. Λεπτοµερέστερη περιγραφή θα ακολουθήσει σε επόµενο κεφάλαιο. 
 
Η εφαρµογή έχει ως κύριο σκοπό να αποθηκεύσει σε µια βάση δεδοµένων µια σειρά 
από πληροφορίες που χαρακτηρίζουν το είδος, τη θέση και την κατάσταση µιας 
πινακίδας. Ο ρόλος του χρήστη είναι να αρχικά να ρυθµίσει την εφαρµογή κατάλληλα 
ώστε να εξασφαλιστεί επιτυχηµένη επικοινωνία µεταξύ Pocket PC και GPS δέκτη. 
Ακολουθεί η πιστοποίηση του χρήστη στο σύστηµα. Αυτό γίνεται ώστε να 
γνωρίζουµε ποιος χρήστης της συσκευής κατέγραψε ποιες πινακίδες. Στην συνέχεια 
µε τη βοήθεια φορµών εισάγει τα ζητούµενα δεδοµένα. Τα γεωγραφικά δεδοµένα 
(γεωγραφικό µήκος, πλάτος και ύψος) εισάγονται αυτόµατα από την εφαρµογή µέσω 
του GPS δέκτη. Τέλος εκµεταλλευόµενοι τις πολυµεσικές δυνατότητες των Pocket 
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PC ο χρήστης µπορεί να φωτογραφίσει την υπό εξέταση πινακίδα ώστε να υπάρχει 
µια πιο σαφής και αντικειµενική περιγραφή της κατάστασής της. 
 
Αυτά όσον αφορά την καταγραφή µιας πινακίδας. Μια επιπλέον λειτουργία της 
εφαρµογής είναι η επεξεργασία µιας ήδη καταχωρηµένης στη βάση πινακίδας. Πιο 
συγκεκριµένα ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει µε βάση κάποια κριτήρια την 
πινακίδα που θέλει να επεξεργαστεί. Αφού την επιλέξει έχει τις ακόλουθες τρεις 
επιλογές: α) να επεξεργαστεί τα δεδοµένα της. ∆ηλαδή να αλλάξει κάποιες τιµές στα 
αποθηκευµένα δεδοµένα της πινακίδας. β) να την αναθεωρήσει. Εδώ ο χρήστης 
ουσιαστικά διατηρεί αυτούσια τα αποθηκευµένα δεδοµένα που αφορούν την πινακίδα 
και δηµιουργεί µια νέα καταχώρηση µε τα νέα δεδοµένα για την ίδια πινακίδα. Η 
χρησιµότητα της αναθεώρησης φαίνεται στο ακόλουθο σενάριο. Έστω ότι έχουµε 
καταγράψει τις πινακίδες µιας περιοχής και µετά από κάποια χρόνια θέλουµε να 
µελετήσουµε την επίδραση του περιβάλλοντος και άλλων παραγόντων στην 
κατάστασή τους. ∆ιατηρώντας την παλιά εγγραφή της πινακίδας και δηµιουργώντας 
µια νέα για την ίδια πινακίδα, έχουµε στη βάση δύο εκδόσεις της πινακίδας τις οποίες 
µπορούµε άµεσα να συγκρίνουµε. γ) να την διαγράψει από τη βάση δεδοµένων.  
 
Αυτή ήταν µια σύντοµη περιγραφή. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανάλυση 
απαιτήσεων και εξοπλισµού, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη και τέλος η παρουσίαση 
της ολοκληρωµένης εφαρµογής. 
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2 Ανάλυση απαιτήσεων και εξοπλισµού 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα απαριθµήσουµε τις απαιτήσεις και θα θέσουµε τις 
προδιαγραφές του εξοπλισµού που θα χρειαστεί για να φέρουµε εις πέρας την 
ανάπτυξη της εφαρµογής. 
 

2.1 Απαιτήσεις 
 
Σκοπός µας είναι να αναπτύξουµε µια εφαρµογή η οποία: 
 

1. Τρέχει σε συσκευές Pocket PC (θα γίνει προσπάθεια να είναι συµβατή µε όλες 
τις νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήµατος Windows CE, κύριος 
στόχος όµως είναι οι Pocket PC 2003 συσκευές). 

 
2. Συνεργάζεται µε «οικουµενικό» τρόπο µε τους GPS δέκτες του εµπορίου. 
 
3. Χρησιµοποιεί την ενσωµατωµένη κάµερα που διαθέτει η πλειοψηφία των 

Pocket PC συσκευών. 
 
4. Αποθηκεύει τα δεδοµένα σε µια γνωστού τύπου βάση δεδοµένων ώστε να 

είναι εύκολη η εξαγωγή και η περαιτέρω επεξεργασία τους. 
 
5. Προσφέρει στο χρήστη ένα απλό, γνώριµο και λειτουργικό περιβάλλον. 

 
Τα παραπάνω αφορούν το προγραµµατιστικό µέρος των απαιτήσεων της εφαρµογής. 
Σε ένα επίπεδο ανώτερο, πιο αφηρηµένο, θα πρέπει να ορίσουµε και τις απαιτήσεις 
του είδους των δεδοµένων που περιγράφουν µε τον πληρέστερο τρόπο µια πινακίδα. 
Με τον όρο είδος δεν εννοούµε τον τύπο των δεδοµένων που θα αποθηκεύονται στη 
βάση (π.χ. ακέραιοι, αλφαριθµητικά), αλλά τον τύπο των φυσικών κυρίως 
χαρακτηριστικών στοιχείων µιας πινακίδας (π.χ. θέση στο δρόµο, τύπος στήριξης, 
χρώµα και άλλα). Με µια προσεκτική µελέτη καταλήξαµε ότι τα δεδοµένα µας θα 
πρέπει να κρατούν πληροφορίες για: 
 

1. Το είδος της πινακίδας (Κινδύνου, Ρυθµιστικές, Πληροφοριακές) 
 
2. Τις διαστάσεις της πινακίδας. Εδώ ισχύει ο εξής διαχωρισµός: Για τις 

πινακίδες κινδύνου µετράµε τη βάση του τριγώνου, για τις ρυθµιστικές τη 
διάµετρο του κύκλου και για τις πληροφοριακές την επιφάνεια. 

 
3. Τον τρόπο στήριξης. Για παράδειγµα αν η πινακίδα στηρίζεται σε στύλο ή σε 

γέφυρα. Επίσης παίζει ρόλο το υλικό κατασκευής του στηρίγµατος (π.χ. 
τσιµέντο ή µέταλλο) καθώς και η διατοµή και το ύψος του. 

 
4. Την αντανακλαστικότητα µεµβράνης. Χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

α) Αφορούν το υπόβαθρο και τα γράµµατα και χωρίζονται επιµέρους σε 
απλές, αντανακλαστικές και υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ και 
β) Αφορούν µόνο τα γράµµατα. 
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5. Το χρώµα. Οι περισσότερες πινακίδες έχουν καθορισµένο χρώµα ανάλογα µε 
τον τύπο τους. Για τις πληροφοριακές εξαρτάται από την κατηγορία της οδού 
και τον προορισµό των περιοχών. Για παράδειγµα στους αυτοκινητοδρόµους 
είναι πράσινες, όσες αφορούν αρχαιολογικούς χώρους είναι καφέ και άλλα. 

 
6. Την θέση επί της οδού. Μια πινακίδα µπορεί να βρίσκεται στην αριστερή ή  

δεξιά πλευρά µιας οδού ή ακόµα και στο µέσον προς δεξιά ή µέσον προς 
αριστερά. 

 
7. Την θέση επί των κόµβων. Εδώ οι πινακίδες προσδιορίζονται σύµφωνα µε 

την κατεύθυνση και τη θέση στήριξης π.χ. τρίγωνη νησίδα, δάκρυ και άλλα. 
 

8. Την τρέχουσα κατάσταση. Πρέπει να καταγραφεί σε τι κατάσταση βρίσκεται 
η πινακίδα, τι φθορές έχει υποστεί, την ορατότητά της και άλλα. 

 
Επιπλέον αυτών των απαιτήσεων κάθε µια εγγραφή πινακίδας στη βάση µας θα 
πρέπει να αποθηκεύει το γεωγραφικό στίγµα της και µια φωτογραφία που θα 
επιβεβαιώνει την κατάστασή της. 
 

2.2 Εξοπλισµός 
 
Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις βρισκόµαστε πλέον σε θέση να επιλέξουµε τον 
εξοπλισµό στον οποίο θα αναπτύξουµε και θα τρέξουµε την εφαρµογή µας. Ο 
εξοπλισµός χωρίζεται σε δυο κατηγορίες. Τον υλικό εξοπλισµό και τον 
προγραµµατιστικό εξοπλισµό. Ο υλικός εξοπλισµός αφορά τις συσκευές που θα 
χρειαστούµε για την εφαρµογή και κατ’ επέκταση τις συσκευές στις οποίες θα τρέχει 
η εφαρµογή. Ο προγραµµατιστικός εξοπλισµός αφορά τα εργαλεία δηλαδή το 
προγραµµατιστικό περιβάλλον και τις βιβλιοθήκες που πρέπει να διαθέτουµε 
προκειµένου να αναπτύξουµε µια τέτοιου είδους εφαρµογή. 
 

2.2.1 Υλικός εξοπλισµός 
 

• Συσκευή Pocket PC. Επιλέξαµε την συσκευή Qtek s100 (εικόνα 19, πίνακας 
9). 

 
  

Επεξεργαστής: Intel PXA272, 416MHz 
Μνήµη 
(RAM, ROM):

64MB RAM, 64MB ROM 

Λειτουργικό 
Σύστηµα: 

Pocket PC 2003 SE Phone Edition 

Οθόνη 
(ανάλυση, 
χρώµατα): 

240x320 εικονοστοιχεία, 65536 
χρώµατα 

Κάµερα: Ενσωµατωµένη, 1.3 MegaPixel 
Πίνακας 9 

 
     Εικόνα 19 
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• GPS δέκτης. Επιλέξαµε τον Fortuna Slim Bluetooth GPS Receiver. Πρόκειται 
για ένα δέκτη που χρησιµοποιώντας την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth 
καταφέρνει να συνεργάζεται µε συσκευές που διαθέτουν και αυτές Bluetooth 
µεταξύ των οποίων είναι και τα Pocket PC. Στον πίνακα 10 βλέπουµε µερικά 
από τα χαρακτηριστικά του δέκτη και στην εικόνα 20 µια φωτογραφία του. 

 
 
 Ολοκληρωµένο 

κύκλωµα 
SiRF Star III 

Κανάλια 12 κανάλια (δορυφόροι) σε θέα, 
20 κανάλια αναζήτηση 

Ακρίβεια Θέση: 10 µέτρα, 2D/3D, χωρίς SA 
5 µέτρα 2D RMS, µε WAAS 
διόρθωση 
1-5 µέτρα µε διόρθωση DGPS 

∆υναµικές 
Συνθήκες 

Υψόµετρο <18.000 µέτρα 
Ταχύτητα <515m/sec 
Επιτάχυνση: 4G 

∆ιεπαφή Bluetooth προφίλ σειραϊκής θύρας 
Πρωτόκολλο GPS ΝΜΕΑ – 0183 (V2.0) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 20 

 
 
 
 

Πίνακας 10 

2.2.2 Προγραµµατιστικός Εξοπλισµός 
 

• Επιτραπέζιος υπολογιστής µε λειτουργικό Windows XP 
 

• Microsoft ActiveSync 
 

• Microsoft Visual Studio 2005 Professional.  
 

• Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition 
 

• Pocketgpslib 
 

• OpenNET CF 
 
Το σύστηµα που θα αναπτύξουµε την εφαρµογή µας αποτελείται από έναν 
επιτραπέζιο υπολογιστή της οικογένειας x86. Συγκεκριµένα φέρει επεξεργαστή AMD 
Athlon XP 2400, 512MB RAM και 40GB σκληρό δίσκο. Το λειτουργικό του 
σύστηµα είναι τα Windows XP Pro µε Service Pack 2. Για την επικοινωνία του 
επιτραπέζιου συστήµατος µε συσκευές Pocket PC εγκαταστήσαµε το πρόγραµµα 
Microsoft Activesync 4.0.0. Το πρόγραµµα αυτό επιτρέπει την σύνδεση ενός Pocket 
PC µε τον Η/Υ µέσω θύρας USB, υπερύθρων, Bluetooth και WiFi και υποστηρίζει 
λειτουργίες ανταλλαγής δεδοµένων, εγκατάστασης εφαρµογών, συγχρονισµού και 
δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδοµένων της κινητής συσκευής. Ως 
περιβάλλον ανάπτυξης επιλέχθηκε το Microsoft Visual Studio 2005 έναντι της 

 80



 

Microsoft embedded Visual C++ (eVC++) κυρίως για τη δυνατότητα συγγραφής 
managed κώδικα µέσω του .NET Compact Framework. Οι λόγοι που προτιµήθηκε η 
.ΝΕΤ τεχνολογία έναντι του εγγενούς κώδικα συνοψίζονται στην ευκολία και 
ταχύτητα παραγωγής κώδικα, στην οικουµενικότητα του παραγόµενου εκτελέσιµου 
(τρέχει σε όλες τις .ΝΕΤ πλατφόρµες) και στην ύπαρξη βοηθητικών βιβλιοθηκών που 
είναι απαραίτητες για την εφαρµογή µας. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι ο εγγενής 
κώδικας δεν απορρίφθηκε τελείως και όπου κρίθηκε απαραίτητο χρησιµοποιήσαµε 
την τεχνική P/Invoke για να παρακάµψουµε εµπόδια που έφερναν σε αδιέξοδο τον 
managed κώδικα. Για την βάση δεδοµένων επιλέξαµε τον Microsoft SQL Server 2005 
Mobile Edition. Ουσιαστικά πρόκειται για την κινητή έκδοση της γνωστής βάσης 
δεδοµένων SQL Server της Microsoft. Με την ενσωµάτωσή του στις επιτραπέζιες 
εφαρµογές SQL Server 2005 και Microsoft Visual Studio 2005 προσφέρει 
µεγαλύτερη ευελιξία στη δηµιουργία κινητών βάσεων δεδοµένων. Είναι συµβατός µε 
έξυπνες συσκευές και Tablet PCs. Οι έξυπνες συσκευές που υποστηρίζονται είναι 
οποιεσδήποτε συσκευές τρέχουν Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Mobile 
Pocket PC 2003, Microsoft Mobile Version 5.0 Pocket PC ή Microsoft Mobile 
Version 5.0 Smart Phone. Τα χαρακτηριστικά του SQL Server Mobile περιλαµβάνουν 
τα εξής: 
 

• Μια συµπαγή µηχανή Βάσης ∆εδοµένων και εύρωστη βελτιστοποίηση των 
ερωτηµάτων. 

 
• Υποστήριξη πρόσβασης πολλαπλών χρηστών σε βάσεις SQL Server Mobile. 

 
• Υποστήριξη αντιγράφου συγχώνευσης (merge replication) και 

αποµακρυσµένης πρόσβασης στα δεδοµένα (Remote Data Access – RDA). 
 

• Ενσωµάτωση µε τον Microsoft SQL Server 2005. 
 

• Ενσωµάτωση µε το Microsoft Visual Studio 2005. 
 

• Αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες ρύθµισης και σύνδεσης (Setup and 
connectivity wizards). 

 
• Την δυνατότητα δηµιουργίας SQL Server Mobile βάσεων σε επιτραπέζιο 

υπολογιστή. 
 

• .ΝΕΤ CF πάροχος δεδοµένων για το SQL Server Mobile 
(System.Data.SqlServerCe) 

 
• Υποστήριξη για το ADO .NET και το OLE DB. 

 
• Υποσύνολο της σύνταξης SQL. 

 

Για την επικοινωνία µε το δέκτη GPS επιλέξαµε την βιβλιοθήκη PocketGpsLib 
(http://gps.iter.dk/) έκδοσης 2.0. Πρόκειται για µια .ΝΕΤ βιβλιοθήκη ελεύθερης 
χρήσης (γραµµένη εξ’ ολοκλήρου σε C# .NET 2.0) που συνεργάζεται µε το Microsoft 
Visual Studio 2005 και προορίζεται για Pocket PC. Προσφέρει όλες τις βασικές 
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λειτουργίες που χρειαζόµαστε όπως σύνδεση του δέκτη µε το Pocket PC, υποστηρίζει 
τις GPS προτάσεις GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGLL, GPGSV, PGRME, 
υποστηρίζει το DGPS και NTRIP, βασίζεται στα γεγονότα (events) και τρέχει σε 
ξεχωριστό δικό της νήµα. Τέλος στην εφαρµογή συµβάλλει επικουρικά η βιβλιοθήκη 
OpenNET CF (http://www.opennetcf.org) έκδοσης 2.0. Η συγκεκριµένη βιβλιοθήκη 
αποτελεί µια ελεύθερης χρήσης επέκταση του .NET CF που παρέχει λειτουργικότητα 
και δυνατότητες που απουσιάζουν από το τελευταίο. Στην εφαρµογή µας την 
χρησιµοποιήσαµε για την επικοινωνία µε την ενσωµατωµένη κάµερα του Pocket PC6. 

                                                 
6 Στις Pocket PC 2003 συσκευές το API (Application Programming Interface) για την κάµερα (σε 
όποιες συσκευές υπάρχει) δεν προσφέρεται προς χρήση για τους προγραµµατιστές. Αντίθετα στα 
WM5.0 περιλαµβάνεται µέσα στο .NET CF. Γι’ αυτό το λόγο αναζητήσαµε µια παράκαµψη του 
εµποδίου η οποία βρέθηκε µε τη χρήση της βιβλιοθήκης OpenNET CF. 
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3 Σχεδιασµός και ανάπτυξη 
 
Από τη στιγµή που γνωρίζουµε τις απαιτήσεις και διαθέτουµε όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισµό, µπορούµε να προχωρήσουµε στο σχεδιασµό της εφαρµογής. Όπως 
εύκολα γίνεται αντιληπτό, ο σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων αποτελεί θέµα 
µείζονος σηµασίας καθώς πρόκειται για την ραχοκοκαλιά του προγράµµατός µας. 
 

3.1 Σχεδιασµός Βάσης ∆εδοµένων 
 
Η αρχική ιδέα πίσω από το σχεδιασµό της βάσης ήταν να χρησιµοποιήσουµε µια 
µόνο βάση στην οποία θα αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα του προγράµµατος. 
Σύµφωνα µε την ιδέα αυτή, στη βάση θα αποθηκεύονται τόσο οι πινακίδες που 
καταγράφουµε και επεξεργαζόµαστε (συµπεριλαµβανοµένων και των φωτογραφιών 
τους) όσο και οι ρυθµίσεις του προγράµµατος. Με βάση τις απαιτήσεις για τα 
δεδοµένα των πινακίδων καταλήξαµε στη βάση µε όνοµα roadsigns που περιέχει 
τους εξής 17 πίνακες (µε αλφαβητική σειρά): 
 

1. colors 
2. dimensions_type 
3. login 
4. node_pos 
5. photo 
6. reflection 
7. road_position 
8. roadnames 
9. roadsigns 
10. roadsigns_index 
11. settings 
12. sign_status 
13. subtypes 
14. support 
15. support_material 
16. support_type 
17. types 

 
Ο πίνακας roadsigns είναι ο κύριος πίνακας αφού σε αυτόν αποθηκεύονται οι 
περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις πινακίδες, είτε ως εγγραφές είτε ως ξένα 
κλειδιά προς τους λοιπούς πίνακες. 
 
Στον πίνακα colors αποθηκεύονται τα χρώµατα ανά κατηγορία πινακίδας. 
 
Στον πίνακα dimensions_type αποθηκεύονται οι τύποι µέτρησης των 
διαστάσεων µιας πινακίδας. Αυτοί, ανάλογα µε τον τύπο της πινακίδας, είναι οι εξής 
τρεις: βάση τριγώνου, εµβαδόν επιφανείας, διάµετρος κύκλου. 
 
Στον πίνακα login αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών της εφαρµογής καθώς 
και το συνθηµατικό (κρυπτογραφηµένο) για την πιστοποίησή των. 
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Ο πίνακας node_pos περιέχει τις θέσεις που µπορεί να έχει µια πινακίδα ως προς 
έναν κόµβο. 
 
Στον πίνακα photo αποθηκεύονται οι ψηφιακές φωτογραφίες των πινακίδων. Η 
αποθήκευση γίνεται µε χρήση ενός πεδίου BLOB ώστε όλη η πληροφορία να 
βρίσκεται µέσα στη βάση7. 
 
Στον πίνακα reflection αποθηκεύονται τα είδη ανακλαστικότητας των 
πινακίδων. 
 
Ο πίνακας road_position περιέχει τις θέσεις που µπορεί να έχει µια πινακίδα ως 
προς την οδό. 
 
Ο πίνακας road_names περιέχει τα ονόµατα των διαθέσιµων εθνικών οδών. 
 
Στον πίνακα roadsigns_index αποθηκεύεται ένας τίτλος για κάθε µια νέα 
καταχώρηση, καθώς και οι ήδη καταχωρηµένες πινακίδες που υπόκεινται σε 
επανεξέταση. 
 
Στον πίνακα settings αποθηκεύονται οι ρυθµίσεις της εφαρµογής. 
 
Ο πίνακας sign_status περιέχει τις πληροφορίες που περιγράφουν την 
κατάσταση µιας πινακίδας. Αυτά αποτελούνται από µια βαθµολόγηση (από το 1 έως 
το 10) και µια σύντοµη περιγραφή. 
 
Ο πίνακας subtypes περιέχει τους υπό-τύπους των πινακίδων. Για παράδειγµα οι 
αρχαιολογικές πινακίδες είναι υπό τύπος των πληροφοριακών πινακίδων. 
 
Οι πίνακες support, support_material, support_type, χρησιµοποιούνται 
για την αποθήκευση στοιχείων για τον τύπο, το υλικό, τη διατοµή και το ύψος των 
στηριγµάτων των πινακίδων. 
 
Τέλος στον πίνακα types αποθηκεύονται οι τύποι των πινακίδων (π.χ. κινδύνου, 
πληροφοριακές, ρυθµιστικές κ.α.). 
 
Στην επόµενη σελίδα µπορούµε να δούµε µια εικόνα του σχήµατος της βάσης που 
µόλις περιγράψαµε (εικόνα 21). Η εικόνα αυτή δηµιουργήθηκε µε το πρόγραµµα 
DBDesigner 4 (http://fabforce.net).  

                                                 
7 Η άλλη επιλογή θα ήταν να αποθηκεύσουµε την ψηφιακή φωτογραφία σε αρχείο και στη βάση σε ένα 
αλφαριθµητικό πεδίο την πλήρη διαδροµή του αρχείου αυτού. Με τη λύση αυτή όµως θα γέµιζε η 
µνήµη της συσκευής µε αρχεία ψηφιακών φωτογραφιών. Η λύση που επιλέξαµε είναι πιο συµπαγής 
και εύρωστη αφού όλες οι ψηφιακές φωτογραφίες αποθηκεύονται µέσα σε ένα αρχείο (αυτό της 
βάσης). 

 84

http://fabforce.net/


 

Εικόνα 21

 85



 

3.2 Ανάπτυξη Βάσης ∆εδοµένων 
 
Οι τύποι δεδοµένων που χρησιµοποιήσαµε είναι αυτοί που υποστηρίζονται από τον 
MS SQL Server Mobile. Ειδικότερα, για αλφαριθµητικά χρησιµοποιήσαµε τον τύπο 
nvarchar, για ακεραίους integer (µέγεθος 4 bytes) και  tinyint (µέγεθος 
1 byte), για κείµενο ntext, για κινητής υποδιαστολής τον τύπο float, για 
ηµεροµηνία datetime και τέλος τις φωτογραφίες image.  
 
Η δηµιουργία της βάσης στο Pocket PC αλλά και ο εµπλουτισµός της µε τα αρχικά 
δεδοµένα έγιναν µε SQL προτάσεις γραµµένες σε αρχεία κειµένου, τις οποίες τρέξαµε 
στη βάση µέσω του εργαλείου Query Analyzer που εγκαθίσταται στο Pocket PC µαζί 
µε τον SQL Server Mobile. Το αρχείο κειµένου για την δηµιουργία των πινάκων 
µπορούµε να το δούµε παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATE TABLE subtypes (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  subtype_title nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE types (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  subtypes_id int REFERENCES 
subtypes(id),  type_title nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE colors (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  types_id int REFERENCES types(id),  
color nvarchar(45) NULL); 
CREATE TABLE login (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  username nvarchar(255) NULL,  pwd 
nvarchar(255) NULL,  real_name nvarchar(255) NULL,  surname nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE node_pos (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  pos_desc nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE photo (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  photo_bytes image); 
CREATE TABLE roadnames (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  road_name nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE road_position (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  pos_desc nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE sign_status (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  status_desc ntext NULL,  
status_grade tinyint NULL); 
CREATE TABLE support_material (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  name nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE support_type (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  name nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE support (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  support_material_id int REFERENCES 
support_material(id),  support_type_id int REFERENCES support_type(id),  cross_section float NULL,  
height float NULL); 
CREATE TABLE reflection (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, name nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE roadsigns_index(id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, name nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE dimensions_type(id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, title nvarchar(255) NULL); 
CREATE TABLE roadsigns (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, roadsigns_index_id int REFERENCES 
roadsigns_index(id),  login_id int REFERENCES login(id),  roadnames_id int REFERENCES 
roadnames(id),  node_pos_id int REFERENCES node_pos(id),  road_position_id int REFERENCES 
road_position(id),  sign_status_id int REFERENCES sign_status(id),  icons_id int REFERENCES 
icons(id),  photo_id int REFERENCES photo(id),  support_id int REFERENCES support(id),  types_id int 
REFERENCES types(id),  colors_id int REFERENCES colors(id), reflection_id int REFERENCES 
reflection(id),  dimension_id int REFERENCES dimensions_type(id), longitude float NULL,  latitude float 
NULL,  height float NULL,   kilometer float NULL, dimension_value float NULL, registered_date datetime 
NOT NULL); 
 
CREATE TABLE settings (id int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, gps_comport nvarchar(4) NULL, 
gps_bauds int NULL, disable_image nvarchar(4) NULL);  

 
 
Παρατηρούµε ότι ορίζουµε ένα πρωτεύον κλειδί (Primary Key) µέσω της πρότασης 
IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY.  Το PRIMARY KEY είναι αυτοεξηγούµενο. 
Το IDENTITY(1,1) δηλώνει ότι ο τύπος δεδοµένων στον οποίο αναφέρεται παίρνει 
για αρχική τιµή την τιµή 1 (πρώτο όρισµα) και αυξάνεται κατά µια µονάδα κάθε φορά 
(δεύτερο όρισµα). 
 
Τα ξένα κλειδιά (Foreign Keys) ορίζονται µε την πρόταση τύπος δεδοµένων 
REFERENCES πίνακας(όνοµα τύπου δεδοµένων), για παράδειγµα: 
login_id int REFERENCES login(id). 
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3.3 Σχεδιασµός εφαρµογής 
 
Προχωράµε στον σχεδιασµό της εφαρµογής. Κύριο µέληµά µας είναι να σχεδιάσουµε 
µια εφαρµογή η οποία να είναι λιτή και εύχρηστη ώστε να διευκολύνει το χρήστη, 
δεδοµένου των δυνατοτήτων και των περιορισµών µιας Pocket PC συσκευής. Έχουµε 
κατά νου ότι τα Pocket PC (στην πλειοψηφία τους) διαθέτουν οθόνη ανάλυσης 
240x320 εικονοστοιχείων (πολύ µικρή συγκρινόµενη µε τις οθόνες των σύγχρονων 
επιτραπέζιων Η/Υ). Επιπλέον δεν διαθέτουν πληκτρολόγιο. Η είσοδος των δεδοµένων 
γίνεται µε τη βοήθεια γραφίδας και οθόνης αφής και των ελάχιστων πλήκτρων της 
συσκευής. Τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε η εφαρµογή να εµφανίζει 
όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στην οθόνη µε ευδιάκριτο όµως τρόπο και 
ο χρήστης να µπορεί να πλοηγείται στα µενού και τις επιλογές καθώς και να εισάγει 
δεδοµένα εύκολα µε τη χρήση της γραφίδας ή ακόµα και των δακτύλων του 
(ακουµπώντας µε αυτά πάνω στην οθόνη αφής) µε όσο το δυνατόν λιγότερες 
κινήσεις. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω κρίθηκε αναγκαίο να χωρίσουµε την εφαρµογή σε 
θεµατικές ενότητες. Οι θεµατικές ενότητες θα βοηθήσουν τον χρήστη να γνωρίζει σε 
κάθε σηµείο της εφαρµογής τι δεδοµένα χρειάζεται να εισάγει καθώς και τι είδους 
πληροφορίες απεικονίζονται στην οθόνη. Οι ενότητες αυτές είναι τρεις: η εισαγωγική 
ενότητα, η ενότητα αναζήτησης και η ενότητα καταγραφής. 
 
Η εισαγωγική ενότητα περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις, την πιστοποίηση χρήστη και το 
κύριο µενού επιλογών. Οι ρυθµίσεις επιτρέπουν στο χρήστη να ορίσει κάποια στοιχεία 
προκειµένου η εφαρµογή να λειτουργήσει οµαλά ανάλογα µε τον εξοπλισµό. Για 
παράδειγµα δίνεται η δυνατότητα επιλογής της σειραϊκής θύρας για την επικοινωνία 
του Pocket PC µε τον δέκτη GPS (που λογικά θα διαφέρει από εξοπλισµό σε 
εξοπλισµό). Στην πιστοποίηση ο χρήστης καλείται να δώσει τα στοιχεία του 
λογαριασµού του στο σύστηµα. Αυτά επικυρώνονται και η εφαρµογή «ξεκλειδώνει» 
τις υπόλοιπες λειτουργίες της και προωθεί το χρήστη στο κύριο µενού των επιλογών 
(αρχική σελίδα). Το µενού επιλογών αποτελεί τη δίοδο στο κύριο µέρος της 
εφαρµογής. Από το µενού επιλογών ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τι ακριβώς θέλει να 
κάνει. Συγκεκριµένα έχει δύο επιλογές: α) να καταγράψει µια νέα πινακίδα και β) να 
επεξεργαστεί µια ήδη υπάρχουσα. 
 
Η ενότητα αναζήτησης αποτελεί ξεχωριστό τµήµα καθώς επιτελεί την σηµαντική 
λειτουργία της αναζήτησης δεδοµένων στην βάση. Εδώ ο χρήστης, µε βάση κάποια 
κριτήρια όπως την ηµεροµηνία καταγραφής, τον τύπο της πινακίδας, την οδό και το 
χιλιόµετρο στο οποίο βρίσκεται, µπορεί να αναζητήσει κάποια από τις ήδη 
καταγεγραµµένες πινακίδες. Αφού επιλέξει την πινακίδα εµφανίζονται τρεις νέες 
επιλογές (που ανήκουν στην θεµατική ενότητα καταγραφής) οι οποίες είναι η 
επεξεργασία, η επανεξέταση και η διαγραφή της συγκεκριµένης πινακίδας. 
 
Τέλος η ενότητα καταγραφής αφορά τις λειτουργίες της εφαρµογής που ασχολούνται 
µε την εισαγωγή/επεξεργασία στοιχείων στη βάση δεδοµένων. Σε αυτή την ενότητα 
ανήκουν εποµένως οι λειτουργίες καταγραφής νέας πινακίδας, επεξεργασίας και 
επανεξέτασης µιας ήδη καταγεγραµµένης πινακίδας. Επίσης θεωρούµε ότι και η 
διαγραφή µιας πινακίδας ανήκει στην ενότητα αυτή. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 
φιλοσοφία των θεµατικών ενοτήτων κληρονοµείται και στις λειτουργίες καταγραφής 
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και επεξεργασίας/επανεξέτασης. Γι’ αυτό το λόγο οι λειτουργίες αυτές 
τµηµατοποιούνται σε βήµατα, ώστε ο χρήστης ανάλογα µε το βήµα στο οποίο 
βρίσκεται να έχει συγκεκριµένου είδους πληροφορίες και δεδοµένα προς 
καταχώρηση – επεξεργασία. Για παράδειγµα ένα βήµα αφορά την 
εισαγωγή/επεξεργασία στοιχείων για το στήριγµα της πινακίδας. Σε αυτό το βήµα 
υπάρχουν συγκεντρωµένα όλα τα επιµέρους δεδοµένα, όπως τύπος στηρίγµατος, 
υλικό στήριξης, ύψος και άλλα. Ένα άλλο βήµα αφορά τη θέση της πινακίδας κτλ. 
Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα της ευέλικτης µετάβασης από βήµα σε βήµα ώστε ο 
χρήστης να εισάγει/επεξεργάζεται τα δεδοµένα που έχει στη διάθεσή του τη 
συγκεκριµένη στιγµή. 
 
Όλα τα παραπάνω οπτικοποιούνται στην εικόνα 22. Οι λειτουργίες της εφαρµογής 
οµαδοποιούνται στις τρεις κατηγορίες που µόλις περιγράψαµε. Επίσης από το σχήµα 
παίρνουµε µια ιδέα για το πως διαµορφώνεται η εφαρµογή καθώς η κάθε λειτουργία 
συνδέεται µε γραµµές µε τις υπόλοιπες λειτουργίες. 
 

Εισαγωγική Ενότητα

Ρυθµίσεις

Πιστοποίηση
Χρήστη

Αρχική Σελίδα

Ενότητα Αναζήτησης

Επεξεργασία
(Αναζήτηση στη Βάση)

Ενότητα Καταγραφής

Καταγραφή Νέας
Πινακίδας

Επεξεργασία
Πινακίδας

Επανεξέταση
Πινακίδας

∆ιαγραφή Πινακίδας

 
Εικόνα 22 
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Στην εικόνα παρατηρήσαµε τις θεµατικές ενότητες της εφαρµογής καθώς και ποιες 
λειτουργίες περιέχει η κάθε µία. Στη συνέχεια θα περιγράψουµε πιο αναλυτικά τις 
λειτουργίες της εφαρµογής ώστε να φανεί η σύνδεση µεταξύ τους και να 
αντιληφθούµε τη σειρά µε την οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά µε αυτές. 
 
Με την εκκίνηση της εφαρµογής ο χρήστης αντικρίζει την οθόνη «πιστοποίησης». 
Εδώ καλείται να δώσει τα στοιχεία του (όνοµα χρήστη και συνθηµατικό) ώστε να 
αναγνωριστεί από το σύστηµα. Μόνο µε επιτυχή πιστοποίηση των στοιχείων του ο 
χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπόλοιπες λειτουργίες της εφαρµογής. Παράλληλα 
µε την πιστοποίηση, ο χρήστης έχει πρόσβαση και στην οθόνη «ρυθµίσεων» (δεν 
απαιτείται να έχει αναγνωριστεί από το σύστηµα). Βασικός σκοπός των ρυθµίσεων 
είναι η επιτυχηµένη επικοινωνία του Pocket PC µε τον δέκτη GPS. Οι δέκτες GPS 
επικοινωνούν µε τα Pocket PC µέσω σειραϊκού πρωτοκόλλου (συνήθως 
χρησιµοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth). Στις ρυθµίσεις, ο χρήστης επιλέγει την 
σειραϊκή θύρα (COM Port) και τον ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων (BPS) για τη 
σύνδεση µε το δέκτη. Επειδή υπάρχει η περίπτωση να µην είναι γνώστης αυτών των 
ρυθµίσεων (συνήθως διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή) έχει την δυνατότητα να 
δοκιµάσει το συνδυασµό που επέλεξε και να τον αποθηκεύσει στη βάση αν αυτός 
είναι ο σωστός. Μια επιπλέον επιλογή στις ρυθµίσεις είναι η απενεργοποίηση των 
εικόνων. Η συγκεκριµένη επιλογή ουσιαστικά κάνει την εφαρµογή να λειτουργεί πιο 
γρήγορα επειδή απενεργοποιεί την ανάκτηση των εικόνων των πινακίδων κατά την 
διαδικασία αναζήτησης . 
 
Η επιτυχηµένη πιστοποίηση του χρήστη στο σύστηµα τον οδηγεί στην οθόνη της 
«αρχικής σελίδας». Η αρχική σελίδα είναι το κύριο µενού επιλογών της εφαρµογής. 
Εδώ τα πράγµατα είναι απλά αφού έχει να κάνει δύο επιλογές. Είτε να επιλέξει την 
«καταγραφή νέας πινακίδας» είτε την «επεξεργασία». Επιπλέον του δίνεται η 
δυνατότητα να επιστρέψει πίσω στην «πιστοποίηση» ώστε αν θέλει να αποσυνδεθεί 
από το σύστηµα ή να τερµατίσει την εφαρµογή. 
 
Στην «καταγραφή νέας πινακίδας» ο χρήστης καλείται να εισάγει τα δεδοµένα που 
περιγράφουν την υπό εξέταση πινακίδα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διαδικασία αυτή 
έχει χωριστεί σε βήµατα. Συνολικά υπάρχουν πέντε βήµατα για την ολοκλήρωση της 
καταγραφής. Στο πρώτο βήµα ο χρήστης αφού δώσει ένα τίτλο που θα χαρακτηρίζει 
την πινακίδα, εισάγει κάποιες πληροφορίες που µπορεί άµεσα να αντιληφθεί. Αυτές 
είναι ο τύπος της πινακίδας (αν είναι πληροφοριακή, ρυθµιστική, κινδύνου ή κάτι 
άλλο), ο υπό-τύπος (εάν έχει) και το χρώµα (το οποίο επιλέγεται µε βάση τις επιλογές 
που έχει κάνει ο χρήστης για τον τύπο και τον υπό-τύπο). Το δεύτερο βήµα 
περιλαµβάνει την εισαγωγή στοιχείων για τις διαστάσεις, την ανακλαστικότητα και το 
στήριγµα της πινακίδας. Επειδή όλα είναι δεδοµένα που χρειάζονται µετρήσεις (π.χ. η 
διατοµή του στηρίγµατος ή το ύψος του), µε εξαίρεση την ανακλαστικότητα, έχουν 
οµαδοποιηθεί σε ένα βήµα. Το τρίτο βήµα περιλαµβάνει πληροφορίες για τη 
γεωγραφική θέση της πινακίδας. Σε αυτό το βήµα εισάγονται τα δεδοµένα του 
γεωγραφικού πλάτους, γεωγραφικού µήκους και ύψους αυτόµατα από το δέκτη GPS. 
Επιπλέον ο χρήστης επιλέγει σε ποια εθνική οδό βρίσκεται η πινακίδα και σε ποιο 
χιλιόµετρο. Το τέταρτο βήµα αφορά τη θέση της πινακίδας ως προς τον δρόµο ή ως 
προς τον κόµβο. Τέλος στο πέµπτο βήµα οµαδοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν 
την κατάσταση της πινακίδας. Εδώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να φωτογραφήσει 
την πινακίδα (µε χρήση της ενσωµατωµένης ψηφιακής φωτογραφική µηχανής του 
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Pocket PC), να την βαθµολογήσει (µε κλίµακα από το 1 έως το 10) και τέλος να 
γράψει ένα µικρό κείµενο που θα περιγράφει µε λόγια την κατάστασή της. 
 
Η δεύτερη επιλογή στο µενού της «αρχικής σελίδας», η «επεξεργασία» οδηγεί το 
χρήστη στην διαδικασία αναζήτησης της πινακίδας που θέλει να επεξεργαστεί. Ο 
χρήστης επιλέγει µε κριτήρια την ηµεροµηνία καταγραφής, τον τύπο, την εθνική οδό 
και το χιλιόµετρο. Με βάση αυτά τα κριτήρια, η βάση δεδοµένων επιστρέφει µια 
λίστα από τις πινακίδες που τα πληρούν και ο χρήστης επιλέγοντας µια από αυτές 
µπορεί είτε να την επεξεργαστεί, είτε να την επανεξετάσει είτε να την διαγράψει από 
τη βάση. 
 
Η «επεξεργασία πινακίδας» και η «επανεξέταση» διαφέρουν στο γεγονός ότι η πρώτη 
τροποποιεί τα δεδοµένα µιας υπάρχουσας πινακίδας, ενώ η δεύτερη δηµιουργεί µια 
νέα καταγραφή για την υπάρχουσα πινακίδα. Και οι δυο όµως λειτουργίες 
ακολουθούν την διαδικασία των πέντε βηµάτων που περιγράψαµε στην «καταγραφή 
νέας πινακίδας». 
 
 

3.4 Ανάπτυξη εφαρµογής 
 
Όπως γνωρίζουµε ήδη από το κεφάλαιο του εξοπλισµού, η πλατφόρµα ανάπτυξης 
είναι το Microsoft Visual Studio 2005 καθώς η εφαρµογή θα εκµεταλλεύεται πλήρως 
το .NET Compact Framework. Η γλώσσα που επιλέξαµε είναι η C#8. Στη συνέχεια 
του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιάσουµε διάφορα τµήµατα της ανάπτυξης της 
εφαρµογής που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα τα αναλύσουµε. 
 

3.4.1 Φόρµες 
 
Πριν ξεκινήσουµε µε την εφαρµογή καλό θα ήταν να πούµε λίγα λόγια για τον 
προγραµµατισµό σε .ΝΕΤ περιβάλλον. Ίσως το σηµαντικότερο στοιχείο του .ΝΕΤ 
προγραµµατισµού είναι οι φόρµες. Η φόρµα στο .ΝΕΤ είναι ότι αποκαλούµε 
παράθυρο στον προγραµµατισµό για Windows. Ουσιαστικά ολόκληρο το πρόγραµµά 
µας στηρίζεται πάνω στις φόρµες αφού αυτές περιέχουν όλα τα στοιχεία ελέγχου 
(controls) που το συγκροτούν, εµφανίζουν πληροφορίες και δέχονται είσοδο από το 
χρήστη. Όπως όλα τα αντικείµενα στο .ΝΕΤ έτσι και οι φόρµες είναι στιγµιότυπα 
κλάσεων. Στο .NET Compact Framework οι φόρµες έχουν ένα σύνολο από 
χαρακτηριστικά που τις κάνουν να ξεχωρίζουν: 
 

• Παράγονται άµεσα ή έµµεσα από το System.Windows.Forms.Form 
 

• Υποστηρίζουν όλα τα κληρονοµηµένα γεγονότα 
 

• Προβάλλονται σε ολόκληρη την οθόνη του Pocket PC (δεν έχουν µεταβλητό 
µέγεθος) 

 
• Μπορούν να είναι αρχικές ή ενδιάµεσες φόρµες 

                                                 
8 Οι γλώσσες που υποστηρίζει το .NET Compact Framework είναι η C# και η Visual Basic.NET. 
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• Παρέχουν στο χρήστη ένα µηχανισµό για την ελαχιστοποίηση ή το κλείσιµό 

τους (όχι και για τα δυο ταυτόχρονα όµως) 
 

• Μέχρι το κλείσιµό τους είναι άφθαρτες 
 

• Με το κλείσιµό τους αχρηστεύονται 
 

• Κάθε µια διαθέτει το δικό της νήµα 
 
Η δηµιουργία µιας φόρµας είναι απλή διαδικασία που γίνεται αυτόµατα από το Visual 
Studio και παράγει δυο αρχεία: το form.cs και form.designer.cs (όπου form το όνοµα 
της φόρµας). Το form.designer.cs περιέχει τον κώδικα που παράγεται αυτόµατα 
καθώς ο χρήστης προσθαφαιρεί στοιχεία ελέγχου (κουµπιά, πεδία κειµένου, ετικέτες 
κ.ά.) στη φόρµα µέσω του γραφικού περιβάλλοντος του Visual Studio. Στο  form.cs ο 
χρήστης επεµβαίνει γράφοντας δικό του κώδικα ώστε η φόρµα να εκτελεί τις 
επιθυµητές λειτουργίες. Ένα τυπικό αρχείο form.cs που δεν έχει υποστεί µεταβολές 
από το χρήστη είναι το παρακάτω: 
 
 using System; 

using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace DeviceApplication 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
    } 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είναι αναµενόµενο µε βάση το σχεδιασµό της εφαρµογής µας και τις ιδιότητες των 
φορµών να αντιστοιχίσουµε κάθε µια από τις επτά λειτουργίες9 της (πιστοποίηση, 
ρυθµίσεις, αρχική σελίδα, καταγραφή νέας πινακίδας, επεξεργασία, επεξεργασία 
πινακίδας, επανεξέταση πινακίδας) σε µια ξεχωριστή φόρµα.  
 
Η εφαρµογή µας εποµένως αποτελείται από τις εξής φόρµες: 
 

• login: πρόκειται για τη φόρµα πιστοποίησης 
 

• settings: η φόρµα ρυθµίσεων 

                                                 
9 Στην πραγµατικότητα έχουµε οκτώ λειτουργίες, παραλείψαµε την «διαγραφή». Η διαγραφή όµως 
είναι σχετικά απλή διαδικασία η οποία δεν χρειάζεται τη δική της φόρµα (επιτελείται από την φόρµα 
επεξεργασίας). 
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• home: η φόρµα της αρχικής σελίδας 

 
• register: η φόρµα καταγραφής νέας πινακίδας 

 
• edit: η φόρµα επεξεργασίας 

 
• edit_sign: η φόρµα επεξεργασίας πινακίδας 

 
• review_sign: η φόρµα επανεξέτασης πινακίδας 

 
 
Επιπρόσθετα σε αυτές τις φόρµες προσθέσαµε µια εισαγωγική (intro) η οποία 
αποτελεί το σηµείο εισόδου στην εφαρµογή µας και δεν εκτελεί καµία λειτουργία 
εκτός από την προβολή µιας εικόνας µε το λογότυπο της εφαρµογής και µε το πάτηµα 
οποιουδήποτε πλήκτρου ή άγγιγµα της οθόνης παραδίδει τον έλεγχο στην φόρµα 
πιστοποίησης (login). Μια φόρµα γίνεται το σηµείο εισόδου της εφαρµογής αν 
δηλώσουµε το όνοµά της στο αρχείο program.cs. Για τη δική µας εφαρµογή δώσαµε 
το όνοµα intro όπως φαίνεται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 P/I
 
Ένας περ
να µας πα
µας θα ή
δεδοµένω
να το εγκ
της συσκε
ώστε να α
χρησιµοπ
εγγενούς 
δώσουµε 
συνάρτησ
αυτή µέσ

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace RoadSigns 
{ 
    static class Program 
    { 
        /// <summary> 
        /// The main entry point for the application. 
        /// </summary> 
        [MTAThread] 
        static void Main() 
        { 
            Application.Run(new intro()); 
        } 
    } 

} 

nvoke 

ιορισµός του .NET Compact Framework είναι ότι δεν υπάρχει µέθοδος που 
ρέχει την τρέχουσα διαδροµή (path) του εκτελέσιµου. Αυτό στην εφαρµογή 
ταν χρήσιµο καθώς στην ίδια διαδροµή υπάρχει και το αρχείο της βάσης 
ν. Το path αυτό διαφέρει από συσκευή σε συσκευή (ο κάθε χρήστης µπορεί 
αταστήσει σε διαφορετικό µέρος του συστήµατος αρχείων, π.χ. στην µνήµη 
υής ή στην κάρτα µνήµης), εποµένως θα πρέπει η εφαρµογή να το γνωρίζει 
νοίξει από εκεί τη βάση δεδοµένων. Για να ξεπεράσουµε αυτή τη δυσκολία 
οιούµε την τεχνική P/Invoke. Η τεχνική αυτή επιτρέπει το κάλεσµα 
κώδικα µέσα από το .NET CF. Η ιδέα πίσω από την τεχνική είναι να 
ένα σηµείο εισόδου σε µια βοηθητική βιβλιοθήκη (dll) native κώδικα στη 
η που µας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια µπορούµε να καλέσουµε τη συνάρτηση 
α από τον managed κώδικά µας. Το dll που µας ενδιαφέρει είναι το 
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coredll.dll και το σηµείο εισόδου η συνάρτηση GetModuleFileName που 
όπως αντιλαµβανόµαστε επιστρέφει την πλήρη διαδροµή του ονόµατος αρχείου του 
τρέχοντος αρθρώµατος. Η πρόσβαση στη συνάρτηση γίνεται µε τις παρακάτω 
γραµµές κώδικα: 
 
 
 
 

//invoke native code to get current directory 
[DllImportAttribute("coredll.dll", EntryPoint = "GetModuleFileName", SetLastError = 
true)] 
internal static extern Int32 GetModuleFileName(object hModule, StringBuilder str, 
int nBufferSize);  

 
Στη συνέχεια καλούµε και αναφερόµαστε στην συνάρτηση σαν να αποτελούσε µέρος 
του .ΝΕΤ CF: 
 
 

//get working directory 
StringBuilder strDirText = new StringBuilder(256); 
GetModuleFileName(null, strDirText, strDirText.Capacity); 
string path = strDirText.ToString(); 
string dir = Path.GetDirectoryName(path); 

 
 
 

 
 
Το αποτέλεσµα που ζητάµε (τρέχον path της εφαρµογής) βρίσκεται πλέον 
αποθηκευµένο στο αλφαριθµητικό dir. 
 

3.4.3 SQL Server Mobile 
 
Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων είναι κύριο χαρακτηριστικό της εφαρµογής. Στο 
µεγαλύτερο µέρος του κώδικά µας κυριαρχούν συναλλαγές µε τη βάση. Κρίνεται 
σκόπιµο εποµένως να παρουσιάσουµε πως επικοινωνούµε µε την βάση, πως θέτουµε 
ερωτήµατα και πως παίρνουµε τα αποτελέσµατα. 
 
Αρχικά πρέπει να συµπεριλάβουµε τον SQL Server Mobile στην εφαρµογή. Αυτό 
γίνεται προσθέτοντας τις κατάλληλες αναφορές (references) που είναι στην 
πραγµατικότητα βοηθητικές βιβλιοθήκες (dll) . Τα dll αυτά είναι: 
System.Data.SqlClient και  System.Data.SqlServerCe. Επιπλέον 
ορίζουµε τους χώρους ονοµάτων τους ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά: 
 
 
 
 

using System.Data.SqlServerCe; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data.SqlTypes; 

 
Η σύνδεση στη βάση γίνεται µε τις παρακάτω γραµµές κώδικα: 
 
 
 
 

Global.dbConnection = new SqlCeConnection("Data Source = " + dir + 
"\\roadsigns.sdf"); 
Global.dbConnection.Open(); 

Όπου dir είναι η διαδροµή που λάβαµε από την P/Invoke τεχνική, 
roadsigns.sdf είναι το αρχείο της βάσης δεδοµένων και 
Global.dbConnection είναι µια µεταβλητή τύπου SqlCeConnection. 
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Για ερωτήµατα (SQL queries) στη βάση είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας µεταβλητής 
τύπου SqlCeCommand την οποία συνδέουµε µε την τρέχουσα σύνδεση στη βάση 
(Global.dbConnection στην περίπτωσή µας), θέτουµε το ερώτηµα και 
προσθέτουµε τις κατάλληλες παραµέτρους. Για παράδειγµα: 
 
 

Global.dbCommand = Global.dbConnection.CreateCommand(); 
Global.dbCommand.CommandText = "SELECT id, real_name, surname, pwd FROM login 
WHERE username=?"; 
Global.dbCommand.Parameters.Add("username", SqlDbType.NVarChar).Value = 
usrnmtxtbox.Text; 

 
 
 
 
 
Για την εκτέλεση του ερωτήµατος χρησιµοποιούµε δυο µεθόδους ανάλογα µε τον 
τύπο του. Αν πρόκειται για ερώτηµα τύπου SELECT στο οποίο η βάση µας 
επιστρέφει ένα σύνολο αποτελεσµάτων χρησιµοποιούµε την µέθοδο 
ExecuteReader(). Αν πρόκειται για εντολή τύπου INSERT, UPDATE, 
DELETE όπου η βάση επιστρέφει µόνο τον αριθµό των στηλών που επηρεάστηκαν 
τότε χρησιµοποιούµε την µέθοδο ExecuteNonQuery(). Στο παραπάνω τµήµα 
κώδικα επειδή το ερώτηµα µας επιστρέφει δεδοµένα θα χρησιµοποιήσουµε την 
µέθοδο ExecuteReader(). Τα δεδοµένα θα αποθηκευτούν σε ένα αντικείµενο 
τύπου SqlCeDataReader. 
 
 
 
SqlCeDataReader UserRead = Global.dbCommand.ExecuteReader();

Στη συνέχεια καλώντας την µέθοδο UserRead.Read() προχωράµε τον 
SqlCeDataReader στην επόµενη εγγραφή που ανέκτησε από τη βάση. 
 

3.4.4 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή 
 
Έχουµε αναφέρει ότι το .NET CF δεν παρέχει κάποιο τρόπο πρόσβασης στην 
ενσωµατωµένη κάµερα που διαθέτουν αρκετές Pocket PC 2003 συσκευές. Επιπλέον 
ούτε µέσω native κώδικα µπορούµε να το καταφέρουµε οπότε η τεχνική P/Invoke δεν 
µπορεί να µας χρησιµεύσει εδώ. Η µόνη λύση για να καταφέρουµε η εφαρµογή µας 
να τραβάει φωτογραφίες και να τις αποθηκεύει στη βάση είναι να βρούµε ένα τρόπο 
να καλέσουµε µέσα από την εφαρµογή το προκαθορισµένο πρόγραµµα 
φωτογράφησης του λειτουργικού συστήµατος. Αυτό αποθηκεύει τη φωτογραφία σε 
ένα αρχείο το οποίο εµείς στη συνέχεια το ανοίγουµε µέσα από την εφαρµογή και το 
αποθηκεύουµε στη βάση δεδοµένων µας. Η λύση αυτή ονοµάζεται περιτύλιγµα 
(wrapper) και την βρήκαµε χρησιµοποιώντας τη βιβλιοθήκη OpenNET CF και το dll 
Cowburn.Imaging.dll. 
 
Η αρχικοποίηση της κάµερας γίνεται µε τον κώδικα: 
 
 
 
 

camera = new HtcCamera(); 
camera.CaptureCompleted += new CameraEventHandler(camera_CaptureCompleted); 
camera.Orientation = Cowburn.Imaging.Orientation.Portrait; 

Στο αντικείµενο camera συνδέουµε ένα χειριστή γεγονότων (event handler) ο 
οποίος καλείται µόλις ολοκληρωθεί η φωτογράφηση. Σκοπός του είναι να ανοίξει το 
αρχείο στο οποίο αποθήκευσε την φωτογραφία το πρόγραµµα φωτογράφησης, να το 
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προβάλει µέσα στην εφαρµογή µας και να το αποθηκεύσει στη βάση δεδοµένων. Ο 
κώδικάς του είναι: 
 

private void camera_CaptureCompleted(object sender, CameraEventArgs e) 
        { 
            if (e.Path != string.Empty) 
            { 
                //get a backup of the default image 
                pboxDefaultImage = signPhotopbox.Image; 
 
                 
                Bitmap image = new Bitmap(e.Path); 
 
                FileStream fs = new FileStream(e.Path, FileMode.Open); 
                int photoLength = (int)fs.Length; 
                byte[] photoBytes = new byte[photoLength]; 
                int n = fs.Read(photoBytes, 0, photoLength); 
                //attempt to insert into database 
                 Global.dbCommand = Global.dbConnection.CreateCommand(); 
                 Global.dbCommand.CommandText = "INSERT INTO photo (photo_bytes) 
VALUES (?)"; 
                 Global.dbCommand.Parameters.Add("photo_bytes", 
SqlDbType.Image).Value = photoBytes; 
                 Global.dbCommand.Prepare(); 
                 int rows = Global.dbCommand.ExecuteNonQuery(); 
                 if (rows > 0) //if photo saved successfully in DB 
                 { 
                     MessageBox.Show("Η φωτογραφία αποθηκεύτηκε στη βάση 
δεδοµένων", "Μήνυµα..."); 
                     //find the current image's id 
                     Global.dbCommand = Global.dbConnection.CreateCommand(); 
                     Global.dbCommand.CommandText = "SELECT MAX(id) FROM photo"; 
                     SqlCeDataReader photoIDRead = 
Global.dbCommand.ExecuteReader(); 
                     photoIDRead.Read(); 
                     Global.RoadSignPhotoID = 
Convert.ToInt32(photoIDRead.GetValue(0).ToString()); 
                     photoIDRead.Close(); 
                 } 
              
                 
                // Create a white canvas to paint the image onto 
                Bitmap tmp = new Bitmap(signPhotopbox.Width, signPhotopbox.Height); 
                Graphics g = Graphics.FromImage(tmp); 
                g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.White), new Rectangle(0, 0, 
tmp.Width, tmp.Height)); 
 
                // Resize the captured image to fit the picturebox control 
                g.DrawImage(image, new Rectangle(0, 0, tmp.Width, tmp.Height), new 
Rectangle(0, 0, image.Width, image.Height), GraphicsUnit.Pixel); 
                signPhotopbox.Image = tmp; 
                Activate(); //give control to this form 
 
            } 
        } 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το πρόγραµµα φωτογράφησης εκκινεί µε το πάτηµα του κατάλληλου κουµπιού µέσα 
από τις φόρµες register, edit_sign, review_sign. Ο κώδικας εκκίνησης είναι: 
 
 
 
 
 
 
 

//camera capture 
        private void capturePhotobtn_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (camera != null) 
                camera.Capture(@"\TempImg", CaptureType.File); 
        } 
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3.4.5 Κρυπτογράφηση και Πιστοποίηση 
 
Όπως συνηθίζεται σε κάθε σύστηµα που χρησιµοποιείται από πολλούς χρήστες είναι 
απαραίτητη η κρυπτογράφηση των συνθηµατικών τους. ∆ιαφορετικά οποιοσδήποτε 
αποκτήσει για κάποιο λόγο πρόσβαση στη βάση θα µπορούσε να υποκλέψει τους 
λογαριασµούς των χρηστών. Για την κρυπτογράφηση των συνθηµατικών στην 
εφαρµογή µας επιλέξαµε τον αλγόριθµο ΤΕΑ (Tiny Encryption Algorithm) των 
David Wheeler και Roger Needham (http://www.simonshepherd.supanet.com/tea.htm). 
Πρόκειται για έναν από τους πιο γρήγορους και αποτελεσµατικούς αλγόριθµους 
κρυπτογραφίας. Επιλέξαµε την παραλλαγή ΧΤΕΑ που βρήκαµε σε µια υλοποίηση 
του αλγορίθµου σε γλώσσα C# (http://www.codeproject.com/netcf/teaencryption.asp). 
 
Η υλοποίηση περιλαµβάνει δυο συναρτήσεις, µια κρυπτογράφησης και µια 
αποκρυπτογράφησης αλφαριθµητικών. Τα συνθηµατικά των χρηστών είναι 
αποθηκευµένα στη βάση αφού τα κρυπτογραφήσαµε µε τη κατάλληλη συνάρτηση. 
Στην εφαρµογή ο κώδικας που ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων του χρήστη 
προκειµένου να τον πιστοποιήσει είναι ο παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

if (usrnmtxtbox.Text != "" && pwdtxtbox.Text != "") 
            { 
                Global.dbCommand = Global.dbConnection.CreateCommand(); 
                Global.dbCommand.CommandText = "SELECT id, real_name, surname, pwd 
FROM login WHERE username=?"; 
                Global.dbCommand.Parameters.Add("username", 
SqlDbType.NVarChar).Value = usrnmtxtbox.Text; 
                SqlCeDataReader UserRead = Global.dbCommand.ExecuteReader(); 
                 
                bool success = UserRead.Read(); 
                 
                //fill in current user info 
 
                if (success) //if user exists 
                { 
                    Global.CurrentUserName = (string)UserRead["real_name"]; 
                    Global.CurrentUserSurname = (string)UserRead["surname"]; 
                    Global.CurrentUserID = (int)UserRead["id"]; 
 
                    //authenticate 
                    string password; 
                    password = (string)UserRead["pwd"]; 
                    TeaCrypto.XTea t = new TeaCrypto.XTea(); 
                    string password_decrypted; 
                    password_decrypted = t.Decrypt(password, "eLefas"); 
                    if (password_decrypted.Equals(pwdtxtbox.Text)) 
                    { 
                        //MessageBox.Show("Ο χρήστης πιστοποιήθηκε", "Σύνδεση..."); 
                        Global.authenticated = true; 
                        inputPanel1.Enabled = false; 
                        Global.OpenForm(Type.GetType("RoadSigns.home")).Show(); 
                    } 
                    else 
                        MessageBox.Show("Αποτυχία σύνδεσης", "Σύνδεση..."); 
                    refresh_auth(); 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Ο χρήστης δεν υπάρχει", "Σύνδεση..."); 
                    usrnmtxtbox.Text = ""; 
                    pwdtxtbox.Text = ""; 
                } 
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Η αποκρυπτογράφηση του συνθηµατικού γίνεται δηµιουργώντας ένα νέο αντικείµενο 
της κλάσης του αλγορίθµου κρυπτογράφησης (TeaCrypto.XTea t = new 
TeaCrypto.XTea();) και περνώντας µέσα από τη συνάρτηση Decrypt το 
συνθηµατικό µαζί µε το κλειδί (cipher) που στην προκειµένη περίπτωση είναι το 
αλφαριθµητικό “eLefas” (γραµµή: password_decrypted = 
t.Decrypt(password, "eLefas");).  
 
Αν το αποκρυπτογραφηµένο αλφαριθµητικό είναι ίδιο µε το αλφαριθµητικό που 
έδωσε ο χρήστης για συνθηµατικό τότε ο χρήστης έχει πιστοποιηθεί από την 
εφαρµογή και µπορεί να συνεχίσει στις υπόλοιπες λειτουργίες. Αν η σύγκριση των 
δυο αλφαριθµητικών αποτύχει τότε εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. 
 
Σηµείωση: Είθισται στις εφαρµογές για επιτραπέζιους υπολογιστές, που ζητούν 
πιστοποίηση χρήστη, κατά την εισαγωγή του συνθηµατικού στο αντίστοιχο πεδίο να 
µην εµφανίζονται οι χαρακτήρες που πληκτρολογεί ο χρήστης αλλά αντί αυτών 
αστερίσκοι (*). Αυτό γίνεται για να αποτραπεί η περίπτωση κάποιος τρίτος να δει το 
συνθηµατικό πληκτρολογηµένο στην οθόνη του υπολογιστή. Στην εφαρµογή δεν 
τηρήσαµε αυτό τον κανόνα για λόγους λειτουργικότητας. Η µικρή οθόνη (ανάλυσης 
240x320) σε συνδυασµό µε το εικονικό πληκτρολόγιο (SIP) µπορούν εύκολα να 
µπερδέψουν το χρήστη και να εισάγει διαφορετικούς χαρακτήρες από αυτούς που 
επιθυµεί. Αν το συνθηµατικό κρύβεται µε αστερίσκους τότε είναι πιθανό να χρειαστεί 
αρκετές απόπειρες για να συνδεθεί επιτυχώς. Αντίθετα αν έχει τη δυνατότητα να 
βλέπει τι έχει πληκτρολογήσει τότε τα πράγµατα για αυτόν γίνονται πιο εύκολα. 
 

3.4.6 Global.cs 
 
Ακόµη ένα σηµείο άξιο αναφοράς στην εφαρµογή είναι το αρχείο Global.cs. Όπως 
µαρτυρά το όνοµα του, µέσα στο αρχείο ορίζεται µια κλάση µε το όνοµα Global τις 
οποίας οι µέθοδοι και οι µεταβλητές είναι ορατές και προσπελάσιµες από όλες τις 
φόρµες και όλες τις κλάσεις της εφαρµογής µας. Για παράδειγµα το ονοµατεπώνυµο 
του χρήστη το οποίο χρησιµοποιείται σε δυο φόρµες (login και home) αποθηκεύεται 
σε δυο global µεταβλητές τις CurrentUserName και CurrentUserSurname 
(και οι δυο τύπου: static internal string). Όλες οι µεταβλητές και οι 
µέθοδοι ορίζονται ως static internal για να έχουν καθολική ισχύ. Σε αυτό το 
αρχείο επίσης ανήκουν και δύο µέθοδοι (OpenForm()και RemoveForm()). Η 
πρώτη (OpenForm()) χρησιµοποιείται οποτεδήποτε θέλουµε να µετακινηθούµε από 
µια φόρµα σε µια άλλη και αποθηκεύει σε ένα καθολικό Array όλες τις ανοικτές 
φόρµες της εφαρµογής. Η δεύτερη (RemoveForm()) καλείται όταν θέλουµε να 
κλείσουµε µια φόρµα και αποµακρύνει από το Array τη φόρµα αυτή. 
 

3.4.7 GPS 
 
Για την επικοινωνία µε το δέκτη GPS χρησιµοποιήσαµε την βιβλιοθήκη pocketgpslib. 
Η βασική ιδέα για το πως λειτουργεί η βιβλιοθήκη αυτή είναι η εξής: αρχικά 
δηµιουργούµε ένα αντικείµενο τύπου PocketGpsLib.GPSHandler και 
προσαρτούµε σε αυτό ένα χειριστή γεγονότων. Ο χειριστής γεγονότων ενεργοποιείται 
κάθε φορά που εξάγεται µια ΝΜΕΑ πρόταση από το δέκτη GPS. Επειδή θέλουµε να 
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χρησιµοποιούµε σε πολλές φόρµες το αντικείµενο και το χειριστή του, τα ορίζουµε 
µέσα στο καθολικό αρχείο Global.cs. Ο κώδικας για τα παραπάνω είναι: 
 
 
 
static internal PocketGpsLib.GPSHandler GPS;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

static internal void GPSEventHandler(object sender, 
PocketGpsLib.GPSHandler.GPSEventArgs e) 
        { 
            switch (e.TypeOfEvent) 
            { 
                case PocketGpsLib.GPSEventType.GPRMC: 
                    GPSLongitude = GPS.GPRMC.Position.Longitude; 
                    GPSLatitude = GPS.GPRMC.Position.Latitude; 
                    break; 
 
                case PocketGpsLib.GPSEventType.GPGSV: 
                    GPSsatInView = GPS.GPGSV.SatsInView; 
                    break; 
 
                case PocketGpsLib.GPSEventType.GPGGA: 
                    GPSAltitude = GPS.GPGGA.Altitude; 
                    break; 
            } 
        } 

 
Ο χειριστής γεγονότων όπως φαίνεται και από τον κώδικα λειτουργεί µε βάση τις 
ΝΜΕΑ προτάσεις (στην δική µας περίπτωση χρησιµοποιούνται οι GPRMC, GPGSV 
και GPGGA). Ανάλογα µε την πρόταση αποθηκεύει σε µια καθολική µεταβλητή το 
γεωγραφικό µήκος και πλάτος, το υψόµετρο και τους δορυφόρους σε ορατότητα. Οι 
µεταβλητές αυτές ανανεώνονται σε πραγµατικό χρόνο εφόσον λειτουργεί ο δέκτης 
GPS. 
 
Η αρχικοποίηση, σύνδεση του αντικειµένου µε τον χειριστή γεγονότων και οι 
ρυθµίσεις γίνονται µε τον ακόλουθο κώδικα (αρχείο login.cs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//setup GPS 
Global.GPS = new PocketGpsLib.GPSHandler(this); //Initialize GPS handler 
Global.GPS.TimeOut = 5; //Set timeout to 5 seconds 
Global.GPS.NewGPSFix += new 
PocketGpsLib.GPSHandler.NewGPSFixHandler(Global.GPSEventHandler); //Hook up GPS 
data events to a handler 
  
//connect to db 
 if (File.Exists(dir + "\\roadsigns.sdf")) 
 { 
         Global.dbConnection = new SqlCeConnection("Data Source = " + dir + 
"\\roadsigns.sdf"); 
         Global.dbConnection.Open(); 
 
         //read GPS settings 
         Global.GPSport = Global.getGPSport(); 
         Global.GPSbauds = Global.getGPSbauds(); 
         ... 

Η έναρξη της επικοινωνίας της εφαρµογής µε τον δέκτη GPS γίνεται µε την εντολή 
Start(port, bauds) όπου port είναι η σειραϊκή θύρα επικοινωνίας του δέκτη 
µε το Pocket PC και bauds ο ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων. 
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private void menuItem_startGPS_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!Global.GPS.IsPortOpen) 
            { 
                int bauds = Convert.ToInt32(Global.getGPSbauds().ToString()); 
                string port = Global.getGPSport(); 
 
                Global.GPS.Start(port, bauds); 
                menuItem_startGPS.Enabled = false; 
            } 
                 
        } 
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4 Παρουσίαση εφαρµογής 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα ακολουθήσει µια εκτενής παρουσίαση της εφαρµογής. Με τη 
βοήθεια εικόνων θα περιηγηθούµε σε όλες τις λειτουργίες της και θα αναλύσουµε 
όποιο κοµµάτι κρίνεται απαραίτητο. 
 
Εκκινώντας την εφαρµογή ο χρήστης αντικρίζει την εισαγωγική οθόνη (εικόνα 23). 
Το µόνο που µπορεί να κάνει σε αυτό το σηµείο είναι να πατήσει µε τη γραφίδα σε 
κάποιο σηµείο της οθόνης ώστε να προχωρήσει παρακάτω. Η οθόνη (εικόνα 24) που 
ακολουθεί είναι αυτή της πιστοποίησης χρήστη. Εδώ ο χρήστης εισάγει το όνοµα και 
τον κωδικό του προκειµένου να αναγνωριστεί από το σύστηµα. Αξίζει να 
παρατηρήσουµε ότι στη φόρµα αυτή το εικονικό πληκτρολόγιο ενεργοποιείται 
αυτόµατα ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να εισάγει απευθείας τα στοιχεία του στα 
αντίστοιχα κυτία κειµένου (textboxes). Επιπλέον όπως έχουµε ήδη αναφέρει στο 
textbox του κωδικού οι χαρακτήρες δεν καµουφλάρονται µε αστερίσκο προς 
διευκόλυνση του χρήστη. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Εικόνα 23                Εικόνα 24 
 
Στην εικόνα 6 στο κάτω µέρος βλέπουµε δυο ακόµα επιλογές τις «Ρυθµίσεις» και 
«Έναρξη GPS». Η επιλογή «Έναρξη GPS» ενεργοποιεί την επικοινωνία του Pocket 
PC µε το δέκτη GPS (προαπαιτείται η σωστή ρύθµιση µεταξύ τους), ενώ η επιλογή 
«Ρυθµίσεις» ενεργοποιεί την αντίστοιχη φόρµα (εικόνα 25). 
 
Στις «Ρυθµίσεις» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει αν θα θέλει να εµφανίζονται οι 
φωτογραφίες των πινακίδων κατά την αναζήτηση, καθώς επίσης και να ρυθµίσει την 
επικοινωνία µε τον δέκτη GPS. Το κουµπί «∆οκιµή» του επιτρέπει να δοκιµάσει το 
συνδυασµό comport και bps για να αποφανθεί αν είναι σωστή η ρύθµιση για τη 
συσκευή του (αν είναι σωστή τότε θα εµφανιστεί το πλήθος ορατών δορυφόρων που 
ανιχνεύει ο δέκτης GPS). Τέλος πατώντας το κουµπί «Αποθήκευση» οι ρυθµίσεις 
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αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων και επιστρέφει ο έλεγχος επιστρέφει στην φόρµα 
πιστοποίησης. 
 

 
Εικόνα 25 

 
Αφού αναγνωριστεί ο χρήστης από το σύστηµα τότε µεταφέρεται στη φόρµα αρχικής 
σελίδας (εικόνα 26). Από εκεί µπορεί να επιλέξει την καταγραφή µιας νέας πινακίδας 
ή την επεξεργασία µιας ήδη υπάρχουσας. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναδειχθεί η 
ευελιξία της εφαρµογής. Ο χρήστης εκτός από τις δυο φανερές επιλογές, µπορεί αν 
θέλει να πάει πίσω στην φόρµα πιστοποίησης (ίσως να θέλει να αποσυνδεθεί ή να 
αλλάξει κάποια ρύθµιση). Αυτό γίνεται πατώντας το (OK) στο πάνω δεξιά τµήµα της 
οθόνης (εικόνα 27). 
 

 

                     Εικόνα 26                                                                               Εικόνα 27 
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Παρατηρούµε ότι η οθόνη πιστοποίησης έχει αλλάξει. Τα κυτία κειµένου του 
ονόµατος χρήστη και του συνθηµατικού καθώς και το κουµπί «Σύνδεση...» είναι 
απενεργοποιηµένα και έχει εµφανιστεί µια νέα επιλογή («Αποσύνδεση») η οποία 
αποσυνδέει το χρήστη από το σύστηµα και επαναφέρει την οθόνη πιστοποίησης στην 
αρχική της µορφή (εικόνα 24. Ακόµη, εµφανίζεται µια επιπλέον πληροφορία αυτή 
του τρέχοντος χρήση η οποία µάλιστα είναι ενεργή. Το κείµενο που αναγράφει το 
ονοµατεπώνυµο του τρέχοντος χρήστη είναι τύπου υπερσυνδέσµου και επιλέγοντάς 
το ο χρήστης µεταφέρεται στην αρχική σελίδα (εικόνα 27). 
 
Η «Καταγραφή νέας πινακίδας» µας µεταφέρει στην αντίστοιχη φόρµα που 
αποτελείται από πέντε οθόνες (εικόνα 28). 
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Εικόνα 28    

 
Η καταγραφή αποτελείται από πέντε σελίδες οµαδοποιηµένες σύµφωνα µε τον τρόπο 
που περιγράψαµε στον σχεδιασµό της εφαρµογής. Σηµεία άξια αναφοράς είναι τα 
βελάκια (υπό µορφής πινακίδας) αριστερά και δεξιά τα οποία πατώντας τα αλλάζουν 
την σελίδα. Επίσης χρήσιµη είναι η επιλογή «Ξεκλείδωµα GPS» στην τρίτη σελίδα. 
Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή ο χρήστης µπορεί να εισάγει τις γεωγραφικές 
συντεταγµένες µε το χέρι σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δέκτη GPS (ή ακόµα και 
σε περίπτωση µη διαθεσιµότητάς του). 
 
Η «Επεξεργασία» µας µεταφέρει αρχικά στην οθόνη αναζήτησης πινακίδας (εικόνα 
29 και εικόνα 30). Η οθόνη αυτή έχει δυο µορφές ανάλογα µε την ρύθµιση εµφάνισης 
εικόνων. Στην περίπτωση που η ρύθµιση έχει ενεργοποιηθεί η οθόνη αναζήτησης 
αντιστοιχεί στην εικόνα 29 ενώ στην περίπτωση που είναι απενεργοποιηµένη 
αντιστοιχεί στην εικόνα 30. 
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                     Εικόνα 29                                                                     Εικόνα 30 
 
Η αναζήτηση γίνεται βάση των τεσσάρων κριτηρίων και τα αποτελέσµατα 
εµφανίζονται στη λίστα αριστερά. Επιλέγοντας κάποιο από τα αποτελέσµατα (µε 
διπλό «κλικ» για την αποφυγή µη θεληµένου πατήµατος) µας εµφανίζονται οι τρεις 
επιλογές: επεξεργασία, επανεξέταση, διαγραφή (εικόνα 31). 
 
 

 
Εικόνα 31 

 
Οι επιλογές «Επεξεργασία» και «Επανεξέταση» είναι στο µεγαλύτερο µέρος τους 
όµοιες µε την «Καταγραφή νέας πινακίδας» γι’ αυτό και για οικονοµία χώρου 
αναφέρουµε µόνο κάποιες λεπτοµέρειες µόνο. Καταρχήν όλα τα πεδία σε αυτές τις 
επιλογές είναι συµπληρωµένα µε τα δεδοµένα που υπάρχουν στη βάση για τη 
συγκεκριµένη πινακίδα. Στην «Επανεξέταση» ο τίτλος της πινακίδας συµπληρώνεται 
µε το αλφαριθµητικό “_revision_#” για να υπενθυµίζει ότι η εν λόγω πινακίδα 
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αποτελεί προϊόν επανεξέτασης µιας άλλης µε τον ίδιο τίτλο (χωρίς το επιπλέον 
αλφαριθµητικό). Το # δηλώνει τον αριθµό επανεξέτασης (µια πινακίδα µπορεί να 
επανεξεταστεί περισσότερες από µια φορές). Αυτό φαίνεται στην εικόνα 32. 
 

 
Εικόνα 32 

 
Ακόµη στην τρίτη σελίδα έχει προστεθεί µια ακόµα επιλογή («Ανανέωση GPS»). 
Αυτή η επιλογή ουσιαστικά τροφοδοτεί τα textboxes των γεωγραφικών 
συντεταγµένων µε καινούρια δεδοµένα από τον δέκτη GPS (εικόνα 33). 
 

 
Εικόνα 33 

 
Κλείνοντας την παρουσίαση οφείλουµε να αναφέρουµε ότι σε οποιοδήποτε σηµείο 
της εφαρµογής απαιτείται η εισαγωγή δεδοµένων από το χρήστη, τότε µε την επιλογή 
του ανάλογου textbox, εµφανίζεται αυτόµατα το εικονικό πληκτρολόγιο. Επειδή η 
εµφάνιση του εικονικού πληκτρολογίου καταλαµβάνει ένα σηµαντικό µέρος της 
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οθόνης του Pocket PC,  ενδέχεται να αποκρύψει πληροφορία από το χρήστη. Γι’ αυτό 
το λόγο εµφανίζεται κατακόρυφη µπάρα κύλισης (vertical scrollbar) η οποία 
αποτρέπει το πρόβληµα αυτό (εικόνα 34). 
 

 
Εικόνα 34 

 

5 Επεκτάσεις 
 
Η εφαρµογή για τα πλαίσια της διπλωµατικής και για τους σκοπούς που αναπτύχθηκε 
µπορεί να θεωρηθεί πλήρης. Καταφέρνει να διεκπεραιώσει τις λειτουργίες που 
επιθυµούµε και αποτελεί ένα παράδειγµα συνδυασµού των τεχνολογιών που 
µελετήσαµε κατά τη διάρκεια της εργασίας. Πηγαίνοντας ένα βήµα παραπέρα όµως η 
εφαρµογή αυτή θα µπορούσε να επεκταθεί ώστε να υποστηρίξει ένα πλήθος νέων 
λειτουργιών, κυρίως να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες δικτύωσης των Pocket PC 
συσκευών. 
 
Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα και σηµαντική προσθήκη θα ήταν αυτή της 
αποµακρυσµένης συνδεσιµότητας. Να µπορεί δηλαδή ο χρήστης να συνδεθεί µε το 
Pocket PC µε κάποιον αποµακρυσµένο εξυπηρετητή και να ανανεώσει τα δεδοµένα  
της συσκευής του ή να στείλει τα δεδοµένα που κατέγραψε στον εξυπηρετητή. Αυτό 
θα µπορούσε να γίνει χρησιµοποιώντας για εξυπηρετητή ένα επιτραπέζιο σύστηµα µε 
εγκατεστηµένο τον Microsoft SQL Server. Η βάση δεδοµένων του Pocket PC (MS 
SQL Server Mobile) µπορεί να στείλει ή να λάβει δεδοµένα από µια επιτραπέζια 
βάση SQL Server µέσω της λειτουργίας RDA (Remote Data Access) και των 
µεθόδων push και pull. Η ασύρµατη σύνδεση είναι εφικτή είτε µέσω WiFi (θα πρέπει 
όµως να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός εγκατεστηµένος στην περιοχή) είτε µέσω 
του δικτύου κυψελωτής τηλεφωνίας (ανταλλάσσοντας δεδοµένα µε GPRS) 
αξιοποιώντας τις τηλεφωνικές δυνατότητες των Pocket PC Phone Edition. Πρέπει να 
αναφερθεί πως µια τέτοια προσθήκη απαιτεί προσεκτική σχεδίαση καθώς η αποστολή 
στοιχείων από πολλά Pocket PC προς µια κεντρική βάση δεδοµένων ενδέχεται να 
δηµιουργήσει προβλήµατα. Το αποτέλεσµα αυτής της προσθήκης θα ήταν η 
συγκέντρωση όλων των δεδοµένων για τις πινακίδες σε µια µόνο βάση. 
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Στηριζόµενοι στις πολυµεσικές δυνατότητες των Pocket PC θα µπορούσαµε αντί για 
φωτογραφίες να αποθηκεύουµε µια µικρή ακολουθία βίντεο που θα περιέγραφε την 
κατάσταση των πινακίδων. Ο χρήστης θα µπορούσε να βιντεοσκοπήσει την υπό 
εξέταση πινακίδα από διάφορες γωνίες ώστε να φανούν περισσότερα στοιχεία για την 
κατάστασή της και παράλληλα µέσω οµιλίας να αποτυπώσει τις δικές του 
παρατηρήσεις χωρίς να χρειαστεί να τις καταγράψει µε το χέρι. Αυτό θα διευκόλυνε 
και θα επιτάχυνε σηµαντικά τη διαδικασία καταγραφής. Με µια τέτοια λειτουργία 
όµως η βάση δεδοµένων θα αυξανόταν σηµαντικά σε όγκο καθώς τα αρχεία βίντεο 
είναι κατά πολύ µεγαλύτερα από αυτά των φωτογραφιών. 
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Συµπεράσµατα 
 
Φτάνοντας στο τέλος αυτής της εργασίας κρίνεται χρήσιµο να παρουσιάσουµε τα 
συµπεράσµατα στα οποία οδηγηθήκαµε κατά τη διάρκεια εκπόνησής της. Στην 
εργασία µελετήσαµε και παρουσιάσαµε δύο σχετικά νέες τεχνολογίες, οι οποίες όµως 
κερδίζουν ολοένα έδαφος στην καθηµερινότητά µας. Πλέον θα µπορούσαµε να πούµε 
ότι βρίσκονται στην πιο ώριµη φάση τους.  
 
Η ραγδαία εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων, η ανάγκη για πληροφορία, 
ενηµέρωση και ψυχαγωγία οπουδήποτε και οποτεδήποτε έχουν οδηγήσει στην 
αναζήτηση για ολοένα και πιο ισχυρές και ικανές κινητές συσκευές. Ένα µικρό, 
συµπαγές και παράλληλα πανίσχυρο λειτουργικό σύστηµα, τα Windows CE, φαίνεται 
να πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις και η ενσωµάτωσή του σε κινητές συσκευές 
ανοίγει το δρόµο για την υλοποίηση τους. Η µεγάλη οµοιότητά του µε τις 
επιτραπέζιες εκδόσεις των Windows αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί τόσο για τους 
χρήστες όσο και για τους προγραµµατιστές. Μέσα από την εργασία φάνηκαν µε σαφή 
τρόπο οι επιρροές που έχει δεχτεί καθώς διαθέτει παραθυρικό γραφικό περιβάλλον, 
πολυδιεργασιακή υποστήριξη, αλληλεπίδραση µε το χρήστη µέσω µηνυµάτων, 
µητρώο και άλλα. Εντούτοις όµως οι διαφορές είναι αυτές που το κάνουν πραγµατικά 
ξεχωριστό. Βασική διαφορά είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλές 
αρχιτεκτονικές επεξεργαστών και χρειάζεται πολύ λιγότερους πόρους για την 
λειτουργία του. Επιπλέον είναι τµηµατοποιήσιµο, µπορεί δηλαδή να σπάσει σε 
τµήµατα και ένα µέρος µόνο των τµηµάτων να χρησιµοποιηθεί σε κάποια συσκευή. 
Τα παραπάνω οδηγούν στην εµφάνιση µιας µεγάλης ποικιλίας συσκευών που φέρουν 
το συγκεκριµένο λειτουργικό η οποία εκτείνεται από φορητούς υπολογιστές µέχρι 
κινητά τηλέφωνα και από παιχνιδοµηχανές µέχρι οικιακές συσκευές. 
 
Κύριος φορέας αυτού του λειτουργικού είναι οι Υπολογιστές Τσέπης (Pocket PC). Οι 
συσκευές αυτές φέρουν ειδικές εκδόσεις των Windows CE προσαρµοσµένες στις 
δυνατότητες και στα χαρακτηριστικά τους. Στις µέρες µας έχουν επικρατήσει δύο 
εκδόσεις, τα Pocket PC 2003 και τα Windows Mobile 5.0, µε τη δεύτερη να 
αντικαθιστά σιγά σιγά την πρώτη. Τα Pocket PC είναι συσκευές PDA, διαθέτουν 
ισχυρό επεξεργαστή, άφθονη µνήµη RAM (συγκριτικά µε αντίστοιχες PDA συσκευές 
µε άλλο λειτουργικό σύστηµα), έγχρωµη οθόνη αφής, δικτυακές και πολυµεσικές 
δυνατότητες. Όσον αφορά την επεκτασιµότητά τους, οι περισσότερες συσκευές έχουν 
θύρα επέκτασης (Compact Flash ή/και SDIO) που επιτρέπουν τη σύνδεση µε κάρτες 
µνήµης και πλήθος άλλων περιφερειακών. Επιπλέον µερικά µοντέλα είναι και κινητά 
τηλέφωνα καθώς διαθέτουν το ανάλογο κύκλωµα κυψελωτής τηλεφωνίας το οποίο 
ενσωµατώνεται οµαλά σε µια ειδική έκδοση του λειτουργικού (Pocket PC Phone 
Edition). 
 
Για τον προγραµµατιστή, πέρα από τους περιορισµούς που θέτουν οι συσκευές και το 
ίδιο το λειτουργικό, τα Windows CE είναι µια γνώριµη πλατφόρµα ανάπτυξης 
εφαρµογών. ∆ιέπονται από τις αρχές του παραθυρικού προγραµµατισµού και όποιος 
έχει ασχοληθεί µε την ανάπτυξη εφαρµογών για περιβάλλοντα Windows δεν θα 
δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Βοηθοί σε αυτό είναι και οι πλατφόρµες προγραµµατισµού 
της Microsoft. Η ανάπτυξη εφαρµογών γίνεται κυρίως µε χρήση των 
προγραµµατιστικών πακέτων Microsoft embedded Visual C++ και Visual Studio 
.NET. Ιδιαίτερα µε το δεύτερο και χάρη στην τεχνολογία .ΝΕΤ οι προγραµµατιστές 
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µπορούν να φτιάξουν «οικουµενικές» εφαρµογές που τρέχουν σε πολλές 
αρχιτεκτονικές, έτσι το ίδιο εκτελέσιµο µπορεί να τρέξει τόσο σε ένα Pocket PC όσο 
και σε ένα επιτραπέζιο Η/Υ. 
 
Στο δεύτερο σκέλος της εργασίας µελετήσαµε κάτι που αρχικά φαίνεται ασύνδετο µε 
τη µελέτη ενός λειτουργικού συστήµατος. Πρόκειται για το σύστηµα εντοπισµού 
θέσης GPS (Global Positioning System). Το GPS είναι ένα δορυφορικό σύστηµα που 
ξεκίνησε να αναπτύσσεται στις Η.Π.Α κατά τη δεκαετία του 1970 για στρατιωτικούς 
κυρίως λόγους. Σκοπός του είναι  µε τη χρήση ενός δέκτη να πληροφορούµαστε για 
το γεωγραφικό µας στίγµα. Η χρήση αυτής της πληροφορίας βρίσκει πάρα πολλές 
εφαρµογές και το GPS έχει µπει για τα καλά στη ζωή µας κυρίως µέσω της 
πλοήγησης οχηµάτων. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι  εγκαθιστούν στα οχήµατά 
τους εξοπλισµό GPS και σε συνδυασµό µε ψηφιακούς χάρτες το ταξίδι σε µια 
άγνωστη πόλη ή προς ένα άγνωστο προορισµό γίνεται εύκολη υπόθεση. Μελετήσαµε 
το GPS  από πλευρά εξοπλισµού (δορυφόροι, επίγειοι σταθµοί, δέκτες) και 
επιχειρήσαµε να δώσουµε µια κατανοητή εξήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο 
υπολογίζονται οι συντεταγµένες. 
 
Το σηµείο όµως που αρχίζει να διαφαίνεται ο λόγος µελέτης του GPS στην παρούσα 
εργασία είναι αυτό της εξαγωγής δεδοµένων από τον δέκτη. Όλοι οι GPS δέκτες 
εξάγουν τα δεδοµένα για το στίγµα, την ώρα και τις λοιπές πληροφορίες µε βάση 
κάποιο καθορισµένο πρότυπο (ΝΜΕΑ-0183). Το πρότυπο αυτό εξάγει την 
πληροφορία σε προτάσεις των 82 χαρακτήρων και επίσης καθορίζει και τον τύπο της 
φυσικής σύνδεσης που απαιτείται για να συνδεθεί µια συσκευή GPS µε µια άλλη 
συσκευή (όχι απαραίτητα Η/Υ). Οι απαιτήσεις της σύνδεσης αυτής καλύπτονται από 
το σειραϊκό πρωτόκολλο RS-232 των υπολογιστών. Άρα µπορούµε να συνδέσουµε 
ένα δέκτη µε ένα Pocket PC και µε µια κατάλληλη εφαρµογή να εκµεταλλευτούµε τα 
GPS δεδοµένα. 
 
Μετά τη θεωρητική µελέτη των δυο τεχνολογιών βρισκόµαστε σε θέση να 
αποδείξουµε έµπρακτα το συνδυασµό τους σε µια εφαρµογή. Αυτό είναι και το 
τελευταίο κοµµάτι της εργασίας. Αναπτύσσουµε µια εφαρµογή για Pocket PC που 
χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το GPS έχει ως σκοπό την καταγραφή των πινακίδων 
στις εθνικές µας οδούς. Ως πλατφόρµα ανάπτυξης επιλέξαµε το Visual Studio 2005 
επειδή σύµφωνα µε τη ανάλυση που προηγήθηκε η .ΝΕΤ τεχνολογία κρίθηκε 
απαραίτητη. Κατά την ανάπτυξη βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε διάφορα ζητήµατα 
υλοποίησης τα οποία επιλύθηκαν χρησιµοποιώντας τις γνώσεις που αποκοµίσαµε από 
το θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας. Επίσης ένας από τους κύριους σκοπούς της 
εφαρµογής ήταν η επίδειξη των δυνατοτήτων των Pocket PC και του λειτουργικού 
συστήµατος. Έτσι δηµιουργήσαµε µια εφαρµογή παραθυρική, πολυµεσική και 
αρκετά βαριά υπολογιστικά. Το παραθυρικό κοµµάτι της εφαρµογής αφορά την 
επικοινωνία της µε το χρήστη. Αυτή γίνεται µέσω φορµών, διαλόγων, κουµπιών και 
λοιπών στοιχείων ελέγχου γνωστά από τα Windows. Ο πολυµεσικός χαρακτήρας 
διακρίνεται από τη χρήση της ενσωµατωµένης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής της 
συσκευής για τη φωτογράφηση των πινακίδων. Τέλος η χρήση βάσης δεδοµένων µε 
πολλούς πίνακες και την αποθήκευση σε αυτή µεγάλου όγκου πληροφορίας (για 
παράδειγµα φωτογραφίες των πινακίδων) δεν θα ήταν εφικτή αν το Pocket PC δεν 
διέθετε ισχυρή κεντρική µονάδα επεξεργασίας και αν το λειτουργικό δεν µπορούσε 
να την εκµεταλλευτεί στο έπακρο. 
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Κλείνουµε την εργασία επισηµαίνοντας τις τεράστιες δυνατότητες των Pocket PC και 
το µεγάλο εύρος εφαρµογών που έχουν χάρη στο λειτουργικό σύστηµα που είναι 
εφοδιασµένα. Πρόβλεψή µας είναι ότι στο άµεσο µέλλον οι συσκευές αυτές θα γίνουν 
ακόµα πιο µικρές και πιο δυνατές και θα αντικαταστήσουν τελείως τα κινητά 
τηλέφωνα  Πλέον στην τσέπη µας θα έχουµε ένα πολύτιµο ψηφιακό βοηθό τον οποίο 
ανά πάσα στιγµή θα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είτε για επικοινωνία, είτε για 
ενηµέρωση και πληροφόρηση είτε για ψυχαγωγία. 
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Παράρτηµα 
 

1 Βοηθητική εφαρµογή RoadsignsDesktop 
 
Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εφαρµογής εµφανίστηκε η ανάγκη διαχείρισης της 
βάσης δεδοµένων. Παρόλο που υπάρχει η υποστήριξη µέσω του εργαλείου “Query 
Analyzer” που εγκαθίσταται στο Pocket PC µαζί µε τον SQL Server Mobile, 
εντούτοις η πληκτρολόγηση µακροσκελών SQL ερωτηµάτων µε το εικονικό 
πληκτρολόγιο κρίθηκε αναποτελεσµατική. Οδηγηθήκαµε εποµένως στην ανάπτυξη 
µιας βοηθητικής εφαρµογής η οποία θα τρέχει σε επιτραπέζιο σύστηµα και σκοπό θα 
έχει τη διαχείριση της βάσης δεδοµένων. 
 
Η λειτουργίες της βοηθητικής εφαρµογής είναι: δηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων 
(µόνο οι πίνακες), δηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων της οποίας οι πίνακες έχουν τις 
προκαθορισµένες εγγραφές, φόρτωµα της βάσης δεδοµένων που υπάρχει στο Pocket 
PC και τέλος επεξεργασία της βάσης και φόρτωσή της πίσω στο Pocket PC. 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις της εφαρµογής είναι: ένα επιτραπέζιο σύστηµα που φέρει 
λειτουργικό Windows, η εφαρµογή Activesync (για επικοινωνία µε τη φορητή 
συσκευή) και το Visual Studio 200510.  
 
Η ανάπτυξη της εφαρµογής έγινε και αυτή στο Visual Studio 2005 µε χρήση της 
γλώσσας C#. Εκτός από τις βιβλιοθήκες του SQL Server Mobile, χρησιµοποιήσαµε 
µια επιπλέον βοηθητική βιβλιοθήκη, την OpenNETCF.Desktop.Communication η 
οποία επιτρέπει τη χρήση του RAPI (Remote API) ώστε να γίνει εφικτή η 
επικοινωνία του επιτραπέζιου υπολογιστή µε το Pocket PC µέσω του Activesync. Η 
επικοινωνία αυτή είναι απαραίτητη για να «κατεβάσουµε» στον Η/Υ τη βάση του 
Pocket PC και να «ανεβάσουµε» στο Pocket PC τη βάση αφού την επεξεργαστούµε. 
 
Η χρήση της εφαρµογής είναι σχετικά απλή. Αρχικά ο χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί 
µε το Pocket PC µέσω του Activesync. Μόλις επιτευχθεί αυτό επιλέγει το «Φόρτωση 
Βάσης ∆εδοµένων» και το πρόγραµµα µεταφέρει τη βάση από την κινητή συσκευή 
στον υπολογιστή και την ανοίγει. Στην συνέχεια ο χρήστης µπορεί να κάνει 
οποιεσδήποτε αλλαγές επιθυµεί στους πίνακες που αφορούν τους χρήστες, τους 
τύπους και υπο-τύπους, τα χρώµατα, τη θέση, την ανακλαστικότητα, τις διαστάσεις, 
τις εθνικές οδούς και την στήριξη. Προκύπτει το θέµα ότι από τη στιγµή που ο 
χρήστης έχει επιλέξει να επεξεργαστεί µια βάση στην οποία έχουν γίνει ήδη 
καταχωρήσεις υπάρχει ο κίνδυνος της διαγραφής ενός στοιχείου που χρησιµοποιείται. 
Η διαγραφή ενός τέτοιου στοιχείου θα οδηγούσε σε ασυνέπεια και πολύ πιθανό να 
προκαλούσε προβλήµατα στη λειτουργία της κύριας εφαρµογής (κολλήµατα, 
εξαιρέσεις κτλ). Για το λόγο αυτό σε κάθε διαγραφή το στοιχείο που διαγράφεται 
περνάει από έλεγχο. Αν χρησιµοποιείται, η βοηθητική εφαρµογή δεν επιτρέπει τη 
διαγραφή του και επιστρέφει ανάλογο µήνυµα. Μια επιπλέον επιλογή είναι το 

                                                 
10 Το Visual Studio 2005 είναι απαραίτητο καθώς χρησιµοποιούµε το API του SQL Server Mobile το 
οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο για χρήση µόνο από smart devices και tablet pcs. Στα επιτραπέζια 
συστήµατα δεν επιτρέπεται η χρήση του, µε εξαίρεση όµως όσα έχουν εγκατεστηµένο το Microsoft 
Visual Studio 2005. 
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άνοιγµα µιας βάσης δεδοµένων που υπάρχει στον υπολογιστή του µέσω της επιλογής 
«Αρχείο...». Τέλος δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας εξαρχής µιας νέας βάσης 
δεδοµένων. Η νέα αυτή βάση µπορεί να είναι άδεια, δηλαδή να δηµιουργηθούν µόνο 
οι απαραίτητοι πίνακες και στη συνέχεια ο χρήστης µέσω της επεξεργασίας να την 
διαµορφώσει κατάλληλα. Μπορεί όµως και να επιλέξει τη δηµιουργία µιας νέας 
βάσης µε προκαθορισµένα δεδοµένα. Τότε οι πίνακες περιέχουν τις προκαθορισµένες 
εγγραφές τις οποίες ο χρήστης µπορεί αργότερα να τροποποιήσει ή να 
προσθαφαιρέσει  δεδοµένα. 
 
Κλείνουµε το κεφάλαιο της βοηθητικής εφαρµογής παραθέτοντας µερικές εικόνες, 
 

 
Εικόνα 35 

 

 
Εικόνα 36 
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2 Σύγκριση Pocket PC 2003 SE – Windows Mobile 5.0 
 
Τα Windows Mobile 5.0 (WM5) είναι ο διάδοχος των Pocket PC 2003 SE (PPC2003) 
και σταδιακά οι συσκευές που τα περιλαµβάνουν αντικαθιστούν τις Pocket PC 2003 
συσκευές. Τα δυο λειτουργικά µοιράζονται αρκετές οµοιότητες (πράγµα 
αναµενόµενο), υπάρχουν όµως και αρκετές σηµαντικές διαφορές. Στην ενότητα αυτή 
θα παρουσιάσουµε µια σύγκριση των λειτουργικών εντοπίζοντας κυρίως τις 
σηµαντικότερες διαφορές τους. 
 
Ίσως η µεγαλύτερη καινοτοµία στα WM5 είναι η εγκατάλειψη της φιλοσοφίας της 
χρησιµοποίησης µνήµης RAM τόσο για µνήµη προγραµµάτων όσο και για µνήµη 
αποθήκευσης. Πλέον τα δεδοµένα του χρήστη αποθηκεύονται στη ROM γλιτώνοντας 
την ολοκληρωτική απώλειά τους σε περίπτωση απώλειας ισχύος της συσκευής. Η 
ανάγκη για λιγότερη RAM βελτιώνει την αυτονοµία των WM5 συσκευών έναντι των 
PPC2003, οι τελευταίες όµως εµφανίζουν µικρότερη καθυστέρηση στο φόρτωµα 
προγραµµάτων και δεδοµένων λόγω του ότι τα φορτώνουν από την RAM και όχι από 
την ROM (οι ROM µνήµες είναι κατά ένα σηµαντικό παράγοντα πιο αργές από τις 
RAM). 
 
Άλλες αξιοσηµείωτες διαφορές είναι η υποστήριξη κυψελωτής τηλεφωνίας 3G (στις 
Phone Edition συσκευές) και η υποστήριξη USB 2.0 που επιτρέπει ταχύτητες 
µεταφοράς δεδοµένων µέχρι και 40 φορές µεγαλύτερες από τη USB 1.1 που 
υποστηρίζουν τα PPC2003. Ακόµη διαφορές υπάρχουν στην εµφάνιση του 
λειτουργικού κυρίως µε την προσθήκη δυο εικονικών κουµπιών (soft keys) στο κάτω 
µέρος της οθόνης που αυξάνουν την λειτουργικότητα. Επιπλέον και τα προγράµµατα 
που συνοδεύουν το λειτουργικό έχουν αλλάξει. Έτσι το Pocket Office των PPC2003 
έχει µετονοµαστεί σε Office Mobile (αντίστοιχα έχουν µετονοµαστεί και οι 
εφαρµογές Pocket Word, Pocket Excel κτλ) και περιλαµβάνει µια επιπλέον εφαρµογή 
που δεν υπήρχε, το PowerPoint Mobile. Άλλες καινοτοµίες των WM5 περιλαµβάνουν 
προεγκατεστηµένο λογισµικό αναγνώρισης φωνής, αναφορά σφαλµάτων και έλεγχο 
ασφαλείας για την εκτέλεση και εγκατάσταση προγραµµάτων (παρόµοια µε τα 
Windows XP), υποστήριξη του DirectX API, καλύτερη στοίβα Bluetooth  και  
ενσωµατωµένη ρύθµιση του GPS (COM port και baud rate). 
 
Οφείλουµε να αναφέρουµε ότι τα WM5 δεν είναι προς τα πίσω συµβατά µε τα 
PPC2003. Αυτό σηµαίνει ότι εφαρµογές γραµµένες αποκλειστικά για PPC2003 
(προφανώς σε native κώδικα και όχι .ΝΕΤ CF εφαρµογές) δεν τρέχουν σε WM5 
συσκευές. 
 
Στον πίνακα 11 παρουσιάζουµε συγκεντρωτικά τις διαφορές των δύο λειτουργικών. 
Αν και τα WM5 υπερέχουν σχεδόν σε όλους τους τοµείς σε σχέση µε τα PPC2003 
κάτι που είναι αναµενόµενο καθώς αποτελούν την νέα έκδοση του ίδιου λειτουργικού 
(Windows CE), ο νικητής θα κριθεί από τις επιλογές και τις απαιτήσεις των χρηστών. 
Για µερικούς έχει σηµασία η µεγάλη αυτονοµία (WM5), για άλλους η γρήγορη 
επεξεργασία (PPC2003) οπότε είναι θέµα επιλογής. Είναι αξιοσηµείωτο ότι συσκευές 
WM5 που είναι διάδοχοι συσκευών PPC2003 υστερούν εµφανώς σε υπολογιστικές 
επιδόσεις από τους προκατόχους τους (για παράδειγµα το Qtek S200 – WM5 έναντι 
του Qtek S100 – PPC2003). Με τη χρήση ενός προγράµµατος benchmarking (SPB 
benchmark) συγκρίνουµε τις δυο αυτές συσκευές (το s100 υπό το όνοµα Magician και 
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το s200 υπό το όνοµα Charmer) και τα παραθέτουµε τα αποτελέσµατα στη γραφική 
απεικόνιση (εικόνα 37). 
 

 
Εικόνα 37 

 
 

Windows Mobile 5.0 Pocket PC 2003 Second Edition 
Μόνιµη µνήµη Μνήµη Προγραµµάτων / Αποθήκευσης 
Χαµηλή ταχύτητα φόρτωσης αρχείων Υψηλή ταχύτητα φόρτωσης αρχείων 
Direct X - 
GSM: 3G (κυψελωτή τηλεφωνία) GSM: (όχι 3G) (κυψελωτή τηλεφωνία) 
USB 2.0 USB 1.1 
Activesync ≥ 4 Activesync ≥ 3.7 
Αναφορά σφαλµάτων και προστασία 
εκτέλεσης και εγκατάστασης 
προγραµµάτων 

- 

Voice Recognition -  
(εγκαθίσταται έξτρα) 

GPS ρυθµίσεις - 
Office Mobile (µε PowerPoint Mobile) Pocket Office (χωρίς PowerPoinr) 

2 soft keys - 

Πίνακας 11 
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