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Sammanfattning 
Radiofrekvensidentifiering, RFID är en teknik för automatisk identifiering av objekt. 
RFID möjliggör identifiering och trådlös fjärravläsning av objekt. Teknikens egen-
skaper möjliggör en uppsjö av användningsområde exempelvis inom säkerhetsområdet 
och behörighetskontroller, spårning och märkning av varor, i tillverkningsprocesser och 
andra områden.  Det finns stora företag som har uppmärksammat den nya teknikens 
potential och gör därför stora satsningar. Rapportens uppdragsgivare, R2M, har sedan 
en tid varit intresserad av tekniken. 
 
Syften med denna rapport har varit att undersöka hur långt gången utvecklingen av stan-
darder för RFID-tekniken är, undersöka om det finns fördelar och nackdelar med RFID-
tekniken för livsmedelsbutiker samt att utreda vilka krav som kommer att ställas på 
befintliga IT-system som kommer att interagera med den nya tekniken. I arbetet har 
även implementerats en demoapplikation som visar hur tekniken praktiskt kan till-
lämpas. 
 
För att uppnå syften har intervjuer med representanter för ICA och Extenda AB samt 
studier av Extenda ABs och Metro Groups webbplatser genomförts. I utvecklingen av 
demoapplikationen har WebLogic Servern, Oracle databashanterare, J2EE standarden 
och befintligt RFID-testsystem använts.  
 
Det finns ett flertal publicerade standarder som täcker en del områden för RFID-
tekniken. Arbetet med framtagning av standarder pågår bland officiella och icke 
officiella organisationer.  
 
RFID-teknikens egenskaper möjliggör att i framtiden kommer det att vara möjligt att 
följa ett objekt under hela dess livscykel, det vill säga från tillverkningen till försälj-
ningen. Användningen av RFID-tekniken i en butiksmiljö innebär ett flertal fördelar. De 
viktigaste finns inom inleverans och lagerhantering, då snabbare kontroll vid gods-
mottagning kan göras, ökad effektivitet vid inventeringsarbetet samt bättre kvalitet på 
produktfakta. Detta leder bland annat till reducering av personal- och inventerings-
kostnader. Den slutgiltiga utmaningen vid införande av tekniken är obemannade kassor 
och därmed enklare betalningssätt, minskade köar vid kassa, ökad försäljning samt 
bättre kundservice. Den största hinder för användning av RFID-tekniken idag är kost-
nader för RFID-komponenter och bristen på gemensamma standarder.  
 
Butiker som använder sig av streckkoder idag har välfungerande IT-system. Vid in-
förande av RFID-tekniken finns det dock aspekter som man bör ta hänsyn till för att be-
fintliga systems prestanda och tillgänglighet inte ska påverkas negativt. Användningen 
av RFID innebär en ökning av varudata. Detta innebär att både lagringskapacitet, data-
flöde och datahantering kommer att öka. Även placering av RFID-läsare i butiken, deras 
räckvidd och precision, möjliga störningar med annan trådlös utrustning samt hantering 
av kommunikationen mellan de befintliga systemen och RFID-läsaren kräver en del 
ansträngningar.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet. I kapitlet 
presenteras också syftet och genomförandet. För att klargöra vad som ligger inom 
studieområdet beskrivs även avgränsningar.   
 
1.1 Bakgrund 
Automatisk identifiering, Auto-ID, är en teknik som förekommer idag i stor sträckning 
inom många områden. Auto-ID används bland annat inom säkerhetsområdet och 
behörighetskontroller, spårning och märkning av varor, i tillverkningsprocesser med 
mera. Den mest kända Auto-ID teknik är streckkodsystemet som utvecklades i början av 
70-talet. En streckkod är ett ID-nummer som utgör en identitet för ett föremål eller en 
grupp föremål.  
 
Radiofrekvensidentifiering, RFID är en annan teknik för automatisk identifiering av 
objekt. RFID möjliggör identifiering och trådlös fjärravläsning av objekt, vilket medför 
många nya tillämpningar inom industrin, till exempel märkning och spårning av varor 
under dess livscykel. Tillämpningen av RFID kommer att gynna alla inblandade parter i 
detaljhandeln; det vill säga tillverkare, leverantörer, slutkonsumenter och även myndig-
heter. Enligt Sanjay (2003) kommer automatiserad inventering av produkter med hjälp 
av RFID-teknik att revolutionera hanteringen av leverans genom att möjliggöra auto-
matiskt realtidsbevakning samt kvalitets- och leveranskontroller. Redan idag finns det 
stora företag som har uppmärksammat den nya teknikens potential och gör därför stora 
satsningar. Det mest framträdande exemplet är det amerikanska företaget Wal-Mart som 
är också ett av pionjärerna bakom införandet av streckkodstekniken. I år har Wal-Mart 
meddelat att företaget kommer att kräva att sina leverantörer förser pallar och paket med 
RFID-märkning från och med 2005.  
 
Standardisering är en viktig aspekt för att en ny teknik ska slå igenom och därmed 
användas i större utsträckning. Detta gäller även för RFID-tekniken. Standardisering 
innebär fördelar för både tillverkare och konsumenter genom att bland annat möjliggöra 
kompabilteten mellan olika tillverkare, minska kostnader och öka förtroende för den nya 
tekniken. Därför är det av stor intresse att undersöka hur arbetet med framtagningen av 
standarder för RFID-teknik fortskridit.  
 
Ett eventuellt införande av RFID-tekniken kommer troligtvis att påverka företag i olika 
avseende. I denna rapport har intresset riktats mot fördelar och nackdelar med in-
förandet av tekniken samt de krav som ställs på befintliga IT-system. 
 
Arbetets uppdragsgivare, R2M AB, är ett konsultbolag med kompetens inom verk-
samhets- och affärskartläggning, organisationsförändring och införandeprojekt med IT-
stöd för transaktionshantering, informationsåtkomst och verksamhetsprocesser. R2M 
har sedan en tid varit intresserad av utvecklingen av radiofrekvensidentifiering i syn-
nerhet standarder, fördelar och nackdelar samt krav på befintliga IT-system som 
kommer att interagera med den nya tekniken. Företaget är även intresserad av att ut-
veckla en demoapplikation som på ett enkelt sätt visar hur RFID-tekniken kan tillämpas.  
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1.2 Syfte 
Syften med arbetet är att: 

• Genom att studera tillgängliga standarder för RFID-märkning undersöka hur 
långt gången utvecklingen av standarder för RFID-tekniken är.  

• Undersöka om det finns fördelar och nackdelar med RFID-tekniken för livs-
medelsbutiker samt att utreda vilka krav som kommer att ställas på befintliga IT-
system som kommer att interagera med den nya tekniken.  

• Implementera en demoapplikation som visar hur tekniken praktiskt kan till-
lämpas. 

 
1.3 Avgränsningar 

• I rapporten kommer endast standarder för RFID-tekniken som behandlar objekt-
märkning att studeras.  

• RFID-tekniken används inom en mängd olika områden. Några av dem nämns 
endast övergripande i rapporten. Fokusen i denna rapport ligger dock på an-
vändningen av tekniken i livsmedelsbutiker som även använder sig av streck-
kodssystemet.  

• Demoapplikationen utvecklas i Java enligt J2EE-standard, med WebLogic 
Server som applikationsserver och Oracle som databashanterare. Befintliga 
RFID transpondrar och befintlig RFID-läsare från Trolley Scan nyttjas. 

 
1.4 Metod och genomförande 
Arbetet utfördes i flera steg. I första skedet gjordes en litteraturstudie av RFID-tekniken 
för att skaffa bakgrundskunskap inom området. Därefter studerades standardiserings-
arbete för RFID-tekniken, vilka organisationer som är inblandade i framtagande av 
standarder samt vilka standarder som är publicerade eller befinner sig under  
utvecklingsfasen.    
 
Ett av arbetets syften är att identifiera vilka krav som kommer att ställas på bakom-
liggande IT-sytem vid införande av den nya tekniken. För att identifiera dessa krav har 
jag genomfört både intervjuer och studier av webbplatser. Intervjuerna har genomförts 
via e-post med två personer som arbetar inom IT-området på ICA AB och Extenda AB. 
Syftet med intervjuerna och studien av Extendas AB webbplats har varit att få kunskap 
om hur befintliga IT-system i butiker som använder sig av streckkodstekniken ser ut 
idag. 
 
 Jag har även studerat Metro Groups webbplats för att se hur företaget tillämpar RFID-
tekniken i sin livsmedelbutik ”The Future Store” i Rheinberg Tyskland. Metro gruppens 
”Future Store” är ett pilotprojekt mellan olika företag bland andra Metro Group, SAP1 
och Intel. Syftet med projektet är att främja nya tekniker inom detaljhandeln på nationell 
och internationell nivån. I ”Future Store” används radiofrekvensidentifiering i till 
exempel vid godshantering, inventering, smarta hyllor och check-out. 
 
I sista skedet av arbete har en demoapplikation utvecklats för att visa hur RFID-
tekniken kan utnyttjas. I utvecklingsarbetet har också ingått inlärning av de verktyg som 
skulle användas, det vill säga WebLogic Servern, Oracle, J2EE standarden och 
befintligt RFID-testsystem. Arbetsmetoden under utvecklingsfasen har i huvudsak be-

                                                 
1 SAP är ett världsledande företag inom affärssystemområdet.  
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stått av systematisk problembehandling och ”brainstorming”. Men även vissa inslag av 
utredande karaktär har förekommit. Som det nämndes ovan har jag tittat på hur be-
fintliga kassasystem är uppbyggda. 
 
1.5 Begrepp och förkortningar 
Begrepp 
 

Affärslogik  Business logic, rutiner för affärsverksamhets-
relaterade aktiviteter, exempelvis beräkning av 
rabatt vid försäljning av varor eller summa att 
betala. 

 
Applikationsserver Programvara som hjälper andra program att 

köra effektivt på en server. Det är exempelvis 
en applikationsserver som gör att Enterprise 
JavaBeans kan exekveras på en server. 

 
Beständighet  Persistence, egenskap hos data i ett system. 
 
Connection pooling Att hålla ett antal databaskopplingar redo för 

användning. 
 
Databashanterare Program som håller ordning på en databas. Det 

finns exempelvis funktioner för att snabbt 
lägga till, ändra, ta bort och söka information. 

 
EJB-container EJB-behållare, styr enterprisebönornas livs-

cykel, hanterar säkerhet och trådning samt till-
handahåller diverse tjänster såsom nätverk, 
beständighet och transaktioner. 

 
Enterpriseböna EJB-instans. 
 
Enterprise JavaBeans server   

Enterprise JavaBeans server är den program-
vara som behövs för att en server ska kunna ta 
hand om bönor. 

 
Entitetsböna Entity bean, ett beständigt objekt som 

representerar data i en databas. 
 
Java Communications API 
 API för hanteringen av kommunikationen med 

andra enheter exempelvis fax och modem i 
Java. 

 
Klass Den programkod som föreställer ett objekt i 

den världen som modelleras.  
 



Inledning 

 - 4 - 

Prestanda I vilken grad ett system eller en komponent 
fullbordar sin funktionalitet inom givna be-
gränsningar, som hastighet, precision eller 
minnesutnyttjande med minimalt användande 
av resurser. 

 
Primärnyckel Attribut hos en databaspost som identifierar 

den och endast den posten. 
  
Radio Frekvens Identifiering 
 En teknik för automatisk identifiering av 

objekt. Tekniken möjliggör identifiering och 
trådlös fjärravläsning av objekt. 

 
RFID-läsare Läser och skriver data från och till 

transpondrarna. 
 

RFID-transponder Transponder är fäst vid objekten som ska 
identifieras och är databäraren i ett RFID-
system. 

  
Serialiserbar Serializable, egenskap hos ett objekt som gör 

att objektet omvandlas till en oktettföljd för 
enkel överföring eller lagring och sedan om-
vandlas till ett objekt igen. 

 
Serieport En in/utmatningskanal där data överförs 

seriellt. Används ofta för kommunikation med 
terminaler och modem. 

 
Skalbarhet Ett systems skalbarhet förmågan att växa i 

storlek samtidigt som det behåller dess egen-
skaper och kvalitéer. 

 
Streckkod Kod som består av streck med varierande 

tjocklek som kan läsas med optisk läspenna och 
därmed direkt matas in i datorn. Vanliga typer 
av koder är EAN och UPC. 

 
Tillgänglighet Systemets förmåga att aktivt hantera an-

vändarnas begäran.   
 

Värdeobjekt Value object, ett serialiserbart Java-objekt som 
används för att ”klumpa ihop” flera data till ett 
objekt för att minska resursåtgången framförallt 
vid anrop av metoder. 

 
WebLogic Server Applikationsserver som används vid ut-

vecklingen av demoapplikationen i det här 
arbetet. 
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Förkortningar 
 

API Application Programming Interface, en upp-
sättning subrutiner eller funktioner som ett 
program kan anropa för att utföra någonting. 

 
EAN European Article Numbering  

 
EJB Enterprise JavaBeans 
 
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read 

Only Memory, är en typ av ROM minnet men 
kan raderas elektriskt, med programvara i 
tillämpningen. 

 
GUI Graphic User Interface, samlingsnamn för de 

olika program som finns för datorer av olika 
typ. Avsikten med dem är att underlätta 
användningen av datorn. 

 
IEC International Electrotechnical Commission 
 
ISO International Organization for Standardization 
 
J2EE Java 2 Enterprise Edition 
 
JDBC Java Database Connectivity, API för databas-

åtkomst i Java. 
 
RAM Random Access Memory, läs/skrivminne, en 

minnesenhet som både kan läsas och skrivas, 
arbetsminne i datorer är vanligen RAM-
minnen. Minnet är flyktigt vilket innebär att all 
information i minnet försvinner när strömmen 
slås av. 

  
RFID Radio Frekvens Identifiering 
 
ROM Read Only Memory, läsminne, lagringsmedium 

vars innehåll inte kan ändras. Innehållet läggs 
in i minnet vid tillverkningen. 

 
UPC Universal Product Code, en streckkod som 

används i USA och som är kompatibel med 
dess europeiska motsvarighet som heter EAN. 
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2 Bakgrundsfakta om RFID 
Radiofrekvensidentifiering, RFID är en integrerad del i våra liv utan att vi behöver 
känna till det. RFID används i hundratals applikationer runt om i världen, till exempel i 
billarm, övervaknig av trafik och automatiserade parkeringsbiljetter. 
 
Ett enkelt sätt att förklara funktionen av ett RFID-system är att jämföra det med 
streckkoder, som fungerar på ungefär samma sätt, men som inte använder radiovågor 
som bärare av information. När man istället använder radiovågor behöver inte 
märkningen vara synlig, den kan finnas inbäddad i till exempel ett papper, en vätska, 
under huden på ett djur eller ingjuten i betong [13]. 
 
Ett tidigt arbete inom RFID-området, skrevs av Harry Stockman (1948). Stockman 
fastslog att ”Evidently, research and development work has to be done before the 
remaining basic problems in reflected-power communication  are solved, and before the 
field of useful applications is explored.”  Mycket har hänt sedan Harry Stockmans 
arbete. Andra tekniker som har visat sig vara nödvändiga för utvecklingen av ”reflected-
power” kommunikation har utvecklats: transistorn, mikroprocessorn, nätverks-
kommunikation, med mera [28].  

 
I början av 1960-talet började kommersiella intressen för RFID-tekniken att dyka upp, 
det var dock i slutet av 1960-talet som utvecklingen och implementeringen tog fart på 
allvar. Bland de första företagen att utnyttja tekniken finns Sensormatic och Checkpoint. 
Dessa företag utvecklade elektroniska varularm, så kallade ”Electronic Article Surr-
veillance” EAS, för att undvika stölder. Dessa system använder sig av 1-bits RFID-
kretsar, vilket innebär att endast närvaro eller frånvaro av en transponder eller tagg 
kunde spåras. Elektroniska varularm sägs vara den första och största kommersiella 
produkten som utnyttjar RFID-tekniken [28]. 

 
1970-talet karakteriserades av utvecklingsarbete inom RFID. Applikationer utvecklades 
först och främst för att spåra djur, bilar samt automatisering av tillverkningsprocesser. 
1980-talet blev det årtionde där RFID-tekniken började utvecklas och installeras i större 
skala. Tester inom olika områden genomfördes på till exempel vägtullar. Först i världen 
med genomförande av vägtullsapplikationen blev Norge år 1987 som därefter följdes av 
USA vid Dallas North Turnpike 1989 [28]. 

 
Under 90-talet tog forskning och utveckling inom RFID-området flera steg framåt. Idag 
drivs utvecklingen framåt tack vare att samtidigt som funktionaliteten av RFID utvidgas 
dyker fler och fler användningsområden upp.  Det ständigt ökande intresset för tele-
kommunikation och e-handel gör att RFID-tekniken kommer närmare kunder för varje 
dag [28]. 
 
2.1 RFID komponenter 
Syftet med ett RFID-system är att bära data i så kallade transpondrar och återge dessa 
data vid ett bestämt tillfälle för att tillfredsställa ett applikationsbehov. Data i trans-
pondern kan identifiera ett objekt i en tillverkningskedja, en vara, ett djur eller en person 
[24]. Ett RFID-system består huvudsakligen av transpondrar och en läsare.  
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För att förstå och uppskatta kapaciteten av RFID-system är det nödvändigt att ta hänsyn 
till systemets komponenter, se figur 1.  
 
Alla RFID-system består av tre huvudkomponenter [27]: 
• RFID-transponder eller tagg som är fäst i objekten som ska identifieras och är 

databäraren i ett RFID-system. 
• RFID-läsare som kan läsa och skriva data från och till en transponder. 
• Databehandlingsdelsystem som använder data från läsare för att nå ett specifikt 

syfte. 
 

 

 
Figur 1: RFID-systemkomponenter 

2.1.1 Transponder och dess egenskaper 
Transponder är länken mellan de fysiska objekten och datorprocessorn. En transponder 
innehåller en liten radiosändare, och är byggd på en särskild elektronisk krets, där även 
den elektroniska ID-koden är lagrad. Enheten kan även kallas för databärare, taggs eller 
kodbäraren. En transponder behöver inte ha ett batteri, eftersom effekten från huvud-
enhetens sändare samlas in av en spole i transpondern, som skapar en induktiv ström. 
Denna ström är tillräcklig för att aktivera en sändare. Sändaren sänder därefter ut koden 
som avläses av läsaren [25].  
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I figur 2 visas hur de grundläggande komponenterna i en transponder kan representeras  
[24]: 

 

 
Figur 2: Transponders beståndsdelar 

 
Transponderns minne kan vara av olika typer; Read Only Memory, ROM, Random 
Access Memory, RAM, och ”non-voloatile programmable” minne beroende på typen 
och användningsområdet för anordning. ROM minnet används för att lagra säkerhets-
data och transponderns operativa instruktioner, som tillsammans med processorns logik-
enhet hanterar svarstid, dataflöde, med mera. RAM-minnet används för att möjliggöra 
temporär datalagring under den tid transpondrarna kommunicerar med systemet. An-
vändning av Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) 
tillåter att huvudenheten eller en särskild programmerad enhet kan ändra koderna i 
transpondern [24]. 
 
Transpondrar finns i ett antal olika utformningar till exempel i kreditkortsformat, runda 
brickor i olika storlekar och skruvformade för att identifiera timmer eller trädföremål. 
Det finns transpondrar i olika storlek från små 10 mm långa glasrör till 150 mm stora 
plattor. Den batterilösa transpondern i figur 3 är enbart 13.3 x 3.3 mm trots att den be-
står av både krets, antenn och minne [25]. 

 

 
Figur 3: RFID-transpondrar 13,3 x 3,3 mm 

 
Strömförsörjning: För att en transponder ska kunna fungera behövs det kraft, även om 
det rör sig om mycket låga nivåer (mikro- och milliwatts). Transpondrar finns i två olika 
kategorier passiva eller aktiva. Aktiva transpondrar har en egen strömkälla i form av ett 
batteri, och är ofta läs- och skrivbara, det vill säga transponderns data kan skrivas över 
eller modifieras. Nackdelen med dessa transpondrar är att de är större och dyrare än 
passiva. I gengäld har de längre räckvidd och är mindre störningskänsliga. De kan jobba 
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i temperaturer från -50° upp till +70°. Trots användningen av ett batteri kan dessa ha en 
livslängd på tio år eller mer, beroende på förvaringstemperatur och användnings-
frekvens [24].  
 
Passiva transpondrar fungerar genom att utnyttja kraftfältet som bildas runt läsaren. 
Följaktligen är passiva transpondrar mycket lättare och billigare. Dessutom är deras 
livslängd i princip obegränsad. Nackdelar är att de har betydligt kortare räckvidd än de 
aktiva transpondrarna och kräver en läsare med högre strömförsörjning [25]. 
 
Datalagring: Data lagrade i transponder kräver någon typ av struktur, exempelvis data-
identifierare och extra bitar för identifiering och hantering av fel. Denna process kallas 
för källkodning. Standarder för numrering, sådana som ”EAN/ UCC2 Application 
Identifier Standard”3 kan användas för datalagring i transpondern [24]. 
 
Datamängden lagrad i transpondern beror på vilken applikation som används. Huvud-
sakligen används transpondrar för att lagra [24]: 

• identifierare, i vilka en numerisk eller alfanumerisk sträng är lagrad för 
identifieringssyfte eller som nyckel till data lagrad i en dator eller i ett 
informationssystem. 

• portabla data/filer, i vilka information kan vara organiserad, för kommunikation 
med data lagrad på annan plats. 

 
När det gäller datakapacitet finns det transpondrar som lagrar från 1 bit upp till 1000 
bitar. Transpondrar som lagrar upp till 128 bitar är tillräckliga för att hålla en iden-
tifierare och annat data exempelvis paritetsbitar för felhantering. Dessa transpondrar kan 
programmeras av tillverkaren eller av användaren. Transpondrar med datakapacitet upp 
till 512 bitar kan programmeras av användare och kan lagras med specifik data till 
exempel serienummer, paket innehåll eller resultat av tidigare transaktioner. Med ökad 
kapacitet öppnas möjligheter till organisation av data i fält eller sidor som kan selektivt 
förfrågas under läsprocessen [24]. 

 
Transponders antikollisionsmetoder: När olika transpondrar aktiveras samtidigt av 
läsarens signal kan störningar i kommunikationen uppstå. Den här typen av störning 
kallas för kollision och brukar resultera i att dataöverföringen misslyckas. För att 
läsaren ska kunna kommuniceras med flera transpondrar samtidigt måste någon typ av 
algoritm som garanterar antikollision finnas. Dessa metoder kallas för antikollisions-
metoder. En antikollisionsmetod måste utvecklas om en applikation har flera trans-
pondrar som samtidigt kommunicerar med läsaren [27]. 

 
RFID transpondrar medför en del problem när det gäller implementering av anti-
kollisionsalgoritmer på grund av transpondrarnas begränsade resurser. Bland annat har 
transpondrar begränsad beräkningskraft, vid inläsning kan det vara omöjligt att be-
stämma vilken del av transponderns identifierare som har läst hittills samt att det kan 
vara svårt att upptäcka kollisioner på grund av skillnader i styrkan från transpondrarnas 

                                                 
2 EAN International, EAN, och Uniform Code Council, UCC, är organisationer som fastställer, utvecklar 
och marknadsför standarder för identifiering, streckkoder samt elektroniks datautbyte som används inom 
administrativa processer samt planläggning och utförande av transporter och underhåll. 
3 EAN/ UCC Aplication Identifier Standard är ett mångsidigt verktyg för att underlätta effektiv för-
flyttning av varor och information. Standarden gäller för hantering av varor och information, såväl inom 
som mellan företag, globalt och i olika branscher. 
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signaler. Slutligen, som i de flesta trådlösa nätverk, kan inte antas att transpondrar ”hör” 
varandra [27]. 

 
Man brukar skilja mellan två olika typer av antikollisionsalgoritmer: probabilistisk eller 
deterministisk, beroende på hur transpondrar svarar under antikollisionsalgoritmer. I 
probabilistiska algoritmer, svarar transpondrar vid slumpmässig genererad tid. Det finns 
olika varianter av det probabilistiska protokollet beroende på hur stor kontroll läsaren 
har över transpondrarna. En del probabilistiska protokollen baseras på ”the Aloha4 
schema” från nätverkstekniken [27].    

 
I de deterministiska metoderna sorterar läsaren transpondrarna baserad på deras unika 
identifieringsnummer.  Den enklaste deterministiska metoden är den så kallade ”binary 
tree-walking” schemat. Metoden går ut på att läsaren traverserar trädet av alla möjliga 
identifierare. För varje nod i trädet kontrollerar läsaren för respons. Bara transpondrar 
som är barn till den kontrollerade noden svarar. Avsaknad av respons innebär att del-
trädet är tomt. Mottagning av respons anger för läsaren var den ska genomföra nästa 
sökning. I praktiken brukar de flesta RFID-antikollisionsalgoritmer vara en blandning 
av probabilistiska och deterministiska algoritmer [27].  
 
Läshastighet: Dataöverföringshastigheten beror huvudsakligen på vilket frekvens-
område som används. Allmänt kan sägas att ju högre frekvens desto högre läshastighet. 
Man bör ta hänsyn till att läs- och överföringsprocessen tar en viss tidsperiod, även om 
det handlar om millisekunder, vilket kan vara en viktig faktor i applikationer då en 
transponder snabbt passerar en förfrågnings- eller läszon [24]. 

 
Programmering och minneshantering: Transpondrar kan delas i enbart läsbar (Read 
Only, RO), skriv en gång och läs många (Write Once Read Many, WORM) eller skriv/ 
läs programmerade beroende på vilket typ av minne som de innehåller. RO-transponder 
brukar vara passiva och är förprogrammerade av tillverkaren med ett identifikations-
nummer som inte går att ändra. Dessa används för identifiering av djur, tillträdes-
kontroll och vid industriautomation [25]. WORM-transpondrar programmeras av an-
vändare. Dessa transpondrar kan användas för exempel vid flygbagage och paket-
hantering eller vid uthyrning av maskiner och redskap. Skriv- och lästranspondrar 
programmeras också av användaren men data som lagras kan ändras vid senare tillfälle 
[24]. Denna sort finns på containrar och järnvägsvagnar. I skriv/lästranspondrar kan 
man lagra all information om produkten som transpondern sitter på till skillnad från de 
tidigare nämnda som brukar arbeta mot en databas [27]. Det finns även portabla 
applikationer där transpondern kan programmeras ute på fältet medan den sitter på ett 
objekt [24]. 

 
Kostnad: Transpondrarnas kostnad beror på dess typ och inköpskvantitet. Trans-
pondrarnas kostnad ligger under en krona för de enklaste typerna till hundratals kronor 
för dem mest avancerade. Ökad komplexitet i kretsarnas funktionalitet, konstruktion och 
minneskapacitet kommer att påverka transpondrarnas kostnad. Allmänt är 
lågfrekvenstranspondrar billigare än högfrekvens, passiva transpondrar brukar också 
vara billigare än aktiva.   
                                                 
4Aloha , även kallad Alohametoden är ett enkelt kommunikationsschema i vilken varje källa 
”transmitter”, i nätverket sänder data varje gång det finns data ”a frame” att sända. Om data når dess 
destination ”a receiver”, sänds nästa data. Om data inte når destinationen, sänds data igen. Protokollet 
utvecklades av Hawais universitet för att användas vid satellitkommunikation [7].  
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2.1.2 RFID-läsare 
RFID-läsaren kan vara olika komplexa beroende på vilken typ av transponder som 
används och applikationens funktionalitet [24]. Läsaren består av en radiofrekvens-
modul, en kontrollenhet och ett kopplingselement för att ”förhöra” transpondrarna via 
radiofrekvenskommunikation [27]. Allmänt är läsaren den del av systemet som 
kommunicerar med transpondern och återger transponderns data till resten av systemet 
[25]. 
  

 
                Figur 4: RFID-läsaren 

 
 Efter att en signal från transpondern har mottagits och tolkats, kan olika algoritmer 
användas för att bestämma om signalen är en repeterad sändning och i så fall beordra 
transponder att avsluta sändningen. Detta kallas för ”Command Response Protocol” och 
används för att kringgå problemen vid snabb läsning av flera transpondrar vid samma 
tillfälle. Denna typ av förfrågningar kallas för ”Hands Down Polling”. Ett mer säkert 
men långsammare alternativ är att läsaren söker efter transpondrar med specifika 
identifierare och förfrågar dem [24].  

 
Läsare kan delas i två huvudsakliga typer, med eller utan integrerad antenn. Små läsare 
med integrerad antenn är handhållna och används till exempel inom logistikbranschen 
för att läsa av kollins ID-nummer under transporter. Det finns också stora läsare med 
separat antenn. Läsaren monteras centralt i en skyddad miljö och antennen monteras i 
den miljö där transpondrarna förekommer.  

 
Antennens design och finjustering är av stort vikt för systemets funktion och prestanda 
[26]. Antenner kan tillvärkas mycket tåliga och kan därför monteras i extremt utsatta 
miljöer, under vatten och i kalla och varma miljöer. Det finns även integrerade läsare 
och antenner som tillsammans med en handdator kan användas när det inte finns behov 
av att omedelbart sända information vidare [25]. 

 
Läsarens läsavstånd varierar från ett par millimeter upp till cirka hundra meter. Det som 
påverkar läsavståndet är transponderns typ, storlek, arbetsfrekvens, antennens storlek 
och den omgivande miljön [25]. 

 
Läshastigheten för en läsare varierar med vald teknik men även vilken programvara som 
styr läsaren. Om läsaren kan bortse från transpondern som den redan har läst kan den 
agera mycket snabbt. 
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2.2 Frekvensområden 
Kommunikationskanaler som används i radiofrekvenskommunikation isoleras genom 
att använda olika frekvensområde. Detta regleras i, och omfattas av landets lagar. Olika 
delar av det elektromagnetiska spektret tilldelas olika syfte. Allokering kan skilja sig 
från land till land. Idag genomförs arbete för att ta fram standarder inom detta område 
[24]. 

 
Någorlunda uniformitet börjar nås när det gäller användning av frekvensområden 
genom att särskilja tre olika zoner, Europa och Africa (Zon 1), Nord- och Sydamerika 
(Zon 2), Ostasien och Australien (Zon 3). Varje land hanterar allokering av frekvenser 
inom sina gränser men de måste följa bestämda riktlinjer för den specifika zonen.  
Tyvärr har allokeringen av frekvenser inte varit konsekvent under åren och detta har 
medfört att det finns få frekvenser som är tillgängliga för global användning. Detta 
kommer dock att förändras med åren. Idag är målsättningen att nå uniformitet före 
2010.  

 
Man brukar särskilja tre olika frekvensområden för RFID-system; låga, mellanhöga och 
höga frekvenser. I tabellen nedan sammanfattas de tre frekvensområden och dess 
användningsområden [24]. 
 

 
Frekvensområde Utmärkande drag Användningsområden 

Lågt frekvensområde 
100-500 kHz 

Kort till medium räckvidd 
Låg kostnad 
Låg läshatighet 

Behörighetskontroll 
Inventariehantering 
ID-märkning av djur 
Startspärr för bilar 

Mellanhögt 
frekvensområde 
10-15 MHz 
 

Kort till medium räckvidd 
Potentiellt låg kostnad  
Medelhög läshastighet 

Behörighetskontroll 
Smarta kort 
 

Högt frekvensområde 
850-950 MHz 
2.4-5.8 GHz 

Lång räckvidd 
Hög läshastighet 
Hög kostnad 
Kräver fri siktlinje till 
läs/skrivenhet 

Övervakning av järn-
vägsvagnar 
Biltullar 

          Tabell 1: Frekvensområde och dess användningsområde 

 
Lågfrekvenssystemen är lämpliga för spårning, övervakning och kontroll vid till-
verkningsprocesser med mera. Högfrekvenssystemen kan å andra sidan hantera stora 
mängder information i varje transponder samt läsa av dessa på räckvidder upp till 100 
meter (900Mhz- 2,5 GHz) och hastigheter runt 250 km/h. Läshastigheten kan ligga på 
300 Kbit/s [25]. 

 
Allmänt innebär lågfrekvenssystemen mindre fuktabsorption, bättre omdirigerings-
kapacitet samt mindre verkan från metall men lägre läshastighet. Högfrekvenssystemen 
innebär större räckvidd, högre läshastighet samt mer påverkan från metall, men nedsatt 
omdirigering. Effektivitet i energiöverföringen från läsaren till transpondern påverkas 
också av frekvensen. Ett exempel är att energi som överförs från läsaren till trans-
pondern är ungefär tio gånger mindre effektivt vid 2.45 GHz än vid 866 MHz beroende 
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på fördröjningen som genereras mellan sändningen och mottagningen. Allmänt är räck-
vidden för passiva transpondrar up till 1,5 meter medan den för aktiva transpondrar är 
upp till 100 meter [26]. 
 
2.3 Jämförelse mellan RFID och streckkoder  
Gemensamt för tekniken är att både RFID och streckkoder är verktyg för automatiskt 
hantering av föremål som också förbättrar hanteringsoperationer, minskar arbetsvolym, 
avlägsnar mänskliga fel samt möjliggör datafång. 

 
RFID och streckkoder skiljer sig i ett antal punkter, bland annat kan transpondrarna 
inbäddas eller gömmas. Det behövs inte något synligt mönster eller direkt kontakt med 
läsaren vid avläsning. De kan även läsas igenom träd, plast, kartong och samtliga 
material utom metall. Transpondrarna kan programmeras och omprogrammeras. Det går 
att använda transpondrarna i mycket utsatta miljöer till exempel utgångsdörrar, runt 
omkring kemikalier och höga temperaturer. 

 
Konventionella streckkoder kan å andra sidan inte lagra lika mycket information, 
vanligtvist 20 symboler, och kan inte omprogrammeras. De är känsliga för skada vid 
transport samt kräver alltid ett synligt mönster för att kunna avläsas. 
 
2.4 Användningsområden för RFID-tekniken 
Potentiella användningsområden för tekniken kan hittas i nästan varje sektor inom 
industri, handeln samt tjänster där datafånget är nödvändig. Nya användningsområden 
dyker därför upp hela tiden. Det är under de senaste åren som RFID-tekniken har blivit 
billigt nog för att bli konkurrenskraftig [25].  

 
Bland de huvudsakliga användningsområden som finns idag kan nämnas [30]:  

• Behörighetskontroll: RIFD-transpondrar inbyggda i ID kort. I Uleåborg i 
Finland behöver bussresenärerna bara vifta med busskortet i närheten av en 
läsare [22]. 

• Bagage ID: Passiva transpondrar inbyggda i papperstranspondrar. 
• Automatiska system. 
• Dokumenthantering: Passiva transpondrar inbyggda i dokument. 
• Expresspaket hantering: FedEx har transpondrar på deras förare och paket för 

olika ändamål. 
• Bibliotekslån och återlämning: Passiva transpondrar i böcker. 
• Djurspåring: Transpondrar som injiceras i djuren. 
• Planläggning och utförande av transporter och underhåll samt i logistik: 

Container och produkthantering. I Uppsala är soptunnorna försedda med RFID- 
transpondrar – varje soptunneägare betalar en avgift per kilo sopor, och 
soptunnan vägs när den töms. Vilken soptunna som soporna ligger i registreras 
automatiskt tack vare RFID-märkningen [22]. 

• Idrott: Skidorter som Sälen har infört liftkort med RFID-transpondrar. När 
skidåkare med liftkortet i fickan närmar sig vändkorset i liften kontrolleras de 
och vändkorset låses upp, dessutom kan förlorade liftkort enkelt spärras. 

             
Ett antal faktorer påverkar lämpligheten av RFID för en viss applikation. Applika-
tionens behov måste bestämmas och analyseras med avseende på RFID och andra 
teknikegenskaper. Där RFID är att föredra för vidare arbete måste hänsyn tas till andra 
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aspekter som bland annat miljö, standarder, lagbestämmelser för användning av 
frekvenser med mera [24]. 
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3 Standardisering 
Standardisering innebär, populärt uttryckt, att en gång för alla lösa ett ofta åter-
kommande problem. Det kan gälla små som stora problem, men det är alltid ofta åter-
kommande frågor, till exempel när det gäller mått, material, kvalitet och så vidare [29].  
 
Standarder skapas för att undvika upprepad design av applikationer för samma typer av 
behov. Standardiseringsprocessen inriktar sig på att nå en optimal ordningsnivå som 
undviker inkompatibla applikationer, samtidigt som standarden måste möjliggöra så 
mycket frihet som möjligt för vidare design. Standarderna tillförsäkrar säkerhet för 
applikationsmiljön, möjliggör produkt- och processkompatibilitet samt garanterar viss 
kvalitetsnivå. Huvudsakligen är standarder ett verktyg för kommunikation mellan 
parterna inblandade i likartade aktiviteter [21]. 

 
Det finns två olika tillvägagångssätt för att skapa en ny standard. Det finns flera 
kommittéer inom olika standardorganisationer som undersöker specifika intresse-
områden och försöker upptäcka relevanta riktlinjer för en ändamålsenlig teknik. 
Därefter, utformar en kommitté standarder som kan utnyttjas av dem som vill använda 
tekniken. En annan väg för framtagning av nya standarder kan ha sin början inom 
industrin. En grupp företag skapar en sammanslutning för att komma överens om deras 
verksamheters riktlinjer. Oftast handlar det om att diskutera tekniska specifikationer 
som möjliggör interaktion mellan deras produkter. Dessa sammanslutningar kan därefter 
föreslå överenskommelserna till en standarorganisation för att bli antagna som 
nationella eller internationella standarder [21].  

 
Officiella standarder det vill säga de som har tagits fram av standarorganisationer täcker 
två huvudområden: teknik och användning eller tillämpning. Tekniska standarder kan 
beskrivas som ”specifikationer”. Dessa standarder behandlar hur saker fungerar. Till 
exempel täcker RFIDs tekniska standarder områden som frekvens, dataöverföring och 
kommunikationsprotokoll. De beskriver inte hur tekniken används utan hur den fun-
gerar. Tillämpningsstandarder å andra sidan behandlar hur en teknik används och inte 
hur den fungerar. Dessa standarder täcker bland annat datainnehåll, datastruktur samt 
datasyntax [24]. 
 
Aktörer: Standardorganisationer kan grupperas i två huvudsakliga grupper, nationella 
och internationella. Nationella standarorganisationer ansvarar för framtagning av 
standarder som kan appliceras inom landets gränser där standarder har adopteras. 
Nationella standardorganisationer kan finansieras av staten eller kan vara självständiga. 
I Sverige är Standardiseringen i Sverige, SIS, centralorganet för den nationella standar-
diseringen. Å andra sidan kan internationella standarder tillämpas var som helst i 
världen. I vissa fall står nationella standarder över de internationella. Inom Västeuropa 
arbetar European Committee for Standardization, CEN, med att ta fram Europa-
standarder. Globalt arbetar International Organization for Standardization, ISO. 
 
När det gäller Automatic Identification och Data Collection, AIDC5, finns det två 
huvudsakliga standardorganisationer: ISO och International Electrotechnical 

                                                 
5 Automatic Identification and Data Capture Techniques, AIDC, är en subkommitté av ISO/IEC som 
behandlar ämne av intresse för båda organisationer. 
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Commission, IEC. ISO och IEC har bildat en kommitté, Joint Technical Committe, 
JTC-1, som är ansvarig för tekniska standarder inom RFID-området. Som en del av 
JTC-1, finns subkommittén 31, och i sin tur arbetsgruppen (JTC-1 SC31/WG4) som 
arbetar med RFID-standarder. Det finns andra ISO kommittéer som arbetar inom RFID 
områden; till exempel Technical Committee 104, TC104, som har bland annat utvecklat 
en RFID-standard för sjöcontainers [24]. 
 
En annan viktig aktör när det gäller AIDC är Auto-ID center som invigdes 1999. Auto-
ID är ett samarbete mellan industri och ledande universitet i världen. Bland dem som är 
inblandade i projekten finns Coca-Cola, Gillet, Wal-Mart med flera [32]. 
 
Auto-ID center arbetar med utveckling av både flexibel och lågpris RFID-hårdvara. De 
arbetar även med framtagning av en global standard för identifiering av enskilda objekt 
”The Electronic Product Code”. Idag använder USA och Europa två olika streck-
kodsystem något som tillverkaren måste ta hänsyn till vid märkning av varor. De 
viktigaste organisationerna i världen för hantering av streckkoder, EAN International 
och The Uniform Code Council, stödjer Auto-ID centers elektroniska produktkod [11]. 
 
Auto-ID center och dess partner arbetar även med utveckling av en infrastruktur som 
kommer att möjliggöra läsning av en RFID-transponder och identifiering av ett objekt 
oavsett var i världen objekten finns [11].  
 
3.1 RFID-standarder 
Standardisering av RFID-tekniken är i huvudsak under utveckling. Det finns 
publicerade standarder inom vissa RFID-tillämpningsområden, men standardisering av 
de mer generella aspekterna är som sagt under utveckling [17]. Standarder bör täcka 
område som frekvensområdet, dataöverföring och kommunikationsprotokoller, trans-
pondrarnas datainnehåll, datastruktur, etcetera.  

 
Det är viktigt att nämna att en del av standarderna som kommer att behandlas i 
rapporten är under utveckling.  Finkenzeller K. (2003) särskiljer fem olika områden 
inom RFID-standarder, se bilaga 1. Nedan följer en redovisning av standarder för 
objekthantering.  

3.1.1 Publicerade RFID standarder 
• ISO 10374 (TC 104/SC 4) Frakt containers - Automatisk Identifiering 
Standarden specificerar ett system för automatiskt identifiering av fraktcontainers, den 
elektroniska överföringen av containerns identitet samt relaterad information i standard-
format. ”The Automatic Equipment Identification”, ACI, syftar till att underlätta 
dokumentation, resurskontroll och kommunikation. I framtiden kommer tillägg till den 
här standarden att specificera modulering, kodning, och ett öppet protokoll [31].  

  
ISO 10374 standarden specificerar: 
a. En containers identifikationssystem som möjliggör överföring av information från 

en fraktcontainer till ett automatiserat datasystem. 
b. Datakodningssystemet för container identifiering samt relaterad information som 

lagras i transpondern. 
c. Datakodningssystemet för elektronisk överföring av information från transpondern 

(både identifiering och relaterad data) till ett automatiskt databehandlingssystem.  
d. Beskrivningen av data som lagras i transpondern för överföring till läsenheten. 



Standardisering 

 - 17 - 

e. Effektivitetsmått för att AEI ska fungerar på ett konsistent och tillförlitligt sätt i ett 
globalt perspektiv. 

f. Kraven för den fysiska allokeringen av transpondrar i containern. 
g. Säkerhetsåtgärder för att undvika modifiering av information lagrad i transpondern. 

 
Standarden specificerar alla nödvändiga användarkrav för att möjliggöra internationell 
användning av transpondrarna utan behov av modifiering eller justeringar [31]. 

 
• ISO 15960 (SC 31 WG2/4) RFID for objektbehandling - Transaktioner och 

meddelande profiler. 
(ej tillgänglig information) 
 
• ISO/IEC 18001 Information Technology AIDC  Techniques - RFID för 

Objektbehandling – Tillämpningskrav. 
Standarden erbjuder följande: 
a. Resultatet av tre genomförda granskningar för att identifiera användningsområden 

för radiofrekvensidentifiering inom objektbehandlings områden samt klassificering 
av dessa tillämpningar baserade på två parametrar: räckvidden och minneskapacitet. 

b. En beskrivning av problem associerade med dataprestanda som till exempel 
läsavstånd och antal transpondrar i läsarens synfält. 

c. Hjälpmedel for klassificering av RFID-transpondrar enligt tillämpningskraven 
definierade i ovan nämnda granskningar  

d. Rekommendationer av standardiseringsområden till kommittéer (ISO/IEC JTC 1/SC 
31/WG 4) grundade på granskningarnas resultat. 

 
• ISO/IEC Information Technology AIDC Techniques – Streckkodens symbol 

specifikation – Överföringssyntax för hög kapacitet Automatic Data Capture, 
ADC, media 

Standarden specificerar på vilket sätt dataöverföringen från ett leverantörssystem till ett 
automatiskt datafångsmedia äger rum och viceversa. Standarden specificerar inte interna 
datasyntaxen för ett bestämt datafångsmedia och inte heller specificeras datastrukturer 
som tillhandahålls av ett bestämt datafångsmedia [19]. 
 
Datafångsmedia med hög kapacitet som till exempel två-dimensionella symboler, 
RFID-transpondrar, kontaktminne samt smartkort kodar multipla fält av data. Syftet 
med denna standard är att definiera syntaxen för datafångsmedia med hög kapacitet och 
därmed möjliggöra användning av en enkel mappningsteknik oavsett vilket ADC-media 
med hög kapacitet som används [19]. 

 
Standarden specificerar överföringsstruktur, syntax och kodning av meddelande samt 
dataformat när datafångsmedia med hög kapacitet används mellan handelspartners, i 
synnerhet mellan leverantörer och mottagare [19]. 

 
Data som är kodad enligt denna standard kan användas i: 

a. hantering, mottagande och inventering av godstransporter  
b. information i papper eller elektronisk form, relaterad till gods eller paket 
c. sortering och hantering av gods 

 
Standarden beskriver ASCII (ISO 649) datatransferssyntax för automatik datafång. 
Standarden tillämpas inte om inte ASCII datatransfersyntax används. 
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3.1.2 Standarder under utvecklingsfasen 
 

• ISO/ICE 15961 - RFID för objektbehandling - Läsaren –Transpondrarnas 
kommando och andra syntaxdrag. 

Standarden kommer att fastställa gemensamma funktionskommandon, oavsett 
överföringsmedium och trådlösa gränssnittprotokoll. Denna standar är ett komplement 
till 15962 standarden som förser det generella protokollen för databehandling [19]. 

 
• ISO/IEC 15962 - RFID for objektbehandling; Datasyntax. 
Standarden kommer att specificera tillvägagångssätt som används i RFID-system för 
objekt hantering. Eftersom förekomsten av direkt kommunikation mellan huvud-
systemet och en RFID-transponder inte är nödvändigt garanterar protokollern 
specificerade i denna standard korrekt dataformat, kommandostruktur samt korrekt 
hantering av fel i ett RFID-system [19].  
 
• ISO/IEC 15963 - RF Transponderns unik identifiering samt registrering; 

Auktoritet för att behandla unikhet.  
Denna standard består av följande delar: 

 
Del 1: Numreringssystem 
Del 2: Registreringsprocedur, riktlinjer samt regler 

 
Standarden för unik identifiering av RFID-transpondrar definieras för att garantera 
intermanöverbarhet mellan RFID-transpondrar. ISO/IEC 15963 behandlar tre 
huvudsakliga områden inom RFID-system:   
 

a. Spårbarheten av den integrerade kretsen för kvalitetskontroll under 
tillverkningsprocessen.  

b. Spårbarheten av RFID-transpondrar under tillverkningsprocessen och under dess 
livscykel. 

c. Antikollision av flera transpondrar vid läsning. 
 
• ISO/IEC TR 18000 (SC31 WG4/SG3) - RFID för objektbehandling; Air Interface 
Del 1: Generiska Air interface kommunikations parametrar för globalt accepterade 
frekvenser. 
Standarden har utvecklats för att tillhandahålla ett system för definition av ett allmänt 
kommunikations protokoll för RFID frekvenser som används internationellt samt för att, 
om möjligt, definiera användning av samma protokoll för alla frekvenser. Detta kommer 
att förenkla förflyttning från en frekvens till en annan, minska mjukvara och 
implementerings kostnader samt möjliggöra kontroll, hantering samt utbyte av 
information [19]. 

 
Del 2: Parametrar för air interfacekommunikation under 135KHz 
Detta dokument specificerar: 

a. Det fysiska lager som bör användas för kommunikation mellan läsaren och 
transpondern. Transpondern måste kunna kommuniceras med transpondrarna av 
typen A (FDX)6 samt typen B (HDX)7 

                                                 
6 FDX transpondrar aktiveras alltid av läsaren, även under transponder-till-läsaren överföringen. Dessa 
transpondrar fungerar vid 125 kHz  
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b. Protokollen och kommandon 
c. Antikollionsmetoden 

 
Standarden specificerar två typer av transpondrar: Typ A (FDX) och typ B (HDX). 
Transpondrarna skiljer sig bara avseende deras fysiska lager. Båda typer stödjer samma 
antikollisionsmetod och protokoll [19].  
 
Del 3: Parametrar för air interfacekommunikation vid 13,56MHz 
Denna del har utvecklats i överstämmelse med kraven som specificeras i ISO 18000 Del 
1. 
 
Del 4: Parametrar för air interfacekommunikation vid 2,45 GHz 
ISO 18000 del 4 definierar air interfacet för radio frekvens identifieringsutrusning som 
fungerar vid 2,45 GHz Industrial, Scientific, Medical (ISM) band. Syftet med 
standarden är att förse tillhandahålla en teknisk specifikation för RFID-utrusning som 
kan användas av ISO kommittén involverad i utvecklingen av RFID tillämpnings-
standarder.  
 
Standarden möjliggör kompabilitet och underlättar intermanöverbarhet av produkter. I 
del 4 definieras även kommunikationsprotokollet för air interfacet. 

 
Del 5: Parametrar för air interface kommunikation vid 5.8 GHz 
 
Del 6: Parametrar för air interface kommunikation vid ”Ultra High Frequency”, UHF8 
[13]. 

 
       

                                                                                                                                               
7 HDX-transpondrar aktiveras av läsaren, med undantag för transponder – till - läsaren överföringen. 
Dessa transpondrar fungerar vid 134,2 kHz 
8 Ultra High Frequency, UHF: Beteckning för frekvensbandet 300 MHz – 3 GHz. Detta band används 
bland annat för TV-sändningar och mobiltelefoni [1].  
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4 RFID i en livsmedelsbutik 
Först i detta kapitel framförs de intervjuer som genomfördes med representanter för ICA 
och Extenda AB. Därefter beskrivs hur RFID-tekniken används i Metro Groups ”The 
Future Store” som är ett pilotprojekt mellan olika företag bland andra Metro Group, 
SAP och Intel. Avsnittet baseras på den beskrivning som organisationen presenterar i 
sin webbplats. Senare i kapitlet görs en analys av resultaten av intervjuerna och webb-
platsstudien. Kapitlet avslutas med att ange fördelar och nackdelar vid införande av 
RFID-tekniken i en butik.  
 
4.1 Intervjuer 
Nedan presenteras en sammanställning av de intervjuer som genomfördes med ICA AB 
och Extenda AB om befintliga IT-system som använder sig av streckkodstekniken. ICA 
är Nordens största detaljhandelsgrupp med huvudsaklig inriktning på mat. Gruppens 
varumärken ICA och RIMI tillhör de starkaste i Skandinavien. Extenda AB utvecklar 
programprodukter till handels- och finanssektorn. Företaget säger sig vara marknads-
ledande inom butiksdatasystem och tjänster kring dessa. 
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Enligt respondenterna finns det tre huvudsakliga delar som ser till att ett kassasystem 
fungerar: ett datalagringssystem, kassaservern och kassan, se figurer 5 och 6 nedan.  
 

 
         Figur 5: Princip för informationsflöde i ett kassasystem 

         
I datalagringssystemet sker arbetet med alla artiklar till exempel lägga till artiklar, ändra 
data om artiklar, prisändringar etcetera. Artikeldata distribueras därefter vidare ut till 
kassaservern. Datalagringssystemet tar även emot försäljningsinformation från kassa-
servern för att sedan bearbeta informationen för olika rapporter.  
 
Kassaservern behandlar data från datalagringssystemet till exempel prisändringar och 
nya artiklar och distribuerar därefter dessa data till kassorna. Kassaservern samlar även 
ihop all försäljningsinformation från alla kassor och överför den tillbaka till data-
lagringssystemet.  
 
I kassan sker all försäljning och skapas även kvitton med all försäljningsinformation.  
 
Enligt företagen kan tillgänglighet uppnås genom att kassorna har en egen databas som 
gör att kassasystemet inte är beroende av ett fungerande lokalt nätverk, LAN, eller 
server för att försäljning ska vara möjligt. ICA anger att alla system i butikerna kan 
användas offline även vid strömavbrott då varje butik kan verka minimum 20 minuter i 
50% av kassalinjen. Målet är att slussa ut kunder som ej ska tvingas avbryta sina köp. 
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Extenda påpekar dessutom att applikationens kvalitet och design samt användning av 
standarder är viktiga för tillgänglighet.  
 
När det gäller skalbarhet svarar företagen på ungefär samma sätt. Extenda anger att 
varje kundssystem konfigureras för att innehålla de funktioner som tillfredsställer 
butikens behov. Som exempel ges att såväl stora som små butiker kan använda kassa-
systemet, alltifrån en ett kassobutik där alla system ligger i en dator till en stor butik 
med exempelvis 45 kassor och dedicerade datorer för back-office och server. På ICA 
kan kassaservern vara en egen enhet, ibland kan den vara placerad i en kassa eller i en 
prisfrågeterminal. Det beror på hur många enheter som finns i butiken.  
 
När det gäller datalagring i kassasystemet sker detta på så sätt att kassorna har en lokal 
databas som möjliggör att de kan fungera utan tillgång till server (offline). Data lagras 
först lokalt i form av en transaktion därefter skickas data till back-office och senare till 
ett centralt datalager. Centralt finns det databasstöd för inköp, lager, sortiment med 
mera. Delar av denna information finns även i back-office medan i kassan finns enbart 
data som är nödvändig för försäljning.  
 
ICA anger att dataöverföring mellan butikens kassasystem och centrala systemet sker 
via TCP/IP FTP. Extenda använder sig av två kommunikationskanaler för överföring av 
data mellan system. En för asynkronisk kommunikation och en för online- och syn-
kronisk kommunikation som använder sig av öppna Internet standarder till exempel 
Https, se figur 6 nedan. 
 

 
Figur 6: Extenda Retail systemarkitektur 

 
Enligt ICA och Extenda finns det andra system som kan interagera med kassasystemet 
några exempel är banksystem, system för påfyllnad av telefonkort och affärssystem. 
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4.2 Studie av webbplats - “The Future Store” 
RFID är grundtekniken i ”The Future Store”. Tekniken används huvudsakligen vid 
lagerhantering men även vid betalningsprocessen. Användningen av RFID möjliggör 
registrering och inventering av godsflöde genom hela flödeskedjan; i centrallagret, vid 
leverans och lagring av varor, vid påfyllning av hyllor samt betalning. 
 
I centrallagret förses pallar och kartonger med RFID-transpondrar innan de levereras till 
”The Future Store”. I transpondrarna lagras varornas streckkoder och id-nummer för 
respektive pall eller kartong. Centrallagrets personal matar in dessa data i databasen 
”The RFID Merchandize Management System” som är ansluten till ”The Future Store”. 
Från detta moment är data om varorna registrerad i systemet. Detta innebär att data om 
varorna är tillgänglig under hela logistiken fram till ”The Future Stores” hyllor. När 
pallar lämnar centrallagret läses dem av en RFID-läsare. Avläst information överförs 
därefter till ”The RFID Merchandize Management System” och varornas status ändras 
till ”on the way to the target store by truck”.  
 
När varorna anländer till butiken körs dem via en RFID-port till back-store, se figur 7. 
Transpondrarnas data registreras och varornas status uppdateras till ”received in the 
back-store”, personalen kan därefter jämföra mottagna varor med beställningen. Detta 
hanteringssätt medför att personalen direkt kan kontrollera om något fel har uppstått; 
om det har levererats mer än det beställdes eller om något saknas. Följande steg är att 
lagra varorna i butikens lager. Varje position i lagret är försedd med en RFID-trans-
ponder. Med hjälp av en bärbar skanner läses dessa transpondrar av och lagras till-
sammans med pallarnas och paketens RFID i ”The RFID Merchandize Management 
System”. Detta innebär att information om varornas placering i lagret och dess antal 
erhålls på ett enkelt sätt. 
 

 
         Figur 7: RFID-port och placering av RFID-läsare 

 
Från back-store tas varorna till butikens hyllor. Vid back-stores utgång avläses för-
packningarnas RFID-transpondrar av en RFID-läsare. Informationen överförs till ”The 
RFID Merchandize Management System”. Varornas status ändras nu till ”taken to the 
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store shelf”. På så sätt får butikens personal exakt information om varornas flöde från 
lagret till försäljning. Detta möjliggör även att personalen snabbt kan upptäcka om 
varorna håller på att ta slut och om så är fallet fylla på med nya. Hyllorna är också ut-
rustade med RFID-läsare (smarta hyllor) som kommunicerar med ”The RFID Merchan-
dize Management System”. Med hjälp av läsaren kan systemet upptäcka om en vara är 
felplacerad eller påfyllning behövs. Om så är fallet skickas ett meddelande till butikens 
anställda för att åtgärda problemet. Detta möjliggör även automatiskt uppdatering av 
inventariet.  
 
RFID används även vid betalning. Butikens kunder kan välja olika sätt att betala på. Det 
finns ”klassiska” kassor, det vill säga bemannade som använder sig av streckkods-
skanner. Kassorna är även utrustade med RFID-läsare för att hantera RFID-märkta 
varor. Det betyder att kassasystemet parallellt kan hantera RFID och streckkoder. De 
varor som är RFID-märkta läses av automatiskt och uppdateras som sålda i ”The RFID 
Merchandize Management System”. Det finns även obemannade kassor där kunderna 
själva läser av varorna med en skanner som är utrustad med en RFID-läsaren. Efter 
avläsning placeras varorna i en påse som vägs automatiskt av en ”intelligent våg”. Om 
påsens vikt inte stämmer överens med avlästa varornas vikt uppmärksammas hjälp-
diskens personal att kontrollera köpet. Kunderna får betala med kort eller med 
kontanter. Bara efter att betalning har skett uppdateras varornas status i ”The RFID 
Merchandize Management System” som sålda. 
 
All kommunikation i ”The Future Store” sker via en trådlös lokalnätverk (WLAN).  
 
4.3 Resultatanalys 
För att butikens IT-system ska fungera krävs många bakomliggande processer. Några 
exempel på sådana processer är att kassalinjen måste uppdateras hela tiden med nya 
artiklar och priser och att försäljningsinformation måste sparas. För att kunna göra det 
måste systemet bland annat ha hög tillgänglighet.   
 
De system som finns i butiker idag kan anses vara hög tillgängliga. Till exempel 
använder sig ICAs kassasystem av så kallade feta klienter, vilket innebär att kassa-
applikationen och databasen ligger på samma maskin. Detta innebär i sin tur att om 
kommunikationen mot butikens centrala system avbryts kan transaktionen ske offline. 
Kassasystemet kan fungera offline även vid strömavbrott så att kunderna kan avsluta 
sina köp. Vid införande av RFID måste man anta att det befintliga systemets till-
gänglighet inte får påverkas negativt om det garanteras att RFID-läsaren också fungerar 
vid strömavbrott.  
 
När ett system växer krävs ny utrusning. Eftersom införande av RFID kommer att kräva 
nya komponenter kommer det att vara enklare och mer kostnadseffektivt att lägga till 
nya systemkomponenter än att helt ersätta de befintliga. Därför är det viktigt att ha 
självständiga komponenter som kan bli tillagda eller borttagna vid behov. Detta möjlig-
gör även en balansering av systemets initialkostnad, eftersom det inte är nödvändigt att 
köpa ett stort system från början.  
 
En annan aspekt som beaktas är att systemet ska vara skalbart utan att kompromissa 
systemets underhåll. Detta kräver att systemet är uppbyggt av moduler som är 
oberoende av varandra, det vill säga att ändringar i en komponent eller en grupp kom-
ponenter inte ska påverka andra komponenter i applikationen som är irrelevanta för 
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dessa ändringar. Det ska vara enkelt att tillägga ny funktionalitet och komponenter utan 
att behöva ändra systemets grunder eller huvudkomponenter.  
 
I dagens butiker finns det redan ett väl integrerat system mellan kassasystem och lager-
hantering. Det finns moderna kassaterminaler som är styrda av utbytbar och upp-
dateringsbar mjukvara. Detta innebär att kostnaden för införande av RFID-utrustning 
kan hållas till ett minimum. En möjlig lösning kan vara att den nya utrustningen ansluts 
till befintliga kassasystem på samma sätt som befintlig streckkodsläsare och att upp-
datering av mjukvaran för hantering av den nya informationen sker enligt befintliga 
rutiner. Eftersom streckkoderna kommer att finnas kvar en tid framöver är det viktigt att 
övergången till den nya tekniken kan göras stegvis. Det finns idag förslag på att till-
verka läsare som möjliggör avläsningen av både RFID-taggs och streckkoder exempel-
vis arbetar Sirit Technologies och HHP med att ta fram en sådan produkt [7]. Denna 
lösning används även av ”The Future Stores” kassasystem som hanterar båda RFID- och 
streckkodsmärkta varor. 
 
RFID transpondrars datalagringskapacitet är mycket större än dagens streckkoder. Auto-
ID Centers nya system för produktmärkning ”Electronic Product Code” erbjuder en 
lagringskapacitet på 96 bitar, vilket räcker till 268 miljoner tillverkare som kan koda 1 
miljon produkter var [26]. Detta innebär att en RFID-tagg inte enbart kan identifiera en 
produkt utan även kommunicera produktens egenskaper; till exempel när och var den är 
tillverkad, hur länge den har varit placerad på hyllan, och så vidare. För att butiken ska 
dra fördel av dessa nya data kommer krav på större lagringskapacitet att ställas och 
flöde av data att öka mellan de olika system i butiken. Detta kan medföra en extra 
kostnad beroende på vilken lagringskapacitet butiken har idag samt vilken teknik som 
används för att lagra data. 
 
En annan aspekt som är av intresse är hur systemets prestanda kan påverkas vid in-
förande av den nya tekniken. Här bör hänsyn tas till RFID-läsarens läshastighet samt 
bakomliggande systems förmåga att hantera och återge data till kunden. Eftersom in-
förande av tekniken kommer att påverka dataflöde, hantering och lagringskapacitet, 
kommer prestanda att påverkas. Det kommer även att ställas större krav på nätverket 
som måste hantera större datamängder [28].  
 
Säkerhet är också en viktig komponent i många system. Både kunden och de som 
levererar tjänsten ska känna sig trygga vid användning av den nya tekniken. Kunden 
måste vara säker på att han/hon har betalt för de varor han/hon har handlat och inga 
andra. Detta medför att läsområden måste isoleras på så sätt att det inte uppstår kollision 
mellan läsaren i olika kassor. Ett annat problem uppstår när det gäller snatteri. Den 
slutliga utmaningen vid införande av RFID-tekniken är obemannade kassor. Detta inne-
bär att möjliga stöldförsök måste kunna upptäckas. Lösningen till problemet kan vara att 
integrera varularm i RFID-transpondrarna och kontrollera vid utgång.  
 
I ”The Future Store” använder man sig av en så kallad intelligent våg för att lösa 
problemet med stölder. Efter att kunden läser av varorna placeras de i en vanlig köppåse 
som vägs. Därefter jämförs påsens vikt med avlästa produkternas totala vikt. Om det 
blir skillnader i vikten skickas en ljudsignal till butikens personal som kontrollerar 
transaktionen. Tyvärr har inte jag haft tillgång till information om hur detta fungerar i 
detalj men min bedömning är att det måste röra sig om dyrt utrusning för att det ska 
fungera på ett tillfredställande sätt. En lösning som används idag vid obemannade 
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kassor är genomförande av slumpmässiga stickprov fastän detta, kan upplevas negativt 
av kunderna. 
 
Aspekter som också kommer att kräva en del eftertanke vid införande av den nya 
tekniken är exempelvis RFID-läsarens placering i butiken, deras räckvidd, vilka fel som 
kan uppstå vid avläsning av taggarna och vilka följder dessa fel får till exempel är det 
läsaren som orsakat fel avläsning eller är det transpondrarna? Eftersom det troligtvis 
kommer att finnas flera läsaren nära varandra till exempel vid kassorna kommer även 
frågor kring avgränsningen av RFID-läsarens läsområden ”readers collinions problems” 
och hantering av kommunikationen mellan läsaren och befintliga system att vara av 
intresse.  

4.3.1 Fördelar och nackdelar  
Det finns betydelsefulla fördelar med införande av RFID-tekniken i en butik. Tekniken 
kommer att påverka många aspekter i butikernas verksamhet. Införande av tekniken 
kommer att innebära betydligt ökad effektivitet samt minskade kostnader vid in-
ventering av varor. Om alla varor är märkta med RFID-transpondrar kommer avläsning 
av varorna att kunna genomföras från avstånd. Behovet av tunga lyft och obekväma 
arbetsställningar kommer att minska.  
 
Det kommer att vara möjligt att automatiskt och i realtid lagra data i systemet om flera 
varor samtidigt utan att behöva packa upp dem, något som är omöjligt när man 
använder streckkoder. Detta ökar inte bara effektivitet utan utesluter även mänskliga fel 
samt minskar betydligt inventeringskostnaderna. Enligt Shim R. (CNET News.com den 
5 juni 2003) påstår Pete Abell från AMR Research Analys att Wal-Mart skulle kunna 
minska kostnaderna associerade med lagring, transport och inventering med sex till sju 
procent. Detta skulle innebära en besparing på ungefär 1.3 till 1.5 miljarder US dollar 
årligen. Användning av tekniken i “The Future Store” möjliggör exempelvis att beställ-
ningar av varorna kan ske med hänsyn till efterfrågan från lagret. 
 
Vid användning av smarta hyllor utrustade med RFID kommer inventeringen att kunna 
genomföras helt automatiskt och i princip felfritt. Hyllorna skulle till exempel kunna 
upptäcka om specifika varor saknas, om det är dags för beställning av en specifik vara, 
om en vara håller på att gå ut och bör reas eller ersättas och så vidare. Detta kommer 
även att påverka försäljningen på ett positivt sätt, eftersom varorna alltid kommer att 
finnas tillgängliga och på rätt plats. 
 
Med hjälp av smarta hyllor kommer även felplacerade varor att kunna upptäckas. Detta 
kommer att underlätta arbetet för personalen, dessutom kan det förbättra ordningen i 
butiken och på så sätt förbättra kundupplevelsen. 
 
Användning av RFID-tekniken kommer att möjliggöra en mer effektivt hantering av 
lagerutrymmen. RFID-tekniken möjliggör att varorna kan läsas vid ankomst. Därefter 
skulle systemet kunna bestämma hur stort utrymme som krävs för varorna och in-
formera personalen var varorna kan placeras. Här kan även felplacerade varor lätt upp-
täckas. Enligt Oscarsson & Trabold (2003) medför automatiska avläsningar högre 
säkerhet i att allt verkligen blir avläst, vilket leder till högre kvalitet i lagerdata. Genom 
fler och bättre avläsningspunkter kan en bättre kontroll och spårbarhet i produktflödet 
uppnås. Detta leder till högre informationskvalitet. Med högre informationskvalitet i 
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systemen kan planering och styrning göras bättre och effektivare. Därmed kan be-
sparingar i tid och resurser uppnås. 
 
Även lagerytan kommer att kunna användas på ett effektivare sätt. Systemet kan till 
exempel själv upptäcka att en viss mängd varor är sålda och därför bör produkterna från 
hylla x flyttas till y för att använda utrymmet på ett bättre sätt. Användningen av 
tekniken kan även möjliggöra att varorna “själva” kan ange sin placering utan att man 
måste söka efter dem. Detta kommer att minska fel och arbetsbörda samt öka effek-
tivitet och därigenom minska lagerkostnaderna.  
 
Införande av tekniken kommer även att ge möjligheter till att betydligt förbättra service. 
RFID kommer att möjliggöra snabbare check-out genom införande av till exempel 
obemannade kassor. Detta kommer att medföra mindre väntan vid kassan och därmed 
kommer antal kunder som får service att öka. Detta medför även en bättre arbetsmiljö 
samt reducering av personalkostnader i butiken. Kunden kommer att få ett gott intryckt 
av butiken, till exempel att den är välstrukturerad, något som kan påverka deras för-
troende för butiken på ett positivt sätt.   
 
Det största hinder för införande av tekniken idag är kostnaderna. Kostnaden för en 
RFID-transponder ligger idag mellan 30 till 50 cent [25]. Det antas att priset bör 
reduceras till 5 cent per RFID-tagg för att tekniken ska vara lönsamt för varumärkning i 
butiken. Enligt Sarma m.fl. (2003) kommer det att vara en stor utmaning att öka till-
verkning till förväntade efterfråga även efter att billiga RFID-transpondrar har till-
verkats.  
 
Ett annat problem som brukar nämnas när det gäller införande av RFID är person-
integritet. Tekniken medför att enskilda produkter skulle kunna spåras ända in i någons 
hem, något som kan skrämma många konsumenter. Ett alternativ kan vara att RFID-
transpondrarna tillverkas på så sätt att det möjliggörs avstängning av transpondrarna 
efter att betalning har skett. Eftersom Electronic Product Code är unik för varje enskild 
produkt skulle det även vara möjligt att inhämta detaljer om konkurrenters produkter 
med hjälp av EPC och tillgång till rätt databas [20].  
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5 Demoapplikation  
I början av kapitlet presenteras demoapplikationens scenario. Därefter beskriv de olika 
verktygen som användes i utvecklingen av demoapplikationen. Kapitlet avslutas  med 
en beskrivning av demoapplikationens arkitektur samt dess komponenter. 
 
5.1 Demoapplikationens scenario  
Demoapplikationen föreställer en obemannad kassa i en livsmedelsaffär. De förut-
sättningar som krävs för att följande scenario ska vara möjlig är att: Kunden har ett 
kundkort som ska användas vid betalning och att varorna är försedda med en RFID-
transponder.  
 

När en kund har plockat de varor han/hon vill handla kommer kunden till kassan. 
Kunden placerar varukorgen inom RFID-läsarens läsområdet. När kunden 
trycker på Start knappen i användargränssnittet börjar avläsningen av varorna. 
Information om varornas namn, pris samt summa att betala och antal varor visas 
för kunden i varupanelen se figur 10. När varorna har avlästs trycker kunden på 
Betala knappen för att betala. Betalningspanelen blir aktiv och kunden kan mata 
in sin personliga kod. Därefter trycker kunden på Ok knappen för att köpet ska 
registreras.  

 
5.2 Utvecklingsverktyg  
Nedan följer en beskrivning av verktygen som användes vid utvecklingen av demo-
applikationen. 

5.2.1 Java 2 Plattform Enterprise Edition, J2EE 
J2EE definierar standarden för utveckling av flerskiktade affärsapplikationer. J2EE 
förenklar applikationsutveckling genom att möjliggöra skapande av standardiserade, 
återanvändbara och modulära komponenter för detta ändamål [18]. 
 
Arkitekturen som definieras i J2EE är en N-skiktad arkitektur som bestämmer hur 
systemet ska vara utformat för att stödja J2EE standarden. J2EE plattformen använder 
sig av en flerskiktad applikationsmodell. Varje komponent i en applikation tillhör ett 
skikt. En J2EE applikation kan bestå av följande komponenter: 

• Klientskiktskomponenter som körs på klientmaskinen. 
• Webbskiktskomponenter som körs på klientmaskinen. 
• Affärsskiktskomponenter som körs på J2EE-servern. 
• Affärsinformationssystem som körs på Enterprise informationssystem, EIS- 

servern [16]. 
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I figur 8 framgår olika komponenter och tjänster som utgör en typisk J2EE miljö [14].  

  
Figur 8: J2EE-miljön 

 
Som det nämndes ovan består en J2EE applikation av tre eller fyra olika skikt. Man talar 
dock oftast om att en J2EE applikation är treskiktad eftersom applikationerna nästan 
alltid är distribuerade över följande tre maskintyper [18]: 

• Klientmaskiner 
• J2EE servermaskiner 
• Databasservrar  
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Treskiktsapplikationer utökar en tvåskiktslösning på så sätt att man placerar en 
applikationsserver mellan klientapplikationen och databasservern [16]. I följande figur 
framgår hur J2EE arkitekturen är uppbyggd. 
 

 
Figur 9: J2EE-arkitektur 

 
Demoapplikationen kommer inte att använda sig av någon Webb Container. Det är 
endast EJB Containern som kommer att användas. Demoapplikationens arkitektur 
kommer att beskrivas senare i kapitlet. 

5.2.1.1 J2EE klienter  
En J2EE klient kan vara en webbklient eller en applikationsklient, se figur 9. Demo-
applikationen kommer att använda sig av en applikationsklient.  
 
En J2EE applikationsklient körs på en klientmaskin och möjliggör systemets interaktion 
med användaren. Den brukar ha ett grafiskt användargränssnitt, GUI skapad i Swing9 
eller AWT10 APIs. Applikationsklienter har direkt tillgång till affärsbönor som körs i  
tjänsteskikt [18]. 

5.2.1.2 Affärslogikkomponenter  
Affärslogikkomponenter är tjänster som löser eller tillfredställer en affärsdomäns 
specifika behov, till exempel bankärende, försäljning med mera. De hanteras av 
Enterprise Beans som körs i tjänsteskiktet. En böna mottar data från ett klientprogram, 
bearbetar det vid behov och skickar det vidare till företagets informationssystem för 
lagring. En böna kan även återge lagrad data, bearbeta data vid behov, samt skicka data 
tillbaka till klientprogrammet.  

                                                 
9 Swing: Swing är ett inofficiellt namn som bruka användas för att referera till Java Foundation Classes, 
JFC, komponenterna och API. JavaTM Foundation Classes, JFC, förser programmeraren med verktyg som 
används vid utvecklingen av grafiska gränssnitt. 
 
10 AWT: Abstract Windowing Toolkit, är ett Java packet som används för att skapa grafiska gränssnitt. 
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För att skapa en EJB-komponent erbjuds två gränssnitt som definierar en bönas affärs-
metoder och bönans implementeringsklass. Klienten använder bönas publika gränssnitt 
för att skapa, hantera och ta bort bönor från EJB servern. Implementeringsklassen 
initieras vid exekveringen och blir ett distribuerat objekt. Enterprise Beans ”lever” i en 
EJB-container. EJB åtkomst sker genom bönornas ”remote-” och ”home” gränssnitt 
över nätverket. Remote och home gränssnitten tillhandahåller alla metoder som krävs 
för att skapa, uppdatera, interagera med en böna eller ta bort den. En böna är en ”server-
side” komponent som representerar ett affärskoncept, se figur 10. 
 

 
                  Figur 10: EJB-arkitektur 

 
Det finns tre olika typer av bönor: sessionsbönor, entitetsbönor och ”message-driven” 
bönor.  
 
Sessionsbönor kan vara av två typer med eller utan internt tillstånd. Sessionsbönor utan 
tillstånd innehåller inga data och används av klienten för att svara på frågor eller utföra 
enklare uppgifter. En sessionsböna utan tillstånd kan inte hålla data mellan metodanrop. 
Sössionsbönor implementerar gränssnittet javax.ejb.SessionBean [6]. 
 
En sessionsböna med internt tillstånd kan däremot hålla data mellan anropen. Den är 
unik, och klienten måste själv hålla reda på den. Sessionsbönans tillstånd går dock 
förlorat då containern avslutas. En container är den miljö i vilken bönan existerar. Den 
erbjuder transaktionsstöd och beständighetsfunktionen. Containern ansvarar också för 
bönornas hela livscykel [6].  
 
 Varje klient som vill anropa en sessionsböna får en ”egen” instans av den, och sålunda 
kan många instanser av samma sessionsböna finnas samtidigt i containern. Sessions-
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bönor brukar användas för är att implementera affärslogik, till exempel beräknings-
funktioner och att hålla data under en session exempelvis en varukorg [6]. 
 
Entitetsbönor kan ses ur två olika perspektiv. Från databasperspektivet används 
entitetsbönor för att i objektmiljön representera entiteter i databasen. Ur det andra 
perspektivet används entittetsbönor för att representera begrepp i den värld som 
modelleras. Databasen är bara ett hjälpmedel för att göra objekten beständiga. Men 
oavsett från vilket perspektiv man ser det har varje entitesböna något slags motsvarighet 
i en databas, och innehållet i entitetsbönan hålls synkroniserat med motsvarande inne-
håll i databasen [6]. 
 
Till skillnad från sessionsbönor delas entitetsbönor av samtliga klienter, normalt 
existerar det endast en instans per unik identitet åt gången. Denna identitet definieras av 
datamängden bönan. Beständigheten hos en entitetsböna kan i princip skötas på två 
olika sätt, av EJB-containern eller av bönan själv. Alla entitesbönor implementerar på 
ett eller annat sätt gränssnittet javax.ejb.EntityBean [6]. 

5.2.2 WebLogic Server från BEA 
WebLogic Server är en applikationsserver som tillhandahåller och implementerar J2EE 
specifikationen. Eftersom WebLogic Server stödjer alla J2EE specifikationer kan den 
tillhandahålla en skalbar, feltolerant miljö för exekveringen av applikationer [5]. Bea 
WebLogic Server har också ett treskikt arkitektur som särskiljer presentation av data, 
affärslogik och dataåtkomst. WebLogic Server opererar i mittskikten av arkitekturen. 
 
WebLogic Server säkerställer skalbarhet och hög tillgänglighet tack vare användning av 
kluster. I ett kluster kan flera serverinstanser skapas. Ett WebLogic kluster uppfattas av 
klienter som en enda server fastän det egentligen är en grupp av servrar som agerar som 
en ”super” server.  Klienternas inkommande förfrågningar kan distribueras bland flera 
instanser av WebLogic Server genom att använda metoder för lastbalansering eller 
genom att använda servern som en Proxyserver11. 
 
WebLogic Servers instans ”pooling” möjliggör att servern i förväg kan ladda ett givet 
antal instansbönor och förbereda dem för användning. Därmed ökar effektivitet genom 
att inte behöva skapa en ny instans vid varje förfrågning. Detta förhindrar belastning av 
server genom att ge administratören kontroll över det maximala antalet bönor i en pool.   
 
En annan funktion i WebLogic Server är EJB Caching som gör att servern kan lagra ett 
antal konfigurerade EJBs i minnet och på så sätt minska antal databasanrop. Om en 
annan serverinstans i klustret uppdaterar en böna, förkastas alla sparade instanser av 
bönan i klustret, och laddas om vid nästa åtkomst. Denna funktion ökar effektiviteten 
samt minskar belastningen av databasen. WebLogic Server stödjer EJB 1.1 och 2.0 
specifikationer från och med version 7.0 som är den som används i utvecklingen av 
demoapplikationen. 
 
BEA WebLogic Servers back-end skikt möjliggör åtkomst till andra system i 
organisationen till exempel databaser och befintliga applikationer. När det gäller 
databasanslutning hanteras den av WebLogic Server genom Java Database Connectivity 

                                                 
11 Proxyserver: Det engelska ordet "proxy" översätts i det här sammanhanget till "ombud". En 
Proxyserver kan alltså användas som ett ombud på nätet. En proxy används ofta i säkerhetssammanhang 
som en modul i en brandvägg. 



Demoapplikation 

 - 33 - 

(JDBC). JDBC är ett API som tillhandahåller grundläggande funktionalitet för databas-
åtkomst. JDBC innehåller också databasens drivrutiner, som implementerar JDBC APIs 
klasser och gränssnitt. Eftersom gränssnittet är standardiserat tillåter JDBC att anrop 
kan ske på samma sätt mot olika databastyper oavsett tillverkaren. BEAs WebLogic 
Server stödjer databaser som har JDBC 2.0 kompatibla drivrutiner. 

5.2.3 RFID-läsare från Trolley Scan  
I utvecklingen av demoapplikationer har EcoTag evalueringssystem från Trolley Scan 
används. EcoTag systemet består av en RFID-läsare, antenner och 20 1milliwats Eco-
Tag transpondrar se figur 11. Systemet opererar vid UHF frekvensområden. Läsaren 
ansluts till datorns COM1 port vid testning av systemet.  
 

 

 
                  Figur 11: EcoTag evalueringssystem 

 
De transpondrar som används i systemet är passiva. Transpondrarna är skyddade av en 
gummihylsa som kan fästas vid de objekten som man önskar märka. Transpondrarna är 
numrerade från 0100TSD57 till 2000TSD57. Transpondrarna och RFID-läsaren 
kommunicerar via två olika protokoll, singel eller kontinuerlig. 
 
Singelprotokollet innebär att transpondern avstängs så fort en korrekt avläsning sker. 
Detta möjliggör att andra transpondrar kan operera utan att bli avbrutna. Vid an-
vändning av detta protokoll, kommer transpondrarna att överföra sina ID en gång när de 
kommer in i energifältet, överföringen upphör sedan under minst 30 sekunder efter att 
transpondrarna har lämnat fältet. Om transpondrarna kommer in igen i energifältet innan 
30 sekunder har gått, måste de lämna fältet ytterligare 30 sekunder innan transpondrarna 
på nytt kan överföra sitt RFID vid ingång i fältet.  
 
Det kontinuerliga protokollet innebär att transpondrar överför sitt id kontinuerligt så 
länge de befinner sig i energifältet. Protokollet är mycket användbart vid testning av 
olika parametrar till exempel läsarens räckvidd. 
 
5.3 Demoapplikationens systemarkitektur 
Demoapplikationens design och implementering följer treskiktarkitekturmodellen där 
klienten, server och datalagring är isolerade från varandra se figur 12. Tjänsteskiktet är 
designat på så sätt att varje komponents funktionalitet och ansvarområde är klart 
definierat. Detta förenklar underhåll samt möjliggör framtida tillägg i applikationen. 
• Presentationsskiktet (klientskikt) hanterar interaktion med användaren. 
• Tjänsteskiktet (serverskikt) innefattar affärslogiken. Tjänsteskikten hanterar 

klienternas förfrågningar. 
• Datalagringskiktet representerar det system som levererar och/eller lagrar data. 
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Det finns även ett antal hjälpklasser som presenteras i bilaga 2.    

5.3.1 Det grafiska gränssnittet 
Det graffiska gränssnittet är alltså presentationsskiktet. Presentationen kan ske genom 
en PC terminal som kör Java och som kommunicerar med RFID-läsaren genom COM1 
porten. Det grafiska användargränssnittet, GUI, är skapad i Swing se figur 13. Program-
kod presenteras i bilaga 2.  
 

 
                Figur 13: Demoapplikationens GUI 
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Figur 12: Demoapplikationens arkitektur 
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5.3.2 Värdeobjekt ITEMCLASS 
Värdeobjektet representerar data som överförs från ett skikt till ett annat och är en 
serialiserbar Java klass med attribut, getter- och settermetoder. Genom att skicka ett 
värdeobjekt som returvärde eller parameter i ett metodanrop minskar man både 
nätverkstrafiken och resursåtgången [14]. Detta objekt motsvarar en entitetsböna se 
bilaga 2. 

5.3.2.1 Entiteten ITEM 
Entitetsbönan ansvarar för att återge information från datalagringsskiktet och göra om 
data till objekt som används av andra komponenter. På samma sätt omvandlas data från 
klientskiktet till värdeobjekt för att sedan användas av andra komponenter. Denna om-
vandling möjliggör att olika typer av klienter kan kommunicera med tjänsteskiktet för 
att säkerställa systemets skalbarhet. 
 
Entiteten ITEM har sex attribut itemID, namn (name), tillverkare (manufacturer), pris 
(price), status (state) och beskrivning (description). Entitetsbönan ITEM motsvarar en 
post i tabellen ITEMS i databasen. Programkoden presenteras i bilaga 2. 

5.3.2.2  Sessionsbönor 
Sessionsbönor används som verktyg för att uppdatera varornas status i databasen och 
informationen som visas för användaren. Det används två sessionsbönor utan tillstånd 
för dessa ändamål. Sessionsbönan CountService beräknar och uppdaterar summa att 
betala och antal varor vid avläsning av varorna medan ShoppingService bönan ansvarar 
för uppdatering av en varans status i databasen. Programkoden presenteras i bilaga 2. 

5.3.3 Datalagringsskikt 
Datalagringsskikt består av en databas. Databasen består av endast en enkel tabell som 
innehåller information om varorna, se tabell 2. 
 
 

Items 

ItemID (pk)       VARCHAR(9) 
name                  VARCHAR(100)  
manofacturer     VARCHAR(100) 
price                  FLOAT 
state                   NUMBER 
Description       VARCHAR(100) 

                    Tabell 2: Tabell Items 

5.3.4 Kommunikation med läsaren 
Som det nämndes ovan kommunicerar det övriga systemet med RFID-läsaren genom 
serieporten COM1. För att hantera kommunikationen har använts Java Communications 
API. APIn är en del av Java standard plattform. Java Communications API kan an-
vändas för att skriva kommunikationsapplikationer för till exempel fax och smarta kort 
[8].  
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APIn är uppbyggd kring den abstrakta klassen CommPort och dess två subklasser 
SerialPort och ParrallelPort som beskriver de två huvudsakliga typer av portar som kan 
finnas i ett system. CommPort klassen representerar en generell kommunikationsmodell 
och tillhandahåller metoder för att kommunicera med anordningar anslutna till en 
bestämd port [8]. Subklasserna tillhandahåller även metoder som möjliggör hantering av 
händelser, till exempel att det finns data för läsning, utskrift etcetera.  
 
I demoapplikationen används CommPort och SerialPort klasserna för att kommunicera 
med RFID-läsaren. Följande steg beskriver hur kommunikationen konfigureras och 
öppnas: 
• Den statiska metoden CommPortIdentifier.getPortIdentifiers() används för att få en 

lista över tillgängliga portar i systemet.  
• CommPortIdentifiers open() metoden anropas för att få ett CommPort objekt. 

CommPort objektet måste typomvandlas till en icke abstraktklass i vårt fall 
SerialPort subklassen.  

• getInputStream() metoden anropas för att få tillgänglig data. 
 
För att upptäcka om det finns tillgänglig data för läsning används Java Communication 
Events. Detta innebär att klientapplikationen implementerar SerialPortEventListener. 
Programkoden för kommunikationen mellan det övriga systemet och RFID-läsaren 
presenteras i bilaga 2. 
 
5.4 Reflektioner kring demoapplikationen 
Demoapplikationen utvecklades för att på ett enkel sätt visa hur RFID-tekniken skulle 
kunna användas i praktiken. Som det framgår ovan föreställer demoapplikationen en 
obemannad kassa i en livsmedelsaffär.  
 
De verktyg som användes för utvecklingen av demoapplikationen har valts av uppdrags-
givare och det kändes naturligt att just dessa skulle användas. Användningen av J2EE-
standard och WebLogic server har möjliggjort utvecklingen av modulära och åter-
användbara komponenter vilket förenklar  demoapplikationens underhåll och framtida 
tillägg i applikationen. Dessa är viktiga egenskaper när det gäller kraven på tillgän-
glighet och skalbarhet i ett kassasystem. Det vill säga att varje komponent i appli-
kationen är designad på så sätt att dess funktionalitet är klart definierat. 
 
Under utveckling och testning av demoapplikationen har jag kunnat konstatera att 
faktorer som RFID-läsarens placering, precision och räckvidd kommer att kräva efter-
tanke vid införande av tekniken i en verklig miljö. Ibland uppstod det fel vid av-
läsningen av RFID-transpondrarna och det var svårt att finna orsaken till dessa fel. Att 
läsa flera transpondrar samtidigt fungerade inte heller vid alla tillfällen. Detta kan bero 
på transpondrarnas orientering inom läsområden. I utvecklingen av demoapplikationen 
användes Java Communication API för hantering av kommunikationen mellan RFID-
läsaren och kassan. APIn är lätt att förstå  och dess användning innebar inga stora 
svårigheter. Jag förmodar att vid utveckling av ett mer avancerat system kommer även 
hantering av kommunikation att innebära en del eftertanke om det används fler än en 
RFID-läsare och betydligt fler transpondrar som ska kommunicera med kassasystemet. 
Vid rätt avläsning av transpondrarna fungerar demoapplikationen på ett tillfredställande 
sätt.  
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6 Diskussion och reflektioner  
Det förefaller som att de flesta företag som idag har fått kunskap om RFID-tekniken har 
också insett hur viktig tekniken är och även vilken betydelse utvecklingen av en öppen 
standard som innefattar alla aspekter av tekniken skulle innebära. De flesta antar att 
tekniken kommer att få genomslagskraft när kostnaderna för transpondrarna understiger 
0.10 eller till och med 0.05 US dollar. Dessa priser blir svårt att att uppnå, tror jag, utan 
en komplett öppen standard som möjliggör design av billiga RFID-system. Det innebär 
inte att en unik standard behövs. De nuvarande skillnaderna mellan RFID-tillverkare och 
mellan olika RFID-system utgör ett hinder för att möjliggöra detta, eftersom specifika 
marknader och applikationer kommer som det är fallet nu att försöka skapa standarder 
som passar deras behov. 
 
Det har dock tagits steg framåt i framtagning av RFID-standarder. Flera standarder är 
under utveckling men det återstår mycket att göra, det viktigaste är dock att första steget 
är taget. Det finns en del publicerade standarder för specifika områden, se bilaga 1. Jag 
tror att samtidigt som intresset för tekniken ökar kommer också utvecklingen av 
standarden att ta fart.  
 
De viktigaste aktörerna i framtagningen av RFID-standarder är ISO och IECs ”Join 
Comittes”. Enligt min åsikt har även Auto-ID centers arbete i utvecklingen av det nya 
systemet för artikelmärkning, Electronic Product Code, spelat en viktig roll i RFIDs 
framtida användning. I oktober 2003 avslutade Auto-ID center sitt arbete. I fortsättningen 
kommer EPCglobal att vidareutveckla EPC standarder. Versionen 1.0 av EPC Network 
finns nu tillgänglig. 
 
En annan viktig aspekt för att RFID-tekniken ska nå en bredd acceptans, anser jag, är att 
den nya tekniken måste bli kompatibel med befintliga standarder och i synnerhet med 
streckkoden. Annars kommer övergångströskeln till den nya tekniken att vara för hög och 
resultera i att företagen måste skaffa helt nya lösningar och system. På samma sätt måste 
det finnas bra, lättillgängliga och kostnadseffektiva RFID-komponenter och lösningar.  
 
I den närmaste framtiden tror jag att fokus kommer att läggas särskilt på implementering 
av tekniken inom logistik och lagerhantering. Med tiden kommer tekniken även att nå 
butikernas hyllor och på så sätt kommer teknikens potential att kunna utnyttjas fullt ut. 
Tekniken kommer att på ett positivt sätt påverka alla aktörer inom värdekedjan, till-
verkare, leverantörer, konsumenter. I framtiden kommer produkterna också att kunna 
spåras från tillverkaren till butikshyllorna och därefter till konsumenterna. Detta tycker 
jag skulle innebära ökad effektivitet både vid leverans och hantering samt vid försäljning 
av varor. Möjligheten till realtidsinventering kommer att minska tidsåtgång vid in-
ventering och därmed inventeringskostnaderna. Det är således inte bara företagen som 
kommer att dra fördelar vid införande av tekniken genom minskade kostnader och ökad 
försäljning; även kunderna kommer att få en bättre och snabbare service samt mer tydlig 
och detaljerad information om varorna.  
 
Redan idag, anser jag, är butiker som använder sig av streckkodstekniken utrustade med 
fungerande IT-system därför kommer det att vara betydelsefull om dessa system ska 
kunna användas vid införande av RFID-tekniken. Detta skulle kunna minska kostnaderna 
för den nya tekniken samt främja dess införande. Självklart kommer införande av RFID-
tekniken att ställa särskilda krav på det befintliga systemet till exempel kommer lagrings-
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kapacitetsbehovet att öka, eftersom som det har nämnds förut, kommer det att kunna 
lagras mer data om produkterna. Sistnämnd kommer även att medföra ökat flöde vid 
hantering av data och därefter, beroende på vilken teknik som en specifik butik använder 
idag, kräva snabbare system för att nå tillfredställande prestanda.  
 
Man bör även ta hänsyn till den nya utrusningen som måste skaffas till exempel RFID-
läsaren. Här tycker jag att frågor som läsarens läshastighet, räckvidd, läsarens placering 
och kommunikationen mellan läsaren och det befintliga kassasystemet kommer att kräva 
eftertanke vid införande av tekniken i en butik. Detta bekräftades vid utvecklingen av 
demoapplikationen. Det bör tilläggas att den utrusningen som användes i utvecklings-
arbete när det gäller RFID-läsare och RFID-transpondrar är avsedd för användning i 
laborations miljö men ändå går det att i praktiken förmoda vilka möjliga frågor kan upp-
stå vid implementering av ett verkligt system. Exempelvis uppstod ibland fel vid av-
läsningen av transpondrarna och det var svårt att upptäcka orsaken till dessa fel. När det 
gäller avläsningen av flera transpondrar samtidigt så fungerar det inte alltid, det vill säga 
att det inte finns några garantier för att alla transpondrar läses av. Avläsningsproblemet 
kan bero på transpondrarnas orientering inom läsområde.  
 
I implementeringen av demoapplikationen används bara en RFID-läsaren så det är svårt 
att dra några slutsatser om hur användning av flera läsare nära varandra ska hanteras och 
vilka problem som kan uppstå. Det går dock att säga att detta kommer att väcka frågor 
kring ”reader-collition” samt hantering av kommunikationen mellan alla läsaren och 
befintliga system. I demoapplikation användes Java Communication API för att 
kommunicera med RFID-läsaren och detta fungerade på en mycket tillfredställande sätt. 
Avläsningen sker mycket snabbt även vid avläsningen av flera transpondrar. Den nya 
tekniken bör inte påverka befintliga systemets tillgänglighet och prestanda på ett negativt 
sätt. 
 
Med stor sannolikhet kommer streckkoder att användas ett bra tag framöver. Förmodligen 
kommer butikerna att vara intresserade av system som hanterar både streckkoder och 
RFID. Detta kommer att minska övergångtröskeln till den nya tekniken och även möjlig-
göra testning av RFID-tekniken i praktiken. Dessutom möjliggörs studier om teknikens 
fördelar och nackdelar samt undersökningar om kundernas acceptans av tekniken i en 
verklig miljö.  
 
De flesta verkar vara överens om att kostnaderna är det största hinder vid införande av 
tekniken idag. I framtiden kommer troligviss antal RFID-transpondrar som tillverkas att 
stiga och därmed kommer priset per transponder att gå ner. Jag förmodar att exempelviss 
Wal-Mart i egenskap av stor aktör på marknaden kan få upp volymen tillverkade taggar 
och då sänka styckpriserna. Därmed skulle det kunna bana väg för mindre aktörer att 
också satsa på RFID. Wal-Mart kommer redan år 2005 att kräva RFID-märkning från 
deras största leverantörer. Detta tycker jag kommer att skapa ytterligare möjligheter för 
mindre aktörer att dra nytta av RFID-märkningen och därmed främja införande av 
tekniken inom detaljhandeln. Även framtagning av standarder är en förutsättning för 
användningen av RFID-tekniken i framtiden. 
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7 Slutsatser 
Radiofrekvensidentifiering, RFID, är en stabilt Auto-ID teknik för automatisk 
identifiering av objekt. Teknikens egenskaper möjliggör identifiering och trådlös fjärr-
avläsning av objekt. På senare tid har tekniken börjat användas inom många olika om-
råden till exempel behörighetskontroll, djurspåring, lagerhantering etcetera. Idag finns 
det stora aktörer inom detaljhandel exempelvis Wal-Mart som driver stora projekt för att 
möjliggöra införande av tekniken i hela värdekedjan från tillverkning, logistik, lager-
hantering till butikernas hyllor. 
 
En viktig aspekt när det gäller framtida användning av RFID-tekniken är framtagande 
av standarder. De officiella standarorganisationerna som arbetar med utvecklingen av 
standarder, ISO, IECs ”Join Comittes”, EAN och UCC arbetar med utvecklingen av 
standarder för RFID-tekniken. Det finns en del publicerade standarder som täcker en del 
områden. Standardiserings arbete pågår och med ökat intresse för tekniken kommer ut-
vecklingen av standarder med stor sannolikhet att gå framåt.  
 
RFID-teknikens egenskaper möjliggör att i framtiden kommer det att vara möjligt att 
följa ett objekt under hela dess livscykel det vill säga från tillverkningen till för-
säljningen. I den närmaste framtiden kommer tekniken att implementeras framförallt 
inom logistik och lagerhantering. När det gäller användning av tekniken i en butiksmiljö 
skulle det innebära en del fördelar men även eftertanke. 
 
Redan idag är de flesta butikerna som använder sig av streckkodstekniken utrustade 
med välstrukturerade system för hantering av varor. Därför anser jag att användningen 
av den nya tekniken inte kommer att innebära stora förändringar i de befintliga sys-
temen. Det finns dock aspekter som bör tas hänsyn till, exempelviss innebär användning 
av RFID en ökning av varudata i jämförelse med streckkoder och därmed kommer 
lagringskapacitetsbehovet att öka. Detta kommer även att påverka flöde och hantering 
av data, som kommer att öka, därmed är det viktigt att prestanda i systemet inte på-
verkas. Även befintliga systems tillgänglighet bör behållas vid användningen av RFID. 
Under utvecklingen av demoapplikationen bekräftades att det finns aspekter som 
kommer att kräva en del ansträngningar vid införande av den nya tekniken exempelvis 
placering av RFID-läsare i butiken, deras räckvidd, på vilket sätt kan det garanteras att 
alla varor blir avlästa, kommer störningar med annan trådlös utrustning att uppstå, och 
hantering av kommunikationen mellan de befintliga systemen och RFID-läsaren.  
 
Användningen av RFID-tekniken i en butiksmiljö kommer att möjliggöra automatisk 
och realtidsinventering och därmed minska arbetsbörda, inventeringskostnader samt 
mänskliga fel vid hantering av varorna. Även kommer datakvalité att påverkas på ett 
positivt sätt. RFID möjliggör att även leverantörerna ska kunna följa varorna under 
transport och leverans detta ökar möjligheterna att snabbt upptäcka fel vid leverans och 
svinn. Eftersom tekniken möjliggör automatisk identifiering av varornas placering i 
lagret och även i butikens hyllor kommer varornas tillgänglighet och kundservice att 
förbättras. Den slutgiltiga utmaningen vid införande av tekniken är obemannade kassor 
och därmed enklare betalningssätt, minskade köar vid kassa, ökad försäljning samt 
nöjdare kunder. 
 
Den största hinder för användning av RFID-tekniken idag är kostnader för RFID-kom-
ponenter. En av förutsättningar för att tekniken ska börja användas i högre grad är att 



Slutsatser 

 - 40 - 

det ska finnas lättillgängliga och kostnadseffektiva RFID-komponenter. Med tiden 
kommer intresse för tekniken att öka och förmodligen tillverkningsvolymer också. Detta 
skulle möjliggöra att priserna för transpondrarna går ner. Här, tycker jag, att stora ak-
törer inom detaljhandeln kommer att spela en stor roll genom att kräva RFID-märkning 
från deras leverantörer och därmed skapa möjligheter för mindre aktörer att satsa på 
tekniken. 
 
Sammanfattningsviss, tycker jag att väsentligaste fördelar finns inom inleverans och 
lagerhantering, då snabbare kontroll av mottaget gods kan göras och inventeringar kan 
effektiviseras samt bättre informationskvalitet erhållas. 
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Bilaga 1: Standarder av intresse för utvecklingen av 
RFID-tillämpningar 
I följande tabell presenteras de viktigaste RFID-standarderna som är publicerade idag eller 
under utvecklig. Standarderna delas i fem olika område enligt Finkenzeller K. (2003): 
identifikationskort, objekthandling, djur ID, andra standarder och radio bestämmelser. 
 
1. Identifikationskort ”Contactless Integrated Circuit Cards”                                                 Status 
 
ISO 10536 (ISO SC17/WG8) – Cluse-coupled-cards 
     Del 1: Fysiska egenskaper 
     Del 2: Dimensioner och allokering av kopplingsområden 
     Del 3: Svar till reset och överföringsprotokollen 
 

 
Publicerad 
Publicerad 
Publicerad 
Under utveckling 

 
ISO 14443 (ISO SC17/WG8) – Proximity card 
     Del: 1 Fysiska egenskaper 
     Del: 2 Radio frekvenskraften och signalstörning 
     Del: 3 Initialisering och antikollision 
     Del: 4 Överföringsprotokoll  
 

 
Publicerad 
Publicerad 
Publicerad 
Publicerad 
Publicerad 

 
ISO 15693 (ISO SC17/WG8) – Vicinity cards 
     Del 1: Fysiska egenskaper 
     Del 2: Radio frekvens kraft och signalstörning 
     Del 3: Antikollision och överföringsprotokoll 
     Del 4: Extra omgång av kommando och säkerhetsdrag 
 

 
Publicerad 
Publicerad 
Publicerad 
Publicerad 
Under utveckling 

 
ISO 10373 (SC17/WG1/8) Identifikations kort – Testmetoder 
     Del 4: Clouse-coupling-cards enligt ISO 10536 
     Del 6: Proximity Cards 
     Del 7: Vicinity Cards 
 

 
Publicerad 
Publicerad 
Publicerad 
Publicerad 

2. Objektbehandling 
  
 ISO 10374 (ISO TC 104) – Fraktcontainer – Automatisk identifiering 
 

 
Publicerad 

  
 ISO 15960 (SC31 WG2/4) – RFID för objektbehandling; Transaktioner  
                                                och meddelandeprofiler     
                                                                 

 
Publicerad 

  
ISO 15961 (SC31 WG2/4) – RFID för objektbehandling; Läsaren –  
                                                Transpondrarnas kommando och andra 
                                                Syntaxdrag 
 

 
Under utveckling 

 
 ISO 15962 (SC31 WG/4) – RFID för objektbehandlig; Datasyntax 
 

 
Under utveckling 

  
 ISO 15963 (SC31 WG/4) – RF Transponderns unik identifiering samt 
                                              Registrering, Auktoritet for att behandla  
                                              Unikheten 
 

 
Under utveckling 
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ISO /IEC TR 18000 (SC31 WG4/SG3) – RFID för objektbehandling; 
                                                                    Air interface  
 

 
Under utveckling 

 
ISO 18001 (SC31 WG4) – Informationsteknik – RFID för  
                                           Objektbehandling – Applikationskrav 
 

 
Publicerad 

3. Djur ID 
 
ISO 11784 (ISO TC 23/WG19) Radio frekvens identifiering av djur – 
                                                    Kodens struktur 
 

 
Publicerad 

 
ISO 11785 (ISO TC 23/WG19) Radio frekvens identifiering av djur - 
                                                    Tekniska begrepp 
 

 
Publicerad 

 
ISO 14223 (ISO TC 23/WG19) Radio frekvens identifiering av djur – 
                                                    Avancerade transpondrar 
 

 
Under utveckling 

4. Andra Standarder 
 
 International Air Transport Association, IATA: (ISO 15693) 
 

 
Under utveckling 

  
 Universal Postal Union, UPU: kontaktless frimärke 
 

 
Publicerad 

  
 European Prestandard, PrENV 27819 Automatisk identifiering av  
                                                              fordom eller frakt 
 

 
Under utveckling 

  
 ISO 69873 Werkzeuge und Spannzeuge mit Datenträgern – MaBe für  
                    Datenträger und deren Einbauraum 
 

 
Under utveckling 

  
ANSI MH10.8.4 (ISO TC 122) – RF transpondrar  for ”Unit Loads” och  
                                                       Transport av paket (U.S TAG Project) 
 

 
Under utveckling 
 

  
ANSI MH 10/SC 8 (TC 122) – RF transpondern för spedition,  
                                                   mottagning och lagerhanterings  
                                                   applikationer 
 

 
Under utveckling 

5. Radio bestämmelser  
  
CEPT 
      CEPT/ERC 70-03 Rekommendationer 70-03, användning av 
                                    ”Short Range Divice”, SRD 
 
      CEPT T/R 60-01 Låg-effekt radioallokerings utrusning för 
                                   rörelsedetektering och alert, ”Electronic Article 
                                   Surveillance”, EAS 
                                  
      CEPT T/R 22-04 ”Harmonisation” av frekvensband för vägtransport 
                                    Informationssystem 
 

 
Publicerad 
Publicerad 
 
Publicerad 
 
 
 
Publicerad 
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 ETS 
      EN 300 330 ERM: SRD, radioutrusning inom frekvensområdet  
                                     9kHz – 25MHz och induktiva loop-system inom  
                                     frekvensområdet 9kHz – 30MHz 
             Del 1: Tekniska egenskaper och testmetoder 
             Del 2: ”Harmonized” EN under objekt 3.2 av R&TTE Direktiv 
      
     EN 300 220 ERM: SRC, Radioutrusning som används inom  
                                    25 MHz – 1GHz frekvensområdet med kraftnivåer 
                                    upp till 500mW 
             Del 1: Tekniska egenskaper and testmetoder 
             Del 2: Tilläggsparametrar  
             Del 3: ”Harmonized EN” genom att täcka grundläggande krav 
                          från objekt 3.2 av R&TTE Direktiv 
      
     EN 300 440: Radio utrusning och system; SRD; 1GHz – 25 GHz 
      
     EN 301 489: ERM: ElectorMagnetic Compatibility, EMC, standard  
                                     för radio utrusningar och artefakter  
              Del 1: Allmänna tekniska egenskaper 
              Del 2: Specifika krav för SRD som fungerar inom  
                         frekvensområdet mellan 9kHz och 25 GHz      
 

Under utveckling 
Under utveckling 
 
 
Publicerad 
Publicerad 
 
Under utveckling 
 
 
Publicerade 
Publicerade 
Publicerade 
 
 
Under utveckling 
 
Under utveckling 
 
Publicerad 
Publicerad 
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Bilaga 2 Programkod 
Nedan presenteras demoapplikationens programkod. 
 
ITEMCLASS 
package se.r2m.rfid.common; 
 
import java.io.Serializable; 
 
/** 
 * VärdeObjekten ItemClass representerar en vara 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public class ItemClass implements Serializable{ 
    //Privata egenskaper 
 
    /**Varans id */ 
    private String itemID; 
 
    /**Varans namn*/ 
    private String name; 
 
    /**Tillverkarens namn*/ 
    private String manufacturer; 
 
    /**Varans pris*/ 
    private double price; 
 
    /**Varans status. Status anta tre värd 0: ej såld, 1: såld, 2: bokad*/ 
    private int state; 
 
    /**Beskrivning av varan till exempel vikt*/ 
    private String description; 
 
    /** 
     * Konstruktor 
     * @param itemID Varans ID (RFID id) 
     * @param name Varans namn 
     * @param manofacturer Tillverkarens namn 
     * @param price Varans pris 
     * @param state Varans status 
     */ 
     public ItemClass(String itemID, String name, String manofacturer, double price, 
                              int state, String description) 
    { 
        this.itemID = itemID; 
        this.name = name; 
        this.manofacturer = manofacturer; 
        this.price = price; 
        this.state = state; 
        this.description = description; 
 
     } 
 
    /** 
     * Default konstruktor 
     */ 
    public ItemClass(){ 
        this.itemID ="RFIDID"; 
        this.name =""; 
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        this.manofacturer=""; 
        this.price = 0.0; 
        this.state = Constants.UNSOLD; 
        this.description = ""; 
    } 
 
   /** 
    * Returnerar varans ID 
    * @return String 
    */ 
    public String getItemID() 
    { 
       return itemID; 
    } 
 
    /** 
     * Sätter värde för varans ID 
     * @param itemID 
     */ 
    public void setItemID(String itemID) { 
        this.itemID = itemID; 
    } 
 
    /** 
     * Returnerar varans namn 
     * @return  String 
     */ 
    public String getName() { 
        return name; 
    } 
 
    /** 
     * Sätter värde för varans namn 
     * @param name 
     */ 
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
 
    /** 
     * Returnerar tillverkarens namn 
     * @return  String 
     */ 
    public String getManofacture() { 
        return manofacturer; 
    } 
 
    /** 
     * Sätter värde för tillverkarens namn 
     * @param manofacturer 
     */ 
    public void setManofacture(String manofacturer) { 
        this.manofacturer = manofacturer; 
    } 
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 /** 
     * Returnerar varans pris 
     * @return float 
     */ 
    public double getPrice() { 
        return price; 
    } 
 
    /** 
     * Sätter värde för varans pris 
     * @param price 
     */ 
     public void setPrice(double price) { 
        this.price = price; 
    } 
 
    /** 
     * Returnerar varans status 
     * @return  int 
     */ 
    public int getState() { 
        return state; 
    } 
 
    /** 
     * Sätter värde for varans status 
     * @param state  one if the item has been sold. 
     */ 
     public void setState(int state) { 
        this.state = state; 
    } 
 
    /** 
     * Returnerar varans beskrivning 
     * @return String 
     */ 
    public String getDescription(){ 
        return this.description; 
    } 
 
    /** 
     * Sätter värde för varans beskrivning 
     * @param description 
     */ 
    public void setDescription(String description){ 
        this.description = description; 
    } 
 
    /** Skriver ut data om en vara. Skriver över default metoden toString() 
     * @return String 
     */ 
    public String toString(){ 
        String str = ""; 
        str = "***********VARAN************\n"; 
        str += "Namn:        " + this.getName() + "\n"; 
        str += "Tillverkare: " + this.getManofacture() + "\n"; 
        str += "Pris:        " + this.getPrice() + "\n"; 
        if(this.getState() == Constants.SOLD) 
            str += "Status:      SÅLD\n"; 
        else if(this.getState() == Constants.CHECK_ITEM) 
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            str += "Status:      BOKAD\n"; 
        else 
            str += "Status:     EJSÅLD\n"; 
        str += "Beskrivning: " + this.getDescription() + "\n"; 
        str += "*****************************\n"; 
        return str; } 
 
 
Entitesböanan ItemBean 
package se.r2m.rfid.entity; 
import javax.ejb.EJBObject; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
/** 
 * Item är Remoteinterface för bönan ITEM som motsvarar 
 * en vara i databasen 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public interface Item extends EJBObject { 
    //metoder som returnerar varans egenskaper 
    public String getName() throws RemoteException; 
    public void setName(String name) throws RemoteException; 
 
    public String getManofacturer() throws RemoteException; 
    public void setManofacturer(String manofacturer) throws RemoteException; 
 
    public double getPrice() throws RemoteException; 
    public void setPrice(double price) throws RemoteException; 
 
 
    public int getState() throws RemoteException; 
    public void setState(int state) throws RemoteException; 
 
    public String getDescription() throws RemoteException; 
    public void setDescription(String description) throws RemoteException; 
} 
 
 
package se.r2m.rfid.entity; 
import javax.ejb.EJBHome; 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.FinderException; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
 /** 
  * Homeinterface för itembönan 
  *  
  */ 
public interface ItemHome extends EJBHome { 
        /** 
         * Skapar en ny item böna 
         * @param itemID Varans RFID 
         * @param name    Varans namn 
         * @param manufacturer Varans tillverkare 
         * @param price  Varans pris 
         * @param state Varans status 
         * @param description Beskrivningen av varan 
         * @return Item 
         * @throws RemoteException vid kommunikationsfel 
         * @throws CreateException om det är problem vid skapande av bönan 
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         */ 
        public Item create(String itemID, String name, String manufacturer, double price, 
                           int state, String description ) throws RemoteException, CreateException; 
 
        /** 
         * Hittar en vara givet varans RFID 
         * @param itemID varans RFID 
         * @return  Item 
         * @throws RemoteException  vid kommunikationsfel 
         * @throws FinderException  om fel uppstår i sökande av varan 
         */ 
         public Item findByPrimaryKey (String itemID) throws RemoteException,  
         FinderException; 
    } 
 
 
package se.r2m.rfid.entity; 
import javax.ejb.EntityBean; 
import javax.ejb.EntityContext; 
 
/** 
 * ItemBean är en entitestböna. Bönan representerar en vara. 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public abstract class ItemBean implements EntityBean{ 
    private EntityContext ejbContext; 
 
    //Dessa metoder hanteras av container 
    public abstract String getItemID(); 
    public abstract void setItemID(String itemID); 
 
    public abstract String getName(); 
    public abstract void setName(String name); 
 
    public abstract String getManofacturer(); 
    public abstract void setManofacturer(String manofacturer); 
 
    public abstract double getPrice(); 
    public abstract void setPrice(double price); 
 
    public abstract int getState(); 
    public abstract void setState(int state); 
 
    public abstract String getDescription(); 
    public abstract void setDescription(String description); 
 
    /** 
     * Skapar entitetsböna ItemBean 
     * @param itemID  varans RFID 
     * @param name varans namn 
     * @param manofacturer varans tillverkare 
     * @param price varans pris 
     * @param state varans status 
     * @param description varans beskrivning 
     * @return String 
     */ 
     public String ejbCreate(String itemID, String name, String manofacturer, double price, 
                           int state, String description) 
     { 
        setItemID(itemID); 
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        setName(name); 
        setManofacturer(manofacturer); 
        setPrice(price); 
        setState(state); 
        setDescription(description); 
        return null; 
     } 
 
    public void ejbPostCreate(String itemID, String name, String manofacturer, double price, 
                           int state, String description) { 
    } 
 
    /** 
     * Sätter EntityContext för bönan 
     * @param cntx 
     */ 
    public void setEntityContext(EntityContext cntx){ this.ejbContext = null; } 
 
    /** 
     * Tar bort context för bönan 
     */ 
    public void unsetEntityContext() 
    { 
        ejbContext = null; 
    } 
 
    //Metoder som krävs av EJB-standarden men som inte används av bönan 
    public void ejbLoad(){} 
    public void ejbStore(){} 
    public void ejbActivate(){} 
    public void ejbPassivate(){} 
 
    public void ejbRemove(){} 
} 
 
 
Sessionsbönan CountService 
package se.r2m.rfid.session; 
 
import javax.ejb.EJBObject; 
import javax.ejb.EJBException; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
/** 
 * <CountService> remote interface 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public interface CountService extends EJBObject{ 
    /** 
     * Uppdaterar summa att betala 
     * @param price Priset av den vara som ska betalas 
     * @param currentSum aktuell delsumma 
     * @return double 
     * @throws RemoteException vid kommunikationsfel 
     * @throws EJBException 
     */ 
    public double uppdateTotalSum(double price, double currentSum) throws RemoteException; 
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 /** 
     * Uppdaterar antal varor att betala 
     * @throws RemoteException vid kommunikationsfel 
     * @throws EJBException oväntade fel vid anrop av den här metoden 
     * till exempel vid databasanrop. 
     * @return int 
     */ 
    public int uppdateQuantity(int currentQuantity) throws RemoteException; 
 
} 
 
 
package se.r2m.rfid.session; 
 
import javax.ejb.EJBHome; 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.EJBException; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
/** 
 * <code>CountServiceHome</code> home interface 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public interface CountServiceHome extends EJBHome{ 
    public CountService create() throws CreateException, RemoteException; 
} 
 
 
package se.r2m.rfid.session; 
 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.SessionBean; 
import javax.ejb.SessionContext; 
 
/** 
 * Implementations classen för CountService bönan. Bönan uppdaterar 
 * summa att betala samt antal varor. 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public class CountServiceBean implements SessionBean{ 
 
    //SessionContext används inte i denna klass 
    private SessionContext ctx; 
 
    public void setSessionContext(SessionContext context){ 
        ctx = context; 
    } 
 
    public double uppdateTotalSum(double price, double currentSum){ 
        return price + currentSum; 
    } 
 
    public int uppdateQuantity(int currentQuantity){ 
      return ++currentQuantity; 
    } 
 
    //metoder som krävs av EJB-standarden men som inte 
    //används av denna klass 
    public void ejbActivate(){} 
    public void ejbPassivate(){} 
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    public void ejbRemove(){} 
    public void ejbCreate() throws CreateException {} 
} 
 
 
Sessionsbönan ShoppingService 
package se.r2m.rfid.session; 
 
import javax.ejb.EJBObject; 
import java.rmi.RemoteException; 
import java.util.Vector; 
 
/** 
 * <code>ShoppingService</code> remote interface 
 * @author  Marta Pérez 
 */ 
public interface ShoppingService extends EJBObject{ 
    /** 
     * Bokar en vara i databasen när den har läst av för betalning 
     * @param pk varans id 
     * @throws RemoteException vid kommunikationsfel 
     */ 
    public void checkCurrentItem(String pk) throws RemoteException; 
 
    /** 
     * Ändrar varans status i databasen till såld 
     * @param items  En vektor som innehåller varornas id. 
     * @throws RemoteException vid kommunikationsfel 
     */ 
    public void buyCurrentItem(Vector items) throws RemoteException; 
} 
 
 
package se.r2m.rfid.session; 
 
import javax.ejb.EJBHome; 
import javax.ejb.CreateException; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
/** 
 * ShoppingServiceHome är homeinterface för bönan ShoppingServiceBean 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public interface ShoppingServiceHome extends EJBHome{ 
    public ShoppingService create() throws CreateException, RemoteException; 
} 
 
 
package se.r2m.rfid.session; 
 
import se.r2m.rfid.common.Constants; 
import se.r2m.rfid.common.ItemClass; 
 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.SessionBean; 
import javax.ejb.SessionContext; 
import java.sql.*; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.Vector; 
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/** 
 * <code>ShoppingServiceBean</code> är ShoppingService implementationsklassen 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public class ShoppingServiceBean implements SessionBean{ 
 
       private SessionContext ctx; 
 
      /** 
       * Försäkrar att databas drivsrutiner laddas 
       * Exekveras en gång när klassen refereras 
       */ 
       static { 
               try { 
                   Class.forName(Constants.DB_DRIVER); 
               } catch (ClassNotFoundException e) { 
                   System.err.println("Klassen " + Constants.DB_DRIVER + " ej funnen"); 
                   e.printStackTrace(); 
               } 
       } 
 
       /** 
        * Se <code>ShoppingService</code> 
        */ 
       public void checkCurrentItem(String pk){ 
           Connection con = null; 
           try { 
               Statement stmt = null; 
               String update = ""; 
               int res = 0; 
               con = DriverManager.getConnection(Constants.DB_URL, Constants.DB_USER, 
                       Constants.DB_PASSWORD); 
               update = "UPDATE " + Constants.ITEMS_TABLE + " set state=" + 
                       Constants.CHECK_ITEM + " where itemid='" + pk + "'"; 
               stmt = con.createStatement(); 
               res = stmt.executeUpdate(update); 
               stmt.close(); 
               con.close(); 
           } 
           catch (SQLException e) { 
               System.out.println("SQL Exception"); 
               e.printStackTrace(); 
           } 
       } 
 
      /** 
       * Se <code>ShoppingService</code> 
       * @param items 
       */ 
       public void buyCurrentItem(Vector items){ 
            Connection con = null; 
            String pk = " "; 
            Iterator itr = items.iterator(); 
           try { 
               Statement stmt = null; 
               String update = ""; 
               int res = 0; 
               con = DriverManager.getConnection(Constants.DB_URL, Constants.DB_USER, 
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                       Constants.DB_PASSWORD); 
                  while(itr.hasNext()){ 
                   pk = (String)itr.next(); 
                   update = "UPDATE " + Constants.ITEMS_TABLE + " set state=" + 
                       Constants.SOLD + " where itemid='" + pk + "'"; 
                   stmt = con.createStatement(); 
                   res = stmt.executeUpdate(update); 
               } 
               stmt.close(); 
               con.close(); 
           } 
           catch (SQLException e) { 
               System.out.println("SQL Exception"); 
               e.printStackTrace(); 
           } 
       } 
 
       /** 
        * Sätter SessionContext för bönan 
        * @param context 
        */ 
       public void setSessionContext(SessionContext context){ 
           ctx = context; 
       } 
 
       //Metoder som krävs av EJB-standarden men som inte 
       //används av denna böna 
       public void ejbActivate(){} 
       public void ejbPassivate(){} 
       public void ejbRemove(){} 
 
       public void ejbCreate() throws CreateException {} 
} 
 
Kommunikationshantering 
package se.r2m.rfid.serialConnection; 
import javax.comm.*; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.util.TooManyListenersException; 
import se.r2m.rfid.common.Constants; 
 
/** 
 * MySerialConnection implementerar SerialPortEventListener gränssnittet 
 * från Java Communication API. Klassen hanterar kommunikationen mellan 
 * övriga systemet och RFID läsaren. 
 * 
 */ 
public class MySerialConnection implements SerialPortEventListener{ 
    //privata egenskaper 
    private String owner = null; 
    private InputStream is; 
    private CommPortIdentifier portId; 
    private SerialPort sPort; 
    private SerialPortEventListener myEventListener; 
    private boolean open; 
 
    /** 
     * Konstruktor 
     */ 
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    public MySerialConnection() { this("Unknown application", null); } 
 
    /** 
     * Konstruktur skapar <code>MySerialConnection</code>-objekt 
     * @param owner Ägaren av applikationen om parametern är lika med 
     * <code>null</code> kommer den att få värde String Unknown application. 
     * @param e objektet som används för att lyssna på händelser 
     */ 
    public MySerialConnection(String owner, SerialPortEventListener e) 
    { 
        this.owner = (owner == null) ? "Unknown application" : owner; 
        this.myEventListener = (e == null) ? this : e; 
    } 
 
    /** 
     * Försöker öppna en ”serial connection”. Om detta misslyckas porten sätts i 
     * "closed state" och en <code>SerialConnectionException</code> returneras. 
     */ 
     public void openConnection() throws SerialConnectionException { 
        // skaffa en CommPortIdentifier objekt för den porten du vill öppna 
        try { 
            portId = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(Constants.PORT_NAME); 
        } catch (NoSuchPortException e) { 
            throw new SerialConnectionException(e.getMessage()); 
        } 
        // Öppnar porten som motsvarar CommPortIdentifier objektet. En timeout 
        // på 30 sekunder sätts för att andra applikationer ska kunna "relinquish" 
        // porten om användaren önskar så. 
        try { 
            sPort = (SerialPort)portId.open(this.owner, 30000); 
        } catch (PortInUseException e) { 
            throw new SerialConnectionException(e.getMessage()); 
        } 
        //Kommunikations parametrar sätts 
        try { 
            this.sPort.setSerialPortParams(Constants.BAUD_RATE, Constants.DATA_BITS, 
                            Constants.STOP_BITS, Constants.PARITY); 
        } catch (UnsupportedCommOperationException e) { 
            sPort.close(); 
            throw new  SerialConnectionException("Unsopported parameter(s)"); 
        } 
        // Oppnar en inström för anslutningen 
        try { 
            is = sPort.getInputStream(); 
        } catch (IOException e) { 
            sPort.close(); 
            throw new SerialConnectionException("Error opening i/o streams"); 
        } 
        //Add this object as an event listener on the SerialPort-object 
        try { 
            sPort.addEventListener(myEventListener); 
        } catch (TooManyListenersException e) { 
            sPort.close(); 
            throw new SerialConnectionException("Too many listeners added"); 
        } 
        // Set notifyOnDataAvailable to true to allow event driven input. 
        sPort.notifyOnDataAvailable(true); 
        // Set notifyOnBreakInterrup to allow event driven break handling. 
        sPort.notifyOnBreakInterrupt(true); 
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        // Set receive timeout to allow breaking out of polling loop during 
        // input handling. 
        try { 
            sPort.enableReceiveTimeout(30); 
        } catch (UnsupportedCommOperationException e) { 
            sPort.close(); 
            throw new SerialConnectionException(e.toString()); 
        } 
        open = true; 
    } 
 
    /** 
     * Returnerar inströmmen för en port.Om porten är stängd öppnas den. 
     * @return the input stream from the opened port 
     * @exception SerialConnectionException 
     */ 
    public InputStream getInputStream() throws SerialConnectionException 
    { 
        if(!open) 
            openConnection(); 
        return is; 
    } 
 
    /** 
     * Stänger porten och rensar associerade element. 
     */ 
    public void closeConnection() { 
    // If port is alread closed just return. 
        if (!open) { 
            return; 
        } 
        // Check to make sure sPort has reference to avoid a NPE. 
        if (sPort != null) { 
            try { 
            // close the input stream. 
                is.close(); 
            } catch (IOException e) { 
            System.err.println(e); 
            } 
 
            // Close the port. 
            sPort.close(); 
        } 
        open = false; 
    } 
 
    /** 
     * Returnerar portens status 
     * @return boolean sant om porten är öppend 
     */ 
    public boolean isOpen() { 
        return open; 
    } 
 
    /**Empty serialEvent*/ 
    public void serialEvent(SerialPortEvent e) {} 
} 
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Det grafiska gränssnittet 
package se.r2m.rfid.rfidClient; 
 
import se.r2m.rfid.common.Constants; 
import se.r2m.rfid.common.ItemClass; 
import se.r2m.rfid.common.HelpClass; 
import se.r2m.rfid.common.NotFoundItemException; 
import java.util.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.text.BadLocationException; 
import javax.comm.SerialPortEventListener; 
import javax.comm.SerialPortEvent; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import javax.naming.NamingException; 
import javax.rmi.PortableRemoteObject; 
import javax.ejb.FinderException; 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.RemoveException; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.ActionListener; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.util.Vector; 
import java.util.Iterator; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.text.DateFormat; 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import se.r2m.rfid.serialConnection.MySerialConnection; 
import se.r2m.rfid.serialConnection.SerialConnectionException; 
import se.r2m.rfid.entity.ItemHome; 
import se.r2m.rfid.entity.Item; 
import se.r2m.rfid.session.CountServiceHome; 
import se.r2m.rfid.session.CountService; 
import se.r2m.rfid.session.ShoppingServiceHome; 
import se.r2m.rfid.session.ShoppingService; 
 
 
/** 
 * <code>RFIDAdmin</code> representerar klienten 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public class RFIDAdmin extends JFrame implements SerialPortEventListener{ 
 
        private JPanel mainPanel; 
        private JPanel customerPanel; 
        private JPanel itemListPanel; 
        private JPanel payPanel; 
        private JPanel numbersPanel; 
        private JTextArea outTextArea; 
        private JPanel itemPanel; 
        private JButton paymentButton; 
        private int[] position = new int[2]; 
        private Vector myButtons; 
        private JButton payButton; 
        private JButton errorButton; 
        private JButton startButton; 
        private JLabel payLabel; 
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        private JLabel pinLabel; 
        private JPasswordField pinTextField; 
        private static String tempPin = ""; 
        private JPanel infoPanel; 
        private JLabel itemLabel; 
        private JLabel priceLabel; 
        private JLabel totalLabel; 
        private JScrollPane listScroller; 
        private MySerialConnection serialConnectionTemp; 
        private InputStream is; 
        private JLabel sumLabel; 
        private JLabel currencyLabel; 
        private JLabel quantityLabel; 
        private int startSelect = 0; 
        private int endSelect = 0; 
        private static int lineCounter = 0; 
        private Color myYellow; 
        private static Vector items = new Vector(); 
        public static double currentSum = 0.0; 
 
        /** 
         * Konstruktor 
         */ 
        public RFIDAdmin(){ 
            super(Constants.APPLICATIONS_NAME); 
            try { 
                   Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); 
                   position[0] = screenSize.width/20; 
                   position[1] = screenSize.height/20; 
                   setLocation(position[0], position[1]); 
                   setSize(Constants.RFID_ADMIN_WIDTH, Constants.RFID_ADMIN_HEIGHT); 
 
                  //Colors 
                  Color myWhite = new Color(240,248,255); 
                  myYellow = new Color(255,255,192); 
 
                  //Fonts 
                  Font myFont = new Font("Arial", Font.PLAIN, 12); 
                  Font textAreaFont = new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12); 
                  Font buttonsFont = new Font("Arial", Font.PLAIN, 18); 
 
                  // Setup panes 
                  Container contentPane = getContentPane(); 
                  contentPane.setBackground(myWhite); 
 
                //Main Panel 
                 mainPanel = new JPanel(); 
                 mainPanel.setLayout(new BorderLayout()); 
                 mainPanel.setBackground(myWhite); 
 
                //customerPanel 
                JLabel customerLabel = new JLabel("Välkommen, tryck på START knappen för att börja!"); 
                customerLabel.setFont(myFont); 
                customerLabel.setForeground(Color.blue); 
                startButton = new JButton("START"); 
                startButton.setForeground(Color.green.darker()); 
                startButton.addActionListener(new StartButtonAppListener()); 
                customerPanel = new JPanel(); 
                customerPanel.setBackground(myWhite); 
                customerPanel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 
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                customerPanel.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder( 
                        BorderFactory.createEtchedBorder(), BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5))); 
                customerPanel.add(customerLabel); 
                customerPanel.add(startButton); 
                mainPanel.add(customerPanel, BorderLayout.NORTH); 
 
                //itemPanel 
                itemPanel = new JPanel(); 
                itemPanel.setLayout(new GridLayout(0,2,5,0)); 
                itemPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder()); 
                itemPanel.setBackground(myWhite); 
                //itemListPanel 
                 itemListPanel = new JPanel(); 
                 itemListPanel.setBackground(myWhite); 
                 itemListPanel.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), 
                         BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5))); 
                 outTextArea = new JTextArea(15,30); 
                 outTextArea.setLineWrap(false); 
                 outTextArea.setEnabled(false); 
                 outTextArea.setEditable(false); 
                 outTextArea.setWrapStyleWord(false); 
                 outTextArea.setBackground(myYellow); 
                 outTextArea.setMargin(new Insets(0,2,0,0)); 
                 outTextArea.setSelectedTextColor(Color.red); 
                 outTextArea.setSelectionColor(myYellow); 
                 outTextArea.setFont(textAreaFont); 
 
                //listScroller 
                 listScroller = new JScrollPane(outTextArea); 
                 listScroller.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 
                 listScroller.setBackground(myWhite); 
                 listScroller.setEnabled(false); 
                 listScroller.setAlignmentX(LEFT_ALIGNMENT); 
 
                //labelPanel 
                JPanel labelPanel = new JPanel(); 
                labelPanel.setBackground(myWhite); 
                itemLabel = new JLabel("Varor", JLabel.LEFT); 
                itemLabel.setEnabled(false); 
                itemLabel.setForeground(Color.blue); 
                itemLabel.setFont(myFont); 
                itemLabel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5)); 
                priceLabel = new JLabel("Pris", JLabel.RIGHT); 
                priceLabel.setForeground(Color.blue); 
                priceLabel.setEnabled(false); 
                priceLabel.setFont(myFont); 
                priceLabel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5)); 
                labelPanel.setLayout(new GridLayout(0,2)); 
                labelPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder()); 
                labelPanel.add(itemLabel); 
                labelPanel.add(priceLabel); 
 
                itemListPanel.setLayout(new BorderLayout()); 
                itemListPanel.add(labelPanel, BorderLayout.NORTH); 
                itemListPanel.add(listScroller, BorderLayout.CENTER); 
 
                //totalMainPanel 
                JPanel totalMainPanel = new JPanel(); 
                totalMainPanel.setBackground(myWhite); 
                totalMainPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder()); 
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                totalMainPanel.setLayout(new BorderLayout()); 
 
                //totalPanel 
                JPanel totalPanel = new JPanel(); 
                totalPanel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 2, 0)); 
                totalPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder()); 
                totalLabel = new JLabel("Att betala:"); 
                totalLabel.setEnabled(false); 
                totalLabel.setForeground(Color.blue); 
                totalLabel.setFont(buttonsFont); 
                currencyLabel = new JLabel("kr"); 
                currencyLabel.setEnabled(false); 
                currencyLabel.setForeground(Color.blue); 
                currencyLabel.setFont(buttonsFont); 
                sumLabel = new JLabel("0,0"); 
                sumLabel.setBackground(myWhite); 
                sumLabel.setEnabled(false); 
                sumLabel.setForeground(Color.blue); 
                sumLabel.setFont(buttonsFont); 
                totalPanel.setBackground(myWhite); 
                totalPanel.add(totalLabel); 
                totalPanel.add(sumLabel); 
                totalPanel.add(currencyLabel); 
                totalMainPanel.add(totalPanel, BorderLayout.NORTH); 
                totalPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5)); 
                //payment Button 
                JPanel paymentButtonPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 
                paymentButtonPanel.setBackground(myWhite); 
                paymentButtonPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5)); 
                paymentButton = new JButton("Betala"); 
                paymentButton.setToolTipText("Betala"); 
                paymentButton.setEnabled(false); 
                paymentButton.setForeground(Color.green.darker()); 
                paymentButtonPanel.add(paymentButton); 
                paymentButton.addActionListener(new PrePayAppListener()); 
                totalMainPanel.add(paymentButtonPanel, BorderLayout.CENTER); 
                itemListPanel.add(totalMainPanel, BorderLayout.SOUTH); 
 
                //payPanel 
                payPanel = new JPanel(); 
                payPanel.setOpaque(true); 
                payPanel.setLayout(new BorderLayout()); 
                payPanel.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), 
                         BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5))); 
                payPanel.setBackground(myWhite); 
                //payLabelPanel 
                JPanel payLabelPanel = new JPanel(); 
                payLabelPanel.setBackground(myWhite); 
                payLabel = new JLabel("Betalning"); 
                payLabel.setEnabled(false); 
                payLabel.setForeground(Color.blue); 
                payLabel.setFont(myFont); 
                payLabelPanel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); 
                payLabelPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder()); 
                payLabelPanel.add(payLabel); 
                payPanel.add(payLabelPanel, BorderLayout.NORTH); 
 
                //numberPanel 
                JPanel numberPanel = new JPanel(); 
                //numberPanel.setLayout (new TableLayout(size)); 
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                numberPanel.setLayout(new GridLayout(4, 3, 3,3)); 
                numberPanel.setBackground(myWhite); 
                //Buttons (Numbers) 
                //buttons vector 
                myButtons = new Vector(); 
                JButton numberOne = new JButton("1"); 
                numberOne.setFont(buttonsFont); 
                numberOne.setSize(60,60); 
                numberOne.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberOne); 
                JButton numberTwo = new JButton("2"); 
                numberTwo.setFont(buttonsFont); 
                numberTwo.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberTwo); 
                JButton numberThree = new JButton("3"); 
                numberThree.setFont(buttonsFont); 
                numberThree.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberThree); 
                JButton numberFour = new JButton("4"); 
                numberFour.setFont(buttonsFont); 
                numberFour.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberFour); 
                JButton numberFive = new JButton("5"); 
                numberFive.setFont(buttonsFont); 
                numberFive.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberFive); 
                JButton numberSex = new JButton("6"); 
                numberSex.setFont(buttonsFont); 
                numberSex.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberSex); 
                JButton numberSeven = new JButton("7"); 
                numberSeven.setFont(buttonsFont); 
                numberSeven.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberSeven); 
                JButton numberEight = new JButton("8"); 
                numberEight.setFont(buttonsFont); 
                numberEight.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberEight); 
                JButton numberNine = new JButton("9"); 
                numberNine.setFont(buttonsFont); 
                numberNine.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberNine); 
                //invisible button 
                JButton tempButton = new JButton(); 
                tempButton.setVisible(false); 
                JButton numberCero = new JButton("0"); 
                numberCero.setFont(buttonsFont); 
                numberCero.addActionListener(new PinCodeAppListener()); 
                myButtons.add(numberCero); 
                mySetEnabled(false); 
                numberPanel.add(numberOne); 
                numberPanel.add(numberTwo); 
                numberPanel.add(numberThree); 
                numberPanel.add(numberFour); 
                numberPanel.add(numberFive); 
                numberPanel.add(numberSex); 
                numberPanel.add(numberSeven); 
                numberPanel.add(numberEight); 
                numberPanel.add(numberNine); 
                numberPanel.add(tempButton); 
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                numberPanel.add(numberCero); 
                numberPanel.setBackground(myWhite); 
                payPanel.add(numberPanel, BorderLayout.CENTER); 
 
                //pinCodePanel 
                JPanel pinCodePanel = new JPanel(); 
                pinCodePanel.setLayout(new BorderLayout()); 
                pinCodePanel.setBackground(myWhite); 
                pinCodePanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(8,5,5,5)); 
 
                //pinLabel Panel 
                JPanel pinLabelPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 
                pinLabelPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder()); 
                pinLabelPanel.setBackground(myWhite); 
                pinLabel = new JLabel("Kod: "); 
                pinLabel.setEnabled(false); 
                pinLabel.setForeground(Color.blue); 
                pinLabel.setFont(myFont); 
                pinTextField = new JPasswordField(8); 
                pinTextField.setEnabled(false); 
                pinLabelPanel.add(pinLabel); 
                pinLabelPanel.add(pinTextField); 
                pinCodePanel.add(pinLabelPanel, BorderLayout.NORTH); 
 
                //buttonPanel 
                JPanel buttonPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 
                buttonPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder()); 
                buttonPanel.setBackground(myWhite); 
                payButton = new JButton("OK"); 
                payButton.setToolTipText("OK"); 
                payButton.setForeground(Color.green.darker()); 
                payButton.setEnabled(false); 
                payButton.addActionListener(new PayButtonAppListener()); 
                errorButton = new JButton("  Fel  "); 
                errorButton.setToolTipText("Fel"); 
                errorButton.setForeground(Color.red); 
                errorButton.setEnabled(false); 
                errorButton.addActionListener(new PinCodeErrorAppListener() ); 
                buttonPanel.add(payButton); 
                buttonPanel.add(errorButton); 
                pinCodePanel.add(buttonPanel, BorderLayout.CENTER); 
 
                payPanel.add(pinCodePanel, BorderLayout.SOUTH); 
                itemPanel.add(itemListPanel); 
                itemPanel.add(payPanel); 
                mainPanel.add(itemPanel, BorderLayout.CENTER); 
 
                //infoPanel 
                JPanel quantityPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 1, 0)); 
                quantityPanel.setBackground(myWhite); 
                infoPanel = new JPanel(new GridLayout(0,3, 60, 0)); 
                ImageIcon r2mIcon = new ImageIcon("shopping_cart.gif"); 
                JLabel iconLabel = new JLabel(r2mIcon, JLabel.LEFT); 
                infoPanel.add(iconLabel); 
 
                //amountLabel 
                JLabel amountLabel = new JLabel("Antal varor: ", JLabel.CENTER); 
                amountLabel.setForeground(Color.blue); 
                amountLabel.setFont(myFont); 
                quantityLabel= new JLabel("0", JLabel.CENTER); 
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                quantityLabel.setForeground(Color.blue); 
                quantityLabel.setBackground(myWhite); 
                quantityLabel.setFont(myFont); 
                quantityPanel.add(amountLabel); 
                quantityPanel.add(quantityLabel); 
 
                //Date Label 
                Date today; 
                String dateOut; 
                DateFormat dateFormatter; 
                dateFormatter = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.MEDIUM, 
                                      new Locale("en","US")); 
                today = new Date(); 
                dateOut = dateFormatter.format(today); 
                JLabel dateLabel = new JLabel(dateOut, JLabel.RIGHT); 
                dateLabel.setForeground(Color.blue); 
                dateLabel.setFont(myFont); 
                infoPanel.setBackground(myWhite); 
                infoPanel.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), 
                         BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5))); 
                infoPanel.add(quantityPanel); 
                infoPanel.add(dateLabel); 
                mainPanel.add(infoPanel, BorderLayout.SOUTH); 
                contentPane.add(mainPanel, BorderLayout.CENTER); 
            } 
            catch(Exception e) 
            { 
                System.err.println("Fel i Admin"); 
            } 
        } 
 
        /** 
         * <code>validateRFID</code> returnerar sant om strängen <code>rfidString</code> 
         * är en giltig RFID. Det är bara strängens format som kontrolleras. 
         * @param rfidString RFID sträng 
         * @return boolean 
         */ 
         private boolean validateRFID(String rfidString) 
        { 
            if(rfidString != null && rfidString.indexOf(Constants.VALIDATION_PATTERN) != -1) 
                return true; 
            return false; 
        } 
 
        /** 
         * Metoden uppdaterar knapparnas status 
         * @param enabled statusvärdet 
         */ 
         private void mySetEnabled(boolean enabled) 
        { 
           //if(currentObject.getClass().getName().compareTo("VECTOR") 
            Iterator itr = myButtons.iterator(); 
           while(itr.hasNext()) 
           { 
               JButton tempButton = (JButton)itr.next(); 
               tempButton.setEnabled(enabled); 
 
           } 
        } 
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       /** 
        * Hanterar <code>paymentButton</code> händelser. 
        */ 
        private class PrePayAppListener implements ActionListener{ 
            public void actionPerformed(ActionEvent ae) 
            { 
                JButton temp = (JButton)ae.getSource(); 
                if(temp == paymentButton) 
                { 
                    mySetEnabled(true); 
                    payButton.setEnabled(true); 
                    errorButton.setEnabled(true); 
                    payLabel.setEnabled(true); 
                    pinLabel.setEnabled(true); 
                    pinTextField.setEnabled(true); 
                    closeConnection(); 
 
                } 
            } 
        } 
 
        /** 
         * Fångar inmatning av pin koden vid betalning 
         */ 
        private class PinCodeAppListener implements ActionListener{ 
            public void actionPerformed(ActionEvent ae) 
            { 
                JButton temp = (JButton)ae.getSource(); 
                int index = myButtons.indexOf(temp); 
                switch(index){ 
                    case 0: //button numberOne 
                        tempPin = tempPin + "1"; 
                        break; 
                    case 1: //button numberTwo 
                        tempPin = tempPin + "2"; 
                        break; 
                    case 2: //button numberThree 
                        tempPin = tempPin + "3"; 
                        break; 
                    case 3: 
                        tempPin = tempPin + "4"; 
                        break; 
                    case 4: 
                        tempPin = tempPin + "5"; 
                        break; 
                    case 5: 
                        tempPin = tempPin + "6"; 
                        break; 
                    case 6: 
                        tempPin = tempPin + "7"; 
                        break; 
                    case 7: 
                        tempPin = tempPin + "8"; 
                        break; 
                   case 8: 
                        tempPin = tempPin + "9"; 
                        break; 
                   case 9: 
                        tempPin = tempPin + "0"; 
                        break; 
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                   default: 
                        System.out.println("No implemented"); 
                        break; 
                } 
                pinTextField.setText(tempPin); 
                System.out.println("The password is: " + tempPin); 
 
            } 
        } 
 
        /** 
         * Hanterar fel vid inmatning av pin koden 
         */ 
        private class PinCodeErrorAppListener implements ActionListener{ 
            public void actionPerformed(ActionEvent ae) 
            { 
                JButton temp = (JButton)ae.getSource(); 
                if(temp == errorButton) 
                { 
                    tempPin = ""; 
                    pinTextField.setText(""); 
                } 
            } 
        } 
 
        /** 
         * Hanterar betalningsknappens händelser 
         */ 
        private class PayButtonAppListener implements ActionListener{ 
            public void actionPerformed(ActionEvent ae) 
            { 
                JButton temp = (JButton)ae.getSource(); 
                if(temp == payButton) 
                { 
 
                     String pin = String.valueOf(pinTextField.getPassword()); 
                     if(pin.compareTo("") == 0) 
                     { 
                         JOptionPane.showMessageDialog(mainPanel, 
                                "Mata in din pin-kod. Tack!", 
                                "Pin-kod saknas!", 
                                JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
 
                     } 
                     else 
                     { 
                     System.out.println("The pin to send is " + pin); 
 
                     updateDatabase(); 
                     pinTextField.setText(""); 
                     tempPin = ""; 
                     JOptionPane.showMessageDialog(mainPanel, 
                                "Tack och välkommen åter!", 
                                "Välkommen åter", 
                                JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
                    mySetEnabled(false); 
                    payButton.setEnabled(false); 
                    errorButton.setEnabled(false); 
                    payLabel.setEnabled(false); 
                    pinLabel.setEnabled(false); 



Bilaga 2 

 - 25 - 

                    pinTextField.setEnabled(false); 
                    itemLabel.setEnabled(false); 
                    priceLabel.setEnabled(false); 
                    outTextArea.setText(""); 
                    outTextArea.setEnabled(false); 
                    listScroller.setEnabled(false); 
                    totalLabel.setEnabled(false); 
                    paymentButton.setEnabled(false); 
                    sumLabel.setText("0,0"); 
                    sumLabel.setEnabled(false); 
                    currencyLabel.setEnabled(false); 
                    quantityLabel.setText("0"); 
                    startButton.setEnabled(true); 
                    lineCounter = 0; 
                    startSelect = 0; 
                    endSelect = 0; 
                    currentSum = 0.0; 
                    items.removeAllElements(); } } } } 
 
    /** 
     * Hanterar startknappens händelser 
     */ 
        private class StartButtonAppListener implements ActionListener{ 
            public void actionPerformed(ActionEvent ae) 
            { 
                JButton temp = (JButton)ae.getSource(); 
                if(temp == startButton) 
                { 
                    itemLabel.setEnabled(true); 
                    priceLabel.setEnabled(true); 
                    outTextArea.setEnabled(true); 
                    listScroller.setEnabled(true); 
                    totalLabel.setEnabled(true); 
                    paymentButton.setEnabled(true); 
                    sumLabel.setEnabled(true); 
                    currencyLabel.setEnabled(true); 
                    startButton.setEnabled(false); 
                    openConnection(); 
                } 
            } 
        } 
 
 
        /** 
         * Hanterar Context 
         */ 
         private static Context getInitialContext() 
                                   throws javax.naming.NamingException { 
                 Properties p = new Properties(); 
                 p.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "weblogic.jndi.WLInitialContextFactory"); 
                 p.put(Context.PROVIDER_URL, "t3://localhost:7001"); 
                 return new InitialContext(p); 
         } 
 
    /** 
     * Returnerar summa att betala för avlästa varor hittills. 
     * @param item en instans av klassen ITemClass (en vara) 
     * @return double summa att betala 
     */ 
     private double getCurrentSum(ItemClass item){ 
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        try { 
            Context jndiContext = getInitialContext(); 
            Object obj = jndiContext.lookup("CountServiceEJB"); 
            CountServiceHome home = (CountServiceHome) PortableRemoteObject.narrow( 
                    obj, CountServiceHome.class); 
            CountService tempService = home.create(); 
            currentSum = tempService.uppdateTotalSum(item.getPrice(), currentSum); 
            tempService.remove(); 
        } catch (NamingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (ClassCastException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (CreateException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (RemoteException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (RemoveException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return currentSum; 
 
    } 
 
    /** 
     * Uppdaterar antal avlästa varor. 
     * @param currentQuantity antal avlästa varor hittills. 
     * @return int antal varor 
     */ 
    private int updateQuantity(int currentQuantity){ 
        int tempQuantity = 0; 
        try { 
            Context jndiContext = getInitialContext(); 
            Object obj = jndiContext.lookup("CountServiceEJB"); 
            CountServiceHome home = (CountServiceHome) PortableRemoteObject.narrow( 
                    obj, CountServiceHome.class); 
            CountService tempService = home.create(); 
            tempQuantity = tempService.uppdateQuantity(currentQuantity); 
            tempService.remove(); 
        } catch (NamingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (ClassCastException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (CreateException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (RemoteException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (RemoveException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return tempQuantity; 
    } 
 
    /** 
     * Uppdaterar varornas status vid betalning. 
     */ 
    private void updateDatabase(){ 
        try { 
            Context jndiContext = getInitialContext(); 
            Object obj = jndiContext.lookup("ShoppingServiceEJB"); 
            ShoppingServiceHome home = (ShoppingServiceHome) PortableRemoteObject.narrow( 
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                    obj, ShoppingServiceHome.class); 
            ShoppingService temp = home.create(); 
            temp.buyCurrentItem(items); 
        } catch (NamingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (ClassCastException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (CreateException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (RemoteException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Uppdaterar varans status efter varans avläsning. 
     * @param str sträng som innehåller varans RFID. 
     */ 
    private void updateItemState(String str){ 
        try { 
            Context jndiContext = getInitialContext(); 
            Object obj = jndiContext.lookup("ShoppingServiceEJB"); 
            ShoppingServiceHome home = (ShoppingServiceHome) PortableRemoteObject.narrow( 
                    obj, ShoppingServiceHome.class); 
            ShoppingService temp = home.create(); 
            temp.checkCurrentItem(str); 
        } catch (NamingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (ClassCastException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (CreateException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (RemoteException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Returnerar en viss vara från databasen i form av en ITEMCLASS objekt. 
     * @param PK en sträng, varans RFID 
     * @return ItemClass en instans av classen <code>ItemClass</code> 
     */ 
    private ItemClass getData(String PK) throws NotFoundItemException{ 
        ItemClass tempItem = null; 
        try { 
             // obtain itemHome 
             Context jndiContext = getInitialContext(); 
             Object obj = jndiContext.lookup("ItemEJB"); 
             ItemHome home = (ItemHome) 
             PortableRemoteObject.narrow(obj, ItemHome.class); 
             Item item = home.findByPrimaryKey(PK.trim()); 
             tempItem = new ItemClass(PK, item.getName(), item.getManofacturer(), 
                             item.getPrice(), item.getState(), item.getDescription()); 
             } catch (javax.ejb.ObjectNotFoundException ex) { 
                       throw new NotFoundItemException("Varan hittades ej!"); 
             } 
             catch (java.rmi.RemoteException re){re.printStackTrace();} catch (NamingException e) { 
                   e.printStackTrace(); 
             }catch (FinderException e) { 
                   e.printStackTrace(); 
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             } 
        return tempItem; 
    } 
 
        /** 
         * Öpnar en serial connection 
         */ 
        public void openConnection(){ 
            serialConnectionTemp = new MySerialConnection(Constants.APPLICATIONS_NAME, this); 
            try { 
                serialConnectionTemp.openConnection(); 
                if(serialConnectionTemp.isOpen()) 
                    is = serialConnectionTemp.getInputStream(); 
                } catch (SerialConnectionException e) { 
                    e.printStackTrace(); 
                } 
        } 
 
        /** 
         * Stänger en serial connection 
         */ 
        public void closeConnection() 
        { 
            serialConnectionTemp.closeConnection(); 
 
        } 
 
        /** 
         * Hanterar SerialPortEvents. Applikationen registreras för DATA_AVAILABLE       
         * händelser. Data läses till en buffert. Om det inte finns data att läsa och 30ms har gått     
         * metoden returnerar. 
         * @param e en händelse 
         */ 
         public void serialEvent(SerialPortEvent e){ 
            //Skapar en strängbuffer 
            StringBuffer inputBuffer = new StringBuffer(); 
            int newData = 0; 
            //Typ av händelse 
            switch(e.getEventType()){ 
                case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE: 
                    while(newData != -1){ 
                        try{ 
                            newData = is.read(); 
                            if(newData == -1) 
                                break; 
                            if('\r' == (char)newData) 
                                inputBuffer.append('\n'); 
                            else 
                                inputBuffer.append((char)newData); 
                        } 
                        catch(IOException ex) 
                        { 
                            System.err.println(ex); 
                            return; 
                        } 
                    } 
                    String input = inputBuffer.toString(); 
                    if(validateRFID(input)) 
                    { 
                        ItemClass temp = new ItemClass(); 
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                        try{ 
                            temp = getData(input.trim()); 
                            System.out.println(temp.toString()); 
                            if(temp.getState() == Constants.UNSOLD) 
                            { 
                                System.out.println("State: " + temp.getState()); 
                                String str1 = temp.getName() + " " + temp.getDescription(); 
                                DecimalFormat priceFormatter = new DecimalFormat(Constants.DOUBLE_PATTERN); 
                                String str2 = priceFormatter.format(temp.getPrice()); 
                                String out = HelpClass.getFormattedString(str1, str2); 
                                outTextArea.append(out); 
                                Toolkit.getDefaultToolkit().beep(); 
                                try { 
                                    startSelect = outTextArea.getLineStartOffset(lineCounter); 
                                    endSelect = outTextArea.getLineEndOffset(lineCounter); 
                                    lineCounter++; 
                                } catch (BadLocationException e1) { 
                                    System.out.println("No such Line! Check lineCounter"); 
                                } 
                                outTextArea.select(startSelect, endSelect); 
                                double tempSum = getCurrentSum(temp); 
                                //double format 
                                DecimalFormat totalSumFormatter = new 
DecimalFormat(Constants.DOUBLE_PATTERN); 
                                String output = totalSumFormatter.format(tempSum); 
                                sumLabel.setText(String.valueOf(output)); 
                                int currentQuantity = updateQuantity(Integer.valueOf(quantityLabel.getText()).intValue()); 
                                quantityLabel.setText(String.valueOf(currentQuantity)); 
                                items.add(temp.getItemID()); 
                                updateItemState(temp.getItemID()); 
                            } 
                        } 
                        catch (NotFoundItemException str) 
                        { 
                            JOptionPane.showMessageDialog(paymentButton, 
                                "Varan kan inte hittas i databasen!", 
                                "Varan ej funnen", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
                        } 
                    } 
                    break; 
                    //om avbrott läg till Break received message 
                    case SerialPortEvent.BI: 
                    System.out.println("Break"); 
                    outTextArea.append("\n......BREAK.....\n"); 
                    break; 
            } 
        } 
 
 
    public static void main(String[] args) 
    {  try 
        { 
            RFIDAdmin application = new RFIDAdmin(); 
          UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName()); 
            SwingUtilities.updateComponentTreeUI(application); 
            application.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
            application.setResizable(true); 
            application.pack(); 
            application.setVisible(true); 
        } catch (Exception e)  { System.err.println(e); } } } 
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Hjälpklassen  
package se.r2m.rfid.common; 
 
import javax.comm.SerialPort; 
 
/** 
 * Constants klassen. I denna klass definieras ett antal konstanter 
 * som används i applikationen 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public class Constants { 
    public final static String APPLICATIONS_NAME = "Kassa administratör"; 
    public final static String ADMIN_NAME = "Administratör"; 
    public final static int RFID_ADMIN_WIDTH = 1500; 
    public final static int RFID_ADMIN_HEIGHT = 1500; 
    public final static String VALIDATION_PATTERN = "TSD57"; 
    public final static String PORT_NAME = "COM1"; 
    public final static int BAUD_RATE = 9600; 
    public final static int DATA_BITS = SerialPort.DATABITS_8; 
    public final static int STOP_BITS = SerialPort.STOPBITS_1; 
    public final static int PARITY = SerialPort.PARITY_NONE; 
    public final static String APPLICATION_NAME = "RDID Administrator"; 
    public final static int SOLD = 1; 
    public final static int UNSOLD = 0; 
    public final static int CHECK_ITEM = 2; 
    public final static String ITEMS_TABLE = "SCOTT.ITEMS"; 
    public final static String DB_USER = "scott"; 
    public final static String DB_PASSWORD = "tiger"; 
    public final static String DB_DRIVER ="weblogic.jdbc.oci.Driver"; 
    public final static String DB_URL ="jdbc:weblogic:oracle:RFID.R2M.LOCAL"; 
    public final static String DOUBLE_PATTERN = "###.##"; 
} 
 
 
package se.r2m.rfid.common; 
 
/** 
 * <code>HelpClass</code> innehåller hjälpmetoder som används i applikationen 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public class HelpClass { 
    /** 
     * Returnerar en sträng med önskad format 
     * @param str1 String 
     * @param str2  String 
     * @return String 
     */ 
    public static String getFormattedString(String str1, String str2) 
    { 
        int iterator = 0; 
        int position = 0; 
        int fieldSize = 30; 
        char[] strMin = new char[fieldSize]; 
        for(int i= 0; i < strMin.length; i++) 
        { 
          strMin[i] = ' '; 
        } 
 
        while(iterator < str1.length()) 
        { 
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           strMin[iterator] = str1.charAt(iterator); 
           iterator++; 
        } 
        iterator = 0; 
        position = strMin.length - str2.length(); 
        while(iterator < str2.length()) 
        { 
          strMin[position] = str2.charAt(iterator); 
          iterator++; 
          position++; 
        } 
        String out = new String(strMin); 
        out = out + "\n"; 
        return out; 
     } 
} 
 
 
package se.r2m.rfid.common; 
 
/** 
 * <code>NotFoundItemException</code> genereras när ett objekt inte kan 
 * hittas i databasen 
 * @author Marta Pérez 
 */ 
public class NotFoundItemException extends Exception{ 
    private String str; 
               /** 
                * Skapar en <code>NotFoundItemException</code> 
                * med en felmeddelande 
                * 
                * @param   str   the detail message. 
                */ 
                 public NotFoundItemException(String str) { 
                      super(str); 
                      this.str = str; 
                  } 
 
                  /** 
                   * Default <code>NotFoundItemException</code> 
                   * konstruktor. 
                   */ 
                  public NotFoundItemException() { 
                      super(); 
                  } 
 
               public String toString() 
               { 
                   return str; 
               } 
} 
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