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Abstract 

Lansen Technology develops and sells alarm systems. The communication between the system 
devices are wireless. The radio protocol used by the system is developed by Lansen with the purpose 
to be energy efficient. The alarm systems target groups are individuals, businesses and government 
agencies. The current system is installed, configured and controlled from a control panel for all 
audiences. Some operations are also available using a mobile phone via a GSM network. Lansen 
Technology has a request to move more of the functionality to a mobile device and avoid the cost of 
using the GSM network used today. The target group for the application is primarily users that want 
instant access to information within the network. The project has mainly consisted of two parts. The 
first part of the project was to investigate two different wireless technologies that were relevant to the 
project. The investigation showed that Bluetooth was the best choice based on the requirements of the 
alarm system. Bluetooth was then integrated to the existing alarm system. The second part consisted of 
developing software to operate the alarm system from a PDA running Windows Mobile. An 
application was developed successfully and it can perform the majority of the functions specified by 
Lansen. The idea of remote controlling an alarm system from a mobile device has resulted in a 
successful project. 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 

Lansen Technology utvecklar och säljer larmsystem. Kommunikationen mellan systemets enheter sker 
trådlöst. Det trådlösa radioprotokoll som används är utvecklat av Lansen med målet att vara 
energisnål. Larmsystemets målgrupp är privatpersoner, företag och myndigheter. Nuvarande system 
installeras, konfigureras och styrs från en manöverpanel. Viss manövrering kan också ske med hjälp 
av mobiltelefon via GSM-nätet. Önskemål från Lansen Technology finns att flytta funktionalitet till en 
mobil enhet och att komma ifrån trafikkostnaden på GSM-nätet. Målgruppen för applikationen är i 
första hand användare som omgående kräver tillgång till information från larmsystemet. Projektet har i 
huvudsak bestått av två delar. Första delen av projektet bestod av att utreda de två olika trådlösa 
tekniker som var aktuella för projektet. Utvärderingen visade att Bluetooth var det bästa valet med de 
krav larmsystemet ställde på uppkopplingen. Bluetooth integrerades därefter i nuvarande larmsystem. 
Den andra delen bestod av att utveckla en mjukvara för att kunna manövrera larmsystemet från en 
handdator med Windows Mobile. Applikationen utvecklades framgångsrikt och kan utföra majoriteten 
av de funktioner som specificerats inför projektet. Idén med att fjärrstyra larmsystemet från en mobil 
enhet har resulterat i ett lyckosamt projekt. 





 

Förord 

Följande rapport är en kandidatuppsats på C-nivå och en slutrapport för den obligatoriska kursen 
Examensarbete, 15 hp på Dataingenjörsprogrammet, 180 hp vid sektionen för Information, Data- och 
Elektroteknik (IDE) på Högskolan i Halmstad. 

Examensarbetet är utfört under våren 2010 i samarbete men Lansen Technology AB. 

Vi skulle vilja tacka alla på Lansen Technology AB för att de har gett oss möjlighet att göra detta 
examensarbete och bistått med hjälp när det behövts. Ett speciellt tack vill vi rikta till Martin Hallberg 
som varit vår handledare på Lansen. Vi vill även tacka vår handledare på högskolan, Björn Nilsson, 
för bra handledning under arbetets gång. Tack även till Free2Move för att vi fick låna Bluetooth-
utrustning. 
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1 Introduktion 
Lansen Technology har ett trådlöst larmsystem som vänder sig till både privatpersoner, företag och 
myndigheter. Systemet är uppbyggt kring ett egenutvecklat energisnålt radioprotokoll tillsammans 
med en egenutvecklad radiomodul som används av alla enheter i systemet. Med den låga 
energiförbrukningen kan alla enheter i systemets drivas med batteri i upp till två år. 

För att manövrera systemets funktioner används en manöverpanel. Alternativet att kunna fjärrstyra 
larmet finns genom att systemet är uppkopplat mot GSM-nätet (Global System for Mobile 
Communications). Att presentera information från larmsystemet med de ovanstående alternativen har 
en del begränsningar. Manöverpanelen har med sin teckendisplay begränsningar i att inte kunna 
presentera grafisk information från systemet och GSM-nätet har nackdelen med trafikkostnader. 
Önskemål finns att kunna presentera information från systemet med ett grafiskt gränssnitt över en 
trådlös uppkoppling. Exempel visas i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Exempelkonfiguration av systemet. 

.
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1.1 Problemformulering 

För att kunna fjärrstyra larmsystemet krävs en trådlös uppkoppling. I valet av trådlös teknik som ska 
användas i uppkopplingen mot larmsystemet ska följande områden undersökas: 

•  Räckvidd 

•  Säkerhet 

•  Radiolänkkapacitet 

•  Länkstabilitet 

För att möjligheten att fjärrstyra systemet ska vara en fördel ställs krav på att det ska gå att vara 
uppkopplad över en acceptabel räckvidd på minst 50 meter från systemets centralenhet. När data 
skickas trådlöst uppkommer risken att obehöriga kan avlyssna trafiken. Ett larmsystem är till för att 
skydda fastigheten och en trådlös kommunikationslänk kan äventyra systemets tillförlitlighet om den 
går att avlyssna. Av den anledningen ställs stora krav på teknikens säkerhet. För de flesta kommandon 
överförs relativt små datamängder med ett par undantag. Större datamängder kräver en 
överföringshastighet motsvarande den hastighet larmsystemet använder. Att kunna överföra dessa 
datamängder tillförlitligt samt att kunna vara uppkopplad en längre tid mot systemet ställer krav på bra 
länkstabilitet. Med länkstabilitet menas att uppkopplingen ska ha en stabil överföringshastighet och 
inte kopplas ner vid användning. 

Följande delar ska beaktas i arbetet med applikationen: 

•  Det grafiska gränssnittet 

•  Användarvänlighet 

•  Funktionalitet 

Applikationen ska kunna utföra specificerade funktioner och presentera dem i ett lättöverskådligt 
gränssnitt. För att genomföra detta ska det grafiska gränssnittet skapas med målet att funktionerna och 
navigeringen mellan dem ska vara enkel att förstå. 

1.2 Projektets syfte 

Skapa möjligheten till att styra ett larmsystem från en mobiltelefon utan trafikkostnader. Detta ska 
göras genom att utreda olika alternativ för trådlös styrning och dataöverföring. Vald radioteknik ska 
integreras i larmsystemet. En applikation som körs på en handburen enhet ska utvecklas med syfte att 
kunna fjärrstyra larmsystemet via den valda trådlösa länken. 
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2 Förstudie 

2.1 Fysiska lagret 

Det fysiska lagret beskriver en tekniks gränssnitt mot de fysiska signalerna som skickas och tas emot. 
Detta innebär reglering av vilka frekvensområden som används och hur signaler moduleras. Lagret 
beskriver också teknikens tillåtna uteffekt och med vilken lägsta känslighet som signaler kan tas emot 
med. Uteffekt och känslighet är parametrar som påverkar räckvidden. Signalstyrkan avtar med 
avståndet signalen färdas och högre uteffekt gör att signalerna kan färdas längre. Mottagarens 
känslighet påverkar hur svaga signaler som kan tas emot. Hög känslighet gör att signaler som färdats 
långt och vars signalstyrka har avtagit mycket fortfarande kan tas emot av mottagaren. 

2.1.1 Bluetooth 

Enligt Bluetooth SIG [1] använder Bluetooth det olicensierade ISM-bandet på 2,4 Ghz och har två 
typer av överföringslägen, ”Basic Rate” och ”Enhanced Data Rate” (EDR). Basic Rate är ett 
obligatoriskt läge och använder frekvensmodulering för att modulera data. Detta för att minska 
komplexiteten vid sändning och mottagning. EDR är ett läge med högre överföringskapacitet och 
använder fasskiftning (PSK) för att modulera data. Två olika typer används: π/4-DQPSK och 8DPSK.  

Basic Rate har en överföringshastighet på en megabit per sekund. EDR har en överföringshastighet på 
två megabit per sekund med π/4-DQPSK och tre megabit per sekund med 8DPSK. EDR klarar av de 
hastigheterna eftersom att varje symbol representerar två bitar i π/4-DQPSK respektive tre bitar för 
8DPSK. 

Bluetooth delas upp i tre klasser beroende på uteffekt. Klass 1 har högst och klass 3 har lägst uteffekt. 
Uteffekterna för klasserna går att se i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Uteffekter för de olika Bluetooth-klasserna. 

Klass Maximal uteffekt  
(Pmax) 

Vanligast uteffekt Minsta uteffekt 
(Pmin) 

Effektreglering 

1 100 mW (20 dBm)  1 mW (0 dBm) Mellan Pmin < 4 dBm till Pmax 
(valfritt: mellan Pmin < -30 

dBm och Pmax) 

2 2,5 mW (4 dBm) 1 mW (0 dBm) 0,25 mW (-6 dBm) Valfritt: mellan Pmin < -30 
dBm och Pmax 

3 1 mW (0 dBm)    

 

Effektspannet visar inom vilket område uteffekten hos sändaren får vara. Enheterna kan justera 
uteffekten automatiskt inom givet effektspann. Detta görs för att inte använda mer energi än vad som 
behövs för att noderna ska kunna kommunicera med varandra. Ytterligare en fördel är att inte trafiken 
exponeras över en större yta än nödvändigt. I tabellen kan man se att en klass 1-enhet tillåts att med 
hjälp av effektreglering använda samma uteffekt som en klass 3-enhet. 
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I specifikationen för Bluetooth, utgiven av Bluetooth SIG [2], går det att läsa att Bluetooth använder 
sig av frekvenshopp, en teknik som förkortas FHSS. Frekvenshopp innebär att enheterna som 
kommunicerar med varandra skiftar frekvensområde inom en given periodtid. Totalt utnyttjas upp till 
79 olika kanaler på frekvensbandet 2,4 GHz. De tre Bluetooth-klasserna är frekvenshoppande enligt 
mönstret: 2 402 MHz + k × 1 MHz, där k = 0, 1, 2, … , 78. Byte av frekvens sker 1 600 gånger per 
sekund när data överförs och 3 200 gånger per sekund när nätet skannas av efter enheter att ansluta till. 
Mönstret som frekvensbytena sker efter utbyts när uppkopplingen initieras. Att använda olika 
frekvenser minskar risken för eventuella störningar. Frekvenser som innehåller mycket störningar från 
exempelvis andra trådlösa enheter kan uteslutas helt. 

En Bluetooth-krets ska ha en känslighet på lägst -70 dBm och ska klara av att ta emot signaler med ett 
bitfelsförhållande1 (BER) på mindre än 0,1 %. Med hjälp av Formel 1 går det att räkna ut längsta 
teoretiska räckvidd vid trådlös dataöverföring. 

 

22

2

16 π
λ

d

GGP
P rtt

r =  

Formel 1. Pt – effekt sändare, Pr –känslighet på mottagare, Gt – Antennförstärkning hos sändare, Gr – 
Antennförstärkning hos mottagare, λ – våglängd, d – Distans. 

 

En sändare skickar ut signaler med en specificerad uteffekt beroende av vilket frekvensområde som 
används. Mottagaren tar emot signaler med en angiven känslighet specificerad av den standard den 
följer. Skillnaden mellan emitterad uteffekt och den signaleffekt som når mottagaren definieras med 
hjälp av en länkbudgetberäkning. Med angivna data från specifikationer och från Bluetooth-modulens 
tillverkare kan vi visa länkbudgeten i Figur 2. Figuren visar den Bluetooth-modul som anslutits till 
larmsystemet och den handdator som mjukvaran har utvecklats mot. 

 

 

Figur 2. Länkbudget för uppkoppling mellan handdator och Bluetooth-modul. 

 

                                                      

1 Engelska: ”Bit Error Ratio” 
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Handdatorns uteffekt är fyra dBm och Bluetooth-modulen har en känslighet på -92 dBm. Den svagaste 
länken i en uppkoppling är i den med lägst länkbudget. I det här fallet är det riktningen mellan 
Bluetooth-modulen som sänder med 18 dBm och handdatorn där känsligheten är -70 dBm vilket ger 
den lägsta länkbudgeten på 88 dB. Specifikationer för Bluetooth-modulen i handdatorn är okända och 
antas följa Bluetooth-specifikationen. 

Med värdena från Figur 2 beräknas räckvidden till 250 meter med hjälp av Formel 1. Om högsta 
tillåtna uteffekt 20 dBm används ges räckvidden 315 meter. I båda fallen används ingen 
antennförstärkningen. 

I projektet har ett räckviddstest utförts med den konfiguration som visas i Figur 2. En räckvidd på 300 
meter uppmättes vid fri sikt. För att kunna upprätta en anslutning krävdes ett maximalt avstånd på 180 
meter. Skillnaden beror på att en Bluetooth-modul som inte har en aktiv uppkoppling har lägre 
uteffekt. Detta går att konfigurera om i Bluetooth-modulen som anslutits mot larmsystemet men inte i 
handdatorn. Mer information om detta test går att läsa i Bilaga B och C. 

2.1.2 Wi-Fi 

Det finns för närvarande fyra typer av Wi-Fi: 

•  802.11a: 5 GHz och 54 Mbps 

•  802.11b: 2,4 GHz och 11 Mbps 

•  802.11g: 2,4 GHz och 54 Mbps 

•  802.11n: 2,4 GHz och 450 Mbps 

Av standarderna är det 802.11g som är den mest använda och därför kommer den att beskrivs i detta 
avsnitt. Informationen är hämtad från specifikationen för IEEE 802.11 [3]. 

Det finns åtta olika hastigheter för 802.11g som används beroende på hur signalen moduleras enligt 
Tabell 2. 
 

Tabell 2. Signalmodulering för olika hastigheter i standarden IEEE 802.11g. 

Överföringshastighet Modulation 

6 Mbps BPSK 

9 Mbps BPSK 

12 Mbps QPSK 

18 Mbps QPSK 

24 Mbps 16QAM 

36 Mbps 16QAM 

48 Mbps 64QAM 

54 Mbps 64QAM 

 



2.1 Fysiska lagret  2 FÖRSTUDIE 

 15 

Till skillnad från Bluetooth är Wi-Fi inte frekvenshoppande. Tekniken använder sig istället av 14 
frekvenskanaler som användaren kan välja mellan. All kommunikation sker på den valda kanalen. 
Detta resulterar i att tekniken inte kan undvika frekvenser som används av andra enheter. Det kan ses 
som en nackdel jämfört med Bluetooth att tekniken inte kan undvika kanaler med störningar 
automatiskt. 

Högsta tillåtna uteffekt är 100 mW (20 dBm). Det finns ingen begränsning för en eventuell 
antennförstärkning vilket man kan få med riktantenner. Däremot får inte uteffekten på den utsända 
signalen från antennen överstiga 100 mW. 

Den lägsta känsligheten som en mottagare ska kunna avläsa signaler med är -80 dBm och ett 
ramfelsförhållande2 (FER) på 3 % om ramen innehåller 400 oktetter. Mottagaren ska också klara av att 
ta emot signalstyrkor ända upp till -10 dBm. För tillverkare av kretsar är det tillåtet att ha högre 
känslighet och lägre FER än vad som anges i specifikationen. 

Länkbudgetberäkningar för Wi-Fi fungerar på samma sätt som beskrivs för Bluetooth i avsnitt 2.1.1. 
Det som skiljer mellan teknikerna är gränserna för tillåten uteffekt och känslighet. I Figur 3 visas ett 
exempel med handdatorn som används i projektet och en accesspunkt som inte är specificerad. De 
värden som används är hämtade från specifikationen för IEEE 802.11 [3] och angivna med högsta 
tillåtna uteffekt samt lägsta tillåtna känslighet. 

 

 

Figur 3. Länkbudget för Wi-Fi mellan handdator och accesspunkt. 

 

Genom att använda Formel 1 från avsnitt 2.1.1 går det att räkna ut det längsta teoretiska avståndet med 
de värden som anges i Figur 3. Avståndet bestäms till 995 meter om ingen antennförstärkning anges.  

I det räckviddstest som utförts testades även Wi-Fi. En räckvidd på 240 meter uppmättes mellan 
handdatorn och en accesspunkt med extern antenn. Ytterligare ett test med handdatorn uppkopplad 
mot en PC med ett Wi-Fi-kort som hade intern antenn utfördes. Där uppmättes en räckvidd på 80 
meter. 

 

                                                      

2 Engelska: ”Frame Error Ratio” 
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2.1.3 Slutsats 

Radioteknikerna tillhandhåller en hög överföringshastighet som inte begränsar överföring av data från 
larmsystemet. Det licensfria frekvensbandet 2.4 GHz används av både Bluetooth och Wi-Fi. Att inte 
behöva ansöka om tillstånd för att använda frekvensbandet förenklar installation av systemet. 
Bluetooth har fördelen att den skiftar kanaler inom frekvensbandet under tiden kommunikation sker. 
Kanaler som innehåller mycket störningar undviks. Skillnaden mot Wi-Fi är att användaren manuellt 
får välja en av 14 valbara kanaler och tekniken väljer inte automatiskt bort kanaler med störningar. 

En jämförelse mellan teoretiskt beräknade och uppmätta räckvidder för de båda teknikerna presenteras 
i Tabell 3. För de teoretiska värdena används en uteffekt på 20 dBm. 
 

Tabell 3. Jämförelse mellan teoretisk och praktisk räckvidd för Bluetooth och Wi-Fi. 

Teknik Teori Praktik 

Bluetooth 315 m 300 m 

Wi-Fi 995 m 240 m 

 

För Bluetooth är skillnaden mellan värdena marginell. Vad som bör uppmärksammas är att den 
Bluetooth-modul som användes i räckviddstestet har specificerad uteffekt på 18 dBm vilket gav en 
beräknad räckvidd på 250 meter, se avsnitt 2.1.1. Varför den uppmätta räckvidden är 300 meter kan 
bero på att Bluetooth-modulens uteffekt är högre än 18 dBm. Ytterligare en förklaring kan vara att 
handdatorns Bluetooth-modul har en högre känslighet än den lägst tillåtna som antagits på -70 dBm. 

För Wi-Fi blev skillnaden större. Den teoretiska räckvidden är längre än den uppmätta. Anledningen 
till den stora skillnaden kan vara de teoretiska värdena som användes i beräkningen. Dels kan den 
accesspunkt som användes i testet sända med lägre uteffekt än 20 dBm som antogs. Samma sak gäller 
handdatorn. Med begränsad energimängd i batteriet som driver handdatorn kan tillverkaren beslutat att 
använda en lägre uteffekt än 100 mW som antogs. 

2.2 Säkerhet 

Grundtanken för ett larmsystem är säkerheten. Är inte larmsystemet säkert försvinner systemets 
funktion. När en ny trådlös teknik byggs på ett befintligt system måste det försäkras om att inga 
säkerhetsluckor skapas för obehöriga som kan äventyra systemets funktionalitet. Detta avsnitt 
presenterar olika säkerhetslösningar som teknikerna använder sig utav för att skapa säkra trådlösa 
uppkopplingar. 
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2.2.1 Bluetooth 

Enligt R. Bouhenguel m.fl. [4] byggs säkerheten i en Bluetooth-uppkoppling upp med hjälp av tre 
områden: 

•  Slumpmässiga frekvenshopp 

•  Verifiering vid anslutning, gäller säkerhetsläge 2 och 3 

•  Kryptering av data 

Slumpmässiga frekvenshopp gör att möjligheten för obehöriga att avlyssna uppkopplingen försvåras. 
Anledningen till det är att mönstret som frekvenshoppen sker efter är okänt. För att få reda på mönstret 
måste initieringen av uppkopplingen avlyssnas. Utöver frekvenshoppen kan Bluetooth styra uteffekt 
efter behov. Detta ger fördelen att signalerna inte görs starkare än vad som krävs för att signalen ska 
nå sin mottagare. Signalens räckvidd beror på signalstyrkan och lägre uteffekt minskar exponeringen 
av den trådlösa kommunikationen. 

I Bluetooth-standarden finns det tre säkerhetslägen definierade enligt Bluetooth SIG [5]: 

Läge 1: Oskyddad 

Läge 2: Säkerhet på tjänstnivå 

Läge 3: Säkerhet på länknivå 

Lägena ställer krav där säkerhetsprocedurer för enheter och tjänster kombineras. För enheter finns det 
två nivåer: tillåtna och otillåtna enheter. Tillåtna enheter är dem som tidigare parats ihop med den 
enhet som anslutningen ska upprättas mot. De har full tillgång till alla tjänster jämfört med otillåtna 
enheter som endast har begränsad tillgång. 

Tjänster har följande säkerhetsnivåer: 

Nivå 1: Tjänst kräver tillstånd och verifiering 

Nivå 2: Tjänst kräver endast verifiering 

Nivå 3: Tjänst öppen för alla enheter 

Det första säkerhetsläget har helt avsaknad av någon typ av säkerhet. Alla enheter tillåts ansluta utan 
någon verifiering och ingen kryptering av data krävs. Andra säkerhetsläget har ingen 
säkerhetsprocedur innan en uppkoppling har etablerats. När en uppkoppling är skapad krävs dock att 
säkerhet i form av att tillstånd och verifiering utnyttjas på tjänstnivå. I säkerhetsläge tre utnyttjas 
säkerhetsprocedurer redan innan uppkopplingen är etablerad. Nivån kräver kryptering vid LMP-lagret 
som tillhör länklagret. 

Länklagret använder fyra parametrar för att hantera säkerheten [2]: 

•  Unik adress – 48 bitar 

•  Privat verifieringsnyckel – 128 bitar 

•  Krypteringsnyckel – 8 till 128 bitar 

•  Slumpmässigt genererat nummer – 128 bitar 
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Parametrarna utnyttjas vid olika tillfällen när en anslutning ska upprättas mellan två enheter. Följande 
steg utförs för att upprätta en anslutning: 

•  Generera initieringsnyckel 

•  Generera länknyckel 

•  Utbyta länknyckel mellan enheterna 

•  Autentisera anslutande enhet 

•  Generera krypteringsnyckel 

Inledningsvis när en anslutning ska upprättas skapas en länknyckel. Detta är ett slumpmässigt 128-
bitars värde som delas mellan de enheter som ingår i uppkopplingen. Denna nyckel används som 
grund i säkerheten för en Bluetooth-uppkoppling. Exempelvis används den vid verifieringsprocesser 
och generering av krypteringsnyckel. Länknycklarna finns i ett antal olika varianter enligt Figur 4. De 
kan antingen vara semipermanenta eller temporära. En semipermanent nyckel sparas i ett minne för att 
kunna användas igen till nya uppkopplingar. Skillnaden med en temporär nyckel är att den endast 
används vid en uppkoppling. 

Vid initiering av en Bluetooth-enhet används en så kallad initieringsnyckel om ingen semipermanent 
nyckel finns tillgänglig. Denna skapas med hjälp av PIN-koden som krävs från den anslutande 
enheten, adressen från en av enheterna och ett slumpmässigt nummer. Det slumpmässiga numret 
genereras av en enhet och skickas över till den andra enheten. Vilken adress som används beror på 
följande villkor. Har en av enheterna en fast PIN-kod används den andra enhetens adress. Om båda 
enheterna har variabla PIN-koder används adressen från den enhet som mottar det slumpmässiga 
numret. Dessa parametrar används sedan i en E22-algoritm för att generera nyckeln. Exempel visas i 
Figur 5. Nyckeln kasseras när en annan nyckel, semipermanent eller temporär, skapats. 

 

 

Figur 4. Olika typer av länknycklar. 

 

Figur 5. Generering av initieringsnyckel. 

 

Det finns två olika typer av semipermanenta nycklar, enhets- och kombinationsnyckel. En 
enhetsnyckel genereras första gången enheten startas med hjälp av en E21-algoritm och sparas sedan i 



2.2 Säkerhet  2 FÖRSTUDIE 

 19 

ett internt minne. Denna nyckeltyp används inte längre på grund av att den inte innehåller information 
från motparten. En kombinationsnyckel genereras med samma algoritm men där parametrarna är en 
kombination av egen data och data från den andra enheten enligt Figur 6. Av den anledningen måste 
en ny nyckel genereras för varje anslutande par. Enheterna genererar ett bidrag var till den kommande 
kombinationsnyckeln. Enheternas slumpmässigt genererade nummer tillsammans med deras unika 
adresser används som inparametrar till E21-algoritmen. Därefter utbyter enheterna sitt slumpmässiga 
nummer med varandra. Genom att veta den andra enhetens slumpmässiga nummer kan de beräkna 
fram varandras bidrag. Den slutgiltiga kombinationsnyckeln beräknas därefter fram med en XOR-
operation mellan de båda bidragen. 

 

 

Figur 6. Generering av kombinationsnyckel. 

 

Den temporära nyckeltypen kallas master-nyckel. Användningsområdet för denna nyckel är 
framförallt för master-enheter (se avsnitt 2.3.1) som kommunicerar med flera slave-enheter. Detta för 
att kunna skicka samma meddelande till flera enheter med en gemensam krypteringsnyckel. Nyckeln 
skapas genom att en master-enhet skapar två slumpmässiga tal och använder E22-algoritmen. Därefter 
genereras ett tredje slumpmässigt tal som skickas till slave-enheten. Med hjälp av det sistnämnda talet 
och nuvarande länk-nyckel genererar båda enheterna en bitmask. Master-enheten utför en XOR-
operation med bitmasken och master-nyckeln. Resultatet av operationen skickas till slave-enheten. 
Med hjälp av samma bitmask kan slave-enheten återskapa master-nyckeln och därefter kan den 
användas som länk-nyckel mellan enheterna. Förloppet visas i Figur 7. För att kontrollera att korrekt 
master-nyckel har överförts till slave-enheten utförs en ny verifieringsprocess som beskrivs nedan. 
Master-enheten måste också se till att alla slave-enheter har den nya master-nyckeln innan kryptering 
aktiveras. Samma procedur måste utföras med varje enhet som ansluter mot master-enheten för att 
utbyta master-nyckeln. 
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Figur 7. Generering av master-nyckel. 

 

När länknycklar är utbytta mellan enheterna sker en verifieringsprocess enligt Figur 8. Detta för att 
verifiera att både enheterna har samma länknyckel. I figuren ansluter enhet B mot A. Enhet A 
genererar ett slumpmässigt tal (RAND_A) som skickas över till enhet B. Båda enheterna använder 
detta tal tillsammans med adressen från enhet B (ADR_B) och nuvarande länknyckel i en algoritm 
kallade E1. Denna algoritm generar ett tal (RES) som enhet B returnerar till enhet A. Enhet A som 
genererat samma tal jämför dem och ifall dem stämmer överens har verifieringsprocessen lyckats. E1-
algoritmen genererar också ett tal kallat ”Authenticated Ciphering Offset” (ACO) som används för att 
generera krypteringsnyckeln. Om verifieringen skulle misslyckas måste enheterna vänta en 
fördefinierad tid innan ett nytt försök kan påbörjas. Denna tid ökar för varje misslyckat försök till dess 
att en maximal tid uppnås. Tiden att vänta mellan försöken minskar sedan efter varje lyckad 
verifiering. 

 

 

Figur 8. Verifieringsprocess där enhet B ansluter till enhet A. 

 

Kryptering av data som skickas över en Bluetooth-länk styrs från Link Managern. Om kryptering 
aktiveras genereras en krypteringsnyckel som är mellan åtta och 128-bitar lång. Denna används till att 
kryptera payload-delen av det datapaket som skickas över anslutningen. För att generera nyckeln krävs 
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tre parametrar. Dessa är nuvarande länknyckel, ett 96-bitars ”Chipering Offset Number” samt ett 
slumpmässigt 128-bitars tal. ”Chipering Offset Number” är, beroende på vilken typ av länknyckel som 
används, antingen master-enhetens adress eller ACO-talet från verifieringsprocessen i Figur 8. Det 
finns olika krypteringslägen för olika länknycklar. Används en semipermanent nyckel krypteras inte 
broadcast-trafik. För en master-nyckel finns det tre olika krypteringslägen. Första läget är att ingen 
trafik krypteras. Andra läget krypterar endast individuellt adresserad trafik och inte broadcast-trafik. 
Det sista läget krypterar all trafik över nätet. 

C. Hager och S. Midkiff [6] har i sin analys tagit upp tre säkerhetsproblem med Bluetooth: 

•  Avlyssna initieringen 
Genom att avlyssna initieringen mellan två enheter kan länknyckel och krypteringsnyckel tas 
fram. De kan sedan användas för att avlyssna och skicka data. De anser däremot att detta 
problem gäller de flesta trådlösa tekniker och inte bara Bluetooth. Det är inte heller enkelt att 
utföra en sådan här operation. 

•  Förfalska Bluetooth-adress 
Alla enheter har en unik adress och det ger tillförlitlighet att tillåta vissa enheter. Om en adress 
är tillåten kan denna förfalskas i en annan enhet som då kan upprätta en anslutning. 

•  PIN-kodslängd 
De anser att i många fall används förkorta PIN-koder. Att använda långa PIN-koder gör det 
svårare för angripare att testa alla möjliga kombinationer. 

2.2.2 Wi-Fi 

Enligt Wi-Fi Alliance [7] är Wi-Fi en av världens mest betrodda och mest använda tekniker för trådlös 
överföring med kännetecken som pålitlig prestanda och brett användningsområde. 

Standarden 802.11 [3] erhåller säkerhetstjänster inom följande områden: 

•  Verifiering 

•  Sekretess 

•  Integritet 

Under åren har tre olika säkerhetslösningar arbetats fram för att täcka in dessa områden; WEP, WPA 
och WPA2. 

WEP skapades som en del i standarden 802.11 med syfte att förse ett trådlöst LAN med samma 
säkerhet som ett trådbundet. Enligt Akshay Garg [8] var målet med WEP att täcka in de tre ovan 
nämnda områdena. Lösningarna som användes för att göra detta beskrivs nedan och är hämtade från 
specifikationen för standarden IEEE 802.11 [3]. 
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För verifiering finns det två olika varianter: Open System Authentication (OSA) och Shared Key 
Authentication (SKA) enligt Figur 9. Om OSA används verifieras inte den anslutande nodens identitet. 
Det som sker är att noden begär att få ansluta mot accesspunkten. Accesspunkten skickar därefter 
tillbaka autentiseringsresultatet. Om autentiseringen lyckas, upprättas en anslutning mellan dem och 
noden ingår i nätverket. SKA-metoden utnyttjar en delad nyckel, WEP-nyckel, för att verifiera 
anslutande noder. Nyckeln är ett sätt att kontrollera om noden är behörig. Tillåtna noder känner till 
nyckeln och otillåtna gör det inte. Anslutningen inleds genom att en nod skickar en begäran till 
accesspunkten om att få ansluta. Accesspunkten svarar med att skicka en text som noden ska kryptera 
med hjälp av den gemensamma nyckeln. Därefter skickas den krypterade texten tillbaka till 
accesspunkten. Om texten är korrekt krypterad bevisar detta att nodens nyckel stämmer. 
Accesspunkten beviljar i det fallet anslutningen. 

 

 

Figur 9. Verifieringsprocesser i WEP. 

 

För att försvåra avlyssning av data som skickas över nätverket krypteras denna. Varje paket som 
skickas krypteras med en bitström genererad av ett RC4-chip. För att generera bitströmmen används 
en 64-bitars RC4-nyckel. Nyckeln skapas med hjälp av WEP-nyckeln tillsammans med en 24-bitars 
vektor som kallas ”initialization vector” (IV). IV bestäms av sändaren och kan bytas ut periodiskt för 
att undvika att alla paket krypteras med samma bitström hela tiden. Krypteringen utför en XOR-
operation mellan den genererade bitströmmen och den data som ska skickas. 

För att säkerhetsställa att data som skickas kommer fram intakt beräknas ett CRC-värde. CRC är ett 
värde som beräknas fram med hjälp av en XOR-operation mellan data och ett definierat bitmönster. 
CRC-värdet krypteras tillsammans med data. När paketet kommer fram dekrypteras det och 
mottagaren beräknar ett nytt CRC-värde. Medföljande CRC jämförs med det nyligen beräknade. 
Skulle dem skilja sig åt betyder det att data som mottagits inte stämmer överens med data som 
sändaren skickat. 
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Som första säkerhetsprotokoll till standarden 802.11 har WEP en del brister. Akshay Garg [8] har 
hittat sårbarheter i alla de tre områden som WEP skapades för att täcka in: 

•  Verifiering 
Om verifieringsprocessen avlyssnas kan både den text accesspunkten skickar samt den 
krypterade texten som skickas som svar från den anslutande noden avläsas. Med hjälp av de 
två strängarna kan WEP-nyckeln återskapas med en XOR-operation. Samma nyckel används 
vid kryptering av data och detta medför att avlyssnad trafik kan dekrypteras enklare. 

•  Kryptering 
Krypteringen bygger förutom på WEP-nyckeln även på vektorn IV för att kunna förändra 
krypteringsnyckeln med jämna mellanrum. Dock kan vektorn bara erhålla 224 olika 
kombinationer. På grund av detta kommer samma IV-tal att upprepas igen. Genom att 
avlyssna trafiken en längre tid och spara alla paket kan mönster mellan paketen hittas. Med 
hjälp av mönstren kan en tabell med alla kombinationer mellan WEP-nyckeln och IV-vektorer 
skapas. Denna tabell kan utnyttjas till att skicka paket i nätverket och dekryptera avlyssnad 
trafik. 

•  Integritet 
Om ovanstående punkter genomförs kan alla paket som skickas dekrypteras. Data som skickas 
över nätet blir tillgänglig för obehöriga och integriteten äventyras. 

På grund av säkerhetsbristerna i WEP beslöt IEEE och Wi-Fi Alliance att skapa en ny standard som 
kallas 802.11i. Utvecklingen av denna standard tog tid och en ersättare till WEP krävdes snarast.  
Wi-Fi Alliance beslutade att skapa WPA som bygger på de delar av 802.11i som vid den tidpunkten 
var bestämda. När standarden var färdigutvecklad 2004 skapades WPA2 som bygger på hela 
standarden. 

Enligt specifikationen för IEEE 802.11i [9] återfinns ett antal förbättrade säkerhetslösningar jämfört 
med WEP: 

•  Förbättrade verifierings metoder 

•  Nyckelhanteringsalgoritmer 

•  Krypterad nyckelhantering 

•  Integritet: Förbättrad metod för inkapsling av data 

För att verifiera en anslutande nod används en standard kallad IEEE 802.1X. Verifieringen är 
portbaserad vilket innebär att tillgängliga portar delas in i två grupper; kontrollerade och 
okontrollerade. De okontrollerade portarna har alla noder tillgång till utan att verifiering utförts. De 
används ofta till att utföra verifieringen mot exempelvis en autentisieringsserver. De kontrollerade 
portarna är skyddade av verifieringsprocessen och de är tillgängliga för en nod först efter att noden 
verifierats med lyckat resultat. Verifieringen sker antingen mot exempelvis en RADIUS-server eller 
med hjälp en delad nyckel kallad ”pre-shared key”. 

Vid verifiering mot en autentiseringsserver skapas en ”Pairwise Master key” (PMK). Denna nyckel 
finns tillgänglig för både noden och accesspunkten under hela uppkopplingstiden. Av säkerhetsskäl 
används inte denna nyckel till kryptering eller liknande. Däremot används PMK till att generera fyra 
temporära nycklar. Nycklarna ska vara unika vid varje tillfälle anslutningen upprättas och därför 
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används utöver PMK även slumpmässigt genererade tal. För att nycklarna ska bindas till enheterna 
används också deras MAC-adresser i genereringen. Tillsammans kallas de här nycklarna ”Pairwise 
Transient Key” (PTK). För att generera och utbyta nycklarna används en fyrvägs-handskakningsmetod 
enligt Figur 10.  

 

 

Figur 10. Handskakning för att utbyta PTK. 

 

Handskakningen inleds med att enheterna utbyter de slumpmässigt genererade talen för att båda 
enheterna ska kunna generera PTK. Accesspunkten skickar därefter en ”group transient key” (GTK). 
Detta är en uppsättning nycklar som används till broadcast-meddelanden. PTK kan inte användas till 
detta för att dem är unika för varje enhet som är ansluten mot accesspunkten. GTK kan behöva 
uppdateras när en enhet lämnar nätverket eller när dess giltighetstid passerats. Detta görs med en 
tvåvägs handskakning där accesspunkten skickar ut den nya GTK och enheterna bekräftar i sin tur 
mottagandet. 

För mindre nätverk som inte har en autentiseringsserver utförs inte hela verifieringsprocessen. Istället 
används den delade nyckeln ”pre-shared key” för att generera PMK. 

Krypteringsvarianterna som finns i 802.11i är TKIP och AES-CCMP. TKIP är baserad på samma 
teknik som WEP. Men med bättre metoder kring generingen av krypteringsnycklar anses denna teknik 
säkrare. Bland annat används ett 48-bitars IV-tal. För att förbättra integriteten för den data som skickas 
ersattes CRC-kontrollen mot ett MIC-värde (Message Integrity Check). Detta värde genereras med 
hjälp av MAC-adresserna från mottagare och sändare tillsammans med bland annat en MIC-nyckel för 
att göra värdet slumpmässigt. Denna teknik antogs i standarden för att möjligöra bakåtkompabilitet 
med äldre produkter genom att enbart uppdatera mjukvara3. AES-CCMP är utvecklad för och 
obligatorisk i 802.11i. Tekniken bygger på en AES-krypteringsalgoritm som kräver en 128-bitars 
nyckel och ett 128-bitars bitblock. Bitblocket består av en temporär nyckel tillsammans med en 
räknare som stegar upp för varje paket som ska krypteras. När räknaren som består av 48-bitar börjar 
räkna om från noll måste en ny temporär nyckel genereras för att säkerheten inte ska äventyras. 

                                                      

3 Engelska: ”Firmware” 
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2.2.3 Slutsats 

Både Wi-Fi och Bluetooth har bra säkerhetslösningar. Om enheterna konfigureras rätt med de säkraste 
alternativen som erhålls erbjuder båda teknikerna säkra lösningar för projektets ändamål. Däremot har 
Bluetooth egenskaper till teknikens fördel som inte Wi-Fi erbjuder. Att tekniken hoppar mellan olika 
frekvenser begränsar möjligheten till att avlyssna uppkopplingen. För att kunna hinna med 
frekvenshoppningarna krävs avancerad utrustning. Wi-Fi har till sin nackdel att tekniken är väldigt 
utbredd och det krävs ingen avancerad utrustning för att kunna avlyssna en uppkoppling. Bluetooth 
erbjuder också möjligheten att båda enheterna måste autentiseras mot varandra jämfört med Wi-Fi 
som bara erbjuder autentisering i en riktning. Exempelvis att en mobiltelefon autentiserar sig mot en 
accesspunkt och därefter autentiseras accesspunkten mot mobiltelefonen. 

2.3 Topologi 

2.3.1 Bluetooth 

Bluetooth SIG [10] beskriver att noder kan delas in i två klasser, master- och slave-enheter. Skillnaden 
mellan dem är att en master-enhet kan ta initiativ till att upprätta en anslutning mot en annan enhet. 
Topologin kan se ut på olika sätt men det måste alltid finnas minst en master-enhet. 

I Figur 11 visas flera noder som är ansluta till varandra i ett nätverk. En master-enhet kan vara 
uppkopplad mot flera slave-enheter och en slave-enhet kan vara uppkopplad mot upp till fyra master-
enheter. Master-enheter kan vara anslutna direkt till varandra vilket inte slave-enheter har möjlighet 
till. 

 

 

Figur 11. Topologier som används i Bluetooth. 

 

2.3.2 Wi-Fi 

William Stallings [11] anger att topologin för Wi-Fi kan bestå av ett antal noder med en accesspunkt i 
mitten enligt Figur 12. Accesspunkten upprättar anslutningar mot alla noder och hanterar 
kommunikationen mellan dem. 
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Figur 12. Stjärntopologi för Wi-Fi. 

 

Noder kan också kommunicera i ett så kallat Ad-Hoc-nätverk enligt Figur 13. Ad-Hoc innebär att 
noderna själva upprättar anslutningar mot varandra. Central flödeskontroll som stjärntopologin har i 
Figur 12 används inte. All kommunikationen sker direkt mellan nodparen. Om det inte finns en 
uppkoppling mellan ett nodpar kan kommunikation ske genom att de utnyttjar länkar genom andra 
noder. 

 

 

Figur 13. Ad-Hoc-topologi för Wi-Fi. 

 

2.3.3 Slutsats 

Projektet kräver att en anslutning ska kunna upprättas mellan två noder, handenheten och 
larmsystemet. Båda Bluetooth och Wi-Fi erbjuder anslutningsmöjligheter som uppfyller detta.  
För Bluetooth är det en point-point-anslutning och för Wi-Fi en Ad-Hoc-anslutning som är aktuell. 
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3 Metod 

3.1 Trådlös kommunikation 

Larmsystemet har en centralenhet som styr och sköter all kommunikation till systemets sensorer. Det 
är till den här enheten som alla kommandon från applikationen ska skickas. Systemet bygger på ett 
egenutvecklat radiokommunikationsprotokoll som inte finns i handdatorer eller mobiltelefoner. För att 
kunna styra larmsystemet från en handenhet måste en ny trådlös teknik integreras i larmsystemet eller 
i handenheten. 

3.1.1 Val av överföringsteknik 

I projektets inledning var tre olika trådlösa tekniker aktuella att välja mellan: 

•  Bluetooth 

•  Wi-Fi 

•  Radiotekniken som används i larmsystemet 

Bluetooth är en känd teknik som finns i de flesta mobiltelefoner. Wi-Fi går att hitta i handdatorer och i 
mer avancerade mobiltelefoner. Att ansluta en extern enhet med larmsystemets radioteknik till en 
mobiltelefon eller handdator valdes bort tidigt. Med en extern enhet ansluten skulle handenheten göras 
otymplig. När de flesta handenheter redan har två väl fungerande trådlösa tekniker integrerade är det 
bättre att utnyttja dem för att förenkla användandet av applikationen. 

Bluetooth och Wi-Fi har liknande karaktär genom att de använder samma frekvensband. Teknikerna är 
väl etablerade och valet av teknik avgjordes av skillnaderna mellan deras säkerhet och räckvidd. 

Säkerheten i de båda teknikerna är bra. Det viktigaste är att de konfigureras rätt med de säkraste 
alternativen teknikerna har att erbjuda. Det finns alltid säkerhetsbrister som går att utnyttja i och med 
att teknikernas specifikationer är tillgängliga för alla. Skillnaden mellan teknikerna är däremot 
storleken på säkerhetsbristerna och svårighetsgraden att komma åt dem. Här ansågs det bästa valet 
vara Bluetooth. 

Teknikernas räckvidd beror på dess uteffekt samt mottagningskänslighet. För att ta reda på den 
verkliga räckvidden gjordes ett räckviddstest med fri sikt. Under testet utrustades en bärbar dator med 
ett Wi-Fi-kort. En anslutning upprättades mellan en handdator och datorn. Genom att skicka en 
datasträng från handdatorn till datorn kunde uppkopplingen testas. Datorn som användes i testet körde 
terminalprogrammet DockLight utgivet av Flachmann & Heggelbacher. Programmet användes för att 
kontrollera att data mottagits korrekt. Avståndet mellan dator och handdator ökades gradvis och en 
mätpunkt noterades när kommunikationen avbröts. Försök att återansluta när uppkopplingen bröts 
gjordes också. Om det krävdes kortare avstånd för att upprätta uppkopplingen igen noterades det. 
Samma test utfördes med två olika Bluetooth-moduler. En utvecklingsplattform med en Bluetooth-
modul som har extern antenn och en Bluetooth-modul med intern antenn användes. Mer information 
angående testet går att hitta i testspecifikationen, bilaga B. 
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3.1.2 Implementation av vald överföringsteknik 

När valet av teknik föll på Bluetooth skulle tekniken integreras i larmsystemets centralenhet. För detta 
ändamål användes en utvecklingsplattform [12] och en Bluetooth-modul [13] från Free2Move. En 
Bluetooth-modul med extern antenn valdes på grund av bättre räckvidd, se bilaga C. Centralenheten 
har en USB-anslutning för att kunna konfigurera systemet från en PC. Ledningarna på centralenhetens 
kretskort som leder till USB-kretsen kapades för att undvika störningar därifrån. På de ledningarna 
löddes kablar fast för att kunna ansluta utvecklingsplattformens seriella gränssnitt mot centralenheten. 
På utvecklingsplattformen installerades sedan Bluetooth-modulen enligt Figur 14. 

 

 

Figur 14. Uppkoppling av Bluetooth-modul mot larmsystemet. 

 

Centralenheten kommunicerar i grundutförande med 115 200 bitar per sekund mot en PC. Kablarna 
som löddes fast på centralenheten förlängde ledningarna som tidigare gick till USB-kretsen. På grund 
av kablarnas längd mellan larmsystemet och utvecklingsplattformen blev det bitfel när uppkopplingen 
skulle testas. För att undvika de här bitfelen sänktes bithastigheten till 19 200 bitar per sekund. 
Kablarna som användes var inte gjorda för att skicka data med hög överföringshastighet. Om 
Bluetooth-modulen i framtiden monteras på centralenhetens kretskort undviks detta genom att 
ledningarna inte görs för långa. 

För att försäkra att kommunikationen över den nya Bluetooth-uppkopplingen fungerade skickades 
olika kommandon från en dator till centralenheten. När detta fungerade skickades kommandon från en 
handdator över Bluetooth-anslutningen till centralenheten med ett egenutvecklat testprogram. Svaret 
från centralenheten kontrollerades för att verifiera att de kommandon som skickades förstods, 
genomfördes och bekräftades korrekt. Med den sänkta bithastigheten utfördes detta momentet med bra 
resultat. 

Under utvecklingen av applikationen framkom att 19 200 bitar per sekund var för långsamt för att 
överföra bilder. Beställda bilder skickade centralenheten ut i tre kilobyte per sekund. Med för låg 
överföringshastighet ignorerade Bluetooth-modulen delar av den data som skickades från 
centralenheten. Anledningen till detta är att Bluetooth-modulen inte kan buffra data. Detta fick till 
följd att hela bilden inte kom fram korrekt. För att lösa problemet ökades hastigheten till 57 600 bitar 
per sekund. Inga bitfel kunde upptäckas med den nya hastigheten och det verifierades att de beställda 
bilderna överfördes korrekt. 
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3.2 Mjukvara 

Applikationen utvecklades i Microsoft Visual Studio 2008 med .NET Compact Framework 2.0 och 
programmeringsspråket C# [14]. 

3.2.1 Applikationsstruktur 

Applikationens grund består av fyra trådar5. Första tråden hanterar applikationen och dess grafiska 
gränssnitt. Denna startas i samband med att användaren startar applikationen. Tråden hanterar alla 
grafiska komponenter och de händelser som ska ske om exempelvis en knapp trycks in. 

När en funktion mot larmet ska utföras startas en funktionstråd som beskrivs i avsnitt 3.2.3. För att 
undvika att det skickas flera kommandon från applikationen samtidigt kan det endast finnas en aktiv 
funktionstråd. Det förenklar vid mottagandet av meddelanden att applikationen vet vilken funktion 
som körs. 

För att ta emot meddelanden från larmsystemet används två trådar. En av dem läser in data från 
inkommande buffert och placerar varje meddelande för sig i en kö. Den andra tråden hanterar 
inläsning av meddelanden från kön och skickar antingen vidare det till nuvarande funktionstråd eller i 
vissa fall behandlar meddelandet själv. Trådarna beskrivs i avsnitt 3.2.2. 

3.2.2 Överföring av data 

När ett kommando skickas till larmsystemet utförs vald operation av larmet och därefter svarar 
systemet genom att skicka tillbaka ett meddelande. Svaret kan vara en bekräftelse på att operationen 
utförts korrekt eller innehålla information som begärts och som ska presenteras för användaren. 

Handdatorns Bluetooth-modul kopplas i applikationen till ett serieport-objekt [15]. Serieporten har en 
buffert för inkommande och en buffert för utgående trafik. För att skicka data skrivs en byte-array, 
som innehåller hela meddelandet, till serieportens buffert för utgående data. Därefter skickas data ut av 
Bluetooth-modulen på den trådlösa länken till larmsystemet. Data skickas från den funktionstråd som 
körs. 

Mottagningen av svaret hanteras i en egen tråd som körs i bakgrunden parallellt med applikationen. 
Fördelen med den här lösningen är att gränssnittet inte låser sig när en funktion utförs och inväntar 
svar från larmsystemet. Användaren kan fortsätta arbeta med gränssnittet under tiden data skickas och 
tas emot. Larmsystemet skickar en del information automatiskt till handdatorn om applikationen är 
inloggad. Att ha en parallell tråd som avläser inkommande buffert skapar fördelen att dessa 
meddelanden upptäcks snabbt. Exempel på ett sådant meddelande är om ett larm utlöses. 
Mottagningstråden kan ta emot larmet och behandla informationen som kommer ifrån centralenheten 
för att till sist presentera det för användaren. Inledningsvis byggdes denna tråd upp enligt Figur 15. 

                                                      

5 Exekveringsenhet, engelska: ”Thread” 
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Figur 15. Flödesschema för tidigare mottagningstråd i applikation. 

 

Mottagningstråden anropar funktionen ReceiveData() där den väntar på att ett meddelande ska tas 
emot. När ett meddelande mottagits läses det in och returneras. Tråden kontrollerar om meddelandet är 
beställt och flyttar i det fallet meddelandet till en delad variabel. Detta är en global byte-array som 
även funktionstrådarna har åtkomst till. Mottagningstråden startar funktionstråden som varit blockerad 
i väntan på svar från larmsystemet. Innan funktionstråden blir aktiv blockerar mottagningstråden sig 
själv. När funktionstråden behandlat meddelandet i den delade variabeln startas mottagningstråden 
igång igen. 

Denna lösning fungerade fram till att större datamängder skulle tas emot vid beställning av bilder. Att 
ladda in ett meddelande från serieportens buffert och sedan behandla detta innan nästa meddelande 
laddas in blev för långsamt. Resultatet blev att handdatorn slutade ta emot data som skickades. Trolig 
anledning till detta var att Bluetooth-modulens buffert fylldes. För att lösa detta gjordes 
mottagningsfunktionen till höger i Figur 15 om till en egen tråd som presenteras i Figur 16. Denna tråd 
fick till uppgift att flytta meddelanden från serieportens buffert till en intern kö. Kön kan lagra större 
datamängder jämfört med Bluetooth-modulens buffert. Fördelen blir att data som tas emot kan flyttas 
från Bluetooth-modulens buffert i en snabbare takt. Mottagna meddelanden kan sedan ligga lagrade i 
den interna kön i väntan på att bli behandlade av applikationen. Den tidigare mottagningstråden läser 
nu istället in meddelanden från kön för att sedan låta funktionstråden behandla meddelandet som 
tidigare. 
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Figur 16. Flödesschema för mottagningstrådarna i applikationen. 

 

Olika varianter för att kontrollera om det finns data i serieportens buffert testades. I serieport-objektet 
finns möjligheten att aktivera olika händelsehanterare6. En händelsehanterare anropar en given 
funktion när en specifik händelse inträffar, i det här fallet när data mottagits. Att låta 
mottagningstråden till höger i Figur 16 vara blockerad till dess att händelsehanteraren aktiverar tråden 
när data tas emot ansågs som en bra lösning. Dessvärre var händelsehanteraren långsam med att 
aktivera tråden. Detta ledde till att när bilder skulle tas emot försökte Bluetooth-modulen som är 
ansluten mot larmsystemet utöva flödeskontroll. I dagsläget har inte larmsystemet stöd för detta. 
Försök gjordes att låta mottagningstråden aktivt läsa av antalet mottagna byte som finns i bufferten en 
gång per millisekund. Med denna metod upptäcks mottagen data snabbare och tråden kan börja 
överföra data till kön. Denna åtgärd löste problemet med att larmsystemets Bluetooth-modul behövde 
använda sig utav flödeskontrollen när bilder skulle överföras. 

3.2.3 Implementation av funktioner 

De funktioner som applikationen skulle utföra specificerades av Lansen, bifogat i Bilaga A. 
Funktionsspecifikationen listade de funktioner som efterfrågades tillsammans med vilka kommandon 
som krävs för att utföra dem. Med tillgång till specifikationen för larmsystemets kommandon kunde 
dem implementeras i applikationen. 

                                                      

6 Engelska: ”Event handlers” 
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Inledningsvis när en funktion skulle implementeras användes Lansens radiospecifikation för att se hur 
kommandot var konstruerat. Kommandot testades först med PC och terminalprogrammet Docklight. 
Kommandona kunde skrivas hexadecimalt i programmet och därefter skickas över en Bluetooth-länk 
till larmsystemet. Det mottagna svaret från larmsystemet presenterades hexadecimalt i samma 
program. Med hjälp av DockLight kunde varje funktion testas i praktiken och svaret kunde 
kontrolleras. Detta gav en stor fördel när funktionen skulle implementeras i applikationen. Även en del 
felsökning gjordes med PC och DockLight. 

Varje funktion som utförs av applikationen körs i en separat tråd. Funktionstrådarna byggdes upp efter 
en gemensam grundmall enligt Figur 17. Beroende på vad de olika funktionerna skulle utföra kan de 
olika trådarna skilja sig från varandra en del. Alla trådar har däremot de grundfunktioner som mallen 
beskriver. 
 

 

Figur 17. Flödesschema för funktionstråd. 

 

Tråden inleder med att bygga upp meddelandet i en byte-array. Därefter skickas denna array till 
serieportens buffert. Tråden blockerar sig själv i väntan på ett svar från larmsystemet. Hur 
mottagningen fungerar beskrivs i föregående avsnitt. En timeout sker om ett svar inte tas emot inom 
given tidsram. När ett svar mottagits verifieras meddelandet och därefter behandlas data som ingick i 
meddelandet. Meddelandet kan bestå av en bekräftelse att skickat kommando utförts eller information 
om systemet som efterfrågats. När funktionen utförts och bekräftelse mottagits stängs tråden ner och 
en ny funktion kan utföras av användaren. 

3.2.4 Gränssnitt 

För att göra det enkelt att navigera mellan de olika funktionerna delades dem in i tre grupper. 
Grupperna fick varsin vy i applikationen. Vyerna byggdes upp av fliksystem där varje flik presenterar 
en eller flera funktioner. För att navigera mellan vyerna skapades en menylist längst ner på skärmen. 
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Förutom en navigeringsmeny innehåller även denna list åtkomst till virtuellt tangentbord och 
möjlighet till att logga ut från applikationen. Gränssnittet visas i Figur 18. 

 

 

Figur 18. Hemvyn med flikar och meny aktiverad. 

 

Innan applikationen får åtkomst till larmsystemet måste användaren verifiera sig med en PIN-kod. När 
applikationen startas ombeds användaren att ange en giltig PIN-kod. För att applikationen ska kunna 
skicka kommandon till larmsystemet måste rätt COM-port användas. Vilken COM-port som är 
kopplad till Bluetooth-modulen i en handdator eller mobiltelefon kan skilja. För användaren 
presenteras valbara COM-portar på en inställningssida som visas innan inloggning sker. När en COM-
port är vald sparas valet i operativsystemets register. 

3.2.5 Funktioner 

Följande funktioner har implementerats i applikationen: 

•  Logga in 

•  Logga ut  

•  Larma av och på 

•  Ta emot utlöst larm 

•  Beställa bild 

•  Presentera sensorstatus 

•  Presentera GSM-status 

•  Aktivera radiotest 

•  Aktivera sensortest 

•  Testa uppkopplingar 

•  Installera sensorer 
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Logga in 

Användaren kan logga in i systemet efter att rätt COM-port är vald. Lösenordet som används för 
inloggning går att spara på enheten om inloggningen lyckas. Vid lyckad inloggning kommer 
användaren till vyn för att välja driftläge. Inloggningsvyn visas i Figur 19. 

Logga ut 

Det går att logga ut från larmsystemet från alla vyer. Detta görs genom att trycka på knappen logga ut 
som visas i menyraden längst ner i vänster hörn på enhetens skärm, se Figur 20. När utloggningen 
utförts visas inloggningsvyn. Härifrån kan användaren välja att logga in igen eller att avsluta 
applikationen genom att trycka på avsluta i samma menyrad. 

Larma av och på 

Den första vyn som möter användaren efter att inloggning accepterats med korrekt PIN-kod är en vy 
där det går att välja driftläge mellan hemma, borta och natt. Att välja ett driftläge görs genom att 
trycka på den valda bilden. Bilden får sedan en kraftigare ram och en bock i övre höger hörn för att 
bekräfta för användaren att driftläget är aktiverat. Exempel visas i Figur 20 där driftläget borta är valt. 

Ta emot utlöst larm 

Ett utlöst larm presenteras på samma flik som byte av driftläge sker från. Användaren kan därifrån se 
information om vad det är för typ av larm, vilken sensor och sektor som utlöst larmet samt tidpunkt. 
Användaren ges också möjligheten till att kvittera det utlösta larmet. Exempel visas i Figur 20. 

 

 

Figur 19. Inloggningsvy när programmet startats. 

 

Figur 20. Presentation av utlöst larm och möjlighet 
att byta driftläge. 
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Beställa bild 

Till larmsystemet kan kamerasensorer anslutas. Från applikationen har användaren möjlighet att kunna 
ladda in bilder från valfri kamerasensor. Sensorerna presenteras i en lista där endast kamerasensorer 
listas. När bilden beställs visas en förloppsindikator7 för att visa att bilden överförs och bearbetas. När 
en bild beställs tar vald kamera en serie med bilder. Den första bilden och den bild som skiljer mest 
från den första överförs till handenheten. Med nuvarande system tar det ungefär 45 sekunder att 
presentera bilderna från att de är beställda. Fliken visas i Figur 21. 

Sensorstatus 

När användaren loggar in hämtar applikationen en lista på systemets sensorer. Listan presenteras för 
användaren på fliken ”Sensorstatus” i statusvyn enligt Figur 22. Efter att fliken har fått fokus laddas 
ytterligare information om systemets sensorer in. Listan uppdateras kontinuerligt under tiden 
information skickas från larmsystemet. Sensorstatus laddas in periodvis var femtonde minut. Om 
sensorn utsätts för sabotage (SAB) uppdateras det direkt. För att sensorernas täckning ska presenteras 
måste radiotest vara aktiverat. Om radiotest är aktiverat uppdateras täckningen med 30 sekunders 
mellanrum. 

GSM-status 

När fliken ”GSM” öppnas i applikationen laddas status in för SIM-kortet och information om saldo. 
Första gången fliken öppnas efter inloggning är alla fälten tomma. Inom ett par sekunder har 
informationen laddats in från larmsystemet. Fliken presenterar information om SIM-kortet, operatör, 
täckning och nuvarande saldo. Exempel presenteras i Figur 23. Informationen hämtas periodvis var 
femtonde minut. 

 

 

Figur 21. Bilder kan beställas från 
systemets kamerasensorer. 

 

Figur 22. Presentation av systemets 
sensorer. 

 

Figur 23. Presentation av systemets 
GSM-anslutning. 

 

                                                      

7 Engelska: ”Progress bar” 
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Radiotest 

Under ett radiotest blinkar alla sensorer i systemet mellan en och tre gånger i intervall beroende på hur 
bra sensorns uppkoppling är mot centralenheten. Det går att aktivera detta läge från applikationen 
genom att visa testfliken som finns i statusvyn. När användaren aktiverar testet visas ett meddelande 
om testet har aktiverats eller misslyckats. Figur 24 visar denna flik. 

Sensortest 

Sensortest aktiveras från samma flik som radiotest, se Figur 24. Testet går ut på att sensorerna i 
systemet tänder en diod när dem detekterar en rörelse. För användaren visas ett meddelande om 
applikationen lyckats eller misslyckats att aktivera testet. 

Testa uppkopplingar 

I statusvyn finns en flik som presenterar systemets uppkopplingar, se Figur 25. Uppkopplingar innebär  
e-postadresser och mobiltelefonnummer som lagts till för att systemet ska kunna skicka  
e-postmeddelanden eller SMS-meddelanden till användaren. Det finns stöd för upp till 15 
uppkopplingar. När fliken visas laddar applikationen automatiskt in de uppkopplingar som är tillagda. 
Användaren kan markera valfri uppkoppling och välja att testa denna. Ett meddelande visas om testet 
gick att utföra. Därefter måste användaren själv kontrollera att ett e-postmeddelande alternativet SMS-
meddelande tas emot från larmsystemet.  

Installera sensorer 

Sensorer installeras genom att användaren går in på vyn ”Installation” och aktiverar installationsläget. 
Systemet söker automatiskt efter sensorer som finns i omgivningen och lägger till dem i systemet. En 
lista med de sensorer som eventuellt installeras presenteras för användaren i samma flik. När 
användaren är klar med installation av nya sensorer måste installationsläget stängas av manuellt. 
Exempel presenteras i Figur 26. 

 

 

Figur 24. Olika sensor-tester kan 
aktiveras. 

 

Figur 25. Systemets uppkopplingar 
kan testas. 

 

Figur 26. Installation av sensorer. 
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3.2.6 Testning 

Applikationens olika funktioner har testats och verifierats att de fungerar efter implementation. De 
flesta funktioner har körts i felsökningsläge för att kontrollera att allt sker som det är tänkt. Undantaget 
är funktionen som laddar in bilder som inte gick att köra i felsökningsläge på grund av att programmet 
blev för långsamt. Mer ingående testning av varje implementerad funktion har inte utförts på grund av 
tidsbrist. Den färdiga applikationen har använts i längre perioder för att bland annat kontrollera 
uppkopplingens stabilitet och att låta applikationen uppdatera statusinformation automatiskt. 
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4 Resultat 
Projektet har resulterat i en undersökning av Wi-Fi och Bluetooth och deras lämplighet att integreras i 
Lansens larmsystem. Vald trådlös teknik, en Bluetooth-radiomodul, har anslutits till larmsystemet och 
en applikation med ett grafiskt användargränssnitt har utvecklats för att fjärrstyra systemet. 

4.1 Trådlös kommunikation 

En undersökning har utförts där Bluetooth och Wi-Fi har jämförts på följande punkter: 

•  Fysiska lagret 

•  Säkerhet 

•  Topologi 

•  Räckvidd 

Underlaget från undersökningen, se avsnitt 2, visar att på många punkter har båda teknikerna 
jämförbara resultat. Mindre skillnader var det som avgjorde valet. Ur säkerhetssynpunkt var Bluetooth 
det bättre valet. Mindre allvarliga säkerhetsbrister och frekvenshoppning var de viktigaste 
skillnaderna. Detta tillsammans med resultatet från ett räckviddstest som utfördes med fri sikt gjorde 
att valet av teknik blev Bluetooth. I testet framkom att Bluetooth hade en räckvidd på 300 meter mot 
Wi-Fi som hade en räckvidd på 240 meter. Noterbart är att Wi-Fi hade bättre teoretisk räckvidd, 950 
meter mot Bluetooth som beräknades till 315 meter. Mer om räckviddstestet går att läsa om i Bilaga B 
och C. 

En utvecklingsplattform med en Bluetooth-modul från Free2Move har anslutits till larmsystemets 
centralenhet. Bluetooth-modulen konfigurerades till att använda säkerhetsnivå tre. En bithastighet som 
klarade larmsystemets krav valdes till 57 600 bitar per sekund. 

Räckviddstestet för Bluetooth som utfördes gav förutom en räckvidd på 300 meter med fri sikt även 
resultatet att det krävdes ett maximalt avstånd på 180 meter för att ansluta mot systemet. Anledningen 
till att avstånden skiljer är att Bluetooth-modulen i handdatorn som användes i projektet och i 
räckviddstestet har lägre uteffekt när en anslutning skall upprättas. Detta har konfigurerats om i 
Bluetooth-modulen som är ansluten till larmsystemet. Möjligheten att göra detta på handdatorn har 
inte hittats. 
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4.2 Applikation 

Programmet är skrivet för operativsystemet Windows Mobile 6.1 och kompileras till ett klassbibliotek 
(dll-fil) och en körbar fil (exe-fil). Innan applikationen kan köras måste handdatorn paras ihop med 
larmsystemets Bluetooth-modul. Vilken COM-port som är kopplad till Bluetooth-modulen i 
handdatorn måste kontrolleras av användaren. COM-porten ska anges i applikationen första gången 
den används. 

4.2.1 Gränssnitt 

Applikationen består av tre vyer. Varje vy innehåller ett antal funktioner inom ett område. Vyerna är 
uppbyggda med en flikstruktur där varje flik tillhandhåller en eller ett par funktioner som utför 
liknande uppgifter. För att navigera mellan vyerna används en meny som är tillgänglig från en list 
längst ner på skärmen med följande val: 

Hem 

Detta är den vy användaren ser först efter inloggning. Här är de mest vardagliga funktionerna 
placerade som ska vara lättåtkomliga. Eventuellt utlösta larm presenteras i denna vy. 

Status 

Från statusvyn har användaren möjlighet till att kontrollera statusen på systemets olika delar. 
Exempelvis kan status på systemets sensorer och GSM-anslutning visas.  

Installation 

Installationsvyn är endast tillgänglig om användaren är inloggad som administratör. Härifrån kan 
exempelvis nya sensorer installeras. 

4.2.2 Funktioner 

Följande funktioner kan utföras i applikationen: 

•  Logga in och ut  

•  Larma av och på 

•  Ta emot och kvittera utlöst larm 

•  Beställa bilder 

•  Presentera sensorstatus 

•  Presentera GSM-status 

•  Radiotest 

•  Sensortest 

•  Testa uppkopplingar  

•  Installera sensorer 
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5 Slutsatser och diskussion 
Under projektet har det tagits fram en applikation för att fjärrstyra Lansens larmsystem. Inför projektet 
specificerades 13 funktioner som önskades att kunna utföras av applikationen. Av dem har 11 
funktioner implementerats. Funktionerna är uppdelade i olika användningsområden och tillgängliga 
genom ett lättanvänt grafiskt gränssnitt. Lösningen som tagits fram uppfyller de krav på räckvidd och 
säkerhet som ställdes. 

5.1 Överföringshastighet 

Överföringshastigheten är i de flesta fall tillräckligt hög. När bilder ska överföras till applikationen 
skulle en snabbare överföringshastighet varit en fördel. Problemet är inte i det här fallet Bluetooth-
tekniken. Begränsningen är larmsystemet som skickar ut bilderna med tre kilobyte per sekund. 
Bluetooth-modulen som används klarar upp till 375 kilobyte per sekund. Att öka 
överföringshastigheten från larmsystemet skulle minska överföringstiden. 

5.2 Länkstabilitet 

Den länkstabilitet som upplevs vid användning av applikationen är tillfredsställande. Viktigt att 
komma ihåg är att systemets centralenhet inte har stöd för flödeskontroll. Av den anledningen får inte 
för stora mängder data skickas för snabbt så att Bluetooth-modulen inte behöver utnyttja denna teknik 
för att styra dataflödet från larmsystemet. Detta kan annars ge förluster av data. Flödeskontroll ska 
annars alltid användas när information överförs trådlöst. 

Under projektets gång gav detta problem när bilder skulle tas emot av handdatorn. På grund av att 
applikationen kördes i felsökningsläge8 var den långsammare än vid normal körning. Detta gjorde att 
handdatorns buffert fylldes. Bluetooth-modulen som var ansluten till larmsystemet försökte stoppa 
dataflödet från centralenheten med hjälp av flödeskontroll. Centralenheten märkte inte detta utan 
fortsatte att skicka data. Den data vidarebefordrades aldrig till handdatorn och gick därför förlorad. 
Det är inte aktuellt för framtida användare att köra applikationen i felsökningsläge. Däremot är det 
möjligt att handdatorns processor belastas från flera olika program samtidigt som projektets 
applikation används. Hur stort utslag denna belastning ger jämfört med att köra applikationen i 
felsökningsläge är inte utredd. För att undvika detta måste stöd för flödeskontroll i larmsystemet 
integreras för att få en mer tillförlitlig uppkoppling när information överförs trådlöst. 

 

                                                      

8 Engelska: ”Debug mode” 
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5.3 Vidareutveckling av applikationen 

Applikationen kan bara hantera en funktion samtidigt. Detta har sina begränsningar om användaren 
inte vill vänta på att en funktion slutförs innan nästa kan startas. I några fall begärs information från 
larmsystemet när en flik blir aktiv i gränssnittet. Om användaren byter till en annan flik som också 
startar en funktion automatiskt kommer ett felmeddelande att visas. Det kan för användaren upplevas 
som störande eller förvirrande. För att undvika detta kan en kö skapas som lagrar funktionerna som 
användaren begärt att utföra. Funktioner från kön utförs sedan i turordning en efter en. 

Två funktioner av dem som specificerades av Lansen har inte implementerats på grund av tidsbrist. De 
funktioner som valdes bort är möjligheten till att ändra inställningar för sensorer och att presentera 
systemets händelselogg. Båda funktionerna är användbara för applikationen och borde implementeras i 
en framtida version. 

5.3.1 Förlängning av trådlös räckvidd 

Räckvidden för systemet på upp till 300 meter fri sikt får anses bra. Däremot försämras räckvidden för 
varje hinder signalerna måste passera. Beroende på vilken miljö som systemet installeras i och vilka 
krav användaren har kan räckvidden behöva utökas. Detta kan göras med hjälp av en trådlös 
upprepare9. Med en upprepare går det också att förändra typen av trådlös teknik om det finns önskan 
för det. Ett par förslag på olika upprepare beskrivs nedan. 

Bärbar Bluetooth-enhet med klass 1-sändare 

Detta är en liten enhet som användaren kan bära med sig i jackfickan. Den består av två Bluetooth-
moduler, en klass 1- och en klass 2-sändare, samt ett batteri. Enheten är tänkt att vara en nod mellan 
handdatorn eller mobiltelefonen och larmsystemet enligt Figur 27. De flesta handenheter med 
Bluetooth har en klass 2-sändare. Genom att användaren bär med sig en klass 1-sändare likt den som 
är monterad i centralenheten ökar räckvidden mellan användaren och larmsystemet. Enheten gör inte 
handenheten mer otymplig för användaren i och med att kommunikation mellan denna enhet och 
handenheten sker trådlöst mot enhetens klass 2-sändare. 

 

 

Figur 27. Bluetooth-enhet som kan användas för att förlänga räckvidden. 

 

                                                      

9 Engelska: ”Repeater” 
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Enhet med Lansens radio-LAN och Bluetooth klass 1-sändare 

Detta är en enhet som monteras inomhus eller utomhus. Den innehåller en modul för Lansens radio-
LAN och en Bluetooth-modul med klass 1-sändare enligt Figur 28. Enheten fungerar som en 
översättare mellan Bluetooth-tekniken och Lansens radio-LAN. Med denna enhet behöver inte en 
Bluetooth-modul integreras i systemets centralenhet vilket i sin tur ger möjligheten till att erbjuda 
fjärrstyrning av larmsystemet som en tilläggstjänst. Att placera denna enhet mot en yttervägg 
minimerar antalet hinder som kan minska räckvidden. Fördelen att placera enheten utomhus är att 
hinder i form av husväggar tas bort för Bluetooth-kommunikationen. 

 

 

Figur 28. Enhet som fungerar som en tolk mellan två radiotekniker. 

 

Stationär upprepare med Bluetooth klass 1-sändare 

Detta förslag bygger på samma tanke som första förslaget. En nod som vidarebefordrar 
kommunikationen mellan handenheten och larmsystemet. Skillnaden är att den har två klass 1-
moduler. Den monteras inomhus eller utomhus på fastighetens fasad och har möjligheten till 
nätanslutning för drift istället för batteri. Om systemet är installerat i ett stort hus eller med en stor 
tomt kring huset kan flera enheter av denna typ monteras runt omkring huset för att förlänga 
räckvidden i olika riktningar. 

De här förslagen skulle kunna vara tilläggsprodukter för de användare som kan behöva längre 
räckvidd på grund av den miljö systemet är installerat i. 
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6 Ordlista 
Denna ordlista presenterar fackord och förkortningar som används i denna rapport. Första spalten 
innehåller den förklarande termen följt av en förklaring och till höger visas det sidnummer där termen 
påträffas första gången. 

AES Advanced Encryption Standard, en krypteringsteknik som 
används i WPA2. 

24 

Array Datastruktur som innehåller en samling av värden av en 
bestämd datatyp. 

29 

BER Bit Error Ratio, förhållandet mellan antalet bitfel och totala 
antalet överförda bitar. 

13 

Broadcast Term inom datorkommunikation som innebär att ett 
meddelande som skickas ut på nätverket mottages av alla 
anslutna enheter. 

21 

CRC Cyclic Redundancy Check, en checksumma som beräknas 
på en datasträng. Används ofta vid dataöverföringar. 

22 

dBm Logaritmisk enhet som relaterar till effekt. 0 dBm anger 1 
mW. 

12 

FER Frame Error Ratio, förhållandet mellan antalet mottagna 
ramar som innehåller bitfel och totala antalet mottagna 
ramar. 

15 

FHSS Frequency-Hopping Spread Spectrum, en teknik som hoppar 
mellan olika frekvenskanaler i ett fördefinierat mönster. 
Används av Bluetooth-tekniken. 

13 

GSM Global System for Mobile Communications, en standard för 
ett mobiltelefonisystem. 

10 

Handskakning Process som utförs mellan två enheter för att exempelvis 
upprätta en anslutning eller utbyta data. 

24 

ISM Industrial, Scientific and Medical, samlingsord för licensfria 
radioband. 

12 

Kanal Ett frekvensband, exempelvis 2.4 GHz, delas in ett antal 
kanaler som kan utnyttjas parallellt. 

13 

Känslighet Minsta insignal för att kunna detektera information. 12 

Lager Indelning av en teknik i olika nivåer. 12 
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LAN Förkortning för “Local Area Network”, vilket är engelska 
för “Lokalt nätverk”. Används för att benämna ett 
datornätverk över en liten yta, till exempel ett kontor eller 
hem. 

21 

Master Benämning på enhet som bestämmer över andra enheter i ett 
nätverk. 

19 

Modulering Modifiera en signal för att överföra den i ett medium. 12 

Oktett En samling bestående av åtta bitar. Synonym till byte. 15 

PIN Personal Identification Number, personlig kod som används 
för att verifiera användaren. 

18 

PSK Phase-Shift Keying, digital modulering av en signal. Varje 
symbol representeras av ett fasläge signalen kan ha. 

12 

QAM Quadrate Amplitude Modulation, moduleringsteknik där 
signalens amplitud ändras mellan fyra nivåer. Varje nivå 
representerar två bitar. 

14 

RADIUS Remote Authentication Dial-In User Services, 
nätverksprotokoll för autentisering av användare i nätverk. 

23 

Slave Benämning på enhet som styrs av en master-enhet. 25 

TKIP Temporal Key Integrity Protocol, ett säkerhetsprotokoll som 
ingår i IEEE 802.11i för att ersätta WEP genom att enbart 
uppdatera mjukvara. 

24 

Tråd Benämning på en sekvens programkod som 
operativsystemet kan köra parallellt med liknande sekvenser.  

29 

WEP Wired Equivalent Privacy, en säkerhetslösning för 
standarden IEEE 802.11. 

21 

Wi-Fi Varumärke tillhörande Wi-Fi Alliance. Får användas av 
certifierade produkter byggda på standarden IEEE 802.11. 
Den nära relationen till standarden gör att termen oftast 
används som synonym till standarden. 

14 

WPA Wi-Fi Protected Access, säkerhetslösning framtagen av Wi-
Fi Alliance. Finns i två versioner WPA och WPA2. WPA är 
baserad på ett utkast av säkerhetsstandarden 802.11i och 
WPA2 är baserad på hela standarden. 

21 

XOR Bitoperation som utförs mellan två datasträngar. Respektive 
bit från varje sträng jämförs där resultatet blir 1 om bitarna 
är olika annars 0. 

19 
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Bilaga A: Funktionsspecifikation





Funktionsspecifikation 

1) Logga in i systemet. 

2) Logga ur systemet. 

3) Larma av och på. 

4) Slå PÅ/AV sensortest. 

5) Slå på och av radiotest. 

6) Ta emot larm. 

7) Se status på sensorer. 

8) Visa GSM-status. 

9) Beordra bildtagning. Kunna visa bilder i realtid som de kommer in till centralen. 

10) Ändra inställningar för sensorer. 

11) Testa uppkopplingar. 

12) Installera sensorer. 

13) Hämta händelselogg. 
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1 Referensdokument 
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AT Command Set ConnectBlue 1.4.3 

Datablad F2M03G Free2Move e 

Datablad F2M01SXA Free2Move 2008-12-09 
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2 Test 1: Wi-Fi med extern antenn och fri sikt 

2.1 Testutrustning 

Följande utrustning kommer att användas i testet: 

Amount Equipment 

1 Linksys WRT54GL router 

1 HP IPAQ 214 

2.2 Testbeskrivning 

 

För att testa räckvidden upprättas en anslutning mellan handdatorn och routern. Avståndet mellan 
handdator och router ökas successivt. När kontakten mellan handdator och router bryts ges högsta 
räckvidd. Testet görs med fri sikt mellan handdator och router. 

2.3  Testkriterier 

Testet har inget förväntat resultat som ska uppnås. Målet med testet är att se hur lång räckvidd som 
kommunikation kan ske på. 
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3 Test 2: Wi-Fi med intern antenn och fri sikt 

3.1 Testutrustning 

Följande utrustning kommer att användas i testet: 

Amount Equipment 

1 PC med DockLight installerat 

1 
Blueconnect Wireless LAN Serial Port Adapter Module - OWSPA311g,  
Software version 1.4.3 

1 Blueconnect OEM USB Module Adapter 

1 HP IPAQ 214 

1 Windows mobile testapplikation 

3.2 Testbeskrivning 

PC Handdator

USB-

adapter 

med WLAN-

kort

Avstånd

 

WLAN-kortet monteras på usb-adaptern och ansluts till PC. Använd medföljande programvara för 
att ställa in WLAN-kortet med inställningar enligt tabell nedan. Hyperterminal programmet startas 
och inställningar sätts enligt tabell nedan. 

Testapplikationen installeras på handdatorn. Ställ in en fast ip-adress i telefonen inom samma 
subnet som WLAN-kortet. Från handdatorn ska det sedan gå att skicka valfritt meddelande till PC. 

För att testa räckvidden skickas meddelanden från handdatorn till PC vid olika avstånd. När 
kontakten mellan handdator och PC bryts ges högsta räckvidd. Testet görs med fri sikt mellan PC 
och handdator. 

Inställningar för WLAN-kort (som ändrats från standardkonfiguration): 

Inställning Värde 

SSID EXJOBB 

Operational Mode Ad-Hoc 

IP-address 192.168.0.32 

Nätmask 255.255.255.0 

TCP Listener Enable 

Port  6352 
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Inställningar för hyperteminal: 

Inställning Värde 

Baudrate 57600 

Databitar 8 

Paritetsbit Ingen 

Stoppbit 1 

Flödeskontroll Hårdvara 

3.3 Testkriterier 

Testet har inget förväntat resultat som ska uppnås. Målet med testet är att se hur lång räckvidd som 
kommunikation kan ske på. 
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4 Test 3: Bluetooth med extern antenn och fri sikt 

4.1 Testutrustning 

Följande utrustning kommer att användas i testet: 

Amount Equipment 

1 PC med DockLight installerat 

1 Free2Move Bluetooth-modul F2M03GX 

1 Free2Move Evaluation Board F2M03G 

1 HP IPAQ 214 

1 Windows mobile testapplikation 

4.2 Testbeskrivning 

PC Handdator
Bluetooth-

modul

Avstånd

 

Bluetooth-modulen ansluts till Evaluation board. Evaluation board ansluts mot PC med usb-kabel. 
Hyperterminalprogrammet startas och inställningar sätts enligt tabell nedan. Dessa inställningar var 
standard i Bluetooth-modulen. 

Testapplikationen installeras på handdatorn. Från handdatorn ska det sedan gå att skicka valfritt 
meddelande till PC. 

För att testa räckvidden skickas meddelanden från handdatorn till PC vid olika avstånd. När 
kontakten mellan handdator och PC bryts ges högsta räckvidd. Testet görs med fri sikt mellan PC 
och handdator. 

Inställningar för Bluetooth-modul (som ändrats från standardkonfiguration): 

Inställning Värde 

Default TX Power 20 

 

Inställningar för hyperteminal: 

Inställning Värde 

Baudrate 38400 

Databitar 8 

Paritetsbit Ingen 

Stoppbit 1 

Flödeskontroll Hårdvara 
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4.3 Testkriterier 

Testet har inget förväntat resultat som ska uppnås. Målet med testet är att se hur lång räckvidd som 
kommunikation kan ske på. 
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5 Test 4: Bluetooth med intern antenn och fri sikt 

5.1 Testutrustning 

Följande utrustning kommer att användas i testet: 

Amount Equipment 

1 PC med DockLight installerat 

1 Free2Move Uncord™ Serial Port Plug, F2M01SXA 

1 HP IPAQ 214 

1 Windows mobile testapplikation 

5.2 Testbeskrivning 

PC Handdator
Bluetooth-

modul

Avstånd

 

Bluetooth-modulen ansluts till Evaluation board. Evaluation board ansluts mot PC med usb-kabel. 
Hyperterminalprogrammet startas och inställningar sätts enligt tabell nedan. Dessa inställningar var 
standard i Bluetooth-modulen. 

Testapplikationen installeras på handdatorn. Från handdatorn ska det sedan gå att skicka valfritt 
meddelande till PC. 

För att testa räckvidden skickas meddelanden från handdatorn till PC vid olika avstånd. När 
kontakten mellan handdator och PC bryts ges högsta räckvidd. Testet görs med fri sikt mellan PC 
och handdator. 

Inställningar för Bluetooth-modul (som ändrats från standardkonfiguration): 

Inställning Värde 

Default TX Power 20 

 

Inställningar för hyperteminal. 

Inställning Värde 

Baudrate 38400 

Databitar 8 

Paritetsbit Ingen 

Stoppbit 1 

Flödeskontroll Hårdvara 
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5.3 Testkriterier 

Testet har inget förväntat resultat som ska uppnås. Målet med testet är att se hur lång räckvidd som 
kommunikation kan ske på. 
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2 Allmän testinformation 

2.1 Testmiljö 

Testet utfördes uthomhus utanför Högskolan i Halmstad. 

Testerna utfördes under 30 minuter. 

Temperaturen var +1 grad Celsius. 
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3 Utförda test 

3.1 Test 1: WiFi med extern antenn och fri sikt 

3.1.1 Utrustning 

Amount Equipment 

1 Linksys router 

1 HP IPAQ 214 

 

3.1.2 Uppkoppling 

PC Handdator

USB-

adapter 

med WLAN-

kort

Avstånd

 

3.1.3 Utförande 

Router placerades i ett öppet fönster i en lägenhet. Handdatorn anslöts mot PC och förflyttades 
därefter bort från routern med fri sikt. 

Testet utfördes därefter enligt testspecifikation. 

3.1.4 Testdata och observationer 

Handdatorn kunde ansluta mot routern upp till cirka 240 meter. 
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3.2 Test 2: WiFi med intern antenn och fri sikt 

3.2.1 Utrustning 

Amount Equipment 

1 PC med DockLight installerat 

1 
Blueconnect Wireless LAN Serial Port Adapter Module - OWSPA311g,  
Software version 1.4.3 

1 Blueconnect OEM USB Module Adapter 

1 HP IPAQ 214 

1 Windows mobile testapplikation 

 

3.2.2 Uppkoppling 

PC Handdator

USB-

adapter 

med WLAN-

kort

Avstånd

 

3.2.3 Utförande 

PC placerades på en bänk utanför entrén till Trade Center. Handdatorn anslöts mot PC och 
förflyttades därefter bort från PC mot korsningen Laholmsvägen/Östra Lyckan. 

Testet utfördes därefter enligt testspecifikation. 

3.2.4 Testdata och observationer 

Handdatorn kunde skicka meddelanden till PC upp till cirka 80 meter. Därefter bröts 
uppkopplingen. Handdatorn kunde återansluta mot PC direkt inom den maximala räckvidd som 
kommunikation kunde ske vid. 
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3.3 Test 3: Bluetooth med extern antenn och fri sikt 

3.3.1 Utrustning 

Amount Equipment 

1 PC med DockLight installerat 

1 Free2Move Bluetooth-modul F2M03GX 

1 Free2Move Evaluation Board F2M03G 

1 HP IPAQ 214 

1 Windows mobile testapplikation 

 

3.3.2 Uppkoppling 

PC Handdator
Bluetooth-

modul

Avstånd

 

3.3.3 Utförande 

PC placerades på en bänk utanför entrén till Trade Center. Handdatorn anslöts mot PC och 
förflyttades därefter bort från PC mot korsningen Laholmsvägen/Östra Lyckan, sedan vidare utmed 
Östra Lyckan. 

Testet utfördes därefter enligt testspecifikation. 

3.3.4 Testdata och observationer 

Handdatorn kunde skicka meddelanden till PC upp till cirka 300 meter från PC. Därefter bröts 
uppkopplingen. Det gick däremot inte att återansluta mot PC vid detta avstånd. För att kunna 
återansluta fick det endast vara 180 meter mellan PC och handdator. 
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3.4 Test 4: Bluetooth med intern antenn och fri sikt 

3.4.1 Utrustning 

Amount Equipment 

1 PC med DockLight installerat 

1 Free2Move Uncord™ Serial Port Plug, F2M01SXA 

1 HP IPAQ 214 

1 Windows mobile testapplikation 

3.4.2 Uppkoppling 

PC Handdator
Bluetooth-

modul

Avstånd

 

3.4.3 Utförande 

PC placerades på en bänk utanför entrén till Trade Center. Handdatorn anslöts mot PC och 
förflyttades därefter bort från PC mot korsningen Laholmsvägen/Östra Lyckan. 

Testet utfördes därefter enligt testspecifikation. 

3.4.4 Testdata och observationer 

Handdatorn kunde skicka meddelanden till PC upp till cirka 100 meter från PC. Därefter bröts 
uppkopplingen. Det gick däremot inte att återansluta mot PC vid detta avstånd. 
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4 Testresultat 

4.1 Test 1: WiFi med extern antenn och frisikt 

Testet gav en räckvidd på 240 meter. Återanslutning vid detta avstånd fungerade bra. 

4.2 Test 2: WiFi med intern antenn och frisikt 

Testet gav en räckvidd på 80 meter. Återanslutning vid detta avstånd fungerade bra. 

4.3 Test 3: Bluetooth med extern antenn och frisikt 

Testet gav en räckvidd på 300 meter. Återanslutning mot PC vid 180 meter. 

4.4 Test 4: Bluetooth med intern antenn och fri sikt 

Testet gav en räckvidd på 100 meter. 


