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Πρόλογος 

 
 Τα συστήµατα τρίτης γενιάς (3G) σχεδιάζονται για την επικοινωνία µε 

πολυµέσα: 

α.   Με την άτοµο προς άτοµο επικοινωνία που µπορεί να ενισχυθεί µε τις υψηλής 

ποιότητας εικόνες και  βίντεο.  

β.   Με τη πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφοριών στα δηµόσια και ιδιωτικά 

δίκτυα που θα ενισχυθεί από τις υψηλότερες ταχύτητες δεδοµένων  και τις 

νέες εύκαµπτες ικανότητες επικοινωνίας των συστηµάτων τρίτης γενεάς.  

Αυτό µαζί µε τη συνεχιζόµενη εξέλιξη των συστηµάτων δεύτερης γενιάς (2G) θα 

δηµιουργήσει τις νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες όχι µόνο για τους κατασκευαστές και 

τους χειριστές αλλά και για τους προµηθευτές του περιεχοµένου και των εφαρµογών 

που χρησιµοποιούν αυτά τα δίκτυα.  

 Κύριος σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η ανάλυση µετρήσεων 

ραδιοκάλυψης  κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς 3G. Στο βιβλίο αυτό γίνεται 

ανάλυση των µετρήσεων που  δόθηκαν από το δίκτυο της COSMOTE 

χρησιµοποιώντας το µετρητικό σύστηµα ΤΟΜ. Η συγκεκριµένη ανάλυση γίνεται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την κάλυψη 

σήµατος σε ένα συγκεκριµένο σηµείο κάθε χρονική στιγµή. 

 Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση του κώδικα που φτιάχτηκε σε 
VISUAL BASIC, τρόποι σύνδεσης VISUAL BASIC µε ACCESS (βάση 

δεδοµένων) και τρέξιµο του προγράµµατος. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση της ACCESS µε το MATLAB 7 

έχοντας ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία  γραφικών. 
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Preface 
 

Third generation systems (3G) are designed for multimedia communication:  

a. The person-to-person communication that can be enhanced with high quality 

images and video. 

b. The access to information services on public and private networks that will be 

enhanced by the higher data rates and new flexible communication capabilities 

of third generation systems.  

These facts are reinforced by the continuing evolution of the second generation 

systems (2G) which will create new business opportunities not only for manufacturers 

and operators but also for the providers of content and applications using these 

networks. 

The main objective of this project is the analysis of radio coverage measurements 

from third generation (3G) mobile communications systems. The measurements were 

given by a Greek operator (COSMOTE) and were produced using the TOM 

measurement system. This specific analysis is carried out in such a way that the 

essential information concerning radio coverage in a specific point is provided each 

time. 

     This book includes two chapters.  

 In the first chapter there is an analysis of the code that was made in VISUAL 

BASIC, the way that VISUAL BASIC is connected with ACCESS (data base) 

and how the program runs. 

 In the second chapter is described the way that the data are transferred from 

ACCESS to MATLAB 7, in order to create the graphs.  
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

3G 

 
Η κινητή τηλεφωνία έχει διεισδύσει για τα καλά στη ζωή µας, καθιστώντας το 

κινητό τηλέφωνο απαραίτητο εργαλείο για όλους µας. Νέες υπηρεσίες 

δηµιουργούνται συνεχώς από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για να καλύψουν όλο και 

περισσότερες ανάγκες και να παρέχουν νέες ευκολίες στους χρήστες, ενώ νέες 

τεχνολογίες ξεπροβάλλουν διαρκώς για να διευκολύνουν τη δηµιουργία νέων 

υπηρεσιών. Μια από αυτές τις τεχνολογίες είναι το 3G για το οποίο σίγουρα όλοι 

έχουµε ακούσει. Τι είναι όµως... αυτό και τι µπορεί να µας προσφέρει; 

Το 3G είναι τα αρχικά των λέξεων 3rd Generation και αποτελεί ένα γενικό 

όρο ο οποίος αναφέρεται στην τρίτη γενιά τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας. Ως γενιά 

χαρακτηρίζεται το σύνολο των ασύρµατων τεχνολογιών που επιτρέπουν τη µετάδοση 

φωνής ή και δεδοµένων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μεταξύ των τεχνολογιών 

αυτών είναι οι WCDMA, CDMA2000 (Το CDMA2000, γνωστό και ως IMT-CDMA 

Multi Carrier (1X/3X) είναι η τεχνολογία τρίτης γενιάς (3G), που προέκυψε από την 

σταδιακή εξέλιξη του CDMAone. Η συγκεκριµένη τεχνολογία παρέχει στους 

παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς (2G) να αναβαθµίσουν 

χωρίς προβλήµατα τα δίκτυά τους σε δύο φάσεις. Οι δυνατότητες της πρώτης φάσης 

περιγράφονται µε το πρότυπο 1X, το οποίο επιτρέπει τη µετάδοση δεδοµένων σε 

ταχύτητες που φθάνουν τα 144 kbps. Η δεύτερη φάση του CDMA2000 ονοµάζεται 

3X και επιτρέπει τη µετάδοση δεδοµένων σε ταχύτητες που φθάνουν τα 2 Mbps, 

αλλά και την παροχή προηγµένων multimedia υπηρεσιών), UMTS και EDGE  (Το 

EDGE είναι η τεχνολογία, που επιτρέπει στα υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

δεύτερης γενιάς (2G) την απαιτούµενη «χωρητικότητα» και ταχύτητα, ώστε να 

επιτραπεί η χρήση τους για την παροχή υπηρεσιών, που χαρακτηρίζουν τα δίκτυα 

τρίτης γενιάς (3G)! Με τη χρήση του EDGE µπορούν να εξυπηρετηθούν τρεις φορές 

περισσότεροι συνδροµητές από ότι µε το GPRS, να τριπλασιαστεί η ταχύτητα 

µεταφοράς δεδοµένων ή απλά να απελευθερωθεί «χώρος» για την βελτίωση της 

ποιότητας των φωνητικών υπηρεσιών. Έτσι θεωρητικά γίνονται εφικτές υπηρεσίες 

όπως τηλεσυνδιάσκεψη, αναπαραγωγή video streaming, και πραγµατικό Internet 

browsing µε ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες. To EDGE ουσιαστικά αποτελεί µια 

αναβάθµιση του GPRS και δεν µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα σε κάποιο δίκτυο 

GSM.). Το WCDMA (Wideband Code Multiple Division Access), έχει ήδη επιλεχθεί 

ως το "σύστηµα" τρίτης γενιάς, που θα χρησιµοποιηθεί στην Ευρώπη, Ιαπωνία και 

στις ΗΠΑ. Το WCDMA είναι η τεχνολογία τρίτης γενιάς (3G) που επιτρέπει την 

υψηλής ταχύτητας και ποιότητας µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων. Το W-CDMA 

βασίζεται στο CDMA, µόνο που σε αντίθεση µε αυτό, χρησιµοποιεί περισσότερες 

από µια συχνότητες για τη διαχείριση της συνολικής κίνησης. Μολονότι απαιτείται 

µεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων για τη λειτουργία του, καθιστά εφικτή, µε τις τεχνικές 

που χρησιµοποιεί, τη µετάδοση πληροφοριών σε ταχύτητες που φθάνουν θεωρητικά 

τα 2Mbps. 

Στο σηµείο αυτό ας αναφέρουµε δυο λόγια για τη πρώτη και τη δεύτερη γενιά 

κινητής τηλεφωνίας .Ως πρώτη γενιά (1G) χαρακτηρίστηκε η αναλογική τεχνολογία 

κινητής τηλεφωνίας, ενώ ως δεύτερη γενιά (2G) η ψηφιακή τεχνολογία που 

ακολούθησε. Τεχνολογίες όπως το GSM, TDMA και CDMA αποτελούν τρέχουσες 

τεχνολογίες µετάδοσης δεδοµένων στα δίκτυα δεύτερης γενιάς. Υπάρχουν βέβαια και 

τεχνολογίες που προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες στα δίκτυα δεύτερης γενιάς όπως 

αυτή του GPRS που αποκαλείται 2.75G αλλά και η πολλά υποσχόµενη τεχνολογία 

EDGE που έχει ήδη ονοµαστεί χαρακτηριστικά 2.75G, υποδηλώνοντας µια 

ενδιάµεση µεταβατική γενιά πριν το 3G. 
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Ας δούµε τώρα πως λειτουργεί το 3G: Σε αντίθεση µε προηγούµενες 

τεχνολογίες που βασίζονται σε µετάδοση δεδοµένων πάνω από απευθείας σύνδεση 

των δύο µερών (circuit-switched), οι τεχνολογίες που ανήκουν στην οµάδα τρίτης 

γενιάς βασίζονται σε υψηλής ταχύτητας µετάδοση δεδοµένων µοιρασµένων σε 

πακέτα (packet-switched). Η τεχνολογία στηρίζεται στα γνωστά δίκτυα GSM µε µια 

παραλλαγή του CDMA µε το όνοµα WCDMA (Wideband-CDMA) η οποία είναι 

ικανή να επιτύχει ταχύτητες µετάδοσης έως και 2Mbps! Στα άµεσα επερχόµενα 

δίκτυα τρίτης γενιάς όµως, ο συνδυασµός του WCDMA µε τις υπό διάθεση συσκευές 

θα είναι ικανός να προσφέρει στον τελικό χρήστη ταχύτητες έως και 384Kbps, οι 

οποίες όµως είναι αρκετές για να µετατρέψουν το κινητό σε µια ασύρµατη συσκευή 

πολυµέσων. 

Οι σηµαντικότερες υπηρεσίες του 3G: 

• Οι βίντεο-κλήσεις είναι χωρίς αµφιβολία µια από τις πιο πολυσυζητηµένες 

υπηρεσίες των δικτύων 3G. Πλέον, εκτός από το να ακούµε το συνοµιλητή 

µας θα µπορούµε και να τον... απολαµβάνουµε ζωντανά στην οθόνη του 

κινητού µας. Φυσικά, θα πρέπει να έχουµε τόσο εµείς, όσο και ο συνοµιλητής 

µας κάποια συµβατή συσκευή.  

• Οι υψηλές ταχύτητες ασύρµατης µεταφοράς δεδοµένων είναι ένα ακόµη από 

τα πλεονεκτήµατα των δικτύων 3G. Η σύνδεση στο Internet εκτός από άµεση 

και απρόσκοπτη, θα µας δώσει πλέον και ταχύτητες που φθάνουν τα 384kbps 

- ανάλογες δηλαδή µε αυτές της σταθερής τεχνολογίας xDSL.  

• Οι υψηλές ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων βοηθούν αρκετά στην πιο 

γρήγορη και άµεση χρήση διαφόρων multimedia εφαρµογών. Έτσι, αν 

επιχειρήσουµε να στείλουµε ένα MMS σε κάποιον άλλο συνδροµητή, τότε δεν 

θα χρειαστούµε να περιµένουµε περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα - όταν στα 

δίκτυα 2G ο χρόνος αυτός µπορούσε να ξεπεράσει και το 1 λεπτό.  

• Το video-streaming είναι µια ακόµη από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα 

δίκτυα 3G. Το αυξηµένο bandwidth επιτρέπει τη µετάδοση σε πραγµατικό 

χρόνο, κινούµενης εικόνας και ήχου υψηλής ανάλυσης. Έτσι, θα µπορούµε να 

παρακολουθούµε τηλεοπτικά προγράµµατα, ζωντανά ή µαγνητοσκοπηµένα, 

ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.  

• Υψηλής ποιότητας παιχνίδια, τα οποία θα µπορούν να παίζονται online σε 

πραγµατικό χρόνο και ταυτόχρονα µε άλλους παίκτες.  

• Υπηρεσίες εύρεσης θέσεως, σε συνδυασµό µε την τεχνολογία GPS, οι οποίες 

θα µπορούν να παρέχουν χάρτες της περιοχής που βρισκόµαστε, εύρεση 

βέλτιστης διαδροµής προς τον προορισµό µας, γειτονικά σηµεία 

ενδιαφέροντος κλπ.  

 

Μετά την ευρεία διείσδυση της τεχνολογίας 3G αναµένεται να διατεθούν ακόµη 

περισσότερες υπηρεσίες, όπως µετάδοση τηλεοπτικών εκποµπών και υπηρεσίες 

παγκόσµιας περιαγωγής. 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 
 

Τα µετρητικά συστήµατα είναι ένα από τα βασικά input που έχουν οι operator για 

να βελτιώσουν την κάλυψη τους. 

Στην πτυχιακή µας πήραµε µετρήσεις από το µετρητικό σύστηµα ΤΟΜ το οποίο 

είναι το µόνο που έχει ανοιχτά τα αρχεία του. Ας δούµε τις κύριες παραµέτρους 

που αναλύσαµε. 

• RSCP-Received Signal Code Power (Λαµβανόµενη Ισχύς Κωδικού 

Σήµατος). Χρησιµοποιείται κυρίως για να υπολογίσει την απώλεια 

διαδροµής (path loss) από τη στιγµή που η ισχύς εκποµπής του CPICH 

(κοινού δοκιµαστικού καναλιού) είναι γνωστή ή µπορεί να διαβιβαστεί 

από το σύστηµα πληροφοριών. 

• RSSI-Received Signal Strength Indicator η λαµβανόµενη ευρυζωνική 

ισχύς στο B.W του καναλιού στο downlink. 

• Ec/No είναι η πιο σηµαντική µέτρηση στο WCDMA για τους σκοπούς 

σχεδίασης δικτύου λόγω του ότι είναι ο βασικός δείκτης κάλυψης αλλά 

επίσης έχει καλή ακρίβεια αφού η µέτρηση µπορεί να γίνει στη βασική 

ζώνη. Μετριέται µετά την αποδιαµόρφωση και µας δείχνει πόσο ισχυρός 

είναι ο κώδικας σε σχέση µε την ισχύ των 5MHz. 

 

Spreading(διεύρυνση φάσµατος) 

Η έννοια του Spreading εφαρµόζεται στα φυσικά κανάλια και αποτελείται 

από 2 λειτουργίες . Η πρώτη είναι η Channelisation η οποία µετατρέπει κάθε 

σύµβολο δεδοµένων(bits) σε ένα αριθµό από chips, έτσι αυξάνει το εύρος ζώνης 

του σήµατος. Ο αριθµός των chips ανά σύµβολο δεδοµένων ονοµάζεται 

SF(Spreading factor). H δεύτερη λειτουργία είναι η Scrambling η οποία 

εφαρµόζεται πάνω στο διευρυµένο σήµα και δεν επηρεάζει το εύρος ζώνης 

εκποµπής. 

 

• Scrambling Codes : χρησιµοποιείται για να ξεχωρίσει τις διαφορετικές 

κυψέλες στην downlink και τα διαφορετικά UE(user equipment=κινητά) 

στην uplink κατεύθυνση. Στη downlink : σε κάθε κυψέλη(cell) εκχωρείται 

ένας και µόνο ένας πρωτεύον Scrambling Code (primary code). Υπάρχουν 

512 primary codes που χωρίζονται σε 64 οµάδες των 8 Scrambling Code 

σε κάθε οµάδα.Στην uplink : υπάρχουν µερικά εκατοµµύρια Scrambling 

Code και κάθε κινητό χρησιµοποιεί ένα Scrambling Code που του παρέχει 

το δίκτυο. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜ 
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Ας δούµε τώρα ένα παράδειγµα για το πώς αναλύεται η γραµµή ECN0 

 

ECN0 0.000000 0.000000 0 0 0 0 0 13:29:35.292 12 1 10764 -84 4 3 10764 24 -8 0 

10764 192 -11 0 10764 152 -12 0 3 10764 120 -13 0 10764 376 -15 0 10764 144 -19 

0 2 10764 360 -12 1 10764 216 -18 1 0 

 
Τα αρχικά νούµερα µέχρι την ώρα αντιστοιχούν σε φυσικές παραµέτρους. 

 

0.000000�longitude 

0.000000�latitude 

0� height 

0�distance 

0�GPS status 

0�number of satellites 

0�velocity 

 

13:29:35.292�hour:min: sec.thousands of seconds 

 

Από εδώ και κάτω η ανάλυση γίνεται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα 

 

12�WCDMA FDD 2100 

1�Number of carries 

10764�carrier channel number 

-84�carrier RSSI 

4�number of parameters for each cell 

 

3�number of cells in the active set (ότι νούµερο υπάρχει εδώ αντιστοιχεί στον 

αριθµό των server και θα κάνει τόσες φορές το loop channel number, scrambling 

code, ECN0, STTD not active on PCCPCH) 

 

10764�channel number 

24�scrambling code 

-8�ECN0 
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0�STTD not active on PCCP 

 

10764�channel number 

192�scrambling code 

-11�ECN0 

0�STTD not active on PCCPCH 

 

10764�channel number 

152�scrambling code 

-12�ECN0 

0�STTD not active on PCCPCH 

 

3�number of cells in the monitored set (ότι νούµερο υπάρχει εδώ αντιστοιχεί στον 

αριθµό των neighbors monitored και θα κάνει τόσες φορές το loop channel number, 

scrambling code, ECN0, STTD not active on PCCPCH) 

 

10764�channel number 

120�scrambling code 

-13�ECN0 

0�STTD not active on PCCPCH 

 

10764�channel number 

376�scrambling code 

-15�ECN0 

0�STTD not active on PCCPCH 

 

10764�channel number 

144�scrambling code 

-19�ECN0 

0�STTD not active on PCCPCH 

 

 

2�number of cells in the detected set(ότι νούµερο υπάρχει εδώ αντιστοιχεί στον 

αριθµό των neighbors detected και θα κάνει τόσες φορές το loop channel number, 

scrambling code, ECN0, STTD not active on PCCPCH) 

 

10764�channel number 

360�scrambling code 

-12�ECN0 

1�STTD active on PCCPCH 

 

10764�channel number 

216�scrambling code 

-18�ECN0 

1�STTD not active on PCCPCH 

 

0�δεν υπάρχουν neighbors undetected 
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VISUAL BASIC 6 
 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ VISUAL BASIC 6 

 
 Το πρώτο πράγµα που κάνουµε είναι να ανοίξουµε ένα πρόγραµµα της  

VISUAL BASIC. Από το µενού Start των Windows επιλέγουµε Programs,   

Microsoft Visual Studio 6.0 και κατόπιν Microsoft Visual Basic 6.0. Εµφανίζεται το 

παράθυρο διαλόγου New Project από το οποίο επιλέγουµε τον τύπο Standard EXE 

και κάνουµε κλικ στο κουµπί Open. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Με την έναρξη της Visual Basic βρισκόµαστε στο ολοκληρωµένο περιβάλλον 

ανάπτυξης Integrated Development Environment (IDE) της Visual Basic. Αυτός είναι 

ο χώρος προγραµµατισµού όπου θα δηµιουργήσουµε το πρόγραµµα µας. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (3G) 

                          ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 12 

 

 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 

Το ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης της Visual Basic 
1 Εργαλειοθήκη 

2 Μενού 

3 Βασική γραµµή εργαλείων 

4 Παράθυρο φόρµας 

5 Παράθυρο έργου 

6 Παράθυρο ιδιοτήτων 

7 Παράθυρο διάταξης φόρµας 
 

 Παρατηρούµε ότι το περιβάλλον IDE µοιάζει µε ένα παράθυρο που περιέχει 

κάποιες κουκίδες και µια γραµµή τίτλου µε την λέξη Form1. Πρόκειται για το 

παράθυρο µιας φόρµας η οποία αποτελεί το βασικό δοµικό στοιχείο για τις 

εφαρµογές της Visual Basic. Μια εφαρµογή µπορεί να έχει οποιοδήποτε αριθµό 

φορµών ή ακόµα να αποτελείται και από µια µόνο φόρµα. Η εφαρµογή που 

αναπτύξαµε διαθέτει µόνο µια φόρµα. 
 

 

Τι είναι οι Φόρµες και τα στοιχεία ελέγχου 

 
 Στη Visual Basic οι φόρµες αποτελούν τα θεµελιώδη συστατικά που 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία προγραµµάτων. Μια φόρµα είναι ο χώρος όπου 

τοποθετούµε όλα τα προγράµµατα µε τα οποία πρόκειται να έρθουν σε επαφή οι 

χρήστες του προγράµµατος µας. Τα προγράµµατα αυτά τα οποία τοποθετούµε στη 

φόρµα είναι τα στοιχεία ελέγχου τα οποία δίνουν στους χρήστες την δυνατότητα να 

κάνουν διάφορες ενέργειες όπως να καταχωρούν κείµενα, να κάνουν κλικ στα 

κουµπιά κλπ. 
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 Αριστερά της εικόνας 1 βλέπουµε την παρακάτω εργαλειοθήκη: 

 

 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

Η εργαλειοθήκη 

 
1 Pointer (∆είκτης)                                                12 PictureBox (Πλαίσιο εικόνας) 

2 Label (Ετικέτα)                                                   13 TextBox (Πλαίσιο κειµένου) 

3 Frame (Πλαίσιο)                                                 14 CommandButton (Κουµπί εντολής) 

4 Checkbox (Πλαίσιο ελέγχου)                             15 OptionButton (Κουµπί επιλογής) 

5 combobox (Πλαίσιο)                                          16 ListBox (Πλαίσιο λίστας) 

6 ScrollΒar  (Οριζόντια γραµµή κύλισης)             17 ScrollΒar (Κατακόρυφη γραµµή κύλισης) 

7 Timer (Χρονόµετρο)                                          18 DriveListBox(Πλαίσιο λίστας για µονάδες δίσκου) 

8 DirListBox (Πλαίσιο λίστας καταλόγων)          19 FileListBox (Πλαίσιο λίστας αρχείων) 

9 Share (Σχήµα)                                                     20 Line (Γραµµή) 

10 OLE Container Control (Στοιχείο ελέγχου       21 Data (∆εδοµένα) 

                                          Container Control) 

Από την εργαλειοθήκη µας προσθέσαµε για το πρόγραµµα µας τα εξής: 

∆υο CommandButton, DriveListBox, δυο FileListBox, Label τα οποία εκτελούν τα 

παρακάτω: 

CommandButton: το πατάµε όταν θέλουµε να τρέξουµε το πρόγραµµα. Αρχικά 

                             πατάµε το Run για να τρέξει το πρόγραµµα, έπειτα θα εµφανιστεί η  

                             φόρµα µας στη οποία θα πατάµε το CommandButton το οποίο  

                             έχουµε ονοµάσει Run για να ξεκινήσει να τρέχει το πρόγραµµα. Το  

                             άλλο CommandButton το οποίο έχουµε ονοµάσει ClearDatabase θα  

                             το πατάµε όταν θέλουµε να καθαρήσουµε τους πίνακες της βάσης. 

 

DriveListBox: µας επιτρέπει να επιλέξουµε µια µονάδα του δίσκου. Αν έχουµε δυο 

                       σκληρούς θα µας εµφανίσει δυο επιλογές δηλ c: και d: 

 

DirListBox: µας επιτρέπει να επιλέξουµε ένα φάκελο. 

 

FileListBox: µας επιτρέπει να επιλέξουµε ένα αρχείο από το φάκελο που είχαµε  
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                     επιλέξει στο DirListBox. Επίσης το δεύτερο FileListBox µας εµφανίζει   

                     όλα τα scrambling codes που έχουµε στο αρχείο µας. 

Label: µας εµφανίζει πόσα σε αριθµό διαφορετικά scrambling codes έχουµε στο  

           αρχείο µας. 

 

Τα βήµατα που ακολουθήσαµε για την προσθήκη των εργαλείων µας 

στην εφαρµογή µας  και για να ολοκληρώσουµε το πρόγραµµα µας είναι 

τα εξής: 
 

1. Επιλέξαµε το στοιχείο ελέγχου CommandButton δυο φορές στην 
εργαλειοθήκη. 

 

2. Προσθέσαµε ένα κουµπί εντολής στη φόρµα σύροντας µε το δροµέα του 
ποντικιού το αντίστοιχο εικονίδιο του στοιχείου ελέγχου από την 

εργαλειοθήκη στη φόρµα. Ονοµάσαµε το ένα CommandButton Run και το 

άλλο Clear Database 

 

3. Χρησιµοποιήσαµε την τεχνική µεταφοράς µε το ποντίκι όπως κάναµε στο 
βήµα 2 για να προσθέσουµε ένα DriveListBox, DirListBox, δυο FileListBox. 

Έτσι η φόρµα µας τώρα έχει την παρακάτω µορφή: 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3 

 

4. Κάναµε διπλό κλικ στο Run για να ενεργοποιήσουµε τη διαδικασία 
συµβάντος Click(). 

 

5. Ενεργοποιήσαµε και τις διαδικασίες των DriveListBox DirListBox και 
Command Buttom (Clear Database). 

 

6. Γράψαµε τον κώδικα µας. 
 

7. Αποθηκεύσαµε τον κώδικά µας επιλέγοντας File����Save project As���� 

δώσαµε το όνοµα 2005.02.27 και στη συνέχεια εµφανίστηκε το παράθυρο για 

να σώσουµε τη φόρµα και την σώσαµε µε το όνοµα 2005.02.27. 
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8. Τρέχουµε τον κώδικά µας µε Run����Start ή πατώντας το κουµπί  από την 

γραµµή εργαλείων Debug ή πατώντας  F5. 

      Για να δούµε πως τρέχει το πρόγραµµα βήµα βήµα πατάµε F8 και όχι Run.  

      Μετά κάνουµε κλικ στο CommandButton και πατώντας F8 προχωράµε  

      γραµµή γραµµή τον κώδικα. 

Για να δούµε συγκεκριµένα σηµεία δηλ να δούµε τι τιµές παίρνουν κάποιες 

συγκεκριµένες µεταβλητές µαρκάρουµε την µεταβλητή που θέλουµε����δεξί 

κλικ����Add Watch ����βλέπουµε την µεταβλητή µας στο Expression ����OK. 

Όταν όµως αρχίσουµε να τρέχουµε το πρόγραµµα µας µε το F8 το watch 

Window δεν εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης µας και πάµε View���� 

Watch Window και εµφανίζεται. 

 

Λίγα λόγια για την γραµµή εργαλείων Debug 
 

 Η γραµµή εργαλείων Debug (εντοπισµός και διόρθωση σφαλµάτων) µας δίνει 

την δυνατότητα να ελέγχουµε το πρόγραµµα µας και να λύνουµε διάφορα σφάλµατα. 

Κατά τη διόρθωση ενός προγράµµατος κάνουµε διάφορα πράγµατα όπως η εκτέλεση 

του κώδικα κατά µια γραµµή τη φορά, εξέταση των τιµών µιας µεταβλητής και η 

διακοπή του κώδικα σε συγκεκριµένα κρίσιµα σηµεία ή κάτω από ορισµένες 

συνθήκες. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 4 

Η γραµµή εργαλείων Debug 
1. Θέτει το πρόγραµµα σε κατάσταση εκτέλεσης 

2. Προσωρινά διακόπτει το πρόγραµµα έτσι ώστε να εξετάσουµε τις τιµές µεταβλητών και 

τη ροή του προγράµµατος  

3. ∆ιακόπτει το πρόγραµµα και επαναθέτει το περιβάλλον IDE σε κατάσταση σχεδίασης 

4. Ορίζει ένα σηµείο µέσα στο κώδικα για να θέσει το πρόγραµµα σε κατάσταση break 

5. Στην κατάσταση break η µετακίνηση γίνεται µέσα στον κώδικα κατά µια γραµµή τη φορά 

6. Στην κατάσταση break η µετακίνηση µέσω του κώδικα κατά µια διαδικασία τη φορά 

7. Στην κατάσταση Step Into µεταβαίνει έξω από τη διαδικασία έτσι ώστε να µπορούµε να 

µετακινηθούµε µέσω µεγάλων τµηµάτων του κώδικα γρήγορα 

8. Εµφανίζει το τοπικό παράθυρο το οποίο περιέχει τα παράθυρα Watch και Call Stack και 

µας επιτρέπει να δούµε την κατάσταση των διαφόρων µεταβλητών του κώδικα 

9. Εµφανίζει το παράθυρο Immediate έτσι ώστε να καταχωρούµε µικρά αποσπάσµατα 

κώδικα για έλεγχο 

10. Εµφανίζει το παράθυρο Watch προκειµένου να δούµε τη τιµή µιας µονής µεταβλητής ή 

έκφρασης 

11. Εµφανίζει το παράθυρο Call Stack για να δούµε όλες τις µεταβλητές και ρουτίνες. 
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Σχέση Visual Basic και Access και τρόποι σύνδεση τους 
 

 Στο πρόγραµµα µας αναλύσαµε ένα text αρχείο µετρήσεων του µετρητικού 

συστήµατος TOM που χρησιµοποιεί η Cosmote. Αφού πήραµε το αρχείο από το 

µέρος που το είχαµε αποθηκεύσει στον υπολογιστή, το ανοίξαµε, το διαβάσαµε 

γραµµή γραµµή και όταν βρήκαµε τη γραµµή του ECN0 αναλύσαµε ένα ένα τα 

νούµερα που είχε και τα τοποθετήσαµε στους κατάλληλους πίνακες της βάσης που 

είχαµε δηµιουργήσει στην Access.  

Ας δούµε τώρα πως δηµιουργήσαµε την βάση µας. Αρχικά ανοίξαµε την 

Microsoft Access Start ����Programs ���� Microsoft Access και ακολουθήσαµε τα 

παρακάτω. Επιλέξαµε από το περιβάλλον της Microsoft Access ∆ηµιουργία ����Κενή 

Βάση δεδοµένων ����δώσαµε το όνοµα 3G.mdb επιλέξαµε να δηµιουργηθεί στο C: 

και πατήσαµε το κουµπί ∆ηµιουργία. Η Access εµφάνισε το παρακάτω παράθυρο: 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5 

 

 

Στη συνέχεια επιλέξαµε ∆ηµιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης   

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6 
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 Στην προβολή σχεδίασης µας πληκτρολογήσαµε αρχικά τα ονόµατα των 

πεδίων που θέλαµε να φτιάξουµε σε κάθε πίνακα και στη συνέχεια ορίσαµε τον τύπο 

κάθε πεδίου. Ο τύπος δεδοµένων ενός πεδίου καθορίζει το είδος των πληροφοριών 

που µπορούν να καταχωρηθούν στο πεδίο και τον τρόπο µε τον οποίο η Access 

µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Για να εξετάσουµε τους τύπους 

δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στον πίνακα ακολουθήσαµε τα παρακάτω βήµατα: 

 

1. Πρώτα πατάµε Enter για να µεταφερθούµε στη στήλη Τύπος δεδοµένων. 
2. Πατάµε στο κουµπί βέλος της στήλης για να εµφανιστεί ο επόµενος 

κατάλογος µε τύπους από τον οποίο επιλέγουµε τι τύπο θέλουµε να δώσουµε 

σε κάθε πεδίο µας. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 7 

 

3. Σώζουµε τον πίνακα µας επιλέγοντας Αρχείο ����Αποθήκευση 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 8 

 Με τα παραπάνω βήµατα δηµιουργήσαµε 7 πίνακες µε τα εξής ονόµατα: 

CHARACTERISTICS, NEIGHBOURS_DETECTED, 

NEIGHBOURS_MONITORED, NEIGHBOURS_UNDETECTED, SERVER, 

SCRAMBLING_CODES και BEST_SERVERS. 
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ΕΙΚΟΝΑ 9 

 

 Τα ονόµατα που δώσαµε στα πεδία του κάθε πίνακα καθώς και οι τύποι που 

ορίσαµε σε κάθε πεδίο φαίνονται παρακάτω: 
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Πίνακας CHARACTERISTICS 
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Πίνακας NEIGHBOURS_DETECTED 
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Πίνακας NEIGHBOURS_MONITORED 
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Πίνακας NEIGHBOURS_UNDETECTED 
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Πίνακας SERVER 

ΕΙΚΟΝΑ 14 
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Πίνακας SCRAMBLING_CODES 
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Πίνακας BEST_SERVERS 
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 Έτσι όταν θα τρέχουµε το πρόγραµµα µας στην Visual Basic θα γεµίζουν οι 

αντίστοιχοι πίνακες της βάσης µε τα νούµερα που θέλουµε. 

 Στη συνέχεια φτιάξαµε κάποια ερωτήµατα στη βάση µας τα οποία θα µας 

βοηθήσουν στη δηµιουργία των γραφικών µας. Έτσι συµφωνα µε τις οµαδοποιήσεις 

που φτιάξαµε απεικονίζεται µε διαφορετικό χρώµα η κάθε οµάδα. Περισσότερα όµως 

µε τις γραφικές και τα χρώµατα αναφέρονται στο κεφάλαιο του MATLAB στο οποίο 

και φτιάξαµε τις γραφικές. 

 Για τη δηµιουργία των ερωτηµάτων κάναµε την εξής διαδικασία που 

περιγράφεται παρακάτω: 

Επιλέξαµε από τα αντικείµενα της βάσης τα ερωτήµατα και επιλέξαµε µε διπλό κλικ 

δηµιουργία ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης επιλέξαµε τον πίνακα 

CHARACTERISTICS και τον πίνακα NEIGHBOURS_DETECTED έπειτα 

επιλέξαµε κλείσιµο  
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ΕΙΚΟΝΑ 18 

 

 Έπειτα αφού εµφανιστούν οι πίνακες CHARACTERISTICS και 

NEIGHBOURS_DETECTED επιλέγω METRHSEIS από τον πίνακα 

CHARACTERISTICS και έχοντας το επιλεγµένο τραβάω να φτάσει στο 

METRHSEIS του πίνακα NEIGHBOURS_DETECTED έτσι ώστε να εµφανιστεί 

µια γραµµή που να ενώνει τις METRHSEIS  του πίνακα CHARACTERISTICS µε 

τις METRHSEIS  του πίνακα NEIGHBOURS_DETECTED. Αυτό το κάνουµε για 

να παίρνουµε όλες τις τιµές που αντιστοιχούν για παράδειγµα στην δέκατη µέτρηση. 

Αν δεν ενώσουµε τις µετρήσεις δεν µπορούµε να πάρουµε όλες τις τιµές. Στη 

συνέχεια επιλέγουµε τα πεδία που θα πάρουµε, τους πίνακες και τα κριτήρια τα οποία 

θα χρησιµοποιήσουµε. Τέλος αποθηκεύουµε το ερώτηµα από το 

αρχείο�αποθήκευση ως και δίνουµε το όνοµα.  

 Παρακάτω φαίνονται το πώς έχουν διαµορφωθεί τα ερώτηµατα σύµφωνα µε 

την παραπάνω διαδικασία που περιγράψαµε. 
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 Έτσι τα ερωτήµατα που δηµιουργήσαµε φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 
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Επιστροφή στη Visual Basic και κάποια σηµαντικά πράγµατα που 

πρέπει να προσέξουµε στο πρόγραµµα µας. 
 

 Παρακάτω ακολουθεί ο κώδικας µας. Για να τρέξει σωστά και να 

συµπληρώσει επίσης σωστά τους πίνακες της βάσης δεδοµένων µας θα πρέπει να 

συνδέσουµε τη βάση 3G.mdb µε τη Visual Basic. Έτσι λοιπόν πριν τρέξουµε το 

πρόγραµµα µας επιλέγουµε Project ����References ����τσεκάρουµε Microsoft DAO 

3.6 Object Library ����OK. ∆εν ξεχνάµε να σώσουµε ξανά το πρόγραµµά µας 

έχοντας τσεκαρισµένη τη βιβλιοθήκη DAO 

 Ας δούµε τώρα τον κώδικά µας στη Visual Basic και στη συνέχεια να 

επισηµάνουµε ορισµένα σηµεία. Στον κώδικά έχουµε σχολιάσει κάθε του γραµµή (τα 

σχόλια απεικονίζονται µε πράσινους χαρακτήρες) έτσι ώστε να µπορούν οι 

αναγνώστες να καταλάβουν τη ροή του προγράµµατος. Ο παρακάτω κώδικας είναι  

τελειοποιηµένος, χωρίς λάθη και τρέχει χωρίς πρόβληµα. 

 

 

 

 

 

Option Explicit 'µε την εντολή Option Explici καθιστούµε υποχρεωτική τη δήλωση  

                          ' όλων 'των µεταβλητών.Αν δεν τη χρησιµοποιήσουµε οι µεταβλητές 

                          'που δεν δηλώνονται ορίζονται αυτόµατα σαν variant 

                 

 

 

Public adeia 

 

Private Sub Command1_Click() 'Αυτή η εντολή µας λέει ότι θα τρέχουµε κάθε φορά                

                             ' τον κώδικά µας κάνοντας κλικ στο Command Button που έχουµε 

                             'σχεδιάσει στη Form.Η εντολή αυτή εµφανίζεται όταν κάνουµε 

                             'διπλό κλικ στο Command Button που έχουµε 

                             'σχεδιάσει στη Form 

                             '(Sub:λέξη κλειδί της VB η οποία δηλώνει τον τύπο της 

                             '  διαδικασίας). 

                             '(Command Button:µε διπλό κλικ ενεργοποιείται η διαδικασία 

                             '   του κλικ). 

adeia = strup 

                              

Call TextStream 'καλώντας τη διαδικασία TextStream έχουµε πρόσβαση σ'ένα αρχείο 

                'η TextStream µας δίνει τη δυνατότητα να διαβάσουµε να γράψουµε 

                'και να επισυνάψουµε αρχείο. 

                 

End Sub    'Τέλος της διαδικασίας τρεξίµατος και διαβάσµατος του αρχείου 

 

 

Sub TextStream()  'δηλώνονται τα διάφορα µέρη της TextStream 

 

Dim fs, f, ts, s, s2, variable 'δηλώνονται οι µεταβλητές µας 

                               'η δήλωση των µεταβλητών γίνεται ψµε την Dim 

                               'fs->αντικείµενο που µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε 

                               '    πρόσβαση σε αρχείο. 
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                               'f-> διαδικασία όπου παίρνουµε το αρχείο από κάποιο µέρος 

                               '     του συστήµατος 

                               'ts-> όνοµα διαδικασίας ανοίγµατος του αρχείου µας 

                               's-> µεταβλητή στην οποία εκχωρούµε το διάβασµα της 

                               '    γραµµής του αρχείου 

                               's2-> µεταβλητή που µας δείχνει τους 4 χαρακτήρες που 

                               '     είναι πρίν το πρώτο κενό και αν είναι ECN0 µας 

                               '     δείχνει στη συνέχεια έναν έναν τους χαρακτήρες. 

                               'variable-> παίρνει έναν έναν τους χαρακτήρες που 

                               '           εµφανίζει το s2 και τους δείχνει οµαδοποιηµέ- 

                               '           νους ώσπου να βρεί κενό 

                                

                                

Dim i, metr, k, cellcount, g,j, num As Integer 'δηλώνονται οι µεταβλητές µας σαν 

Integer 

                               'i-> µετράει τον αριθµό των χαρακτήρων έναν έναν µόνο 

                               '    όταν µπεί σε γραµµή ECN0 

                               'metr-> εµφανίζει τον αριθµό όλων των χαρακτήρων της 

                               '       κάθε γραµµής ECN0 

                               'k-> µετράει τον αριθµό των κενών µόνο όταν µπεί σε 

                                    γραµµή ECN0 

                               'cellcount-> ότι νούµερο έχει η µεταβλητή cellcount 

                               '            τόσες φορές θα επαναληφθεί η τετράδα 

                               '            CH_NO,SCR_CODE,ECN0,BS_STTD 

                                

                               'g-> µετράει τις γραµµές ECN0 µόνο. 

                                

                                

Dim flug As Boolean   'δήλωση της µεταβλητής flug.Η flug παίρνει λογικές τιµές 0 ή  

                                      '1 true ή false 

                       

                       

Dim server() As String  'δήλωση του πίνακα server σαν αλφαριθµητικό.Στον πίνακα 

                        'server θα καταχωρούνται µια µια οι τιµές της γραµµής ECN0 

                         

Dim dbs,rd As Database     'δήλωση της µεταβλητής dbs σαν βάση δεδοµένων 

 

Dim rst As Recordset    'η rst δήλώνεται σαν µεταβλητή εγγραφής 

 

Dim emptflg As Boolean 

 

Dim bestmon() As Integer 

     

emptflg = True 

 

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'µε την Set γίνεται εκχώρηση  

                                                    ' µιας αναφοράς σε αντικείµενο σε µια 

                                                    'µεταβλητή ή ιδιότητα.Ονοµάζουµε fs 

                                                    'το αντικείµενο που µας δίνει τη 

                                                    'δυνατότητα να έχουµε πρόσβαση σε 

                                                    'αρχείο του συστήµατος. 

                                                    'Η εντολή CreateObject συντάσεται ως: 
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                                                    'Scripting.FileSystemObject 

                                                    'και η οποία µας παρέχει πρόσβαση 

                                                    'στο µσύστηµα αρχείων του Η/Υ 

 

                                     

Set f = fs.GetFile(Dir1.Path & "\" & File1.FileName) 'εκχωρούµε στο f την  

                                                      διαδικασία κατά 

                                                     'την οποία παίρνουµε το αρχείο 

                                                     'του συστήµατος το οποίο το  

                                                     'διαλέγουµε από το DirListBox 

                                                     'που έχουµε σχεδιάσει στη φόρµα µας. 

                                                     'Το DirListBox µας εµφανίζει µια 

                                                     'σειρά φακέλων από τους οποίους 

                                                     'διαλέγουµε τον φάκελο που περιέχει 

                                                     'το αρχείο που θέλουµε. 

                                                      

Set ts = f.OpenAsTextStream(1, -2)   'εκχωρούµε στο f την διαδικασία ανοίγµατος  

                                              ' του αρχείου µας (που βρίσκεται στο c µε το όνοµα 

                                     'test1.txt) το οποίο διαβάζουµε(1) και ανοίγουµε(-2) 

                                     'η εντολή OpenAsTextStream συντάσεται ως: 

                                     'object.OpenAsTextStream([iomode,[format]]) 

                                     'Εµείς στο iomode έχουµε δώσει την τιµή 1 η οποία 

                                     'αντιστοιχεί στο άνοιγµα του αρχείου το οποίο µόνο 

                                     'διαβάζουµε.∆εν µπορούµε να γράψουµε σε αυτό το 

                                     'αρχείο.Στο format έχουµε δώσει την τιµή -2 η οποία 

                                     'αντιστοιχεί στο άνοιγµα του αρχείου χρησιµοποιώντας 

                                     'το προκαθορισµένο σύστηµα. 

                                      

Set dbs = OpenDatabase("c:\3G.mdb")  'εκχωρούµε στο dbs την διαδικασία  

                                     ' ανοίγµατος της βάσης δεδοµένων η οποία βρίσκεται στο c µε  

                                     ' το όνοµα 3G.mdb 

                                      

 

cellcount = 0       'αρχικοποίηση της µεταβλητής cellcount η οποία ανάλογα µε το τι 

                    'αριθµό έχει τόσες φορές θα επαναλάβει την καταχώρηση στην τετράδα 

                    'CH_NO,SCR_CODE,ECN0,BS_STTD 

                     

On Error GoTo tei   'ενεργοποίηση της χρήσης µιας διαδικασίας διαχείρησης  

                            σφαλµάτων 

                    'σύνταξη:On Error GoTo γραµµή 

                    'Η δήλωση On Error µπορεί να αναφέρεται σε µια ετικέτα ή αριθµό 

                    'γραµµής(που υποδηλώνει το όρισµα γραµµής)για την εκτροπή της ροής 

                    'του προγράµµατος όταν σηµειωθεί σφάλµα ενεργοποιώντας τη   

                     ' διαδικασία σφάλµατος 

                    

                     

g = 0        'αρχική τιµή για το g που είναι το πλήθος των γραµµών του ECN0 

 

Do While True  'Κάνε τις παρακάτω εντολές ενώ επαληθεύεται µια συνθήκη(ο όρος  

                             Είναι αληθής) 
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ReDim server(0)  'επανακαθορισµός µιας ή περισσοτέρων µεταβλητών δυναµικών  

                 ' πινάκων και εκ νέου εκχώρηση χώρου στη µνήµη γι αυτές.∆ηλαδή  

                  επανακαθορισµός 

                 'των µεταβλητών του δυναµικού πίνακα server και εκ νέου εκχώρηση 

                 'χώρου στη µνήµη γι αυτές 

                 'σύνταξη:ReDim όνοµα-µεταβλητής (δείκτες) 

                 'δείκτες=διαστάσεις της µεταβλητής του πίνακα 

 

s = ts.readline  'η µεταβλητή readline διαβάζει µια ολόκληρη γραµµή από ένα αρχείο  

                 ' και επιστρέφει την προκύπτουσα σειρά 

                 'oyioaic:object.readline 

                 'Οπότε s ονοµάζουµε τη µεταβλητή στην οποία εφόσον ανοίγει το αρχείο 

                 'µας θα αρχίσει να το διαβάζει γραµµή γραµµή και να µας εµφανίζει κάθε 

                 'φορά τη γραµµή που διαβάζει 

                  

metr = Len(s) 'η συνάρτηση Len()µετράει τους χαρακτήρες της γραµµής και τους  

              ' αποθηκεύει στη µεταβλητή metr 

              'σύνταξη της Len :Len(συµβολοσειρά|όνοµα_µεταβλητής) 

               

metr = metr - 4  'µειώνουµε τους χαρακτήρες της γραµµής κατά 4 έτσι ώστε να µας 

                 'εµφανίζονται στο metr οι 4 πρώτοι χαρακτήρες οι οποίοι αν είναι ECN0 

                 'θα συνεχίσουµε να κάνουµε την ανάλυση της γραµµής διαφορετικά θα 

                 'πάµε στην επόµενη γραµµή. 

                  

s2 = Mid(s, 1, 4)  'η συνάρτηση Mid µας επιστρέφει από τους χαρακτήρες της  

                   ' γραµµής αρχίζοντας από τον πρώτο τους 4 πρώοτυς τους οποίους  

                   ' καταχωρεί στη µεταβλητή s2 

                   'σύνταξη της Mid:Mid(συµβολοσειρά,αρχή,µήκος) 

                    

 

If s2 <> "ECN0" Then GoTo skpln  'αν η µεταβλητή s2 είναι διάφορη του ECN0 τότε  

                                 ' πάει στο label skpln και κάνει loop στη συνθήκη 

                                 'DoWhile True 

                                   

g = g + 1   'όταν βρεί την πρώτη γραµµή του ECN0 αρχίζει να µετράει το g τις  

            ' γραµµές του ECN0 που βρίσκει.Στη γραµµή g = g + 1 δηλαδή ουσιαστικά  

            ' για g =1 µπαίνει  στη γραµµή του ECN0 

             

variable = ""  'αρχικοποίηση της µεταβλητής variable 

 

k = 0     'αρχικοποίηση µετρητή του πίνακα server 

 

For i = 1 To metr  'µετακινείται ο µετρητής i από το πρώτο ως τον τελευταίο  

                              χαρακτήρα. 

 

    s2 = Mid(s, 4 + i, 1)  'µας επιστρέφει τους 4 + i χαρακτήρες έναν έναν στο s2 

     

    If s2 = " " Then  'αν το s2 είναι κενό (δηλ.δεν έχει νούµερο)τότε 

     

        flug = True  'η σηµαία µας είναι αληθής 

         

        If variable <> "" Then  'αν το variable διάφορο του κενού τότε 
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            ReDim Preserve server(UBound(server) + 1)  'ξαναπροσδιορίζουµε τον  

                                                                                  πίνακα 

                                                       'του server δηλ.του αλλάζουµε 

                                                       'το µέγεθος µε τη λέξη κλειδί 

                                                       'ReDim.Επειδή όµως θέλουµε µε την 

                                                       'αλλαγή µεγέθους τα στοιχεία να  

                                                       'µην χάσουν την τιµή τους χρησιµο- 

                                                       'ποιούµε τη λέξη κλειδί Preserve 

                                                       'UBound:µας επιστρέφει µια τιµή 

                                                       'long η οποία αντιπροσωπεύει 

                                                       'τον µέγιστο δείκτη ενός πίνακα 

                                                       'σύνταξη UBound: 

                                                       'UBound(όνοµα_πίνακα(διαστάσεις)) 

                                                       'άρα µε τη δήλωση 

                                                       'UBound(server) + 1 αυξάνουµε 

                                                       'τον δείκτη του server κατά ένα 

                                                       'κάθε φορά 

                                                        

            server(k) = variable  'ο πίνακας του server αναλόγως την τιµή του k παίρνει 

                                  'την τιµή του variable.∆ηλαδή αν k=3 ο 3ος server 

                                  'θα πάρει την τιµή του variable. 

                                   

            variable = "" 

            k = k + 1  'αυξάνουµε το k 

        End If  'τέλος συνθήκης If που αρχίζει µε το αν το variable είναι διάφορο του 

                'κενού 

                 

    Else   'διαφορετικά 

     

        If flug = True Then variable = variable & s2 αν το flug = True δηλαδή είναι 

                                                     'κενό τότε το variable θα'ναι ίσο 

                                                     'µε ότι ήταν στο variable πρίν 

                                                     'συν την τιµή του s2 

                                                      

    End If  'τέλος συνθήκης If που αρχίζει µε το αν το s2 είναι κενό 

             

    If i = metr And s2 <> " " Then server(k) = variable  'αν το i = metr και το s2 

                                                         'διάφορο του κενού τότε το 

                                                         'τελευταίο στοιχείο του 

                                                         'πίνακα του server θα πάρει 

                                                         'την τιµή του variable 

                                                          

 Next i  'πάµε στο επόµενο i δηλαδή στην επόµενη µέτρηση χαρακτήρων της  

              επόµενης γραµµής 'ECN0 που θα βρούµε 

          

          

server(0) = teleiatocomma(server(0)) 'o server 0 θα είναι ίσος µε το server 0 που έχει  

                                      αντικτασταθεί η τελεία σε κόµµα. 

                                       

server(1) = teleiatocomma(server(1)) 'o server 1 θα είναι ίσος µε το server 1 που έχει  

                                      αντικτασταθεί η τελεία σε κόµµα 
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Set rst = dbs.OpenRecordset("CHARACTERISTICS")  'θέτει στη µεταβλητή  

                                                 rst(εγγραφής) τη 

                                                'διαδικασία ανοίγµατος της βάσης και  

                                                'συγκεκριµένα ανοίγουµε τον πίνακα µε 

                                                'το όνοµα CHARACTERISTICS στον οποίο 

                                                'θα εκχωρήσουµε τις τιµές που εξηγούµε 

                                                'παρακάτω. 

                                                 

With rst   'µε την rst αρχίζουµε να γράφουµε στον πίνακα CHARACTERISTICS της 

βάσης. 

 

If adeia <> 0 Then 

        .MoveLast 

        g = adeia + 1 

        adeia = 0 

        emptflg = False 

    End If 

 

    .AddNew  'εισάγουµε νέα εγγραφή 

     

    !METRHSEIS = g  'στην στήλη µε το όνοµα METRHSEIS να καταχωρηθεί το  

                                    νούµερο i της µεταβλητής g 

                     

                     

    !HR = server(7)  'στη στήλη µε το όνοµα HR να καταχωρηθεί το νούµερο του  

                                   server 7 

                     

    !LONGITUDE = server(0) 'στη στήλη µε το όνοµα LONGITUDE να καταχωρηθεί  

                                                 το νούµερο του server 0 

                            

                            

    !LATITUTE = server(1) 'στη στήλη µε το όνοµα LATITUTE να καταχωρηθεί το  

                                             νούµερο του server 1 

 

                                                     

    !Height = server(2)  'στη στήλη µε το όνοµα Height να καταχωρηθεί το νούµερο 

                           'του server  

                           

    !DISTANCE = server(3) 'στη στήλη µε το όνοµα DISTANCE να καταχωρηθεί το  

                                             νούµερο του server 3 

                           

                           

    !GPS_QUALITY = server(4)'στη στήλη µε το όνοµα GPS_QUALITY να 

                                                    καταχωρηθεί το νούµερο του server 4 

                             

                                  

    !SATELLITES = server(5) 'στη στήλη µε το όνοµα SATELLITES να καταχωρηθεί  

                            'το νούµερο του server 5 

                              

    !VELOCITY = server(6)  'στη στήλη µε το όνοµα VELOCITY να καταχωρηθεί το  

                           'νούµερο του server 6 
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    .Update  'ενηµέρωση του πίνακα 

     

    .Close  'κλείνει ο πίνακας CHARACTERISTICS 

End With 

 

Set rst = dbs.OpenRecordset("SERVER")           'θέτει στη µεταβλητή rst(εγγραφής)  

                                                ' τη διαδικασία ανοίγµατος της βάσης και  

                                                'συγκεκριµένα ανοίγουµε τον πίνακα µε 

                                                'το όνοµα SERVER στον οποίο 

                                                'θα εκχωρήσουµε τις τιµές που εξηγούµε 

                                                'παρακάτω. 

                                       

cellcount = server(13)  'δίνουµε στη µεταβλητή cellcount την τιµή που έχει το 13ο 

                        'στοιχείο του πίνακα του server 

                         

With rst 

    For i = 0 To cellcount - 1  'για i=0 µέχρι το στοιχείο του 13ου server 

 

        If emptflg = False Then 

            .MoveLast 

        End If 

     

        .AddNew  'εισάγουµε νέα εγγραφή 

         

        !METRHSEIS = g  'στη στήλη µε το όνοµα METRHSEIS να καταχωρηθεί  

                        'το νούµερο της µεταβλητής g 

                         

        !HR = server(7)  'στη στήλη µε το όνοµα HR να καταχωρηθεί  

                         'το νούµερο του server 7 

                         

        !WCDMA = server(8)  'στη στήλη µε το όνοµα WCDMA  να καταχωρηθεί  

                            'το νούµερο του server 8 

                         

        !NO_C = server(9)   'στη στήλη µε το όνοµα NO_C να καταχωρηθεί  

                            'το νούµερο του server 9 

                         

        !CH_NO_C = server(10)  'στη στήλη µε το όνοµα CH_NO_C να καταχωρηθεί  

                               'το νούµερο του server 10 

                         

        !C_RSSI = server(11) 'στη στήλη µε το όνοµα C_RSSI να καταχωρηθεί  

                             'το νούµερο του server 11 

                         

        !NO_PAR = server(12) 'στη στήλη µε το όνοµα NO_PAR να καταχωρηθεί  

                            'το νούµερο του server 12 

                         

        !NO_OF_CELLS_ACT_SET = server(13) 'στη στήλη µε το όνοµα  

                                              NO_OF_CELLS_ACT_SET  

                                          'να καταχωρηθεί το νούµερο του server 13 

                         

        !CH_NO = server(14 + i * 4) 'η στήλη µε το όνοµα CH_NO παίρνει την τιµή του 
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                                    ' server 14 συν την τιµή του i * 4.∆ηλαδή αν το 

                                    'i=0 παίρνει την τιµή του 14ουserver ενώ αν 

                                    'i=1 παίρνει την τιµή του 18ου server. 

                                     

        !SCR_CODE = server(15 + i * 4)'η στήλη µε το όνοµα SCR_CODE παίρνει την  

                                      ' τιµή του server 15 συν την τιµή του i * 4.∆ηλαδή αν το 

                                      'i=0 παίρνει την τιµή του 15ουserver ενώ αν 

                                      'i=1 παίρνει την τιµή του 19ου server. 

                                     

        !ECN0 = server(16 + i * 4) 'η στήλη µε το όνοµα ECN0 παίρνει την τιµή του 

                                   ' server 16 συν την τιµή του i * 4.∆ηλαδή αν το 

                                   'i=0 παίρνει την τιµή του 16ουserver ενώ αν 

                                   'i=1 παίρνει την τιµή του 20ου server. 

                                     

        !BS_STTD = server(17 + i * 4) 'η στήλη µε το όνοµα BS_STTD παίρνει την  

                                      ' τιµή του server 17 συν την τιµή του i * 4.∆ηλαδή αν το 

                                      'i=0 παίρνει την τιµή του 17ουserver ενώ αν 

                                      'i=1 παίρνει την τιµή του 21ου server. 

                                     

        !RSCP = !C_RSSI + !ECN0  'προσθέτουµε το νούµερο της στήλης C_RSSI µε  

                                 ' το νούµερο της στήλης ECN0 και το αποτέλεσµα της 

                                 'πρόσθεσης το καταχωρούµε στη στήλη µε το όνοµα RSCP 

                                  

        .Update  'ενηµέρωση του πίνακα 

         

    Next i 'πάµε στο επόµενο i 

     

    .Close 'κλείνει ο πίνακας SERVER 

     

End With 

'µέχρι το End If γίνεται η συγκέντωση όλων των RSCP σ'ένα δυναµικό πίνακα της 

Visual Basic που ονοµάζεται bestserver και από τον οποίο µετά θα διαλέξουµε τα 5 

καλύτερα που θέλουµε. 

  

  

 Dim best1, best2, bestserver(), koryfh1, trith1 As Integer 

         

        ReDim bestserver(0) 

        best1 = Val(server(11)) + Val(server(16)) 

        If server(13) <> 1 Then 

         

            For i = 0 To cellcount - 1 

                best2 = Val(server(11)) + Val(server(16 + i * 4)) 

                bestserver(i) = best2 

                ReDim Preserve bestserver(UBound(bestserver) + 1) 

                bestserver(UBound(bestserver)) = 0 

                If best1 < best2 Then 

                    best1 = best2 

                End If 

             Next i 

             koryfh1 = UBound(bestserver) - 1 

            Do While True 
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                For i = 0 To koryfh1 

                    If bestserver(i) > bestserver(i + 1) Then 

                        trith1 = bestserver(i) 

                        bestserver(i) = bestserver(i + 1) 

                        bestserver(i + 1) = trith1 

                    End If 

                Next i 

                koryfh1 = koryfh1 - 1 

                If koryfh1 <= 0 Then Exit Do 

            Loop 

        End If 

    

 

 

num = 18 + (cellcount - 1) * 4 'ορίζουµε την µεταβλητή num ίση µε την τιµή του  

                               ' server 18 συν την τιµή που έχει το i (δηλ. το cellcount - 1) 

                               'επί την τετράδα που θα συµπληρώσει.∆ηλ. αν το i=0 num=18. 

                                

cellcount = server(num)  'το cellcount ορίζεται να είναι ίσο µε την τιµή του  

                                     server(num) 

                         'δηλ.αν num=18 το cellcount παίρνει την τιµή του server 18 

                          

Set rst = dbs.OpenRecordset("NEIGHBOURS_MONITORED") 'θέτει στη µεταβλητή  

                                                            rst(εγγραφής) τη 

                                                    'διαδικασία ανοίγµατος της βάσης και 

                                                  'υγκεκριµένα ανοίγουµε τον πίνακα µε 

                                          'το όνοµα NEIGHBOURS_MONITORED στον οποίο 

                                            'θα εκχωρήσουµε τις τιµές που εξηγούµε 

                                             'παρακάτω 

 

ReDim bestmon(0) 

 

    With rst 

        For i = 0 To cellcount - 1 'µέχρι το στοιχείο του 18ου server 

 

           If emptflg = False Then 

                .MoveLast 

            End If 

         

            .AddNew 

            !METRHSEIS = g 'στη στήλη µε το όνοµα METRHSEIS να καταχωρηθεί  

                           'το νούµερο της µεταβλητής g 

                     

            !HR = server(7)  'στη στήλη µε το όνοµα HR να καταχωρηθεί  

                             'το νούµερο του server 7 

                              

            !C_RSSI = server(11) 'στη στήλη µε το όνοµα C_RSSI να καταχωρηθεί  

                                 'το νούµερο του server 11 

                                  

            !NO_CELLS_MON_SET = server(num) 'στη στήλη µε το όνοµα  

                                                NO_CELLS_MON_SET  

                                             'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 
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            !CH_NO = server(1 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα CH_NO 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά ένα και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

                                             

            !SCR_CODE = server(2 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα SCR_CODE 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά δυο και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

                                             

            !ECN0 = server(3 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα ECN0 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά τρια και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

                                             

            !BS_STTD = server(4 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα BS_STTD 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά τέσσερα και  

                                            'προσθέτοντας το αποτέλεσµα της πράξης  

                                            'i * 4 

                                             

            !RSCP = !C_RSSI + !ECN0 'προσθέτουµε το νούµερο της στήλης C_RSSI µε  

                                    ' το νούµερο της στήλης ECN0 και το αποτέλεσµα της 

                                    'πρόσθεσης το καταχωρούµε στη στήλη µε το όνοµα RSCP 

                                     

            .Update 'ενηµέρωση του πίνακα 

 

 

 

 

'µέχρι το .Close γίνεται έλεγχος για το καλύτερο RSCP του πίνακα 

NEIGHBOURS_MONITORED 

            Dim ii As Integer 

            Dim denyparxei As Boolean 

            denyparxei = False 

            For ii = 0 To UBound(bestmon) 

                If bestmon(ii) <> (Val(server(11)) + Val(server(3 + num + i * 4))) Then 

                    denyparxei = True 

                Else 

                    denyparxei = False 

                    GoTo exwif 

                End If 

 

            Next ii 

exwif: 

            If denyparxei = True Then 

             bestmon(UBound(bestmon)) = Val(server(11)) + Val(server(3 + num + i * 4)) 

                ReDim Preserve bestmon(UBound(bestmon) + 1) 

            End If 

             

        Next i '?Uia ooi a?uiaii i 
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        Dim lasti As Integer 

        lasti = UBound(bestmon) 

         

         

     

        .Close 'κλείνει ο πίνακας NEIGHBOURS_MONITORED 

         

    End With 

        

     

num = 5 + num + (cellcount - 1) * 4 'ορίζουµε την µεταβλητή num ίση µε την τιµή  

                               ' της προηγούµενης num συν την τιµή 5 συν την τιµή  

                               'που έχει το i (δηλ.τοcellcount-1 ) 

                               'επί την τετράδα που θα συµπληρώσει.∆ηλ. αν το i=0 num=23. 

 

cellcount = server(num) 'το cellcount ορίζεται να είναι ίσο µε την τιµή του  

                               server(num) 

                         'δηλ.αν cell=23 το cellcount παίρνει την τιµή του server 23 

 

Set rst = dbs.OpenRecordset("NEIGHBOURS_DETECTED") 'θέτει στη µεταβλητή  

                                                           rst(εγγραφής) τη 

                                                    'διαδικασία ανοίγµατος της βάσης και 

                                                  'συγκεκριµένα ανοίγουµε τον πίνακα µε 

                                          'το όνοµα NEIGHBOURS_DETECTED στον οποίο 

                                            'θα εκχωρήσουµε τις τιµές που εξηγούµε 

                                             'παρακάτω 

    With rst 

        For i = 0 To cellcount - 1 

            If emptflg = False Then 

                .MoveLast 

            End If 

            .AddNew 

            !METRHSEIS = g 'στη στήλη µε το όνοµα METRHSEIS να καταχωρηθεί  

                           'το νούµερο της µεταβλητής g 

                     

            !HR = server(7) 'στη στήλη µε το όνοµα HR να καταχωρηθεί  

                            'το νούµερο του server 7 

                             

            !C_RSSI = server(11) 'στη στήλη µε το όνοµα C_RSSI να καταχωρηθεί  

                                 'το νούµερο του server 11 

                                

            !NO_CELLS_DET_SET = server(num) 'στη στήλη µε το όνοµα  

                                             NO_CELLS_DET_SET 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                                         

            !CH_NO = server(1 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα CH_NO 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά ένα και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 
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            !SCR_CODE = server(2 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα SCR_CODE 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά δυο και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

             

            !ECN0 = server(3 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα ECN0 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά τρια και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

             

            !BS_STTD = server(4 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα BS_STTD 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά τέσσερα και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

             

            !RSCP = !C_RSSI + !ECN0 'προσθέτουµε το νούµερο της στήλης C_RSSI µε  

                                    ' το νούµερο της στήλης ECN0 και το αποτέλεσµα της 

                                    'πρόσθεσης το καταχωρούµε στη στήλη µε το όνοµα RSCP 

                                     

            .Update 'ενηµέρωση του πίνακα 

 

'µέχρι το .Close γίνεται έλεγχος για το καλύτερο RSCP του πίνακα 

'NEIGHBOURS_DETECTED και τα καταχωρούµε στον δυναµικό πίνακα 

'του bestserver της Visual Basic 

            For ii = 0 To UBound(bestmon) 

            denyparxei = False 

                If bestmon(ii) <> (Val(server(11)) + Val(server(3 + num + i * 4))) Then 

                    denyparxei = True 

                Else 

                    denyparxei = False 

                    GoTo exwif2 

                End If 

            Next ii 

exwif2: 

            If denyparxei = True Then 

             bestmon(UBound(bestmon)) = Val(server(11)) + Val(server(3 + num + i * 4)) 

                ReDim Preserve bestmon(UBound(bestmon) + 1) 

            End If 

        Next i '?Uia ooi a?uiaii i 

         

        .Close 'eea?iae i ??iaeao NEIGHBOURS_DETECTED 

         

    End With 

             

'µέχρι το .End with γίνεται υπολογισµός των καλύτερων RSCP και τα καταχωρούµε 

στον πίνακα της βάσης BEST_SERVERS που έχουµε φτιάξει. 

 

If bestserver(0) <> 0 Then 

ReDim Preserve bestmon(UBound(bestmon) + UBound(bestserver) - 2) 

For i = 0 To (UBound(bestserver) - 2) 

    bestmon(i + UBound(bestmon) + 2 - UBound(bestserver)) = 

bestserver(UBound(bestserver) - 2 - i) 
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Next i 

End If 

    Dim best() As Integer 

    Dim koryfh, trith As Integer 

    Select Case UBound(bestmon) 

        Case Is <= 4 

            ReDim best(4) 

            For i = 0 To UBound(bestmon) 

                best(i) = bestmon(i) 

            Next i 

            For i = UBound(bestmon) + 1 To 3 

                best(i) = 0 

            Next i 

            koryfh = UBound(best) - 1 

            Do While True 

                 

                For i = 0 To koryfh 

                    If best(i) < best(i + 1) And best(i + 1) <> 0 Then 

                        trith = best(i) 

                        best(i) = best(i + 1) 

                        best(i + 1) = trith 

                    End If 

                Next i 

                koryfh = koryfh - 1 

                If koryfh <= 0 Then Exit Do 

            Loop 

        Case Else 

        ReDim best(4) 

             

            koryfh = UBound(bestmon) - 1 

            Do While True 

                 

                For i = 0 To koryfh 

                    If bestmon(i) > bestmon(i + 1) Then 

                        trith = bestmon(i) 

                        bestmon(i) = bestmon(i + 1) 

                        bestmon(i + 1) = trith 

                    End If 

                Next i 

                koryfh = koryfh - 1 

                If koryfh <= 0 Then Exit Do 

            Loop 

         

            For i = 0 To 3 

                best(i) = bestmon(UBound(bestmon) - i) 

            Next i 

             

             

  End Select 

     

    Set rst = dbs.OpenRecordset("BEST_SERVERS") 
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    With rst 

        .AddNew 

        !metrhseis = g 

        !bestserver = best1 

        !BESTNEIGH1 = best(0) 

        !BESTNEIGH2 = best(1) 

        !BESTNEIGH3 = best(2) 

        !BESTNEIGH4 = best(3) 

         

        .Update 

       .Close 

    End With 

    

num = 5 + num + (cellcount - 1) * 4 'ορίζουµε την µεταβλητή num ίση µε την τιµή τ 

                               'τηςπροηγούµενης num συν την τιµή 5 συν την τιµή  

                               'που έχει το i (δηλ.τοcellcount-1 ) 

                               'επί την τετράδα που θα συµπληρώσει.∆ηλ. αν το i=0 num=28. 

 

cellcount = server(num) 

 

Set rst = dbs.OpenRecordset("NEIGHBOURS_UNDETECTED") 'θέτει στη  

                                                      µεταβλητή rst(εγγραφής) τη 

                                                    'διαδικασία ανοίγµατος της βάσης και 

                                                  'συγκεκριµένα ανοίγουµε τον πίνακα µε 

                                          'το όνοµα NEIGHBOURS_UNDETECTED στον οποίο 

                                            'θα εκχωρήσουµε τις τιµές που εξηγούµε 

                                             'παρακάτω 

    With rst 

        For i = 0 To cellcount - 1 

            If emptflg = False Then 

                .MoveLast 

            End If 

 

            .AddNew 

            !METRHSEIS = g  'στη στήλη µε το όνοµα METRHSEIS να καταχωρηθεί  

                           'το νούµερο της µεταβλητής g 

                     

            !HR = server(7) 'στη στήλη µε το όνοµα HR να καταχωρηθεί  

                            'το νούµερο του server 7 

                             

            !C_RSSI = server(11) 'στη στήλη µε το όνοµα C_RSSI να καταχωρηθεί  

                                 'το νούµερο του server 11 

                               

            !NO_CELLS_UND = server(num) 'στη στήλη µε το όνοµα NO_CELLS_UND 

                                         'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                          

            !CH_NO = server(1 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα CH_NO 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά ένα και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

             

            !SCR_CODE = server(2 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα SCR_CODE 
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                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά δυο και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

             

            !ECN0 = server(3 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα ECN0 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά τρια και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

             

            !BS_STTD = server(4 + num + i * 4) 'στη στήλη µε το όνοµα BS_STTD 

                                            'να καταχωρηθεί το νούµερο του server num 

                                            'αυξάνοντας τον κατά τέσσερα και προσθέτοντας το 

                                            'αποτέλεσµα της πράξης i * 4 

             

            !RSCP = !C_RSSI + !ECN0 'προσθέτουµε το νούµερο της στήλης C_RSSI µε  

                                    ' το νούµερο της στήλης ECN0 και το αποτέλεσµα της 

                                    'πρόσθεσης το καταχωρούµε στη στήλη µε το όνοµα RSCP 

                                     

            .Update 'ενηµέρωση του πίνακα 

             

        Next i 'πάµε στο επόµενο i 

         

        .Close 'κλείνει ο πίνακας NEIGHBOURS_UNDETECTED 

         

    End With 

 

skpln: 'το label skpln κάνει Loop 

 

Loop 

 

home: 'το label home 

 

'µέχρι το End With βρίσκουµε τα scrambling code του πίνακα SERVER 

Dim scrcode(), metrhs(), longit(), lat(), rscp2() As Integer 

    ReDim Preserve scrcode(0) 

    ReDim metrhs(0) 

    ReDim longit(0) 

    ReDim lat(0) 

    ReDim rscp2(0) 

     

Set rst = dbs.OpenRecordset("SERVER") 

    i = 0 

        With rst 

 .MoveFirst 

 Do While True 

  

 

scrcode(i) = !SCR_CODE 

metrhs(i) = !metrhseis 

rscp2(i) = !RSCP 

ReDim Preserve scrcode(UBound(scrcode) + 1) 

ReDim Preserve metrhs(UBound(metrhs) + 1) 
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ReDim Preserve longit(UBound(longit) + 1) 

ReDim Preserve lat(UBound(lat) + 1) 

ReDim Preserve rscp2(UBound(rscp2) + 1) 

 

i = i + 1 

  

.MoveNext 

  

If .EOF Then GoTo Label1 

Loop 

Label1: 

.Close 

End With 

 

 

'µέχρι το End With βρίσκουµε τα scrambling code του πίνακα  

'NEIGHBOURS_MONITORED 

 

Set rst = dbs.OpenRecordset("NEIGHBOURS_MONITORED") 

With rst 

.MoveFirst 

Do While True 

 

scrcode(i) = !SCR_CODE 

metrhs(i) = !metrhseis 

rscp2(i) = !RSCP 

ReDim Preserve scrcode(UBound(scrcode) + 1) 

ReDim Preserve metrhs(UBound(metrhs) + 1) 

ReDim Preserve longit(UBound(longit) + 1) 

ReDim Preserve lat(UBound(lat) + 1) 

ReDim Preserve rscp2(UBound(rscp2) + 1) 

i = i + 1 

.MoveNext 

  

If .EOF Then GoTo label2 

Loop 

label2: 

.Close 

End With 

 

 

 

'µέχρι το End With βρίσκουµε τα scrambling code του πίνακα  

'NEIGHBOURS_DETECTED 

Set rst = dbs.OpenRecordset("NEIGHBOURS_DETECTED") 

With rst 

.MoveFirst 

Do While True 

 

 

scrcode(i) = !SCR_CODE 

metrhs(i) = !metrhseis 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (3G) 

                          ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 48 

rscp2(i) = !RSCP 

ReDim Preserve scrcode(UBound(scrcode) + 1) 

ReDim Preserve metrhs(UBound(metrhs) + 1) 

ReDim Preserve longit(UBound(longit) + 1) 

ReDim Preserve lat(UBound(lat) + 1) 

ReDim Preserve rscp2(UBound(rscp2) + 1) 

i = i + 1 

.MoveNext 

  

If .EOF Then GoTo label3 

Loop 

label3: 

.Close 

End With 

 

'καταχωρούµε τα scrambling code στον πίνακα SCRAMBLING_CODES 

Set rst = dbs.OpenRecordset("SCRAMBLING_CODES") 

With rst 

For i = 0 To UBound(scrcode) - 1 

.AddNew 

        !metrhseis = metrhs(i) 

        !RSCP = rscp2(i) 

        !SCRAMBLING_CODE = scrcode(i) 

 

.Update 

Next i 

 

.Close 

 

End With 

 

Dim numofscrcode() As Integer 

ReDim numofscrcode(0) 

Dim plscr As Integer 

Dim newscr As Boolean 

plscr = 0 

newscr = False 

For i = 0 To UBound(scrcode) 

     

 

    For plscr = 0 To UBound(numofscrcode) 

        If numofscrcode(plscr) <> scrcode(i) Then 

            newscr = True 

             

        Else 

            newscr = False 

            Exit For 

        End If 

    Next plscr 

    If newscr = True Then 

        numofscrcode(UBound(numofscrcode)) = scrcode(i) 

        ReDim Preserve numofscrcode(UBound(numofscrcode) + 1) 
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    End If 

Next i 

For i = 0 To UBound(numofscrcode) - 1 

    List1.AddItem numofscrcode(i) 

Next i 

Label1.Caption = " Scrambling code: " & UBound(numofscrcode) 

' µας εµφανίζει όταν τελειώσει  

'το τρέξιµο του αρχείου σε νουµερο πόσα SCRAMBLING_CODES βρήκε στο αρχείο 

που τρέξαµε 

 

dbs.Close 'κλείνει τη βάση 

 

ts.Close  'κλείνει το αρχείο 

 

MsgBox g 'όταν τελειώσει το τρέξιµο του προγράµµατος µας εµφανίζει πόσες  

                γραµµές ECN0 βρέθηκαν. 

          

          

Exit Sub  'τέλος διαδικασίας 

 

tei: 'το label tei 

 

If Error = Error(62) Then 'αν το λάθος είναι το 62(που είναι ότι το αρχείο έχει 

                          'τελειώσει ) να πάει στο label home να κλείσει τη βάση 

                          'και το αρχείο 

                           

  GoTo home 

   

  Else  'αλλιώς 

   

MsgBox Error  'να µας εµφανίσει το µήνυµα λάθους 

 

End If 

End Sub 

 

Private Sub Drive1_Change() 

 Dir1.Path = Drive1.Drive 'διαλέγουµε από το  DriveListBox τη µονάδα του δίσκου  

                                            Που θα χρησιµοποιήσουµε 

 

                           

End Sub 

Private Sub Dir1_Change() 

  File1.Path = Dir1.Path  'διαλέγουµε από το FileListBox το αρχείο που 

                          'θα χρησιµοποιήσουµε 

End Sub 

 

Private Function teleiatocomma(str As String) As String 'δήλωση της µεταβλητής  

                                                 teleiatocomma σαν String 

Dim s_start, s_end, str2 As String  'δήλωση των µεταβλητών s_start, s_end, str2 σαν  

                                     String οι οποίες κάνουν τα εξής:  

                                     s_start->καταχωρούνται οι τιµές που είναι πρίν την τελεία 

                                     s_end -> καταχωρούνται οι τιµές που είναι µετά την τελεία 
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                                     str2 -> διαβάζει έναν έναν τους χαρακτήρες. 

 

 

Dim i As Integer    'δήλωση της µεταβλητής σαν Integer 

 

 

For i = 1 To Len(str) - 1 'για ι=1 µέχρι να µετρήσει όλους τους χαρακτήρες 

 

    str2= Mid(str, i, 1) 'η συνάρτηση Mid µας επιστρέφει από τους χαρακτήρες του str 

                   'αρχίζοντας από τον ι έναν έναν τους οποίους καταχωρεί 

                   'στη µεταβλητή str2 

                    

 

    If str2 = "." Then 'αν η µεταβλητή str2 είναι τελεία τότε 

 

        str = s_start & "," & Mid(s_end, 2, Len(s_end) - 1) 'η µεταβλητή  str θα είναι  

                                                             ίση µε την αρχή του string 

                                                             και το κόµµα και τους υπόλοιπους 

                                                             χαρακτήρες µέχρι το τέλος  

                                                             αρχίζοντας από το δεύτερο χαρακτήρα. 

                                                  

        Exit For  'έξοδος από την for 

    End If   'τέλος της συνθήκης if 

 

    s_start = Mid(str, 1, i) 'η µεταβλητή s_start είναι ίση µε  

    s_end = Mid(str, i + 1, Len(str) - Len(s_start)) 

Next i 

teleiatocomma = str 

 

End Function 

 

'πατώντας το κουµπί ClearDatabase καθαρίζονται οι παρακάτω πίνακες της βάσης 

Private Sub Command2_Click() 

Call cleardatabase("c:\3G.mdb", "CHARACTERISTICS")  

                                                    

Call cleardatabase("c:\3G.mdb", "NEIGHBOURS_DETECTED")  

 

                                                      

Call cleardatabase("c:\3G.mdb", "NEIGHBOURS_MONITORED")  

                                                      

Call cleardatabase("c:\3G.mdb", "SERVER")  

Call cleardatabase("c:\3G.mdb", "BEST_SERVERS") 

Call cleardatabase("c:\3G.mdb", "SCRAMBLING_CODES") 

 

 

End Sub 

Private Function cleardatabase(dbsloc As String, rstname As String) '∆ήλωση της  

                            συνάρτησης που σβήνει τις εγγραφές της βάσης όπου µε το dbsloc  

                            δηλώνουµε την τοποθεσία που βρίσκεται η βάση και µε rstname το  

                            όνοµα του πίνακα της βάσης. 

                                                     

Dim dbs As Database 
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Dim rst As Recordset 

Set dbs = OpenDatabase(dbsloc)  

 

Set rst = dbs.OpenRecordset(rstname)  

With rst 

    .MoveFirst  

    Do While True  

                

        .Delete  

         

        .MoveNext  

         

        If .EOF Then Exit Do  

 

    Loop    

    .Close   

End With 

dbs.Close  

MsgBox rstname & " cleared", vbOKOnly 'όταν τελειώσει το σβήσιµο να εµφανιστεί  

                                         µήνυµα µε το όνοµα του πίνακα που καθαρίστηκε 

                                        

End Function 

 

Private Sub Form_Load() 

Call strup 

Dir1.Path = "c:\" 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (3G) 

                          ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 52 

∆ιευκρίνιση  διαφόρων σηµείων του κώδικα µας 

 
1. Το Error 62 σηµαίνει ότι το αρχείο έχει τελειώσει και δεν υπάρχει άλλη 

γραµµή για να διαβάσουµε. Αν λοιπόν τρέξουµε τον κώδικά µας χωρίς τη 

συνθήκη If Error=Error (62) τότε µπορούµε να δούµε το µήνυµα λάθους 

που µας εµφανίζεται και µας ειδοποιεί για το τέλος του αρχείου. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 36 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 37 

 

Αν πατήσουµε στο κουµπί Debug θα µας δείξει µε κίτρινο βελάκι ολόκληρη τη 

γραµµή όπου υπάρχει το πρόβληµα  
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ΕΙΚΟΝΑ 38 

 

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι το λάθος εµφανίζεται στη µεταβλητή S η οποία διαβάζει τη 

γραµµή και αυτό γιατί δεν υπάρχει άλλη γραµµή για διάβασµα. Το Error 3021 

δηλώνει ότι δεν υπάρχει εγραφή στον πίνακα της βάσης που έχει ανοιχτεί. 

Με θαυµαστικό (!) δηλώνουµε εγγραφή στη βάση. Για παράδειγµα         

!METRHSEIS = g σηµαίνει να γραφτεί στη στήλη µε το όνοµα METRHSEIS το 

νούµερο της γραµµής που έχει µετρηθεί. 

 

 

 

 

Τρέξιµο του προγράµµατος ολοκληρωµένα αλλά και βήµα βήµα 
 

Ολοκληρωµένο τρέξιµο 

 

• Τρέχουµε τον κώδικά µας µε Run����Start ή πατώντας το κουµπί  από την 

γραµµή εργαλείων Debug ή πατώντας  F5. 

• Εµφανίζεται η Form : 
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ΕΙΚΟΝΑ 39 

 

 

           Από το DirListBox επιλέγουµε το φάκελο ΠΤΥΧΙΑΚΗ µε διπλό κλικ 

�επιλέγουµε µε διπλό κλικ το φάκελο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ COSMOTE � επιλέγουµε 

από το FileListBox το αρχείο f001.dt1 �πατάµε το κουµπί Run και τρέχει.  

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 40 

 

       Όταν τελειώσει το τρέξιµο θα µας εµφανίσει µήνυµα µε το πόσες γραµµές  ECN0 

βρήκε στο αρχείο µας, πόσα scrambling code και τον αριθµό αυτών. 
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                                                      ΕΙΚΟΝΑ 41 

 

         Θα πατήσουµε OK και θα επιστρέψει στη Form της εικόνας 40 στη συνέχεια 

επιλέγοντας απλά το αρχείο f002.dt1 �πατάµε Run και τρέχει για το 2
ο
 αρχείο. Θα 

εµφανίσει τελειώνοντας το τρέξιµο το µήνυµα των γραµµών όπως παραπάνω και ο 

αριθµός των scrambling code. Τέλος θα επιλέξουµε να τρέξει και για το αρχείο 

f003.dt1 µε την ίδια διαδικασία που περιγράψαµε για τα άλλα δυο αρχεία. Πρέπει να 

σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο ότι τρέχουµε µόνο τα αρχεία µε προέκταση .dt γιατί 

σε αυτά µόνο υπάρχουν οι γραµµές του ECN0 που εξετάζουµε. 

• Ανοίγουµε την βάση µας και βλέπουµε ότι έχουν συµπληρωθεί οι πίνακες µας 

σωστά. 

• Αν τώρα θάλουµε να καθαρήσουµε τη βάση από τις εγγραφές τότε πατάµε το 

κουµπί Clear Database και εµφανίζεται κάθε φορά σε Msg Box ποιος 

πίνακας έχει καθαριστεί. 

 

Τρέξιµο αρχείων βήµα βήµα. 

 

• Το τρέξιµο κατά βήµα µας εξυπηρετεί στο να παρακολουθούµε τις τιµές που 

παίρνουν οι µεταβλητές µας καθώς προχωράµε γραµµή γραµµή το πρόγραµµα 

µας. Αρχικά εισάγουµε τις µεταβλητές µας στο watch window ως εξής: 

µαρκάρουµε την µεταβλητή που θέλουµε����δεξί κλικ����Add Watch 

����βλέπουµε την µεταβλητή µας στο Expression ����OK. Στην εικόνα 42 

φαίνονται οι µεταβλητές που έχουµε βάλει για παρακολούθηση. 

Όταν όµως αρχίσουµε να τρέχουµε το πρόγραµµα µας µε το F8 το watch 

Window δεν εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης µας και πάµε View���� 

Watch Window και εµφανίζεται. 
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ΕΙΚΟΝΑ 42 

 

• Στη συνέχεια πατάµε F8 � διπλό κλικ στο φάκελο ΠΤΥΧΙΑΚΗ που είναι 

στο My Document � µας πετάει στο κώδικα µας στο σηµείο Private Sub 

Dir1_Change() 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 43 

 

 

• Πατάµε F8 ώσπου να φτάσει στο End Sub �πάµε στη Form και επιλέγουµε 

από το DirListBox το φάκελο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ COSMOTE µε διπλό κλικ � 

µας πετάει ξανά στο σηµείο Private Sub Dir1_Change() 

• Πατάµε F8 ώσπου να φτάσει στο End Sub �πάµε στη Form και επιλέγουµε 

από το FileListBox το f001.dt1 �πατάµε το Run και στη συνέχεια µε F8 

τρέχουµε τον κώδικα µας βήµα βήµα και βλέπουµε τις τιµές που παίρνουν οι 

µεταβλητές µας. 
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MATLAB 7 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

 

ODBC 
 

Μετά που θα τρέξει το πρόγραµµα και γεµίσει η βάση δεδοµένων κάνουµε τα 

εξής βήµατα: 

 

1. Από την µπάρα των Windows Start menu επιλέγουµε Control Panel 

       � Administrative Tools� Data Sources (ODBC).   
 

 

 

 

 

 

 

2. Επιλέγουµε το User DSN. 
 

3. Κάνουµε κλικ στο Add και δηµιουργούµε µία νέα πηγή δεδοµένων (Create 
New Data Source) επιλέγοντας τον Driver που θέλουµε να εντάξουµε την νέα 

µας πηγή δεδοµένων δηλ. Driver Do Microsoft Access(*.mdb) 
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4. Κάνουµε κλικ στο Finish. 
 

 

 
 

 

5. Στο Data Source Name γράφουµε το όνοµα της νέας πηγής δεδοµένων π.χ.   
test. 

            Στο Description γράφουµε την περιγραφή της π.χ. base. 

 

6. Επιλέγουµε Select. 
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7. Βρίσκουµε στο Directories πού θέλουµε έχει αποθηκευτεί η βάση 

δεδοµένων(στο c:\) και στο Database Name τσεκάρουµε 3G.mdb 

 

8. Κάνουµε κλικ στο OK του Select Database. 
 

9. Κάνουµε κλικ στο OK του ODBC Microsoft Access Setup. 

 

10. Κάνουµε κλικ στο OK του ODBC Data Source Administrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (3G) 

                          ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 60 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
 

• Active Set: είναι ορισµένο ως το σύνολο των σταθµών βάσης του κινητού που 

είναι ταυτόχρονα συνδεδεµένο. 

• Monitored Set: κυψέλες, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στο Active Set 

αλλά συµπεριλαµβάνονται στη λίστα πληροφοριών της κυψέλης. 

• Detected Set: εντοπισµένες κυψέλες από το κινητό που δεν είναι ούτε στη 

λίστα πληροφορίας κυψέλης ούτε στο Active Set 

• RSCP-Received Signal Code Power (Λαµβανόµενη Ισχύς Κωδικού 

Σήµατος). ∆είχνει τη στάθµη του σήµατος που έχουµε εκείνη τη στιγµή. 

Έτσι ξέρει το κινητό ποιος σταθµός είναι πιο ισχυρός δηλ. πιο κοντινός.  

Χρησιµοποιείται κυρίως για να υπολογίσει την απώλεια διαδροµής (path 

loss) από τη στιγµή που η ισχύς εκποµπής του CPICH (κοινού 

δοκιµαστικού καναλιού) είναι γνωστή ή µπορεί να διαβιβαστεί από το 

σύστηµα πληροφοριών. 

 

• RSSI-Received Signal Strength Indicator η λαµβανόµενη ευρυζωνική 

ισχύς στο B.W του καναλιού στο downlink. Είναι ένας δείκτης που δείχνει 

πόσο ισχυρό είναι το κανάλι των 5MHz. 

 

 

• Ec/No είναι η πιο σηµαντική µέτρηση στο WCDMA για τους σκοπούς 

σχεδίασης δικτύου λόγω του ότι είναι ο βασικός δείκτης κάλυψης αλλά 

επίσης έχει καλή ακρίβεια αφού η µέτρηση µπορεί να γίνει στη βασική 

ζώνη. Μετριέται µετά την αποδιαµόρφωση. Μας δείχνει πόσο ισχυρός 

είναι ο κώδικας σε σχέση µε την ισχύ των 5MHz. 

 

Spreading(διεύρυνση φάσµατος) 

Η έννοια του Spreading εφαρµόζεται στα φυσικά κανάλια και αποτελείται 

από 2 λειτουργίες . 

 

 

• Η πρώτη είναι η Channelisation η οποία µετατρέπει κάθε σύµβολο 

δεδοµένων(bits) σε ένα αριθµό από chips, έτσι αυξάνει το εύρος ζώνης του 

σήµατος. Ο αριθµός των chips ανά σύµβολο δεδοµένων ονοµάζεται 

SF(Spreading factor) 

 

• H δεύτερη λειτουργία είναι η scrambling η οποία εφαρµόζεται πάνω στο 

διευρυµένο σήµα και δεν επηρεάζει το εύρος ζώνης εκποµπής.  

 

• Scrambling Codes : χρησιµοποιείται για να ξεχωρίσει τις διαφορετικές 

κυψέλες στη downlink και τα διαφορετικά UE(user equipment=κινητά) στην 

uplink κατεύθυνση. 

 

� Στη downlink : σε κάθε κυψέλη(cell) εκχωρείται ένας και µόνο ένας 

πρωτεύον Scrambling Code (primary code). Υπάρχουν 512 primary codes που 

χωρίζονται σε 64 οµάδες των 8 Scrambling Code σε κάθε οµάδα.  
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� Στην uplink : υπάρχουν µερικά εκατοµµύρια Scrambling Code και κάθε 

κινητό χρησιµοποιεί ένα Scrambling Code που του παρέχει το δίκτυο. 

 

HANDOVER 
Η µεταποµπή (handover) είναι ο µηχανισµός που εναλλάσσει την σύνδεση ενός 

χρήστη από συχνότητες οι οποίες χρησιµοποιούνται σε µια κυψέλη ενός ψηφιακού 

συστήµατος κινητής τηλεφωνίας, είτε σε άλλες συχνότητες στην ίδια κυψέλη, είτε σε 

συχνότητες σε παρακείµενη κυψέλη. Η έναρξη του µηχανισµού προκαλείται, είτε µε 

πτώση του σήµατος κάτω από ένα επιτρεπτό επίπεδο λειτουργίας (threshold level), 

είτε µε τον εντοπισµό ενός µεγάλου αποθέµατος ισχύος από παρακείµενο σταθµό 

βάσης, είτε από φτωχό σε ποιότητα σήµα (όπως υποδεικνύεται π.χ. από έναν ρυθµό 

σφάλµατος - error rate - ο οποίος ξεπερνά ένα επιτρεπτό µέγεθος) ή ακόµη από µία 

υπέρµετρη χρονική αύξηση (excess timing advance) ενώ το κινητό εντοπίζεται πολύ 

µακριά από τον σταθµό βάσης. (από το γλωσσάρι) 

ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ HANDOVER 

 

Το Handover χωρίζεται σε Soft Handover και σε Hard Handover 

Το Soft Handover µε τη σειρά του χωρίζεται σε Soft Handover και SofterHandover.  

� Soft Handover: σηµαίνει ότι ο κινητός σταθµός αλλάζει το κανάλι του από 
ένα σέκτορα σ’άλλον σέκτορα µέσα σε µια κυψέλη. Αυτό εξασφαλίζει 

επιπλέον κέρδος κατευθυντικότητας και δεν δηµιουργεί έξτρα µεταφορά 

ανάµεσα στον σταθµό βάσης και στον κινητό σταθµό. 

� Softer Handover: ο κινητός σταθµός επιτρέπεται να είναι συνδεδεµένος 
ταυτοχρόνως σε πολλούς σταθµούς βάσης οι οποίοι εκλέγονται 

χρησιµοποιώντας κατώφλι αναφοράς. Ένας κινητός σταθµός εισέρχεται στο 

επίπεδο του Soft Handover όταν η δύναµη του σήµατος της γειτονικής 

κυψέλης υπερβεί το προκαθορισµένο όριο αλλά είναι ακόµα κάτω από την 

ισχύουσα δύναµη του σήµατος του σταθµού. 
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� Hard Handover: στο το WCDMA Hard Handover είναι χρήσιµο ή για τα 

µοιρασµένα κανάλια και τα κοινά ποιοτικά κανάλια µε ενδιάµεση συχνότητα 

ή να αλληλεπιδρά για να εξισορροπήσει τα φορτία του δικτύου ή 

χρησιµοποιείται για να κάνει Handover σε χρήστες των άλλων συστηµάτων 

όπως το GSM ή IS-95 από τα συστήµατα του WCDMA.  

 

ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ HANDOVER 

� Ποιότητα σήµατος του Handover 

� Συµβαίνει όταν η ποιότητα ή η ισχύς του σήµατος πέσει κάτω από τις 
διευκρινισµένες τωρινές παραµέτρους στα κριτήρια του  Handover. 

� Η αλλαγή σήµατος εντοπίζεται από σταθερές µετρήσεις του σήµατος 
που έγιναν και από το κινητό και από το σταθµό βάσης. 

� Η ποιότητα του σήµατος εξαιτίας του Handover µπορεί να εκτελεστεί 
και για την uplink και downlink κατεύθυνση. 

� Κίνηση Handover 

� Συµβαίνει όταν η χωρητικότητα της κίνησης µιας κυψέλης έχει φτάσει 
στο maximum. 

� Το κινητό κοντά στις κορυφές της κυψέλης µε ψηλό φορτίο µπορεί να 
αναλάβει τον έλεγχο των γειτονικών κυψελών µε την χαµηλότερη 

κίνηση. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MATLAB 

 

Visual Query Builder 

 
Το Visual Query Builder (VQB) είναι ένα εύκολο στην χρησιµότητά του εργαλείο 

γραφικών που χρησιµεύει στην ανάκτηση των δεδοµένων της βάσης µας. 

Για να ξεκινήσει το Visual Query Builder ανοίγουµε το MATLAB και στο Command 

Window γράφουµε τη λέξη querybuilder. 

 

 

 
1. Επιλέγουµε την Data Source(πηγή δεδοµένων) π.χ. test από την οποία 

θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε συγκεκριµένα δεδοµένα. 

 

2. Επιλέγουµε στο Table τον πίνακα ή τo ερώτηµα που θα περιέχει τις 
στήλες(πεδία) που θέλουµε. 

 

3. Επιλέγουµε τα Fields(πεδία) του πίνακα ή τoυ ερωτήµατος που περιέχουν τα 
δεδοµένα που θέλουµε. 
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4. Τα Fields(πεδία) που επιλέχθηκαν φαίνονται στο SQL statement. 

 

5. Στο MATLAB workspace variable, εκχωρούµε ένα γράµµα για το 

αποτέλεσµα των δεδοµένων (π.χ. Α). 

 

6. Κάνουµε κλικ στο Execute για να τρέξει το query και να ανακτηθούν τα 
δεδοµένα. 

 

7. Πληροφορίες για τα δεδοµένα εµφανίζονται στην περιοχή Data. 

 
8. Κάνοντας διπλό κλικ στην περιοχή Data εµφανίζονται τα αποτελέσµατα σε 

Array Editor. 

 

      9.  Επιστρέφουµε στο Command Window του Matlab και γράφουµε το όνοµα 

του M-file που µας ενδιαφέρει και µέσα σε παρένθεση το γράµµα που 

αποθηκεύσαµε τα αποτελέσµατα π.χ. ptyx (Α).  
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Αφού έχουµε κάνει τα βήµατα στο ODBC που πρέπει ανοίγουµε το 

MATLAB κάνοντας κι εκεί τα βήµατα που πρέπει και που προαναφέραµε µε το 

εργαλείο Visual Query Builder σε συνδυασµό µε το M-file. 

 

 

Αναλυτικά 

 

 
• Για το αρχείο f001: 

 

 

 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 

 
1) Αφού έχουµε τρέξει το πρώτο αρχείο κι έχει γεµίσει η Βάση ∆εδοµένων, 

ανοίγουµε το MATLAB και γράφουµε τη λέξη ‘querybuilder’. 
 

2) Επιλέγουµε test από το πεδίο Data Source. 
 

3) Επιλέγουµε CHARACTERISTICS από το πεδίο Tables. 
 

4) Επιλέγουµε LONGITUDE, LATITUTE, METRHSEIS κρατώντας 

πατηµένο το Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

5) Στο Where επιλέγουµε LONGITUDE<>0 � Apply � OK. 

 

6) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε Α και πατάµε Execute. 

 

7) Από το Display επιλέγουµε Chart. Στο Xdata διαλέγουµε LONGITUDE και 
στο Ydata διαλέγουµε LATITUTE και πατάµε Display. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ RSCP SERVER. 

 

 

1) Αφού έχουµε τρέξει το πρώτο αρχείο κι έχει γεµίσει η Βάση ∆εδοµένων, 
ανοίγουµε το MATLAB και γράφουµε τη λέξη ‘querybuilder’. 

 

2) Επιλέγουµε test από το πεδίο Data Source. 
 

3) Επιλέγουµε RSCP_SERVER_01_69 από το πεδίο Tables. 
 

4) Επιλέγουµε LONGITUDE, LATITUTE, METRHSEIS κρατώντας 

πατηµένο το Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

5) Στο Where επιλέγουµε LONGITUDE<>0 � Apply � OK. 

 

6) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε Α και πατάµε Execute. 

 

7) Κάνουµε τα ίδια βήµατα για  RSCP_SERVER_02_72 και γράφουµε Β, για  
RSCP_SERVER_03_82 και γράφουµε C, για  RSCP_SERVER_04_90 και 

γράφουµε D, για  RSCP_SERVER_05_100 και γράφουµε E, για  

RSCP_SERVER_06_130 και γράφουµε F, για  RSCP_SERVER_07_140 

και γράφουµε G. 
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8) Χρησιµοποιούµε το M-File rscp.m . 
 

function rscp(metab1,db) 

metabm1=cell2mat(metab1); 

 

figure(1) 

switch db 

    case 69 

        H=plot3(metabm1(:,1),metabm1(:,2),metabm1(:,3),'.','linewidth',2) 

        set(H,'color',[0.4 0.2 0]) %kafe 

        view(0.001,90) 

    case 72 

        plot3(metabm1(:,1),metabm1(:,2),metabm1(:,3),'.r','linewidth',2) %kokkino 

        view(0.001,90) 

    case 82 

        H=plot3(metabm1(:,1),metabm1(:,2),metabm1(:,3),'.','linewidth',2) 

        set(H,'color',[1 0.4 0]) %portokali 

        view(0.001,90) 

    case 90 

        plot3(metabm1(:,1),metabm1(:,2),metabm1(:,3),'.b','linewidth',2) %mble 

        view(0.001,90) 

    case 100 

        plot3(metabm1(:,1),metabm1(:,2),metabm1(:,3),'.c','linewidth',2) %galazio 

        view(0.001,90) 

    case 130 

        plot3(metabm1(:,1),metabm1(:,2),metabm1(:,3),'.g','linewidth',2) %prasino      

        view(0.001,90) 

    case 140 

        plot3(metabm1(:,1),metabm1(:,2),metabm1(:,3),'.y','linewidth',2) %kitrino 

        view(0.001,90) 

    otherwise 

end 

hold on; 

end 

 

 
9) Επιστρέφουµε στο Command Window του Matlab και γράφουµε rscp(A,69) 

και Enter, rscp(B,72) και Enter, rscp(C,82) και Enter, rscp(D,90) και Enter, 

rscp(E,100) και Enter, rscp(F,130) και Enter, rscp(G,140) και Enter. 
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Το γράφηµα αυτό δείχνει την ποιότητα της στάθµης του σήµατος (RSCP) στη 

διαδροµή. Βλέπουµε λοιπόν ότι όσο µεγαλύτερη είναι η στάθµη του σήµατος τόσο 

καλύτερο είναι το σήµα µας. ∆ηλαδή µε το καφέ χρώµα απεικονίζονται οι περιοχές 

µε το καλύτερο σήµα, µε το πράσινο οι περιοχές µε το χειρότερο σήµα και τα 

ενδιάµεσα χρώµατα δείχνουν τις περιοχές µε το µέτριο σήµα.  

 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ INTERFERENCE (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ)  

SERVER. 

 

 

1) Αφού έχουµε τρέξει το πρώτο αρχείο κι έχει γεµίσει η Βάση ∆εδοµένων, 
ανοίγουµε το MATLAB και γράφουµε τη λέξη ‘querybuilder’. 

 

2) Επιλέγουµε test από το πεδίο Data Source. 
 

3) Επιλέγουµε INTERFERENCE_SERVER από το πεδίο Tables. 
 

4) Επιλέγουµε ECNO, RSCP κρατώντας πατηµένο το Ctrl από το πεδίο 
Fields. 

 

5) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε Α και πατάµε Execute. 

 

6) Επιλέγουµε INTERFERENCE_SERVER_WITHCRITERIA από το πεδίο 

Tables. 

 

7) Επιλέγουµε ECNO, RSCP κρατώντας πατηµένο το Ctrl από το πεδίο 
Fields. 
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8) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε B και πατάµε Execute. 

 

 

 

9) Χρησιµοποιούµε το M-File intpoint.m . 
 

function intpoint(metab1,metab2) 

metabm1=cell2mat(metab1);  

metabm2=cell2mat(metab2); %with criteria 

figure(1) 

plot(metabm1(:,1),metabm1(:,2),'b*','linewidth',2) %mple 

hold on 

plot(metabm2(:,1),metabm2(:,2),'r*','linewidth',2) %with criteria kokkino 

end 

 

 

10) Επιστρέφουµε στο Command Window του Matlab και γράφουµε 

intpoint(A,B) και Enter. 

 

 

 
 

 

Όταν το ECN0<-11 και RSCP>-86 έχουµε παρεµβολή στο σήµα µας. Στο 

συγκεκριµένο γράφηµα η προβληµατική κάλυψη του σήµατος απεικονίζεται 

κόκκινα σηµεία.  
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ INTERFERENCE (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ)  

SERVER ΠΑΝΩ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ(IN ROUTE). 

 

 

1) Αφού έχουµε τρέξει το πρώτο αρχείο κι έχει γεµίσει η Βάση ∆εδοµένων, 
ανοίγουµε το MATLAB και γράφουµε τη λέξη ‘querybuilder’. 

 

2) Επιλέγουµε test από το πεδίο Data Source. 
 

3) Επιλέγουµε CHARACTERISTICS από το πεδίο Tables. 
 

4) Επιλέγουµε LONGITUDE, LATITUTE κρατώντας πατηµένο το Ctrl από 
το πεδίο Fields. 

 

5) Στο Where επιλέγουµε LONGITUDE<>0 � Apply � OK. 

 

6) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε Α και πατάµε Execute. 

 

7) Επιλέγουµε INTERFERENCE_IN_ROUTE_SERVER από το πεδίο 
Tables. 

 

8) Επιλέγουµε ECNO, RSCP, LONGITUDE, LATITUTE κρατώντας 
πατηµένο το Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

9) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε B και πατάµε Execute. 

 

10) Χρησιµοποιούµε το M-File introute.m . 
 

function introute(metab1,metab2) 

metabm1=cell2mat(metab1);  

metabm2=cell2mat(metab2);  

figure(1) 

plot(metabm1(:,1),metabm1(:,2)) 

hold on 

plot(metabm2(:,1),metabm2(:,2),'r*')  

end 

   

11) Επιστρέφουµε στο Command Window του Matlab και γράφουµε 

introute(A,B) και Enter. 
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Το παραπάνω γράφηµα δείχνει την παρεµβολή του σήµατος µε βάση τα κριτήρια µας 

πάνω στη διαδροµή. 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ BEST SERVERS ΚΑΙ BEST 

NEIGHBOURS. 

 

 
1) Αφού έχουµε τρέξει το πρώτο αρχείο κι έχει γεµίσει η Βάση ∆εδοµένων, 

ανοίγουµε το MATLAB και γράφουµε τη λέξη ‘querybuilder’. 
 

2) Επιλέγουµε test από το πεδίο Data Source. 
 

3) Επιλέγουµε BEST_SERVERS από το πεδίο Tables. 
 

4) Επιλέγουµε METRHSEIS, BESTSERVER, BESTNEIGH1, 

BESTNEIGH2, BESTNEIGH3, BESTNEIGH4 κρατώντας πατηµένο το 
Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

5) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε all και πατάµε Execute. 

 

6) Επιλέγουµε bestn0 από το πεδίο Tables. 
 

7) Επιλέγουµε METRHSEIS, BESTSERVER, SCR κρατώντας πατηµένο το 

Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

8) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε a και πατάµε Execute. 

 

9) Επιλέγουµε bestn1 από το πεδίο Tables. 
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10) Επιλέγουµε METRHSEIS, BESTSERVER, SCR κρατώντας πατηµένο το 

Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

11) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε b και πατάµε Execute. 

 

12) Επιλέγουµε bestn2 από το πεδίο Tables. 
 

13) Επιλέγουµε METRHSEIS, BESTSERVER, SCR κρατώντας πατηµένο το 

Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

14) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε c και πατάµε Execute. 

 

15) Επιλέγουµε bestn3 από το πεδίο Tables. 
 

16) Επιλέγουµε METRHSEIS, BESTSERVER, SCR κρατώντας πατηµένο το 

Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

17) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε d και πατάµε Execute. 

 

18) Επιλέγουµε bestn4 από το πεδίο Tables. 
 

19) Επιλέγουµε METRHSEIS, BESTSERVER, SCR κρατώντας πατηµένο το 

Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

20) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε e και πατάµε Execute. 

 

21) Χρησιµοποιούµε το M-File bestrscp.m . 
 

function bestrscp(met1,met2,met3,met4,met5,met6) 

      [a b c d e ]=ptyx41_1(met2,met3,met4,met5,met6); 

ptyx51(met1) 

ptyx6(a) 

ptyx6(b) 

ptyx6(c) 

ptyx6(d) 

ptyx6(e) 

ptyx7(a,1) 

 

 
22) Επιστρέφουµε στο Command Window του Matlab και γράφουµε 

bestrscp(all,a,b,c,d,e) και Enter. 
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Στη γραφική αυτή φαίνονται τα 5 καλύτερα RSCP σε κάθε µέτρηση, τα οποία µε 

κόκκινο χρώµα είναι του SERVER, µε πράσινο απεικονίζεται το δεύτερο καλύτερο 

RSCP το οποίο είναι από MONITORED ή DETECTED εκτός αν  είναι SERVER και 

εµφανιστεί µε κόκκινο χρώµα, µε γαλάζιο απεικονίζεται το τρίτο καλύτερο RSCP το 

οποίο είναι από MONITORED ή DETECTED εκτός αν  είναι SERVER και 

εµφανιστεί µε κόκκινο χρώµα, µε µπλέ απεικονίζεται το τέταρτο καλύτερο RSCP το 

οποίο είναι από MONITORED ή DETECTED εκτός αν  είναι SERVER και 

εµφανιστεί µε κόκκινο χρώµα και µε κίτρινο απεικονίζεται το πέµπτο καλύτερο 

RSCP το οποίο είναι από MONITORED ή DETECTED εκτός αν  είναι SERVER και 

εµφανιστεί µε κόκκινο χρώµα. Αν τώρα οι SERVER έχουν το ίδιο SCRAMBLING 

CODE σε διαδοχικές µετρήσεις τότε τα σηµεία αυτά ενώνονται διαφορετικά δεν 

ενώνονται.  

 Το συµπέρασµα που βγαίνει από αυτή τη γραφική είναι ότι όταν έχουµε active 

set>1 δηλαδή περισσότερους από έναν SERVER στην ίδια µέτρηση τότε έχουµε Soft 

Handover που σηµαίνει ότι ο κινητός σταθµός αλλάζει το κανάλι του από ένα 

σέκτορα σ’άλλον σέκτορα µέσα σε µια κυψέλη. Αυτό εξασφαλίζει επιπλέον κέρδος 

κατευθυντικότητας και δεν δηµιουργεί έξτρα µεταφορά ανάµεσα στον σταθµό βάσης 

και στον κινητό σταθµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (3G) 

                          ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 74 

Οι παρακάτω γραφικές δείχνουν την προηγούµενη γραφική χωρισµένη ανά 200 

µετρήσεις. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ SCRAMBLING CODE. 

 

 

1) Αφού έχουµε τρέξει το πρώτο αρχείο κι έχει γεµίσει η Βάση ∆εδοµένων, 
ανοίγουµε το MATLAB και γράφουµε τη λέξη ‘querybuilder’. 

 

2) Επιλέγουµε test από το πεδίο Data Source. 
 

3) Επιλέγουµε SCRCODE από το πεδίο Tables. 
 

4) Επιλέγουµε LONGITUDE, LATITUTE, METRHSEIS, RSCP, 

SCRAMBLING_CODE  κρατώντας πατηµένο το Ctrl από το πεδίο Fields. 

 

5) Στο Where επιλέγουµε LONGITUDE<>0 AND SCRAMBLING_CODE  = 

π.χ. 144� Apply � OK. 

 

6) Στο MATLAB workspace variable γράφουµε A και πατάµε Execute. 

 

7) Χρησιµοποιούµε το M-File scrcode.m . 
 

function scrcode(metab1) 

metabm1=cell2mat(metab1); 

figure(1) 

 

for i=1:size(metabm1,1) 

    rscp=metabm1(i,4); 
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    if rscp>=-69  

            H=plot3(metabm1(i,1),metabm1(i,2),metabm1(i,4),'.'); 

            set(H,'color',[0.4 0.2 0]) %kafe 

            view(0.001,90) 

    elseif rscp<-69 & rscp>=-72  

            plot3(metabm1(i,1),metabm1(i,2),metabm1(i,4),'.r') 

            view(0.001,90) 

    elseif rscp<-72 & rscp>=-82 

            H=plot3(metabm1(i,1),metabm1(i,2),metabm1(i,4),'.'); 

            set(H,'color',[1 0.4 0]) %portokali 

            view(0.001,90) 

    elseif rscp<-82 & rscp>=-90 

            plot3(metabm1(i,1),metabm1(i,2),metabm1(i,4),'.b') 

            view(0.001,90) 

    elseif rscp<-90 & rscp>=-100 

            plot3(metabm1(i,1),metabm1(i,2),metabm1(i,4),'.c') 

            view(0.001,90) 

    elseif rscp<-100 & rscp>=-130                              

            plot3(metabm1(i,1),metabm1(i,2),metabm1(i,4),'.g') 

            view(0.001,90) 

    else 

        plot3(metabm1(i,1),metabm1(i,2),metabm1(i,4),'.y') 

        view(0.001,90) 

    end  

         

    hold on 

end 

 

 

end 

 

 

 

 
8) Επιστρέφουµε στο Command Window του Matlab και γράφουµε scrcode(A) 

και Enter. 
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Το Scrambling Code χρησιµοποιείται για να ξεχωρίσει τις διαφορετικές κυψέλες 

στη downlink και τα διαφορετικά UE(user equipment=κινητά) στην uplink 

κατεύθυνση. Στη γραφική µας φαίνεται η διαδροµή µε όλα τα RSCP που έχουν 

Scrambling code 144. Οπότε ο σέκτορας (cell) που µας σερβίρει είναι αυτός µε το 

καλύτερο RSCP που απεικονίζεται µε καφέ ή κόκκινο χρώµα. 
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• Για το αρχείο f002: 
 

 

 

 

Για τον τρόπο δηµιουργίας γραφικών χρησιµοποιούµε την ίδια διαδικασία µε αυτή 

του αρχείου F001 και τα συµπεράσµατα αυτών είναι τα ίδια µε τα προηγούµενα.  

 

 

 

 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ RSCP SERVER. 

 
 

 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ INTERFERENCE (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ)  

SERVER. 
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SERVER ΠΑΝΩ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ(IN ROUTE). 

 

 

 
 

 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ BEST SERVERS ΚΑΙ BEST 

NEIGHBOURS. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ SCRAMBLING CODE. 
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• Για το αρχείο f003: 
 

 

 

Για τον τρόπο δηµιουργίας γραφικών χρησιµοποιούµε την ίδια διαδικασία µε αυτή 

του αρχείου F001 και τα συµπεράσµατα αυτών είναι τα ίδια µε τα προηγούµενα.  
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SERVER. 
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