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Abstract 

 

Abstract 

Every year more than 6000 thefts, to a value of 1.5 billion SEK, are reported 
within the Swedish building trade. Plus all the indirect costs of having the 
construction site standing still. 

SafeTool is a newly started company that will try to prevent this problem with 
a modern technology solution.  

The key to SafeTool’s solution is RFID – Radio Frequency Identification – and 
the solution looks like this; 

All tools are stored in a container on the construction site. Every tool is 
equipped with a RFID-tag that uniquely identifies the tool. With antennas in the 
container it is possible to detect when a tool is leaving the container and when 
it comes back. Every worker must wear a RFID-tag so it will be possible to see 
who was taking the tool out of the container. The container has no external 
locks on it, but the RFID-tag works as a key. An antenna on the roof of the 
container identifies the worker and automatically unlocks the door.  

All the tool and personnel traffic through the door of the container are reported 
to a central server via GPRS. The server stores all info in a database. The 
administration of the system will be done through a website.  

This paper will show how we made this solution work in practice. How we 
created and programmed the client and server and the protocol that makes them 
understand each other.  

 

 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Inom byggbranschen rapporteras årligen fler än 6000 stölder till ett värde som 
överstiger 1,5 miljarder kronor. Utöver detta tillkommer indirekta kostnader för 
stillestånd och merarbete.  

SafeTool är ett nystartat företag som vill lösa detta problem genom en lösning 
med modern teknologi.  

Nyckeln i SafeTools lösning är RFID – Radio Frequency Identification – och 
modellen är följande: 

Alla verktyg förvaras i en container inne på byggarbetsplatsen. Varje verktyg är 
märkt med ett RFID-chip som identifierar verktyget. Med hjälp av antenner i 
containern kan man avläsa när ett visst verktyg försvinner från containern och 
när det kommer tillbaka. Varje byggarbetare bär dessutom ett RFID-chip på sig 
varför man också kan se vem som hämtade verktyget. På själva containern 
finns varken hänglås, portkod eller liknande, utan chipet i bröstfickan fungerar 
även som passerkort. Antenner på taket av containern identifierar arbetaren 
utanför som en ”giltig användare” varvid låset öppnas automatiskt.  

All inpassering och uttagning/inlämning av verktyg rapporteras till en 
gemensam server via GPRS. Servern lagrar allt i en databas. Administrering av 
systemet sker via webbgränssnitt mot servern.  

Det här arbetet beskriver hur vi gjorde för att få det här att fungera i praktiken. 
Dels har vi ”skapat” och programmerat en klientdator för containern och dels 
har vi programmerat en server. Vi har även definierat ett protokoll för att klient 
och server skall kunna prata med varandra.  

 

Nyckelord 

SafeTool, RFID, GPRS,  Linux, C#, .NET,  
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1 Inledning 
Inom byggbranschen rapporteras årligen fler än 6000 stölder till ett värde som 
överstiger 1,5 miljarder kronor. Utöver detta tillkommer indirekta kostnader för 
stillestånd och merarbete.  

SafeTool är ett nystartat företag som vill lösa detta problem genom en lösning 
med RFID-teknologi. RFID är en teknik där en mottagare känner av om en så 
kallad tag finns i dess närhet. Taggen har ett unikt serienummer och kan 
således identifieras.  

1.1 SafeTools lösning 

Verktyg, maskiner och byggarbetare märks med en RFID-tag. En dator med en 
RFID-läsare känner av om en tag finns i dess närhet. Denna dator är kopplad 
till ett lås och styr åtkomst till plats där den är placerad, vanligtvis en verktygs-
container. Containern skall bara öppnas om det är en användare med rätt 
behörighet som försöker öppna den. Om användaren tar med sig ett eller flera 
verktyg ut känner datorn av. Datorn tar även ett kort på personen.  Datorn 
kommunicerar via GPRS med en server och skickar upp all information om in 
och utpasserande av personal och verktyg. Servern registrerar allt i en databas.   

På detta sätt ska både stölder och intern svindel förhindras genom att man alltid 
vet vem som hämtat ut verktygen. Det ger även möjlighet för företag som hyr 
ut verktyg att fakturera för den tid som verktygen befunnit sig utanför 
containern.  

Ytterligare en variant av systemet skall sitta vid ingången till bygget och känna 
av vilka personer som passerar så att man vet vilka byggarbetare som finns på 
plats ifall det inträffar en olycka så att man kan räkna in dem, och vara säker på 
att ingen är kvar på byggarbetsplatsen.  
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På de allra flesta byggföretag används en standardiserad container för att 
förvara verktyg i. Denna container körs ut till nya byggen och står kvar tills 
bygget är färdigt.  

Verktygscontainern är en stor plåtcontainer på cirka 3*3*5 meter. Framtill 
sitter det två stora dörrar som kan öppnas. Safetool har tagit fram ett lås som 
kan styras via serieporten på en dator. Låset är utformat så att det fungerar som 
en vanlig dörr med ett handtag, men när man för ner handtaget öppnas bara 
dörren om datorn har sagt till låset att den får öppnas.  

I containern skall det finnas en dator (kallad SafeTool Client Unit eller SCU) 
som styr lås, kamera, RFID-läsare samt kommunikation med servern. 
Kommunikationen skall ske via GPRS. Varje klient kopplar upp sig mot 
Internet och därigenom kontaktar servern. En kamera skall vara kopplad till 
datorn för att kunna ta kort på den som tar ut verktyget. 

Datorn skall kunna avgöra om ett verktyg är på väg in eller ut samt vem det är 
som tar in/ut det.  

 

Figur 1 - Container 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att skapa en client/server lösning för registreringen 
av användandet av verktyg på en byggarbetsplats samt att styra åtkomsten av 
verktygscontainrarna. Kommunikationen skall ske via GPRS. Identifiering av 
användare och verktyg skall ske med hjälp av RFID-teknik. En RFID-tag 
placeras i verktyget och en på varje byggarbetare. Klienten skall baseras på ett 
linuxoperativsystem. Linuxoperativet skall kunna köras från en minnespinne 
för att slippa ha en hårddisk. Klienten skall kunna styra en kamera för att kunna 
ta kort på den som tar ut verktyget.  

I detta arbete skall vi alltså: 

• Programmera server och klient program.  

• Skapa ett protokoll för kommunikationen mellan server och klient 

• Hitta fungerande hårdvara till klienten  

• Välja en linuxdistribution som uppfyller de krav vi har och få den att 
fungera ihop med hårdvaran (lås, rfidläsare, kamera, gprs osv) 

• Skapa en databas för datalagringen 

• Få systemet att fungera som helhet 

 

Figur 2 - Principskiss 
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1.3 Avgränsningar 

Vi kommer i första hand att skapa ett protokoll för att föra över vem som 
hämtat/lämnat vilket verktyg samt vem som har tillgång till containrarna. Detta 
protokoll skall i framtiden kunna utföra många fler funktioner så därför 
försöker vi att göra det ganska obegränsat så att det inte skapar några problem 
när man bygger vidare på det.  

Kommunikationen kommer till en början att vara enkelriktad, från klient till 
server men hänsyn kommer att tas till att den senare eventuellt skall bli 
dubbelriktad.  

Arbetet är tänkt att ge en grund för datakommunikationen i projektet som man 
sedan skall kunna bygga vidare på.  

Vissa delar av säkerheten kommer att implementeras i mån av tid.    

Det ska finnas en webbsite där användarna kan administrera systemet men det 
arbetet kommer inte att göras av oss så det tas inte upp så mycket i det här 
arbetet.   

 

1.4 Figurförteckning 
Figur 1 - Container.........................................................................................................7 
Figur 2 - Principskiss .....................................................................................................8 
Figur 3 - Klientdatorns moderkort ...............................................................................15 
Figur 4 – SafeTool Client Unit ....................................................................................16 
Figur 5 - Calle fixar det sista innan mässan börjar......................................................17 
Figur 6 – Håkan i containern inför mässan..................................................................17 
Figur 7 - Container med system för passiva RFID-taggar...........................................21 
Figur 8 – Tillståndsdiagram för att uppdatera RFID-listorna ......................................23 
Figur 9 – Moduler och klasser .....................................................................................24 
Figur 10 – SafeTool DataBase.....................................................................................25 
Figur 11 - Klassdiagram över SafeTool Server ...........................................................30 
Figur 12 - Tillståndsdiagram för servern .....................................................................32 
Figur 13 - Klassen Packet ............................................................................................33 
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2 Teoretisk Bakgrund 

2.1 RFID 

RFID står för Radio Frequence Identification, radiofrekvens identifikation, och 
är en teknik för att läsa av en tag (märkning) på avstånd med hjälp av 
radiovågor. Ett RFID-system består av tre delar; en läsare, en antenn samt s.k. 
tags.  

Tagen skickar ut det data som finns lagrat på den när den befinner sig i 
närheten av en antenn. Läsaren som är kopplad till antennen kan då läsa det 
data som taggen skickade ut.  

Taggar delas upp i passiva och aktiva taggar. De aktiva taggarna har ett eget 
batteri och är dyrare. De passiva får sin drivspänning från avläsaren, som 
genom ett oscillerande magnetfält inducerar en spänning i taggens spole, 
varefter taggen har energi nog att sända sitt innehåll.  

De aktiva taggarna som vi har jobbat med har en räckvidd på c:a 20 meter 
medan de passiva knappt klarade av 0,5 meter. De passiva taggarna visade sig 
inte fungera så bra. Ibland lästes de inte när de passerade magnetfältet för att 
vinkeln dem emellan var fel så att spänningen inte kunde induceras och ibland 
fungerade de inte för att de låg an mot någon metall i verktyget som 
förhindrade magnetfältet.  

Den uppenbara fördelen med passiva taggar är att man slipper byta batteri på 
dem men vi var alltså tvungna att använda oss av aktiva taggar.  

 

 

 

Aktiv RFID-tag Passiva RFID-taggar 
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2.2 GPRS 

GPRS, General Packet Radio Services, är en standard för paketdata i GSM-
nätverk. GPRS innebär att man kan överföra data till och från mobiltelefoner 
(och andra handhållna apparater) med hastigheter av mellan 9 och 160 
kilobit/sekund beroende på hur många som samtidigt använder tjänsten.  

Man kan vara uppkopplad hela tiden eftersom man bara betalar för överförd 
datamängd, det vill säga för det antal datapaket som sänts.  

GPRS infördes i Sverige under 2002. 

 

2.3 PPP 

PPP, Point-to-Point Protocol, är ett protokoll som vanligen används för att 
koppla upp en dator mot Internet via ett modem. PPP är lager 2 i OSI-
modellen, d.v.s. det hanterar datatransporten men inte den underliggande 
hårdvaran.
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3 SafeTool Protocol 

Protokollet som vi har gjort är en vidareutveckling av ett protokoll som 
SafeTool tagit fram för kommunikationen mellan SafeTool Client och SafeTool 
Server.  

Det ursprungliga protokollet innehöll en checksumma och en start- och en 
stoppbit i paketen vilket gjorde dem onödigt stora. Eftersom TCP är ett säkert 
protokoll beslutade vi att ta bort checksumman ur paketet för att göra det så 
litet och effektivt som möjligt. Vi tog även bort start- och stoppbitarna då detta 
inte behövs. Vi ändrade även längden på Lengthdelen från 1 byte till 4 bytes för 
att kunna skicka stora filer och controldelen från 1 byte till 2 byte för att inte 
begränsa oss till 256 funktioner.  

Det ursprungliga protokollet innehöll en god förteckning över alla funktioner 
som protokollet måste klara av i en slutgiltig version så därför har vi behållit 
den.  

3.1 Paketen 

Paketen i protokollet ser ut så här: 

Length Control Data 

4 Bytes (32 bitar) 2 Bytes (16 bitar) Varierande 

 
Length:  Anger längden på datadelen 
 
Control :  Anger vilken funktion som skall köras. Se tabell nedan 
 
Data: Beror på controlbyten och kan variera från 0 byte till ~4GB (initialt är 

dock storleken begränsad i serverprogrammet till 5 MB för att slippa för 
stora telefonräkningar om något skulle gå fel) 
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3.2 Funktioner 

Det här är listan med funktioner. Många av dessa funktioner kommer vi inte att 
implementera i detta examensarbete utan finns endast med för att de skall 
implementeras vid ett senare tillfälle.    

Control
(hex) 

Innebörd Anmärkning 

   
0x01 Överföring av RFIDlista med 

godkända användare 
RFID som 64 unsigned int,  skiljs med ”;” 

0x02 Fråga efter lista med godkända 
användare 

 

   
0x10 Status Varierar beroende på Server eller Linuxdator 
0x11 Låskommandon  
   
0x20 Användare som lånar verktyg Skickar över RFID för denna användare 
0x21 Användare som lämnar verktyg  
   
0x30 Personer som anlänt till arbetsplatsen  
0x31 Personer som lämnat arbetsplatsen  
   
0x40 Brandlarm utlöst  
0x42 Tjuvlarm utlöst  
0x44 Kommando: Släck ljuset  
0x 45 Kommando: Tänd ljuset  
   
0x50 Uppmaning att skicka bild Data anger vilken RFID som är kopplad till 

bilden 
0x51 Uppmaning att skicka senaste bilden  
0x52 Tag ett kort nu med kameran  
0x58 Data Bildinformation (.jpg) 
   
0x60 Versionsförfrågan Checksummor på program 
0x61 Uppgradering av programvaran Lista med filnamn som behöver uppdateras 
   
0x70 Begäran om status  
0x7F Statussvar  
   
0x80 Överföring av data till display  
0x88 Nedtryckt tangent/pekkordinater  
   
0xF0 Error Fel när man skulle göra uppgift 
0xFC Logga in  
0xFE Ack & ny uppgift Acknowledge förra uppgift men starta igen 
0xFF Ack Acknowledge 
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3.3 Kommunikationsgång 

Kommunikation initierad från Linuxdatorn 

1. Linuxdatorn kopplar upp sig på Internet 
2. Linuxdatorn skapar en socketconnection mot servern 
3. Linuxdatorn skickar ett inloggningspaket 
4. Den gemensamma servern svarar med ett paket (ack om login är ok) 
5. Linuxdatorn skickar ett paket 
6. Den gemensamma servern svarar med ett paket 
7. (punkt 5 och 6 upprepas till kommunikationsbehovet är avklarat.) 

 

Kommunikation initierad från gemensam serverdator (implementeras inte i 
detta examensarbete) 

1. Servern ringer upp aktuellt GSM nummer 
2. Linuxdatorn känner av att det ringer – svarar inte. Kontrollerar så att 

uppringande nummer verkligen är servern 
3. Linuxdatorn kopplar upp sig mot den gemensamma servern. Se ovan. 

 

Exempel 1: 
SafeTool Client Unit registrerar en uttagning av ett verktyg och rapporterar in det till 
servern.  
 

1. Klienten skickar 0xFC (inloggning) med datat 070-123456  (alla containrar 
döpta efter tele#) 

2. Servern svarar med 0xFF (ACK) 

3. Klienten skickar 0x20 med datat 0x01;0x00fcff12 (om verktyget med RFID-
taggen 0x01 tas ut av användaren med RFID-taggen 0x00fcff12). 

4. Servern svarar med 0xFF (ACK) 

 
Exempel 2: 
SafeTool Client bootar om och efterfrågar listan med användare som har tillträde till 
containern  

1. Klienten skickar 0xFC(inloggning) med datat 070-123456  (alla containrar 
döpta efter tele#) 

2. Servern svarar med 0xFF (ACK) 

3. Klienten skickar 0x01.  
4. Servern svarar med 0x01 och datat 0xfcfc321123123;0xcfccc4232423 (om det 
finns två användare som har tillgång till containern med de RFID-taggarna).  
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4 SafeTool Client Unit 

Eftersom klienterna skall köras med Linux som operativsystem var vi tvungna 
att hitta en passande distribution av detta operativsystem.  

Operativsystemet måste alltså få plats och kunna bootas från ett USB-minne på 
128 MB eftersom detta var ett av kraven på systemet. Vidare måste det kunna 
styra en kamera som ska anslutas till klienten för att ta kort på den som bär ut 
verktygen. Det måste även kunna hantera uppringd Internet via GPRS.  

Vi valde att arbeta med Damn Small Linux [5] som är en distribution som är 
baserad på Knoppix, vilket i sin tur är baserad på Debian. Denna distribution är 
på cirka 50 MB och passade oss utmärkt. Det enda problemet med denna 
distribution var att den saknade stöd för video4linux i kärnan så vi kompilerade 
en ny kärna med stöd för detta och ersatte den befintliga.  

4.1 Hårdvara 

Hårdvaran som klienterna består av har valts ut i samverkan med SafeTool AB.  

Moderkortet är ett Epia mini-ITX kort från VIA med en 800 MHz processor 
och 128 MB RAM. Detta kort är bara 17*17 cm och har alla nödvändiga 
portar.  

 

Figur 3 - Klientdatorns moderkort 
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USB-minnet som vi valde var ett 128MB minne från TwinMOS (Mobile Disk 
IV) med stöd för USB2.0.  

Kameran är en Logitech QuickCam® Pro 4000.  

En RFIDläsare [1] från Free2Move 

Ett externt GSM-modem från Siemens, MC45, med plats för ett simkort.  

Ett nätaggregat från QTEK 

Kemo M125 , ett 8-Kanals relämodul för parallellporten (Art:id. 88125 på 
kjell.com) för att kunna styra låset till boden.  

Låset till containern är framtaget speciellt för SafeTool och styrs via 
serieporten.  

 

Figur 4 – SafeTool Client Unit 
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Figur 5 - Calle fixar det sista innan mässan börjar 

 

Figur 6 – Håkan i containern inför mässan 

Kamera             RFID-läsare      SafeTool Client Unit           Lås 
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4.2 Systemdisken 

USB-minnet måste förberedas för att kunna användas som systemdisk. Det 
måste ha två partitioner. Första partitionen måste ha en storlek på c;a 64 MB 
eftersom Linuxsystemet ska ligga där. Den måste även vara bootbar. Det 
resterande utrymmet på minnespinnen allokerade vi till partition två och den 
använder vi för att spara våra program på. För att partitionera disken använde 
vi programmet fdisk på Linux.  

Damn Small Linux (DSL) använder sig av ett komprimerat virtuellt filsystem 
för att spara systemet. Avbildningsfilen heter knoppix och ligger i katalogen 
/knoppix/ på USB-minnets första partition. 

Först skapade vi avbildningsfilen med hjälp av kommandot mkisofs. 
Kommandot mkisofs läser innehållet i angiven katalog och skapar en 
avbildning till en fil, ett så kallat virtuellt filsystem. För att spara utrymme så 
komprimeras filen med hjälp av programmet cloop. För att komprimera 
används kommandot create_compressed_fs. Partitionerna formateras lättast 
med kommandot mkfs.vfat. Systemet skall kopieras till första partitionen och 
programvaran till den andra partitionen. För att skapa en bootsektor på USB-
minnet används kommandot syslinux. För att underlätta denna process, skapade 
vi fyra olika skript. Huvudskriptet är make.sh och det kör i sin tur de andra tre 
skripten. 
 

echo "making iso..." 
#Skapa avbildningsfilen 
./makeiso.sh $1/iso/ $1/temp.iso 
 
echo "compressing iso..." 
#Komprimera avbildningsfilen 
./ciso.sh $1/temp.iso $1/output/knoppix/knoppix 
 
echo "preparing usbstick..." 
#Förbered och färdigställ minnespinnen med Linuxsystemet och programvara 
./c2usb.sh $1/output $1/programs 
 

Skriptet make.sh 
 

Skriptet make.sh körs med sökvägen till katalogen med Linuxsystemet som 
enda argument. Katalogen måste ha följande katalogstruktur för att skripten ska 
fungera. 

 

├───iso 
├───output 
│          └──knoppix 
└───programs 
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I katalogen iso ligger filstrukturen för Linuxsystemet som ska skapas. Det är 
denna som läggs in i avbildningsfilen. Katalogen output innehåller alla 
systemfiler och hela katalogen kommer att kopieras till första partitionen på 
minnespinnen. Filen output/knoppix/knoppix är den komprimerade 
avbildningsfilen. Katalogen knoppix/ innehåller systemfiler för att starta Linux 
och läsa in avbildningsfilen vid boot. Våra program ligger i katalogen programs 
och kopieras till USB-minnets andra partition. 

 
mkisofs -R -U -V "KNOPPIX.net filesystem" -P "KNOPPIX www.knoppix.net" -
cache-inodes -no-bak -pad $1 > $2  
 

Skriptet makeiso.sh 
 

Skriptet makeiso.sh skapar avbildningsfilen med hjälp av kommandot mkisofs. 
Skriptet tar två argument, första argumentet är vilken katalog som ska användas 
som rotkatalog för avbildningsfilen. Andra argumentet är namnet på 
avbildningsfilen som ska skapas. 

 
create_compressed_fs $1 65536 > $2 
 

Skriptet ciso.sh 
 

Skriptet ciso.sh komprimerar avbildningsfilen till ett format som kan läsas av 
Linuxmodulen cloop [http://www.knoppix.net/wiki/Cloop]. Skriptet tar två 
argument, första argumentet är sökvägen till avbildningsfilen som ska 
komprimeras och andra argumentet är namnet på den komprimerade 
avbildningsfilen som ska skapas. 

 
#Partition 1 
#Avmontera första partitionen för säkerhets skull 
umount /dev/sda1 
 
#Skapa filsystemet 
mkfs.vfat /dev/sda1 
 
#Montera första partitionen 
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/sda1 
 
echo "copying system..." 
#Kopiera Linuxsystemet till första partitionen 
cp -rv $1/* /mnt/sda1 
 
#Avmontera 
umount /mnt/sda1 
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#Skapa en bootsektor med syslinux 
syslinux /dev/sda1 
 
 
#Partition 2 
echo "copying applications…" 
 
#Avmontera andra partitionen 
umount /dev/sda2 
 
#Skapa filsystemet 
mkfs.vfat /dev/sda2 
 
#Montera andra partitionen 
mount -t vfat /dev/sda2 /mnt/sda2 
 
#Kopiera alla program till andra partitionen 
cp -rv $2/programs/* /mnt/sda2 
 
#Avmontera 
umount /mnt/sda2 
 

Skriptet c2usb.sh 
 

Skriptet c2usb.sh används för att preparera USB-minnet och bör användas 
fristående när man vill skapa flera USB-minnen eftersom det är onödigt att 
bygga upp Imagefilen flera gånger.  

 

I första delen förbereder skriptet den första partitionen. Den skapar ett nytt 
filsystem och kopierar systemet från den sökväg som har angivits i skriptets 
första argument. Sedan görs partitionen bootbar med hjälp av syslinux. Andra 
delen av skriptet för över programmen som ska köras. Sökvägen till dessa 
program anges i argument nummer två. 

 

Skriptet förutsätter att USB-minnet kan nås genom sökvägen /dev/sda, detta 
kan behövas ändras i andra system beroende på vilka enheter som finns i 
datorn. 

På partition två ligger en fil med unik information om den container som USB-
minnet skall sitta i.  
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4.3 Klientens mjukvara 

Logiken i programmen var initialt relativt lätt eftersom vi från början använde 
oss av passiva RFID-taggar. En passiv tagg läses av när den passerar i närheten 
av en RFID-läsares antenn. Den passiva läsarens antenn består utav en ledare 
på ett par meter med båda ändar anslutna till läsaren. Med passiva taggar 
behövs inte så mycket arbete eftersom logiken blir händelseorienterad, detta när 
en eller flera taggar kommer in i det relativt lilla magnetfältet. Det enda 
problemet som uppstår är att avgöra i vilken riktning taggen passerar genom 
fältet. Detta problem har några olika lösningar, t.ex. kan man använda två 
magnetfält efter varandra som taggen passerar genom.  

 

 

Figur 7 - Container med system för passiva RFID-taggar 

Figur 7 visar en möjlig konstruktion med två antenner, A och B, för passiva 
taggar. Om taggen läses först i magnetfält A och sedan i magnetfält B är taggen 
på väg in i containern.  

Antennen A kan även bytas ut mot en ljusbrytare som reagerar på rörelser. För 
om ljusbrytaren bryts innan antenn B läser så är den på väg in och tvärtom.  

Två olika system behövdes göras: 

 

1. Container. Denna programvara sitter i datorn i containern. Används för 
att registrera lån av verktyg och access till containern. 

 

2. Bod. Denna programvara sitter i datorn i arbetsbodarna. Används för att 
registrera vilka anställda som anlänt till arbetsplatsen. Detta för att 
snabbt kunna avgöra att alla är säkert samlade om en olycka sker. 
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Containerprogramvara 
 

Efter ett tag visade det sig att passiva taggar inte fungerade så bra så SafeTool 
bestämde att vi skulle byta till aktiva istället. Med aktiv RFID används en 
läsare med ett sfäriskt avläsningsområde med en radie på c;a 20 meter. Med 
läsaren placerad inne i containern begränsas läsområdet till ett kort avstånd 
utanför containern, detta på grund av metallhöljet runt containern. De flesta 
inser direkt att logiken från fallet med passiva taggar inte fungerar i det här 
fallet. Taggarna läses av läsaren så länge de befinner sig i containern.  

 

Vår lösning på det här problemet var att skapa två listor för detekterade taggar. 
Varje element i listorna har tre variabler; RFID-nummer och två tidsangivelser. 
Tidsangivelserna anger första lästid och senaste lästid. Listorna används till att 
kontrollera vilka taggar som befinner sig i containern, lista A för anställda och 
lista B för verktyg. När en tagg detekteras kontrolleras först om det är en 
anställd med rättigheter att gå in i containern. Om så är fallet och taggen redan 
finns i lista A, uppdateras endast tidsangivelsen med aktuella tiden. Annars 
låses containern upp och taggen läggs till i lista A. Samtidigt tas en bild när den 
anställda går in i containern, detta görs av säkerhetssynpunkt. Är taggen inte 
med i listan över anställda med access till containern antas taggen vara ett 
verktyg. De eventuella fel som kan uppstå på grund av det här antagandet 
hanteras av den centrala servern. När en verktygstagg läses läggs taggen till i 
listan, eller så uppdateras tidsangivelsen i listan, beroende på om den redan 
finns i listan eller inte. 

 

Alla nya taggar läggs även in i listorna A0 och B0 som används för att 
bestämma vem som lämnat tillbaka ett verktyg. Cirka 20 sekunder efter att ett 
verktyg har lagts till i lista B0 görs ett beslut om vilken anställd som lämnade 
tillbaka verktyget. Fördröjningen beror på att all information om återlämningen 
måste hämtas in, detta görs vanligtvis på några få sekunder men finns det 
väldigt många taggar i containern kan fördröjningen i läsaren bli större. Därför 
valde vi den något överdrivna fördröjningen på 20 sekunder. De aktuella 
taggarna hämtas från lista B0 och jämförs mot lista A0. Tidsangivelserna för 
första lästid matchas och de med lägsta deltatider paras ihop som en 
återlämning. Efter detta tas taggen bort från lista B0, anställda tas bort från lista 
A0 efter cirka 40 sekunder, då kan man säkert anta att denne har kopplats ihop 
med alla verktyg. Ett verktyg paras bara ihop med en anställd vid återlämning. 
Denna information skickas sedan till servern för att registrera återlämningen. 
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Figur 8 – Tillståndsdiagram för att uppdatera RFID-listorna 

 

Logiken för utlåning av verktyg använder en liknande metod. För att lösa den 
här delen skapar vi två nya listor, låt oss kalla dem A2 och B2. Var 30:e sekund 
söks listorna A och B igenom efter taggar vars senaste lästid inte uppdaterats på 
40 sekunder. Dessa taggar anses ha lämnat containern och raderas från listorna 
A och B, och läggs till i listorna A2 och B2. Dessa listor matchas mot varandra 
med avseende på senaste lästa tidsangivelse och paras ihop. Här kan ett verktyg 
paras ihop med flera anställda, eftersom det finns en felmarginal på några få 
sekunder och två stycken personer kan lämna en container ungefär samtidigt. 
Denna information skickas sedan för registrering hos servern. 

 
Bodprogramvara 
 

Programvaran till arbetsbodarna är en enklare version av programvaran i 
containern. Denna håller endast reda på vilka som anlänt till arbetsplatsen 
under dagen. Detta görs med hjälp av en lista där taggarna läggs till direkt när 
de läses om de redan inte finns i listan. När taggarna läggs in skickas 
informationen till servern, och därifrån kan man skriva ut närvarolistor. 
Samtidigt skickas en signal att låset på boden ska låsas upp. Listan med taggar 
rensas varje dygn vid midnatt. 
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Moduler och klasser 
 

Båda programvarorna är väldigt lika varandra sett till sin uppbyggnad, 
skillnaderna ligger i implementeringen av klassen Logic, subsystemet Lock och 
att containern har en kamera. Lock skiljer sig ifrån varandra i containern och 
boden eftersom det är helt olika lås som ska styras. I båda programmen är 
Logic själva kärnan, den läser av RFID-taggarna, styr lås, kommunikation och 
så vidare. Metoden Main är huvudslingan i programmet. Subsystemen Camera, 
Socket och Lock är egna processer som startas, så flera instanser av till 
exempel Socket kan köras samtidigt. 

 

Logic

+Add()

+Delete()

+Empty()

+Find()

+Match()

+Update()

List

1

1..*

«subsystem»

Socket

1

1..*

«subsystem»

Lock

1

1..*

«subsystem»

Camera

1

0..1

+Connect()

+Send()

+Receive()

-Create()

Socket

+Open()

+Read()

+Write()

IO

1

1

1

1

1

1

 

Figur 9 – Moduler och klasser 

 

Subsystemet Socket initierar telefonen med hjälp av programmet pppd[11] som 
följer med de flesta Linuxdistributionerna, telefonen skapar en 
modemanslutning mot teleoperatörens modempool. Semaforer används för att 
det ej ska bli några konflikter, då samtidiga modemanslutningar ej kan skapas. 
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5 SafeTool Server 

Serverdatorn körs med Microsoft Windows Server 2000 och med Microsoft 
SQL 2000 som databas. 

5.1 Databasen 

Eftersom vi inte hade en klar specifikation från början har databasen vuxit fram 
och reviderats ett antal gånger under projektets gång. Vi kommer bara att 
beskriva den i sin slutliga version här. Vissa saker fick vi inte lagra i databasen 
för byggfacket, t.ex. mellan vilka tider en arbetare befann sig på jobbet, tid när 
arbetare anlände till arbetsplatsen o.s.v.  

 

 

Figur 10 – SafeTool DataBase 
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5.2 Databastabeller 
 

Här följer en lista över alla tabeller i databasen samt kort vad de lagrar och 
varför.  

5.2.1 tblTool 

Detta är en tabell över alla verktyg. Information om verktygets RFID-tag, status 
samt en beskrivning av verktyget lagras här. Tabellen har en koppling till ett 
företag (tblCompany) för att avgöra vem som äger det och en koppling till en 
verktygstyp (tblToolType) för att enkelt kunna gruppera verktyg efter typ. 

 

5.2.2 tblContainer 

Detta är en tabell över alla verktygscontainrar som finns. Information om 
containerns telefonnummer samt företagets interna ID-nummer på containern 
lagras. Tabellen har en koppling till ett företag för att avgöra vem som äger 
containern.  

 

5.2.3 tblPerson 

Detta är en tabell över fysiska personer. Information om namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress lagras här. Har en koppling till ett företag 
(tblCompany) för att avgöra vart personen är anställd.  

 

5.2.4 tblAdminPersonel 

Det här är en tabell över användarkonton för att komma åt webbsiten. Den har 
en koppling till en fysisk person (tblPerson) och lagrar information om 
användarnamn, lösenord och vilken säkerhetsnivå användaren har.  
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5.2.5 tblCompany 

Det här är en tabell över alla företag och den lagrar information om företagets 
organisationsnummer, namn, adress, telefon, fax, e-postadress och 
Internetadress.  

 

5.2.6 tblSnapshot 

Denna tabell lagrar information över alla kort som tagits samt när de togs. 
Korten lagras inte direkt utan bara en URL till bilden. Har en koppling till en 
container (tblContainer) för att avgöra i vilken container de togs.  

 

5.2.7 tblEventLog 

När ett s.k. event (en händelse, t.ex. larm) inträffar lagras det i den här tabellen 
tillsammans med tidpunkt samt en koppling till i vilken container det skedde.  

 

5.2.8 tblSoftware 

Den här tabellen lagrar namnet samt beskrivning över mjukvara som används i 
containrarna.  

 

5.2.9 tblSoftwareVersion 

Den här tabellen har en koppling till en mjukvara och lagrar information om 
versionsnummer, URL till den versionen samt en boolesk variabel om det är 
den senaste versionen.  

 

5.2.10 tblContainerSoftware 

Den här tabellen är en koppling mellan en container(tblContainer) och en 
mjukvaruversion (tblSoftWareVersion). Detta är för att kunna avgöra vilken 
version av en mjukvara som en container kör samt om det är den senaste.  
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5.2.11 tblUser 

Detta är en lista över personer som får använda containrarna, vanligtvis 
byggarbetare. Den har en koppling till en fysisk person (tblPerson) och lagrar 
information om personens rfid-tag.  

 

5.2.12 tblUserPrescence 

När en person befinner sig på en arbetsplats lagras det här genom en koppling 
mellan tblUser och tblConstructionSite samt en booleskvariabel till true.  

 

5.2.13 tblConstructionSite 

Den här tabellen har information om alla arbetsplatser. Lagrar namn och adress 
till arbetsplatsen samt en koppling till ett företag (tblCompany).  

 

5.2.14 tblConstructionSiteContainer 

Den här tabellen lagrar information om mellan vilka tider en container skall 
befinna sig på en arbetsplats samt lite information om när den bokades dit. Har 
en koppling mellan arbetsplats (tblConstructionSite) och container 
(tblContainer).  

 

5.2.15 tblContainerUserAccess 

Lagrar information om mellan vilka två tidpunkter en användare (tblUser) har 
access till en container (tblContainer).  

 

5.2.16 tblContainerOpening 

Den här tabellen lagrar information om när en container öppnades samt vem 
som öppnade den. Har en koppling mellan container (tblContainer) och en 
användare (tblUser).  



SafeTool Server 

- 29 - 

5.2.17 tblContainerTool  

Den här tabellen är en koppling mellan en container (tblContainer) och ett 
verktyg (tblTool) för att avgöra i vilken container ett verktyg hör hemma.  

 

5.2.18 tblToolUsage 

Här lagras information om när verktyg tas in och ut ur containern. Eftersom det 
är svårt att avgöra vem det är som tar ut/lämnar igen ett verktyg när flera 
personer är i närheten av varandra används även tabellerna 
tblToolCheckoutUser och tblToolCheckinUser för att kunna binda många 
användare (tbluser) till ett uttag/inlämnande.  

 

5.2.19 tblToolCheckoutUser 

Tabell för att kunna koppla många användare (tblUser) till ett uttag av verktyg 
(tblToolUsage).  

 

5.2.20 tblToolCheckinUser 

Tabell för att kunna koppla många användare (tblUser) till ett återlämnande av 
verktyg (tblToolUsage).  

 

5.2.21 tblToolType 

Lista över typer av verktyg. Har en strängvariabel med namn på verktygstypen.  
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5.3 Serverprogramvara 

Eftersom servern skall köras på en dator med Microsoft Server och Microsoft 
SQL som databas valde vi att skriva serverprogrammet i C# och .NET då detta 
språk och ramverk har färdiga metoder för databaskopplingar och 
socketprogrammering i Microsoftmiljö.  

Under utvecklingen användes en gemensam server som både vi och de som 
utvecklade websiten använde. Eftersom alla jobbade remote mot servern via 
Microsofts RDP fick vi vissa problem med att köra serverprogrammet som ett 
vanligt Windowsprogram. Varje gång man lämnade en session så fick nästa 
person som loggade in ta över den sessionen och om han sen loggade av 
ordentligt så stängdes programmet ner. Detta var givetvis inte bra eftersom vi 
nästan redan från början haft programmet i skarp drift då det kördes som en test 
mot ett bygge i Huskvarna. Det hände även att någon försökte starta 
programmet i en session medan det var igång i en annan. Resultatet blev att 
programmet kraschade eftersom båda instanserna av programmet försökte 
lyssna på samma port.  

Vi valde därför att skriva om programmet till en Windowsservice [7] som körs 
utanför sessionerna och som vi lät starta automatiskt med datorn. 

 

 

 

Figur 11 - Klassdiagram över SafeTool Server 

Microsoft .Net klasser 
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Huvudklassen är SafeToolServer. Den har en main() funktion som körs när 
programmet startas. Denna klass ärver från ServiceBase för att vi skulle kunna köra 
den som en Windowsservice. Eftersom en Windowsservice inte har något grafiskt 
interface använde vi oss av klassen EventLog i .NET för att skriva debuginformation 
till loggboken i Windows.  
 
Programmet ligger och lyssnar på port 47806 och väntar på att det skall ske en 
anslutning. När det gör det så skapas en ny tråd i vilken ett objekt av klassen Stream 
skapas. Stream är en klass som vi ärvt från NetworkStream. Metoden DoReport() går 
igenom protokollet och uppdaterar databasen beroende på vilken data som kommer 
och stänger ner anslutningen när den är färdig. Servern fortsätter att lyssna på porten i 
huvudtråden under tiden vilket gör att man kan ta emot flera anslutningar samtidigt.  
 
Klassen Packet är skapad för att enklare kunna hantera paket enligt protokollet och 
klassen MySQL är en klass med statiska metoder för att enkelt kommunicera med 
databasen.  
 
För att kunna kontrollera statusen på serverprogrammet från websiten (som är 
programmerad i ASP.NET) så skapade vi ett objekt som går att nå via .NET remoting. 
Detta objekt har variabeln running satt till true när serverprogrammet är igång och 
annars false. Detta objekt är av klassen RemotableType som vi ärvt ner från .NET 
MarshalByRefOBject.  
 
Nedan följer en kort presentation av klasserna samt lite information om dem.  
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5.3.1 Klassen SafeToolServer 

Eftersom serverprogrammet skall klara av att ta emot data från en mängd 
containrar samtidigt var vi tvungna att använda oss av ett flertrådat program. 
Servern lyssnar hela tiden på en port och tar emot anslutningar på denna och 
skickar vidare dem till en ny tråd. 

 

Figur 12 - Tillståndsdiagram för servern 

Vi hittade ingen enkel metod för att skicka med argument till tråden så vi 
gjorde en trådskyddad kö (myReportQ) där vi la till alla anslutningar. Sen 
plockade vi ut dem från den nya tråden. Tråden skapar ett objekt av typen 
Stream och skickar med socketen som argument. Efter det körs metoden 
DoReport() på objektet.  
 

Metoden StartRemoting() skapar ett objekt av klassen RemotableType och 
sätter medlemmen running till true när servern startar och running till false om 
den kraschar eller stängs av. Det här objektet kan sedan nås från t.ex. websiten 
för att kontrollera statusen på serverprogrammet.  
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5.3.2 Klassen RemotableType 

Det enda den här klassen innehåller är medlemmen running som anger om 
serverprogrammet är igång eller inte. Det finns en metod 
InitializeLifetimeService() som returnerar null. Om man inte hade haft med den 
här metoden så hade objektet dött efter ett visst antal minuter som är default i 
.NET.  
 

5.3.3 Klassen Packet 

För att slippa ta emot en byte i taget från anslutningen så skapade vi klassen 
Packet så att vi kunde ta emot ett helt paket i taget istället. Paketen består först 
av 4 bytes som anger storleken på datadelen i paketet, två bytes som anger 
vilken funktion som skall köras samt datadelen.  

 

Figur 13 - Klassen Packet 

Klassen Packet har två medlemmar, Control och Data, där informationen om 
paketet ligger. Klassen har ett antal metoder för att sätta och läsa dessa två 
medlemmar.  

5.3.4 Klassen Stream 

Klassen Stream som vi har skapat ärver från klassen NetworkStream i .NET.  

I dess konstruktor sätts medlemmen Ip till klientdatorns ipnummer samt att vi 
skickar vidare socketen till basklassen med argumentet true. Detta var viktigt 
för annars bröts inte anslutningen när vi stängde den från vår klass.   
public  Stream(Socket socket): base (socket, true ) 
{ 
  this .Ip= this .Socket.RemoteEndPoint.ToString(); 

} 

Medlemmen mut är en variabel av typen Mutex som gör att vi kan hindra mer än en 
tråd i taget att köra viss del av kod. Detta var nödvändigt när vi uppdaterade flera 
databastabeller samtidigt.  
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Metoden DoReport() körs för att gå igenom protokollet för en anslutning.  
 
// Hämta ett paket 
if (Recv( out  paket)) 
{ 
  // Inloggning 
  if (paket.GetControlLSB()==0xfc) 
  { 
    this .Name=paket.GetDataString(); 
                 
    if (!Send( new Packet("Ack"))) throw  new Exception("Send error"); 
    if (!Recv( out  paket)) throw  new Exception("Recv error"); 
                 
    // Processa protokollet 
    switch (paket.GetControlMSB()) 
    { 
      case  0x00: 
      switch (paket.GetControlLSB()) 

      {   

 case 0x02: // Efterfråga lista med godkända användare 
 case 0x20: // Överföring av utlånade verktyg 
 case 0x21: // Överföring av inlämnade verktyg 
 case 0x30: // Överföring av personer som anlänt till byggplats  
 case 0x31: // Överföring av personer som lämnat byggplats 

 

Metoden Send för att skicka ett paket till anslutningen. 
 
private  bool  Send(Packet p) 
{ 
    try 
    { 
        // Skicka storlek 
        byte  [] data= new byte [4]; 
        data=System.BitConverter.GetBytes(p.GetLeng th()); 
        this .Write(data,0,data.Length); 
 
        // Skicka controlbytes 
        data= new byte [2]; 
        data=System.BitConverter.GetBytes(p.GetCont rol()); 
        this .Write(data,0,data.Length); 
 
        // Skicka data 
        if (p.GetLength()>0) 
        { 
            data= new byte [p.GetLength()]; 
            data=p.GetDataBinary(); 
            this .Write(data,0,data.Length); 
        } 
    } 
    catch (Exception)  
    { 
        return  false ; 
    } 
    return  true ; 
} 
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Metoden Recv() hämtar ett paket från strömmen. Den har en timeout som skyddar den 
om det skulle hänga sig. Den har även en begränsning så att den inte kan ta emot mer 
än 5 MB. Den returnerar true om den lyckas och annars false.  
 
private  bool  Recv( out  Packet paket) 
{ 
  double  timeOut=DateTime.Now.TimeOfDay.TotalSeconds+Conver t.ToDouble 
(ConfigurationSettings.AppSettings["recvTimeout"]);  
 
  paket= new Packet(); 
  try 
  { 
    int  bytes=0; 
    byte  [] data= new byte [4]; 
 
    while ( true ) 
    { 
      if ( this .DataAvailable) 
      { 
        bytes = this .Read(data,0, data.Length); 
        break ; 
      } 
      if (timeOut<DateTime.Now.TimeOfDay.TotalSeconds) 
        throw  new Exception(); 
      Thread.Sleep(500); 
    } 
    uint  length=System.BitConverter.ToUInt32(data,0); 
 
    // Ta emot controlbytes 
    data= new byte [2]; 
    while ( true ) 
    { 
      if ( this .DataAvailable) 
      { 
        bytes = this .Read(data,0, data.Length); 
        break ; 
      } 
      if (timeOut<DateTime.Now.TimeOfDay.TotalSeconds) 
        throw  new Exception(); 
      Thread.Sleep(500); 
    } 
    paket.SetControl(data); 
 
    // Ta emot data(max 5 MB) 
    if (length>0 && length<5242880) 
    { 
      int  pos=0; 
      data = new byte [length]; 
      while (pos!=length) 
      { 
        if ( this .DataAvailable) 
        { 
          bytes = this .Read(data, pos, data.Length-pos); 
          pos+=bytes; 
        } 
        if (timeOut<DateTime.Now.TimeOfDay.TotalSeconds) 
          throw  new Exception(); 
        Thread.Sleep(500); 
      } 
      paket.SetData(data); 
    } 
    else  throw  new Exception(); 
 
    if ( this .Name=="" && paket.Control==0xfc) this .Name=paket.GetDataString(); 
  } 
  catch (Exception) 
  {  
    return  false ; 
  } 
  return  true ; 
} 
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5.3.5 Klassen MySQL 

Den här klassen innehåller ett antal metoder för att jobba mot databasen. Den är 
statisk så dess metoder används enbart som funktioner. Vi har valt att skriva 
SQL-queries från koden direkt så metoden InsertQuery används för att 
uppdatera databastabeller och GetQuery(), GetString(), GetInt() och 
GetIdentity() används för att läsa data från databasen.  

Metoden LogGPRSdata används för att logga all GPRS-trafik för felsökning. 
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6 Slutsats och diskussion 

Hade vi haft en klar specifikation på det här arbetet från början så hade det gått 
betydligt enklare och fortare att genomföra. Istället ändrade sig specifikationen 
i princip från vecka till vecka vilket ledde till mycket merarbete. Som till 
exempel när vi först gjorde ett system för passiva taggar men sen fick göra om 
det för aktiva taggar. Men så kanske det alltid är med utvecklingsarbete av det 
här slaget.  

Vi använde en gemensam utvecklingsserver med dem som gjorde websiten 
vilket ledde till en del problem innan vi skrev om serverprogrammet till en 
Windowsservice. Denna server kördes dessutom mot ett bygge i Huskvarna där 
vi satt upp en klient till byggarbetarnas arbetsbod för att styra låset och 
kontrollera vilka som passerade in och ut. Så när servern gick ner så slutade 
klienten att fungera och boden öppnade sig inte vilket inte var så lyckat. Vi 
skulle istället kört på var sin egen utvecklingsserver samt en som var i skarp 
drift så hade vi sluppit en massa problem.  

Ett annat problem vi hade var att stormen Gudrun förstörde mobilmasterna nere 
i Värnamo där vi hade en testcontainer. Detta ledde till att klienterna inte kunde 
genomföra en ordentlig 3-way handshake utan tappade syn_ack hela tiden så de 
låg o försökte connecta i flera dygn utan att lyckas vilket kostade mycket på 
mobilräkningen. Detta ledde till mycket felsökning när det egentligen inte var 
något fel på systemet utan på Vodafones master. Allting började nämligen 
fungera så fort vi bytte till Teliaabbonemang istället.  

Även om arbetet drog ut på tiden tycker vi att vi har klarat av att bygga en 
fungerade prototyp utifrån de förutsättningar vi hade.  

SafeTool ställde upp med systemet i tävlingen stora embeddedpriset (en tävling 
för bästa inbyggda system) på mässan i Älvsjö hösten 2004 och kom tvåa och 
fick hedersomnämnande, vilket var roligt.  

SafeTool kommer att fortsätta att utveckla systemet och det skall bli kul att se 
om det tas i bruk på byggföretagen i framtiden.  
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Protokoll för GPRS-förbindelsen 
 

Innehållsförteckning 
 
1 ALLMÄNT  

1.1 IP-ADRESSER 

2 ÄNDRAT I DENNA VERSION:  

3 KOMMUNIKATIONSGÅNG  

3.1 KOMMUNIKATION INITIERAD FRÅN L INUXDATORN 
3.2 KOMMUNIKATION INITIERAD FRÅN GEMENSAM SERVERDATOR 

4 DEFINITION AV KOMMUNIKATIONSPAKET  

5 KOMMUNIKATION INITIERAD FRÅN LINUX  

5.1 INLOGGNING 
5.2 EFTERFRÅGA LISTA MED GODKÄNDA ANVÄNDARE 
5.3 ÖVERFÖRING AV INLÄMNADE VERKTYG 
5.4 ÖVERFÖRING AV UTLÅNADE VERKTYG 
5.5 ÖVERFÖRING AV PERSONER SOM KOMMIT/LÄMNAT EN BYGGARBETSPLATS 
5.6 ÖVERFÖRING AV BRANDLARM FRÅN L INUXDATORN 
5.7 ÖVERFÖRING AV TJUVLARM FRÅN L INUXDATORN 
5.8 INMATNING AV DATA FRÅN LINUXDATORN 

6 KOMMUNIKATION INITIERAD FRÅN WINDOWS  

6.1 ÖVERFÖRING AV GODKÄNDA ANVÄNDARE TILL VERKTYGSCONTAINERN/MANSKAPSBODEN ETC 
6.2 LÅSKOMMANDON – MANUELL HANTERING 
6.3 MANÖVRERING AV LJUSET I CONTAINERN 
6.4 ÖVERFÖRING AV BILDER FRÅN LINUXDATORN 
6.5 BEGÄR CHECKSUMMOR PÅ PROGRAM FRÅN LINUXDATORN 
6.6 UPPGRADERA PROGRAMVAROR 
6.7 FÖRFRÅGAN OM STATUS PÅ LINUXDATORN 
6.8 STYRNING AV DISPLAY PÅ LINUXDATORN (OPTION) 

7 SAMMANFATTNING AV ”CONTROL”- BYTES  
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1 Allmänt 
Mellan den Linuxbaserade enkortsdatorn som finns ute i containers och manskapsbodar och 
den centralt placerade servern överförs information via GPRS.  

All kommunikation bygger på TCP/IP och baseras på ”Socket” kommunikation. ”Socket” 
kommunikationen håller endast i alla kontaktskapande delar (upp till nivå 4 i OSI-modellen) 
medan detta dokument beskriver hur handskakningen och informationsutbytet sker.  

 

1.1 IP-adresser 
Genom att det normalt sett inte delas ut någon IP-adress (endast dynamisk eller ca 50 kr 
extrakostnad / mån) till varje container så löses den dubbelriktade kommunikationen genom 
att:  

1. Linuxdatorn blir uppringd av den gemensamma servern om det finns ett kontaktbehov 
2. Linuxdatorns GSM/GPRS-modul lyssnar på ringsignalen och känner av om det är en 

uppringning från den gemensamma servern 
3. Linuxdatorn ställer en fråga tillbaka till den gemensamma servern.  
4. Kontakten är etablerad 
 

2 Ändrat i denna version: 
0,5  Ursprungsversion 

1.0 Tagit bort checksumman ur protokollet 

1.1 Mycket är ändrat i protokollet 

1.2 Storleken på Length i paketen till 4 bytes för att kunna skicka data > 256^2 B 

1.3 Ändrat så att servern alltid svarar med FF eller FE när linux hämtar kommandon 

1.4 Ändrat lite vid uppgradering av program, samt strukit en control på olika bilder 

1.5  Lagt till inloggningsförfarande 
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3 Kommunikationsgång 
Varje uppkoppling bör skyddas med kryptering/inloggning. Detta kan infogas i protokollet 
senare. Första paketet är ett paket med control FC för att identifiera linux. 
 

3.1 Kommunikation initierad från Linuxdatorn 
1. Förbindelsen etableras  
2. Linuxdatorn skapar en socketconnection mot servern 
3. Linuxdatorn skickar ett inloggningspaket 
4. Den gemensamma servern svarar med ett paket 
5. Linuxdatorn skickar ett paket 
6. Den gemensamma servern svarar med ett paket 
7. punkt 5 och 6 upprepas till kommunikationsbehovet är avklarat. 

 

 

3.2 Kommunikation initierad från gemensam serverdator 
1. Servern ringer upp aktuellt GSM nummer 
2. Linuxdatorn känner av att det ringer – svarar inte. Kontrollerar så att uppringade 

nummer verkligen är servern 
3. Linuxdatorn kopplar upp sig mot den gemensamma servern. Se punkt 3.1 ovanför. 

 

 

4 Definition av kommunikationspaket 

Length Control Data 

4 Bytes 2 Bytes Varierande 

 
Alla siffervärden är i HEX. Storleken på paketen kan variera beroende på aktuellt 
meddelande.  
 
Length:  Längden på datadelen 
 
Control :  Anger vilken funktion som skall köras. Se separat lista. 
 
Data: Se separat lista.  
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5 Kommunikation initierad från linux 
5.1 Inloggning 

Steg Vem sänder Control Data Förklaring 
1 Linux FC Telenummer  

2 Servern FF - Ack 
 

5.2 Efterfråga lista med godkända användare 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Linux 02 - Fråga efter lista 

2 Servern 01 RFID-lista RFID-lista skiljt med ; 

3 Linux FF - Ack 
 

5.3 Överföring av inlämnade verktyg 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Linux 21 RFID-lista PersonRFID+VerktygsRFID’s 

2 Servern FF - Ack 
 

5.4 Överföring av utlånade verktyg 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Linux 20 RFID-lista PersonRFID+VerktygsRFID’s 

2 Servern FF - Ack 
 

5.5 Överföring av personer som kommit/lämnat en byggarbetsplats 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Linux 30 

31 

RFID 

RFID 

RFID på den som anlänt 

RFID på den som lämnat 

2 Servern FF - Ack 
 

5.6 Överföring av brandlarm från Linuxdatorn 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Linux 40 - Brandlarm utlöst 

2 Servern FF - Ack 
 

5.7 Överföring av tjuvlarm från Linuxdatorn 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Linux 42 - Tjuvlarm utlöst 

2 Serverm FF - Ack 
 

5.8 Inmatning av data från Linuxdatorn 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Linux 88 Data Nedtryckt tangent/pekkoordinater 

2 Servern FF - Ack 
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6 Kommunikation initierad från Windows 
 

6.1 Överföring av godkända användare till verktygscontainern/manskapsboden 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Servern 01 RFID-lista Rfid-lista skiljt med ; 

2 Linux FF - Ack 

3 Servern FF 

FE 

- 

- 

Ack 

Ack, ny uppgift 
 

6.2 Låskommandon – manuell hantering 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Servern 11 Data, 1 Byte 00 = Stäng nattlås 

01 = Öppna nattlås 

02 = Öppna daglås 

03 = Stäng daglås 

2 Linux FF - Ack 

3 Servern FF 

FE 

- 

- 

Ack 

Ack, ny uppgift 
 

6.3 Manövrering av ljuset i containern 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Servern 44 

45 

- 

- 

Släck ljus 

Tänd Ljus 

2 Linux FF - Ack 

3 Servern FF 

FE 

- 

- 

Ack 

Ack, ny uppgift 
 

6.4 Överföring av bilder från Linuxdatorn 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Servern 50 

51 

52 

RFID 

- 

- 

Skicka bild kopplat till RFID 

Skicka senaste bilden 

Tag ett kort nu 

2 Linux 58 Bilddata Bilddata i .jpg format 

3 Servern FF 

FE 

- 

- 

Ack 

Ack, ny uppgift 
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6.5 Begär checksummor på program från Linuxdatorn 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Server 60 - Request versions 

2 Linux - Checksums på prg Checksummor, ”;” 

3 Servern FF 

FE 

- 

- 

Ack 

Ack, ny uppgift 
 

6.6 Uppgradera programvaror 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Server 61 Filnamn Prg-Lista, ”;” 

2 Linux FF - Ack 

3 Servern FF 

FE 

- 

- 

Ack 

Ack, ny uppgift 
 

6.7 Förfrågan om status på linuxdatorn 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Servern 70 - Begär aktuell status 

2 Linux 7F Data, 2 Byte Bit Betydelse:  
0 0=normal, 1=brandlarm 
1 0=normal, 1=tjuvlarm 
2 0=nattlåst låst, 1=öppet 
3 0=daglåst låst, 1=öppet 
4 0=dörren stängd, 1= 

öppen 
5 0=ej nödstopp, 

1=nödstopp 
6 0=låset fungerar, 1=låset 

krånglar 
7 0=ljuset släckt, 1= ljuset 

tänt 
8 0=rörelsedetektor ej 

aktiv, 1=aktiv  
3 Servern FF 

FE 

- 

- 

Ack 

Ack, ny uppgift 
 

6.8 Styrning av display på Linuxdatorn (option) 
Steg Vem sänder Control Data Förklaring 

1 Servern 80 Data Defineras senare. 

2 Linux FF - Ack 

3 Servern FF 

FE 

- 

- 

Ack 

Ack, ny uppgift 
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7 Sammanfattning av ”Control”- bytes 
 

Control Innebörd Anmärkning 
   
01 Överföring av RFIDlista med 

godkända användare 
RFID som 64 unsigned int,  skiljs med ”;” 

02 Fråga efter lista med godkända 
användare 

 

   
10 Status Varierar beroende på Server eller Linuxdator 
11 Låskommandon  
   
20 Användare som lånar verktyg Skickar över RFID för denna användare 
21 Användare som lämnar verktyg  
   
30 Personer som kommer till 

arbetsplatsen 
 

31 Personer som går från arbetsplatsen  
   
40 Brandlarm utlöst  
42 Tjuvlarm utlöst  
44 Kommando: Släck ljuset  
45 Kommando: Tänd ljuset  
   
50 Uppmaning att skicka bild Data anger vilken RFID som är kopplad till 

bilden 
51 Uppmaning att skicka senaste bilden  
52 Tag ett kort nu med kameran  
58 Data Bildinformation (.jpg) 
   
60 Versionsförfrågan Checksums på program 
61 Uppgradering av programvaran Lista med filnamn som behöver uppdateras 
   
70 Begäran om status  
7F Statussvar  
   
80 Överföring av data till display  
88 Nedtryckt tangent/pekkordinater  
   
F0 Error Fel när man skulle göra uppgift 
FC Logga in  
FE Ack & ny uppgift Acknowledge förra uppgift men start igen 
FF Ack Acknowledge 
 

 


