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1. Sammanfattning 
 
 
När man idag låser sina bilar, görs det smidigast med fjärrkontrollen som sitter i nyckel. För 
att låsa upp bilen så används även då fjärrkontrollen.  
Systemet är praktiskt då ägaren av bilen utnyttjar det, men problemet uppstår då en olovlig 
person får tag på fjärrkontrollen.  
Tjuven ifråga behöver inte veta vart exakt bilen är placerad utan behöver bara veta ett 
ungefärligt område, t.ex. parkeringsplats för att sedan kunna gå om kring och svepa över ett 
stort område på kort tid.  
Genom att upprepade gånger aktivera fjärrkontrollen tjuven tagit, kommer densamma 
troligtvis att hitta bilen förr eller senare. 
Eftersom bilen brukar ge ifrån sig en kort men distinkt ljud- och ljussignal för att indikera att 
bilen är upplåst kommer bilen att hittas utan större problem. 
Syftet med detta projekt är att ta fram en prototyp till ett system som försvårar för tjuven att 
hitta bilen. Prototypen skall demonstrera hur en alternativ lösning till dagens system skulle 
kunna se ut. 
För att aktivera fjärrkontrollen ska det krävas att användare matar in en sekvens av 
knappnertryck. När knappen trycks ner startas en timer och densamma slutar när knappen 
släppts upp. På detta vis fås en tidtagning på varje knappnertryck.  
När längden av tre knappnertryck har registrerats kommer den genererade data att krypteras 
med krypteringsalgoritmen TEA innan den skickas trådlöst till mottagarenheten. Där kommer 
data att dekrypteras samt jämföras med ett tidigare sparat värde för att se om det 
överensstämmer. 
En undersökning gjordes för att se vilka alternativ det finns för att identifiera användare av 
fjärrkontrollen. Efter att studerat diverse metoder med biometri samt system för att använda 
en kod med bokstäver ledde det fram till att biometri lämpar sig inte i detta projekt. 
Eftersom det inte finns något system med liknande teknik blev det en motivering att ta fram 
ett system som inte liknar det traditionella system som används för fjärrkontroller till bilar. 
Projektet byggs upp kring två mikroprocessorenheter samt en sändarmodul och en 
mottagarmodul för 433Mhz AM.  
För att programmera de mikroprocessorenheter användes programspråket assembler samt 
programmeringsverktyget MPLAB. 
 
Förmågan att kunna kontrollera vilka som kan läsa ett meddelande har funnits under lång tid. 
Det har gjort att flera olika krypteringsalgoritmer har kommit fram under åren. 
Tidigare versioner byggde på att man bara bytte ut vissa tecken mot andra för att skapa 
förvirring, men med tiden har algoritmerna blivit mer och mer avancerade. Idag skyddas text 
på ett mycket mer avancerat system genom att utföra samma metoder flera gånger på en text 
för att få den att skilja sig så mycket från ursprungstexten som möjligt.  
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2. Abstract 
 
When a car owner want to lock or unlock his or her car today, it’s preferable done by using a 
remote control. The system is really comfortable when the car owner is using the remote. 
A problem arises if a thief gets the remote. 
The thief doesn’t have to know where the car is parked, an approximate estimation where the 
car is parked is enough.  
For instance, it’s enough to know which car park the car is parked in. If the thief knows that, 
he/she can repeatedly activate the remote control while looking for a car indicating with lights 
and sounds. 
Because of the fact that a car usually indicates that it has been unlocked by making a short 
sound indication, there will be no problem finding the car. 
The purpose with this project is to make a prototype which makes it harder for a thief to find 
the car. A prototype will demonstrate a possible and alternative solution to today’s system.  
To activate the remote control, the user has to press and release a button several times.  
Each time the button is pressed a timer will start. 
The timer will stop when the button is released. When the system has detected that the button 
has been pressed three times, the data with the timer values will be encrypted with the 
encryption algorithm TEA. The data will then be sent to the receiver unit. The received data 
will be decrypted and compared to pre saved values to see if the data agree.  
To be informed of the available system for user identification, a research was made. After 
some investigation of different kind of biometrics, the conclusion was made to use just a 
button instead of biometrics. Since there was no similar systems to the system I planned to 
create, it was fun to create something that hasn’t been used in traditional remote controls. 
The whole project is concentrated around two microcontrolers, one send module and a 
receiver module for radio communications with 433 MHz on AM. 
The microcontrolers are programmed with assembler by using the toolset MPLAB. 
 
The ability to be able to control who should be able to read a message has been a wish for a 
long time. That led to different kind of encryption/decryption algorithms. Earlier version of 
the encryption algorithms simply replaced a character with another to diffuse unwanted 
readers. With time, the algorithms have become more advanced.  Today, text can be 
encrypted by repeating same changes to a text to make it differ as much from the original text 
as possible



Examensarbete – C.L.I.C.K Datorsystemteknik åk3, 2007 Aron Thydén  

  Sida 3 

3. Förord 
 
Detta projekt som omfattade 10p studier gjordes som ett avslutande moment på 
Datorsystemteknikprogrammet på Högskolan i Halmstad.  
Mitt examensarbete har givit mig mycket erfarenhet genom att problem har uppstått och 
senare blivit lösta. De problemen har kunnat besegras med hjälp av de personer som direkt 
eller indirekt har varit kontakt med mitt arbete. Jag vill därför börja med att tacka min 
handledare Börje Dellstrand för sitt engagemang i mitt arbete och Hans-Erik Eldermark på 
Innovationsgruppen för sina erfarna tips och idéer.  
Vidare vill jag tacka Ruben Rydberg i Elverkstaden på Högskolan för assistans med såväl 
hårdvara som mjukvara, som de goda tips och idéer som har underlättat mitt arbete. Ett stort 
tack skall även ges till de polismyndigheter samt försäkringsbolag som villigt har hjälpt mig 
genom tips och hänvisat mig till den forskning som har gjorts inom området. 



Examensarbete – C.L.I.C.K Datorsystemteknik åk3, 2007 Aron Thydén  

  Sida 4 

 

4. Problemställning 
 
För att underlätta upplåsning och låsning av en bil så kan en fjärrkontroll användas idag. 
Systemet gör då att det går att låsa eller låsa upp utan direkt fysisk kontakt med bilen.  Detta 
kan vara mycket praktiskt då man har handlat och bär på stora matkassar och inte vill sätta ner 
på dem på backen, utan istället kunna låsa upp bilen och sätta in dem i bilen direkt.  
Systemet är användarvänligt och för att underlätta att hitta sin bil på en full parkeringsplats så 
ger bilen ifrån sig en ljud- och ljus-indikation när bilen låses upp.  
Men det är även på denna punkt som systemet har sin svaghet. Om en tjuv får tag i en 
fjärrkontroll så kan den utan större problem lokalisera bilen genom att upprepade gånger 
aktivera fjärrkontrollen när han/hon står på närmast anslutna parkering. 
När fjärrkontrollen aktiveras så tittar tjuven efter vilken bil som ger ifrån sig en ljud- och 
ljussignal.  
Scenario som detta kan uppstå om någon tappar en fjärrkontroll, eller om en tjuv stjäl en 
fjärrkontroll på en arbetsplats eller allmän plats. 
I och med att fjärrkontrollen inte har någon teknik för att tillåta eller neka en person att 
aktivera fjärrkontrollen så kan vem som helst som hittar fjärrkontrollen använda den.  
Det faktum att en sådan fjärrkontroll även har relativt lång räckvidd underlättar för en tjuv 
som då kan söka av stora områden av en parkeringsplats under en kort tid samt då inte heller 
behöver röra sig så långt för att kunna nå så många bilar som möjligt på en parkeringsplats.  
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5. Syfte 
 
Förutom att ta fram en prototyp till ett alternativt system för fjärrkontroller så är syftet med 
detta examensarbete att studera hårdvarunära programmering.  
Systemet ska försvåra för olovliga personer att använda fjärrkontrollen i syfte för att hitta en 
bil genom att aktivera fjärrkontrollen och titta efter ljud- och ljussignaler på en 
parkeringsplats. 
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6. Avgränsningar 
 
Prototypen som tar tagits fram under detta projekt är inte på något sätt optimerad på alla sätt. 
Programmet kan skrivas effektivare och en högre nivå av säkerhet skulle kunna uppnås med 
en annan krypteringsalgoritm. Vidare skulle en annan frekvens kunnat väljas för att undvika 
störningar på det licensfria bandet.  
I nuläget har systemet ej någon funktionalitet för t.ex. att öppna bagageluckan på bilen, en 
funktionalitet som är vanlig i dagens fjärrkontroller.  
Prototypen visar hur ett alternativt system skulle kunna se ut, men ännu viktigare är att 
systemet skall ses som en grund till vidareutveckling. 
 
De avgränsningar som gjorts, har gjorts för att anpassa projektet till ett projekt för en person 
samt anpassats till min kunskapsnivå.
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7. Bakgrund 
 
Med tanke på att fjärrstyrd upplåsning av bilar inte är en ny uppfinning så gjordes 
undersökning om vilka olika sorters system som det finns idag. 
Beroende på tillverkare och modell finns det olika antal knappar. På vissa finns det en knapp 
för låsning och en annan för upplåsning. Andra modeller använder samma knapp för 
upplåsning och låsning och då kontrollerar mottagarenheten själv om bilen ska låsas upp eller 
låsas.  
Flertalet av dessa lösningar lider dock av problemet att om en person stjäl fjärrkontrollen så 
kan den även hitta och låsa upp bilen utan större problem.  
För att få information om hur stort detta problem är tog jag del av den undersökning som 
företaget Larmtjänst AB gjort för att undersöka just bilstölder. Enligt rapporten ”Immoprojekt 
nr 2” [1] är den största anledning till att bilen stulits att ägaren på något vis har blivit av med 
nyckeln. Det innebär dock inte att nyckeln blivit stulen direkt, den kan ha hittats av tjuven 
efter att ägaren har tappat den. Rapporten visar också att det är väldigt få påträffade fall där 
själva immobolisern har blivit manipulerad.  
En immobiliser är ett elektronisk stöldskydd som känner av om det är korrekt nyckel som 
sätts i tändningslåset, genom att nyckeln skickar ut elektroniska signaler till mottagaren i 
bilen. Om någon försöker använda en nyckel till att starta bilen men som bilen inte känner 
igen leder det till att det inte går att starta bilen.   
Detta har lett till att det är lättare att stjäla nyckeln för att sedan stjäla en bil, istället för att 
manipulera immobiliserenheten. 
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8. Metod 
  
För att förhindra att en obehörig person använder sig av fjärrkontrollen så finns det flera olika 
tekniker som kan tänkas kunnas användas. En förundersökning gjordes för att hitta olika 
metoder som finns att tillgå.  
Eftersom hela detta projekt bekostats privat så var kostnaden av prototypframtagning en 
faktor i valet av metod.  
 
8.1. Identifikation 
 
Det finns flertalet olika tekniker som skulle kunna användas istället för att använda bara en 
knapp på en fjärrkontroll. 
Att använda biometri är en lösning för personidentifiering. Det finns flera olika sorters 
biometri som nämns i boken ”Biometrics and Strong Authentication” [2]. 
De system som finns för biometri är gjorda för att sitta stationärt eller på större utrusning.  
Med anledning av detta så utvecklas oftast inte systemen med krav på storlek eller vikt. På 
grund av systemet för identifieringen ska sitta i en fjärkontroll så krävs det att det dels inte 
väger så mycket och dessutom är litet storleksmässigt, men framför allt att det inte är 
strömkrävande.  
 
Den äldsta och mest kända tekniken är att läsa av fingeravtryckt för att identifiera en person. 
Detta är den metod som lämpar sig bäst för identifiering med biometri till aktuellt projekt. 
Detta system är inte är så stort storleksmässigt och det har redan implementerats på USB-
minnen och till bärbara datorer. Vidare säljer företaget Fingerprint Cards AB [3] både 
utvecklingsverktyg och hårdvara för fingeravtrycksavläsning vilket hade underlättat i  
framtagning av prototyp.  
Även om detta är ett lämpligt system för detta projekt valdes det bort på grund av priset och 
komplexiteten. 
Ett alternativ till att använda biometri är identifiering med hjälp av en personlig kod.  
Vid användning av bankomatkort eller inloggning till system 
så har användaren tillgång till ett tangentbord för att 
fastställa sin identitet. 
Vid datorsystem så kan användaren oftast ha koder 
innehållande alla bokstäver och siffror och vid bankomatkort 
enbart en sifferkod. Eftersom en fjärrkontroll till en bil 
innebär storleksbegränsningar så finns det inte praktisk 
möjlighet till att kunna använda ett tangentbord med hela 
alfabetet och siffrorna 0 till 9. 
Bilden till höger illustrerar skalet till fjärrkontrollen och 
Storleken på den relativt med en femtioöring  Fig. 1.0 Storlek på fjärrkontroll 
   

Det skulle nödvändigtvis inte behövas en unik knapp för varje tecken, men det skulle ändå 
krävas många knappar.  
Att bara tillåta siffror skulle få ner antalet knappar, men det skulle ändå kräva flertalet 
knappar. 
Projektet bygger på använda en knapp för att låsa och låsa upp med. 
 



Examensarbete – C.L.I.C.K Datorsystemteknik åk3, 2007 Aron Thydén  

  Sida 9 

8.2. Trådlös överföring 
 
Eftersom det finns flera olika alternativ till tekniker för att överföra data trådlöst måste det 
självklart väljas den teknik som passar bäst för det aktuella projektet.  
En väldigt vanlig teknik för att överföra data trådlöst är att använda sig av Infra-Red, eller IR 
som det mer populärt kallas. De främsta anledningarna till att IR är så populär bland privata 
byggprojekt är att det inte krävs så många eller dyra komponenter för att tillverka en 
mottagare eller sändare. Det som talar emot IR till detta projekt är dock den dåliga 
räckvidden, störningskänsligheten samt den dåliga framkomligheten av signalen. 
 
Bluetooth är en annan sorts teknik som använder radiovågor och som har blivit mycket 
populär i bland annat mobiltelefoner och som lämpar sig väl för trådlös kommunikation på 
korta avstånd. En stark fördel med bluetooth är, enligt Bluetooth’s officiella hemsida [4] att 
två enheter som skall kommunicera automatiskt känner av om det är några andra enheter som 
kommunicerar på den önskade frekvensen och väljer då automatiskt en annan frekvens, så 
kallad frequency hopping. Detta leder till att risken för störning minskar drastiskt. Bluetooth 
får även sända data licensfritt på 2.45Ghz, vilket även det underlättar för att implementera 
Bluetooth i ett eget projekt.  
Priset för själva modulerna samt utvecklingsplattformen gör dock att Bluetooth inte lämpar 
sig för detta projekt 
 
En svaghet hos Bluetooth är dess strömförbrukning vilket har lett till en ny sorts standard, 
Zigbee. Den är tillverkad för att ha en mycket lägre strömförbrukning än Bluetooth, enligt 
företaget pro4wireless [5] hemsida. Eftersom lägsta strömförbrukning som möjligt är ett krav 
vid tillverkning av en prototyp så gör det Zigbee intressant till detta projekt med hänsyn taget 
till strömförbrukning.  
Zigbee styrkor enligt pro4wireless är att om en signal skall ta sig mellan två punkter men det 
inte finns någon direkt anslutning, så kan signalen gå via en annan Zigbee modul för att 
garantera att signalen går fram. Tekniken har även fördelen att vara tålig mot stora 
temperaturvariationer.  
Detta projekt har inte något behov av att signaler kan gå alternativa vägar, vilket gör Zigbee 
till en inte så attraktiv teknik till detta projekt. Priset för prototyptillverkning är högt, vilket 
även det gör att Zigbee väljs bort, trots att tekniken kan implementeras på små ytor vilket är 
passande för projektet.  
 
Eftersom det underlättar att få sända luftburen data licensfritt vid prototyptillverkning så kan 
det vara bra att betrakta 433Mhz bandet. I likhet med Bluetooth och Zigbee, är det tillåtet att 
sända data på 433Mhz licensfritt om uteffekten är begränsad. Det som gjorde att 433Mhz 
radiomoduler med AM var mest lämplig för detta projekt var att det går att få lång räckvidd 
och tillräckligt snabb överföring till ett lågt pris.  
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8.3. Programspråk o utvecklingsprogram 
 
För att programmera de PIC:arna användes programspråket assembler, vilket är ett 
lågnivåspråk. Att programmera i assembler innebär vissa begränsningar om man jämför med 
att programmera i ett högnivåspråk. Att programmera en enklare funktion i C innebär ofta att 
man får använda många fler instruktioner i assembler. Detta leder då direkt till att det tar 
längre tid att programmera i assembler. I gengäld har man bättre kontroll över vad som 
verkligen händer samt man sparar i många fall minne jämfört med att programmera i 
högnivåspråk. 
Detta beror på att ett en instruktion i assembler översätts oftast direkt till en instruktion i 
maskinkod, vilket inte är fallet med högnivåspråk. 
För att skriva koden till PIC användes programmet MPLAB. Programmet är framtaget av 
MicroChip och är en mjukvara som är fritt att använda. MPLAB är ett bra utvecklingsverktyg 
till detta ändamål.  
Programmet stödjer flera funktioner för att underlätta att ta fram kod. För att nämna några få 
så finns det möjlighet att simulera koden att den körs på PIC:en. Det finns då möjlighet att se 
aktuella registervärden samt mata systemet med simulerade insignaler för att se systemets 
respons på signaler. Denna funktion gör att det inte är nödvändigt att ladda ner kod på PIC:en 
varje gång som en mindre ändring i koden har gjorts.  
MPLAB innehåller även en kraftfull debugger som möjlig gör att ”stega fram i koden” samt 
att sätta brytpunkter i koden för att se hur programmet uppför sig vid vissa tidpunkter.  
 
MPLAB gör även om koden till det format som PIC kräver för att kunna köra den. En så 
kallad assemblering utförs. Till detta ändamål används MPASMWIN som egentligen är en 
fristående mjukvara, men som anropas automatiskt av MPLAB.  
När det är utfört så krävs det en mjukvara för 
att föra över koden till PIC:en, samt hårdvara 
att koppla PIC:en till.  
För att göra detta användes programmet 
Progpic. Programmet följde med då 
hårdvaruplattformen för utvecklingsverktyget 
köptes.  
Programvaran kommer från Velleman, som 
även är tillverkare av plattformen.  
Till höger ses bild på hur plattformen som 
användes i detta projekt ser ut. 
    Fig. 1.1 Plattform till pic-programmerare 

 
Hårdvaran som krävs för att programmera PIC kan utan 
större ansträngning byggas själv.  
Vellemans plattform har dock den fördelen att ha LEDs 
och knappar för att testa koden på PIC:en. Detta 
underlättar i projektets början då hårdvara för 
fjärrkontroll inte än konstruerats. 
Bilden till vänster visar en egenbyggd plattform för att 
programmera en PIC, men som enbart klarar mindre 
PICar . 

Fig. 1. 2 Egentillverkad  pic-programmerare 
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9. Implementering 
  
9.1. Hur data genereras 

 
För att kunna verifiera en legitim användare så måste användaren av fjärrkontrollen mata in 
en sekvens av knapptryck på fjärkontrollen. Varje knappnertryck startar en timer och varje 
knappuppsläpp stoppar densamma.  
Efter varje knappuppsläpp sparas det aktuella timervärdet undan så att timern kan nollställas 
och börja ta tiden på ett nytt knappnertryck och knappuppsläpp. 
Fjärrkontrollen mäter längden av 3 knapptryck och varje knapptryck kan vara mellan cirka 1 
till 5 sekunder långt. Koden går att modifiera snabbt för att få tillåta längre sekvenser, men då 
tappas precision. 
Systemet kan i viss mån liknas med system för morsekoder, men med den skillnaden att 
längden på varje puls kan ha varierad längd.  
Eftersom det nästintill är omöjligt att upprepa en identisk sekvens flera gånger har en 
felmarginal lagts till som tillåter att användaren matar in en sekvens med viss olikhet från den 
korrekta.  
När fjärrkontrollen har registrerat tre knapptryck kommer informationen tillfälligt sparas i 
fjärrkontrollen för att kunna krypteras för att sedan skickas mottagarenheten.  
Eftersom det bara är ägaren av fjärrkontrollen som vet vilken sekvens som är det äkta så är det 
därför bara den personen som kan låsa upp systemet.  
Det har även kopplats en knapp till PIC:en som skall ta emot signaler från mottagarmodulen 
som används för att kunna byta den korrekta sekvensen. När den knappen tryckts ner kommer 
följande sekvens som mottas att bli den korrekta sekvensen. Flödesschema för programmet 
går att se i appendix, Fig. 1.3 
 
9.2. Hårdvaruinformation 
 
Förutom enklare komponenter såsom resistorer och kondensatorer består systemet av två 
microcontroller och moduler för sändning och mottagning av data.  I fjärrkontrollen sitter en 
microcontroller för att kunna läsa av knappnertryck och behandla den data som ska skickas 
samt en sändarmodul. På mottagaren sitter en mottagarmodul samt en microcontroller för att 
ta emot data. 
Microcontroller, eller mcu, som valdes att använda heter PIC 16f627a 
och kommer ifrån Microchip. Bilden till höger visar pinlayout för 
den. 
Eftersom det finns många olika sorters mcu så finns det stor möjlighet 
att hitta en som passar aktuellt projekt. Storleken hade en viktig roll 
vid val av mcu då en av dem skulle sitta i en fjärrkontroll. Det skulle 
även underlätta om den mcu som valdes hade en intern oscillator. 
Även om det inte behövs mer än en kristall och kondensatorer för att 
skapa en extern oscillator så skulle det leda till att det går åt mer 
utrymme i fjärrkontrollen. 
För att hålla nere storleken på mcu:n så skulle det kräva att det inte 
skulle finnas så många pinnar för I/O. Om det går att hålla nere 
antalet I/O så leder det indirekt till storleken på mcu. 
                       Fig. 1.4 I/Olayout 
                         för PIC 16F627a 
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För pinlayout för moduler hänvisas till appendix till figur 1.10 resp. 1.11 
Eftersom att data som skickas och tas emot seriell med de moduler som användes så krävs det 
inte många I/O för att kunna kommunicera.    
  
   

Detta reducerar då kravet på antalet pinnar som kan behövas.  
För enkelhets skull valdes det att använda en likadan PIC i sändaren som i mottagaren, detta 
även om det inte fanns samma krav på mottagarenheten. 
 
PIC 16F627a är en av de mcu som passade bäst för projektet.  
Den har en RISC-arkitektur vilket innebär att det bara finns totalt 35 olika instruktioner att 
bygga upp programmet med, men som är kompletterat med ett mycket större antal 
funktionsregister. Den kan köra i 20 MHz, kan uppfattas som lite om man jämför med dagens 
PC-system. Men eftersom detta är en helt annan typ av datorsystem så kan det inte göras en 
direkt jämförelse. Alla instruktioner, förutom programhopp, utförs under 200ns vid 20 MHz 
vilket är mer en tillräckligt för mitt projekt.  
För att spara ström så finns en viloläges funktion som kan användas för att reducera 
strömförbrukningen när enheten inte används, en funktion som är mycket användbar i 
batteridrivna fjärrkontroller. Vidare finns stöd för brown-out reset, en funktion som gör att om 
matningsspänningen sjunker allt för mycket så utförs en reset. Reset:en förhindrar då att 
registervärde och liknande hamnar i inkonsistenta lägen som kan leda till att systemet uppför 
sig icke önskvärt. Vidare finns det tre olika timers till hands, 2st 8 bitars och en 16bitars. 
Eftersom system kommer att bygga på tidtagning så är det ett krav att det finns timers i 
mcu:n.  
PIC 16F627a klarar även att leverera tillräckligt med ström för att driva LEDs på sina 16 I/O, 
vilket kan underlätta i detta projekt.  
Programminnet är 1024 words stort och det finns ett flyktigt dataminne med kapacitet för 224 
bytes och ett icke flyktigt minne på 128 bytes. Det flyktiga minnet tappar sin information när 
matningsspänningen försvinner, men det finns tillgång till 128 bytes EEPROM om man måste 
spara data även när spänningen kopplas ifrån. 
 
 
För att skicka data används sändarmodul och 
mottagarmodul från företaget Kjell o Co. 
Anledning till att just dom valdes var att de är 
populära i privata byggprojekt vilket leder till 
att support för dem går att få även utanför 
företaget som säljer dom i form av publika 
forum och liknande.  
Bilden bredvid visar modulerna              Fig. 1.5 Allt uppkopplat 
uppkopplade tillsammans med de två PIC:arna               på kopplingsdäck 
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Modulera sänder på data med 433Mhz AM. I och med att det bandet är licensfritt innebär det 
att det kan finnas flera moduler som sänder på samma frekvens och som då kan skapa 
störningar. Detta problem var känt innan projektet startade och det motverkas genom att 
skriva mjukvara för att verifiera att data som mottas. Den maximala hastigheten som 
modulerna klarar av är 100 kbps vilket inte i sig är så snabbt, men eftersom det inte är så 
mycket data som ska skickas åt gången så är detta tillräckligt.  
Räckvidden för modulerna är 200 m i öppen terräng vilket är mer än tillräckligt i detta 
projekt.  
Bilderna nedan visar sändarmodulen och PIC till fjärrkontrollen till höger och 
mottagarkomponenterna till vänster förstorat samt deras kretsschema. 
 

Fig. 1.6 Mottagarmodul och PIC kopplad               Fig. 1.7 Sändarmodul och PIC kopplad till den. 
till den. 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.8 Mottagarenhetens kretsschema   Fig. 1.9 Sändarenhetens kretsschema 
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9.3. Skydd för dataöverföring 
 
Eftersom det utan större problem skulle kunna gå att lyssna av och registrera den data som 
skickas mellan de två modulerna så måste data skyddas genom kryptering. Det finns flera 
olika sorters krypteringar som skulle kunna passa till mitt projekt och implementering på PIC 
generellt.  
AES är en krypteringsalgoritm som är populär i dagens Pc-sammanhang. Eftersom det är en 
algoritm som inte har blivit knäckt så skulle den passa projektet utmärkt. Problemet med den 
algoritmen och detta projekt ligger i att den vanligast är anpassad till 32bitars system och 
eftersom 16F627a är en 8bitars PIC så skulle det innebära mycket arbete för att anpassa 
algoritmen. Därför valdes en algoritm som redan är anpassad till en 8bitars mcu.  
Algoritmen som valdes heter TEA, Tiny Encryption Algoritm. Algoritmen är anpassad och 
skriven för 32bitarsprocessorer, men har även modifierats för att användas för 8bitars system.  
Enligt vad skaparna av algoritmen säger i deras egen dokumentation ”TEA, a Tiny Encryption 
Algorithm” [6] så bygger algoritmen på att utföra många upprepningar istället för att utföra 
avancerade beräkningar. Detta för att hålla nere komplexiteten och på så sätt möjliggöra 
implementation på ett litet system med begränsade resurser.  
Algoritmen bygger på att använda sig av subtraktion och addition i kombination med xor, and 
och bitskiftningar. Det är även möjligt att anpassa säkerheten i algoritmen till en högre nivå 
genom att öka antalet iterationer. 
 
Även om data skyddas genom kryptering så hindrar det inte att data avlyssnas för att sedan 
skickas igen, även om tjuven då egentligen inte vet vad den data innehåller. Därför är ett 
system implementerat i PIC:en som gör att det inte skickas samma krypterade kod två gånger 
precis efter vart annat även om det är samma kod som krypterats. 
Eftersom det är begränsat med minne i PIC:en är det omöjligt att tillåta unika koder varje 
gång – det skulle inte finnas tillräckligt mycket minne för att komma ihåg alla tidigare koder.  
Detta projekt klarar av att ta emot 254 nya koder innan samma kod får sändas igen. Detta är i 
och för sig en ganska stor begränsning, men projektet är bara en prototyp. 
Koden som skrivits är modulbaserad. Med det menas att det går att lokalisera kod för t.ex. 
kryptering eller rullande kod och byta ut den utan att behöva ändra i resten av koden.  
Eftersom koden lätt går att anpassa till andra bättre PIC:ar och att koden är modulbaserad går 
koden att anpassa till framtida projekt utan större problem. 
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9.4. Protokoll för överföring 
 
Själva metoden för att skicka data med dessa moduler är väldigt grundläggande. När 
sändarmodulen inte får någon data på sin ingång så skickas heller inte någon data. För att 
skicka en etta så skickas en logisk etta in på ingången, en signal som är genererad av PIC:en. 
När sändarmodulen känner av signalen så skickas en logiska etta till mottagarmodulen i form 
av en kort puls. Signalen som sändarmodulen får från PIC:en är inte beroende av längden av 
pulsen, sändarmodulen skickar enbart en puls då den får en puls som går från 0-nivå till 1-
nivå (5Volt). Detta leder till att det inte går att skicka data i form av en fyrkantsvåg. Data som 
skickas måste istället anpassas för att ha en viss periodtid, en unikt definierad periodtid för en 
etta och en annan periodtid för en logisk nolla.  
 
För att kunna registrera en logisk etta eller en nolla så behövs en form av tidtagning av PIC:en 
kopplad till mottagarmodulen. Tidtagning behövs även av PIC:en kopplad till sändarmodulen 
för att periodtiden av en databit alltid ska vara densamma.  
De två 8bitars timrar som finns i PIC 16F627a är skalbara mot processorfrekvensen. Timrarna 
går att konfigurera så att de arbetar ifrån halva hastigheten av CPU ända ner till 1/256 av 
hastigheten av CPU. De går även att konfigurera på olika sätt för att få olika funktionaliteter, 
men i detta projekt används de bara som räknare. Räknarna börjar på 0x00 och räknar till 
0xFF innan de slår över och börjar om på 0x00 igen.  
För att skicka en etta så skickas två pulser med ett mellanrum och för att skicka en nolla så 
skickas två pulser med ett kortare mellanrum. 
Figur 1.8 visar ett pulståg för att skicka flera 1:or och figur 1:9 visar ett pulståg för att skicka 
flera 0:or 
 
 Tiden mellan de olika pulserna går att konfigurera i programmet. Längden är oviktigt så 
länge som det går att urskilja mellan 1:a och 0:a.  
 
 

 
     Fig. 1.8 Pulståg flera 1:or     Fig. 1.9 Pulståg flera 0:or 
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En etta skickas genom att skicka en puls och starta timern. PIC:en väntar sedan med att skicka 
en slutpuls tills att timern har hunnit räkna upp till 0xFF 4 gånger. När timern har gjort det så 
skickas en slutpuls.  
För att skicka en nolla så skickas start och slutpuls, precis som i fallet med att skicka en etta. 
Skillnaden är dock att timern hinner bara räkna till 0xFF 2 gånger innan en slutpuls skickas.  
När en mottagarmodul tar emot en signal startar en motsvarande timer i PIC som sitter 
kopplad till mottagarmodulen. 
På motsvarande, fast bakåtvända, sätt så tas tiden mellan två pulser när den tas emot av 
PIC:en. På så sätt går det att registrera om det är en etta eller en nolla som mottas. 
Programmet på PIC:en vid mottagarmodulen är designat så att när en puls mottas och en 
slutpuls inte kommer inom intervallet för att vara en etta eller en nolla så kommer den 
signalen ignoreras för det var då troligen en signal i form av störning. 
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10. Fördjupning 
 
10.1. Generellt om krypteringsalgoritmer 
 
Tanken bakom kryptering är att bara göra det möjligt för vissa personer att kunna läsa en 
speciell text. 
För att bara göra det möjligt för vissa personer att läsa texten så utförs vissa operationer på 
originaltexten. De operationer skall göra så att texten blir så olik originaltexten som möjligt. 
Det finns många olika sorters operationer som kan utföras på en text för att få den att drastiskt 
ändra utseende. XOR, addition, subtraktion, teckensubstitution, höger – och 
vänsterskiftningar är några av de operationer som är vanliga i dessa sammanhang. 
Oftast är det en kombination av flera av dessa operationer som används för att skapa en text 
som är så olika originaltexten som möjligt. En specifik kombination av dessa operationer 
kallas en krypteringsalgoritm. Det finns flera olika sorters krypteringsalgoritmer som utför 
olika kombinationer av dessa operationer. En krypteringsalgoritm kan också upprepa dessa 
operationer ett antal gånger för att påverka originaltexten så mycket som möjligt.  
 
Den texten som krypterats ska vara så olik originaltexten som möjligt för att försvåra 
dekryptering av texten för en icke legitim användare. Det finns algoritmer som alltid krypterar 
på samma sätt, men det är mer vanligt att en s.k. nyckel används för att kryptera och 
dekryptera information. 
 
En nyckel är en form av data som används för att kunna göra det möjligt kryptera texten, men 
sedan även kunna dekryptera den till dess ursprungsform. Nyckelns innehåll är oberoende av 
den text som ska krypteras och den krypterade texten, även kallad ciphertext, blir olika 
beroende på informationen i nyckeln. De beräkningar och förändringar som görs av 
originaltexten för att få fram en krypterad text beror alltså på utseendet hos nyckeln.  
För att data ska kunna krypteras och dekrypteras är det viktigt att samma nyckel används, 
annars går det inte återställa den krypterade texten till dess originalform.  
Detta gör även att tillgång till den nyckeln måste enbart ges till de parter som är avsedda till 
att kryptera/dekryptera texten. 
Om nyckeln sprids till personer som har tillgång till krypteringsalgoritmen och den ciphertext 
kan även de dekryptera data, vilket gör hela tanken med kryptering meningslös. 
Krypteringsalgoritmer som använder en nyckel kallas symmetriska algoritmer, men det finns 
även de som använder 2 nycklar. De kallas asymmetriska krypteringsalgoritmer enligt Pär 
Åke Jovalls hemsida [7]. 
De bygger på att de personer som ska kunna kryptera/dekryptera meddelande har en privat 
nyckel och en publik. Den publika får vem som helst få reda på, det går inte att knäcka ett 
meddelande med bara den publika. 
Den privata är dock hemlig. Vi kryptering så använder man sin egen privata nyckel och den 
tänka mottagarens publika nyckel. 
När mottagaren har fått meddelandet dekrypteras meddelande med hjälp av sin privata nyckel 
och sändarens publika nyckel.  
På så sätt går det att kontrollera vem som skall kunna dekryptera ett meddelande och vem som 
inte skall kunna göra det. 
 
 
 



Examensarbete – C.L.I.C.K Datorsystemteknik åk3, 2007 Aron Thydén  

  Sida 18 

Den tidigaste användning av kryptering i form av substituering var enligt Cryptography And 
Network Security [8] och NE [9] den som Julius Caesar använde. Systemet för att skydda 
texten byggde på att man bytte ut bokstäver i texten till en annan bokstav.  
Algoritmen byggdes upp av att ersätta varje bokstav i texten med den som finns på 3 
positioner efter. Bokstaven ’G’ krypterades till bokstaven ’J’. Bokstäver som kommer i slutet 
av alfabetet ersattes med dem som kommer i början av alfabetet. 
För exempel, se krypteringsexempel 2.1 i Appendix 
 
Men detta var inte den första varianten av kryptering. Det finns många olika spekulationer om 
den absolut första versionen av kryptering. Men på grund av avvikande fakta från flera olika 
källor så är det svårt att fastställa den tekniken för att kryptera 
 
Algoritmen har uppenbara brister. Alla texter krypteras på samma sätt och att varje bokstav 
alltid har samma motsvarighet i den krypterade texten.   
För att komma runt detta problem har denna algoritm bearbetats flera gånger så att en annan 
form av kryptering kommit fram, det som på engelska heter monoalphabetic substitution 
cipher. Tekniken bygger fortfarande på att byta en bokstav till en annan, men det finns inte 
något samband mellan de utbytta bokstäverna.   
Så länge som mottagaren av meddelandet vet vilka substitutioner som har gjorts kan personen 
ifråga dekryptera meddelandet igen utan några större svårigheter.  
 
För att försvåra att oönskade personer skulle kunna dekryptera meddelande som dom 
egentligen inte skall ha tillgång till så utvecklades flera olika sorters algoritmer som bygger 
lookup-tabeller. Enligt answers.com [10] , verifierat bl.a. i Cryptography and Network 
Security[11] är Playfairalgoritmen ett exempel som skapar koordinater till en lookup-tabell 
genom att bryta ner ursprungsmeddelandet till par av bokstäver. 
För att skapa lookup-tabellen så används antingen en nyckel som görs om till en 5x5 matris 
eller så används helt enkelt alfabetet. Oberoende av vad som väljs som nyckel görs den om till 
matris. För att skapa det krypterade meddelandet används paren av bokstäver till koordinater i 
matrisen med nyckeln för att få fram två nya bokstäver.  
Koordinaterna bildar en rektangel inne i matrisen med de två bokstäverna som två motsatta 
hörn. De andra två hörnen i rektangeln utgör då de två bokstäver som ingår i det krypterade 
meddelandet.  
På så sätt ersätts varje par av bokstäver till ett nytt par av bokstäver.  För att försvåra en 
dekryptering av meddelande utan den riktiga nyckelmatrisen så undviker man bokstavspar 
med lika bokstäver. En av bokstäverna ersätts då med ett X. För vidare illustrations, se 
krypteringsexempel  2.2 i appendix 
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En annan tidig algoritm för att kryptera data är albertialgoritmen. Även den bygger på att 
använda en lookuptable som skapats av nyckeln, men lite annorlunda än Playfair.  
För att kunna kryptera ett meddelande så krävs det att nyckeln är lika lång som den data som 
ska krypteras. Detta löses genom att upprepa nyckeln så att den täcker hela meddelandet.  
För att kunna kryptera ställs den ej krypterade texten upp på en rad med nyckeln under sig.  
Det första tecknet i det icke krypterade meddelande får då en motsvarighet i form av det första 
tecknet i nyckeln. För närmare beskrivning, se appendix Tabell 2.3 
 
Varje bokstav i nyckeln ersätts nu med den placering den har i alfabetet, med början på A = 1, 
B=2 osv.  
Bokstäverna i originalmeddelandet samt siffrorna i nyckel utgör nu koordinaterna i en 
lookuptabell. 
Beroende på meddelandet och på nyckel så är det inte säkert att det bli samma koordinater 
varje gång som en bokstav ska krypteras. Det leder till att det blir svårare att försöka 
dekryptera meddelandet utan den rätta nyckeln. En algoritm som inte kryptera ett tecken till 
samma tecken varje gång som kryptering ska utföras, kallas för en polyalphabetic substitution 
cipher.  
 
En annan teknik för att kryptera text är att istället för att ersätta bokstäverna med andra så 
flyttas det runt. Denna typ av kryptering refereras till som Transposition cipher på engelska 
enligt Encyclopædia Britannica.[12] 
Den allra simplaste version av detta kallas ”rail fence technique” och går ut på att man 
skriver ner meddelandet på ett antal rader för att sedan kryptera det genom att läsa av 
meddelandet kolumnvis och spara meddelandet så. För att skapa högre säkerhet kan man 
ändra om ordningen som kolumnerna står i. Det går även att upprepa proceduren flera gånger 
för att uppnå ännu högre säkerhet. Se appendix Tabell 2.4 för exempel 
 
En lite mer modernare version av kryptering som även ligger till grund till de algoritmer som 
används idag är rotorkryptering. Detta är en krypteringsform som användes i bl.a. Enigma. 
Systemet byggs upp av en uppsättning av roterande cylindrar som kan rotera oberoende av 
varandra. Varje skiva har en uppsättning av lika många ingångar som utgångar.  Beroende på 
hur många olika tecken som man vill kunna representera finns det antalet ut och ingångar, 
vanligtvis antalet bokstäver i alfabetet. Varje ingång är kopplad till en unik utgång, för att 
tillåta att en ström kan flyta där igenom.  
En ensam sådan skiva skulle inte erbjuda så hög säkerhet, då det i princip bara blir en 
substitutionskryptering. När en bokstav matas in skulle den representeras av en annan på 
utgången, vilket i sig inte skulle erbjuda så hög säkerhet.   
Systemet hade dock den funktionen att de interna kopplingarna skiftade en placering varje 
gång som en knapp trycktes ner. Om bokstaven ’A’ representerades som bokstaven ’P’ första 
gången knappen trycktes ner, så representerades den som bokstaven ’Q’ om bokstaven ’ A’ 
trycktes ner igen.  
Om ett alfabet på 26 bokstäver kunde representeras så ledde det till att efter det 26:e 
knappnertrycket så representeras bokstaven igen som den gjorde första gången.  
För att öka säkerheten ytterligare så användes flera skivor efter varandra som dessutom inte 
heller roterade lika snabbt. Om ett system använde tre cylindrar krävdes det att den första  
cylindern roterade ett helt varv för att få den andra cylindern att skifta ett steg. Det krävdes 
sedan att den andra cylindern roterade ett helt varv för att få den tredje att skifta ett steg.  
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Att kryptera på detta system ledde så småningom till krypteringsalgoritmen DES och så 
småningom 3DES och AES.  
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10.2. DES 
 
DES, eller Data Encryption Standard, är en symmetrisk krypteringsalgoritm. Det innebär att 
det används bara en nyckel för att kryptera och dekryptera. Den nyckeln får enbart vara känd 
av de parter som skall kryptera respektive dekryptera meddelandet. 
Vidare är DES ett s.k. block cipher. Det innebär att data krypteras i block om 64 bitar per 
block. 
Varje block av 64 bitar som innehåller den okrypterade texten ger en 64 bitar lång krypterad 
text.  
Enligt Encyclopædia Britannica  kan krypteringen kan ske på olika sätt, s.k. modes beroende 
på användningsområde.  
ECB, Electronic Codebook, som är den enklaste av modes, krypterar varje block av data var 
för sig. Eftersom varje block genererar identiskt krypterad kod om texten är identisk så 
lämpar den sig inte för större mängd data.  Detta beror på att det är stor mängd data som 
krypteras så är det lättare att analysera den krypterade texten och så småningom knäcka 
krypteringen.  
CipherBlockChaining, CBC, använder sig av att utföra XOR mellan kommande block 
okrypterade data och föregående blocks krypterade data. Svaret som kommer från det används 
i kombination med nyckeln för att kryptera blocket av data ifråga. 
En variant som fungerar på samma sätt, men istället för att kryptera hela block av data åt 
gången så krypteras ett valfritt antal bitar åt gången istället. Denna variant av kryptering kallas 
för CFB, Cipher Feedback, enligt Pär Åke Jovalls hemsida [14] 
En fjärde variant av mode är CTR som är en förkortning på Counter. Det utförs en XOR 
mellan den okrypterade datan och en räknare.  
 
Längden på nyckeln som används till algoritmen är 56bitar, vilket idag anses för kort för att 
kunna ge en kryptering som anses säker i dagens samhälle. De åtta bitar som återstår används 
enbart till polaritetkontroll. 
För att utföra själva krypteringen så upprepas samma moment 16 gånger.  
 
En ny nyckel, kallad subnyckel, skapas varje gång som moment utförs, alltså skapas totalt 16 
subnycklar. Nya subnycklar skapas genom att den 56 bit långa nyckeln delas upp även den i 2 
delar, de två delarna blir då 28 bitar långa vardera. De två delarna vänsterskiftas 1 bit och 
efter det så permuteras varje del för sig och 24 bitar ur ena delen sätts ihop med 24 bita ur den 
andra delen. Det är inte alltid samma 24 bitar som väljs ut ur de 28bitar som varje nyckeldel 
består av. 
 
Den 64 bitar stora texten som skall krypteras delas in i 2 delar, vardera på 32 bitar. Varje del 
förlängs sedan till 48 bitar genom att kopiera vissa bitar.  
De två delarna utför samma funktioner var för sig innan de sätts ihop igen för att bilda 
64bitars krypterad data. 
Den 48 bitar långa data kombineras med den subnyckel som är aktuell genom att utföra XOR 
mellan de två. 
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Den data som blir då XOR utförs delas upp igen. Den delas då in i 8st delar, varje del 6 bitar 
stor. 
Varje del matas då in i en substitution box, en s.k. S-Box. 
En substitutionsbox är helt enkelt en look-up tabell som tar in ett 6 bitars tal och ersätter det 
med ett 4bitars tal. När alla 8 delar har blivit behandlade av boxen fås då 32 bitars data. 
 
DES har gjorts i en nyare version som heter 3DES. Den algoritmen utför samma sak som 
DES, men med den skillnaden att hela algoritmen körs 3 gånger.
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10.3. TEA 
 
Krypteringsalgoritmen som användes i detta projekt heter TEA, Tiny Encryption Algoritm. 
Den är lik DES på flera områden. Likt DES är den ett block cipher och använder sig av 
64bitars block. Nyckellängden är 128bitars, vilket skiljer sig från DES. Det som kännetecknar 
TEA är att det går att implementera den med få rader kod i högnivåspråk. 
TEA delar även likheten med DES att upprepa ett antal gånger för att kryptera en text.  
TEA delar upp den 128 bitar långa nyckel till 4 stycken 32 bitars för att kombinera denna med 
ursprungsdata och utföra additioner, subtraktioner och xor-operationer.  
Algoritmen har implementerats med stöd från flera sidor på Internet[15]. De sidor förklarar 
hur algoritmen är uppbyggd och för att få så bra uppfattning av TEA som möjligt så valdes 
flera sidor på Internet. 
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11. Resultat & DISKUSSION 

 
11.1. Resultat 

 
Projektet har resulterat i en prototyp. Den har i sin tur givit en djupare förståelse i 
programmeringsspråket assembler samt utvecklingsverktyget MPLAB.  
Prototypen illustrerar hur system kan fungera i en bil. Fjärrkontrollen har en knapp som 
används för att trycka en sekvens för att identifiera personen som vill låsa upp bilen.  
Fjärrkontrollen skulle kunna användas för att låsa eller låsa upp bilen.  
Mottagarenheten har för enkelhets skull två lysdioder som indikerar om bilen är upplås eller 
låst. Dessa lysdioder har enbart ett illustrativt syfte, p.g.a. att det var inte tidsmässigt möjligt 
att implementera mottagarenheten i en riktig bil. Det finns en grön och en röd lysdiod. Den 
röda lyser när bilen är låst och den gröna lyser när bilen är upplåst.  
Lysdioderna används även för att illustrera när den korrekta sekvensen har bytts ut, de blinkar 
till 2 gånger för att upplysa användare att den korrekta koden är utbytt.  
På mottagarenheten sitter ett skjutreglage som används för att kunna byta kod.  Där reglaget 
aktiveras väntar mottagarenheten på en kodsekvens från fjärrkontrollen och ersätter sedan den 
sparade sekvensen med den som precis mottogs.  
Hårdvarumässigt är prototypen inte avancerad. Fjärrkontrollen byggs up av en PIC, en 
sändarmodul, resistorer och kiseldiod. Mottagarenheten består av en mottagarmodul, en PIC, 
resistorer, skjutreglage samt 2st LED.  
Anledning till att hårdvaran är enkelt uppbyggd beror på att tyngdpunkten i detta 
projektarbete ligger på mjukvaran och att hårdvaran byggdes i syfte för att kunna visa hur 
systemet är tänkt att fungera.   
 
För att kunna jämföra alternativ till identifiering av en person så gjordes även en 
undersökning kring detta. Detta har lett till mycket och intressant läsning av biometri. Just 
området biometri ligger kanske på gränsen till vad som ingår i detta projekt. Men trots detta 
så har det givit kunskap om olika sorters identifieringar och en sån kunskap kan vara 
användbar i framtida projekt 
Projektet skrevs avsiktligen i assembler. Detta gjordes för att assembler delvis intresserar är 
intressant, en fördjupad kunskap inom assembler kan vara nödvändigt för framtida yrken.  
Eftersom MPLAB är ett mycket omfattande program så det bra erfarenheter av det 
programmet.  
Fördjupning blev inom olika krypteringsalgoritmer. Eftersom det oftast anses vara mer 
intressant att läsa om hur en algoritm fungerar istället för att läsa om dess skapare och 
liknande, lades tyngdpunkten på det. De fakta om krypteringsalgoritmer som är skriven, är 
skriven för att ge förståelse för att kunna implementera den något programspråk. 
Prototypen har en viss utvecklingspotential då en större budget tillåts. 
Det skulle kunna fås säkrare överföring genom att byta teknik, men identifieringen skulle 
även kunna bygga på biometri istället.  
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11.2. Diskussion 

 
Eftersom prototypen enbart visar hur systemet är tänkt att fungera finns det en del att göra 
innan systemet kan användas i en bil.  
Funktionaliteten med LED i mottagarenheten blir helt irrelevant i ett sådant system. De 
signalerna ska istället koppas till centrallåset på bilen.  
Fjärrkontrollen kan göras om för att använda en annan sorts antenn, en plattantenn, istället för 
sladden som används som antenn i prototypen.  
Det går även att vidareutveckla systemet för att få högre säkerhet genom att byta ut 
krypteringsalgoritmen till exempelvis AES. 
Fjärrkontrollen drivs av 4 x 1.5Volts kaskadkopplade batterier, som är kopplade till en 
kiseldiod som har ett spänningsfall på 0.7 Volt. Detta leder till att PIC:en får en 
matningsspänning på 6-0.7 Volt = 5.3 Volt när batterierna är helt nya. Eftersom 
polspänningen på batterierna sjunker när de används och att PIC:en måste matas med minst 
4.5 volt leder det till att batterilösningen inte är optimerad. Fjärrkontrollen använder i och för 
sig en funktion som gör att PIC använder ett strömsparläge när den inte används, men mer 
ström från batterierna kan vara önskvärt. Det är vanligt att använda ett 12Voltsbatteri med 
hög strömkapacitet för att få bättre livslängd på batteriet. Detta är en lösning som utan större 
ingrepp skulle kunna användas i mitt projekt.  
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12. Tester 
 
För att verifiera funktionen i projektet gjordes fortlöpande tester. Eftersom 
PICprogrammering på avancerad nivå inte hade gjorts innan projektets början så användes en 
ganska mycket tid till testa just PICen. Det är ganska många olika register som ska initeras 
samt konfigurationer som ska göras för att ens få PIC att köra. 
Det är till en början ganska svårt att sätta sig in hur PIC byggs upp, men eftersom det finns 
bra support på MicroChips hemsida så lär man sig ganska snabbt. På hemsidan finns det även 
bra information om typiska programmeringsknep som man kan använda sig av.  
Med tanke på att det generellt är populärt att bygga diverse projekt med PIC så finns det   
gott om support förutom på MicroChips hemsida, både i form av böcker och i form av 
hemsidor.  
Antalet mjukvarutester som gjordes är långt fler än hårdvarutester. Detta beror till stor del på 
att det krävdes ganska många olika sorters tester innan tillräcklig kunskap om PIC hade fåtts. 
Testerna var av varierande sort, många av testerna gjordes dock för att få förståelse för timrar 
och konfigurering av PIC:en generellt. 
För att senare kunna bekräfta funktionaliteten av det program som skrevs så gjordes tester på 
detsamma. Testerna underlättades av att det finns en funktion för att simulera hela koden i 
MPLAB utan behöva ladda ner en på en PIC. Medans man låter programmet köra kan man se 
hur register ändras i en simulator. Man kan även mata systemet med signaler för att se hur 
system kommer att uppföra sig t.ex. då en knapp trycks ner.  
Vidare gjordes många tester för att få förståelse hur sändar - och mottagarmodulerna gjorde 
för att kommunicera.  För att testa dem så genererades en fyrkantsvåg i PIC för att mata in 
den signalen på input-pinnen på sändarmodulen för att sedan koppla ett oscilloskop till 
mottagarmodulen för att se hur den mottagna signalen såg ut. 
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13. Appendix 
 
13.1. Flödesdiagram för program 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1.3 Flödesschema över programmen på de två PICarna
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13.2. Pinlayout för moduler 
Figur 1.10 och 1.11 – Pinlayout för mottagarmodul och sändarmodul. 
 
 

 
1. GND 
2. Data in 
3. Vcc 
4. Antenn 

Fig 1.10 
 
 
 

1. GND 
2. Digital output 
3. Linjär output 
4. Vcc 
5. Vcc  
6. GND 
7. GND 

             8. Antenn 
 
 

 
Fig. 1.11 
 
 
13.3. Krypteringsexempel 2.1  – Ceasar Cipher 
 
Original text:  VI  SKA  ATTACKERA 
Krypterad text: YL VND DWWDFNHUD 
 
Metod: Varje bokstav i originaltexten byts ut till den som förekommer tre platser längre fram 
i alfabetet 
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Krypteringsexempel 2.2   - Playfair 
 
Krypteringstabell: 
A B C D E 
F G  H I  K 
L M N O P 
Q R  S  T  U 
V W X Y Z  
 
Originaltext  FIENDEN KOMMER 
Bokstavspar  FI EN DE NK OX ME RX 
Krypterad text GH PC AB HP YN PB SW 
 
Metod: Efter att ha delat upp texten i bokstavspar används de som koordinater i 
krypteringstabellen. Koordinaterna bildar 2 motsatta hörn i en fyrhörning inne i 
krypteringstabellen. Den krypterade texten blir sedan de två andra bokstäverna som utgör två 
hörn i rektangeln. Paret EN skapar en rektangel med paret PC som de två andra hörnen 
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Krypteringsexempel 2.3  - Alberti cipher 
 
 
Krypteringstabell 
 
 a b c d e f g h i j k l m n o p 

1 a b c d e f g h i j k l m n o p 
2 b c d e f g h i j k l m n o p a 

3 c d e f g h i j k l m n o p a b 

4 d e f g h i j k l m n o p a b c 
5 e f g h i j k l m n o p a b c d 

6 f g h i j k l m n o p a b c d e 

7 g h i j k l m n o p a b c d e f 
8 h i j k l m n o p a b c d e f g 

9 i j k l m n o p a b c d e f g h 
10 j k l m n o p a b c d e f g h i 

11 k l m n o p a b c d e f g h i j 

12 l m n o p a b c d e f g h i j k 
13 m n o p a b c d e f g h i j k l 

14 n o p a b c d e f g h i j k l m 

15 o p a b c d e f g h i j k l m n 
16 p a b c d e f g h i j k l m n o 

 
Originaltext:  FIENDEN KOM 
Nyckel:  BADABADABA 
Plats i alfabet 2 1 41 2 1 41 2 1  
Krypterad text gihndepkpm 
 
 
Metod: Upprepa nyckeln under originaltexten. Skriv nyckelns bokstävers position i alfabetet 
under nyckeln. Den siffran i kombination med originaltexten bildar koordinater i 
uppslagstabellen. Första krypterade bokstav blir (F,2)=g, andra blir (I,1)=i… 
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Krypteringsexempel 2.4  Railfence 

 
 
Originaltext:   JAG HETER INTE KENT 
 
Tabellversion:  
 
 
 
 
Krypterad text: JEIK ATNE GETN HRET 
 
Metod: Dela upp texten i lika långa rader. Sätt raderna ovanpå varandra. Den krypterade 
texten fås genom att läsa av texten kolumnvis 
 
 
 
 

J A G H 
E T E R 
I N T E 
K E N T 



Examensarbete – C.L.I.C.K Datorsystemteknik åk3, 2007 Aron Thydén  

  Sida 32 

 

14. Källor 
 
[1] ”Elektroniskt stöldskydd, Immoprojekt nr 2”, rapport från Larmtjänst AB juli 2006, 
      https://www.larmtjanst.se/templates/Page____142.aspx  
 
 
[2] ”Biometrics and Strong Authentication”,Del 2, kap. 3-7 ,ebook,utgivare  
      McGraw-Hill      Osborne, 2002, ISBN 0-07-222227-1 
      www.ebrary.com.ezproxy.bib.hh.se/corp/ 
 
 
[3] Fingerprint Cards AB 
      Företagets hemsida 
      http://www.fingerprint.se/page.asp?section=introSwe 
 
[4] Bluetooth’s  
      Officiella hemsida, länk ” What is Bluetooth” , Copyright Bluetooth,  
      www.bluetooth.com  
 
[5] pro4wireless hemsida 
      Företagets hemsida med information om ZigBee, pdfdokument, uppdaterad 2006,  
      http://www.pro4wireless.com/produkter/zigbee/ 
 
[6] Dokument från TEAs skapare,David J. Wheeler,Roger M. 
      Needham,Computer LaboratoryCambridge University, 
      England 
      http://www.cix.co.uk/~klockstone/tea.pdf 
 
[7] Pär Åkes jovalls hemsida, Information om Assymetrisk Krypteringpowerpointpresentation 

2005, Pär Åke Jovall, Högskolan Halmstad 
http://www2.hh.se/staff/jovall/netadm_secure/resources 
/05akryptografi_3_asymmetrisk_v1_2005_nd.ppt 

 



Examensarbete – C.L.I.C.K Datorsystemteknik åk3, 2007 Aron Thydén  

  Sida 33 

 
[8] Caesar Cipher & andra Algoritmer 
      Cryptography And Network Security , William Stallings, utgiven av Pearson Education        
      Inc, 2003,kapitel 2.2 
 
[9] NationalEncyklopedin, Onlineversion,Utgiven avRolf Johannesson 
      http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=23 
      2659&i_sect_id=23265902&i_word=&i_history=1 
 
[10] www.answers.com, 2007 Answers Corporation 
      http://www.answers.com/topic/playfair-cipher 
 
[11] Cryptography And Network Security , William Stallings, utgiven av Pearson Education  
      Inc, 2003,kapitel 2.5 
 
[12] Encyclopædia Britannica,2007 Encyclopædia Britannica, Inc. 
       http://www.britannica.com/eb/article-25627/cryptology   
 
[13] Encyclopædia Britannica,2007 Encyclopædia Britannica, Inc. 
      http://search.eb.com.ezproxy.bib.hh.se/eb/article-233467#794749.hook    
 
[14] Pär Åker jovalls hemsida, Information om DES krytpering och dess olika modes,       
      powerpointpresentation, 2005, PÅ JOvall, Högskolan Halmstad 
      http://www2.hh.se/staff/jovall/netadm_secure/resources/04b-       
      Kryptografi_2__symmetisk_v1_2005_nd.ppt#8 

 

 
[15] Instudering av TEAalgoritmen 
 

CodeProject,Web11 , 1999-2007. Tiny Encryption Algorithm (TEA) for the Compact 
Framework, skriven av" pbrooks " 
http://www.codeproject.com/netcf/teaencryption.asp 

TEA, a Tiny Encryption Algorithm, 1994,skrivet av David Wheeler, Roger Needham, 
Computer Laboratory,Cambridge University,England  
ftp://ftp.cl.cam.ac.uk/papers/djw-rmn/djw-rmn-tea.html 
 
DIT03 Distributed Systems, Topic 2, 12th December 2006, skrivet av Ciarán O'Leary vid 
Dublin Institute for Technology 
http://209.85.135.104/search?q=cache:UVMjl_c1J-
IJ:www.comp.dit.ie/coleary/courses/dit03/lectures/semester1/02/topic_02_handouts.pdf+Tiny
+Encryption+Language&hl=sv&ct=clnk&cd=109&gl=se 
 
 
 
 



Examensarbete – C.L.I.C.K Datorsystemteknik åk3, 2007 Aron Thydén  

  Sida 34 

15. Källkod 
15.1. Källkod för fjärrkontroll 
Se bifogad skiva för källkod 
 

15.2. Källkod för mottagare 
Se bifogad skiva för källkod 
 


