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1.- Instal·lació i configuració de la PDA 

En els següents apartats s’expliquen les diferents instal·lacions de programaris, 
llibreries, etc.. així com les configuracions que s’han hagut de realitzar sobre la 
PDA. 

 

1.1.- Instal·lació del Compact Framework 2.0 
 
Per tal d’instal·lar el Compact Framework 2.0 a la PDA, cal seguir els següents 
passos: 
 

1. Connectar el dispositiu a l’equip amb Microsoft ActiveSync. 
 
2. Executar l’arxiu netcfsetupv2.msi que es troba al directori: 

a. \ Archivos de programa \ Microsoft Visual Studio 8 \ SDK2.0 \ 
CompactFramework 

b. \ Archivos de programa \ Microsoft.NET \ SDK \ v2.0 \ 
CompactFramework 

 
3. Seguir els passos de l’assistent. 
 

 
 

L’assistent primer instal·la els arxius per desenvolupar les aplicacions en el 
directori CompactFramework i, llavors, instal·la el .NET Compact Framework en 
el dispositiu, acceptant des d’aquest el missatge d’instal·lació. 

 
 



Annex  PFC – Isaac Blay 

4 

1.1.1.- Instal·lació del Compact Framework 2.0 - SP2 
 
Posteriorment a l’instal·lació inicial al dispositiu. 
 
Per tal d’utilitzar una classe que pintava les files del datagrid, utilitzat per 
mostrar les rutes de diferent color, depenent de la condició d’acabat. 
(tal com es pot veure a la Figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
 
 
 
 
Era necessari la descàrrega i instal·lació del .NET Compact Framework 2.0 
SP2 amb data de publicació 08/03/2007.  
(com es pot veure a la Figura 2) 
 
Web:  
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=aea55f2f-07b5-4a8c-8a44-
b4e1b196d5c0 

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=aea55f2f-07b5-4a8c-8a44-b4e1b196d5c0
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=aea55f2f-07b5-4a8c-8a44-b4e1b196d5c0


Annex  PFC – Isaac Blay 

5 

Figura 2 
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1.2.- Instal·lació de l’SQL Server Mobile 2005 
 

Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition (SQL Server Mobile) s’instal·la 
automàticament en el dispositiu intel·ligent a l’implementar una aplicació 
administrada que s’ha creat a Microsoft Visual Studio 2005. Si es crea una 
aplicació nativa a Visual Studio 2005 mitjançant Visual C++ for Devices, cal 
copiar manualment els arxius que instal·len SQL Server Mobile en el dispositiu. 

 

1.2.1.-Tipus d’instal·lacions: 
 

1.2.1.1.- Instal·lar SQL Server Mobile a l’implementar una aplicació 
administrada. 

 
a. Si es crea una aplicació administrada que fa referència a l’espai 

de noms System.Data.SqlServerCe i l’aplicació s’implementa en 
un dispositiu intel·ligent o a l’emulador de Pocket PC, Visual 
Studio comprova automàticament si el dispositiu té instal·lats els 
components de client de Microsoft .NET Compact Framework i 
SQL Server Mobile. Si no es detecten aquests components, 
s’instal·len automàticament en el dispositiu la primera vegada que 
s’implementi una aplicació que faci referència a l’espai de noms 
System.Data.SqlServerCe 

 
 

1.2.1.2.- Instal·lar SQL Server Mobile a l’implementar una aplicació 
nativa. 

 
a. Cal copiar manualment SQL Server Mobile i l’analitzador de 

consultes de SQL Server Mobile al dispositiu, copiant i extraient 
els següents arxius .cab. 

i. \ Archivos de programa \ Microsoft Visual Studio 8 \ 
SmartDevices \ SDK \ SQL Server \ Mobile \ v3.0 \ 
plataforma \ processador. Arxiu: 

1. sqlce30.plataforma.processador.cab  
2. sqlce30.dev.idioma.plataforma.processador.cab 
3. sqlce30.repl.plataforma.processador.cab 

 
 

La plataforma és wce500 (Mobile 2005) i el processador de tipus armv4i 
 
 S’escullen doncs els arxius: 

• sqlce30.wce5.armv4i.cab 
• sqlce30.dev.ES.wce5.armv4i.cab 
• sqlce30.repl.wce5.armv4i.cab 
 

(que es poden veure a la Figura 3) 
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Figura 3 
 

 
 
Un cop instal·lat l’SQL Server Mobile 
Edition, a l’apartat de programes s’instal·la 
un programa anomenat Query Analyzer que 
és molt útil per a desenvolupar aplicacions, 
ja que es poden fer consultes directament 
des de la pròpia PDA.  
 
Un cop l’aplicació està en producció, ja no 
és necessari el Query Analyzer. 
 
Es pot observar l’aspecte del programa, i les 
diferents taules de l’aplicació desenvolupada 
en la Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 

        Figura 4 
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1.3.- Instal·lació de llibreries Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK 
 
La instal·lació del paquet de desenvolupament de Windows Mobile 5.0 és 
necessari per la utilització de les llibreries Telephony i Forms les quals 
permeten des de l’aplicació interactuar amb el telèfon i la càmera (si és que el 
dispositiu en disposa) 
 
Passos: 
 

1. Descàrrega del paquet des de : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=83A52AF2-F524-4EC5-
9155-717CBE5D25ED&displaylang=en 
 

2. Incloure les referències de les llibreries per tal d’importar-les des del 
codi. (com es pot veure a la Figura 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 
 
 

3. Utilització de les llibreries dins el codi 
 

'Necessari per interactuar amb el telèfon 
Imports Microsoft.WindowsMobile.Telephony 
'Necessari per interactuar amb la càmera 
Imports Microsoft.WindowsMobile.Forms 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=83A52AF2-F524-4EC5-9155-717CBE5D25ED&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=83A52AF2-F524-4EC5-9155-717CBE5D25ED&displaylang=en
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4. Creació de la interfície i el codi corresponent 
 

a. Telèfon: botó de trucar a la pestanya General i a la pestanya 
Client. Permet trucar directament el número de telèfon amb el 
programa integrat del sistema operatiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Càmera: botó a la pestanya Intervenció que permet obrir una 
nova finestra on es fa una gestió de la foto (Fer nova foto, gravar 
o esborrar). El botó Fer foto interactua amb el programari del 
sistema operatiu de captura d’imatges. 
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1.4.- Instal·lació de llibreries OpenNETCF 
 

 
 

Llibreries necessàries per tenir control sobre les connexions del sistema, 
utilitzat per controlar les connexions GPRS. 
 
Passos: 
 

1. Descàrrega des de: 
http://www.opennetcf.com/CompactFramework/Products/SmartDeviceFramework/tabid/
65/Default.aspx 
 

2. Instal·lació de l’executable 
 
 
 
 

3. Importar la referència al projecte (com es pot veure a la Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 

http://www.opennetcf.com/CompactFramework/Products/SmartDeviceFramework/tabid/65/Default.aspx
http://www.opennetcf.com/CompactFramework/Products/SmartDeviceFramework/tabid/65/Default.aspx
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4. Utilització de les llibreries dins el codi. 
 

'Llibreria que permet controlar les connexions GPRS 
Imports OpenNETCF.Net 

 
5. Creació mètode d’obertura o tancament de connexió. (Figura 7) 
 

Figura 7 
 
Durant les proves es troba un bug en el mètode EnumDestinations el qual 
es quedava en un bucle infinit. Bug ja detectat pel creador, amb el 
corresponent service pack que el soluciona. 
 
Instal·lació del SDF 2.1 SP1 i reincorporació de les llibreries al projecte. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Public Sub openConnection(ByVal connect As Boolean, ByVal connectDesc As String) 
        Dim is_connected As Boolean 
        Dim startTime As Long 
 
 
        DIF = ConnMgr.EnumDestinations() 
        is_connected = False 
 
        If ConnMgr.Status.ToString() <> "Connected" Then 
            Try 
                For Each di As DestinationInfo In DIF 
                    'Msgbox(di.Description) 
                    If Trim(LCase(di.Description)) = Trim(LCase(connectDesc)) Then 
                        If connect Then 
                            ConnMgr.Connect(di.Guid, True, ConnectionMode.Asynchronous) 
                            startTime = DateTime.Now.Ticks 
                            Do While ((Not is_connected)) AndAlso (DateTime.Now.Ticks - 
startTime < 20 * TimeSpan.TicksPerSecond) 
                            Loop 
                        Else 
                            ConnMgr.RequestDisconnect() 
                        End If 
                    End If 
                Next di 
 
            Catch err As SystemException 
                MessageBox.Show(" err 700 " & err.Message) 
            End Try 
        End If 
End Sub 
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En la següent imatge (Figura 8) es pot veure com mostra els diferents bugs 
solucionats amb el Service Pack 1. On es troben els dos errors (#93, #104) que 
fallaven en fer les proves. 

     
 

 
Figura 8 



Annex  PFC – Isaac Blay 

13 

2.- Instal·lació i configuració del PC 

En els següents apartats es veuran les diferents instal·lacions de programaris 
(IIS, SQL Server) i configuracions d’aquests que s’han hagut de realitzar sobre 
el PC servidor. 
 

2.1- Instal·lació IIS per accés RDA (Remote Data Access) a SQL Server 
2005 Compact Edition 
 
Primerament cal instal·lar els serveis d’Internet Information Services (IIS). 
 
Per fer-ho cal anar:  
Panel de Control  Agregar o quitar programas  agregar o quitar 
componentes de Windows  seleccionar Servicios de Internet Information 
Server. 
 
Es poden veure les captures a la següent imatge. (Figura 9). 
 

 
Figura 9 

 
 

Un cop realitzats aquests passos hi haurà el servei d’IIS corren a la màquina. 
Per tal de provar si funciona correctament es pot provar accedint des de 
l’explorador preferit a http://localhost. 
 
Si hi ha algun tallafocs instal·lat a la màquina on s’està executant el servei 
d’IIS, cal tenir en compte d’obrir el port 80 perquè es pugui accedir des de fora. 

http://localhost/
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Amb WXP SP2 trobem el tallafocs per defecte del sistema. 
 
Per tal d’habilitar l’accés al servei d’IIS des de fora es fa el següent, dins: 
 
Panel de Control  Firewall de Windows  Excepciones. 
 
Es defineix una nova excepció que obri el port 80 amb TCP, així doncs es 
podrà accedir sense que la ubicació hagi de ser localhost. 
 
En la següent imatge es pot observar les captures. (Figura 10) 
 
 
 

 
Figura 10 
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2.2.- Configurar la compatibilitat de connectivitat a l’IIS 
 
 
Abans de poder obtenir accés a una base de dades de Microsoft SQL Server 
mitjançant l’Accés a Dades Remotes (RDA) a través d’HTTP, és necessari 
configurar un directori virtual, així com els permisos adequats pel sistema 
d’arxius NTFS. 
 
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition proporciona l’assistent per 
configurar la sincronització Web, que permet crear i administrar directoris 
virtuals i permisos NTFS. També es pot configurar l’IIS manualment. 
 
 
Microsoft indica una sèrie de recomanacions sobre els directoris virtuals, són 
les següents: 
 

• L’autenticació i autorització d’IIS es controla en el nivell de directori 
virual. Creant un directori virtual per cada aplicació distribuïda d’SQL 
Server Compact Edition o per grups diferents de clients RDA, es 
possible establir la directiva exacta d’autenticació i autorització 
necessària per cada aplicació que utilitzi RDA. 

 
• L’agent de servidor d’SQL Server Compact Edition assigna un grup de 

subprocesos de treball independentment per cada directori virtual d’IIS. 
Aquests subprocesos de treball s’utilitzen quan es fan operacions de 
sincronització de base de dades o RDA. Si es configura un directori 
virtual per cada aplicació distribuïda amb la finalitat de controlar diferents 
directives d’autenticació i autorització per diferents aplicacions, el 
número de subprocesos de treball augmenta. També augmenta el 
número d’operacions de RDA, o clients que poden estar actius al mateix 
temps. En funció de la configuració del servidor, això pot afectar al 
rendiment si s’inicien més subprocesos dels que l’equip pot administrar. 
Si es tenen vàries aplicacions que utilitzen diferents directoris virtuals en 
el mateix servidor, potser que sigui necessari reduir el número total de 
subprocesos assignats per cada directori virtual. 

 
• Un altre recomanació és la creació d’una carpeta de contingut NTFS o 

FAT per cada directori virtual d’IIS. Aquesta carpeta de contingut inclou 
l’agent de servidor d’SQL Server Compact Edition (Sqlcesa30.dll) i els 
arxius temporals de missatges d’entrada i sortida creats per SQL Server 
Compact Edition durant les operacions de RDA. 
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2.2.1.- Configuració del directori virtual 
 
Les opcions de compatibilitat de connectivitat i seguretat de Microsoft SQL 
Server 2005 Compact Edition que s’estableixen mitjançant l’assistent per 
configurar la sincronització Web també es poden configurar de forma manual. 
En els següent apartats es veuran les dues formes de fer-ho. 
 

2.2.1.1.- Configurar manualment l’IIS 
 
Configurar els serveis de Microsoft Internet Information Services (IIS) per RDA 
implica realitzar els següents passos: 
 

1. Crear un directori virtual utilitzant IIS. (Figura 11) 
Panel de Control  Herramientas Administrativas  Servicios de IIS 

 
1. Especificar un àlies pel directori virtual 
 
2. Especificar la ubicació de la carpeta de contingut del directori 

virtual. Aquest directori cal que tingui una copia de l’Agent de 
servidor de SQL Server Compact Edition (Sqlcesa30.dll). De 
forma predeterminada, l’Agent de servidor de SQL Server 
Compact Edition s’instal·la a C:\Archivos de programa\Microsoft 
SQL Server Compact Edition 3.0\Server. 

 
3. Especificar el permís d’executar pel directori virtual. 
 
4. Registrar sqlcerp30.dll en el directori virtual d’IIS. Per registrar 

sqlcerp30.dll, cal obrir un símbol del sistema i escriure regsvr32 
“C:\Archivos de programa \ Microsoft SQL Server CE 3.0 \ Server 
\ sscerp30.dll” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 
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2. Configurar l’autenticació d’IIS mitjançant IIS. Modificar les propietats del 

directori virtual creat. Admet tres opcions d’autenticació (com es pot 
observar a la Figura 12) : 

 
1. Accés anònim 
2. Autenticació bàsica 
3. Autenticació de Windows integrada. 
 
 

 
 

Figura 12 
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3. Configurar l’autorització d’IIS amb l’Explorador de Windows. 
 

1. Configurar l’autorització del directori, per fer-ho, cal anar a la 
carpeta de contingut que s’ha especificat al configurar el directori 
virtual d’IIS. Cal agregar els permisos de Lectura i Escriptura a la 
carpeta. 

 
2. Configurar l’autorització de l’Agent de servidor de SQL Server 

Compact Edition anant a la carpeta de contingut especificada al 
configurar el directori virtual d’IIS i afegir els permisos de Lectura i 
Execució a l’arxiu Sqlcesa30.dll (Com es pot veure a la Figura 13) 

 
 

 
 

Figura 13 
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2.2.1.2.- Configurar l’IIS amb l’assistent de sincronització Web. 
 
SQL Server Compact Edition inclou un assistent que permet configurar la 
connectivitat per la sincronització de dades entre Microsoft SQL Server i SQL 
Server Compact Edition. 
 
Amb aquest assistent es poden configurar directoris virtuals, recursos 
compartits d’instantànies per rèplica, carpetes de contingut i .dll ISAPI per SQL 
Server i per SQL Server Compact Edition. 
 
L’assistent per configurar la sincronització Web es distribueix com a part de la 
instal·lació de les eines de servidor de SQL Server Compact Edition i ve inclòs 
a l’SQL Server Management Studio.  
Per iniciar l’assistent a l’equip en el que estan instal·lades les eines de servidor 
d’SQL Server Compact Edition, cal anar:  
 
Inicio  Programas  Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition  Asistente 
para configurar la sincronización Web.  
(Com es pot veure a la següent imatge, Figura 14) 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 
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Per tal de realitzar els següents passos s’han de tenir permisos d’administrador 
de l’equip. 
 
Cal seguir els passos següents: 

• Connectar a un directori virtual de l’equip que executa IIS, o crear-ne un 
de nou. (Figura 15) 

 

 
Figura 15 

 
• Especificar el tipus d’autenticació utilitzat per la connectivitat del client. 
• Especificar la informació perquè el client es connecti de forma anònima a 

través d’IIS. (Figura 16) 
• Escollir com s’autenticaran les credencials del client i escollir els 

comptes de client que necessiten tenir accés al directori virtual. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 
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2.3.- Configuració de l’SQL Server 
 
 
Per utilitzar l’RDA (Accés a Dades Remotes), cal donar accés a la base de 
dades de Microsoft SQL Server en funció de la configuració dels Serveis de 
Microsoft Information Services (IIS) i de l’autenticació de SQL Server. Aquest 
pas es pot completar implementant l’RDA mitjançant programació. 
 
Hi ha diferents modes d’autenticació d’IIS i modes d’autenticació de SQL 
Server, en la taula següent es mostren els possibles valors. 
 
 
 

Mode 
d’autenticació  d’IIS  

Mode 
d’autenticació 
de SQL Server  

Cal donar accés a la base de dades 
a... 

Accés anònim 
Autenticació de 
Windows 
integrada 

nomD’Equip\IUSR_nombD’Equip o el 
compte d’usuari anònim d’IIS 
configurat. 

Autenticació bàsica 
Autenticació de 
Windows 
integrada 

L’usuari o grup del client d’IIS. 

Autenticació de 
Windows integrada 

Autenticació de 
Windows 
integrada 

L’usuari o grup del cliente d’IIS. 
Aquesta configuració només és 
compatible si SQL Server i IIS 
s’executen en el mateix equip. 

Accés anònim, 
autenticació bàsica o 
autenticació de 
Windows integrada 

Autenticació de 
SQL Server 

L’usuari especificat en el paràmetre 
OLEDBConnectionString d’SQL 
Server del mètode Pull, Push o 
SubmitSQL a l’objecte RDA. 

 
 
Mode utilitzat: 
 
S’utilitza el mode d’autenticació de SQL Server passant com a paràmetre 
l’usuari i contrasenya de la base de dades SQL amb l’OLEDConnectionString 
següent: 
 
Dim rdaOleDbConnectString As String "Provider=SQLOLEDB; Data Source = 
192.254.1.11; Persist Security Info=True; Password=1234; User ID=sa; 
Initial Catalog=PCBD" 
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2.3.1.- Configurar l’accés a la base de dades SQL Server 
 
Fer un nou usuari per iniciar la sessió a SQL Server. 
Per tal de fer-ho cal seguir els següents passos: 
 

1. A l’equip en el que s’executa SQL Server, iniciar l’SQL Server 
Management Studio. Dins el panell Servidors registrats, fer click a SQL 
Server. 

2. A l’explorador d’objectes, expandir SQL Server  Seguridad, i click  a 
Inicios de sesión i fer click a nou inici de sessió. 

3. Escollir el mode d’autenticació si és de Windows o autenticació SQL 
Server. 

a. Si s’utilitza l’autenticació de Windows, cal escriure un nom d’inici 
de sessió i seleccionar la opció Concedir accés. 

b. Si s’utilitza l’autenticació de SQL Server, cal escriure un nom 
d’inici de sessió i una contrasenya i confirmar-la. 

4. En el panell esquerra, fer click a la Accés a la base de dades. 
5. En el panell de la dreta, seleccionar la casella de verificació Permitir per 

les bases de dades que s’estigui concedint accés. 
 
Configuració de l’usuari sa  
 
Concedir accés a l’usuari sa per iniciar sessió i connexió al motor de la base de 
dades. 
Accedir dins SQL Server Management Studio  SQL Server  Seguridad  
Inicios de sesión  click dret a sa  Estado  Habilitada 
 
Es pot observar a la següent imatge. (Figura 17) 
 

 
Figura 17 
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2.3.1.1.- Configurar l’SQL Server amb autenticació de Windows i SQL Server 
 
 
Dins SQL Server Management Studio  click dret a Sql Server  Seguridad  
Modo de autenticación de Windows y SQL Server. 
 
Es pot observar una captura a la següent imatge. (Figura 18) 
 
 
 

 
Figura 18 
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2.3.1.2.- Habilitar l’SQL Server per connexions remotes i amb nom 
 
Cal habilitar les connexions remotes de cada instància de SQL Server 2005 
que es vulgui connectar des d’un equip remot. 
Per fer-ho cal seguir els següents passos: 
 

1. Accedir a Configuración de superfície de SQL Server, des de: 
a. Inicio  Programas  Microsoft SQL Server 2005  

Herramientas de Configuración  Configuración de superfície de 
SQL Server. (Figura 19) 

 
 

 
Figura 19 

 
2. A la pàgina de Configuración de superfície de SQL Server , fer click a 

Configuración de superfície para servicios y conexiones. (Figura 20) 
 

 
Figura 20 
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3. Obrir motor de base de datos, fer click a Conexiones remotas i al panell 
de la dreta a Conexiones locales y remotas i finalment activar l’opció 
Usar TCP/IP i canalizaciones con nombre. (Figura 21) 

 
 

 
Figura 21 

 
 
4. Un cop fets tots els passos anteriors només queda reiniciar el servei per 

aplicar els canvis.  
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