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Sammanfattning 
Behovet av tillgänglighet på kommunikation innebär att vi idag har 
krav på att meddelanden som skrivs över webben inte bara når oss via 
en dator utan även till våra mobiltelefoner. Målet med examensarbetet 
har varit att genom litteraturstudie och intervjuer konstruera ett webba-
serat SMS-system som kan användas till att sända SMS textmeddelande 
till en godtycklig mobiltelefonenhet. Meddelande som sänds ska även 
lagras i databas och administreras via webbsidan. En jämförelse har 
även genomförts där syftet har varit att undersöka bäst lämpat pro-
gramspråk för Bluetooth applikation. Metoden har grundat sig på 
kriterier. Jämförelsen mellan programspråken gav att Java med bibliotek 
från BlueCove var det bäst lämpade programspråket.  För konstruktion 
av SMS-systemet har en objektbaserad utvecklingsmodell tillämpats, 
dock inte i full skala. SMS-systemet är konstruerat av webbsida, databas, 
blåtandsapplikation, Bluetooth- och mobiltelefonenhet. Webbsidan 
bygger på ASP.NET 2.0, databasen XML och blåtandsapplikation 
programmerades i Java. Kontroll har utförts att systemet uppfyller 
kravspecifikation.  

Nyckelord: ASP.NET, C#, Bluetooth, Blåtand, Java, JSR-82, XML. 
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Abstract 
As there is now wide access to the World Wide Web, demand now exists 
for Web messages to be available not only via a computer but also via 
cell phones. The aim of the project was, by means of literature studies 
and interviews, to create a web-based SMS-system which can be used to 
send SMS text messages to arbitrary mobile phone devices from a web 
page.  The sent messages are also to be stored in a database and admi-
nistered by means of the website. A comparison was also conducted in 
which the aim was to investigate the most suitable programming 
language for the Bluetooth application. The model for the study was 
based on given criteria. The comparison suggested that the Java pro-
gramming language with its library from BlueCove was the most 
suitable. For the development of the system an object-based model has 
been applied, but this has not been adopted in a full scale manner at the 
present time. The SMS-system has been constructed by means of a 
Website, database, Bluetooth application and mobile phone unit. The 
website is based on an ASP.NET 2.0, database on XML and the Blu-
etooth application was written using Java. A control was conducted in 
order to test that the system meets the required specifications.  

Keywords:  ASP.NET, C#, Bluetooth, Java, JSR-82, XML. 
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Terminologi 
Förkortningar och termer 
ASP ”Active Server Pages”, ett server side skriptspråk från 

Microsoft.  

ASP.NET 2.0 Efterföljare till ASP, är en del i .NET ramverket. Därav 
namnkonstruktionen ASP.NET. 

.NET Ett ramverk för plattformen för Microsoft Windows. 
Innesluter en mängd olika språk, bland annat C#, VB. 

Code-Behind Term för att beskriva modell där kod för behandling av 
anrop placeras i underliggande fil länkad till huvudfilen. 

C# ”C Sharp”. Ett programspråk baserat på C/C++ och 
objektorienterad programmering.  

VB ”Visual Basic”. Programspråk utvecklat av Microsoft. 
Stödjer objektbaserad programmering. 

Bluetooth Ursprungligen ett protokoll för synkroniserad dataöver-
föring mellan datorer via en radiosignal. Är i dag en 
teknisk standard och ett varumärke för trådlös data-
överföring med Bluetooth Wireless Technology. 

- enhet  Löstagbar hårdvaruenhet, behöver vara ansluten för att 
ett visst program ska kunna köras (eng. dongle). 

- gränssnitt  Avser blåtandsenhet som kontaktyta mellan olika delar i 
ett system. Används i programmeringstekniska sam-
manhang. 

- specifikation  Utlägger implementering för blåtand. Utgivs av SIG. 

SIG Special Interest Group. Grundat av Ericsson och är en 
sammanslutning av företag i syfte att främja blåtands-
standarden. 
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Blåtand Svenska översättningen av Bluetooth. Syftar till själva 
tekniken Bluetooth Wireless Technology. 

Stack Refererar till en samling enhetsdrivrutiner, utvecklings-
bibliotek och användareverktyg för att implementera 
applikationer av viss typ.  

SMS  “Short Message Service”, en tekniktjänst för utväxlande 
av textmeddelande.  

SMS-PDU ”Short Message Service - Protocol Data Unit”, Paket för 
överföring av ”SMS meddelande” 

IIS ”Internet Information Service”, Utvecklat av Microsoft 
för att erbjuda Internetbaserade tjänster, såsom Webb-
tjänster, Webbplatser. 

W3C “World Wide Web Consortium”, Organisation som 
arbetar för World Wide Webb, i syfte att utveckla proto-
koll och standarder. 

XML. ”EXtensible Markup Language”, En standard för 
strukturering av dokument som överförs på Internet. 
Utgivs av W3C. 
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1 Inledning 
Följande rapport är en skriftlig sammanställning över examensarbetet. 
Arbetet genomfördes hos Reaxcer AB och bestod i att utveckla ett 
webbaserat system för att sända SMS textmeddelande (Short Text 
Service text messaging) till en godtycklig mobiltelefonenhet, därtill 
genomfördes även en jämförelse av programspråk i syfte att finna den 
bäst lämpade för programmering av Bluetooth applikation. 

1.1 Bakgrund 
Företaget Reaxcer AB är idag en av Sveriges fem största logistikföretag. 
Företaget består av ett antal filialer i Jämtland och Härjedalen med 
huvudsäte i Östersund. Företagets storlek har uppnåtts genom sam-
manslutning av mindre åkeriföretag, vilket gemensamt utgör ägare. 
Efter en kraftig expansion (2007) har nya krav infunnits i form av 
kommunicerande av textmeddelande till delägare och kunder. Nuva-
rande lösning för leverans av textmeddelanden baseras på elektronisk 
post och brev. Med expanderingen har mängden stigit kraftigt och 
därtill att textinformationen ibland är tidskritisk har behovet av en tjänst 
för kommunicerande av textmeddelanden till mobiltelefoner (Short 
Message Service text messaging) uppkommit. 

Av ovan nämnda skäl har Reaxcer AB behovet av att skapa ett system 
som handläggare och behörig personal kan använda för att sända 
textmeddelanden till mobiltelefonenheter. Med anledning av att företa-
gets kontorslokaler är spridda är målsättningen att systemet ska vara 
webbaserat samt kunna köras på något av Microsofts operativsystem. 
Av kompabilitetsskäl ska enheten för sändning av SMS textmeddelan-
den vara en av befintliga mobiltelefonenheter som idag finns på mark-
naden. Som länk mellan mobiltelefonenhet och operativsystem har 
Bluetooth framlagts som alternativ för att även möjliggöra för drift med 
något av nuvarande driftsystem.  

Förslag till teknik gällande konstruktion av webbsidan är Microsofts 
ramverk .NET med inriktning mot Active Server Page (ASP).NET för att 
erhålla kompabilitet mot företagets nuvarande webbplattform Internet 
Information Service (IIS).  
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Uppgiften är att först utveckla den del av systemet som möjliggör att 
SMS-text från webbsidan kan läsas in och vidarebefordras med hjälp av 
blåtandsteknik till mobiltelefonenheten där den sänds till mottagaren. 
Till hands finns Bluetooth specification och tillgängliga programspråk. 
Därtill ska programspråken teoretiskt jämföras i syfte att komma fram 
till vilket som är bäst lämpad som språk för blåtandsapplikationen. 

Ovan nämnda är anledning till intresset för webben som lösning för 
företag och lett till den valda uppgiften.  

1.2 Övergripande syfte  
Det övergipade syftet med examensarbetet är att ta fram ett webbaserat 
SMS-system åt Reaxcer AB. Systemet ska möjliggöra för en användare 
att via en webbsida sända ett SMS textmeddelande till en godtycklig 
mobiltelefonenhet. Underliggande för detta ska en applikation utvecklas 
vilket ombesörjer överföring av meddelande med instruktioner till 
mobiltelefonenheten för sändning. 

Därutöver ska ett urval av tillgängliga programspråk teoretiskt jämföra 
för att finna vilken av dem som har högst grad av lämplighet till kon-
struktion av applikation. 

1.3 Avgränsningar 
Eftersom systemet kommer att involvera flertalet delar som ska under-
sökas och utvecklas kommer fokus att ligga på att använda den, eller en 
kombination av programspråk som kan uppbringa en fungerande 
applikation och webbsida. 

För mobiltelefonenheten kommer fokus ligga på möjligheter till kom-
munikation över blåtand till en annan blåtandsenhet. Övriga delar, 
exempelvis mottagande av meddelande, sända ett meddelande till flera 
mottagare och extra funktioner gällande för mobiltelefonenheter ligger 
utanför arbetets ramar och kommer endast om nödvändigt att beröras. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Huvudkravet för systemet är att webbsidan ska kunna ta in meddelande 
och telefonnummer från en användare. Webbsidan ska kunna köras på 
Internet Information Server (IIS) och operativsystemet Microsoft Win-
dows XP Professional, alternativt Windows Server 2003.  
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Applikationen ska kunna läsa in meddelandet och använda Bluetooth 
som förbindande länk mellan dator och mobiltelefonenhet. Med medde-
landet från webbsidan ska applikationen kunna instruera inkopplad 
mobiltelefonenhet att sända textmeddelandet till angivet telefonnum-
mer. 

Jämförelsens mål är att finna det mest lämpade programspråket för 
applikationen.  

Eftersom applikationen kommer använda Bluetooth kommer fortsätt-
ningsvis blåtandsapplikation att användas synonymt med Bluetooth 
applikation. 

1.5 Översikt  
Rapporten inleder med kapitel som redogör för bakgrund, problemfor-
mulering, syfte och mål för examensarbetet. Därefter för fortsatt förstå-
else av rapporten tas bakgrundsmaterial fram. I kapitel 3 redogörs för 
material och metod för konstruktion av SMS-system och jämförelse 
mellan programspråk. I kapitel 4 redogörs för konstruktionsarbetet. 
Resultatet av konstruktionen och jämförelsen redogörs för i kapitel 5. 
Kapitel 6 avslutar rapporten med egna slutsatser och diskussion kring 
utförande och resultat. Därefter tillkommer källhänvisningar och bilagor 
med programkod.  
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2 Bakgrundsmaterial  
För fortsatt förståelse av rapporten redogörs i följande kapitel tekniker-
na Short Text Messaging Service text messaging (SMS text messaging), 
Bluetooth, Programspråk och ASP.NET. 

Nämnda tekniker är omfattande och därför kommer fokus ligga på en 
grundläggande nivå, dock fördjupas redogörelsen där specifika moment 
så kräver.  

2.1 SMS 
Sammanfattningsvis kan SMS beskrivas som en teknologi för att sända 
och ta emot meddelanden mellan mobiltelefonenheter. SMS (Short Text 
Messaging Service) [1] skapades ursprungligen som en del i Global 
System for Mobile Communication (GSM) standarden.  

GSM [2] (läs SMS) utvecklades initialt av European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI), vilket är ett oberoende och icke vinstdrivan-
de standardiseringsorganisation för telekommunikationsindustrin i 
Europa. Numera bedrivs utvecklingen av Third Generation Partnership 
Project (3GPP).   

Definitionen [3] för utväxlande av textmeddelanden, Short Message 
Service Point to Point (SMS PTP), mellan enheter ges i 3GPP Specifika-
tion detail 03.40.  

Kopplingen [1] mellan standarden SMS och funktionaliteten SMS text 

messaging används numera synonymt, detta till trots att den underlig-
gande tekniken gällande text messaging kan vara en helt annat.  

GSM utvecklandes ursprungligen för telefoni, och SMS tekniken fick 
införlivas med befintligt system. Genom att SMS använder ett system 
för vanlig röstkommunikation var det nödvändigt att begränsa medde-
landets längd till 128 byte (senare förbättrad till 160 tecken) för att 
undvika att meddelanden vid överföring inte blockerar linjen. Därav 
namnet ”Short Message Service”.  
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Implementering av SMS [1] inom det befintliga telefonisystemet med-
förde endast en overhead i form av mjukvara. Kostnader för system-
hårdvara undveks genom att det utvecklades det för körning i samma 
system. Den extra enhet vilket behövdes för att stödja tjänsten var 
införande av Short Message Service Center (SMSC) för att behandla 
trafiken av meddelanden. 

2.1.1 SMSC 

SMSC [4] utför routning av SMS-meddelanden inom operatörens 
trådlösa nätverk, endera direkt om meddelande sänds inom nätet eller 
vidare till en annan SMSC om målet ligger utanför det egna nätet. 

Överföringen av ett meddelande sker på best effort, dvs. om meddelan-
det tappas på vägen till mottagaren sänds inte meddelandet på nytt 
utan en notis om misslyckad överföring returneras till avsändaren. Dock 
tillämpas buffring, meddelandet sparas och avvaktan sker en bestämd 
tid innan nytt försök utförs, av meddelandet om inte mottagare är 
tillgänglig.  

För att kunna använda en operatörs SMS-tjänst med en mobiltelefonen-
het behövs adressen till SMSC för nätet som enheten är uppkopplad till. 
Vanligen är SMSC-adressen ett telefonnummer enligt det internationella 
formatet, som utgörs av prefix för landskod och därefter telefonnumret 
exklusive den inledande nollan.  

Operatören eller försäljare av Subscriber Identity Module (SIM) kan 
förprogrammera kortet till att använda det specifika telefonnumret till 
SMSC för den köpta leverantören.  

2.1.2 SMS Message 

För att sända och hämta ett SMS-meddelande finns två alternativa 
tekniker [5]: Text och Protocol Data Unit (PDU) mode.  

Text mode [6] används av enheter för att koda PDU-paketets bitar till 
tecken innan det sänds. Teckenuppsättningar kan variera, men bland de 
vanligaste förekommande finns GSM, 8859-1 och IRA. Eftersom skiftan-
de teckenuppsättningar kan tillämpas, finns inte stöd för text mode i alla 
mobiltelefonenheter. 
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I PDU mode [5] omvandlas meddelandet i flera steg innan det slutligen 
konverteras till hexadecimal. PDU mode är obligatorisk att implemente-
ra enligt GSM-standarden [7] och stöds således av samtliga mobiltele-
fonenheter vilket implementerar standarden.   
 
Till meddelandet läggs även styrparametrar för specificerande av hur 
meddelandet ska behandlas av mobiltelefonenheten och SMSC. Tabell 1 
ger en kort överblick av hur ett SMS-PDU byggs upp: 
 
Tabell 1: SMS PDU  

Octet(s) Description 

07 Length of the SMSC information (in this case 7 octets) 

91 
Type-of-address of the SMSC. (91 means international format of the 

phone number) 

72 38 01 00 10 F5 

Service center number (in decimal semi-octets). The length of the 

phone number is odd (11), so a trailing F has been added to form 

proper octets. The phone number of this service center is 

"+27831000015". See below. 

04 First octet of this SMS-DELIVER message. 

0B Address-Length. Length of the sender number (0B hex = 11 dec) 

C8 Type-of-address of the sender number 

72 38 88 09 00 F1 Sender number (decimal semi-octets), with a trailing F 

00 TP-PID. Protocol identifier. 

00 TP-DCS Data coding scheme 

99 30 92 51 61 95 80 TP-SCTS. Time stamp (semi-octets) 

0A 

TP-UDL. User data length, length of message. The TP-DCS field 

indicated 7-bit data, so the length here is the number of septets (10). 

If the TP-DCS field were set to indicate 8-bit data or Unicode, the 

length would be the number of octets (9).  

E8329BFD4697D9EC37 TP-UD. Message "hellohello", 8-bit octets representing 7-bit data. 

[5] 
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Noter bör att parametrar kodas direkt från 8 bitar till hexadecimal form, 
men att telefonnumret, tidsstämpeln och användaredata (meddelandet) 
kodas först till 7-bitar som omvandlas till 8-bitar innan det slutligen 
överstätts till hexadecimal form innan det sänds.  

Omvandlingen av meddelandet ”hellohello” följer följande procedur, se 
tabell 2.  
 
Tabell 2: 7-bitar konvertering till 8-bitar 

 

 
 [5] 

1. Först omvandlas tecknet till ISO-8859-1 decimal form. Ex. ett ”h” 
blir 104. 

2. Därefter omvandlas decimalrepresentationen av tecknet, 104, till 
binär form, t.ex. 104 blir 110 1000. 

 
Nu har tecknet kodats till 7 bitar enligt GSM 7-bit alfabetet, men in-
nan det kan sändas behöver septetten omvandlas till oktett (8 bits 
fält) och därefter till hexadecimal form. 
 
3. För att konvertera septetter till oktetter. Bitfält räknas från väns-

ter i tabell 2. 
I. Från bitfält nr 2 tas den mest signifikanta biten och läggs till 

från höger till bitfältet nr 1 (vilket skjuter övriga bitar en steg 
till höger). Bitfält nr 1 har nu 8 bitar. 

II. Från bitfält nr 3 tas nu de två minst signifikanta bitarna och 
läggs till från höger till bitfält nr 2. Bitfält nr 2 har nu 8 bitar. 

III. Från bitfält nr 4 tas nu de tre minst signifikanta bitarna och 
läggs till från höger till bitfält nr 3. Osv.  
  

OBS! Vid det sjunde steget flyttas samtliga bitar och vid det åttonde tas 
ingen bit. Därefter upprepas proceduren som beskrivet i steg 3. 

4. Sist konverteras oktetterna till hexadecimal form. 
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2.2 AT command set 
Enligt GSM 07.07 ”AT command set for GSM Mobile Equipment (ME)” 
[8] definieras en uppsättning AT-kommandon för hantering av det 
underliggande GSM-system i mobiltelefonenheten. Vidare i samma 
specifikation definieras även hur åtkomst sker till det underliggande 
system genom ett seriellt gränssnitt för enheten. 

2.3 Bluetooth  
Utvecklingen av standarden för blåtand påbörjade i Lund under 1990-
talet vid Ericssons Mobile Communications. Företaget sökte tillämpa 
radioteknik som alternativ till kablar mellan enheter [9]. Efter att Intel, 
IBM, Nokia och Toshiba gått med i utvecklingen bildades gruppen 
Bluetooth Special Interest Group (SIG) 1998. Version 1.0 av blåtandsspeci-
fikationen gavs ut 1999.  

SIG [10] arbetar för definiering samt publicering av blåtandsstandarden.  

Blåtandsstandarden är en licensfri standard som elektronikproducenter 
fritt kan implementera i sina produkter mot att producenten är medlem 
i SIG samt att tillämpningen uppfyller kraven för standarden. 

Gemensamt för applikationer som använder Bluetooth är att de använ-
der ett blåtandschip med tillkopplad antenn. Chipet är en kombinerad 
sändare och mottagare, eng. transceiver.  

I kurslitteratur och tekniska manualer brukar oftast specifikationen eller 
standarden användas för Bluetooth Specification. För förtydligande 
kommer i fortsättningen att blåtandsspecifikationen och standarden 
syfta till samma definition för blåtand Bluetooth Specifikation.  

2.3.1 Bluetooth Specifikation 

Bluetooth specifikationen är en öppen och global specifikation som 
definierar en komplett implementering av blåtand, från fysiska lagret till 
applikationsnivå. Vidare definierar specifikationen ett protokoll för 
trådlöst utväxlande av data över korta avstånd, genom att skapa Perso-

nal Area Networks (PAN) [9]. 
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Enheter som använder Bluetooth tillämpar olika blåtandsprofiler. Blueto-

oth Profiles definierar vilket användningsområden, applikation, som 
enheten kan användas. Profilen framlägger också vilka delar av specifi-
kationen som implementeras. Detta gör att blåtandsenheter som imple-
menterar samma profiler ska kunna kommunicera med varandra. 

Hårdvaruenheter som använder Bluetooth standarden bygger på ett 
chipp med antenn. Chippet implementerar i sin tur delar av specifika-
tionen och protokollet, se kapitel 2.3.2.  

2.3.2 Protokollstack 

Förutom hårdvara definierar även blåtandsstandarden ett protokoll. 
Protokollet definierar mjukvaran som ska möjliggöra för enheter att 
kommunicera med varandra. Protokollet, eller stacken, är konstruerad 
med målsättning på liten storlek för att förenkla implementering i små 
hårdvaruenheter. Vidare kan stackens delar implementeras på olika 
mikroprocessor. 

 
Figur 1: Protokollstack för Blåtand [11] 

Stacken som figur 1 visar är uppdelar i nivåer. De tre lägsta nivåerna 
Bluetooth Radio, Baseband/Link Controller och Link Manager brukar 
implementeras direkt på Bluetooth hårdvara, medan de över lagren, 
med en del av HCI, implementeras på datorn (eng. Host).  

Obligatoriska protokolldelar att implementera är de fyra nedersta 
skikten för att garantera att enheterna kan operera enligt Bluetooth-
standarden [9]. Därutöver är även L2CAP, SDP och LMP obligatoriska, 
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av nämnda skäl. Vidare kan därtill ytterligare stöd läggas in, exempelvis 
som HCI and RFCOMM. Tilläggen medför att Bluetooth-enheterna kan 
använda nya tjänster och kommunicera med andra enheter som imple-
menterar samma del. 

RFCOMM 
RFCOMM står för Radio Frequency Communication och är ett protokoll 
för virtuell seriell kabelanslutning. RFCOMM stöder binär dataöverfö-
ring och emulerar RF-232 kontrollsignaler över Bluetooth basbandslag-
ret [9]. 

2.3.3 Kommunikation 

För att etablera anslutning till en Bluetooth-enhet erfordras att enhetens 
Media Access Adress (MAC) är känd.  För att undvika interferens från 
blåtandsenheter som inte är delaktiga i nätet, men befinner sig inom 
PAN:ets räckvidd använder blåtand Frequency Hopping Scheme för att 
kontinuerligt byta frekvens. Frekvenshoppningen styrs utifrån MAC för 
den enhet som skapade nätet, master. Om enheten är okänd kan adres-
sen erhållas genom Inquiry, vilket är en metod för att skanna efter andra 
blåtandsenheter. Enheter som är i Inquiry Scan läge svarar den frågande 
enheten (Inquiry) med information för att kunna påbörja en anslutning.  

Om adressen är känd används Page för att påbörja anslutning till en 
enhet i Page Scan-läge. 

Paring innebär att man upprättar en betrodd förbindelse (eng. thursted) 

genom att använda en lösenordsnyckel (eng. phasskey) [9]. Båda enhe-
terna anger samma nyckel och utifrån nyckeln skapas en länknyckel.  

Länknyckeln begränsar access till förbindelsen. Endast enheter som har 
samma länknyckel kan erhålla access till förbindelsen. Betrodda enheter 
kan förutom att autentisera enheter även kryptera data innan det sänds 
över etern [9]. Kryptering är alternativt och kan stängas av. Den skapta 
lösenordsnyckeln kan lagras lokal på filsystem i värden (eng. Host).  

Eftersom blåtandsadressen (MAC) är permanent lagrad, bevaras par-
ningen mellan enheterna såvida inte lösenordsnyckeln raderas från 
filsystemet. Detta medför att parade enheter kan återansluta till var-
andra utan krav på aktiv autentisering med lösenordsnyckel.   
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2.4 Programspråk 
Maskinernas språk (maskinkod), som består av ettor och nollor, vilket 
centralprocessorn tolkar och utför är inte anpassad efter människan 
förmåga [12]. För att förenkla processen med att skriva datorprogram 
(programmera) kan ett högnivåspråk användas. Högnivåspråk är 
utformat att efterlikna mänskligt språk [13]. Den skrivna koden i högni-
våspråket tolkas och omvandlas av en kompilator till maskinkod som 
processorns kan förstå.  

Många programspråk har en skriven dokumentation om språket, vilket 
specificerar syntax och semantik som organisationen eller företaget för 
programspråket fastslår. Implementeringar av programspråket följer 
dokumentationen. 

2.4.1 Programbibliotek 

För att förenkla för utvecklare att skapa program finns till program-
språket ett associerande standard bibliotek (eng. core library). Oftast 
definierar programspråket ett standardbibliotek som måste implemente-
ras.  Biblioteken har till funktion att definiera vanligt förekommande 
funktioner och datastrukturer [13]. Vid programutveckling kan utveck-
laren tillämpa funktioner och datastrukturer i biblioteket i koden för att 
utföra åtgärder utan att behöva utveckla egna funktioner. Detta abstra-
herar för programmerar standard funktioner såsom input/output till fil 
eller strömmar. 

Förutom standardbibliotek finns för att möta nya krav och funktioner 
externa bibliotek utvecklade av programspråksmakarna själva, externa 
organisationer eller företag.  

Externa biblioteken används oftast för att ge utvecklaren möjlighet till 
att programmera nya resurser i eller utanför systemet. Till biblioteken 
följer ett API vilket specificerat tillämpning av tjänster och datastruktu-
rer. API definieras av tillverkaren, men kan i vissa fall specificeras av 
programspråksorganisationen.  

Ett API (Application Programming Interface) är en regeluppsättning 
som definierar på vilket sätt en applikation kan använda tjänster eller 
resurser från ett bibliotek eller resurs [14]. 
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2.4.2 Stack 

Med stack aves en samling av enhetsdrivrutiner, utvecklingsbibliotek 
och användarverktyg framställda av en organisation eller företag för att 
möjliggöra för programmerare att skapa applikationer och tillåta 
implementeringar av egenskaper i ett system [15] .  

2.5 ASP.NET 
ASP.NET är utvecklat av Microsoft som efterträdare till Active Server 
Pages (ASP). ASP.NET är en utvecklingsmodell som är en del i .NET 
ramverket (härav namnkonstruktionen, Active Server Pages.NET). 
Detta medger att kodning för ASP.NET kan ske i valfritt programspråk 
vilket stödjer Common Language Runtime (CLR) [16]. 

Huvudbyggstenen vid utveckling med .NET är pages eller ”web forms”. 
För att öka utvecklingsprocessen finns färdiga byggstenar definierade, 
User Controls (Kontroller), som kan återanvändas.  

ASP.NET 2.0  kan skilja mellan presentationskod och serverkod. Model-
len med serverkod i en separat fil kallas code-behind.  Detta görs med att 
till aspx-filen länka en aspx-fil med ett cs eller vb suffix beroende på 
språk i filen. Ett cs-suffix indikerar att språket i filen är C# (C Sharp). 
Språket tillämpar objektorienterade principer. Ett vb suffix indikerar att 
språket bygger på Visual Basic, ett av de äldsta språken från Microsoft. 
Språket har genomgått en rad förbättringar, är objektorienterat men har 
inte tillämpat objektorienterade principerna i samma utsträckning som 
C#. 

När en webbläsare anropar en ASP.NET-sida, används en visited compo-

sites renderingsteknik, vilket gör att koden anpassas innan den sänds till 
den anropade webbläsaren.  
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3 Metod 
Följande redogörs för materialet och metod för examensarbetet. 

3.1 Material 
För att hitta information om komponenterna kommer produktblad från 
respektive tillverkare av produkter att jämföras mot uppställda krav, se 
inledningen av detta kapitel 4. 

3.1.1 Mobiltelefonenhet 

Enligt kraven ska mobiltelefonenheten stödja blåtand. Den mobiltele-
fonenhet som är tänkt att använda under arbetet är min egen som är av 
modell 

• Sony Ericsson K800i med inbyggd Bluetooth. 

3.1.2 Bluetooth enhet 

Tillhands för försökte fanns min egen blåtandsenhet av märket 

• Targus ACB20 US Bluetooth v1.2 dongle effect class 3. 

3.1.3 Operativsystem 

Valet av operativsystem ska enligt kraven vara Windows XP Professio-
nal. Operativsystemspecifika egenskaper för den version som är tänkt 
att använd är  

• Windows XP Professional med Service Pack 2 

3.2 Programutveckling 
Den programutvecklingsmodell som kommer att tillämpas baserar sig 
på Objektorienterad systemutveckling. Objektorienterad utveckling 
kännetecknas av arbete med objekt. Objekten samverkar med varandra 
för att lösa uppgiften [17].  

I grova drag kommer utvecklingsarbetet [17] att genomgå följande steg: 

1. Planering 
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i. Användningsfall 
ii. Kravspecifikation 

2. Analys 
i. Finna objekt i kravspecifikationen 

ii. Identifiera scenarion mellan objekt 
iii. Klassificera objekt 

3. Design 
i. Systemdesign 

ii. Anpassning mot infrastruktur  
4. Implementering 

 
Steg 1 och 2 kommer att genomföras grundligt. Därefter kommer 2-4 att 
itereras.  
 

3.2.1 Planering 

Syftet med planeringen är att ta fram hur användarna interagerar med 
systemet. Därefter att med utgångspunkt från användningsfallen och 
diskussion med Reaxcer fastställa en kravspecifikation. Kravspecifika-
tionen ska fastslå vad systemet förväntas att uppfyllas. 

3.2.2 Analys 

Enligt Fagerström [17] ska analysfasen definiera vad som ska implemen-
teras utifrån kravspecifikationen och vidare utgöra grund för designfa-
sen. 

Analysfasen kommer att tillämpa ett objektorienterat analysförfarande 
som genomgående använder konceptuella modeller och termer. Detta 
utav att objektorientering riktar sig in på att hitta objekt vilket ger ett 
verktyg att greppa målen i systemkravet och överföra dem till systemet 
i form av objekt utan inblandning av tekniska detaljer. Dock har inte 
objektorienterat tillämpats i full utsträckning utan principer lånats från 
tankesättet. Främsta källan till objektorienterad utveckling kommer att 
vara litteraturen J. Fagerström [17].  

Sammanfattningsvis kommer följande steg [17] behandlas under fasen: 

• Finna objekt ur kravspecifikationen  
• Identifiera scenarion mellan objekt 
• Klassificera objekt 
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Finna objekt utgör analysens första steg och ska definiera vilka objekt 
som systemet ska bestå av. Som underlag används kravspecifikationen. 
 
Identifiera scenarion ska utröna hur objekten samverkar inom systemet. 
 
Klassificera objekt ska ge detaljerad beskrivning av vad som förväntas av 
objekten. 
 
Resultatet från analysfasen ska vara ett underlag inför designfasen. 

3.2.3 Design 

Designfasen ska ge en teknisk lösning utifrån resultatet från analysfasen. 
Objektorienterad design tar vid där analysen slutar, dock utan klara 
gränser [17]. Under designfasen formeras objekt inför infrastruktur och 
detaljeras till klasser. Ytterligare ska även jämförelsen av programspråk 
för applikationen genomföras.  

Fasen delas upp i följande steg: 

• Systemdesign  

• Infrastruktur och komponentdesign 

Systemdesign formerar systemet med modeller som ger den övergripan-
de planen för hur systemet ska verka. Här börjar undersökning om 
möjligheter att realisera modeller framtagna i analysfasen till ett pro-
gram och sedermera ett system.  

Infrastruktur och komponentdesign, komponenter i modellerna måste 
anpassas mot kommande infrastruktur, bl.a. måste beslut tas om tekni-
ker för databas, operativsystem samt blåtandsenhet. Till detta hör att 
genomföra jämförelsen mellan programspråk för att hitta det bäst 
lämpade som ska tillämpas vid utvecklande av applikationen för 
blåtand, metod redogörs för i kapitel 3.3. 

3.2.4 Implementering  

I implementering utförs programskrivandet. Som underlag kommer 
resultatet från designfasen att ligga och målsättningen är en realisation 
av användarfallen till kod.  
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För att säkerställa att delresultaten uppfyller kravspecifikationen utförs 
kontinuerligt tester av de utvecklade funktionerna mot kraven i krav-
specifikationen. Vid uppfyllande av kraven påbörjas programmering av 
nästa objekt. Om inte kraven uppfylls backas ett steg i utvecklingsmo-
dellen till design fasen för att söka ringa i felet där innan ny ansats till 
implementering genomförs.  

Resultatet av implementeringen ska vara systemet. 

3.3 Metod för jämförelse av programspråk 
Underlag för undersökningsmodellen är kriterier enligt nedan för att 
applikationen införlivat med system ska uppfylla systemförväntningar-
na. Kriterierna inriktar sig specifikt på att beröra valet av programspråk 
för Bluetooth. De utgörs av följande punkter: 

• Ha ett standardiserat API för Bluetooth 

• Stöd för Microsoft Windows XP Professional 

• Ha brett stöd för olika tillverkare av blåtandsstackar/enheter 

Förklaringar till ovanstående kriterier är följande: 

Ha ett standardisterat API – för att erhålla en generell och riktvisade 
struktur för implementeringar av Bluetooth bör till programspråket 
finnas ett Application Programming Interface specificerat av organ för 
programspråket. 

Stöd för Microsoft Windows XP Professional - Eftersom körande operativ-
systemet är Microsoft Windows XP Professional måste programspråket 
och biblioteket för applikationen vara kompatibel med Windows XP 
Professional. 

Ha brett stöd för olika tillverkare av blåtandstackar och -enheter – Blåtandsen-
heten ska kunna bytas ut. Detta ställer kravet att programspråket med 
bibliotek ska ha brett stöd för olika stackar/tillverkare av blåtandsenhe-
ter. 

Resulterat från sökningarna ställs upp i tabell och jämförs mot kriterier-
na för valet av programspråk.  
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4 Konstruktion 
I kapitel 4 redogörs för arbetet med utveckling av systemet. 

4.1 Planering 
Utifrån problemformuleringen påbörjades samtal med Reaxcer om hur 
användarna vill interagera med systemet.  

4.1.1 Användningsfall 

Utifrån diskussion med användaren (Gudrun) om interagerande med 
systemet, resulterade det i följande användningsfall. 

Ansluta mobiltelefonenhet 
För att systemet ska fungera behöver mobiltelefonenhet kunna anslutas 
till dator. Se figur 2. 

 

Figur 2: Ansluta mobilenhet till system. 

Sända SMS 
Användare ska via webbsidan kunna skriva in SMS textmeddelande 
som vidarebefordras till andra mobiltelefoner. Se figur 3. 
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Användare

Webbsida

Mobilenhet

SMS text meddelande

Sänd  meddelande
Dator

 

Figur 3: Sänd meddelande. 

Administrera sända SMS 
För att hantera samt ge överskådlighet av gången kommunikation 
kopplas ett webbadministrationsgränssnitt mot databas för sända 
meddelanden. Se figur 4. 

 

Figur 4: Administrera gångna meddelanden. 

 

4.1.2 Kravspecifikation 

Från användningsfall i kapitel 4.1.1 och efter diskussion med Reaxcer 
[18], [19] och [20] beslutades följande kravspecifikation. 

De krav som systemet skall uppfylla är följande: 

• Webbsidan ska byggas i ASP.NET och kunna köras på Intern In-
formation Server (IIS) 

• Webbsidan och IIS ska kunna köras på Microsoft Windows XP 
Professional operativsystem 

• Operativsystemet ska stödja Bluetooth, endera inbyggt eller med 
enhet. 
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• Mobiltelefonenheten ska stödja Bluetooth, inbyggt eller med en-
het. 

• Mobiltelefonen och blåtandsenheten ska kunna etablera anslut-
ning med varandra över Bluetooth. 

• Webbsidan ska kunna ta emot ett textmeddelande och ett givet 
mobiltelefonnummer och lagra detta för senare leverans av Blå-
tandsapplikation. 

• Blåtandsapplikationen ska kunna sända det lagrade textmedde-
landet med parad mobiltelefonenhet till angivet destinationstele-
fonnummer i meddelandet. 

Därtill kommer följande bör funktioner för systemet: 

• Sända meddelanden ska lagras i databasen. Vidare ska medde-
landen kunna administreras via ett gränssnitt på webbsidan för 
att ge en överskådlighet av sända SMS 

4.2 Analys 

4.2.1 Finna objekt 

Genom att analysera användarfallen samt att tillämpa objektorienterat 
tankesätt med att finna objekt konstruerades diagram över objekt i 
systemet. Diagram visas i figur 5.  

 

Figur 5: Skiss över objekt. 

4.2.2 Identifiera scenarion mellan objekt 

Objektens relation studerades och ett samarbetsdiagram konstruerades. 
Samarbetsdiagram visas i figur 6. 
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 Figur 6: Samarbetesdiagram för objekt. 

4.2.3 Klassificera objekt 

För att förbereda inför designfasen formuleras en textuell icke-teknisk 
beskrivning i syfte att klassificera objekten. 

• Mobiltelefonenhet – den enhet som sänder iväg meddelandet 
som SMS till destinationstelefonnumret. 

• Blåtandsenhet – gränssnitt mot mobiltelefonenheten för datorn, 
och användas av blåtandsapplikationen. 

• Blåtandsapplikation – programvaran som etablerar anslutning till 
mobiltelefonenhet. För att åstadkomma anslutning behöver av-
sedd mobiltelefonenhets MAC-adress läsas in. Vidare läser appli-
kationen in textmeddelandet från fil och använder därefter in-
kopplad blåtandsenhet för att instruera mobiltelefonenheten att 
sända meddelandet. 

• Webbplattform – körmiljö för webbsida. 

• Webbsida – gränssnitt för användaren att skriva meddelandet 
samt erbjuder ett gränssnitt för administration av lagrade medde-
lande i databasen. Webbsidan skriver textmeddelandet till fil 
samt hanterar funktionsanrop för hantering av lagrat meddelan-
de i databas. 

• Databas – hanterar lagring av meddelanden.  
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4.3 Design 

4.3.1 Systemdesign 

Utifrån samarbetsdiagrammet och textuell beskrivning för respektive 
objekt utformades en övergripande design för systemet med respektive 
objekt placerade i sin funktion. Övergripande systemdesign visas i figur 
7. 

 
Figur 7: Övergripande systemdesign. 

Objekt vilket behövde konstrueras för att uppfylla kravspecifikationen 
och textuella beskrivningen var applikation och webbsida. Därtill om 
utrymme fanns, införa att meddelande lagras i databas samt koppla till 
webbsidan ett administrationsgränssnitt för visning och hantering av 
sända meddelanden. 

4.3.2 Infrastruktur och komponentdesign 

Under infrastrukturfasen beslutades vilka tekniker som skulle användas 
för ingående komponenter och mjukvaruimplementeringar.  

Mobiltelefonenhet 
Enligt produktbladet [21] implementerar mobiltelefonenheten GSM 
samt RFCOMM över Bluetooth, och förslagen enhet kommer att använ-
das. 
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Bluetooth enhet 
Enligt produktbladet [22] för enheten kan den installeras i Windows XP 
Professional. Den stack som enhet implementerar visade sig enligt 
produktbladet vara från Widcomm. Av nämnda kommer förslagen 
blåtandsenhet att användas. 
 
Applikation 
I applikation jämfördes programspråk. Jämförelsen grundade sig på 
kapitel 3.3. Resultatet blev programspråket Java med bibliotek från 
BlueCove, se kapitel 5.1 för redogörelse. 

Webbsida 
Webbsidan för meddelande ska enligt kravspecifikationen konstrueras i 
ASP.NET.  

Därtill om utrymme finns konstrueras ett administrationsgränssnitt 
kopplat mot databasen i ASP.NET enligt kravspecifikationen. För att 
spara tid kommer underlag hämtas från www.msnd.net för hantering 
av XML i webbplatsadministrationsgränssnittet. 

Databas 
Databasen kommer att använda XML som lagringteknik för meddelan-
den. För att koppla webbsidan mot XML-filen används ASP.NET 
inbyggda stöd för hantering av XML.  

4.4 Implementering 
Resultat från designfasen användes som underlag för kodning. De 
objekt vilka konstaterade vara lämpliga för realisation i kod var 
blåtandsapplikation, webbsida och databas.  
 
Utvecklingsmiljöer utgjordes av Eclipse från Sun för blåtandsapplika-
tion och Visual Studio 2005 från Microsoft till webbsida och databas.  

4.4.1 Blåtandsapplikation 

För att realisera blåtandsapplikationen i kod användes resultatet från 
designfasen. Utav resultat konstaterades att ett objekt med följande 
funktioner behövde kodas:  
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Inmatning av MAC adress 
För att möjliggöra inmatning av MAC till blåtandsapplikation skapades 
ett Graphical User Interface (GUI), ett grafiskt användargränssnitt. 
Nämnda funktion realiseras i klassen Gui.java, se Bilaga A. Figur 8 
visar GUI gränssnittet mot användaren för att ange blåtandsadress. 

 

Figur 8: GUI för inmatning av Bluetooth-adress. 

Figur 8 visar inmatningsfält för blåtandsadressen. Blåtandsadressen 
sparas i en separat fil (Settings.txt). Om adress finns lagrad läses adres-
sen in och visas i fältet ”Saved Bluetooth Address”.  

För inläsning av adress från fil skapades klassen FileRead(), instanser 
av klassen ombesörjer inläsningar från fil. 

FileRead fr = new FileRead();      

//Get Bluetooth address from file 
String bluetoothAddress = fr.readFromFile("Settings.txt"); 

 
Anslutning med Bluetooth 
För att möjliggöra för blåtandsapplikation att kommunicera med 
blåtandsenheten användes bibliotek från BlueCove som implementerar 
Java-JRS82 API:et. 

Funktionen för att sända SMS konstruerades i klassen, RFCOMMCli-
ent.java.  

Nedan visas kod för hur objektet RFCOMMClient initieras med adress 
till mobiltelefonenhetens Bluetooth.  
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rfcomm = new RFCOMMClient("btspp://"+bluetoothAdress+":2; 

authenticate=false;encrypt=false;master=false"); 

Klassen RFCOMMClient skapades för att innehålla samtliga tjänster vilket 
behövdes för sändning av textmeddelanden till parad mobiltelefonenhet 
i form av ett SMS-PDU med tillhörande AT-kommandon.  

Objektet anropas av FileRead för att sända instruktionerna och medde-
landet i form av textsträng till mobiltelefonenheten. Strängen läses från 
fil CommandFile.txt på hårddisk.  

Inläsning och sändning av SMS-PDU från fil 
Webbsidan konstruerades att till att ombesörja skrivning av SMS-PDU 
med AT-kommando till fil.  
 
Blåtandsapplikationen använder instanser av FileRead klassen för att 
läsa in datasträng från fil samt sända den med instans av RFCOMMClient.  
 
//Initialize FileRead to know about RFCOMMClient 

fr.RFCOMMToFileRead(this.rfcomm); 

 
//Read commands from CommandFile.txt and send through RFCOMM 
fr.readCmdFromFile("CommandFile.txt"); 
   

Objekt av klassen FileRead och RFCOMMClient har relationen ”känner 

till” eftersom FileRead läser in från fil och för varje inläst sträng anropas 
instans av RFCOMMClient för att sända strängen över Bluetooth till 
mobiltelefonenhet. 
 
Eftersom anslutningen till mobiltelefonenhet är av seriell typ ekas varje 
kommando tillbaka vilket medför att dubbel läsning behöver utföras 
från blåtandsenheten i RFCOMMClient. 

4.4.2 Webbsida 

Som underlag för konstruktionen användes resultat från designfasen. 
Konstruktion av webbsida visas i figur 9. För skapande av webbsidan 
användes Visual Studio 2005 och till språk för code-behind valdes C#. 
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Figur 9: Konstruktion av Webbsida. 

Webbsidan konstruerades med kontrollen ”text box” för visning av 
inmatningsfält gällande avsändare, mobiltelefonnummer och medde-
lande. För hantering av åtgärder ”Sänd”, ”Editera”, ”Ta Bort” och 
”Rensa” användes kontrollen ”Button” med registrerat event som 
hanteras i code-behind.  

Vidare infördes ”GridView” kontroll för visning av lagrade meddelan-
den i databas. Till ”GridView” kontroll kopplades event för ”Select” som 
hanteras i code-behind. Underlag för hantering av XML i code-behind-filen 
hämtades från www.msdn.net. 

Följande redogör för samtliga filer vilket utgör följande webbsida: 

Default.aspx  
Filen Default.aspx skapades för att innehålla presentationskod (kontrol-
ler och html), vilket visas i figur 9. Vidare enligt ASP.NET 2.0 skapas 
även code-behind fil för att svara på funktionsanrop från Default.aspx. 

Default.aspx.cs 
Default.aspx.cs (code-behind) skapades föra att ombesörja anrop från 
Default.aspx.  

Filen konstruerades för att utföra 

• Lagring av meddelande i databas. 
• ”Lägga till”, ”Ta Bort” och ”Editera” poster i databas. 

 
När användare vill sända ett meddelande görs det genom att Defa-
ult.aspx.cs anropar ett objekt av Send.cs med telefonnummer och 



Konstruktion av webbaserat SMS-
system - Jämförelse mellan 
programspråk för Bluetooth 
applikation  Johan Holm 

4 Konstruktion 
2009-12-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

26 

meddelande som argument. Send.cs tar emot argumenten för vidare 
behandling. 

Send.cs 
Eftersom C# är ett språk vilket tillämpar objektorienterade principer, 
tillämpades klasser. Send.cs skapades som ”huvudklass” för att sam-
manbinda följande funktioner: 

• omvandling av telefonnummer till omvänd representation, 
• konvertering av ISO-8859-1 byte sträng till GSM 7-bit hexadeci-

mal sträng,  
• konvertering av (GSM 7-bit) hexadecimal sträng till binär 7-bit 

sträng, 
• konvertering av binär 7-bit sträng till binär 8-bit sträng, 
• konvertering av binär 8-bit sträng till hexadecimal sträng. 

 
Send utför konvertering av meddelande från Unicode till ISO-8859-1  
byte sträng. Vidare sammanfogas resultat från telefonnummer och 
meddelande konvertering med initialvärden för SMS-PDU, till ett 
komplett SMS-PDU. Sist utförs skrivning av SMS-PDU med AT-
kommando till fil. 

Send objektet använder följande instanser av klasser för att genomföra 
ovan åtgärder: 

BinaryToHex.cs 
Instanser av klassen ombesörjer konvertering av binär 8-bit sträng (eller 
kortare) till hexadecimal (8-bitar) sträng. 
 
HexToBinary.cs 
Konverterar hexadecimal (7-bit) sträng till binär 7-bit sträng. 
 
EncodeHexToGsmHex.cs 
Klassen konstruerades för att konvertera ISO-8859-1 byte sträng till 
GSM 7-bit hexadecimal sträng. Underlagt till GSM 7-bit tabell och 
förståelse av konvertering användes webbkälla[6]: ”GSM and the PDU 
format”. 
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EncodePhoneNumber.cs 
Instanser av klassen konverterar telefonnumret till omvänd representa-
tion med suffix av F (avsluts symbol).  

EncodeMessage.cs 
Instanser av klassen konverterar binär 7-bit sträng till binär 8-bit sträng. 

rwToTextFile.cs 
Sist anropas från Send.cs ett objekt av rwToTextFile.cs som skriver AT-
kommandon och SMS-PDU till fil för senare leverans av blåtandsappli-
kation till angivet telefonnummer i SMS-PDU. 

4.4.3 Databas 

Konstruktion av posterna i databasen strukturerades enligt följande 
entitetsordning 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Meddelanden> 
  <SMS name="Test”> 
    <author>Test</author> 
    <tel>46730525671</tel> 
    <content>test</content> 
  </SMS>  
</Meddelanden> 

4.4.4 Körning av blåtandsapplikation 

För att möta kraven att sända meddelanden i fil CommandFile.txt i form 
av SMS, valdes applikationen att startas med Windows inbyggda 
schemaläggare. Schemaläggaren är en inbyggd funktion vilket startar 
godtyckligt program utefter angivet tidsintervall. Tidsintervallet kan 
variera och för denna applikation sattes den till en gång i minuten.  

Filen vilken schemaläggaren startar utgörs av en batch-fil med följande 
parametrar: ”java -cp .\lib\bluecove.jar;.\bin\ Main –b”. 
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5 Resultat 
I kapitel 5 redogörs för jämförelsen mellan programspråk samt arbete 
med konstruktion av SMS-system. 
 

5.1 Jämförelse mellan programspråk  
Jämförelsen grundar sig på modell beskriven i kapitel 4.1.2.  
 
Vid undersökningen hittades följande tänkbara programspråk: 
 
Java  
Java är utvecklat av SUN Microsystem och allmänt tillgängligt år 1995.  
Java är ett programspråk utvecklat som huvudkomponent i Sun:s Java-
plattform [23], vidare är Java ett programspråk som helt bygger på 
objektorienterade principer.  

Den främsta egenskap är att applikationer som utvecklas med Java 
programspråk blir plattformsoberoende på grund av att javakod kompi-
leras till bytekod som därefter körs i en virtuell körmiljö, kallad Java 
Virtual Machine (JVM) [23]. Därför behöver utvecklaren inte skapa kod 
för systemspecifika egenskaper. 

I maj 2007 släppte Sun Microsystem Java teknologin under General 
Public License GNU. Detta innebar för tredjepartsutvecklare en möjlig-
het att bidra med egna implementeringar av Suns teknologier [23].  

Egenskaper:  
• Stöd för Windows XP 
• API för Bluetooth: Ja, JSR-82. 
• Inbyggt stöd: Nej, krävs tilläggsbibliotek. 
• Standardisering av Sun Microsystem/Java Community Process 
• General Public License 
• Senaste version: Java Standard Edition 6 

 
Java kommunitet lade efter ratifikationen av blåtandsstandarden fram 
ett API för Blåtand, JSR -82. JSR-82 var designad att fungera oberoende 
av plattform, förutsatt att Java Virtual Machine (JVM) är installerad på 
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operativsystemet. Till implementering av JSR-82 API hittades bibliotek 
från BlueCove [24]. Biblioteket ligger som Open-Source projekt under 
GPL-licens, först utvecklat av Intel och därefter av frivilliga. BlueCove 
biblioteket stödjer stackar: 

• BlueZ 
• Widcomm 
• BlueSoleil 
• Windows XP SP2 Bluetooth Stack 
• Windows Vista Bluetooth Stack 
• Windows Mobile Bluetooth Stack 

 

Python 
Pyton är ett Open-Source licensierat programspråk som började utveck-
las under 1990-talet av Guido van Rossium [25] [26]. 
 
Programspråket stödjer både objektorienterad och funktionell pro-
grammering. 
 
Egenskaper:  

• Stöd för Windows XP 
• API för Bluetooth: Nej.  
• Ej inbyggt stöd: Tilläggsbibliotek krävs. 
• Standardisering av Python Software Foundation 
• Open Source licensierat 
• Senaste version 3.1 

 
Till programspråket finns en wapper PyBlueZ [27] för Bluetooth system-
resurser. PyBlueZ wrapper fungerar med stackar: 

• Widcomm 
• Windows XP Bluetooth Stack 

C++ 
Språket C++ är ett flerparadigmspråk med stöd för objektorienterad 
programmering. C++ bygger på C men införlivar inte språket fullt ut. 
Språket har funnits sedan 1980-talet och utvecklades i början av Bjarne 
Stroustrup vid Bell Labs [28].  
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Implementeringar av C++  
• Borland C++ Builder 
• Intel C++ Compiler 
• Microsoft Visual C++ 

 
Egenskaper 

• Stöd för Windows XP 
• API för Bluetooth: Nej 
• Ej inbyggt stöd: Tilläggsbibliotek krävs. 
• Standardisering av ISO/IEC JTC/SC22/WG21, [29] 
• Avgiftsfritt att använda 
• Senaste version ISO/IEC 12882:1998, men har korrigerats med 

ISO/IEC 14882:2003 [28]. 
 
Till programspråket finns  

• Widcomm Bluetooth Stack 
• Windows Bluetooth Stack 

 
Summering stackar 
Beroende på val av stack skiftar kompabilitet med utgåvorna av Win-
dows operativsystem.  
 
Vidare är stacken även kompatibel mot viss hårdvara (chipset) för 
blåtand, men eftersom blåtandsstandarden specificerar kommunikatio-
nen mellan hårdvaru och mjukvaran generaliseras utvecklingen mot 
API:er för stacken eller programspråk och hårdvaruspecifika egenska-
per behöver ej beaktas vid applikationsutveckling. Ytterligare är denna 
undersökning inriktad mot val av programspråk och därav är redovis-
ning av chipset-tillverkare utlämnade. Notera bör att täckning av 
området leder till en allt för stor mängd stoff . 
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För en summering över stackar och versioner av Windows operativsy-
stem vilket stacken stöder ges av följande tabell 3: 
 
Tabell 3: Sammanställning över stackar med för Windows. 

Stack / 
Länk till tillverkare 

Windows 
XP  

Windows 
Server 
2003 

Windows 
Server 2008 

Windows 
Vista 

Windows Bluetooth 
Stack 
www.msdn.net  
 

Ja (inbyggt 
med SP2) 
 

Nej Nej Ja 
(Inbyggt) 

Widcomm 
www.broadcom.co
m 
 

Ja Ja Ej bekräftat Ja 

BlueSoleil Ja Nej Nej Ja 
www.bluesoleil.com     

 

Anmärkning 1: Toshiba levererar endast sin stack till Original Equipment Manufac-

tures (OEM-tillverkare) och ett avtal om non-disclosure måste tecknas innan API för 

stack kan erhållas (http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_stack). Därav har stacken ej 

tagits med i ovan sammanställning. 

Anmärkning 2. Stacken Widcomm fungerade vid test med Windows Server 2003. 

Med operativsystemet Windows XP SP2 lade Microsoft till inbyggt stöd 
(Native Support) för blåtandsteknik. Vidare hänvisar Microsoft till 
tredjepartillverkare för de versioner som inte stöder Native Bluetooth 
[30]. Dock släpptes stöd för Bluetooth i SP1 till XP men endast till 
partners till Microsoft och inte publikt. Därav är inte SP1 medtaget i 
uppställningen. 

Jämförelse av programspråk 
Till samtliga upptagna programspråk krävs tillägg av bibliotek för 
möjligheter till åtkomst av Bluetooth resurser på körande dator. I tabell 
4 återges stöd för stackar av programspråk med bibliotek. 
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Tabell 4: Sammanställning programspråk med stack. 

Program –
språk 

Bibliotek Stödjer stack   

Python PyBlueZ 
 
 

 

Widcomm  
Windows XP Bluetooth 
Stack 
 

 

C++ Medföljer XP Plattform 
SDK  
 
Medföljer Vista Plattform 
SDK 
 

Windows XP Bluetooth Stack 
 
Windows Vista Bluetooth 
Stack 
 

 

 Medföljer Broadcom SDK 
6.0 
 

Widcomm (Broadcom)  

Java BlueCove 
 

Windows XP/Vista Bluetooth 
Stack 
Widcomm, BlueSoleil 

 

 
Programspråken jämfördes mot kravspecifikationen i kapitel 4.1.2. 
Parametrarna som undersöktes visas i tabell 5. 
 
Tabell 5: Jämförelse av programspråk mot kriterier. 

Program -
språk 

Standardiserat 
API  

Stödjer Windows 
XP  

Stödjer för antal 
stackar 

Python 
 

Nej Ja (alla SP) 2 

C++ 
 

Nej Ja (med XP SP2) 3 

Java Ja Ja (alla SP) 4 
    

 
Enligt tabell 5 finns möjligheten till flertalet utgivare av stackar under 
Windows XP.  
 
För applikation i C++ behöver koden specifikt skrivas mot respektive 
stack för att möjliggöra för ett eventuellt byte av blåtandsenhet.  
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Python wrapper omsluter enligt tabell 5 Windows XP samt Widcomm 
Bluetooth Stack. Implementering av applikation kan göras generellt mot 
PyBlueZ API och ytterligare anpassning av kod för respektive stack 
behöver ej utföras.  
 
Java med biblioteket BlueCove visade stöd för fyra stackar enligt tabell 
5, däribland Windows XP Bluetooth Stack, Vista Bluetooth stack, 
Widcomm och BlueSoleil. Genom att Java är plattformsoberoende och 
att BlueCove implementerar Java-JRS82 API för Bluetooth ges ett 
generellt sätt att skriva applikation mot blåtandsresurser och specifik 
kod behöver inte införas för kompabilitet mot de olika stackarna som 
stöds av BlueCove-biblioteket. 
 

5.2 Systemkonstruktion 
Konstruktionen resulterade i ett system bestående av sju komponenter: 

• Mobiltelefonenhet 

• Blåtandsmodul 

• Blåtandsapplikation 

• Webbsida 

• Databas 

• Webbplattform 

• Operativsystem 

Delarna vilka programmerades var blåtandsapplikation, webbsida och 
databas. För resterande delar såsom mobiltelefonenhet, blåtandsenhet 
webbplattform och operativsystem konstaterades att ingen ytterligare 
utveckling behövdes.  

Detta resulterade i fem samverkande delar för att uppnå kraven för 
systemet i kravspecifikationen. Följande redogörs för de ingående 
delarna blåtandsapplikation, blåtandsenhet, mobiltelefonenhet, databas 
och webbsidan, vilket är gränssnittet mot användarna. 
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Blåtandapplikation 
Applikationen byggdes med Java programspråk och bibliotek från 
BlueCove.  

Innan användning behöver blåtandsapplikationen kännedom om MAC 
till mobiltelefons blåtandsenhet. Framtagandet av MAC genomförs med 
medföljande programvara för vald blåtandsmodul. Efter införskaffande 
av MAC läggs den in i applikationen genom start av blåtandsapplika-
tionens GUI med kommandot ”java -cp .\lib\bluecove.jar;.\bin\ Main”. 

Blåtandsapplikationen etablerar vid start automatiskt en RFCOMM 
anslutning till angiven MAC (blåtandsenhet i mobiltelefonen). Dock 
behöver en initial parning av mobiltelefonenhet och blåtandsenhet 
utföras innan funktion kan användas, vilket utförs av administratör för 
dator. 

Blåtandsenhet 
Modellen som användes var Targus ACB20us. Det visade sig att model-
len implementerar stack från Widcomm.  

Efter resultatet av jämförelsen mellan programspråket valdes Java med 
bibliotek från BlueCove. Programspråket medförde att stackspecifika 
egenskaper inte behövde läggas in i blåtandsapplikationen, utan pro-
grammering utfördes mot Java API Bluetooth JSR-82. Vidare medförde 
biblioteket, att vid ett byte av blåtandsenhet, endast programvara för 
enhet behöver bytas ut förutsatt stöd från BlueCove-biblioteket.  

Mobiltelefonenhet 
Vid utvecklingsarbetet användes Sony Eriksson K800i. Mobiltelefonen-
heten visade sig implementera blåtandsteknik och stöd för protokollet 
RFCOMM. Vidare fanns att GSM-standarden specificerar ett avsnitt för 
AT command set, och de mobiltelefonmodeller vilket stödjer standarden 
implementerar således nämnda funktion.  

Därvid behövdes inget utvecklande läggas på mobiltelefonenheten, utan 
det konstaterade att de modeller vilket stödjer GSM samt Bluetooth kan 
accessass via RFCOMM som emulerar seriell anslutning. 

Databas 
Databasen använder XML-teknik. Webbsidan uppdaterar automatiskt 
databasen vid klickning på knappen ”Sänd” vilket även skriver medde-



Konstruktion av webbaserat SMS-
system - Jämförelse mellan 
programspråk för Bluetooth 
applikation  Johan Holm 

5 Resultat 
2009-12-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

35 

landet till fil. Vidare kan användare av sidan hantera XML-databasen 
genom att redigera eller ta bort poster (meddelande). För att förenkla 
infördes även en knapp ”Rensa” vilket tömmer inmatningsfälten. 

Webbsida 
Den webbsidan vilket slutligen konstruerades för användarna av 
systemet visar i figur 10.  

 

Figur 10: Webbsida för system. 

Där övre delen visar inmatningsfält för SMS, där användaren av webb-
sidan anger telefonnumret, meddelandet samt avsändare, visas i figur 
11. 

 

Figur 11: Kontrollpanel för sända SMS. 
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Efter att önskad information angetts, skrivs meddelande till fil genom 
att klicka på knappen ”Sänd”. Knappen Sänd anropar vid tryckning 
funktion i code-behind filen Default.aspx.cs som läser in telefonnumret 
och meddelandet. Default.aspx.cs ser därefter till att åtgärder utförs för 
att ett SMS-PDU med AT kommando skrivs till fil. 

Efter att ovan procedur genomgåtts, uppdaterar funktioner i code-behind 
filen databasen med en ny post. Användare kan vidare manipulera 
posterna i databasen, med användargränssnittet som visas i figur 12. 

 

Figur 12: Gränssnitt mot databas. 

Blåtandsapplikationen startas regelbundet genom schemaläggaren i 
Windows XP. Schemaläggaren startar applikationen via batch process 
med kommando ” ”java -cp .\lib\bluecove.jar;.\bin\ Main –b”.  

Blåtandsapplikationen läser in per rad från filen och etablerar blå-
tandsanslutning till mobiltelefonenheten. Den skriver inläst AT-
kommando för att instruera mobiltelefonenheten att sända inläst SMS-
PDU till angivet destinationstelefonnummer.  
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6 Slutsatser 
Examensarbetet har visat sig mycket intressant och givande att få 
genomföra, dock inte utan svårigheter vilket visade sig efter den initiala 
diskussionen med Reaxcer om vad som skulle utföras. Inräknat 
genomförandet av undersökning om bäst lämpat programspråk samt 
konstruktion av SMS-systemet visade sig den totala arbetsmängden 
vida överstiga planerad tid. Lösningen har varit att rikta fokus mot 
målen, att endast undersöka högst relevanta fakta samt hitta 
sammanfattande källor för områdena för att erhålla ett funktionellt 
SMS-system samt genomföra undersökning inom utsatt tid.  
 

6.1 Systemutvärdering 
SMS-system kan användas till att via en webbsida sända SMS-
textmeddelande på 160 tecken till ett godtyckligt mobiltelefonnummer. 
Meddelandet lagras i en XML-baserad databas som en användare kan 
administrera via webbsidan. För att länka samman webbsidan med 
mobiltelefonenheten visade sig det bästa vara att spara meddelandet i 
from av ett SMS-PDU med tillhörande AT-kommando till textfil som 
lagras lokal på körande dator. Webbsidan skriver meddelandet i form 
av ett SMS-PDU med tillhörande AT-kommando till textfil vilket 
blåtandsapplikationen med jämna mellanrum (Windows inbyggda 
schemaläggar) läser av och skriver till parad mobiltelefonenhet vilket 
sänder meddelandet till angivet destinationstelefonnummer.  
 
I det inledande planeringsarbetet skissades en preliminär grund för 
systemet fram. Genom en muntlig diskussion med Reaxcer erhölls en 
kravspecifikation för systemet.  

Vid analysen genomgicks tre steg, finna objekt, identifiera scenarion mellan 

objekt och klassificera objekt. För dessa moment användes objektorientera-
de principer och resultatet gav en övergripande bild av objekt i syste-
met.  

Designfasen, med resultatet från analysen påbörjades design av syste-
met. I första steget, systemdesign, användes objektdiagrammen från 
analysen till att skissa upp hela systemet i sin tänkta modell och därefter 
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tog design mot kommande infrastruktur vid. Infrastruktur och kompo-
nentdesign var det första steget mot en verklig realisation av systemet 
där undersökning om komponenternas beskaffenhet för sin roll i 
systemet undersöktes. Steget visade sig mycket arbetskrävande efter-
som systemet infattar många delar vilket som behövdes undersökas. 
Därtill för området gällande mobiltelefonenheten, GSM/SMS, fanns 
svårigheter med att finna information om tekniken för skapande av 
SMS, samt att funnet stoff var omfattande att gå igenom. Detta moment 
har tagit en stor del av arbetstiden och med anledning av den snäva 
tidsramen har inte alla delar kunna undersökts i lika omfattning, utan 
fokus fick ligga på att erhålla tillräckligt stoff för att kunna få en funge-
rande konstruktion.  

Implementering av applikationen i programspråket Java visade sig ha 
fördelar genom att vara ett ”fullt” objektorienterat språk. Med objekt-
modellen var steget litet till realisation i kod för applikationen. Utifrån 
objektdiagrammen och textuell beskrivning kunde klasser för javaappli-
kationen skapas direkt. Dock upptäcktes att diagrammet behövde 
kompletteras och det visar att diagram ger en bra överklick av arbetet 
men har svårigheter med att täcka detaljer. Detta resulterade i att 
diagrammodellen fick kompletteras. 

Implementering av webbsidan visade vara mera omständligt eftersom 
ASP.NET 2.0 inte är fullt objektorienterat och utvecklandet byggdes 
utifrån en blandad modell av objektorienterad och funktionsbeskriv-
ning. Uppenbart är C# är ett språk vilket implementerar objektoriente-
rade principer men i integrationen med visningskoden (kontroller och 
html) för webbsidan föll många av koncepten och en blandning av 
funktions och objektorienterad programmering fick tillämpas vid 
utvecklandet.    

Databasen vilket webbsidan använder kodades med XML. ASP visade 
sig ha mycket gott stöd för hantering av XML-filer och med 
www.msdn.net kunde svar på frågor om XML-hantering under kon-
struktionsarbetet införskaffas.  

Systemet har genomgått kontinuerliga tester för att kontrollera att 
kraven i kravspecifikationen mötts, men på grund av tidbrist har bara 
test för att säkerställa funktionalitet utförs. Detta har medfört att inga 
tester av hur systemet hanterar extremvärden har kunnat genomföras.   
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6.2 Jämförelse mellan programspråk 
Jämförelsen mellan programspråk för blåtandsapplikation i systemet 
gav att Javas var det mest lämpade språket. Programspråket var den 
enda som framlade ett eget API för Bluetooth (JSR-82). Vidare visade 
Java med implementering BlueCove, som härrör från Intel men har 
senare släppts som Open Source, ger mest stöd för olika blåtandsstack-
ar.   
 
En av anledningarna till brett stöd för stackar var att blåtandsenheten 
ska kunna bytas ut.  
 
Eftersom floran av stackar medför att inte alla blåtandsenheter eller 
chipset implementerar samma sort försvårar det läget för applikations-
utvecklare eftersom kod behöver läggas till för att erhålla kompabilitet 
mot de olika stackarna.  
 
Undantaget i jämförelsen var PyBlueZ och BlueCove som visade att 
deras bibliotek var anpassade mot att köras mot flera olika sorters 
stackar. Det är en bra lösning som förenklar för applikationsutvecklare, 
vilket även medför att programmering generaliseras mot API och 
underliggande teknik mot hårdvara som handhas av biblioteksutveck-
larna. 
 
Enligt tabell 3 visade även de upptagna stackarna stöd för olika versio-
ner av Windows. Dock hade samtliga stöd för Windows XP SP2. En 
bidragande anledning till floran av stackar var att med operativsystemet 
Windows XP SP2 lade Microsoft till inbyggt stöd för blåtandsteknik. 
Förvisso fanns stöd i XP SP1 men API släpptes endast till partners. Detta 
medför krav på utvecklare och tillverkar att implementera egenutveck-
lade eller tredjeparttillverkade blåtandsstackar för tillämpning av 
Bluetooth under Windows.  
 

6.3 Avslutande diskussion 
ASP.NET 2.0 visade sig under arbetet var ett smidigt ramverk för 
utveckling av webbaserade lösningar tack vare att antalet rader kod, 
vilket krävdes vid konstruktionen drastiskt, har minskat jämfört med 
tidigare .NET versioner. Detta var möjligt genom användning av 
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”kontroller”, färdigbyggda moduler som via ett IDE kan dra och släppas 
på en arbetsyta för att bygga upp en webbsida.  

Dock visade det sig att tillämpning av objektorienterad systemutveck-
ling vara svårare att genomföra på grund av blandningen av två olika 
programspråk presentationskod (kontroller och html) och code-behind (C#, 
VB) med avseende på att C# implementerar objektorienterat och presen-

tationskoden inte gör det i samma utsträckning.  

Modellen kommer att vinna mark genom det snabba sättet att bygga 
upp en webbsida med användning av kontroller i version 2.0 av 
ASP.NET.  

Förbättringar som kan införas är att javaapplikationen permanent körs 
med inställning att kontrollera om något skrivits till fil. Det medför att 
inläst meddelandet sänds omedelbart. Nuvarande lösning har en 
fördröjning på 60 sekunder (intervallet ställs in med schemaläggaren), 
men på grund av tidsbrist har lösning inte implementerats. Vidare kan 
en ytterligare lösning vara att omvandla javaapplikationen till en tjänst 
som kontrollerar om något skrivits till fil. Med anledning av tidsbrist 
valdes inte heller denna lösning. 
 
Bluetooth kan komma att bli en bra efterträdare till trådad förbindelse 
mellan enheter över korta avstånd. Eftersom stacken är relativ liten kan 
komponenter göras tämligen små och antalet tillämpningsområden kan 
antas öka.  
 
 



Konstruktion av webbaserat SMS-
system - Jämförelse mellan 
programspråk för Bluetooth 
applikation  
 Johan Holm 

Terminologi 
2009-12-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

41 

 Källförteckning 
[1] Wikipedia, ”SMS”  

http://en.wikipedia.org/wiki/Short_message_service. 
Publicerad 2009-04-29. Hämtad 2009-04-30. 

[2] Wikipedia, ”GSM” 
http://en.wikipedia.org/wiki/GSM. 
Publicerad 2009-04-30. Hämtad 2009-05-04. 

[3] 3GPP, ”Technical realization of the Short Message Service”. 
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/0340.htm. 
Publicerad 2009-08-05. Hämtad 2009-08-05. 

[4] Wikipedia, ”Short Message Service Center”. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Short_message_service_center. 

Publicerad 2009-05-05. Hämtad 2009-05-05. 

[5] GSM Favorites.Com, ” Introduction to SMS PDU Mode”. 
http://www.gsmfavorites.com/documents/sms/pdutext/. 
Hämtad 2009-08-03. 

[6] GSM, ”SMS and the PDU format”. 
http://www.dreamfabric.com/sms/. 
Hämtad 2009-08-05. 

[7] 3GPP,  ”Alphabets and language-specific information”. 
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/23038.htm. 
Publicerad 2009-07-29. Hämtad 2009-08-03. 

[8] European Telecommunication Standards Institute (ETSI), 
1999:”ETSI TS 100916 v7.4.0 (1999-11) Technical Specification – 
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) AT com-
mand set for GSM Mobile Equipment (ME) (GSM 07.07 version 
7.4.0 Release 1998)”. 
http://www.ctiforum.com/standard/standard/etsi/0707.pdf. 
Hämtad 2009-05-04. 



Konstruktion av webbaserat SMS-
system - Jämförelse mellan 
programspråk för Bluetooth 
applikation  
 Johan Holm 

Terminologi 
2009-12-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

42 

[9] J. Bray, Bluetooth 1.1 Connecting Without Cables. 2 uppl. New 
Jersey: Prentice Hall PTR., 2002. 

[10] Special Interest Group (SIG), ”The Official Bluetooth Technology 
Info Site”. 
www.bluetooth.org.  
Publicerad 2009-04-01. Hämtad 2009-04-28.  

[11] F. Erlandsson, ”Wireless Personal Area Networks ETC025”.  
Föreläsningsmaterial 3, 2009, s. 5. 

[12] Wikipedia, ”Programspråk”.  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Programspr%C3%A5k. 
Publicerad 2009-07-25. Hämtad 2009-08-03. 

[13] Wikipedia, ”Programming Language”. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language. 
Publicerad 2009-06-28. Hämtad 2009-08-04. 

[14] Svenska Datatermgruppen, ”Information om datatermer”, 
http://www.nada.kth.se/dataterm/. 
Hämtad 2009-08-05. 

[15] A. Huang, L. Rudolph, Bluetooth Essentials for Programmers. 
Cambridge University Press. 2007. 

[16] Microsoft Development Network (MSDN), ”ASP.NET Develop-
ment Center”. 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/4w3ex9c2.aspx. 
Hämtad 2009-05-05. 



Konstruktion av webbaserat SMS-
system - Jämförelse mellan 
programspråk för Bluetooth 
applikation  
 Johan Holm 

Terminologi 
2009-12-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

43 

 

[17] J. Fagerström (1999), Objektorienterad analys och design – en andra 

generationens metod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

[18] Stig Holm, Vice VD, Reaxcer AB. Samtal mellan 2009-04-20 och 
2009-05-10. 

[19] Gudrun Revelj, ansvarig miljö, Reaxcer AB. Samtal mellan 2009-
04-20 och 2009-05-29. 

[20] Mats Pålsson, IT-tekniker, Reaxcer AB. Samtal mellan 2009-05-15 
och 2009-05-20. 

[21] Sony Ericsson, ”Sony Ericsson K800i”. 
http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overv
iew/k800i?cc=se&lc=sv. 

Hämtad 2009-05-04. 

[22] Targus, ”Targus ACB20US”. 
http://www.targus.com/us/product_Details.asp?SKU=ACB20US. 
 Hämtad 2009-05-04. 

[23] Sun Developer Network (SDN), ”Essentials of the Java program-
ming Language”. 
http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/Basi
cJava1. 
Publicerad 2009-05-12. Hämtad 2009-05-14. 

[24] BlueCove, ”BlueCove JSR-82 Project”. 
http://bluecove.org/. 
Publicerad 2008-12-25. Hämtad 2009-08-04. 

[25] Wikipedia, ”Python (programspråk)”.  
http://www.python.org/. 
Hämtad 2009-08-06. 

[26] Python Programming Language, ”Official Website”. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Python_%28programspr%C3%A5k
%29. 
Publicerad 2009-06-08. Hämtad 2009-08-06. 



Konstruktion av webbaserat SMS-
system - Jämförelse mellan 
programspråk för Bluetooth 
applikation  
 Johan Holm 

Terminologi 
2009-12-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

44 

[27] PyBluez, ”Project Home”. 
http://code.google.com/p/pybluez/. 
Hämtad 2009-08-06. 

[28] Wikipedia, ”C++”. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B. 
Publicerad 2009-06-17. Hämtad 2009-08-06. 

[29] ISO/IEC JTC1/SC22/WG21, ”The C++ Standard Committee”. 
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG21/. 
Publicerad 2009-08-05. Hämtad 2009-08-05. 

[30] Windows Hardware Development Central, ”Bluetooth Wireless 
Technology”. 
http://www.microsoft.com/whdc/connect/wireless/Bth_FAQ.msp
x. 
Hämtad 2009-08-05. 

  



Konstruktion av webbaserat SMS-
system - Jämförelse mellan 
programspråk för Bluetooth 
applikation  
 Johan Holm 

Bilaga A: Programkod 
2009-12-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

45 

Bilaga A: Programkod 
 

Default.aspx 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="Default" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head id="Head1" runat="server"> 
<title>Default</title> 
</head> 
<body> 
<form id="form1" runat="server"> 
<div> 
    <fieldset style="height: 401px"> 
        <b>Skapa SMS</b><br /> 
        Avsändare: &nbsp;&nbsp; 
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="231px"></asp:TextBox><br /> 
        Mobiltel: &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 
        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="231px"></asp:TextBox><br /> 
        Meddelande: 
        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Width="231px"></asp:TextBox><br /> 
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Sänd" /> 
        <asp:Button ID="Button2" runat="server" OnClick="Button2_Click" Text="Editera" /> 
        <asp:Button ID="Button3" runat="server" OnClick="Button3_Click" Text="Ta bort" /> 
        <asp:Button ID="Button4" runat="server" OnClick="Button4_Click" Text="Rensa" /><br /> 
        <br /> 
        Telefonummer ska vara utan första nollan och börja med 46, ex om du har&nbsp; 0705265671 
        blir det 46730525671<br /> 
        <br /> 
         
        <b>Administrera SMS</b><br /> 
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" CellPadding="3" ForeColor="Black" Grid-
Lines="Vertical" 
        OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged" Width="428px" AutoGenerateCo-
lumns="False"  
                                BackColor="White" BorderColor="#999999" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px"> 
            <FooterStyle BackColor="#CCCCCC" /> 
            <Columns> 
                <asp:CommandField EditText="Modify" ShowSelectButton="True" /> 
                <asp:BoundField DataField="author" HeaderText="Avs&#228;ndare" /> 
                <asp:BoundField DataField="Tel" HeaderText="Mobiltel" /> 
                <asp:BoundField DataField="content" HeaderText="Meddelande" /> 
            </Columns> 
            <SelectedRowStyle BackColor="#000099" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
            <PagerStyle BackColor="#999999" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Center" /> 
            <HeaderStyle BackColor="Black" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
            <AlternatingRowStyle BackColor="#CCCCCC" /> 
        </asp:GridView> 
        <br /> 
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        <br /> 
    </fieldset> 
 
</div> 
</form> 
</body> 
</html> 
 

Default.aspx.cs 
using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
 
using System.Xml; 
 
public partial class Default  : System.Web.UI.Page 
{         
    internal int selectIndex 
    { 
        get 
        { 
            if (this.Session["Page_selectIndex"] == null) 
                return -1; 
            return Int32.Parse(this.Session["Page_selectIndex"].ToString()); 
        } 
        set 
        { 
            this.Session["Page_selectIndex"] = value; 
        } 
    } 
   
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
            loadXmlData(); 
        } 
    } 
     
 
    private void loadXmlData() 
    { 
        DataSet myDs = new DataSet(); 
        myDs.ReadXml(Server.MapPath(@"App_Data\dbMeddelanden.xml")); 
 
        if (myDs.Tables.Count > 0) 
        { 
            this.GridView1.DataSource = myDs; 
            this.GridView1.DataBind(); 
        } 
    } 
    protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
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    { 
        selectIndex = this.GridView1.SelectedIndex; 
        FindXmlData(selectIndex); 
    } 
     
 
 
    private void FindXmlData(int selectedIndex) 
    { 
        XmlDocument xmldoc = new XmlDocument(); 
        xmldoc.Load(Server.MapPath(@"App_Data\dbMeddelanden.xml")); 
        XmlNodeList xmlnodelist = xmldoc.DocumentElement.ChildNodes; 
        XmlNode xmlnode = xmlnodelist.Item(selectedIndex); 
        this.TextBox1.Text = xmlnode["author"].InnerText; 
        this.TextBox2.Text = xmlnode["tel"].InnerText; 
        this.TextBox3.Text = xmlnode["content"].InnerText; 
    } 
 
 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        XmlDocument xmldoc = new XmlDocument(); 
        xmldoc.Load(Server.MapPath(@"App_Data\dbMeddelanden.xml")); 
        //Create a new node 
        XmlElement newelement = xmldoc.CreateElement("SMS"); 
        XmlElement xmlAuthor = xmldoc.CreateElement("author"); 
        XmlElement xmlTel = xmldoc.CreateElement("tel"); 
        XmlElement xmlContent = xmldoc.CreateElement("content"); 
 
        xmlAuthor.InnerText = this.TextBox1.Text.Trim(); 
        xmlTel.InnerText = this.TextBox2.Text.Trim(); 
        xmlContent.InnerText = this.TextBox3.Text.Trim(); 
 
        /****************************************************************/ 
        /* Anropar Send objekt ("klass") för skrivning av SMS till fil. */ 
 
        Send send = new Send(); 
 
        if (TextBox2.Text.Length != 11) 
            Response.Write("Felaktigt telefonnummer, prova igen!"); 
        else if (TextBox3.Text.Length > 140) 
        { 
            Response.Write("Förlångt meddelande, korta av max 160 tecken!"); 
        } 
        else 
        { 
            //Textbox2 = telnr, TextBox3 = Meddelande 
            send.send(TextBox2.Text, TextBox3.Text); 
            /****************************************************************/ 
 
            newelement.AppendChild(xmlAuthor); 
            newelement.AppendChild(xmlTel); 
            newelement.AppendChild(xmlContent); 
 
            xmldoc.DocumentElement.AppendChild(newelement); 
             
            //save 
            xmldoc.Save(Server.MapPath(@"App_Data\dbMeddelanden.xml")); 
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            loadXmlData(); 
        } 
    } 
 
 
    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (selectIndex == -1) 
        { 
            this.RegisterClientScriptBlock("alertmessage", "<script>alert('please select one modify data 
item.')</script>"); 
        } 
        else 
        { 
            XmlDocument xmldoc = new XmlDocument(); 
            xmldoc.Load(Server.MapPath(@"App_Data\dbMeddelanden.xml")); 
            XmlNode xmlnode = xmldoc.DocumentElement.ChildNodes.Item(selectIndex); 
 
            xmlnode["author"].InnerText = this.TextBox1.Text.Trim(); 
            xmlnode["tel"].InnerText = this.TextBox2.Text.Trim(); 
            xmlnode["content"].InnerText = this.TextBox3.Text.Trim(); 
 
            xmldoc.Save(Server.MapPath(@"App_Data\dbMeddelanden.xml")); 
 
            loadXmlData(); 
        } 
    } 
 
    protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        XmlDocument xmldoc = new XmlDocument(); 
        xmldoc.Load(Server.MapPath(@"App_Data\dbMeddelanden.xml")); 
        XmlNode xmlnode = xmldoc.DocumentElement.ChildNodes.Item(selectIndex); 
        xmlnode.ParentNode.RemoveChild(xmlnode); 
        xmldoc.Save(Server.MapPath(@"App_Data\dbMeddelanden.xml")); 
 
        loadXmlData(); 
        this.TextBox1.Text = ""; 
        this.TextBox2.Text = ""; 
        this.TextBox3.Text = ""; 
    } 
 
 
    protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        this.TextBox1.Text = ""; 
        this.TextBox2.Text = ""; 
        this.TextBox3.Text = ""; 
    } 
} 

 

BinaryToHex.cs 
using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Web; 
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using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
 
/// <summary> 
/// Summary description for BinaryToHex 
/// </summary> 
public class BinaryToHex 
{ 
    public BinaryToHex() 
   { 
   } 
 
    public string ConvBinToHex(string strBinary) 
    { 
        string binaryString = strBinary; 
        string hexdata=null;  
 
        //Kontrollerar att sträng är 8 bitar om inte fylls upp med 0-or. 
        if (binaryString.Length < 8) 
            for (int i = binaryString.Length; i < 8; i++) 
                binaryString = 0 + binaryString; 
 
        string left = binaryString.Substring(0,4); 
        string right = binaryString.Substring(4, 4); 
 
        hexdata = ConvertBinaryToHex(left); 
        hexdata = hexdata + ConvertBinaryToHex(right); 
 
        return hexdata; 
    } 
     
  
    public string ConvertBinaryToHex(string sBinary) 
    { 
        string strBinary = sBinary; 
        string binaryToHex = null; 
 
        switch (strBinary) 
        { 
            case "0000": 
                binaryToHex = "0"; 
                break; 
            case "0001": 
                binaryToHex = "1"; 
                break; 
            case "0010": 
                binaryToHex = "2"; 
                break; 
            case "0011": 
                binaryToHex = "3"; 
                break; 
            case "0100": 
                binaryToHex = "4"; 
                break; 
            case "0101": 
                binaryToHex = "5"; 
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                break; 
            case "0110": 
                binaryToHex = "6"; 
                break; 
            case "0111": 
                binaryToHex = "7"; 
                break; 
            case "1000": 
                binaryToHex = "8"; 
                break; 
            case "1001": 
                binaryToHex = "9"; 
                break; 
            case "1010": 
                binaryToHex = "A"; 
                break; 
            case "1011": 
                binaryToHex = "B"; 
                break; 
            case "1100": 
                binaryToHex = "C"; 
                break; 
            case "1101": 
                binaryToHex = "D"; 
                break; 
            case "1110": 
                binaryToHex = "E"; 
                break; 
            case "1111": 
                binaryToHex = "F"; 
                break; 
        } 
 
        return binaryToHex; 
    } 
} 
 

 EncodeHexToGsmHex.cs 

using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Collections; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using System.Text; 
 
public class EncodeHexToGsmHex 
{ 
    public EncodeHexToGsmHex() 
  { 
  } 
 
    public ArrayList EncDecToGsmHex(ArrayList decArray) 
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    { 
        ArrayList newDecArrayList = new ArrayList(); 
        ArrayList newGsmHexArrayList = new ArrayList(); 
 
        newDecArrayList = decArray; 
 
        string str = null;         
 
        for (int i = 0; i < newDecArrayList.Count; i++) 
        { 
            str = newDecArrayList[i].ToString(); 
            newGsmHexArrayList.Add(ConvertDecToGsmHex(str)); 
        } 
 
        return newGsmHexArrayList; 
    } 
 
    public string ConvertDecToGsmHex(string str) 
    { 
        string toGsmHex = null; 
 
        switch (str) 
        {                 
            //ISO-8859-1                 Hex            Dec Name        Character, 
            case "64"       : toGsmHex = "00";  break;//0 COMMERCIAL  AT @ 
            case "163"    : toGsmHex = "01";  break;//1 POUND SIGN £ 
            case "36"    : toGsmHex = "02";  break;//2 DOLLAR SIGN $ 
            case "165"    : toGsmHex = "03";  break;//3 YEN SIGN ¥ 
            case "232"    : toGsmHex = "04";  break;//4 LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE è 
            case "233"    : toGsmHex = "05";  break;//5 LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE é 
            case "249"    : toGsmHex = "06";  break;//6 LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE ù 
            case "236"    : toGsmHex = "07";  break;//7 LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE ì 
            case "242"    : toGsmHex = "08";  break;//8 LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE ò 
            case "199"    : toGsmHex = "09";  break;//9 LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA Ç 
            case "10"    : toGsmHex = "0A";  break;//10 LINE FEED  
            case "216"    : toGsmHex = "0B";  break;//11 LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE Ø 
            case "248"    : toGsmHex = "0C";  break;//12 LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE ø 
            case "13"    : toGsmHex = "0D";  break;//13 CARRIAGE RETURN  
            case "197"    : toGsmHex = "0E";  break;//14 LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE Å 
            case "229"    : toGsmHex = "0F";  break;//15 LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE å 
                //16 0x10    //GREEK CAPITAL LETTER DELTA Δ 
            case "95"       : toGsmHex = "11";    break;//17 LOW LINE _                  
            case "12"    : toGsmHex = "1B0A";  break;//27 10 FORM FEED  
            case "94"    : toGsmHex = "1B14";  break;//27 20 CIRCUMFLEX ACCENT ^ 
            case "123"    : toGsmHex = "1B28";  break;//27 40 LEFT CURLY BRACKET { 
            case "125"    : toGsmHex = "1B29";  break;//27 41 RIGHT CURLY BRACKET } 
            case "92"    : toGsmHex = "1B2F";  break;//27 47 REVERSE SOLIDUS (BACKSLASH) \ 
            case "91"    : toGsmHex = "1B3C";  break;//27 60 LEFT SQUARE BRACKET [ 
            case "126"    : toGsmHex = "1B3D";  break;//27 61 TILDE ~ 
            case "93"    : toGsmHex = "1B3E";  break;//27 62 RIGHT SQUARE BRACKET ] 
            case "124"    : toGsmHex = "1B40";  break;//27 64 VERTICAL BAR | 
            //case "164"      : toGsmHex = "1B65";  break;//(ISO-8859-15) 27 101 EURO SIGN € 
            case "198"    : toGsmHex = "1C";  break;//28 LATIN CAPITAL LETTER AE Æ 
            case "230"    : toGsmHex = "1D";  break;//29 LATIN SMALL LETTER AE æ 
            case "223"    : toGsmHex = "1E";  break;//30 LATIN SMALL LETTER SHARP S (German) ß 
            case "201"    : toGsmHex = "1F";  break;//31 LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE É 
            case "32"    : toGsmHex = "20";  break;//32 SPACE  
            case "33"    : toGsmHex = "21";  break;//33 EXCLAMATION MARK ! 
            case "34"    : toGsmHex = "22";  break;//34 QUOTATION MARK " 
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            case "35"    : toGsmHex = "23";  break;//35 NUMBER SIGN // 
            case "164"      : toGsmHex = "24";  break;//(ISO-8859-1)36 CURRENCY SIGN ¤ 
            case "37"    : toGsmHex = "25";  break;//37 PERCENT SIGN % 
            case "38"    : toGsmHex = "26";  break;//38 AMPERSAND & 
            case "39"    : toGsmHex = "27";  break;//39 APOSTROPHE ' 
            case "40"    : toGsmHex = "28";  break;//40 LEFT PARENTHESIS ( 
            case "41"    : toGsmHex = "29";  break;//41 RIGHT PARENTHESIS ) 
            case "42"    : toGsmHex = "2A";  break;//42 ASTERISK * 
            case "43"    : toGsmHex = "2B";  break;//43 PLUS SIGN + 
            case "44"    : toGsmHex = "2C";  break;//44 COMMA , 
            case "45"    : toGsmHex = "2D";  break;//45 HYPHEN-MINUS - 
            case "46"    : toGsmHex = "2E";  break;//46 FULL STOP . 
            case "47"    : toGsmHex = "2F";  break;//47 SOLIDUS (SLASH) / 
            case "48"    : toGsmHex = "30";  break;//48 DIGIT ZERO 0 
            case "49"    : toGsmHex = "31";  break;//49 DIGIT ONE 1 
            case "50"    : toGsmHex = "32";  break;//50 DIGIT TWO 2 
            case "51"    : toGsmHex = "33";  break;//51 DIGIT THREE 3 
            case "52"    : toGsmHex = "34";  break;//52 DIGIT FOUR 4 
            case "53"    : toGsmHex = "35";  break;//53 DIGIT FIVE 5 
            case "54"    : toGsmHex = "36";  break;//54 DIGIT SIX 6 
            case "55"    : toGsmHex = "37";  break;//55 DIGIT SEVEN 7 
            case "56"    : toGsmHex = "38";  break;//56 DIGIT EIGHT 8 
            case "57"    : toGsmHex = "39";  break;//57 DIGIT NINE 9 
            case "58"    : toGsmHex = "3A";  break;//58 COLON : 
            case "59"    : toGsmHex = "3B";  break;//59 SEMICOLON ; 
            case "60"    : toGsmHex = "3C";  break;//60 LESS-THAN SIGN < 
            case "61"    : toGsmHex = "3D";  break;//61 EQUALS SIGN = 
            case "62"    : toGsmHex = "3E";  break;//62 GREATER-THAN SIGN > 
            case "63"    : toGsmHex = "3F";  break;//63 QUESTION MARK ? 
            case "161"    : toGsmHex = "40";  break;//64 INVERTED EXCLAMATION MARK ¡ 
            case "65"    : toGsmHex = "41";  break;//65 LATIN CAPITAL LETTER A A 
            case "66"    : toGsmHex = "42";  break;//66 LATIN CAPITAL LETTER B B 
            case "67"    : toGsmHex = "43";  break;//67 LATIN CAPITAL LETTER C C 
            case "68"    : toGsmHex = "44";  break;//68 LATIN CAPITAL LETTER D D 
            case "69"    : toGsmHex = "45";  break;//69 LATIN CAPITAL LETTER E E 
            case "70"    : toGsmHex = "46";  break;//70 LATIN CAPITAL LETTER F F 
            case "71"    : toGsmHex = "47";  break;//71 LATIN CAPITAL LETTER G G 
            case "72"    : toGsmHex = "48";  break;//72 LATIN CAPITAL LETTER H H 
            case "73"    : toGsmHex = "49";  break;//73 LATIN CAPITAL LETTER I I 
            case "74"    : toGsmHex = "4A";  break;//74 LATIN CAPITAL LETTER J J 
            case "75"    : toGsmHex = "4B";  break;//75 LATIN CAPITAL LETTER K K 
            case "76"    : toGsmHex = "4C";  break;//76 LATIN CAPITAL LETTER L L 
            case "77"    : toGsmHex = "4D";  break;//77 LATIN CAPITAL LETTER M M 
            case "78"    : toGsmHex = "4E";  break;//78 LATIN CAPITAL LETTER N N 
            case "79"    : toGsmHex = "4F";  break;//79 LATIN CAPITAL LETTER O O 
            case "80"    : toGsmHex = "50";  break;//80 LATIN CAPITAL LETTER P P 
            case "81"    : toGsmHex = "51";  break;//81 LATIN CAPITAL LETTER Q Q 
            case "82"    : toGsmHex = "52";  break;//82 LATIN CAPITAL LETTER R R 
            case "83"    : toGsmHex = "53";  break;//83 LATIN CAPITAL LETTER S S 
            case "84"    : toGsmHex = "54";  break;//84 LATIN CAPITAL LETTER T T 
            case "85"    : toGsmHex = "55";  break;//85 LATIN CAPITAL LETTER U U 
            case "86"    : toGsmHex = "56";  break;//86 LATIN CAPITAL LETTER V V 
            case "87"    : toGsmHex = "57";  break;//87 LATIN CAPITAL LETTER W W 
            case "88"    : toGsmHex = "58";  break;//88 LATIN CAPITAL LETTER X X 
            case "89"    : toGsmHex = "59";  break;//89 LATIN CAPITAL LETTER Y Y 
            case "90"    : toGsmHex = "5A";  break;//90 LATIN CAPITAL LETTER Z Z 
            case "196"  : toGsmHex = "5B";  break;//91 LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS Ä 
            case "214"    : toGsmHex = "5C";  break;//92 LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS Ö 
            case "209"    : toGsmHex = "5D";  break;//93 LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE Ñ 
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            case "220"    : toGsmHex = "5E";  break;//94 LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS Ü 
            case "167"    : toGsmHex = "5F";  break;//95 SECTION SIGN § 
            case "191"    : toGsmHex = "60";  break;//96 INVERTED QUESTION MARK ¿ 
            case "97"    : toGsmHex = "61";  break;//97 LATIN SMALL LETTER A A 
            case "98"    : toGsmHex = "62";  break;//98 LATIN SMALL LETTER B B 
            case "99"    : toGsmHex = "63";  break;//99 LATIN SMALL LETTER C C 
            case "100"    : toGsmHex = "64";  break;//100 LATIN SMALL LETTER D D 
            case "101"    : toGsmHex = "65";  break;//101 LATIN SMALL LETTER E E 
            case "102"    : toGsmHex = "66";  break;//102 LATIN SMALL LETTER F F 
            case "103"    : toGsmHex = "67";  break;//103 LATIN SMALL LETTER G G 
            case "104"    : toGsmHex = "68";  break;//104 LATIN SMALL LETTER H H 
            case "105"    : toGsmHex = "69";  break;//105 LATIN SMALL LETTER I I 
            case "106"    : toGsmHex = "6A";  break;//106 LATIN SMALL LETTER J J 
            case "107"    : toGsmHex = "6B";  break;//107 LATIN SMALL LETTER K K 
            case "108"    : toGsmHex = "6C";  break;//108 LATIN SMALL LETTER L l 
            case "109"    : toGsmHex = "6D";  break;//109 LATIN SMALL LETTER M m 
            case "110"    : toGsmHex = "6E";  break;//110 LATIN SMALL LETTER N n 
            case "111"    : toGsmHex = "6F";  break;//111 LATIN SMALL LETTER O o 
            case "112"    : toGsmHex = "70";  break;//112 LATIN SMALL LETTER P p 
            case "113"    : toGsmHex = "71";  break;//113 LATIN SMALL LETTER Q q 
            case "114"    : toGsmHex = "72";  break;//114 LATIN SMALL LETTER R r 
            case "115"    : toGsmHex = "73";  break;//115 LATIN SMALL LETTER S s 
            case "116"    : toGsmHex = "74";  break;//116 LATIN SMALL LETTER T t 
            case "117"    : toGsmHex = "75";  break;//117 LATIN SMALL LETTER U u 
            case "118"    : toGsmHex = "76";  break;//118 LATIN SMALL LETTER V v 
            case "119"    : toGsmHex = "77";  break;//119 LATIN SMALL LETTER W w 
            case "120"    : toGsmHex = "78";  break;//120 LATIN SMALL LETTER X x 
            case "121"    : toGsmHex = "79";  break;//121 LATIN SMALL LETTER Y y 
            case "122"    : toGsmHex = "7A";  break;//122 LATIN SMALL LETTER Z z 
            case "228"    : toGsmHex = "7B";  break;//123 LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS ä 
            case "246"    : toGsmHex = "7C";  break;//124 LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS ö 
            case "241"    : toGsmHex = "7D";  break;//125 LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE ñ 
            case "252"    : toGsmHex = "7E";  break;//126 LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS ü 
            case "224"    : toGsmHex = "7F";  break; //127 LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE À    
        } 
        return toGsmHex; 
    } 
 
} 
 

 EncodeMessage.cs 
using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Collections; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using System.Text; 
 
 
public class EncodeMessage 
{ 
    public EncodeMessage() 
    { 
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    } 
 
    public string[] Encode7BitMessageToSMSPDU(Byte[] encodedBytes, ArrayList newArrayList) 
    { 
        string strLengtOfMessageIn7BitData; 
 
        ArrayList newBinary7ArrayList = newArrayList; 
 
        //Hämtar läng för payload 
        strLengtOfMessageIn7BitData = Convert.ToString(encodedBytes.Length, 2); 
 
 
        /*** Coding 7-bit data (septets) into octets ***/ 
        /***                                         ***/ 
 
        //Declares new octects (8-bits) StringArray  
        string[] binary8StringArray = new string[encodedBytes.Length]; 
        ArrayList newBinary8ArrayList = new ArrayList(); 
 
 
        string strLeft, strRigth, strBinary8 = null; 
        int intPositionLeft = 0,   //Högra positionsindikatorn behövs ej, pga alltid utgång  
 
från 0. 
            intMoveBitsLeft = 7,   //antal bitar som ska flyttas från högra element            
 
            intPositionRight = 6,  //Positionsindikator för start index för bitar som ska  
 
flyttas 
            intMoveBitsRight = 1,   //antal bitar som ska flyttas från högra element            
 
              
 
            intCouterNumberOfElements = 0; //Räknare för sista flytten 
        int counter = 0; 
 
        //Loopar igenom binary7array för att hämta ut och konvertera till binary8Array 
        int intLengthBinary7 = newBinary7ArrayList.Count; 
        for (int i = 1; i < intLengthBinary7; i++, 
            counter++, 
            intMoveBitsLeft--, //Hur många bitar som flyttas från vänstra, ordning =  
 
7,6,5,4,3,2,1,0,7 
            intPositionRight--, //Postion för flytt av högra bitar, ordning =  
 
7,6,5,4,3,2,1,0,7 
            intMoveBitsRight++,//Antal bitar som ska flyttas från vänstra, ordning  
 
1,2,3,4,5,6,7,0,1 
            intCouterNumberOfElements++) 
        { 
            if (counter < 7) 
            { 
                strLeft = newBinary7ArrayList[i - 1].ToString(); 
                strRigth = newBinary7ArrayList[i].ToString(); 
 
                //Posistion för flyttning av bitar från vänster 
                strBinary8 = strRigth.Substring(intPositionRight, intMoveBitsRight); 
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                //strBinary8 = "[" + i + "]" + strRigth.Substring(intPositionRight,  
 
intMoveBitsRight); 
                strBinary8 = strBinary8 + strLeft.Substring(0, intMoveBitsLeft); 
                //strBinary8 = "[" +  i  + "]" + strLeft.Substring(0, intMoveBitsLeft); 
 
                //Lägger över strBinary8 till binary8StringArray 
                binary8StringArray[i] = strBinary8; 
                newBinary8ArrayList.Add(strBinary8); 
            } 
            else 
            { 
                //Nollställ räknare för antalet steg i flyttningen 
                counter = -1; 
                intMoveBitsLeft = 8; 
                intPositionRight = 7; 
                intMoveBitsRight = 0; 
            } 
        } 
 
        //Response.Write("<br/> CounterPosition stopped on: " + intCounterOnPositionRight + "  
 
<br/>"); 
        //Response.Write("<br/><br/>CounterMoveBits stopped on: " + intMoveBitsLeft + "  
 
<br/>"); 
        //Response.Write("<br/>intCouterNumberOfElements stopped on: " +  
 
intCouterNumberOfElements + " <br/>"); 
 
        //Response.Write("<br/> Encoded to binary8: <br/>"); 
        //foreach (string str in binary8StringArray) 
        //    Response.Write(str + " "); 
 
 
        /*** Encode binary octects to to hex ***/ 
        string hexdata = null, left = null, rigth = null; 
        BinaryToHex cToHex = new BinaryToHex(); 
        //Response.Write("<br/>"); 
        foreach (string str in binary8StringArray) 
        { 
            if (str != null && str.Length > 0) 
            { 
                string bString = str; 
 
                //Response.Write("  <br/> Left:" + left + " Rigth:" + rigth + "  "); 
                hexdata += cToHex.ConvBinToHex(bString); 
            } 
 
        } 
        //Response.Write("<br/> Hex bytes: " + hexdata + " <br/>"); 
        string[] strReturnvalues = { hexdata, strLengtOfMessageIn7BitData }; 
 
        return strReturnvalues; 
    } 
     
} 
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 HexToBinary.cs 

using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
 
public class HexToBinary 
{ 
    public HexToBinary() 
    { 
    } 
    public string ConvHexToBinary(string sHex) 
    {                 
        string strHex = sHex; 
        string strBinaryData=null;  
 
        //Antagande att sträng är 0x00  
        string left = strHex.Substring(0, 1); 
        string right = strHex.Substring(1, 1); 
 
        strBinaryData = LeftHexToBinary(left); 
        strBinaryData = strBinaryData + RightHexToBinary(right); 
 
        return strBinaryData; 
    } 
 
 
    /*** Konveterar vänstra biten i hexasträngen ***/ 
    public string LeftHexToBinary(string strH) 
    { 
        string strHex = strH; 
        string strHexToBinary = null; 
 
        switch (strHex) 
        { 
            case "0": 
                strHexToBinary = "000"; 
                break; 
            case "1": 
                strHexToBinary = "001"; 
                break; 
            case "2": 
                strHexToBinary = "010"; 
                break; 
            case "3": 
                strHexToBinary = "011"; 
                break; 
            case "4": 
                strHexToBinary = "100"; 
                break; 
            case "5": 
                strHexToBinary = "101"; 
                break; 
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            case "6": 
                strHexToBinary = "110"; 
                break; 
            case "7": 
                strHexToBinary = "111"; 
                break; 
 
        } 
 
        return strHexToBinary; 
    } 
 
    /*** Konveterar högra biten i hexasträngen ***/ 
    public string RightHexToBinary(string strH) 
    { 
        string strHex = strH; 
        string strHexToBinary = null; 
 
        switch (strHex) 
        { 
            case "0": 
                strHexToBinary = "0000"; 
                break; 
            case "1": 
                strHexToBinary = "0001"; 
                break; 
            case "2": 
                strHexToBinary = "0010"; 
                break; 
            case "3": 
                strHexToBinary = "0011"; 
                break; 
            case "4": 
                strHexToBinary = "0100"; 
                break; 
            case "5": 
                strHexToBinary = "0101"; 
                break; 
            case "6": 
                strHexToBinary = "0110"; 
                break; 
            case "7": 
                strHexToBinary = "0111"; 
                break; 
            case "8": 
                strHexToBinary = "1000"; 
                break; 
            case "9": 
                strHexToBinary = "1001"; 
                break; 
            case "A": 
                strHexToBinary = "1010"; 
                break; 
            case "B": 
                strHexToBinary = "1011"; 
                break; 
            case "C": 
                strHexToBinary = "1100"; 
                break; 
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            case "D": 
                strHexToBinary = "1101"; 
                break; 
            case "E": 
                strHexToBinary = "1110"; 
                break; 
            case "F": 
                strHexToBinary = "1111"; 
                break; 
        } 
 
        return strHexToBinary; 
    } 
} 

 rwToTextFile.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web; 
using System.IO; 
 
public class rwToTextFile 
{ 
    public rwToTextFile() 
    { 
    } 
 
    public String readLine(String file)  
    { 
        String strFilePath = @"C:\tmp\java2\CommandFile.txt"; 
         
        //Opens streamread with file 
        StreamReader strmReader =  
                    new StreamReader(File.Open(strFilePath, FileMode.Open)); 
 
        //Reads a line of text from txt file 
        String strLine = strmReader.ReadLine(); 
 
        //Closes stremreader 
        strmReader.Close(); 
 
         
        return strLine; 
    } 
 
    /*** Writes or Appends text to file ***/     
    public void writeToFile(bool FileIsEmpty, String cmd) 
    { 
         
        String strFilePath = @"C:\tmp\java2\CommandFile.txt"; 
         
         
        StreamWriter strmWriter=null; 
 
        if (FileIsEmpty) 
        { 
            //Opens streamread in open mode to file 
            strmWriter = new StreamWriter(File.Open(strFilePath, FileMode.Open)); 
        } 
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        else  
        { 
            //Opens streamread in append mode to file 
            strmWriter = new StreamWriter(File.Open(strFilePath, FileMode.Append)); 
        } 
 
        //Writes SMS command to text file 
        strmWriter.WriteLine(cmd); 
         
        //Closes streamwriter 
        strmWriter.Close(); 
    } 
} 
 

 EncodePhoneNumber.cs 
using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
 
public class EncodePhoneNumber 
{ 
    public EncodePhoneNumber() 
    { 
    } 
 
    public string EncPhoneNumber(string phoneNumber) 
    {  
        string telephonenumber = phoneNumber + "F"; //adds F for ending character 
 
        Char[] phonnumberArray; 
        phonnumberArray = telephonenumber.ToCharArray(0, telephonenumber.Length); 
 
        Char leftByte, rigthByte; 
        for (int i = 0; i < telephonenumber.Length; ) 
        { 
            //Move out bytes before switching positions 
            leftByte = phonnumberArray[i]; 
            rigthByte = phonnumberArray[i + 1]; 
 
            //Switch places on bytes 
            phonnumberArray[i] = rigthByte; 
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            phonnumberArray[i + 1] = leftByte; 
 
            i = i + 2; //jump sequence is 0,2,4... 
        } 
        string strRevPhoneNumber = new string(phonnumberArray); 
 
        return strRevPhoneNumber; 
    } 
} 
 

 Send.cs 

using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Collections; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using System.Text; 
 
public class Send 
{ 
    public Send() 
    { 
    } 
 
 
    //To send command to send sms 
    public void send(String telephonenumber, String message) 
    { 
               
        EncodePhoneNumber encPhoneNumber = new EncodePhoneNumber(); 
        String reversedPhonenumer = encPhoneNumber.EncPhoneNumber(telephonenumber); 
 
        //send phonenumber             
        //Response.Write("Phonenumber encoded: " + reversedPhonenumer + "<br>");   // For debugging 
        //TextBox2.Text = ""; 
 
        makeText(reversedPhonenumer, message); 
         
    } 
 
 
    protected void makeText(String reversedPhonenumer, String unicodestring)     
    {   
        //EncodeMessage encMessageToSmS = new EncodeMessage(); 
        string[] strReturnValues = new string[1]; 
        //strReturnValues = EncodeUnicodeToSmsFormat(unicodestring); 
        strReturnValues = EncodeTo7BitDefaultAlfabet(unicodestring + " "); 
 
        string hexData = strReturnValues[0]; 
 
        //Response.Write("<br/>Message in Hex:" + strReturnValues[0]); 
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        //Response.Write("<br/>Message length:" + strReturnValues[1]); 
 
        BinaryToHex btoH = new BinaryToHex(); 
 
        string hexLength = btoH.ConvBinToHex(strReturnValues[1]); 
        //Response.Write("<br/>Message length in hex:" + hexLength + "<br/>"); 
 
        makeCommand(reversedPhonenumer, hexLength, hexData); 
         
    }  
 
 
    protected void makeCommand(String reversedPhonenumber, String hexUserDataLength, String 
hexData) 
    { 
        String initals = "0011000B91"; 
        String revPhonenumber = reversedPhonenumber; 
        String extras = "0000AA"; 
        String userDataLength = hexUserDataLength; 
        String text = hexData; 
        String message = hexData; 
 
        String strSMSPDU = initals + revPhonenumber + extras + hexUserDataLength + hexData; 
 
        //AT+CMGS=23 //Send message, 23 octets (excluding the two initial zeros)  
        int intLengthPDU = (strSMSPDU.Length - 2) / 2; 
        //Response.Write("<br/>length pdu:" + Convert.ToString(intLengthPDU)); 
 
        String command = @"at+cmgs=" + intLengthPDU + " " + strSMSPDU + "�"; 
 
        //Response.Write("<br/>Command: " + command); 
 
        putSmsToTxtFile(command); 
    } 
 
    public string[] EncodeTo7BitDefaultAlfabet(string unicodeString) 
    { 
 
        /***     Encode message to iso8859-1 bytes   ***/ 
        // Create two different encodings. 
        Encoding iso88591 = Encoding.GetEncoding(28591); //Get iso-8859-1 Western European (ISO)  
        Encoding unicode = Encoding.Unicode; 
 
        // Convert the string into a byte[]. 
        byte[] unicodeBytes = unicode.GetBytes(unicodeString); 
 
        // Perform the conversion from one encoding to the other. 
        byte[] encodedBytes = Encoding.Convert(unicode, iso88591, unicodeBytes); 
 
        //Response.Write("Message is: " + unicodeString + " <br/>"); 
        //Response.Write("Encoded to bytes: <br/>"); 
        //foreach (Byte b in encodedBytes) 
        //   Response.Write(b + " "); 
 
 
        /*** Encode byte (iso88591) to hex 7-bit GSM 03.38 ***/ 
        //Response.Write("<br/> Encoded to byte to GSM hex: <br/>"); 
 
        ArrayList newHexGSMArrayList = new ArrayList(); 
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        EncodeHexToGsmHex hexGSM = new EncodeHexToGsmHex(); 
 
        for (int i = 0; i < encodedBytes.Length; i++) 
            newHexGSMArrayList.Add(hexGSM.ConvertDecToGsmHex(encodedBytes[i].ToString())); 
 
        //for (int i = 0; i < newHexGSMArrayList.Count; i++) 
        //    Response.Write(" " + newHexGSMArrayList[i].ToString()); 
 
 
        /***     Encode GSM hex to binary    ***/ 
        //Response.Write("<br/>GSM hex to binary: <br/>"); 
        HexToBinary hexToBinary = new HexToBinary(); 
        ArrayList newBinary7ArrayList = new ArrayList(); 
 
        //Konverterar GSM hex till binray 
        for (int i = 0; i < newHexGSMArrayList.Count; i++) 
            newBinary7ArrayList.Add(hexToBinary.ConvHexToBinary(newHexGSMArrayList[i].ToString())); 
 
        //Skriv ut binärkonveteringen av  
        //for (int i = 0; i < newBinary7ArrayList.Count; i++) 
        //    Response.Write(newBinary7ArrayList[i].ToString() + " "); 
 
        //Response.Write("<br/> Encoded to binary (Septets) also the length for paylod in pdu: <br/>")                                        
 
 
        /***     Encode binary To SMS-PDU   ***/ 
        /** Anropar funktion för att konverter om meddelandet till SMS-PDU format **/ 
 
        EncodeMessage encMessage = new EncodeMessage(); 
 
        return encMessage.Encode7BitMessageToSMSPDU(encodedBytes, newBinary7ArrayList); 
 
    } 
 
 
    public void putSmsToTxtFile(String command) 
    { 
        bool fileIsEmpty = checkFileEmpty(@"C:\tmp\java2\CommandFile.txt"); 
 
        /***  Description: Writers/Appends text to file       *** 
        ***  Parmeters:   Boolean if file is empty,          *** 
        ***               String with SMS                     ***/ 
        rwToTextFile txt = new rwToTextFile(); 
        txt.writeToFile(fileIsEmpty, command); 
    } 
 
 
    /***   Description: Checks if txt file is empty         *** 
     ***   Parmeters:   File to use                         ***  
     ***   Returns:     True if file is empty.              *** 
     ***                False if file is not emtpy          ***/ 
    public bool checkFileEmpty(String file) 
    { 
        rwToTextFile txt = new rwToTextFile(); 
        String strTxtLine = txt.readLine(file); 
 
        if (strTxtLine.Equals("EMPTY")) 
            return true; 
        else 
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            return false; 
    } 
 
 
} 
 

Main.java 
* Klass: Main 
 * Beskrivning:Utför anslutning till ihopparad Bluetooth enhet  
 *   Skapar GUI för inmatning av Bluetooth adress. 
**/ 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*;  
 
 
public class Main {    
  
 private JFrame dlframe;  
 Gui app1; //Makes GUI  
  
 RFCOMMClient2  rfcomm;  
   
 //Variables used by the two operations modes 
 String       inputString=null;  
   
 //Console mode 
 public Main(String[] args){ 
   
 String mode = args[0]; 
  
 //Initializes file reader 
 FileRead fr = new FileRead();   
 String strCheckIfEmpty = fr.readFromFile("CommandFile.txt");   
   
 //Checks if argument is b and if any arguments to send in file 
 if(mode.equals("-b")) 
  if(strCheckIfEmpty.equals("EMPTY")) 
  { 
   System.out.println("Noting in file to send"); 
   //sleep for 1000 ms 
   try { 
   Thread.currentThread().sleep(1000); 
   } catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace();} 
   }else 
   bluetoothMode(args);   
 }   
 
 private void bluetoothMode(String[] args) {   
   
     FileRead fr = new FileRead();     
   
     //Get Bluetooth address from file 
  String bluetoothAddress = fr.readFromFile("Settings.txt");     
           
 



Konstruktion av webbaserat SMS-
system - Jämförelse mellan 
programspråk för Bluetooth 
applikation  
 Johan Holm 

Bilaga A: Programkod 
2009-12-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

64 

 //Initialize RFCOMMClient with address 
 rfcomm = new 
RFCOMMClient("btspp://"+bluetoothAddress+":2;authenticate=false;encrypt=false;master=false");
    
  
  //Initialize FileRead to know about RFCOMMClient2 
  fr.RFCOMMToFileRead(this.rfcomm); 
     
  //Read commands from CommandFile.txt and send through RFCOMM
   
  fr.readCmdFromFile("CommandFile.txt"); 
   
  //Writes Finished to file 
  fr.writeToFile("CommandFile.txt"); 
   
  //Close RFCOMM connection 
  rfcomm.close();  
   
  System.exit(0);   
 }  
 
 //GUI mode 
 public Main()  
 { 
   
  dlframe = new JFrame("JAVA Bluetooth Configuration Console"); 
   
  dlframe.addWindowListener(new WindowAdapter() { 
   public void windowClosing(WindowEvent e) { 
    System.exit(0); 
   } 
  }); 
 
  buildMenu();    
   
  dlframe.setLayout(new FlowLayout());   
   
  app1 = new Gui(this); 
  dlframe.getContentPane().add( app1, BorderLayout.CENTER ); 
 
  dlframe.pack(); 
  dlframe.setSize(300, 300); 
      dlframe.setBackground(Color.gray); 
  dlframe.setVisible(true); 
 
 } 
 
 private void buildMenu() { 
  JMenuBar menubar = new JMenuBar(); 
  JMenu filemenu = new JMenu("File"); 
  JMenuItem exititem = new JMenuItem("Exit"); 
        
  exititem.addActionListener(new ActionListener() { 
   public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
    System.exit(0); 
   } 
  });  
 
  filemenu.add(exititem); 
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  menubar.add(filemenu); 
  dlframe.setJMenuBar(menubar); 
   
 }   
     
   
 public static void main(String[] args) { 
   
  Main dl=null; 
   
  //Check if console mode is requested otherwise launch GUI. 
  if (args.length > 0)  
  { 
    
   if ((args.length > 0)  
       && (args[0].equals("-h")  
       || args[0].equals("-help"))) { 
    System.out.println("usage: java Main [mode = -b (bluetooth) -s (serialport)] [commands]"); 
       System.out.println("usage: java Main -b [commands]");
        
        
       System.exit(1); 
   }    
    
   dl = new Main(args); 
    
  }else{ 
   dl = new Main(); 
  }    
 }// end main() 
   
} 
 

GUI.java 
/**  
 *  Beskrivning: En klass för att visa GUI för inmatning av Bluetooth 
adress. 
**/ 

import javax.swing.*; 

 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.io.*; 

 
 
@SuppressWarnings("serial") 

public class Gui extends JPanel implements ActionListener{ 

 

    protected JTextArea textArea;    

    JTextField textField; 
  

 public Gui(Main owner) { 

   setLayout(new GridLayout(6,1));  

   

   JLabel jl = new JLabel("Type in Bluetooth device address");

    
   jl.setBackground(Color.blue); 
   add(jl); 
    

   textField = new JTextField(10);       

   textField.addActionListener(this); 

   add(textField); 
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      JButton jb = new JButton("Spara"); 

      jb.addActionListener(this); 

   add(jb);   
    

   JLabel jl2 = new JLabel("                             "); 

   add(jl2); 

   JLabel jl3 = new JLabel("      Saved Bluetooth Address");    

   jl2.setBackground(Color.blue); 
   add(jl3); 
    

   FileRead fr = new FileRead();     

   String bluetoothAddress = fr.readFromFile("Settings.txt"); 
    

   JTextField textField2 = new JTextField(10); 

   textField2.setText("              "+bluetoothAddress);  
   add(textField2); 
    
 } 
  

 public void actionPerformed(ActionEvent evt) { 

         

  PrintWriter fileOut=null; 

  String bluetoothAdress=null;  

   
  bluetoothAdress = textField.getText(); 
  //System.out.println(bluetoothAdress); 

        try { 

         fileOut = new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWri-

ter("Settings.txt"))); 

  } catch (IOException e) {  

  
   e.printStackTrace(); 
  } 
         fileOut.println(bluetoothAdress);  
         fileOut.close(); 
         textField.setText("*** Saved ***"); 
          
    } 
  
} 

RFCOMMClient.java 
import java.io.*; 

 

import javax.microedition.io.*; 

import javax.bluetooth.*; 

 
 

public class RFCOMMClient2 { 

  
 StreamConnection con; 
 OutputStream os; 
 InputStream is;  
 String url; 
  
    //String command = "atdt1\n\r"; 
     

    public RFCOMMClient2( String url )  

    { 

        this.url = url; 

         
         

  try { 

   con = (StreamConnection) Connec-
tor.open(url); 
   os = con.openOutputStream(); 
   is = con.openInputStream(); 
    

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 
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  } 
  
    } 
     

    public void SendString(String cmd) 

    { 
      
     String command = cmd; 
      

     try{      

       
      System.out.println(" \nWriting:"+ cmd); 
      os.write(command.getBytes()); 
       

      byte buffer[] = new byte [80];      

    
       
      //Read response 

      int bytes_read = is.read( buffer ); 

   String recieved = new String(buffer, 0, 

bytes_read); 
   System.out.print("Reaceived: " + recieved); 
 
   //Read answer to command 
   bytes_read = is.read( buffer ); 

   recieved = new String(buffer, 0, 

bytes_read); 
   System.out.print("Reaceived: " + recieved);
    
  
       

     }catch(IOException e){ 

      System.err.print(e.toString()); 
     } 
    } 
     

    public void close() 

    { 
  System.out.print("\nClosing connection..."); 
   
   

     try {os.close(); 

  } catch (IOException e1) {e1.printStackTrace(); } 

      

  try {is.close(); 

  } catch (IOException e1) {e1.printStackTrace(); } 

      

     if (con != null){ 

      try { con.close(); } catch (IOException e) { 

e.printStackTrace();}       
        } 
      

     con = null; 

   
     System.out.println("[OK]");  
    } 
 } 

FileRead.java 
/** 
 *Klass: FileRead 
 *Beskrivning: En klass för att läsa/skriva från angiven fil.  
 *  
 **/ 
 

import java.util.*; 

import java.io.*; 

 
 

public class FileRead  

{ 
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   private String strAddress; 

   private RFCOMMClient2 rfcomm;  

    
         

   public FileRead() { 

  
   } 
    

   public void RFCOMMToFileRead(RFCOMMClient2 connUnit) 

   {     

   this.rfcomm = connUnit;     

   } 
 

   public String readFromFile(String file) 

   {     

    try {   

     // Open file 

     Scanner sc = new Scanner(new File(file)); 

   
     //Read File Line By Line 

     if(sc.hasNext())   

      strAddress = sc.nextLine(); 
  
    }  

    catch (FileNotFoundException e){ 

     e.printStackTrace(); 
    }    
  

    return strAddress; 

     
   }   
    
    

   public Boolean readCmdFromFile(String file) 

   { 

    String strCmd=null,  

        strParamter=null; 

     

    try {   

     // Open file 

     Scanner sc = new Scanner(new File(file)); 

      
   //Read File Line By Line 

     while(sc.hasNext()) 

     {    
      strCmd = sc.next();  
     
      strParamter = sc.next(); 
       
      rfcomm.SendString(strCmd +"\n\r"); 
      rfcomm.SendString(strParamter +"\n\r"); 
     }      
   

    } catch (FileNotFoundException e) { 

     e.printStackTrace();   
 }  
     

  return true; 

   } 
    

   public void writeToFile(String file) 

   { 

    PrintWriter outFile=null; 

     

    try { 

   outFile = new PrintWriter(new BufferedWriter( 

         

                new FileWriter(file))); 

    } catch (IOException e) {  

  e.printStackTrace(); 
    } 
   
  outFile.println("EMPTY");  
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  outFile.close(); 
  
   } 
 

   public String getAdress() { 

    return strAddress; 

   } 
    
      
    
    
} 

Run.txt 
Fil för schemaläggaren. 

java –cp .\lib\bluecove.jar; .\bin\ Main -b  

Settings.txt 
Fil för lagring av Bluetooth MAC. 

CommandFile.txt 
Fil för lagring av meddelanden från webbsidan. 

 

 


