
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköpings Universitet Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

Examensarbete 
LITH-ITN-EX--219--SE 

 
 

 
 
 

 
Bildöverföring via Bluetooth  

till ett GPRS nätverk 
 
 
 
 

Carl Hellberg & Daniel Fransson 
 

2002-06-05 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
LITH-ITN-EX--02/219--SE 

 
 

 
 
 

Bildöverföring via Bluetooth  
till ett GPRS nätverk 

 
 

Examensarbete utfört i Datakommunikation 
vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping 

 
 

Carl Hellberg & Daniel Fransson 
 

 
 
 

Handledare: Anna Zagradkin 
Examinator: Qin-Zhong Ye 

 
Norrköping den 2002-06-05 



 

  

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
  X  Examensarbete 
       C-uppsats 
       D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
 
    _ ________________  

Språk 
Language 
 
  X  Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
    _ ________________ 

Titel Bildöverföring via Bluetooth till ett GPRS nätverk 
Title /Image Transport to a GPRS Network using Bluetooth 
 
 
 
 
 
 
 
Författare Carl Hellberg & Daniel Fransson 
Author 

Sammanfattning 
 
På Ericsson AB i Katrineholm finns ett tekniklaboratorium (Techlab), där den senaste tekniken för GPRS-system finns samlad. Till Ericssons 
tekniklaboratorium skulle en demo-applikation konstrueras. Applikationen ska illustrera hur en mobiltelefon av typen Ericsson T68 kan skicka en 
bild via Bluetooth till en LAN nod (BlipC11). Den är kopplad till ett GPRS-nätverk och ska i sin tur skicka vidare bilden till en mottagare på andra 
sidan nätet. 
 
Rapporten ger en teoretisk bakgrund om Bluetooth och GPRS. Vidare i rapporten presenteras lösningsförslag och resultatet av examensarbetet.  
 
Projektet har varit problemfyllt. De resultat och slutsatser som erhållits är att utrustningen som varit tillgänglig inte klarar av att handskas med 
bildobjekt. Det betyder att kravspecifikationen ej kunde fullföljas. Alternativa användningsområden för noden har undersökts, som WAP- eller 
webserver. En webserver samt olika applikationsexempel till noden är resultatet av detta examensarbete. 
 
 
Abstract 
 
At Ericsson AB in Katrineholm is a technical lab (Techlab) located, where the latest technique for GPRS-systems is gathered. A demo-application 
where supposed to be build for Techlab. The demo-application shall demonstrate the capabilities of Bluetooth and GPRS. An Ericsson T68 mobile 
will wirelessly send an image across a Bluetooth link to a LAN access point (BlipC11). The access point will then transport the image further on to 
the GPRS-net to a receiver, at the other end of the net. 
 
The report gives a theoretical background about Bluetooth and GPRS. In the report, methods and results of the final year project are presented. 
 
During the project a several problems occurred. The results and the conclusions show that an image can’t be sent with the equipment that was 
handed out. This means that the assignment specification could not be fulfilled. Other scenarios with the LAN access point have been investigated. 
It could be used as a WAP- or webserver for example. A webserver and some application examples for the access point, is the result of this project. 
 

ISBN 
_____________________________________________________ 
ISRN  LITH-ITN-EX--02/219--SE 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer             ISSN 
Title of series, numbering                   ___________________________________ 

Nyckelord Bluetooth, GPRS, BlipC11, uCLinux, Data- och elektronik, Ericsson, Techlab, Datakommunikation 
Keyword 

Datum 
Date 
 
 
2002-06-05 

URL för elektronisk version 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
Institutionen för teknik och naturvetenskap 
 
Department of Science and Technology 



 

Linköpings Tekniska Högskola 
Campus Norrköping 

Institutionen för Teknik och Naturvetenskap   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bildöverföring via Bluetooth till ett GPRS nätverk 

/Image Transport to a GPRS Network using Bluetooth 
 

Examensarbetet är utfört inom Datakommunikation 
 

Högskoleingenjörs utbildningen Data- och Elektroteknik, 
inriktning Data och Elektronik 

 
Daniel Fransson & Carl Hellberg 

2002 
 

LITH-ITN-EX--219--SE 
 



 

Linköpings Tekniska Högskola 
Campus Norrköping 

Institutionen för Teknik och Naturvetenskap   

 

 i

Sammanfattning 

På Ericsson AB i Katrineholm finns ett tekniklaboratorium (Techlab), där den senaste 
tekniken för GPRS-system finns samlad. Till Ericssons tekniklaboratorium skulle en 
demo-applikation konstrueras. Applikationen ska illustrera hur en mobiltelefon av 
typen Ericsson T68 kan skicka en bild via Bluetooth till en LAN nod (BlipC11). Den 
är kopplad till ett GPRS-nätverk och ska i sin tur skicka vidare bilden till en 
mottagare på andra sidan nätet. 
 
Rapporten ger en teoretisk bakgrund om Bluetooth och GPRS. Vidare i rapporten 
presenteras lösningsförslag och resultatet av examensarbetet.  
 
Projektet har varit problemfyllt. De resultat och slutsatser som erhållits är att 
utrustningen som varit tillgänglig inte klarar av att handskas med bildobjekt. Det 
betyder att kravspecifikationen ej kunde fullföljas. Alternativa användningsområden 
för noden har undersökts, som WAP- eller webserver. En webserver samt olika 
applikationsexempel till noden är resultatet av detta examensarbete. 
 
Den källkod som skrivits under projektets gång kan i framtiden användas som en 
grund vid skapandet och utveckling av andra applikationer till noden. 
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Abstract 

At Ericsson AB in Katrineholm is a technical lab (Techlab) located, where the latest 
technique for GPRS-systems is gathered. A demo-application where supposed to be 
build for Techlab. The demo-application shall demonstrate the capabilities of 
Bluetooth and GPRS. An Ericsson T68 mobile will wirelessly send an image across a 
Bluetooth link to a LAN access point (BlipC11). The access point will then transport 
the image further on to the GPRS-net to a receiver, at the other end of the net. 
 
The report gives a theoretical background about Bluetooth and GPRS. In the report, 
methods and results of the final year project are presented. 
 
During the project a several problems occurred. The results and the conclusions show 
that an image can’t be sent with the equipment that was handed out. This means that 
the assignment specification could not be fulfilled. Other scenarios with the LAN 
access point have been investigated. It could be used as a WAP- or webserver for 
example. A webserver and some application examples for the access point, is the 
result of this project. 
 
The source that has been written could be used as a base for further developing of 
other applications for the access point in the future. 
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Förord 

Denna rapport är den slutliga dokumentationen av ett examensarbete i 
Datakommunikation vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus 
Norrköping/Linköpings Tekniska Universitet. Examensarbetet har utförts under 10 
veckor på Ericsson i Katrineholm. 
 
Vi skulle vilja rikta ett tack till vår handledare Anna Zagradkin och projektsponsor 
Fredrik Bentzer för deras inblandning i examensarbetet. Vi skulle även vilja tacka 
personalen på Ericsson som varit otroligt hjälpsamma under arbetets gång. 
 
På Campus Norrköping vill vi tacka vår examinator Qin-Zhong Ye, samt 
utbildningsansvarig Lars Backström, som har varit våra kontakter på skolan under 
examensarbetets gång.  
 
 
Daniel Fransson 
Carl Hellberg 
 
Ericsson AB, Katrineholm 
 
Katrineholm, 2002-05-17 
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1. Inledning 
Syftet med examensarbetet vid Ericsson i Katrineholm var att konstruera en 
fungerande demo-applikation till Ericssons Techlab. Applikationen skulle följa de 
krav som beskrivs i kravspecifikation i Bilaga C. 
 
En mobiltelefon av typen Ericsson T68 ska sända en bild trådlöst via Bluetooth till en 
LAN nod (BlipC11). Noden ska sedan sända bilden vidare ut på det GPRS-nät den är 
uppkopplad på. Bilden ska transporteras över nätet och tas emot av en mottagare på 
andra sidan.  
 
Vad krävs för att sätta upp en Bluetooth-länk? Hur ska överföringen ske mellan T68 
och noden? Vad krävs för att kunna ta emot och sända vidare en bild? Är projektet 
genomförbart? Dessa är några av de frågor som ställdes vid starten av examensarbetet 
och som behövde redas ut för att projektet skulle kunna genomföras. 
 
Inför framtagande av lösningsalternativ samt utförandet av projektet, har mycket tid 
ägnats åt att läsa, granska och förstå de olika delarna som ingår i projektet. 
Informationen har hämtats från böcker, Internet, e-postlistor, dokumentation samt 
kontakt med kunniga personer inom områdena Bluetooth och GPRS. Det har funnits 
tillgång till testapplikationer för noden som har använts för inlärning och förståelse 
för hur applikationen ska konstrueras. 
 
Rapporten är uppbyggd på följande sätt: Först kommer en teoribakgrund som tar upp 
det väsentliga läsaren behöver ha med sig för att kunna förstå problemet och tänkbar 
lösning. De efterföljande kapitlen handlar om problembeskrivning, lösningsalternativ, 
samt hur projektet har utförts. Detta följs av ett kapitel som behandlar de problem som 
dykt upp under projektets gång, orsaker till varför dessa har uppstått, samt eventuella 
lösningar på problemen. Sedan förs en diskussion och resultat redovisas. Här ges även 
funderingar och förslag på hur man ska kunna använda sig av resultaten av projektet i 
framtiden. Avslutningsvis kommer en slutsats som sammanfattar examensarbetet. Det 
här är en teknisk rapport och därför förekommer en hel del engelska uttryck och 
förkortningar. Det är anledningen till att det finns en ordlista bifogad i Bilaga A.  
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2. Presentation av Ericsson AB, Katrineholm 
Ericssonfabriken i Katrineholm startades 1946 och hade då 60 stycken anställda. Idag 
har fabriken ca 400 anställda. 
 
I dag är Ericsson AB i Katrineholm Ericssonkoncernens försörjare av 
högteknologiska röst- och datakommunikationsprodukter. Här är det tredje 
generationens mobiltelefoni som står i fokus. Switchar, routrar, samt applikationer för 
slutanvändare är några av de produkter och tjänster som erbjuds. IP-telefoni och 
paketdatateknologi är ett par exempel på tekniker man jobbar med. 
 
Huvudområdena på Ericsson AB i Katrineholm är produktion, teknik, samt logistik. 
Här tillverkas allt ifrån kretskort till hela system. Processutveckling, support, 
infrastruktur inköp mm är några exempel på vad som görs här förutom produktion. 
 
Ericsson AB i Katrineholm är specialiserat på att introducera nya produkter snabbt. 
Den huvudsakliga slutkunden är nätverksoperatörer som återfinns i Europa, 
mellanöstern och Afrika. I Katrineholm har också Ericssons första GPRS-system 
tillverkats. Här finns även ett tekniklaboratorium (Techlab). Det fungerar som ett 
utbildningscentra för studenter, universitet, samt interna och externa kunder inom 
Ericsson.  
 

(källa: http://www.ericsson.com/mediacom/) 
 

 
Figur 1: Ericsson AB, Katrineholm1 

                                                 
1 Ericsson AB, Katrineholm. Historia 
finns att läsa på: http://www.ericsson.com/mediacom/mediacom_hist.asp?lang=sv, (Acc. 02-05-21) 



 

Linköpings Tekniska Högskola 
Campus Norrköping 

Institutionen för Teknik och Naturvetenskap  

 

 3

3. Teoribakgrund 

3.1 Bluetooth 
Kapitlet om Bluetooth kommer endast att beröra olika begrepp inom Bluetooth ytligt. 
Dock kommer de delar som använts närmare under projektet att få en mer grundlig 
genomgång. För den som skulle vilja fördjupa sig mer om Bluetooth hänvisas till 
Bluetooth - Connect Without Cables.2 

3.1.1 Introduktion till Bluetooth 

Tanken med Bluetooth-tekniken är att användaren av Bluetooth-kompatibla produkter 
inte ska behöva trassla in sig i kablar eller behöva göra inställningar för att 
produkterna ska fungera tillsammans. 
 
Specifikationen för Bluetooth är öppen och internationell. Den definierar hela stacken 
från radiovåg och vidare hela vägen upp till applikationen. Specifikationen uppdateras 
och ses över av The Bluetooth Special Interest Group (SIG).3 Intressegruppen 
grundades; februari 1998 av företagen Ericsson Communication AB, Intel Corp, IBM 
Corp, Toshiba Corp, samt Nokia Mobile Phones. Den utökades i december 1999 med 
Microsoft, Lucent, 3Com och Motorola, som tillsammans med de grundande 
företagen utgör kärnan4. 
 
Avsikten med Bluetooth-stacken är att tillåta olika produkter att kommunicera och 
fungera tillsammans, oavsett vem tillverkaren är. Stacken är uppdelad i olika lager, 
som alla har sin speciella uppgift. Vidare finns färdiga ”profiler” som definierar 
detaljerna om hur stacken ska användas av applikationerna vid olika ändamål. 
Stacken består av följande lager:5 
 
• Radio 
• Baseband 
• Link Controller (LC) 
• Link Manager (LM) 
• Host Controller Interface (HCI) 
• Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) 
• RFCOMM 
• Service Discovery Protocol (SDP) 
• Applikationer 
 

                                                 
2 Jennifer Bray & Charles F. Sturman, Bluetooth – Connect Without Cables, Prentice Hall (2001) 
3 Bluetooth SIG, Inc. (1999-2002) Bluetooth SIG – Members area,  
finns att läsa på: http://www.bluetooth.org/ (Acc. 02-05-17) 
4 Michael Miller, Discovering Bluetooth, Sybex (2001) 
5 Bluetooth SIG, Inc. (1999-2002) Bluetooth V1.1 Core Specifications 
finns att läsa på: http://www.bluetooth.org/docs/Bluetooth_V11_Core_22Feb01.pdf (Acc. 02-04-16) 
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Förutom själva grundstommen i specifikationen finns även olika profiler. Varje profil 
beskriver hur en applikation ska konstrueras för att kunna användas vid ett speciellt 
ändamål. 

3.1.2 Upptäcka andra Bluetooth enheter 

På ena sidan ställer man in manuellt att den skall söka efter andra närliggande 
Bluetooth-enheter. Den andra enheten ställs i sökbart läge (inquiry scan/page scan), 
vilket innebär att de sökande enheterna tillåts att finna den. När två Bluetooth-enheter 
ska finna varandra kommer det alltid vara en av enheterna som söker (inquiry/paging) 
efter andra Bluetooth-enheter.  
 
Om man tänker sig ett scenario mellan en mobiltelefon och en bärbar dator där datorn 
är enheten som söker. Den bärbara datorn söker således efter andra Bluetooth-enheter 
i området och finner mobiltelefonen som står i sökbart läge. 
 
I detta läge kan man nu välja att koppla samman (pair) de två enheterna. Den bärbara 
datorn begär då att få ansluta till mobilen. Här utbyter de pinkod om den tjänsten är 
aktiverad, en länknyckel skapas och sparas undan. Detta görs för att enheterna nästa 
gång ska känna igen varandra och inte behöva utbyta pinkod igen. När enheterna är 
ihopkopplade genom länknyckeln, är den första delen av en Bluetooth-koppling klar. 
De båda enheterna avslutar därefter uppkopplingen med varandra. 

3.1.3 Skicka data mellan enheter 

När man ska skicka data från t ex den bärbara datorn till mobiltelefonen sker följande: 
Den bärbara datorn söker efter enheter med samma profil, d v s den profil som stödjer 
den av tjänst som efterfrågas av den bärbara datorn. 
 
Därefter påbörjas kontakten av klienten (den bärbara datorn), servern 
(mobiltelefonen) måste vara sökbar och användaren väljer bland de enheter som 
hittats. Sedan skickas dataobjekt tills dess att servern mottagit allt. Länken avslutas av 
klienten. 

3.1.4 Lager och protokoll 

HCI 
I vissa tillämpningar väljer man att placera de undre lagren på Bluetooth-enhetens 
processor och de övre lagren på en separat värddators (host) processor. Detta kräver 
dock ett gränssnitt mellan de övre och undre lagren. Gränssnittet som gör detta 
möjligt i Bluetooth-stacken är HCI (Host Controller Interface). Figur 2 åskådliggör 
hur strukturen på stacken kan se ut om man väljer att använda HCI. 
 
Anledningen till att man använder ett gränssnitt är att det kräver mindre minne och 
processor på Bluetooth enheten. 
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Host

De övre lagrerna på
värdatorn

HCI paket

Bluetooth Module

De lägre lagrerna på
Bluetooth enheten

Link Controller
Radio

HCI Driver
Physical Bus Driver

Link Manager

Physcial Bus Driver

Audio L2CAP Control
HCI Driver

Higher Layers

 
Figur 2: HCI gränssnittet i Bluetooth stacken6 

 
Förutom att fungera som ett gränssnitt mellan de övre och undre lagren används HCI 
bl a för att söka, vara sökbar, utbyta pinkod, samt för behörighetskontroll. 
Gränssnittet använder sig av tre olika pakettyper: 
 
• Kommandon, skickas från värddatorn till Bluetooth enheten. 
• Händelser, skickas från Bluetooth-enheten till värddatorn. 
• Datapaket, skickas i båda riktningarna. 
 
L2CAP 
L2CAP (Logical Link Control and Adaption Protocol), förser de övre lagrena i 
Bluetooth-stacken med nödvändiga egenskaper för att kunna kommunicera över en 
Bluetooth-länk. Paketen passerar antingen genom HCI-lagret eller går raka vägen till 
LM (Link Manager). För att man ska kunna använda L2CAP och på detta sätt sända 
data måste en ACL (Asynchronous ConnectionLess) länk vara etablerad. En ACL länk 
används för asynkrona dataöverföringar och etableras automatiskt när man använder 
en L2CA uppkoppling. 
 
L2CAP-lagret använder sig av ”multiplexing”, som innebär att L2CAP kan skifta 
mellan de olika lagren strax ovanför i stacken. Det görs med hjälp av ett ID-numret 
PSM (Protocol and Service Multiplexor). Lagren som ligger ovanför L2CAP i stacken 
har blivit tilldelad ett eget PSM-värde. PSM-värdet för ett visst lager kan man finna 

                                                 
6 Bray, Sturman (2001), sid. 116. Modifierad 02-05-13 



 

Linköpings Tekniska Högskola 
Campus Norrköping 

Institutionen för Teknik och Naturvetenskap  

 

 6

på Bluetooth SIG:s hemsida.7 Avslutningsvis bör det tilläggas att L2CAP är en 
mycket viktig del i Bluetooth-stacken och bör ägnas extra tid om man ska skriva 
applikationer för Bluetooth. 
 
RFCOMM 
RFCOMM är ett enkelt transportprotokoll, som förlitar sig på att data från de undre 
lagren är tillförlitlig. RFCOMM används för att transportera data i flertalet av 
Bluetooth-profilerna och är därför en viktig ingrediens i stacken. För att kunna sätta 
upp en RFCOMM-länk måste först en L2CAP-länk etableras. PSM-värdet för 
RFCOMM är 0x00038 och används av L2CAP. 
 
WAP 
WAP (Wireless Access Protocol), tillåter mobila enheter att få tillgång till Internet 
och datatjänster. WAP kan användas vid flera olika trådlösa förbindelser och 
däribland Bluetooth. WAP-standarden kan man finna på WAP forums hemsida.9  
 
WAP jobbar med en klient/server-arkitektur. Klienten använder sig av en webläsare, 
speciellt gjord för mobila enheter, för att kunna surfa in på en server. Hemsidorna i 
WAP-sammanhang skrivs i språket WML (Wireless Markup Language). Hur WAP 
ser ut tillsammans med Bluetooth-stacken åskådliggörs i Figur 3. 
 

WAP

Bluetooth

PPP
SDP

WAE

UDP
WTLS
WTP
WSP

Link Controller
Radio

RFCOMM

IP

L2CAP
HCI

Link Manager

 
Figur 3: WAP i Bluetooth stacken10 

 

                                                 
7 Bluetooth SIG Inc. Assigned Numbers – Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) 
finns att läsa på: http://bluetooth.org/assigned-numbers/l2cap.htm (Acc. 02-05-17) 
8 Assigned Numbers – Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) 
9 Wireless Application Protocol Forum Ltd, WAP Forum 
finns att läsa på: http://www.wapforum.org (Acc. 02-05-17) 
10 Bray, Sturman (2001), sid. 221. Modifierad: 02-05-14 
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SDP 
SDP(Service Discovery Protocol) används för att finna en Bluetooth-enhet med den 
tjänst som efterfrågas. För att kunna använda SDP måste Bluetooth-enheter etablera 
en L2CAP-länk med varandra. I L2CAP-länken kommer en av enheterna att fungera 
som klient (Service Discovery Client, SDC), och den andra som server (Service 
Discovery Server, SDS). För att kunna använda en tjänst måste klienten först 
genomgå: 
 
• Etablera L2CAP kontakt med en server. 
• Leta efter en specifik klass av tjänst eller söka efter tjänster. 
• Ta emot nödvändiga attribut för senare kommunikation. 
• Etablera en separat länk för användning av tjänsten. 
 
PSM för SDP är definierat som 0x000111. Det gör att klienten vet vilket nummer som 
ska användas när en länk ska sättas upp till servern. 
 
All information som utbytts om tjänsten finns lagrad i en särskild databas. Innehållet i 
databasen består av olika attribut (Universally Unique Identifiers, UUIDs). Det här är 
värden som ska underlätta för klienten, att leta rätt på vilken tjänst servern erbjuder 
och hur den tjänsten ska användas. Attributen varierar beroende på vilken profil man 
använder. För att veta hur databasen ska ställas in har Bluetooth SIG sammanställt 
alla attribut på sin hemsida12. 
 
OBEX 
OBEX (Object Exchange), är ett protokoll som används vid överföring av dataobjekt 
mellan två Bluetooth enheter. OBEX fungerar på samma sätt som de övriga 
protokollen, dvs en klient som etablerar kontakt med en server. OBEX specificerar 
tjänsten, eller protokollet som tar emot objekten, men även vart filerna ska lagras. 
Vart i stacken man kan finna OBEX illustreras i Figur 4. 

Link Manager
Link Controller

Radio

HCI

IP
RFCOMM

L2CAP

OBEX
SDP TCP/

Object
Push

Synchron- File
Transferization

 
Figur 4: OBEX i Bluetooth stacken13 

 

                                                 
11 Assigned Numbers – Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) 
12 Bluetooth SIG, Inc. (1999-2001), Assigned Numbers – Service Discovery Protocol (SDP) 
finns att läsa på: http://www.bluetooth.org/assigned-numbers/sdp.htm (Acc. 02-05-17) 
13 Bray, Sturman (2001), sid 232  



 

Linköpings Tekniska Högskola 
Campus Norrköping 

Institutionen för Teknik och Naturvetenskap  

 

 8

Vid användning av OBEX protokollet är det alltid klienten som skickar eller hämtar 
objekt till/från servern. 
 
Att använda OBEX 
Innan man kan börja använda OBEX-protokollet för objektöverföring måste man 
känna till vilken RFCOMM-kanal som ska användas. En SDP-kanal används av 
klienten, för att upprätta en länk till OBEX-servern. 
 
Klienten sänder därefter en begäran om att starta en OBEX-länk till servern. Servern 
svarar med antingen ett positivt eller negativt besked angående begäran. Länken 
kommer att vara igång tills dess att klienten väljer att koppla ned eller om någon av 
enheterna försvinner utom räckhåll. En OBEX-uppkoppling kan se ut enligt Figur 5. 
 
När en klient väljer att skicka ett objekt till en server inkluderas namnet och längden 
på data till paketet. Om objektet är stort och inte får plats i ett paket, kommer detta att 
delas upp i flera paket. 

En ACL länk måse upp-
rättas innan kommunika-
tion kan ske

OBEX klienten upp-
rättar en SDP session
och får reda på infor-
mation från servern.
Bland annat RFCOMM
kanal numret.

Klienten etablerar en
RFCOMM länk till
OBEX servern.

Klienten startar en OBEX
session med en förfrågan
om anslutning.

K
lie

nt

Se
rv

e r

Sätt upp en ACL länk

SDP förfrågan

Sätt upp en L2CAP länk för SDP

OBEX serverns attribut

Stäng ned L2CAP länk för SDP

Sätt upp L2CAP länk för RFCOMM

Sätt upp RFCOMM länk OBEX

Ansluta OBEX förfrågan

OBEX postivit svar

 
Figur 5: Flödesschema för att etablera en OBEX länk14 

 
 

                                                 
14 Bray, Sturman (2001), sid. 238. Modifierad 02-05-13 
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3.1.5 Profiler 

Profiler i Bluetooth används för att precisera tillvägagångssätt för att använda de 
undre lagren. Begreppet profil och dess innebörd skapades efter olika typer av 
scenario på användningssituationer som kräver olika tjänster. För att två enheter ska 
kunna utbyta tjänster som stöds av en viss profil, krävs det att båda Bluetooth-
enheterna stödjer den valda profilen. Detta gör att en stack kan se annorlunda ut för t 
ex en handdator kontra en mobiltelefon. En handdator stödjer LAP (LAN Access 
Profile) medan en mobiltelefon stödjer bl a DUNP (Dial Up Networking Profile) och 
OPP (Object Push Profile). Vad detta innebär kommer att klarna under rapportens 
gång. De vanligaste profilerna i en Bluetooth-stack illustreras i Figur 6. 

Generic
Serial
Networking
Telephony

Generic
Access
(GAP)

Service
Discovery

App. 
(SDAP)

Serial
Port

(SPP)

Telephony
(TCS-BIN)

Generic
Object

Exchange
(GOEP)

Cordless
Telephony

(CTP)

Dial Up
Networking

(DUNP)

Intercom
(IntP)

Fax
(FaxP)

Headset
(HSP)

LAN
Access
(LAP)

File
Transfer

(FP)

Object
Push
(OPP)

Synchroni-
zation
(SP)

 
Figur 6: De vanligaste Bluetooth profilerna15 

 
Man kan grovt dela upp profilerna i två delar: alternativa profiler, samt 
applikationsprofiler. De alternativa profilerna är transportprofiler som definierar en 
bas för att kunna bygga applikationsprofilerna på. Man kan säga att 
applikationsprofilerna ärver egenskaper av de alternativa profilerna, samt förser 
stacken med ytterligare egenskaper och funktioner. De profiler som följer nu är av 
typen applikationsprofil och är sådana som i någon form har dykt upp under 
projektets gång. Notera att det utöver dessa finns fler, men då dessa inte har använts 
kommer de inte att få någon närmare introduktion. 

                                                 
15 Miller, Brent A. & Bisdikan, Chatschik, Bluetooth Revealed – The Insider´s Guide to an Open 
Specification for Global Wireless Communications, sid. 204. Prentice Hall (2001)  
Modifierad 02-05-13 
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Object Push Profile, OPP 
OPP definierar kraven på protokoll, och tillvägagångssättet för applikationer som 
stödjer ”Object Push”-modellen. Modellen är ett definierat scenario där t ex en 
mobiltelefon vill skicka/ta emot en bild till/från en annan mobiltelefon. Bluetooth 
enheter som använder sig av OPP är bärbara datorer, PDA:s (Personal Digital 
Assistants) och mobiltelefoner. 
 
Som tidigare nämnt ärver applikationsprofiler egenskaper från de alternativa 
profilerna. OPP ingår i en grupp som kallas ”Object Exchange”-profiler. Dessa 
använder sig av OBEX-protokollet. Profilen används om bild, visitkort (vCard) eller 
kalenderobjekt (vCal) ska skickas eller tas emot.  
 
OPP använder sig av server/klient-modellen. Modellen utförs i en riktning, där det är 
klienten som väljer om den ska skicka (push) eller hämta (pull) objekt till/från 
servern. Ett scenario för överföring av ett bildobjekt visas i nedan Figur 7. 
 

Användaren sätter sig i mottagarläge
att den vill ta emot objekt.

Användaren väljer "Objekt Push"-
funktionen på enheten.

En lista av olika enheter som stödjer 
OPP-profilen kommer att
visas på displayen.
Användaren väljer den enhet som 
den vill skicka objektet till. Om
den valda enheten inte kan ta emot 
objektet visas andra enheter som
är tillgängliga att ta emot objektet.

När ett objekt tas emot rekommenderas
användaren att acceptera eller ta bort objektet.

Den talar om att mottagaren 
har rekommenderat eller ej.

ServerKlient

 
Figur 7: Klient/Server scenario för OPP16 

 
Dial Up Networking Profile, DUNP 
Denna profil möjliggör uppkoppling till ett telefonnätverk med hjälp av en 
mobiltelefon eller ett modem. En bärbar dator kan via Bluetooth koppla upp sig mot 
en mobiltelefon. Om mobiltelefonen fungerar som ett modem kan datorn därmed få 
tillgång till ett telefon nät (t ex GPRS-nät). 

                                                 
16 Bluetooth SIG, Inc. (1999-2001) Bluetooth V1.1 Profile Specifications 
finns att läsa: http://www.bluetooth.org/docs/Bluetooth_V11_Profiles_22Feb01.pdf (Acc. 02-04-16) 
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LAN Access Profile, LAP 
Bluetooth-enheter med denna profil tillåts att få tillgång till ett befintligt nätverk via 
en Bluetooth-länk till en ”LAN access point” (t ex BlipC11). Det är alltså enheter 
liknande BlipC11 som gör det möjligt för andra Bluetooth-enheter att ansluta sig till 
lokala nätverk, utan att behöva dra några kablar eller göra några inställningar. Dock 
måste mjukvaran till en BlipC11 skrivas, samt LAP måste definieras i en databas. Hur 
detta ställs in kommer att behandlas senare i rapporten, men man kan även läsa om det 
i dokumentationen Bluetooth V1.1 Profiles Specifications.  
 
En enhet som väljer att leta efter en ”access point” kommer att erhålla en lista på vilka 
Bluetooth-enheter som finns i området, samt vilka tjänster och profiler dessa stödjer. 
Här kan man då som användare välja en enhet som erbjuder den information som är 
intressant och ignorera resten. Informationen som erbjuds är dels ett namn, en 
beskrivning av tjänsten samt tillgängligheten. 
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3.2 BlipC11 
Tidigare i rapporten nämndes att bildöverföringen från en mobiltelefon skulle ske via 
Bluetooth till en LAN-nod. Noden som har använts i detta examensarbete är Ericssons 
BlipC11, se Figur 8. Teknisk specifikation om BlipC11 finns i Bilaga G. 
 
Namnet Blip står för Bluetooth Local Infotainment Point. Kortfattat är det en enhet 
som fungerar som en hub. Den ska föra information via trådlös kommunikation till 
enheter som mobiltelefoner, personliga handdatorer och bärbara datorer. Man kan 
säga att den är en sändare och mottagare av information. 
 

 
Figur 8: BlipC1117 

 
Precis som andra enheter är kommunikationsområdet begränsat för en BlipC11. En 
mobiltelefon eller en bärbar dator som har ett Bluetooth-chip, kan etablera kontakt 
inom ett avstånd på 10 meter. BlipC11, som versionen heter, kan vara en fristående 
enhet eller vara kopplad till det lokala nätverket. Denna möjlighet gör att den kan 
användas lokalt för att sända ut information till andra Bluetooth-enheter. 

3.2.1 Vad kan BlipC11 användas till? 

BlipC11 kan användas som en informationscentral, t ex kan man erhålla uppdatering 
av tidtabellen till sin personliga handdator på en flygplats. Det är dessutom möjligt att 
använda den som en web- eller WAP-server. 

3.2.2 Vad ingår i BlipC11? 

I BlipC11 finns Ericsson Bluetooth Host Stack inbyggd. Själva Bluetooth-stacken är 
av version 1.0, byggd enligt den officiella Bluetooth-specifikationen. 
Programmeringsspråket som används är C eller C++ och kan köras i både Linux- och 
Windowsmiljö.  
 
BlipC11 använder sig av ett inbäddat operativsystem som heter uCLinux. Det är en 
nedbantad version av Linux, som är enklare och lättare att implementera.  

                                                 
17 DeviceForge LLC. (1999-2001) An interview with Ericsson’s blip 
finns att läsa på: http://www.linuxdevices.com/articles/AT9037120829.html (Acc. 02-05-21) 
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3.3 GPRS 
Innehållet i det här kapitlet kommer endast allmänt beskriva GPRS-nätets olika delar 
och hur de i stora drag fungerar. 
 
GPRS (General Packet Radio Services), är idag den bästa plattformen för mobila 
datanätverkstjänster. Det är en utbyggnad av det redan befintliga GSM-nätet. Med 
GPRS kan man överföra data till mobiltelefoner med hastigheter upp till 115 Kbit/sek 
samtidigt som telefonen ständigt kan vara uppkopplad mot Internet.18 Eftersom 
informationen skickas som data-paket, precis som över Internet, behöver man inte 
hålla en linje öppen utan kan vara uppkopplad hela tiden och betala för överförd 
datamängd. Till skillnad från GSM använder alltså GPRS, som namnet säger, 
datapaket. 
 
GPRS är också ett viktigt moment i utvecklingen mot en 3G-marknad. Det kommer 
nämligen att bli enklare att utveckla applikationer och tjänster för GPRS. Det beror på 
att man slipper ta hänsyn till den nuvarande långsamma överföringshastigheten. 
GPRS använder sig till stora delar av samma teknik, både hård- och mjukvara, som 
GSM-näten gör idag. 

3.3.1 Skillnaden mellan GSM och GPRS 

Men vad är då skillnaden mellan GSM och GPRS? GPRS tar upp en tidlucka när man 
skickar eller tar emot data, men släpper tidluckan då inget skickas. Detta är inte fallet 
med GSM-tekniken. Där blockerar en användare en tidlucka, men släpper inte denna 
även fast inget skickas. Det innebär dåligt utnyttjande av resurser. 

3.3.2 GPRS nätverket 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) är namnet på en nod som sköter förbindelsen 
mellan externa nätverk och GPRS-nätet. GGSN innehåller bl a en komponent som 
kallas Gi, som är gränssnitt mellan GPRS och ett extern nätverk. Den andra noden 
SGSN (Serving GPRS Support Node) hanterar liksom GGSN växlingen (switching) av 
datapaket. Dessa två noder är skillnaden mellan ett vanligt GSM-nät och ett GPRS-
nät. Nedan i Figur 9 visas en överblick över komponenterna i ett GPRS-system.  
 

                                                 
18 Ericsson AB (2001), GPRS – General Packet Radio Service 
finns att läsa på: http://www.ericsson.com/technology/GPRS.shtml (Acc. 02-05-29) 
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Figur 9: Överblick av ett GPRS-nätverk 

3.3.3 GGSN-noden 

GGSN är ett gränssnitt mellan GPRS ”backbone”-nät och de externa datanätverken. 
Det har till uppgift att konvertera paket som kommer från det interna nätet (SGSN) till 
vanligtvis IP-paket och skicka dem vidare. Åt andra hållet konverterar den paket som 
kommer in till GGSN till lämpligt protokoll. GTP (GPRS Tunneling Protocol) för 
vidare transport till SGSN-noden. GGSN är gränssnittet för flera SGSN-noder, som i 
sin tur kan dirigera sina paket till olika GGSN. Den struktur som används i Ericssons 
tekniklaboratorium är CGSN 2.1 (Combined GPRS Support Node). 

3.3.4 SGSN-noden 

Uppgiften för SGSN (Service GPRS Support Node) är att se till att paket från MS-
enheterna (Mobile Stations) kommer vidare till en lokal server i GPRS-nätet. 
Alternativt skickar den paketet vidare till GGSN för vidare transport till det externa 
nätet. En SGSN-nod kontrollerar och betjänar alla enheter som finns i sitt område. 
Uppgiften för SGSN är paketroutning, logisk länkhantering, godkännande av 
användaren och avgiftshantering. 
 
För att skapa en länk mellan en SGSN och en GGSN, skickar en SGSN-nod ett APN 
(Access Point Name) till GGSN-noden. APN är en Internetadress som är unik för ett 
företag. När GGSN-noden tagit emot ett APN av SGSN kommer det att göras ett 
försöka att skapa en TID (Tunnel Identity) mellan enheterna. Om det lyckas kommer 
en logisk länk att genereras mellan SGSN- och GGSN-noden med ett GTP. 

3.3.5 Gi-gränssnittet 

Ett Gi-gränssnitt är en referenspunkt mellan GPRS-nätverket och ett externt nätverk, 
PDN (Packet Data Network). Det externa nätverket kan vara en ISP (Internet Service 
Provider). Det är Gi som kommer att fungera som gränssnitt mellan GPRS-nätverket 
och BlipC11.  
 

BSC

GGSN 

MSC

SGSN

RBS
Gi 
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Gi-gränsnittet i ett GPRS-nätverk 
För att förstå hur Gi-gränssnittet fungerar måste man granska GPRS-nätverkets 
struktur. I Figur 10 visas hur datapaket förs vidare från MS (mobil) till GGSN-noden, 
för att sedan transporteras vidare ut på Internet via ett Gi-gränssnitt. 

Radio
Network GPRS backbone

(IP)

ISP network
(IP)

Corporate
network (IP)

Internet (IP)
GGSNMS

SGSN W

SGSN G

GnIu
Gn Gi

Gb

 
Figur 10: Gi-gränssnittet i ett GPRS-nätverk19 

 
Gi-gränssnittet använder offentliga, privata, dynamiska eller statiska IP-adresser för 
att kommunicera med en MS.  
 
Tilldelning av IP-nummer 
För dataöverföring krävs att en MS använder sig av: GPRS, samt PDP (Packet Data 
Protocol context activation), se Figur 11. GPRS är till för att skapa en logisk länk 
mellan MS och GSN, därefter görs en PDP-aktivering. Detta innebär att 
kommunikation mot externa nätverk möjliggörs genom att MS blir känd för den 
aktuella GSN-noden. För vidare information om kommunikationen som sker hänvisas 
till dokumentationen för Gi-gränssnittet.20 
 

 
Figur 11: Kommunikationen mellan MS och GGSN 

                                                 
19 Ericsson, Gi Interface in GGSN 4.0 
20 Gi Interface in GGSN 4.0 

Accepterar PDP 
aktivering

Respons av PDP

Skapar PDP

PDP aktivering

MS SGSN GGSN



 

Linköpings Tekniska Högskola 
Campus Norrköping 

Institutionen för Teknik och Naturvetenskap  

 

 16

Normal IP-routning och APN-routning  
När alla mobila stationer är i aktivt läge, vilket menas att en PDP som tillhör en MS’ 
APN-nätverk är aktiv. Den stödjer flera mindre nätverk, där varje IP nätverk är 
förbunden till en specifik GGSN-nod. Dirigeringen av IP-paket mellan GGSN och en 
PDN kan göras på två olika sätt: 
 

• APN-routning 
• Normal IP-routning 

 
Nedan i Figur 12 illustreras ett exempel, vilket beskriver skillnaden mellan APN-
dirigering och normal IP-dirigering. 
 

    ISP 3 network (IP)
APN 3

    ISP 1 network (IP)
APN 1
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MS belonging to APN 3:
7.58.15.4

MS belonging to APN1:
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GGSN IP addr:
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160.1.1.1  8.2.0.0/255.255.0.0

 7.58.14.0/255.255.255.0

Internet host:
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H
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GGSNRadio
Network

 
Figur 12: APN-routning och normal IP-routning21 

 
En GPRS-operatör har en GGSN och två SGNS. Operatören erbjuder GPRS-tjänster 
till två ISP (Internetleverantörer, ISP 1 och ISP 3). ISP 3 har en MS’ APN-nätverk. 
Adresserna hänvisas till ovanstående figur. I detta exempel sänder MS3 ett IP-paket 
till Internet host H. Datapaketet färdas från MS3 via SGSN till GGSN, som handhar 
MS’ APN-nätverk till vilket MS3 tillhör. GGSN måste nu bestämma sig för vilken 
väg paketet ska föras vidare i. Den kan antingen skickas vidare till R3 eller R1 
grundad på routningmetoden. 
 
Om normal IP-dirigering används för denna MS’ APN-nätverk kommer GGSN att 
använda normal IP-policy. GGSN tittar på destinationsadressen i paketet, för vidare 
paketet till en vägvisare (router). I detta exempel menas det att paketet får bege sig till 
R1 genom nätverket ISP 1 till Internet (host H), trots att MS3 faktiskt tillhör ISP 3. 
Om APN-dirigering används , skulle GGSN bestämma vägen för PDN till den 
tillhörande MS-enheten. I detta exempel, skulle IP-paket från MS3 alltid ta vägen till 
R3 genom ISP3 vidare till Internet (host H).  
 
Avslutningsvis kan man säga att efter ha läst inledande kapitlen om Bluetooth, 
BlipC11 och GPRS, har man en bra grund för fortsatt läsning av rapporten. De 
efterföljande kapitlen kommer att beskriva projektuppgiften mer i detalj, upplägget, 
lösningsalternativen samt utförandet.  

                                                 
21 Gi Interface in GGSN 4.0 
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4.  Upplägg 
När examensarbetet startades var det primära målet att bilda en uppfattning om vad 
som krävs för att utföra kravspecifikationen. Därför var en viktig del att upprätta en 
tidsplan som fördelade arbetstiden mellan det teoretiska och det praktiska utförandet 
av projektet. Tidsplanen finns bifogad i Bilaga C. 
 
Den första tiden av projektet var utsatt att behandla teorin. All dokumentation 
samlades och granskades. Dokumentationen och den information som varit tillgänglig 
under examensarbetet har kommit ifrån Ericssons dokumentation, Internet, samt 
böcker. Teoridelen var den del som tog upp mest av den utsatta tiden för 
examensarbetet. Anteckningar av de delar som ansågs vara väsentliga för 
examensarbetet gjordes för att lättare finna teorin när programmeringen skulle göras. 
Teoribakgrunden som har inhämtats under examensarbetets gång har sträckt sig 
betydligt längre än vad som har tagits upp i den här rapporten. Det går inte att 
understryka hur viktig del den är av arbetet som utförts. 
 
De inhämtande teorikunskaperna varierades med praktiska tillämpningar för att 
bekanta sig med mjukvara och hårdvara. BlipC11 kopplades upp mot en PC med 
operativsystemet Linux. Därefter studerades medföljande applikationsexempel och 
test kördes. När kopplingen mellan teorin och uppbyggnaden av en Bluetooth-
applikation började klarna, kom det naturligt att diskutera olika lösningar på 
examensarbetet; dessa presenteras i nästa kapitel. När valet av lösning bestämts skulle 
ett scenario för applikationen diskuteras, detta för att få en uppfattning om hur flödet 
skulle kunna se ut vid överföringen av ett bildobjekt. 
 
I detta läge är förberedelserna klara och det som återstår är själva konstruktionen av 
applikationen. Tanken var att göra små applikationer för att senare utöka till ett 
komplett program. 
 
Under projektets gång har en dagbok skrivits för att dokumentera vad som har gjorts 
och vad som återstår att göras. Tanken med denna var att underlätta skrivandet av 
rapporten i slutfasen av arbetet. 
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5. Lösningsalternativ 
Med utgångspunkt från den kravspecifikationen och den teori som inhämtats har två 
lösningsförslag utformats. Uppgiften var, som tidigare beskrivet, att sända en bild 
trådlöst via Bluetooth med en mobiltelefon till en BlipC11, och därefter vidare till 
GPRS-nätverket. För det fordras att enheterna kan hantera objekt av olika typer t ex 
visitkort, kalender, bilder o s v. Dessa objekt beskrivs i profilen OPP, som har nämnts 
tidigare rapporten. 

5.1 Lösningsalternativ 1 
Det första alternativet som diskuterades var att använda OPP och därmed OBEX-
protokollet. Detta alternativ skulle kräva upprättande av flera olika lager såsom HCI, 
L2CAP, RFCOMM, samt OBEX. Profilen OPP skulle behöva definieras i databasen 
för att BlipC11 skulle kunna ta emot bildobjekt. Dessutom kräver profilen att båda 
enheterna måste innehålla OBEX och OPP för att en överföring skall kunna ske. 
OBEX fanns dock inte implementerad i stacken för BlipC11, men i headerfilerna som 
medföljde fanns färdigskrivna rader som skulle av markeras i de fall OBEX skulle 
användas. Detta alternativ sågs som en möjlig lösning på uppgiften. 
 
En mail-server installeras för att kunna transportera bildobjektet vidare ut på GPRS-
nätverket. 

5.2 Lösningsalternativ 2 
Det andra alternativet som diskuterades var om detta skulle kunna utföras med hjälp 
av WAP. Tanken var då att sätta upp en WAP-server på BlipC11 och därigenom 
kunna föra över en bild från T68 till servern. Enligt information, som hämtats från 
Internet, finns det en intern WAP-server på BlipC11.22 I dokumentationen som 
medföljde BlipC11 står det dock på sidan 3, ”In the documentation it is stated that a 
WAP Server is included in the BLIP C11. There is none”.23 Detta gjorde att 
användningen av WAP inte kunde utföras med versionen av Blip som var till 
förfogande. Därför betraktades det här alternativet som ogenomförbart. 
 

                                                 
22 An interview with Ericsson's "blip" project R&D manager 
23 LM Ericsson A/S, BLIP C11 release R1B – release notes, september 6, 2000, sid. 3. 
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5.3 Val av alternativ 
Efter att ha diskuterat de olika alternativen var det uppenbart att WAP inte skulle 
kunna användas även om det var önskat. Däremot föreföll alternativ 1 vara 
genomförbart. Detta alternativ stämde bra överens med vad Bluetooth-enheter kräver 
vid överföring av bildobjekt. Det som behövdes göras var att inkludera OBEX-
protokollet i BlipC11 och på så vis kunna använda sig av OPP. Därför valdes 
alternativ 1 som det alternativ som skulle utföras. 

5.3.1 Scenario 

Innan själva programmeringsfasen målades ett scenario upp mellan en T68 och 
BlipC11. Detta gjordes för att ha en utgångspunkt vid själva programmeringen av 
applikationen. Scenariot var i stora drag att en användare av en mobiltelefon vill 
sända ett bildobjekt.  
 
Det första som sker när man skall skicka en bild är att man väljer en lämplig bild som 
man vill skicka. Man tar fram bilden och trycker på den. Därefter väljer användaren 
hur bilden ska sändas, antingen via IR-överföring eller Blutetooth. Det sistnämnda 
alternativet väljs. Den Bluetooth-enhet som skall ta emot bilden måste i detta läge 
befinna sig i sökbart läge; i vanliga fall är det en annan mobiltelefon, men nu är det 
BlipC11. Mobiltelefonen söker då upp enheten som sedan begär information om 
mottagarenheten stödjer OPP-profilen. BlipC11 letar i sin databas och finner att den 
stödjer den tjänst eller profil som önskas. Därefter sänder den informationen som T68 
behöver för att kunna upprätta Bluetooth-länk mellan sig själv och BlipC11 för att 
slutligen kunna sända objektet.  
 
När all överföring är klar kopplar telefonen ned Bluetooth-länken. Bilden befinner sig 
i detta läge i BlipC11, som skall transportera vidare bilden över Gi-gränssnittet till 
GGSN-noden. GGSN dirigerar vidare bildobjektet till rätt mottagare på andra sidan 
GPRS-nätet. Denna del förklarades i stora drag i kapitlet om GPRS.  
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6. Utförande 
Vad som krävdes för att kunna utföra alternativ 1 var att OBEX-protokollet skulle 
startas på båda sidor av en Bluetooth-länk. Denna del i rapporten kommer endast att 
kortfattat beskriva de olika stegen som utfördes vid programmeringen av 
applikationen. Mer om hur själva programmeringen av dataöverföring utfördes finns i 
Bilaga E och Bilaga F. 
 
Efter att teorin inom området inhämtats och upplägget hade planerats, testades de 
programexempel som medföljde BlipC11. Med dessa som bakgrund kunde 
applikationer skrivas. Applikationerna laddades upp med ett FTP-program till 
BlipC11 och exekverades i ett terminalfönster i Telnet. I programmen kunde man 
välja att skriva ut information om vad som händer i länken. Informationen kan sedan 
läsas i terminalfönstret; den avslöjade om något hade gått fel i uppkopplingen eller 
om allt var i sin ordning. 

6.1 Utbyte av pinkod 
Den första applikation som skrevs, upprättade en länk mellan mobilen och BlipC11. 
Programmet var konstruerat för att kunna utbyta pinkod och spara undan den 
länknyckel som skapades. Denna del gick mycket lätt att programmera och fungerade 
som det skulle.  
 
Mobilen avslutade dock helt plötsligt uppkopplingen när data väntades. Detta var 
förvirrade till en början, men det visade sig vara helt normalt. Mobilen avslutar alltid 
en uppkoppling efter utbyte av pinkod. Därefter är det upp till användaren av 
mobiltelefonen att skapa en ny Bluetooth-uppkoppling för själva överföringen. För 
denna del av uppkopplingen konstruerades ett nytt program, som inte brydde sig om 
pinkod utan endast hade till uppgift att ta emot bildobjektet.  

6.2 Bildöverföring 
Det som hände härnäst var att användaren på mobilsidan valde vilken bild som skulle 
skickas. Programmering skedde enligt Bluetooth-standard och OPP-profilen beskrevs 
i databasen. Som tidigare nämnt behövdes OBEX-protokollet för att kunna använda 
OPP. Man måste även starta SDS för att sätta BlipC11 som server av OPP-tjänsten. 
 
I detta läge av projektet klarade inte programmet de tester som utfördes. Ett 
felmeddelande erhölls, ”implicit declaration”. OBEX uteslöts för tillfället och 
programmet kunde då köras. De slutsatser som kunde dras när programmet 
exekverades var följande: mobiltelefonen klarar av att påbörja en Bluetooth-länk, den 
skickar data till BlipC11 för att slutligen hamna i en oändlig loop, d v s den kopplar 
inte ned länken. Det berodde på att de data som skickades var begäran om information 
om BlipC11-tjänster. Eftersom man från BlipC11-sidan inte kunde starta OBEX 
kunde heller inte mobilen få tillfång till databasen för att få den eftersökta 
informationen. I detta läge kunde projektet inte fortgå. 



 

Linköpings Tekniska Högskola 
Campus Norrköping 

Institutionen för Teknik och Naturvetenskap  

 

 21

Principen är att RFCOMM-lagret startar en ny anslutning när OBEX startas. Man 
startar OBEX-lagret, som i detta läge har kontakt med databasen och enheten som vill 
skicka bildobjektet.  
 
Mobilen skulle i detta fall fungera som klient (SDC) och BlipC11 som server (SDS). 
Servern ska hela tiden förse klienten med information. Serversidan kan känna igen 
bildobjekt med hjälp av OPP-profilen, som har definierats i databasen. Först då kan 
den slutgiltiga anslutningen ske och bildobjektet kan sändas utan problem till 
BlipC11. Därefter ska klienten koppla ned Bluetooth-länken. 

6.3 SMTP-server 
Om BlipC11 hade kunnat tagit emot bilden skulle en SMTP-server för Linux 
användas. Den fungerar som ett mail-program, som skickar och tar emot 
meddelanden. Genom att skicka bilden genom SMTP-servern kan man bestämma vem 
mottagaren är. 
 
Det som skulle krävas var att sätta upp en routningtabell, som talar om vart datapaket 
skall ta vägen. Eftersom BlipC11 har en statisk IP-adress, som tilldelas av en DHCP-
server, kommer den därför ligga i ett separat nätverk vid sidan om GPRS-nätet. För att 
finna GPRS-nätet måste en routningtabell sättas upp. 
 
I GPRS-nätet finns det ett Gi-gränssnitt, som beskrivits i tidigare kapitel. Det måste 
också anges i routningtabellen på BlipC11-sidan. Själva GGSN-noden har en annan 
IP-adress. Genom GGSN-noden kommer man ut på GPRS-nätet och bildobjektet kan 
finna rätt mottagare. Detta låter lite krångligt, men eftersom GPRS-delen är ett 
komplext system förklaras det inte närmare. Själva överföringen av paketen genom 
GPRS hänvisas till tidigare kapitlet om GPRS. 

6.4 Webserver 
Som tidigare nämnts tog projektet stopp. Alternativa lösningar söktes, men inget 
hittades som skulle fungera inom de tidsramar som var kvar av projektet. Mer om 
detta i kapitlet som handlar om problem under projektets gång (se kapitel 6.5 
Problem). 
 
Istället undersöktes vad man kunde göra med BlipC11 under den tid som fanns kvar. 
Eftersom det var ett fel på WAP-servern, och utan tillgång till en Bluetooth-enhet med 
LAP, återstod endast att testa den inbyggda HTTP-servern. På detta sätt skulle i alla 
fall en liten kontakt med GPRS-nätet erhållas. Vad som behövdes göras var att tanka 
upp en hemsida på BlipC11 och koppla in den mot Gi-gränsnittet. 
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Det som behövdes göras nu var att ställa in routningtabellerna för BlipC11, samt 
GPRS-nätet så att de skulle finna varandra. Inställningar för GPRS-nätet gjordes av 
personal på Ericsson. Routningtabellerna skrevs enligt Tabell 1 och Tabell 2. 
 
Tabell 1: Routningtabell i PC för BlipC11 
Destination Gateway Genmask Flags Metric Use Iface 
192.168.186.2 * 255.255.255.0 U 0 0 eth0 
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 lo 
 
Tabell 2: Routningtabell i Techlab 
Destination Gateway Flags Ref U2S Interface 
192.168.186.96 192.168.186.97 U 3 200 hme0 
192.168.0.0 192.168.186.113 UG 0 0 0 
192.168.0.0 192.168.186.112 UG 0 0 0 
224.0.0.0 192.168.186.97 U 3 0 hme0 
Default 192.168.186.114 UG 0 0 0 
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 99 lo0 
 
Därefter kunde man ”pinga” (skicka datapaket till) mottagaren på andra sidan GPRS-
nätet från BlipC11 och vice versa. Slutligen återstod det endast att surfa in på 
hemsidan, som befann sig på BlipC11 och det fungerade som det skulle. 
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6.5 Problem under examensarbetet 
Som man har kunnat läsa sig till i föregående kapitel har detta projekt varit långt ifrån 
problemfritt. I det här kapitel ska de olika problemen, orsaker, samt eventuella 
lösningar på problemen behandlas. Problemavsnittet kommer att ta upp allt ifrån 
mjukvaraproblem till brist på dokumentation. Det är även tänkt att ge läsaren 
nödvändiga tips och lösningar för att undvika samma fällor som dykt upp under 
examensarbetet. 

6.5.1 Första testapplikationen 

Det första som testades när BlipC11 hade kopplats upp, och man hade möjlighet att 
ladda upp applikationer, var ett färdigskrivet testprogram som medföljde produkten. 
Det visade sig dock att det inte fungerade till en början. Applikationen ville inte starta 
HCI-lagret. Svaret hittade vi på Telecas hemsida.24 Där står det att man är tvungen att 
stänga ner en process som hette iap och sedan köra programmet bt_reset, som följde 
med i stacken. Programmet bt_reset har som uppgift att nollställa Bluetooth-modulen. 
Det laddades upp på BlipC11 och exekverades; därefter fungerade testapplikationen 
som den skulle.  
 
Detta var dock inget som upptog någon märkvärd tid, men det kan vara bra att känna 
till så att det inte händer andra som skriver applikationer för BlipC11. 

6.5.2 Programmeringsproblem 

Under examensarbetets fortlöpande har det till och från dykt upp en del 
programmeringsproblem. Ett stort bekymmer som återkom regelbundet i början var 
att tolka meddelanden från telefonen till Blip C11. När applikationen byggdes 
konstruerades en ”default”-sats som skulle ta emot alla meddelanden programmet inte 
kände till. Ett sådant meddelande kunde se ut enligt exemplet nedan: 
 
Exempel:  
0x4058012 
 
Vad det hexadecimala talet betydde ansågs nödvändigt att fundera ut. Det kändes som 
om mycket tid annars skulle slösas på att testa sig fram. Lösningen på problemet var 
att utföra ett antal undersökningar för att kunna urskilja ett samband mellan talen, de 
olika lagren, samt typen av värdet som skickades. 
 
Ett kommando som man visste vilket svarsmeddelande man skulle erhålla sändes, fast 
istället för att ta emot det som brukligt lämnades dess öde åt ”default”-satsen att ta 
emot. Detta gjordes upprepade gånger och ett samband erhölls. Med detta samband 
kunde meddelandena tolkas och resultatet finns bifogad i Bilaga H. 
 

                                                 
24 Teleca Comtec, Frequently Asked Questions 
finns att läsa på: http://www.comtec.teleca.se/sok.asp?sok=bt_reset (Acc. 02-05-21) 
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6.5.3 Problem med profil i databasen 

Inställningar för att kunna använda OPP gjordes, men eftersom det inte gick att 
implementera OBEX som det var tänkt kunde den aldrig testas. Det är därför oklart 
om profilen är rätt initierad i databasen. Om man ska initiera en profil rekommenderas 
att man i första hand tar en titt på exemplet med ”headset”-profilen i 
specifikationen.25 

6.5.4 T68 kan inte finna BlipC11 

Ett problem som tog ett tag att fundera ut var varför en Ericsson R520m, men inte 
T68 kunde finna BlipC11. Svaret på detta problem uppenbarade sig efter att ha 
kontaktat Lars T. Christensen på Ericsson i Danmark. Han förklarade i ett e-
postmeddelande att orsaken var att BlipC11s CoD-fält var inställt på ”LAN access 
point” och inte som ”Object Transfer”, som T68 söker efter när den ska sända objekt. 
Lösningen på detta var att ställa in CoD fältet för ”Object Transfer” enligt Bluetooth 
SIG hemsidan.26 
 
T68 kunde därefter finna BlipC11 som den skulle innan sändningen av en bild. 
Anledningen till att R520m hittade BlipC11 var antagligen att den gör en generell 
sökning efter alla Bluetooth-enheter i området oavsett vad deras CoD-fält anger. 

6.5.5 Problemen med OBEX och OPP 

Det största problemet under projektets gång, som slutligen visade sig sätta käppar i 
hjulet, var att implementera OBEX och OPP i BlipC11. Dessa behövdes, som tidigare 
nämnt, för att kunna överföra objekt, i detta fall en bild. Till en början verkade det 
som om stacken för BlipC11 var inställd för att kunna implementera OBEX-
protokollet, men det visade sig snart att det inte gick att utföra. 
 
I detta läge hade projektet strandat på den viktigaste punkten för fortlöpandet av 
projektet. Efter åtskilliga försök att hitta en lösning, pratade vi med folk på Teleca,27 
och Ericsson i Kista,28 innan man hänvisades till Ericsson i Danmark.29 Alla var eniga 
om att den versionen av Blip som användes i examensarbetet inte stödjer OBEX. 
BlipC11 är inte gjord för att kunna ta emot bilder och därför ansågs OBEX och OPP 
inte nödvändig att införa i denna stack. 
 
Detta var ett stort bakslag och alternativa lösningar på problemet diskuterades för att 
se om det gick att ta sig runt problemet. Ett av alternativen som diskuterades var att 
skriva hela koden för OPP och OBEX. Det andra alternativet var att ladda ner och 

                                                 
25 Teleca Comtec, Bluetooth PC reference stack 
finns att läsa på: http://www.comtec.teleca.se/download.asp (Acc. 02-05-21) 
26 Bluetooth SIG Inc. Assigned Numbers – Bluetooth Baseband 
finns att läsa på: http://www.bluetooth.org/assigned-numbers/baseband.htm#pgfId-133774  
(Acc. 02-05-21) 
27 Mathias Lewin, support. Datum: 02-04-24  
28 Per Jacobsson, tidigare: Senior Investment manager of Ericsson Busniess Innovation Group. 
Datum: 02-04-22 
29 Peter Knudsen & Lars T. Christensen, Datum: 02-04-24 
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införa en ny stack. Det tredje och sista alternativet var att vänta på den nya versionen 
av BlipNet med en central server med JAVA API. 
Det första alternativet kändes alldeles för svårt för att hinna utföra på den tid som 
fanns kvar. För att kunna skriva koden för OBEX och OPP skulle man antagligen 
behöva alla källkoder för de övriga lagren som grund och dessa fanns dock ej till 
förfogande. De enda filer som fanns tillgängliga var ”header”-filerna, men de visar 
inte hur funktionerna är skrivna för lagerna. 
 
Det alternativ som kändes närmast till hands var att ladda ner en helt ny stack. ”Axis 
OpenBT Stack” är namnet på en öppen stack, som granskades för detta ändamål.30 
Denna stack var utrustad med profilerna LAP, DUNP och SAP. Det fanns även 
möjlighet att implementera Open OBEX.31 
 
Alternativet med Axis-stacken kan mycket väl ha fungerat, men det var för dålig 
dokumentation för att man skulle kunna sätta sig in i hur den används på den korta tid 
som var kvar. Stackens funktioner och utformning skiljde sig väldigt mycket mot 
Ericsson Bluetooth Host Stack, vilket skulle innebära att mycket tid skulle gå åt för att 
förstå hur den nya stacken fungerar. På de utvecklingskort från Axis, som stacken 
körs på idag, använder man sig av en annan version av operativsystem än vad 
BlipC11 använder. Det var därför oklart om den skulle stödja hårdvaran i BlipC11. 
 
Det tredje och sista alternativet kunde uteslutas omedelbart. Det fanns helt enkelt 
ingen tid att vänta på BlipNet, samt att ett sådant paket skulle kosta ca 2390 dollar.32 

                                                 
30 SourceForge (2002), Project Info – AXIS OpenBT Stack 
finns att läsa på: http://sourceforge.net/projects/openbt/ (Acc. 02-05-22) 
31 SourceForge (2002), Project Info – Open OBEX 
finns att läsa på: http://sourceforge.net/projects/openobex/ (Acc. 02-05-22) 
32 Lars T. Christensen (2002) 



 

Linköpings Tekniska Högskola 
Campus Norrköping 

Institutionen för Teknik och Naturvetenskap  

 

 26

7. Resultat och diskussion 
Som tidigare beskrivit i rapporten har detta projekt genomgående stött på problem. 
Problemet med att det praktiskt taget var omöjligt att införa OBEX och OPP i 
BlipC11 stacken hade för stor betydelse. Det ledde slutligen till att projektet inte gick 
att genomföra enligt kravspecifikation. All försäljning och support av BlipC11 hade 
dessutom lagts ned lagom till starten av examensarbetet. Detta gjorde det otroligt 
svårt att få tag på rätt personer med kunskap om produkten. Det enda stället där 
BlipC11 fortfarande finns på marknaden är i Japan.33 Kontakt med folk i Japan har 
gjorts utan lyckat resultat. Istället har mycket information hittats vid olika 
diskussionsgrupper.34 
 
Det som definitivt gjorde att projektet inte gick att genomföra var funktionaliteten i 
BlipC11. Den var helt enkelt inte konstruerad för att klara av att handskas med bilder. 
Dessutom var den av en äldre version som innehöll ett fel; WAP-
serverfunktionaliteten fanns inte med som utlovat. Detta hade troligtvis inte löst 
problemet, men det hade kanske varit användbart för att utveckla någon annan typ av 
demonstrationsapplikation för Techlab. 
 
Resultatet av detta projekt blev istället en fungerande webserver och ett par 
ofullständiga applikationslösningar. Detta stämmer naturligtvis inte överens med de 
punkter på resultat som ställts upp i kravspecifikationen, men det kunde helt enkelt 
inte genomföras till fullo. Anledningen var, som tidigare nämnt, att BlipC11 inte 
stödde OBEX och OPP. 
 

7.1 Alternativa lösningsvägar 
Om tid hade funnits eller om man från början varit medveten om att OBEX och OPP 
inte kunde införas, som ursprungligen tänkt i Ericsson Bluetooth Host-stacken , kunde 
det ha varit möjligt att byta ut den befintliga stacken mot AXIS OpenBT Stack. Dock 
kan man inte säga om den stödjer hårdvaran och gränssnittet i BlipC11 fullt ut. AXIS’ 
stack verkar dock vara den stack som används flitigast av Bluetooth-användare runt 
om i världen. Det finns även e-postlistor, samt support till stacken. Stacken stödjer 
dock inte OBEX i ursprungligt skick, men man kan ladda ner Open OBEX. Denna ska 
vara fullt kompatibel med AXIS-stacken. 
 
Ett annat alternativ, om man vill skicka bilder, är att använda sig av BlipNet, med en 
central server innehållande ett JAVA API. Denna kan användas för att skicka objekt 

                                                 
33 B.L.T. Ltd (2001) Bluetooth Launch Trial 
finns att läsa på: http://www.b-l-t.org/e-html/top.html (Acc. 02-05-22) 
34 Yahoo! Inc. (2002). Yahoo! Groups : bluetooth 
finns att läsa på: http://groups.yahoo.com/group/bluetooth (Acc. 02-04-24) samt 
Axis Communications AB, Mail Index 
Finns att läsa på: http://mhonarc.axis.se/bluetooth-dev/maillist.html#02705 (Acc. 02-04-28) 
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via den nya versionen av Blip Access Point som finns i Japan. Denna lösning skulle 
som tidigare nämnt kosta en hel del. 
Att införa OPP på egen hand var också ett alternativ som diskuterades. För att det ska 
gå att genomföra, måste man vara väl insatt i programmering och man bör ha djupa 
kunskaper om Bluetooth. Framförallt bör man ha tillgång till de övriga lagrens 
källkoder för att öka förståelsen av stacken. Dessa har dock inte varit tillgängligt 
under examensarbetet. 

7.2 Vad kunde ha gjorts annorlunda? 
Många av de tankar som dyker upp i slutfasen av examensarbetet är vad som kunde 
ha gjorts annorlunda. Nu i efterhand inses vikten av att noggrant gå igenom 
problemställningen man har, samt att inhämta den teoribakgrund som krävs. Detta 
lyckades bra under examensarbetet, men förarbetet borde ha varit mer inriktad på 
huruvida projektuppgiften var genomförbar. Samtidigt behövs teoribakgrunden och 
det praktiska utförandet innan man kan ta ett sådant beslut. 

7.3 Hur kan man gå vidare? 
Vad kan man nu använda BlipC11 till? Hur kan man gå vidare? BlipC11 kan i 
ursprungligt bruk användas som en webserver, vilket har gjorts med lyckat resultat. 
Den bör även kunna användas som en WAP-server, förutsatt att felet kan avlägsnas. 
Det borde gå att göras genom en uppgradering, som man borde kunna få tag på genom 
Ericsson i Danmark. 
 
Om man istället undersöker vad BlipC11 klarar i dagsläget, samt vilka profiler som 
finns i den, då är det LAP som är intressant. Man skulle kunna ta fram en 
demoapplikation med hjälp av en annan Bluetooth-enhet (t ex Laptop, PDA) som 
också har LAP i sin stack. I ett sådant fall borde man kunna använda sig av 
applikationsexemplet i Bilaga F, förutsatt att man justerar koden för att använda LAP 
profilen. Även delar av programmet pinkod skulle kunna användas. I detta fall skulle 
inte OBEX behövas och de problemen som tyngt examensarbetet skulle inte uppstå. 
 
Nu kan man kanske tycka att det var konstigt att en liknande applikation inte 
konstruerades. Det berodde på att en Ericsson T68 inte stödjer LAP; den kan därför 
inte användas för det ändamålet. Det har dessutom inte funnits tillgång till någon PDA 
eller Laptop som stödjer Bluetooth. Det användningsområdet har därför aldrig varit av 
intresse för examensarbetet.  
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8. Slutsats 
Avslutningsvis ska vi sammanfatta denna rapport genom en återblick på de 
frågeställningar vi hade i början av projektet. Målsättningen med projektet lyckades vi 
inte leva upp till fullt ut, eftersom vi inte kunde uppfylla kraven på de resultat som 
ställdes i kravspecifikationen.  
 
Vi vet nu vad som krävs för att sätta upp en Bluetooth-länk mellan två enheter –
mycket förståelse om Bluetooth och hur de olika lagren jobbar med varandra. Vi vet 
även hur kommunikationen skulle kunna ske och vad som skulle krävas av T68 och 
BlipC11. Båda måste stödja den profil som krävs för att utföra det tänkta scenariot. 
Tyvärr vet vi också att examensarbetet inte gick att genomföra, p g a att BlipC11 inte 
kunde använda den profil som behövdes för bildöverföring. 
 
Vi vill ändå se positivt på examensarbetet och känner att vi har uppfyllt våra 
personliga mål med examensarbetet, som har varit att få kunskaper om Bluetooth och 
GPRS. Tråkigt nog kan vi inte demonstrera våra kunskaper i form av en fungerande 
applikation. 
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Ordlista 
 
3G   Third Generation, nästa generationens mobila nätverk. 
 
A 
ACL  Asynchronous ConnectionLess, asynkron överföring.  
APN    Access Point Name, unik Internet adress för ett företag. 
Applikationer  Program.  
AttrId   Attribut Id, beskriver id för en tjänst i databasen. 
Audio   Protokoll för ljud i samband med Bluetooth stack. 
Authentication  Ett godkännande i samband med pinkod. 
AXIS OpenBT OpenBT stack, en öppen Bluetooth stack från AXIS. 
 
B 
Backbone  I samband med GPRS är det en huvudlänk i GPRS nätet.  
Baseband   Protokoll för bandbredd i Bluetooth stacken. 
BlipC11  En Bluetooth enhet från Ericsson AB, används som en nod. 
BlipNet  Stödjer JAVA. Finns på den japanska marknaden. 
BSC   Base Station Controller, kontrollstation för GPRS nätet. 
Bluetooth  Trådlös kommunikation. Kan översättas som ”blåtand”. 
 
C 
CGSN   Combined GPRS Support Node 
CoD    Class of Device, beskriver klassen för en Bluetooth enhet.  
Control  Protokoll för kontroll av data i Bluetooth stacken. 
CTP   Cordless Telephony Profile, protokoll för trådlös telefoni.  
 
D 
DBM    DataBase Manager, protokoll för databasen.  
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, används till att ställa in 

nätverksparametrar för klienten eller servern. 
DUNP  Dial Up Networking Profile, profil för uppkoppling mot 

Internet.  
 
F 
FaxP   Fax Profile, profil för fax samband med stacken. 
FT    File Transfer, profil för filöverföring samband med stacken. 
FTP    File Transport Protocol, protokoll för filöverföring. 
 
G 
GAP    General Access Protocol, protokoll för generell anslutning. 
GGSN Gateway GPRS Support Node, sköter förbindelsen mellan 

externa nätverk och GPRS nätet. 
Gi   Gränssnitt mellan GPRS nätverket och det ett extern nätverk. 
GOEP   Generic Object Exchange Profile, profil för objekt överföring. 
GPRS General Packet Radio Services, platform för mobila 

datanätverk. 
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GSM Global System for Mobile Communications, globalt system för 
mobila kommunikationer.  

GSN GPRS Support Node, sköter kommunikationen mellan SGSN 
och GGSN. 

GTP GPRS Tunneling Protocol, protokoll som skapar tunnlar i 
GPRS nätet. Det är genvägar för att snabbt kunna uppföra en 
uppkoppling i GPRS nätet.  

 
H 
HCI  Host Controller Interface, gränssnitt mellan Bluetooth modulen 

och applikationen. 
HSP   Headset Profile, profil för headset.    
Hub   En nod som sammankopplar olika dator enheter. 
 
I 
Iap   Program som startas i BlipC11. 
Inquiry   Ett uttryck för att en enhet söker efter en annan. 
Inquiry scan  Ett uttryck för att en enhet letar efter en annan enhet. 
IntP   InterCom, profil för direkt röst kommunikation mellan två 

enheter, som ”walkie-talkie”. 
ISP    Internet Service Provider, internetleverantör. 
 
L 
LAN   Local Area Network, lokalt nätverk. 
LAP LAN Access Profile, Profil för att få tillgång till det lokala 

nätverket. 
LC   Link Controller, kontrollerar ACL och SCO länkar. 
L2CA Logical Link Control and Adaption, inför L2CAP och 

förmedlar tjänster för datapaket på en Bluetooth länk. 
L2CAP   Logical Link Control and Adaption Protocol,   
Linux   Operativsystem. 
LM   Link Manager, kontrollerar Bluetooth länken. 
Länknyckel  Nyckel för att kryptera data över en Bluetooth länk. 
 
M 
MS    Mobile Station, ex. mobiltelefoner, PDA. 
MSC Mobile Switching Center, Utrustad med en kopplingsfunktion 

för mobil kommunikation.  
Multiplexing  Användning av flera kanaler samtidigt. 
 
O 
OBEX  OBject EXhange protocol, gör det möjligt med överföring av 

dataobjekt. 
OPP  Object Push Profile, används vid överföring av objekt, ex. 

bildobjekt. 
Open OBEX  Öppen OBEX källkod. 
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P 
Paging   Söker efter Bluetooth enheter. 
Page scan  Sökbart läge. 
Pair   Två Bluetooth enheter kopplas samman. 
Pinkod   Sifferkod för att säkerställa identiteten. 
PDA    Personal Digital Assistent, handdator. 
PDN    Packet Data Network, externt datanätverk. 
PDP    Packet Data Protocol,  
PPP   Point to Point Protocol, Internet protokoll. 
PSM  Protocol and Service Multiplexor, identifierar typen av högre 

lager. 
 
R 
RBS   Radio Base Station 
RFCOMM  Protokoll för RS-232 seriell kabel efterliknande. 
 
S 
SAP   Service Access Point 
SDAP Service Discovery Application Profile, specifikation för hur 

tjänster i Bluetooth ska handskas i Bluetooth. 
SDC  Service Discovery Client, söker tjänster. 
SDK  Service Developer Kit, utvecklingsmiljö för BlipC11. 
SDP  Service Discovery Protocol, gör det möjligt för applikationer 

att söka efter tjänster som erbjuds av en Bluetooth enhet.  
SDS    Service Discovery Server, förmedlar tjänster. 
SGSN Serving GPRS Support Node, ansvarig för att leverera 

datapaket till/från en MS. 
SMTP   Simple Mail Transport Protocol, Mailserver program. 
SP    Synchronisation Profile,  
SPP Serial Port Profile, definierar hur serieporten ska användas 

Bluetooth enheter. 
 
T 
Techlab  Ericssons Tekniklaboratorium 
telnet Terminal program. 
TID Tunnel IDentity, identifierar enheten eller terminalen som 

används. 
 
TCS-BIN Telephony Control protocol Specification, handskas med 

telefon samtal i Bluetooh standarden. 
 
U 
uCLinux  micro Controller Linux, Operativ system på BlipC11. 
UDP   User Datagram Protocol, protokoll som körs på IP nätverk. 
UUID    Universal Unique IDentifier, unikt 128-bitars nummer.  
 
V 
vCal    kalenderobjekt. 
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vCard   Elektroniskt visitkort. 
 
W 
WAE Wireless Application Enviroment, Applkationslager i WAP 

specifikation. 
WAP   Wireless Application Protocol, kommunikations protokoll. 
Webserver  Förmedlar hemsidor till övriga användare av nätet. 
WML    Wireless Markup Language, språk för att ”bygga” WAP sidor. 
WSP   Wireless Session Protocol, sessions lagret i WAP. 
WTLS Wireless Transport Layer Security, förser WAP med säkra 

länkar. 
WTP Wireless Transaction Protocol, förser WAP med tillförlitliga 

länkar. 



  
 

 

 



   

 

 

 

 

 

Bilaga B (5 sidor) 

Kravspecifikation 



   
 Limited Internal 

ASSIGNMENT SPECIFICATION 
 
1 (5) 

Prepared (also subject responsible if other) No. 

KH/ERA/AK/TL Fredrik  Bentzer (ERAFBEN) Uen 
Approved Checked Date Rev Reference 

(ERAFBEN)  2002-02-06 PA1  
 

 1

Distribution List: 

KH/ERA/AK/TC               Daniel Sundelius 

KH/ERA/AK/TL               Anna Zagradkin 
KH/ERA/AK/HR              Cecillia Franssen 
 

Carl Hellberg 
Daniel Fransson 
 
 
 
 
 

Assignment Specification,Examensarbete vid Ericsson 
Mediacom : Bildöverföring via Bluetooth till ett 
GPRS nätverk 

Abstract 
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1 Basic Information 
 
1.1 Description of the examination work 

 
The outcome of this examination work is to have an application 
that demonstrates the capabilities of Bluetooth and GPRS. This 
application will be used when Ericsson Mediacom are 
demonstrating the GPRS TechLab for internal and external 
Ericsson customers. 
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The examination work will start the 18:th of March 2002 and will be 
completed 10 weeks later (week 22). 

The examination must not cost more than 10 000 SEK. 

Sponsor of this project is KH/ERA/DSP/AK/TLC Fredrik Bentzer, Assistant 
Manager TechLab. 

Ericsson Mediacom TechLab2/19/02 1

Setup of GPRS TechLab

PDA

Blip C11

GGSN SGSN

MSC BSC RBS

PDA

2

1

3

The students will examine, investigate and setup three interfaces: 
 

1 Air interface between the PDA and the Blip C11, this will most likely 
require some coding in the Blip C11. 
 

2 Connection between the Blip C11 and the GGSN , this will require 
coding of the Blip C11 and some setup of the GGSN. 
 

3 Connection from the GGSN  towards the network , this will mostly be 
carried out with help from Ericsson personel. 
 
All code that is to be written should use the C language. 
 

1.2 Purpose 
 
The purpose of this examination work is to give the students a deeper 
understanding of the Bluetooth and GPRS technology. 
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This knowledge will make them attractive on the job market after they have 
taken their examination in Computer and Electronic Engineering. 

TechLab needs a good demonstration object and this examination work will 
provide this to the staff of TechLab. 

 
1.3 Background 

Bluetooth is a Good Thing and so is also GPRS therefore the students 
should learn how to use this equipment and technology. 
www.ericsson.com/bluetooth 
www.ericsson.com/gprs 

 
2 Assignment Scope 

Expected Outcome of the Assignment 

A functional demo. 

Time Limits for the Assignment 

The students must have a functional demo by the end of week 22. 
And also have at least a draft of their report by that date. 

It is up to Campus Norrköping to decide when the report should be finalized 
and the conditions to accomplish this task. 

Quality demands 

The examination work should be documented according to general Ericsson 
rules and also a consideration of  Campus Norrköping will be taken regarding 
their demands. 

 
2.1 Measurements 

The examination work should follow a simplified PROPS model with the 
following Tollgates: 

TG1 At Tollgate1 , which is the first decision point in the project, the 
project sponsor decides on the feasibilty study of the project 
according to ericsson standardised methods and based on the result 
of the pre-study. 

TG2 At Tollgate 2, the project sponsor makes a decision concering the 
implementation of the project and choice of alternatives. From this 
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point onwards , therefore, only one product alternative remains in 
the plan.  

TG3  Design and learning phase 

TG4  Tollgate 4 involves the project sponsor deciding wheter the project 
result will be used. A decision about General Availability(GA) is 
also taken at this stage; i.e if the product can be shipped to the 
customers. For installation and service works, it is important that 
all manuals are ready. 

TG5  Tollgate involves the project sponsor deciding whether to 
conclude the project. 

Dates for each tollgate is to be decided amongst the students, Anna Zagradkin 
and Fredrik Bentzer. 

2.2 Hand-Over of Assignment Outcome 

The examination work should be handed over via the examinator to Campus 
Norrköping according to Campus standards. 

To Ericsson Mediacom, the students will write a document that describes how 
to maintain and run this application, this document will follow a template that 
will be given to the students. These documents will be handed over to the 
involved parties no later than week 24 – 2002. 

3 Assignment Organization and Stakeholders 

3.1 The Assignment Organization 

KH/ERA/AK/TLC Fredrik Bentzer is the issuer of this assignment.  
KH/ERA/AK/TL Anna Zagradkin will be the students “handledare” during 
this work. The students will report on a bi-weekly basis on the team mettings  
that is held for AK/TL. 
 

4 Prerequisites and Constraints 
4.1 Security 

The students have to sign a Non – disclosure aggrement with Ericsson , this 
will be taken care of by the Human Resource department via Cecillia 
Franssen. 

Every document produced by the students will be revised by Fredrik Bentzer 
before publishing it. 
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5 Other Matters 
 
6 References 

A CD Disc will be handed to the students with refernece material. 
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Detaljerad tidsplan för examensarbete 
på Ericsson v12-v22 

 
V12. Komma på plats och söka information 
18/3: Introduktion, installera utrustningen, komma på plats. 
19/3: Undersöka BlipC11. Söka information. 
20/3: Söka information. Fortsätta att undersöka hur BlipC11 fungerar. 
21/3: Söka information.  

Kontakta handledaren (Qin) på skolan och uppdatera honom. 
22/3: Söka information. 
 
V13. Söka information (GGSN,SGSN,MSC,BSC,RBS) 
25/3: Studera klart Bluetooth. 
26/3: Skaffa information om GGSN. 
27/3: Vidare information om GGSN. 
28/3: Kontakta handledaren (Qin) på skolan och uppdatera honom. Läsa på 

om nätet och studera Bluetooth vidare. 
29/3: Helgdag 
 
V14. Specificera problemet och lösningsvägar 
1/4: Helgdag 
2/4: Börja kolla på applikationen. 
4/4: Kontakta handledaren (Qin) på skolan och uppdatera honom. 
5/4: TG1 
 
V15. Tag fram lösningsalternativ 
9/4: Calle eventuellt borta 
10/4: Daniel borta 
11/4: Kontakta handledaren (Qin) på skolan och uppdatera honom. 
12/4: TG2 
 
V16. Implementera lösningen (v5-9) 
Under denna vecka kommer kodning i Blipc11 göras. Kommunikation mellan 
Blipc11 och mobiltelefon. 
15/4: TG3 
18/4: Kontakta handledaren (Qin) på skolan och uppdatera honom. 
 
V17. 
Under denna vecka kommer kodning i blip göras. Kommunikation mellan blip 
och mobiltelefon.  
25/4: Kontakta handledaren (Qin) på skolan och uppdatera honom. 
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V18. 
Under denna vecka kommer kodning i blip göras. Kommunikation mellan blip 
och GGSN. Konfiguera GGSN noden, routing tabell mm. 
1/5: Helgdag 
2/5: Kontakta handledaren (Qin) på skolan och uppdatera honom. 
 
V19. 
Under denna vecka kommer kodning i blip göras. Kommunikation mellan blip 
och GGSN. Konfiguera GGSN noden, routing tabell mm. 
8/5: Kontakta handledaren (Qin) på skolan och uppdatera honom. 
9/5:  Helgdag 
10/5: TG4 
 
V20. 
Eventuell kodning. Sätta upp kommunikation från GGSN mot nätverket med 
hjälp av Ericsson personal. 
16/5: Kontakta handledaren (Qin) på skolan och uppdatera honom. 
17/5:  TG5 
 
V21.Avsluta arbetet och göra klart dokumentationen 
20/5: Helgdag 
Denna vecka kommer rapporten skrivas klart och en powerpoint presentation 
göras. Eventuellt jobbar vi hemifrån. 
 
V23. Redovisning på Ericsson 
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Ericsson Bluetooth Host Stack 
I denna bilaga kommer en kort genomgång att göras för hur man på ett lätt och 
effektivt sätt ska kunna förstå, hitta och skriva de funktionsanrop man vill utföra. 
Bilagan är också tänkt som en introduktion till programmeringstänkandet i Bluetooth 
för att underlätta granskningen av de applikationsexempel som finns i Bilaga F. 
 
När man ska använda sig av en liknande specifikation som Ericsson Bluetooth Stack 
är det väldigt smidigt att ha denna på pdf-format. Detta gör att man på ett relativt 
enkelt och snabbt sätt kan söka efter en specifik funktion. I detta projekt har följande 
dokumentation använts, User Manual – Bluetooth PC Reference Stack R2B by 
Ericsson. Den är inte helt kompatibel med stacken som finns i BlipC11, men 
tillräckligt för att man ska kunna använda sig av den. 
 
Som tidigare nämnts i rapporten använder sig Bluetooth-stacken och dess lager av 
olika funktioner, meddelanden, samt datamedlemmar. Kommandon som används i de 
olika lagren är väldigt snarlika och utför liknande uppgifter. Funktionerna är redan 
skrivna så det enda man behöver koncentrera sig på är att parametrarna 
(datamedlemmarna) som ska skickas med är korrekt angivna. Nedan ges ett exempel 
på två funktionsanrop från olika lager: 
 
Exempel: 
L2CA_ReqStart(uiSeqNr) 
HCI_ReqStart(uiSeqNr) 
 
Kommandon 
Funktionsanropen för kommandon i stacken är av tre olika typer: Cmd, Req och Rsp. 
Med hjälp av de olika funktionsanropen kan man starta lager, skriva eller läsa 
information, svara på meddelanden från andra Bluetooth enheter etc. 
 
Exempel: 
HCI_CmdExitPeriodicScan() 
HCI_ReqAuth(uiSeqNr, tBtHandle) 
HCI_RspConnect(pptMsg, iErrorCode, ucRole) 
 
Det enda man som programmerare behöver tänka på när man ska använda sig av en 
funktion är att använda rätt funktion, samt att parametrarna ska vara korrekta. 
Parametrarna för varje funktion, samt vilka alternativ man får använda sig av, finns 
beskrivet i dokumentationen för stacken. 
 
Meddelanden 
När man skickar funktionsanrop av typen kommando erhålls i de flesta fall ett 
meddelande som ett svar på anropet. Dessa meddelanden kan vara positivt/negativt 
svar från Bluetooth-enheten, en indikation på att data har anlänt eller en händelse av 
något slag. Funktionsanrop för alla meddelandena endast skrivna med gemener och är 
därför lätt igenkännliga.  
Exempel: 
HCI_AUTH_CNF 
HCI_AUTH_CNF_NEG 
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HCI_CHANGE_ENCRYPT_EVT 
HCI_CONNECT_IND 
 
Positivt (CNF) eller negativt (CNF_NEG) svar erhålls efter ett funktionsanrop. 
Kommer det ett positivt svar kan man tolka det som om allt har gått rätt till och gå 
vidare i programmeringen. Har man däremot fått ett negativt svar beror det allt som 
oftast på felangivelse av någon parameter. För att ta reda på vilken typ av fel som 
uppstått kan man utläsa värdet på en av parametrarna som medföljer. Detta värde kan 
sedan letas upp i en tabell för felvärden och på detta sätt få reda på vad felet berodde 
på. 
 
Händelser (EVT) talar om när något skett i länken. Det kan vara så att den 
utomstående enheten har valt att ej använda kryptering och detta beskrivs för den 
lokala enheten i form av en händelse. 
 
Indikationer (IND) kan t ex betyda att en utomstående enhet vill upprätta en koppling, 
eller skicka data till ”din” Bluetooth-enhet. Om en indikation erhålls måste ett svar 
(Rsp) skickas tillbaka. 
 
Ur varje meddelande kan man få fram information om fel som uppstått, men också 
vilka parametrar den utomstående enheten sänder. För detta syfte finns det ett 
pekarobjekt anslutet till varje funktionsmeddelande. Ett sådant kan se ut på följande 
sätt: 
 
Exempel: 
HCI_TAuthCnfNeg 
 
Pekarobjektet i ovanstående exempel ingår i funktionsmeddelandet 
HCI_AUTH_CNF_NEG. Med hjälp av det kan man således peka ut någon av de 
parametrar i meddelandet man är intresserad av. 
 
Datamedlemmar 
Datamedlemmarna i stacken består dels av sådana som redan är definierade och andra 
som ska definieras av användaren. De medlemmar som ska definieras av användaren 
görs inom vissa krav. För att definiera dessa korrekt är det nödvändigt att veta vad de 
betyder och vad de ska användas till. 
 
Ett exempel på en vanligt förekommande datamedlem är uiSeqNr, som är ett 
sekvensnummer för kommunikationen mellan Bluetooth-enheter. Denna kan man 
sätta till 0 i alla fall där den förekommer. 
 
Ett tips till den som ska börja skriva applikationer för Bluetooth är att först ta reda på 
vad det är man vill att programmet ska utföra. Sedan bör man leta upp ett 
flödesschema i dokumentationen som överensstämmer med vad man tänkt sig, 
därefter skriva de funktionsanrop och parametrar som behövs. 
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Implementering 
Implementeringsbiten är en stor bit i projektet. Här kommer det att beskrivas mer 
ingående hur lagren startas och hur de samarbetar med varandra. I denna bilaga 
kommer olika funktioner och parametrar som har används i programmeringen att dyka 
upp. Dessa kommer att förklaras och man kommer att kunna se ett samband med 
programmeringsexemplet i Bilaga F. 
 
Avsnittet kommer att delas in i mindre delar för att göra det hela mer överskådligt. 
För att få en översiktsbild kommer programstrukturen att beskrivas efter hur lagren 
utförs i tur och ordning. Med hjälp av diverse flödesscheman kan man sedan följa hur 
det går till. Allt behandlas igenom grundligt från början till slut. Förkortningar 
hänvisas till ordlistan i Bilaga A. 
 
HCI 
I detta lager finns det en del funktioner som startar upp själva applikationen. Det 
första som begärs är att starta själva lagret med HCI_ReqStart. Oftast passeras det 
utan några problem och då skall man få svaret HCI_START_CNF. 
 
För att kommunicera med datorn måste man konfigurera en port. Det görs med 
kommandot HCI_ReqConfigurePort. I den anges överföringshastigheten, 
paritetsbiten, storleken på datan, samt stop-biten. Det kan se ut så här 
”COM1:Baud=57600 parity=N data=8 stop=1”, se Figur 13. 

HCI_CONFIGURE_PORT_CNF

HCI_ReqConfigurePort

HCI_START_CNF

HCI_ReqStart

    Host       HCI

 
Figur 13: Start av HCI-lager 

 
Vid detta läge har man kontakt med HCI-lagret. Nästa lager som skall startas är 
LC2AP-lagret. 
 
L2CA 
Detta lager måste startas för att man skall kunna använda en ACL-länk, detta görs 
med kommandot L2CA_ReqStart, se Figur 14. 
 
När man har startat L2CAP-lagret måste man registrera den i processen för normal 
användning. L2CA måste veta vilken process den är kapabel att skicka data till. För 
att kunna starta en SDP-server måste man registrera ett PSM-värde i dess register. 
Bara en process åt gången kan registreras för samma PSM. 
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L2CA_REGISTER_CNF

L2CA_ReqRegister(PSM)

L2CA_START_CNF

L2CA_ReqStart

L2CA Något Protokoll

 
Figur 14: Start av L2CA- lager 

 
DBM 
Innan en applikation kan använda databasen, måste databasen startas. Den är till för 
att leverera data och information om olika tjänster. Först måste Service Discovery 
Data läggas till i applikationen. Där beskrivs själva profilen som applikationen skall 
använda sig av, i detta fall OPP-profil. I den skall olika dataattribut definieras. 
 
Användaren är som sagt en klient (SDC) som hämtar tjänster som servern erbjuder. 
SDS är servern som söker efter data i databasen ,och sedan sänder tillbaka den data 
som klienten frågat efter. För att få en översikt hur det fungerar med databasen har 
detta illustrerats i Figur 15. 

Service
Discovey

Server
DBM

Protocol 
Layers

 
Figur 15: Protokoll över DBM 

 
När databasen har startats ska applikationen först registrera en specifik tjänst. Om 
detta lyckas skall man fylla i attributen och dess värden för att andra Bluetooth-
enheter skall veta vad det är för tjänster den förmedlar. 
 
Generellt kan bara applikationen registrera och fylla en databas. Andra användare av 
databasen, som protokoll, kan endast läsa tjänster. 
 
Error! 
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DBM_REGISTER_SERVICE_CNF

DBM_ReqRegisterService

DBM_ReqStart

DBM_START_CNF

Applikation DBM

Efter starten

Skriver attributen och parametrar

 
Figur 16: Start av DBM-lagret 

 
Med DBM_ReqRegisterService är en tjänst inlagd i databasen, se Figur 16. OPP-
profilens tjänster måste läggas in i DBM-databasen. Om det går att lägga in en tjänst 
får man tillbaka ett positivt svar, DBM_REGISTER_SERVICE_CNF. I Figur 17 
nedan kan man se hur flödesschemat ser ut när man skall skriva några av attributen. 
Denna procedur beskriver de tjänster som databasen erbjuder för en klient. 

DBM_ADD_DESCR_CNF

DBM_ReqAddDescr

DBM_MODIFY_ATTR_CNF

DBM_ReqModifyAttr

DBM_ADD_ATTR_CNF

DBM_ReqAttr
Applikation DBM

 
Figur 17: Skriva attribut 

 
Denna del har bara tagit upp vad som händer när man lägger till attributen. Man kan 
även läsa attributen i databasen, men det sker på samma sätt och därför förklaras detta 
inte närmare. Det finns en viss struktur på hur en profil skall se ut. Det är en tabell 
med olika listor och deskriptorer som en server har. Figur 18 nedan visar hur OPP-
profilen kan se ut.  
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Type

Item  Definition Size Value * AttrID Status Default Value

Service Class ID List 0x0001 M
Service Class #0 UUID OBEXObjectPush 0x1105 M

Protocol Descriptor 0x0004
List

Protocol ID #0 UUID L2CAP 0x0100 M
Protocol ID #1 UUID RFCOMM 0x0003 M

Param #0 Channel Uint8 SERVER CHANNEL M
Protocol ID #2 UUID OBEX 0x0008 M

Service Name Displayable String Object 0x0000 O “OBEX
Textname ObjectPush”

BluetoothProfileDe- 0x0009
scriptorList

Profile ID #0 Supported UUID OBEXObjectPush 0x1105 OBEX-
profile Object Push

Version #0 Profile version uint16 Version 1.0 0x0100 0x0100
Supported Formats Supported Data Ele- Formats: 0x0303 M
List Formats ment 0x01 = vCard 2.1

List Sequence 0x02 = vCard 3.0
of Uint8 0x03 = vCal 1.0

0x04 = iCal 2.0
0x05 = vNote (as
defined in [9])
0x06 = vMessage
(as defined in [9])
0xFF = any type of
object.

 
Figur 18: Object Push Service Record35 

 
Denna tabell är en standardiserad stomme, som följs av alla profiler. Denna beskrivs i 
samband när man sätter upp databasen. Kolumnen Item förklarar vilken typ av 
attribut det gäller. Dessa har olika hexadecimala värden som är standardiserade. Alla 
värden är definierade på Bluetooth SIG hemsida. Type Size-kolumnen beskriver 
datatypen. Det kan vara en sträng, data eller en array. Det som beskriver profilen mer 
i klartext är i kolumnen Value*. Den talar om huruvida det är ett lager, ett objekt eller 
för vilken Bluetooth-version profilen är definierad. Den viktigaste kolumnen är 
AttrID, som definierar de attribut som står under Item.  
 
Detta kan verka väldigt invecklat med tanke på alla dessa parametrar, men om man är 
väl insatt i kodningen förstår man mer av hur profilen skall användas. Detta är ett av 
de viktigaste momenten i programmeringen, d v s att man kan beskriva profilen rätt. 
Annars kommer mobiltelefonen inte att kunna finna nån enhet som stödjer 
OPP-profilen. För hur implementering av ovanstående tabell görs hänvisas till 
Bilaga F. 
 

                                                 
35 Bluetooth V1.1 Profile Specification 
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RFCOMM 
Nästa lager som skall startas är RFCOMM-lagret. Själva funktionen kallas för COM. 
För att kunna acceptera kopplingen mellan mobilen och applikationen måste en server 
ställas in. Som alltid startas lagret med COM_ReqStart och skall få ett positivt svar 
COM_START_CNF. Nästa moment är att registrera en kanal som kommunikation sker 
emellan. Kanalerna är ”multiplexade”. Med det menas att flera kanaler kan vara 
öppna samtidigt.  
 
För att klienten (mobilen) skall komma åt databasens tjänster måste man ange en 
referens till databasen. Referensen är serverkanalen som skapas. Klienten kan då 
komma åt den information som den söker efter i servern. Det görs med kommandot 
COM_ReqFillPdl, och det positiva svaret är COM_FILL_PDL_CNF. Figur 19 
åskådliggör hur RFCOMM-lagret startas. 

COM_START_CNF

COM_ReqRegister

COM_FILL_PDL_CNF

COM_ReqFillPdl

COM_REGISTER_CNF

COM_ReqStart
Applikation COM

 
Figur 19: Start av COM-komponent 

 
Nu kommer förklaringar återigen för HCI-lagret. För att få säkerhet och funktionalitet 
för själva uppkopplingen mot mobilen från applikationens sida måste en del 
inställningar ske. Man kan t ex bestämma om man vill ha krypterad data eller inte, om 
man vill ha identifiering (authentication) av enheten, hur lång tid man skall vara i 
sökbart läge, klassen på enheten (CoD) och enhetsnamnet.  
 
För ändamålet har endast de nödvändigaste funktionerna används. Om man vill kan 
man från mobilsidan slå in en pinkod när man upprättar en koppling, men eftersom 
det kräver en del förklaring och programmering har detta utelämnats. Man kan dock 
läsa mer om det i avsnittet Pinkod. 
 
Dessa funktioner sker endast i HCI-lagret och bör därför initieras först av allt i 
applikationen. Man kan mena att detta är informationen om enheten. Som en 
identifikation för andra enheter. Figur 20 visar flödesschemat för själva initieringen i 
HCI-lagret. Detta kan se annorlunda ut beroende på vilka funktioner man väljer att 
använda sig av. 
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HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF

HCI_ReqWrScanEnable

HCI_LOCAL_ADDRESS_CNF

HCI_ReqLocalAddress

HCI_WR_NAME_CNF

HCI_ReqWrName

HCI_WR_COD_CNF

HCI_ReqWrCod

HCI_WR_CONNECT_TMO_CNF

HCI_ReqWrConnectTmo

HCI_ReqWrEncryptMode

HCI_WR_PAGE_TMO_CNF

HCI_ReqWrPageTmo

HCI_WR_AUTH_MODE_CNF

HCI_ReqWrAuthMode

HCI_WR_ENCRYPT_MODE_CNF

HCI Applikationen

 
Figur 20: Initiering av HCI 

 
Alla parametrar beskrivs inte här utan hänvisas till källkoden i Bilaga F. Endast 
principen förklaras för att lättare förstå initieringen. Alla funktioner beskrivs bara i 
huvuddrag och vill man veta mer hur de fungerar bör man ta sig en titt i Ericsson 
Bluetooth Host Stack. 
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HCI_ReqWrEncryptMode: Sätter på eller stänger av krypteringen av data. 
 
HCI_ReqWrAuthMode: Sätter identifieringen, om man vill begära pinkod av andra 
enheter eller en länknyckel, men kräver att dessa också gör likadant. 
 
HCI_ReqWrPageTmo: Sätter tiden för sökbart läge i sekunder. Detta gör att enheten 
väntar på en mottagarenheten att besvara under sökningen.  
 
HCI_ReqWrConnectTmo: Skriver tiden för försök till uppkoppling. 
 
HCI_ReqWrCod: Skriver klassen för enheten. Den är till för att hjälpa master-enheten 
för att lättare identifiera andra enheter. Hur den definieras kommer att beskrivas 
senare i avsnittet. 
 
HCI_ReqWrName: Ändrar namnet på den lokala enheten. 
 
HCI_ReqLocalAddress: Läser adressen på den lokala enheten. 
 
HCI_ReqWrScanEnable: Sätter enheten i sökbart läge. 
  
När man har erhållit HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF som svar är man i sökbart läge. 
Vid det tillfället kan en annan Bluetooth-enhet begära en uppkoppling mot 
applikationen. 
 
Uppkopplingen 
Själva uppkopplingen är lite krånglig att förstå sig på, men skall förklaras på ett enkelt 
sätt. Därför utelämnas närmare förklaringar på vissa av funktionerna och dess 
parametrar. Istället fokuseras helt på helheten, vad som händer när två Bluetooth-
enheter kopplar upp sig med varandra? I Figur 21 kan man lätt följa hur 
uppkopplingen sker mellan lagren. 
 
Det börjar med att uppkopplingen först sker i HCI-lagret. Då erhålls en 
HCI_CONNECT_IND, d v s en indikation på att en Bluetooth-enhet frågar om den får 
ansluta. Med HCI_RspConnect svarar mobilen att det är okej att ansluta. 
Mottagarsidan (mobilen) besvarar med HCI_CONNECT_COMPLETE_EVT. I vissa 
fall tar man även med pinkod i detta sammanhang, men det utelämnas för att man inte 
behöver det när man skall skicka ett bildobjekt till en annan enhet.  
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HCI_CONNECT_COMPLETE_EVT

HCI_RspConnect

HCI_CONNECT_IND

HCI_ReqConnect

Mobil Applikation

 
Figur 21: HCI-länk 

 
Tillbaka till mobilen ska man ange ett svar L2CA_CONNECT_IND, en bekräftelse på 
att applikationssidan är beredd på att göra en L2CAP-länk. Vid det läge kan 
mottagarenheten begära att den vill göra en L2CAP-anslutning, men det måste göras i 
båda riktningarna. Figur 22 visar hur det går till. 
 

L2CA_RspConfig

L2CA_ReqConfig

L2CA_CONFIG_CNF

L2CA_CONFIG_IND

L2CA_CONNECT_CNF
L2CA_RspConnect

L2CA_ReqConnect

L2CA_CONNECT_IND

Adapted L2CA L2CA Adapted Protocol

 
Figur 22: L2CA-anslutning och konfiguration 

 
När detta har gjorts har man kommit så pass långt att data kan tas emot från en 
mottagarenhet. En dataanslutning har då uppförts mellan enheterna. På klientsidan 
väljs vilken typ av data eller objekt som skall sändas, i detta fall ett bildobjekt. Dessa 
datapaket innehåller hexadecimala tal som ger information om vad som skickas.  
 
Datapaketen är betydligt större än vad som anges här. I paketen ingår det 
kontrollsiffror och adresser som talar om vart datapaketen skall ta vägen.Här nedan i 
Figur 23 kan man se ett utdrag på hur ett datapaket kan se ut.  
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0x06 0x00 0x00 0x00 0x10 0x35 0x03 0x19 0x11 0x05 0xFF 0xFF 0x35  
Figur 23: L2CA-datapaket 

 
Ur det här datapaketet kan man utläsa olika information om data, som skickats mellan 
två enheter. De två första byten 0x00, samt 0x00 är transaktion ID, en identifikation 
på datapaketet. De två följande byten 0x00 och 0x10 anger nästkommande parameter, 
som i sin tur anger längden på dessa bytes. Sekvensen 0x35 0x03 0x19 anger typen 
och storleken på dataelementen, men de delas in i mindre bitar för olika datatyper. 
Nästa sekvens 0x11 och 0x05 är ID för ett OBEX-objekt som skickas. De tre sista 
bytena 0xFF, 0xFF, 0x35 är parametrar som beskriver att fler paket är att vänta.  
 
Som man ser kan detta vara förvirrande för den ovane, men detta är ett viktigt 
moment när man skall sända datapaket fram och tillbaka mellan enheterna. Alla 
datapaket är komprimerade och för att kunna läsa dem måste man packa upp dem i 
större bitar. I L2CAP-lagret sker all dataöverföring mellan två enheter. Figur 24 
illustrerar hur dataöverföringen ser ut. 

L2CA_DATA_CNF
L2CA_RspData

L2CA_DataSend

L2CA_DATA_IND

Adapted L2CA L2CA Adapted Protocol

L2CA_DataExtract

 
Figur 24: L2CA-dataöverföring 

 
Efter detta flödesschema återstår en del kvar innan överföringen kan avslutas. 
Eftersom projektet har varit problemfyllt har källkoden inte kunnat slutföras och 
därför kommer fortsättningen av överföringen inte att behandlas här. 
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/* 
******************************************************* 
** ERICSSON AB, Katrineholm   ** 
**       ** 
**  Author       : Carl Hellberg & Daniel Fransson  ** 
**  Date         : 2002-05-02    ** 
**  Description  : Examensarbete vid Ericsson;  ** 
**     Bildöverföring via Bluetooth till   ** 
**     ett GPRS nät.    ** 
**  File:    main.h      ** 
******************************************************* 
*/ 
 
#ifndef __EXAMPLES_H_ 
#define __EXAMPLES_H_ 
 
extern void application_init(void); 
extern void application_process(void); 
 
extern int application_running; 
 
#endif 
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/* 
******************************************************* 
** ERICSSON AB, Katrineholm   ** 
**       ** 
**  Author       : Carl Hellberg & Daniel Fransson  ** 
**  Date         : 2002-05-02    ** 
**  Description  : Examensarbete vid Ericsson;  ** 
**     Bildöverföring via Bluetooth till   ** 
**     ett GPRS nät.    ** 
**  File:    main.c      ** 
******************************************************* 
*/ 
 
 
/********************************************************* 
 * Header files 
 ********************************************************/ 
 
/* Standard C header */ 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
/* Ericsson Bluetooth host stack header files */ 
#include "vos.h" 
#include "bt_stack_scheduler.h" 
 
/* Application includes */ 
#include "main.h" 
 
 
/******************************************************** 
 * External Process 
 ********************************************************/ 
 
/* An external definition of the application VOS process */ 
VOS_EXTERNAL_PROCESS(application_process); 
 
/* Application functions for initialisation and message processing */ 
extern void application_init(void); 
extern void application_process(void); 
 
/* When set to <=0 the application will terminate */ 
int application_running = 1; 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 * DEFINES 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
 
/* Pick the first free VOS process id */ 
#define APPLICATION_ID ((uint8) BTST_MAX_STACK_PROC_ID+1) 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 * LOCAL FUNCTIONS 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
 
void process_messages( void ); 
int run_event_loop( void ); 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
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 * main 
 * 
 * Here starts the program. Initialises the application and Bluetooth stack and 
 * starts execution of application. 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
int main(void) 
{ 
    /* Set the VOS Process id variable */ 
    VOS_PROCESS_ID( application_process ) = APPLICATION_ID; 
 
    /* Initialise Bluetooth stack, BtStackScheduler and VOS.*/ 
    /* This must be called before invoking any other function in the total stack API*/ 
    /* including the BtStackScheduler */ 
    btst_init(); 
 
    /* Set the current process number to the application id. This is necessary 
     * because if the application calls functions in the Ericsson Bluetooth host 
     * stack the current process number is used as an return address of any 
     * reply sent by the stack. 
     */ 
    btst_set_curr_proc(APPLICATION_ID); 
    /* Initialise our application process */ 
    application_init(); 
 
    /* Make sure both the application queue and VOS queue is empty, before 
       starting the event loop */ 
    process_messages(); 
 
    /* Run main event loop */ 
    return run_event_loop(); 
} 
 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 * run_event_loop 
 * 
 * This function is the event loop of the program. This function is executed as 
 * long as the global variable application_running is > 0. It uses a select 
 * function call to wait for either a timeout or incoming data from the Bluetooth 
 * module. Each time one of these events triggers all process are executed until 
 * all message queues are empty. 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
 
int run_event_loop( void ) 
{ 
    fd_set          read_fd_set; 
    int             bt_fd; 
    int             result; 
    struct timeval  *time_out; 
 
    /* Get file descriptor for SIL layer from the Bluetooth stack */ 
    /* btst_fd() returns the SIL file descriptor to the serial device used by the stack. The serial device*/ 
    /* is opened when HCI in the core stack receives the HCI_CONFIGURE_PORT_REQ (blip.c) 
message.*/ 
    bt_fd = btst_fd(); 
    if( bt_fd < 0 ) 
    { 
 printf( "Incorrect file descriptor from SIL layer\n" ); 
 return -1; 
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    } 
 
    while( application_running > 0 ) 
    { 
 /* Setup file descriptor set */ 
 FD_ZERO(&read_fd_set); 
 FD_SET(bt_fd, &read_fd_set); 
 
 /* Set timeout interval */ 
 /* which provides the time out the application should use in the select or poll call. At present the */ 
 /* interval is 1 s. */ 
 time_out = btst_tick_interval(); 
 
 /*  Wait for either incoming data from the Bluetooth module or a 
     timeout event. */ 
 result = select(FD_SETSIZE, &read_fd_set, NULL, NULL, time_out); 
 if (result < 0) 
 { 
     /* select call failed */ 
     return -1; 
 } 
 
 /* Read received data from the Bluetooth module */ 
 if (FD_ISSET(bt_fd, &read_fd_set)) 
 { 
     /* Must be called to signal upwards in the stack */ 
     btst_read(); 
 } 
 /* Timeout -> Update the timers in the stack */ 
 else if (result == 0) 
 { 
     /* Must be called when the application gets a time-out from the select or poll call. */ 
     /* This function provides the stack with ticks so it can measure time-outs used in error 
handling*/ 
     btst_tick(); 
 } 
 
 process_messages(); 
    } 
 
    return application_running; 
} 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 * process_messages 
 * 
 * Execute stack processes and application process until all messages 
 * (both on the internal stack queue and the application queue) has been 
 * handled. 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
void process_messages( void ) 
{ 
    void            *msg, *temp_msg; 
    VOS_TProcess    receiver_proc_id; 
 
    /* Loop while there is still messages on either the stack queue or the 
     * application queue 
     */ 
    while( btst_needs_call_complete() || ( btst_first_appl_msg() != NULL ) ) 
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    { 
 /* Get first message in application queue */ 
 msg = btst_first_appl_msg(); 
 
 if( msg != NULL ) 
 { 
     /* Which process is the receiver of this message? */ 
     receiver_proc_id = btst_receiver( msg ); 
     if( receiver_proc_id == VOS_PROCESS_ID( application_process ) ) 
     { 
  /* Always, always set the current process number before 
   * calling the application process 
   */ 
  btst_set_curr_proc( receiver_proc_id ); 
  application_process(); 
     } 
     /* If the receiver of the message is not the our application 
      * process, throw it away, but continue to execute 
      */ 
     else 
     { 
  printf( "Message to unknown application process (id = 0x%x)\n", receiver_proc_id ); 
  temp_msg = VOS_Receive(); 
  VOS_Free( &temp_msg ); 
     } 
 } 
 
 /* Handle all messages in internal stack queue */ 
 /* Must be called to signal downwards in the stack, completes core stack API function calls */ 
 btst_call_complete(); 
    } 
}
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/* 
******************************************************* 
** ERICSSON AB, MEDIACOM   ** 
**       ** 
**  Author       : Carl Hellberg & Daniel Fransson  ** 
**  Date         : 2002-04-25    ** 
**  Description  : Examensarbete vid Ericsson;  ** 
**     Bildöverföring via Bluetooth till   ** 
**     ett GPRS nät.    ** 
**  File:    pinkod.c 
******************************************************* 
*/ 
 
 
/********************************************************* 
 * Header files 
 ********************************************************/ 
 
/* Standard C header */ 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
//#include <unistd.h> 
 
/* Ericsson Bluetooth host stack header files */ 
#include "hci.h" //HCI layer 
#include "hci_drv.h" 
#include "l2ca.h" //L2CAP layer 
#include "com.h" //RFCOMM 
#include "dbm.h" //Internal DBM (Database Manager) 
 
/* Application includes */ 
#include "main.h" 
 
/******************************************************** 
 * Constants and Defines 
 ********************************************************/ 
 
 /* GIAC = General/Unlimited Inquiry Access Code */ 
 const HCI_TLap tLapGiac = {{0x9E,0x8B,0x33}}; 
 //char *PinCode="1111"; 
 const HCI_TPincode PinCode[4]= {'1','1','1','1'};  //,'0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0',}}; 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 * application_init 
 * 
 * Initialise application by starting the HCI layer 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
void application_init() 
{ 
    /* Start HCI layer */ 
    /* Before HCI receives this messages it will not accept any other messages */ 
    HCI_ReqStart( 0 ); 
} 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 * application_process 
 * 
 * Application process. This function reads a message from the application queue 
 * and handles it. The purpose of this applications is to start an inquiry and 
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 * print all responses. 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
VOS_PROCESS( application_process ) 
{ 
    MSG_TMsg  *msg; 
    /* Get message from application queue */ 
    msg = (MSG_TMsg *) VOS_Receive(); 
 
    if( msg != NULL ) 
    { 
 switch( msg->tHdr.tId ) 
 { 
 /* This message is sent to the task whick called the HCI_ReqSTart function to confirm that */ 
 /* HCI has started processing incoming messages */ 
 case HCI_START_CNF: 
     printf( "HCI_START_CNF                  - Successfully started HCI layer\n" ); 
 
     /* Registers a customer of the HCI component in order to receive the specified indications*/ 
     HCI_CmdRegister( HCI_CONNECT_GROUP ); 
     HCI_CmdRegister( HCI_DATA_GROUP ); 
 
     /* This function is called to configure the communication port on the Host*/ 
     HCI_ReqConfigurePort(0, (uint8*) "/dev/bt-hci0:baud=57600 parity=N data=8 stop=1"); 
     HCI_ReqWrName(0,"Techlabs Blip"); 
     break; 
 
 /* This message is sent to the process that called the HCI_ReqConfigurationPort function */ 
 /* to confirm that HCI has configured the communication port. */ 
 case HCI_CONFIGURE_PORT_CNF: 
     printf( "HCI_CONFIGURE_PORT_CNF         - Successfully configured HCI 
port\n" ); 
 
     HCI_ReqWrScanEnable(0,0x03);    
//HCI_PSCAN_ENABLED|HCI_INQUIRY_SCAN_ENABLED); 
 break; 
 
 /* This message is sent to the process that called the HCI_ReqConfigurationPort function */ 
 /* to confirm that HCI was not able to configure the communication port correctly. */ 
 case HCI_CONFIGURE_PORT_CNF_NEG: 
     printf( "HCI_CONFIGURE_PORT_CNF_NEG     ! Failed to configure HCI port\n" ); 
     application_running = 0; 
     break; 
 
 case HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF: 
      printf("HCI_SCAN_ENABLE_CNF   - Successfully enabled inquiry 
scan\n"); 
 
 break; 
 
 case HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF_NEG: 
      printf("HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF_NEG  ! Failed to enable inquiry scan\n"); 
      application_running = 0; 
 break; 
 
 case HCI_CONNECT_IND: 
      printf("HCI_CONNECT_IND    @ Connection attemt from Remote 
device\n"); 
 
      /* Accept the connetion with the remote device */ 
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      HCI_RspConnect(&msg, HCI_NO_ERROR, HCI_SLAVE); 
 break; 
 
 case HCI_PINCODE_IND: 
      printf("HCI_PINCODE_IND    @ Retrieved Pincode\n"); 
 
      /* This function has to be used by the HCI client to return a PIN code*/ 
      HCI_RspPincode(&msg,HCI_NO_ERROR,PinCode,4); 
 
 break; 
 
 case HCI_LINK_KEY_NOTIF_EVT: 
      printf("HCI_LINK_KEY_NOTIF_EVT   < Link Key is accepted >\n"); 
      //application_running = 0; 
 break; 
 
 case HCI_WR_NAME_CNF: 
      printf("HCI_WR_NAME_CNF    - Successfully written Friendly 
Name\n"); 
 break; 
 
 case HCI_WR_NAME_CNF_NEG: 
      printf("HCI_WR_NAME_CNF_NEG   ! Failed to write Friendly Name\n"); 
      application_running = 0; 
 break; 
 
 case HCI_CONNECT_COMPLETE_EVT: 
      printf("HCI_CONNECT_COMPLETE_EVT  < Established a connection >\n"); 
 
 break; 
 
 case HCI_RD_LINK_POLICY_CNF: 
      printf("HCI_RD_LINK_POLICY_CNF  - Successfully red the Link Policy\n"); 
      application_running = 0; 
 break; 
 
 case HCI_RD_LINK_POLICY_CNF_NEG: 
      printf("HCI_RD_LINK_POLICY_CNF_NEG  ! Failed to read the Link Policy\n"); 
      application_running = 0; 
 break; 
 
 case HCI_DISCONNECT_COMPLETE_EVT: 
     printf( "HCI_DISCONNECT_COMPLETE_EVT < HCI disconnected >\n"); 
     HCI_CmdReset(); 
     application_running = 0; 
 break; 
 
 default: 
     printf("Unexpected message, MessId: 0x%lx - exiting!\n", msg->tHdr.tId); 
     application_running = 0; 
 
 } 
    } 
} 
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/* 
******************************************************* 
** ERICSSON AB, MEDIACOM   ** 
**       ** 
**  Author       : Carl Hellberg & Daniel Fransson  ** 
**  Date         : 2002-04-26    ** 
**  Description  : Examensarbete vid Ericsson;  ** 
**     Bildöverföring via Bluetooth till   ** 
**     ett GPRS nät.    ** 
**  File:    blip.c      ** 
******************************************************* 
*/ 
 
/********************************************************* 
 * Header files 
 ********************************************************/ 
/* Standard C header */ 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
 
/* Ericsson Bluetooth host stack header files */ 
#include "hci.h"  //HCI layer 
#include "hci_drv.h" 
#include "l2ca.h"  //L2CAP layer 
#include "com.h"  //RFCOMM 
#include "dbm.h"  //Internal DBM (Database Manager) 
#include "sds.h"  //SDS layer 
#include "bt.h"          //bt 
#include "scm.h"        //scm register 
 
/* Application includes */ 
#include "main.h" 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 * DEFINES 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
/* Define a protocol id, that is used when registering the application to 
 * the L2CAP layer. In a "real" application protocols such as RFCOMM register 
 * themselfs to the L2CAP layer and the application runs on top of these protocols. 
 */ 
//#define BT_PSM_APP             ((uint16) 0x0010) 
//#define BT_PSM_SDP               ((uint16) 0x0001) // SDP 
//#define BT_PSM_RFCOMM            ((uint16) 0x0003) // RFCOMM 
 
/******************************************************** 
 * Constants and Defines 
 ********************************************************/ 
//#define BT_SERVICE_CLASS_ID_LIST   ((uint16) 0x0001) 
//#define BT_SC_OBEX_OBJECT_PUSH          ((uint16) 0x1105)  // OBEXObjectPush 
//#define BT_ATTR_PROTOCOL_DESCR_LIST     ((uint16) 0x0004)  //ProtocolDescriptor List 
//#define BT_UUID_L2CAP      ((uint16) 0x0100) 
//#define BT_UUID_RFCOMM     ((uint16) 0x0003) 
//#define BT_ATTR_PROFILE_DESCR_LIST      ((uint16) 0x0009)  //BluetoothProfile DescriptorList 
//#define BT_ATTR_SERVICE_NAME(b)         ((uint16) 0x0100 + b) // ServiceName 
//#define BT_ATTR_SUPPORTED_FORMATS_LIST ((uint16) 0x0303) // Supported Formats List 
//#define DBM_DET_UINT8           ((DBM_TDataElement)   0x08) // Unsigned Integer 
//#define BT_SC_LAN_ACCESS_USING_PPP ((uint16) 0x1102) // LANAccessUsingPPP 
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//#define BT_ATTR_SERVICE_DESCR(b)  ((uint16) 0x0100 + b) // ServiceDescription 
//#define BT_SC_WAP    ((uint16) 0x1113) // WAP 
//#define BT_SC_WAP_CLIENT   ((uint16) 0x1114) // WAP_CLIENT 
//#define BT_UUID_UDP        ((uint16) 0x0002) // UDP 
//#define BT_ATTR_NETWORK_ADDRESS ((uint16) 0x0306)  //NetworkAddress 
//#define BT_ATTR_WAP_GATEWAY  ((uint16) 0x0307)  // WAPGateWay 
//#define BT_ATTR_HOME_PAGE_URL  ((uint16) 0x0308)  // HomePageURL 
//#define BT_ATTR_WAP_STACK_TYPE  ((uint16) 0x0309)  // WAPStackType 
 
//static const HCI_TCod _tCod ={{0x02, 0x01, 0x0C}}; // LAN Access Point, flag bit 17 = 1 
//static const HCI_TCod _tCod ={{0x80, 0x03, 0x00}}; // Information (web & wap server, flag bit 23 = 1 
static const HCI_TCod _tCod ={{0x10, 0x01, 0x0C}}; // OBEX Profile, flag bit 20 = 1 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 * application_init 
 * Initialise application by starting the HCI layer 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
void application_init() 
{ 
    // Start HCI layer 
    // Before HCI receives this messages it will not accept any other messages 
    HCI_ReqStart( 0 ); 
} 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 * application_process 
 * 
 * Application process. This function reads a message from the application queue 
 * and handles it. The purpose of this applications is to start an inquiry and 
 * print all responses. 
 *------------------------------------------------------------------------------ */ 
VOS_PROCESS( application_process ) 
{ 
    MSG_TMsg *msg; 
    uint16                   uiLength = 0, uiCid = 0; 
    uint8       *puc_Data = NULL, *puc_Temp = NULL; 
    MSG_TDataMsg            *puc_L2Data = NULL; 
    int        i; 
 
    COM_TRegisterCnf      *t_RFCOMM; 
    uint32        ul_DbmHandle = 0; 
    uint16                ui_AttrId = 0; 
    uint16        ui_UUIDValue = 0; 
    uint16        ui_Value = 0; 
    uint8        uc_Length=0; 
    uint8     *pucDescrUuidValue; 
 
    DBM_TRegisterServiceCnf *pt_RegisterServiceCnf; 
    DBM_TDescrUuid          t_DescriptorUUID; // object with dataelements,    DBM_TDataElement tType;  
    DBM_TDescrValue     t_Descriptor; 
    DBM_TDescrValue     t_DescriptorValue; 
    DBM_TAttrValue      t_Attr; 
    L2CA_TQos       pt_InFlow; 
 
    /* Get message from application queue */ 
    msg = (MSG_TMsg *) VOS_Receive(); 
 
    if( msg != NULL ) 
    { 
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 switch( msg->tHdr.tId ) 
 { 
 /* This message is sent to the task whick called the HCI_ReqSTart function to confirm that */ 
 /* HCI has started processing incoming messages */ 
 case HCI_START_CNF: 
      
printf("\n\n\n***************************************************************************\
n\n"); 
     printf( "HCI_START_CNF                  - Successfully started HCI layer\n" ); 
 
     // This function is called to configure the communication port on the Host 
     HCI_ReqConfigurePort(0, (uint8*) "/dev/bt-hci0:baud=57600 parity=N data=8 stop=1"); //#1 
     break; 
 
 /* This message is sent to the process that called the HCI_ReqConfigurationPort function */ 
 /* to confirm that HCI has configured the communication port. */ 
//#1 
 case HCI_CONFIGURE_PORT_CNF: 
     printf( "HCI_CONFIGURE_PORT_CNF         - Successfully configured HCI 
port\n" ); 
 
     //**** Start L2CAP layer **** 
     L2CA_ReqStart(0); //#2 
 break; 
 
 // This message is sent to the process that called the HCI_ReqConfigurationPort function 
 // to confirm that HCI was not able to configure the communication port correctly. 
//#1 
 case HCI_CONFIGURE_PORT_CNF_NEG: 
     printf( "HCI_CONFIGURE_PORT_CNF_NEG     ! Failed to configure HCI port\n" ); 
     application_running = 0; 
     break; 
 
// Confirm l2ca start 
//#2 
 case L2CA_START_CNF: 
     printf( "L2CA_START_CNF                 - Started L2CAP layer\n" ); 
 
     //Registration of adapted protocol 
     L2CA_ReqRegister(0, BT_PSM_SDP); //#3 
 
     //L2CA_ReqRegister(0, BT_PSM_RFCOMM); 
     // L2CA_ReqRegister(0,BT_PSM_APP); 
 
     // Register the application as receiver of connect events (not data 
     // since data events shall be handled by the L2CAP layer in this example) 
      HCI_CmdRegister(HCI_CONNECT_GROUP); 
 break; 
 
//#2 
 case L2CA_START_CNF_NEG: 
     printf( "L2CA_START_CNF_NEG            - L2CAP layer not started - exiting!\n"); 
     HCI_CmdReset(); 
     application_running = 0; 
     break; 
 
// Confirm L2CAP Register 
//#3 
 case L2CA_REGISTER_CNF: 
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     printf( "L2CA_REGISTER_CNF              - Registered L2CAP protocol\n"); 
 
     //L2CA_ReqFillPdl(0,0x03,BT_PSM_SDP); 
 
     // Administrate a service in the database 
     DBM_ReqRegisterService(0,DBM_SERVICE_DISCOVERY_DB); //#4 
     break; 
//#3 
 case L2CA_REGISTER_CNF_NEG: 
     printf("L2CA_REGISTER_CNF_NEG         ! Failed to register to L2CAP layer - exiting!\n"); 
     HCI_CmdReset(); 
     application_running = 0; 
     break; 
 
//****************************************************************** 
//#4 
 // Create the OBJECT PUSH SERVICE RECORD 
  pt_RegisterServiceCnf =((DBM_TRegisterServiceCnf *)msg); 
  ul_DbmHandle = pt_RegisterServiceCnf -> ulDbmHandle; 
 
 //***** Add Descriptor Service Class 0 UUID OBEX OBJECT PUSH ***** 
 
  ui_AttrId = BT_SERVICE_CLASS_ID_LIST; 
  ui_UUIDValue = BT_SC_OBEX_OBJECT_PUSH; // Service Class 0 UUID OBEX 
PUSH 
  t_DescriptorUUID.tType = DBM_DET_UUID16; 
  t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue = (uint8 *) VOS_Alloc(sizeof(uint16)); 
 
  memcpy(t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue, &ui_UUIDValue, sizeof(uint16)); 
 
  // Reset t_Descriptor dataelements 
  t_Descriptor.uiNrOfPar = 0; 
  t_Descriptor.uiSizeOfValueInBytes = 0; 
  t_Descriptor.pucValue = NULL; 
 
  DBM_ReqAddDescr(0,ul_DbmHandle, ui_AttrId, &t_DescriptorUUID, &t_Descriptor); 
  VOS_Free((void**) &t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue); 
 
 
 // **** Add Descriptor protocol 1 RFCOMM UUID OBEX OBJECT PUSH **** 
 
  ui_AttrId = BT_ATTR_PROTOCOL_DESCR_LIST; 
  ui_UUIDValue = BT_UUID_RFCOMM; // Protocol 1 UUID RFCOMM 
  t_DescriptorUUID.tType = DBM_DET_UUID16; 
  t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue = (uint8 *) &ui_UUIDValue; 
 
 
  // Reset t_DescriptorValue dataelements 
  t_DescriptorValue.uiNrOfPar = 1; 
  t_DescriptorValue.uiSizeOfValueInBytes = 2; 
  t_DescriptorValue.pucValue = (uint8 *) VOS_Alloc(sizeof(uint16)); 
 
  *t_DescriptorValue.pucValue = DBM_DET_UINT8; 
   t_DescriptorValue.pucValue++; 
 //*t_DescriptorValue.pucValue = tRFcomm ->ucServerChannel;   
  t_DescriptorValue.pucValue--; 
  DBM_ReqAddDescr(0,ul_DbmHandle, ui_AttrId, &t_DescriptorUUID, 
&t_DescriptorValue); 
  VOS_Free((void**) &t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue); 
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 // **** Add Descriptor protocol 0 L2CAP UUID OBEX OBJECT PUSH **** 
 
  ui_AttrId = BT_ATTR_PROTOCOL_DESCR_LIST; 
  ui_UUIDValue = BT_UUID_L2CAP;// Protocol 0 UUID L2CAP 
  t_DescriptorUUID.tType = DBM_DET_UUID16; 
  t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue = (uint8 *) &ui_UUIDValue; 
 
  // Reset t_DescriptorValue dataelements 
  t_DescriptorValue.uiNrOfPar = 0; 
  t_DescriptorValue.uiSizeOfValueInBytes = 0; 
  t_DescriptorValue.pucValue = NULL; 
 
  DBM_ReqAddDescr(0,ul_DbmHandle, ui_AttrId, &t_DescriptorUUID, 
&t_DescriptorValue); 
  VOS_Free((void**) &t_DescriptorValue.pucValue); 
 
 // **** Add Descriptor protocol 2 OBEX UUID OBEX OBJECT PUSH **** 
 
  ui_AttrId = BT_ATTR_PROTOCOL_DESCR_LIST; 
  ui_UUIDValue = BT_UUID_OBEX;// Protocol 2 UUID OBEX 
  t_DescriptorUUID.tType = DBM_DET_UUID16; 
  t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue = (uint8 *) &ui_UUIDValue; 
 
  // Reset t_DescriptorValue dataelements 
  t_DescriptorValue.uiNrOfPar = 0; 
  t_DescriptorValue.uiSizeOfValueInBytes = 0; 
  t_DescriptorValue.pucValue = NULL; 
 
  DBM_ReqAddDescr(0,ul_DbmHandle, ui_AttrId, &t_DescriptorUUID, 
&t_DescriptorValue); 
  VOS_Free((void**) &t_DescriptorValue.pucValue); 
 
 // **** Add Descriptor Bluetooth Profile Descriptor List Profile 0 **** 
 
  ui_AttrId = BT_ATTR_PROFILE_DESCR_LIST; 
  ui_UUIDValue = BT_SC_OBEX_OBJECT_PUSH; // Profile 0 UUID OBEXObjectPush 
  t_DescriptorUUID.tType = DBM_DET_UUID16; 
  t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue = (uint8 *) VOS_Alloc(sizeof(uint16)); 
 
  memcpy(t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue, &ui_UUIDValue, sizeof(uint16)); 
 
  // Reset t_Descriptor dataelements 
  t_Descriptor.uiNrOfPar = 1; 
  t_Descriptor.uiSizeOfValueInBytes = 3; 
  t_Descriptor.pucValue = (uint8 *) VOS_Alloc(t_Descriptor.uiSizeOfValueInBytes); 
   *t_Descriptor.pucValue = DBM_DET_UINT16; 
   t_Descriptor.pucValue++; 
  ui_Value = 0x0100; 
  memcpy(t_Descriptor.pucValue, &ui_Value, sizeof(uint16)); 
   t_Descriptor.pucValue--; 
 
  DBM_ReqAddDescr(0,ul_DbmHandle, ui_AttrId, &t_DescriptorUUID, &t_Descriptor); 
 
  VOS_Free((void**) &t_Descriptor.pucValue); 
  VOS_Free((void**) &t_DescriptorUUID.pucDescrUuidValue); 
 
 // **** Add Attribute Service Name **** 
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  ui_AttrId = BT_SERVICE_NAME(0); //AttributeId with offset 0 
  t_Attr.tType = DBM_DET_STRING8; 
 
  uc_Length = strlen("OBEX\0"); 
  t_Attr.pucValue = (uint8 *) VOS_Alloc((sizeof(uint8) + uc_Length)); 
 
  *t_Attr.pucValue = uc_Length; 
   t_Attr.pucValue++; 
  memcpy(t_Attr.pucValue, "OBEX\0", (uint16) uc_Length); 
   t_Attr.pucValue--; 
 
  DBM_ReqAddAttr(0,ul_DbmHandle, ui_AttrId, &t_Attr); 
  VOS_Free((void**) &t_Attr.pucValue); 
 
 // **** Add Descriptor Supported Formats List **** 
 
 ui_AttrId = BT_ATTR_SUPPORTED_FORMATS_LIST; 
 t_Attr.tType = DBM_DET_UINT8; 
 ui_Value = 0xFF; // any type of object 
 
 t_Attr.pucValue = (uint8 *) &ui_Value; 
 
 DBM_ReqAddAttr(0, ul_DbmHandle, ui_AttrId, &t_Attr); 
 
 VOS_Free((void**)&t_Attr.pucValue); 
 
 //application_running = 0; 
 break; 
 
  // Start RFCOMM layer to be able to communicate to it 
  COM_ReqStart(0); //#10 
 break; 
 
//************************************************************************ 
 
//#4 
 case DBM_REGISTER_SERVICE_CNF_NEG: 
      printf("DBM_REGISTER_SERVICE_CNF_NEG  ! Failed to Register Service !\n"); 
      printf("~iResult: 0x%x\n",((DBM_TRegisterServiceCnfNeg *)msg)->tHdr.iResult); 
      application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm add descriptor 
//#5 
 case DBM_ADD_DESCR_CNF: 
  printf( "DBM_ADD_DESCR_CNF   - Successfully added descriptor \n"); 
 break; 
 
 case DBM_ADD_DESCR_CNF_NEG: 
  printf( "DBM_ADD_DESCR_CNF_NEG   ! Failed added descriptor 
\n"); 
  printf("~iResult: 0x%x\n",((DBM_TAddDescrCnfNeg *)msg)->tHdr.iResult); 
  application_running = 0; 
 break; 
// Confirm add attributes 
//#6 
 case DBM_ADD_ATTR_CNF: 
  printf( "DBM_ADD_ATTR_CNF   - Successfully added Attribute \n"); 
 break; 
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 case DBM_ADD_ATTR_CNF_NEG: 
  printf( "DBM_ADD_ATTR_CNF_NEG   ! Failed added descriptor 
\n"); 
  printf("~iResult: 0d%d\n",((DBM_TAddAttrCnfNeg *)msg)->tHdr.iResult); 
 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm Read Attr 
//#7 
 case DBM_READ_ATTR_CNF: 
  printf("DBM_READ_ATTR_CNF\n"); 
  //printf("tType: 0x%x\n", ((DBM_TReadAttrCnf *)msg)->tType); 
  //printf("ucValue: 0x%x\n", ((DBM_TReadAttrCnf *)msg)->ucValue); 
 
 break; 
 
 case DBM_READ_ATTR_CNF_NEG: 
  printf("DBM_READ_ATTR_CNF_NEG\n"); 
  printf("~iResult: 0d%d\n",((DBM_TReadAttrCnfNeg *)msg)->tHdr.iResult); 
 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm Read Descr 
//#8 
 case DBM_READ_DESCR_CNF: 
  printf("DBM_READ_DESCR_CNF\n"); 
 
  //printf("uiNrOfParams: 0x%x\n", ((DBM_TReadDescrCnf *)msg)->uiNrOfPar); 
  //printf("uiSizeOfValueInBytes: 0x%x\n", ((DBM_TReadDescrCnf *)msg)-
>uiSizeOfValueInBytes); 
  //printf("ucValue: 0x%x\n", ((DBM_TReadDescrCnf *)msg)->ucValue); 
 break; 
 
 case DBM_READ_DESCR_CNF_NEG: 
  printf("DBM_READ_DESCR_CNF_NEG\n"); 
  printf("iResult: 0d%d\n",((DBM_TAddDescrCnfNeg *)msg)->tHdr.iResult); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm list of attributes 
//#9 
 case DBM_LIST_OF_ATTR_IDS_CNF: 
  printf("DBM_LIST_OF_ATTR_IDS_CNF\n"); 
  printf("~uiNrOfAttrIds: 0x%x\n",((DBM_TListOfAllAttrIdsCnf *)msg)->uiNrOfAttrIds); 
  printf("~uiAttrIdList: 0x%x\n",((DBM_TListOfAllAttrIdsCnf *)msg)->uiAttrIdList); 
 break; 
 
 case DBM_LIST_OF_ATTR_IDS_CNF_NEG: 
  printf("DBM_LIST_OF_ATTR_IDS_CNF_NEG\n"); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm RFCOMM layer start 
//#10 
 case COM_START_CNF: 
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      printf("COM_START_CNF    - Successfully started RFCOMM 
layer -\n"); 
 
      // Register a server (application) on the RFCOMM component to be able to receive 
      // indications and events 
      COM_ReqRegister(0,0); //#11 
 
 break; 
 
 case COM_START_CNF_NEG: 
      printf("COM_START_CNF_NEG   ! Failed to start RFCOMM layer 
!\n"); 
      printf("~iResult: 0x%x\n", ((COM_TStartCnfNeg *)msg)->tHdr.iResult); 
      application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm RFCOMM layer registration 
//#11 
 case COM_REGISTER_CNF: 
      printf("COM_REGISTER_CNF   - Successfully registered RFCOMM channel 
-\n"); 
      printf("~ucServerChannel: 0x%x\n",((COM_TRegisterCnf *)msg) -> ucServerChannel); 
      printf("~iResult: 0x%x\n",((COM_TRegisterCnf *)msg) -> tHdr.iResult); 
 
      // Fill the DBM component with protocol specific parameters of the COM component 
      COM_ReqFillPdl(((COM_TRegisterCnf *)msg) -> tHdr.uiSeqNr, 
         ((DBM_TRegisterServiceCnf *)msg)->ulDbmHandle, 
    ((COM_TRegisterCnf *)msg) -> ucServerChannel); //#12 
 
 break; 
 
 case COM_REGISTER_CNF_NEG: 
      printf("COM_REGISTER_CNF_NEG  ! Failed to register RFCOMM channel !\n"); 
      application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm COM Fill Protocol Descriptor List 
//#12 
 case COM_FILL_PDL_CNF: 
  printf("COM_FILL_PDL_CNF\n"); 
 /* 
  L2CA_ReqFillPdl(((COM_TFillPdlCnf *)msg)->tHdr.uiSeqNr, 
     ((DBM_TRegisterServiceCnf *)msg)->ulDbmHandle, 
     BT_PSM_SDP); 
 */ 
 
 // Sets encryption mode, enable or disable 
 HCI_ReqWrEncryptMode(0,HCI_ENCRYPT_OFF); //#13 
 break; 
 
 case COM_FILL_PDL_CNF_NEG: 
  printf("COM_FILL_PDL_CNF_NEG\n"); 
  printf("~iResult: 0d%d\n",((COM_TFillPdlCnfNeg *)msg)->tHdr.iResult); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm write encryption mode 
//#13 
 case HCI_WR_ENCRYPT_MODE_CNF: 
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     printf("HCI_WR_ENCRYPT_MODE_CNF   - Successfully write 
encrypt mode\n"); 
 
     // Sets the authentication mode, this parameter specifies whether authentication mode 
     // is required during link setup 
     HCI_ReqWrAuthMode(0,HCI_AUTH_DISABLE); //#14 
 
 break; 
 
 case HCI_WR_ENCRYPT_MODE_CNF_NEG: 
     printf("HCI_WR_ENCRYPT_MODE_CNF_NEG   ! Failed to write encrypt 
mode\n"); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm write authentication mode 
//#14 
 case HCI_WR_AUTH_MODE_CNF: 
     printf("HCI_WR_AUTH_MODE_CNF   - Successfully write authentication 
mode\n"); 
 
     // Set the timeout value 8 sec, maximum time the device will wait for a response on the pagescan 
     HCI_ReqWrPageTmo(0,0x3200); //#15 
 break; 
 
 case HCI_WR_AUTH_MODE_CNF_NEG: 
           printf("HCI_WR_AUTH_MODE_CNF_NEG   ! Failed to write authentication 
mode\n"); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm page timeout 
//#15 
 case HCI_WR_PAGE_TMO_CNF: 
    printf("HCI_WR_PAGE_TMO_CNF   - Successfully write page 
timeout\n"); 
 
      // Write the connect timeout parameter 5 sec 
      HCI_ReqWrConnectTmo(0,0x1FA0); //#16 
 break; 
 
 case HCI_WR_PAGE_TMO_CNF_NEG: 
    printf("HCI_WR_PAGE_TMO_CNF_NEG   ! Failed to write page 
timeout\n"); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm write connect timeout 
//#16 
 case HCI_WR_CONNECT_TMO_CNF: 
    printf("HCI_WR_CONNECT_TMO_CNF   - Successfully write 
connect timeout\n"); 
 
    // Write the Class Of Device of the local device 
     HCI_ReqWrCod(0,_tCod); //#17 
 
 break; 
 
 case HCI_WR_CONNECT_TMO_CNF_NEG: 
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    printf("HCI_WR_CONNECT_TMO_CNF_NEG   ! Failed to write connect 
timeout\n"); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm write cod 
//#17 
 case HCI_WR_COD_CNF: 
    printf("HCI_WR_COD_CNF    - Successfully write cod\n"); 
 
    // Read the Class Of Device parameter 
    HCI_ReqRdCod(0); //#18 
 
 break; 
 
 case HCI_WR_COD_CNF_NEG: 
    printf("HCI_WR_COD_CNF_NEG    ! Failed to write cod\n"); 
 break; 
 
// Confirm read cod 
//#18 
 case HCI_RD_COD_CNF: 
    printf("HCI_RD_COD_CNF    - Successfully read class of 
device\n"); 
    printf("~Class of device: 0x%x\n",((HCI_TRdCodCnf*)msg)->tCod); 
 
    // Changes the name of the local device, this will be reset after HCI_CmdReset or Power Up 
    HCI_ReqWrName(0,"Techlabs Blip"); //#19 
 
 break; 
 
 case HCI_RD_COD_CNF_NEG: 
    printf("HCI_RD_COD_CNF_NEG    ! Failed to read class of 
device\n"); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm Write name 
//#19 
 case HCI_WR_NAME_CNF: 
      printf("HCI_WR_NAME_CNF    - Successfully written Friendly 
Name\n"); 
 
      // Read the bluetooth address of the local device 
      HCI_ReqLocalAddress(0); //#20 
 break; 
 
 case HCI_WR_NAME_CNF_NEG: 
      printf("HCI_WR_NAME_CNF_NEG   ! Failed to write Friendly Name\n"); 
      application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm Local Address 
//#20 
 case HCI_LOCAL_ADDRESS_CNF: 
      printf("HCI_LOCAL_ADDRESS_CNF   - Successfully to read local 
address\n"); 
 
 printf( "~Local address: 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x\n", 
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      ((HCI_TLocalAddressCnf *)msg) -> tBtAddress.ucByte0, 
      ((HCI_TLocalAddressCnf *)msg) -> tBtAddress.ucByte1, 
      ((HCI_TLocalAddressCnf *)msg) -> tBtAddress.ucByte2, 
      ((HCI_TLocalAddressCnf *)msg) -> tBtAddress.ucByte3, 
      ((HCI_TLocalAddressCnf *)msg) -> tBtAddress.ucByte4, 
      ((HCI_TLocalAddressCnf *)msg) -> tBtAddress.ucByte5 ); 
 
       // Writes the scan enable settings, this indicates whether page and/or inquiry scan is enabled or 
disabled 
       HCI_ReqWrScanEnable(0,HCI_INQUIRY_SCAN_ENABLED|HCI_PSCAN_ENABLED); 
//#21 
 break; 
 
 case HCI_LOCAL_ADDRESS_CNF_NEG: 
      printf( "HCI_LOCAL_ADDRESS_CNF_NEG   ! Failed to read local 
address\n"); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
// Confirm Scan Enable 
//#21 
 case HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF: 
      printf("HCI_SCAN_ENABLE_CNF   - Successfully enabled inquiry 
scan\n"); 
 
      // Now the blip is set in scan mode and is waiting for a HCI_CONNECT_IND 
 break; 
 
 case HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF_NEG: 
      printf("HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF_NEG   ! Failed to enable inquiry 
scan\n"); 
      application_running = 0; 
 break; 
 
/* 
 case SDS_START_CNF: 
  printf("SDS_START_CNF   - Successfully start SDS server\n"); 
 break; 
 
 case SDS_START_CNF_NEG: 
  printf("SDS_START_CNF_NEG  ! Failed start SDS server\n"); 
 break; 
*/ 
//#22 
 case HCI_CONNECT_IND: 
     printf( "HCI_CONNECT_IND                 @ Remote client trying to connect 
@\n"); 
     printf( "~Remote parameters:\n"); 
     printf( "~Remote address: 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x\n", 
      ((HCI_TConnectInd *)msg) -> tBtAddress.ucByte0, 
      ((HCI_TConnectInd *)msg) -> tBtAddress.ucByte1, 
      ((HCI_TConnectInd *)msg) -> tBtAddress.ucByte2, 
      ((HCI_TConnectInd *)msg) -> tBtAddress.ucByte3, 
      ((HCI_TConnectInd *)msg) -> tBtAddress.ucByte4, 
      ((HCI_TConnectInd *)msg) -> tBtAddress.ucByte5 ); 
    printf( "~Remote tCod: 0x%x\n", ((HCI_TConnectInd *)msg) -> tCod); 
    printf( "~ucLinkType: 0x%x\n", ((HCI_TConnectInd *)msg) -> ucLinkType); 
 
     // Respond on the HCI_CONNECT_IND message 
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     HCI_RspConnect(&msg, HCI_NO_ERROR, HCI_SLAVE); //#23 
 
     // Blip wait for a HCI_CONNECT_COMPLETE_EVT 
 
 break; 
 
//#23 
 case HCI_CONNECT_COMPLETE_EVT: 
    printf( "HCI_CONNECT_COMPLETE_EVT  < Successfully connect complete evt 
>\n"); 
    printf( "~Remote address: 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x\n", 
      ((HCI_TConnectCompleteEvt *)msg) -> tBtAddress.ucByte0, 
      ((HCI_TConnectCompleteEvt *)msg) -> tBtAddress.ucByte1, 
      ((HCI_TConnectCompleteEvt *)msg) -> tBtAddress.ucByte2, 
      ((HCI_TConnectCompleteEvt *)msg) -> tBtAddress.ucByte3, 
      ((HCI_TConnectCompleteEvt *)msg) -> tBtAddress.ucByte4, 
      ((HCI_TConnectCompleteEvt *)msg) -> tBtAddress.ucByte5 ); 
 
    printf( "~tBtHandle: 0x%x \n", ((HCI_TConnectCompleteEvt *)msg) -> tBtHandle); 
    printf( "~ucLinkType: 0x%x \n", ((HCI_TConnectCompleteEvt *)msg) -> ucLinkType); 
    printf( "~ucEncryptionMode: 0x%x \n", ((HCI_TConnectCompleteEvt *)msg) -> 
ucEncryptMode); 
 
     // Wait for L2CA_CONNECT_IND 
 
 break; 
 
//#24 
 case L2CA_CONNECT_IND: 
     printf( "L2CA_CONNECT_IND              @ L2CAP connection established @\n"); 
     printf("~uiPSM: 0x%x\n", ((L2CA_TConnectInd *)msg) -> uiPsm); 
     printf("~uiCid: 0x%x\n", ((L2CA_TConnectInd *) msg)->uiCid); 
 
     // Accept the connection 
            L2CA_RspConnect( ((MSG_TMsg **)(&msg)), 
        L2CA_POS_RESULT, 
        ((L2CA_TConnectInd*) msg)->uiCid); 
    break; 
 
 
 case L2CA_CONFIG_IND: 
      printf("L2CA_CONFIG_IND    @ L2CAP Configuration request 
@\n"); 
      printf("~uiCid: 0x%x\n",((L2CA_TConfigInd *)msg) -> uiCid); 
      printf("~uiOutMtu: 0x%x\n", ((L2CA_TConfigInd *)msg) -> uiOutMtu); // Max number of 
bytes to be send in 1 packet over this Cid 
      printf("~tInFlow: 0x%x\n", ((L2CA_TConfigInd *)msg) -> tInFlow); // QoS of the data 
stream, received over this Cid 
      printf("~uiRemoteLocalFlushTime: 0x%x\n", ((L2CA_TConfigInd *)msg) -> 
uiRemoteFlushTime); // 
 
      pt_InFlow = ((L2CA_TConfigInd *)msg)->tInFlow; 
 
      L2CA_RspConfig(((MSG_TMsg **)(&msg)), 
    L2CA_POS_RESULT, 
    ((L2CA_TConfigInd *)msg) -> uiOutMtu, 
    &pt_InFlow, 
    ((L2CA_TConfigInd *)msg) -> uiRemoteFlushTime); 
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     L2CA_ReqConfig(0,0x40, 
       L2CA_CONFIG_DEFAULT_MTU,&pt_InFlow, 
       L2CA_CONFIG_DEFAULT_FLUSH_TIME); 
 //L2CA_ReqDeRegister(0,BT_PSM_SDP); 
 //L2CA_ReqRegister(0,BT_PSM_RFCOMM); 
break; 
 
 case L2CA_CONFIG_CNF: 
  printf("L2CA_CONFIG_CNF    - Successfully 
configure\n"); 
 break; 
 
 case L2CA_CONFIG_CNF_NEG: 
  printf("L2CA_CONFIG_NEG    ! Failed to configure\n"); 
  printf("~iResult: 0d%d\n", msg->tHdr.iResult); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
 case L2CA_DATA_IND: 
  printf("L2CA_DATA_IND   @ L2CAP Data is being received @ 
\n"); 
 
  L2CA_RspData(0,L2CA_POS_RESULT,0x40); 
 
      // Extract data from L2CAP message 
  puc_Data = L2CA_DataExtract( (L2CA_TDataInd *) msg, &uiLength, &uiCid); 
 
     if( uiLength > 0 ) 
     { 
  printf( "\nReceived message : \" " ); 
 
  puc_Temp = puc_Data; 
  for( i=0; i<uiLength; i++ ) 
      printf( "0x%x ", *puc_Temp++ ); 
  printf( "\"\n" ); 
     } 
     else 
     { 
  printf( "Received an empty message\n" ); 
     } 
 
     printf( "~uiCid: \"0x%x\"\n", uiCid ); 
 
 
L2CA_RspData(0,L2CA_POS_RESULT,&uiCid); 
  //application_running = 0; 
 
//Längre än hit kommer inte kommunikationen med Ericsson T68. Den är oändligt läge och kan inte finna 
//OBEX. 
break; 
 
 case L2CA_DATA_CNF: 
     printf( "L2CA_DATA_CNF                - L2CAP echoed back to client\n"); 
 
//     L2CA_ReqDeRegister(0,BT_PSM_SDP); 
     //L2CA_ReqDisconnect(0,0x40); 
     break; 
 
 case L2CA_DATA_CNF_NEG: 
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     printf( "L2CA_DATA_CNF_NEG            ! Failed to send L2CAP data - exiting!\n"); 
     HCI_CmdReset(); 
            application_running = 0; 
     break; 
 
 case L2CA_DEREGISTER_CNF: 
  printf("L2CA_DEREGISTER_CNF   - Successfull deregister\n"); 
 
  application_running = 0; 
 
 break; 
 
 case L2CA_DEREGISTER_CNF_NEG: 
  printf("L2CA_DEREGISTER_CNF_NEG\n"); 
  application_running = 0; 
 break; 
 
 case L2CA_DISCONNECT_CNF: 
     printf("L2CA_DISCONNECT_CNF    - Successfully disconnect confirm\n"); 
 
 break; 
 
 case L2CA_DISCONNECT_CNF_NEG: 
     printf("L2CA_DISCONNECT_CNF_NEG   ! Failed to disconnect confirm\n"); 
 
 break; 
 
 case L2CA_DISCONNECT_EVT: 
     printf( "L2CA_DISCONNECT_EVT          - L2CAP disconnected\n"); 
     //L2CA_ReqDeRegister(0, BT_PSM_APP);  // No event generated, always succeeds 
     //L2CA_ReqDeRegister(0,BT_PSM_SDP); 
     //L2CA_ReqDeRegister(0,BT_PSM_RFCOMM); 
     HCI_CmdReset(); 
     application_running = 0; 
     break; 
 
 case HCI_DISCONNECT_COMPLETE_EVT: 
     printf( "HCI_DISCONNECT_COMPLETE_EVT  - HCI disconnected\n"); 
     HCI_CmdReset(); 
     application_running = 0; 
     break; 
 
 default: 
     printf("Unexpected message, MessId: 0x%x - exiting!\n", msg->tHdr.tId); 
     printf("~iResult: 0d%d\n", msg->tHdr.iResult); 
     application_running = 0; 
 
 } 
    } 
}
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BlipC11-Tekniskspecifikation 
 
Hardware 
CPU: ARM7 TDMI based 32-bit RISC; 22.5 MHz clock rate 
Memory: 2 MBytes RAM and 2 MBytes Flash (solid state storage) 
Serial port: 115.2 Kbps; RS232 
Ethernet port: 10BaseT port; 10 Mbps data rate 
Bluetooth interface: 1.0b, Class 2; 2.4 GHz; 10 meter range 
 
Mechanical 
Size: 117  
x 88 x 32 mm 
Weight: 300 g 
Power: 4.5 - 15 VDC; less than 300 mA operating current 
 
Software 
Operating system: uClinux 
Library functions: uClibc 
Ericsson Bluetooth Host Stack 
Open source GNU cross development toolset (binutils, gcc, and gdb/Insight 
configured for arm-elf) 
Windows-based maintenance tool, used for updating data and applications stored in 
the blip  
 
Den tekniska informationen har erhållits från en artikel på internet36. 

                                                 
36 Device Profile: Ericsson´s Bluetooth ”Blip” project R&D 
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Sammanställning av felmeddelanden 
 
Req, CNF, CNF_NEG, IND, Rsp, RspNeg, Cmd, EVT, HCI 
 
HCI 
CNF 
0x1800f  HCI_DISCONNECT_CNF 
0x18061  HCI_WR_NAME_CNF 
0x18066  HCI_CONFIGURE_PORT_CNF 
0x18068  HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF 
 
IND   
0x28007  HCI_CONNECT_IND 
0x2800a  HCI_DATA_IND 
0x28027  HCI_PINCODE_IND 
 
CNF_NEG 
0x58068  HCI_WR_SCAN_ENABLE_CNF_NEG 
 
EVT 
0x68008  HCI_CONNECT_COMPLETE_EVT 
0x68010  HCI_DISCONNECT_COMPLETE_EVT 
 
RFCOMM 
0x4058012 COM_FILL_PDL_CNF_NEG 
 
Med hjälp av undersökningen kan man avkoda ovanstående exempel 0x4058012 där man 
utläsa 0x40, som avslöjar att det är ett meddelande som kommer ifrån RFCOMM lagret. De 
två efterföljande byten förtäljer att detta rör sig om ett meddelande av typen CNF_NEG. Det 
sista bitarna är de som finns deklarerade i ”header” filen (fast i decimalform) men avslöjar 
endast att det är ett meddelande med egenskapen FILL_PDL. 
 
Efter att ha funnit sambandet, var det enkelt att veta från vilket lager telefonen skickade samt 
vad det var för typ av meddelande (CNF, EVT, IND etc.). Detta underlättade 
programmeringen oerhört och man behövde ej mer haka upp sig på sådana problem. Värt att 
notera är att meddelanden från HCI lagret endast har 5 bytes långa meddelanden och saknar 
därför de två första byten som anger vilket lager det härstammar ifrån. 


