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Sammanfattning 
Det här examensarbetet undersöker möjligheter att sända och visa information från en 
handdator till en större skärm. Eftersom dagens handdatorer är så kraftfulla vad gäller 
processorkraft och minne passar de utmärkt som informationsbärare. Handdatorerna har 
dessvärre en begränsad skärmyta att presentera informationen på, detta på grund av att 
de skall vara små och smida att bära med sig. Tanken som ligger till grund för detta 
examensarbete är att överföra den information från handdatorn man vill åt på en större 
skärm som är dedikerad denna uppgift. Överföringen av information skall vara enkel 
och utformas på ett naturligt sätt som gör det enkelt att använda. Naturligtvis skall 
överföringen vara trådlös för att få en så smidig lösning som möjligt. 

Vad gäller valet av handdator finns det tre olika operativsystem som dominerar och det 
är Palm OS, Windows CE samt Symbian. I detta examensarbete föll valet på en 
Windows CE baserad lösning därför att samma utvecklingsmiljö kan användas både till 
handdatorn och en stationär Windows dator för enklare test av systemet.  

Bluetooth var den teknik för trådlös överföring som har de bästa förutsättningarna i 
denna applikation. Detta beror framför allt på att det är den teknik som ger den 
smidigaste lösningen för användaren.  

För att ta emot informationen skall en standarskäm användas som är kopplad till en box 
som kan ta emot informationen från handdatorn och göra om den till en signal som 
passar skärmen. För att prova iden används en vanlig Windows dator med en TFT (platt 
skärm) monitor.  

För att ta fram mjukvara till systemet användes programmeringsspråket C++ som är ett 
mycket användbart språk för sådana här applikationer eftersom det arbetar relativt nära 
hårdvaran. Som utvecklingsverktyg användes Microsofts egna verktyg, för Windows 
datorn Visual Studio.net och för Windows CE  användes Embedded Visual C++ 4.0. 

Programmeringen av systemet blev ej slutfört vilket öppnar för fortsatta försök att få det 
hela att fungera. 

 

 Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och 
datavetenskap, Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99  Web: www.htu.se 

Examinator: Per-Olof Andersson 
Handledare: Benjamin Cessford 
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Nivå: Fördjupningsnivå 1 Poäng: 10 
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Summary  
This examination certificate is about how to transmit information from a PDA (Persoal 
Digital A) to a biger display area like a computer screen. Today’s PDA can hold a loot 
of information but the screen may have problems with showing the information because 
of it’s size. The idea is to transmit the information that the PDA holds to a bigger 
screen. This will of course be a wireless connection and an easy too use application. 

When it comes to the system configuration the most easy too start up with was an PDA 
that ran Windows CE because one can use the same programming tool for both 
programming the PDA and an ordinary Windows computer. To use an ordinary 
Windows computer for receiving the information from the PDA and then show it on it’s 
screen is a fast way to see if the idea was god or not. It turn up that Blue tooth was the 
best way for transmitting information between the PDA and the larger screen. 

For producing the software for this application the Visual Studio.net and Windows CE  
was used and the programming was performed in the C++ language . 

The programming part in this examination certificate was never finished. 
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Förord 
Microbind House i Uddevalla arbetar för att utveckla regionen runt Uddevalla genom att 
skapa förutsättningar för bra idéer att utvecklas till arbetstillfällen. Som en del i denna 
stävan finns tankar på att förbättra förutsättningarna inom vårdsektorn med hjälp av bra 
teknik. Kanske högre grad än annars är tillgången på aktuell information mycket viktig 
inom vården, varför journalhanteringen är viktig. Mitt examensarbete har varit en del i 
detta arbete.  

Jag vill tack alla som jobbat på och med Microbind House under tiden jag gjorde mitt 
examensarbete.   
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Introduktion 
Dagens handdatorer är så kraftfulla att de kan användas till mycket mer än som bara 
digital almanacka. De har ett praktiskt format för att bära med sig och de rymmer 
mycket information, minnes kapaciteten är också något som kommer att öka på 
kommande generationers handdatorer. Men handdatorer har en begränsad display när 
det gäller upplösning, storlek och färgåtergivning. Har man då stora dokument eller 
andra filer som inte passar att visa upp på en handdators display begränsar det 
handdatorns användningsområden. Tycker man att en handdator är det som passar bäst 
som informationsbärare om man ser till de behov som finns så får man lösa problemet 
med den lilla skärmen. Ett bra sätt är att ha tillgång till en större skärm att visa 
informationen på. 

1.1 Bakgrund 
Vårdsektorn i Sverige står inför stora förändringar med en befolkning som blir allt äldre 
samtidigt som man kan behandla fler typer av sjukdomar. Däremot får inte kostnaderna 
öka utan man måste istället effektivisera , och för detta är ny teknik ett viktigt 
hjälpmedel. Microbind House arbetar med att ta fram en ide för att lösa flera av de 
problem som finns vad gäller tillgänglighet av information och utbyte av information. 
Hela iden bygger på att hitta en lösning med en enda enhet (apparat) som löser alla 
problem, ungefär som en schweizisk armékniv. Det kanske låter som en omöjlig 
uppgift, men det är här handdatorn kommer in i bilden. Den har ett smidigt format och 
får lätt plats i en ficka, samt rymmer mycket information tack vare att den kan utrustas 
med lösa minnes kort för lagring av data. Man kan göra applikationer (skriva program) 
för specialtillämpningar eftersom den har ett operativsystem som kan ladda och köra 
program på samma sätt som en vanlig dator. En handdator kan också kommunicera med 
sin omvärld på ett flertal sätt. Den skulle lätt klara uppgifter som journalhantering, 
diktamen, passagekontroll och som kommunikations central. En handdator kan bland 
annat ha funktioner som GSM modul, webläsare, bildvisning och inbyggd kamera. 

1.2 Handdatorn kopplad mot en större skärm 
Då man kan befara att en handdator har en för liten skärm i vissa lägen skulle det vara 
bra att kunna visa informationen hos denna på en större skärm.  
En tänkt situation skulle kunna vara en vårdavdelning där personalen bär varsin 
handdator med aktuella uppgifter om patienterna tillgängliga. I varje patientrum 
(vårdsal) finns sedan en skärm infälld i väggen. Personalen (användare) kan sedan ställa 
sig vid denna med sin handdator för att få en större ”informationsyta” .  
   
 
 



Anslutning av en PDA till en monitor 

6 

 
Figur 1 Idéskiss över funktionen hos systemet 
Informationen finns enbart i handdatorn och den överförs till skärmen trådlöst och med 
hjälp av ett enkelt och naturligt gränssnitt för användaren. När sedan förbindelsen 
avslutas finns inget av informationen kvar i skärmen som sitter i väggen. 
Det är denna lösning som jag i mitt examensarbete skall titta närmare på.      

2 Möjliga lösningar 
För att lösa problemet på bästa sätt bör man ha svaret på några frågor. 

F: Vilken information skall visas på skärmen, är det samma information som syns på 
handdatorns display eller skall det synas mer information på den stora skärmen? 

S: På den stora skärmen skall man kunna se högupplösta bilder som röntgenbilder och 
man skall kunna läsa text. Det är inte nödvändigt/önskvärt att se den informationen på 
handdatorn.  

F: Skall den stora dumma skärmen kunna användas som pekskärm för tex. inmatning av 
data?  

S: I  nuläget föredrar man en lösning där skärmen inte interagerar med handdatorn, 
utan det är en envägskommunikation.  

F: Hur intelligent skall den stora skärmen egentligen vara? 

S: Den stora skärmen skall innehålla så lite teknik som möjligt. Dels för att den skall 
vara billig och dels för att service och underhåll inte skall behövas. Sedan får den inta 
ha funktioner för att lagra information så det blir möjligt att titta på den i efterhand.  

F: Är det bra att använda sig av HTML/webbläsare för att presentera data på skärmen, 
tekniken finns och den är lätt att bemästra? 

S: Ja, om det är bästa lösningen. 

Enligt beskrivning av projektet skall man i så hög grad som möjligt använda 
standardlösningar som redan finns tillgängliga. 
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2.1 Tanke 1 
Handdatorn utrustas med funktioner för att visa information på en helt vanlig skärm. De 
flesta nyare PDA:er har kortplatser i form av SDIO eller liknande. En sådan kortplats är 
till för minneskort av typen SD (Secure Digital), men har den tillägget IO kan den även 
ändvändas för in/ut kommunikation. Sedan finns ett system hos HPs (Hewlett-Packard) 
handdatorer med tillbehörsjackor att sätta på handdatorn. Sådana finns redan från 
företag som Lifeview. För att en sådan här lösning skall fungera krävs att skärmen kan 
ta emot signalen trådlöst. Även PDA modulen måste sända trådlöst och de befintliga 
lösningarna som hittats hittills har inte varit sådana. 

Fördelen är att det inte ställer några krav på skärmen mer än att den kan ta emot 
signalen trådlöst, eftersom ingen sådan skärm påträffats är denna fördel ringa i 
dagsläget. Men om något år kan det vara standard hos alla skärmar. Om så skulle vara 
fallet kunde ett sådant tillbehör till PDAn vara mycket användbart i en mängd 
tillämpningar. 

Nackdelen är att PDAn utrustas med ett tillbehör som gör den klumpigare och att det 
lägger beslag på kortplatsen i PDA som också fungerar som plats för mer minne. 

2.2 Tanke 2 
Man använder en standardskärm och en standardutrustad PDA med bluetooth eller 
wlan. För att sedan få dessa att samarbeta behövs en smart box placerad i väggen och 
som ansluts med kabel till skärmen.  

 

 

Figur 2 Handdator kommunicerar med skärmen via box 

Denna smarta box bör innehålla en mottagardel för den trådlösa överföringen. Den 
mottagna signalen måste förstås för att kunna ritas på skärmen. Här krävs en 
grafikhantering och kanske någonting som tolkar data.  

Fördelen här är att man kan använda helt befintlig utrustning. 

Nackdelen är däremot att en sådan produkt måste konstrueras om det inte finns någon 
färdig. Hela systemet blir anpassat för att endast göra denna uppgift. 
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2.3 Tanke 3 
Det finns typer av mer eller mindre intelligenta skärmar på marknaden. De flesta av 
dessa har Wlan för att ingå i ett trådlöst nätverk. I sådana skärmar sitter det datakraft 
motsvarande en PDA. Dessa skärmar innehåller en processor, trådlös kommunikation 
men ingen hårddisk eller annan typ av minne för att lagra datafiler, datafilerna är det 
meningen att man skall hämta över nätverket när man vill åt informationen i dem. 

Om bluetooth visar sig vara ett bra sätt att överföra information från handdatorn kan 
man tänka sig att den intelligenta skärmen kan förmedla kontakt mellan 
huvuddatorn/servern och PDAn. 

 

 
Figur 3 Handdator kommunicerar med en smart skärm 

  
Fördelen för en lösning med dessa skärmar är att PDA och skärm kan samverka, Man 
kan utnyttja att skärmen är pekbar och kan användas för inmatning av data. Att koppla 
samman PDA och skärm borde inte vara allt för svårt. 

Nackdelen är att man låser upp sig till att bara använda dessa specialskärmar.   

2.4 Val av lösning  
Om man betänker de frågeställningar man bör ta med sig passar lösningen i tanke 2 bäst 
för detta ändamål eftersom det inte strider mot någon av frågeställningarna.  
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Den box som placeras i väggen kan med fördel vara en liten Windows CE eller Linux 
dator med nödvändig programvara så som exempelvis en webbläsare eller en .doc 
läsare.   

Systemets delar: 

Standard handdator med trådlös kommunikationsmöjlighet. 

Standard bildskäm av önskad storlek. 

En box som monteras fast i väggen och klarar trådlös kommunikation av samma typ 
som handdatorn använder. Vidare skall den klar av att visa den information den får på 
skärmen. Denna box kan mycket väl vara en liten dator eller en specialbyggd enhet. 

3 Befintliga lösningar 
 

För att visa saker som finns på/i en PDA på en större skärm eller med en bildkanon 
finns redan några lösningar. Kanske är det så att man kan använda sig av någon av dessa 
eller modifiera någon för önskat resultat. I vilket fall som helst kan man använda vissa 
lösningar och idéer.  

Till handdatorer från HP (Hewlett-Packard) kommer en lösning gjorda av Lifeview. 
HPs handdatorer använder sig av ett system med ”jackor” som man stoppar ner själva 
handdatorn i. Detta gör det lätt att bygga specialanpassade lösningar för dessa 
handdatorer. Med just den här påbyggnaden kan man alltså visa informationsinnehåll I 
handdatorn på en större skärm eller projektorkanon. 

 

Figur 4 Lifeview Flyjacket 13800 till iPaq. 

Den har även ingång för videosignal som kan spelas in direkt på handdatorn och lagras 
på minneskortet som sitter i påbyggnaden. Tyvärr gör påbyggnaden att handdatorn blir 
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större och tyngre vilket inte är önskvärt, och det faktum att man måste använda sig av 
en kabel gör lösningen osmidig.  

Företaget Margi har en lösning för att visa presentationer gjorda med PowerPoint. 
Själva PowerPoint filen komprimeras innan den skickas över till handdatorn för att ta 
upp mindre plats i minnet. Sedan är det bara att plocka med sig handdatorn och ansluta 
den till VGA ingången på en monitor eller projektorkanon och köra presentationen från 
handdatorn.  

 

 

 

Figur 5 Margi Pressenter ToGo för Palm. 

Denna lösning är smidigare än den från Lifeveiw men det är dock marginellt för i stort 
är det samma nackdelar. 

En liknande produkt kommer från Prolink. 

 

 

 

Figur 6 Prolink PK203 CF för Pocket PC 

Det finns också skärmar med inbyggda processorer och möjlighet till trådlös 
kommunikation.  ViewSonic som tillverkar skärmar har ett par produkter som de kallar 
för surfplattor. Själva iden går ut på att du kan komma åt de tjänster som finns på din 
dator via trådlös kommunikation som wlan. Med hjälp av surfplattan kan man lyssna på 
mp3 filer från datorns hårddisk eller komma ut på Internet via datorns uppkoppling.   
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Figur 7 ViewSonic airpanel V150 

Dessa skärmar kan inte lagra informationen själva utan kan liknas vid tunna klienter i ett 
nätverk mot en server. Processorerna är till för att köra programvara för att sköta 
kommunikationen och visningen  av filer. 
Även Philips har skärmar för att koppla mot ett nätverk. Dessa skärmar är riktade mot 
den professionella marknaden så som exempelvis informationstavlor på flygplatser och 
liknande. Detta är mycket intressanta produkter som visar på möjligheten med trådlös 
kommunikation till en skärm.  

 

 

 

Figur 8 Embedded PC platform från Philips 

 

 
 

 

På Microsoft hemsida finns det en avdelning om smart displays under operativ system. 
Där kan man se olika modeller som finns från några tillverkare som Philips, Weiwsonic, 
Nec, TG, Fujitsu. 
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Av de produkter som är redovisade ovan var det ingen som helt löste uppgiften med att 
visa informationen på en handdator på en större skärm. Men produkterna visar på ett bra 
sätt vad som är möjligt att göra med dagens teknik. 

4 Testmiljö 
En mycket viktig del för Microbind House är att kunna visa upp vad man håller på med 
för projekt. Detta för att skapa intresse runt de projekt man driver, och även för att ha 
möjlighet att göra testen på de lösningar man kommit fram till. Därför har det byggts 
upp en testmiljö även runt detta projekt, testmiljön består av en vägg med en inbyggd 
skärm för att kunna åskådliggöra hela iden.  

 

Figur 9 Demonstrator av PDA till skärm som finns på Microbind House i Uddevalla. 

På baksidan av väggen finns en lucka där man kan installera och komma åt den dator 
eller annan elektronik som skall användas tillsammans med skärmen. Tillsammans med 
en handdator utgör det hela testmiljön. Nämnas kan också att väggen är mobil och är 
försedd med hjul för att enkelt kunna flyttas. 
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5 Trådlös kommunikation 
När det gäller trådlös kommunikation är det framförallt tre olika metoder som är 
aktuella. Många handdatorer är utrustade med IR-ljus, det är för övrigt ganska likt en 
fjärrkontroll till en TV eller stereo. Sedan finns det bluetooth vilket är utvecklat för att 
ta över efter IR-ljus. Bluetooth är en liten radioenhet som både sänder och tar mot. Även 
Wireless LAN finns att tillgå på dagens handdatorer och kan vara ett bra alternativ. 

5.1 Bluetooth 
Bluetooth är en de facto-standard för trådlös kommunikation på korta avstånd. Man 
använder sig av en radiosändare som sänder på 2,4 Mhz vilket är ett fritt band i nästan 
hela världen. Sändare och mottagare kan hålla kontakten med varandra på upp till 10 
meters avstånd och eftersom det är en radioförbindelse behövs ingen fri sikt. Det man 
vill uppnå med bluetooth är en ersättning för alla kablar mellan olika enheter som 
behöver kommunicera med varandra. Bluetooth utnyttjar frekvens-hoppning (eng. 
frequency hopping), detta gör att överföringen inte blir lika känslig för störningar från 
externa källor som i annat fall.   
Här lite visioner från Nokia. 
”Föreställ dig några av dessa vardagsexempel: när du stiger på en buss betalas bussresan 
automatiskt av mobiltelefonen. Eller du får ett automatiskt textmeddelande som talar om 
att dina barn kommit hem från skolan. Eller medan du sitter i vänthallen på flygplatsen 
får du intressanta tax free-erbjudanden direkt till mobiltelefonen. Du kanske spelar spel 
med dina vänner eller skriver e-postmeddelanden i din bärbara dator på planet, som 
sedan skickas automatiskt när du landar och sätter på mobilen. Du kanske också 
använder mobiltelefonen för att styra bilens lås och larm, och integrerar den med 
bilstereon så att du kan tala handsfree när du kör bil.”   
Bluetooth kallas i vardagslag för blåtand här i Sverige. 

5.2 W-LAN 
IEEE 802.11 - trådlösa nät för 2.45 GHz, 2 Mbps 

PTS krav på ett sådant här nät är att man får sända på frekvenserna 2,400-2,4835 GHz. 
Man får max sända med en effekt på 100 mW, samt att utrustningen inte får ligga och 
sända kontinuerligt.   

Man kan med wlan bygga nät som ger seamless roaming inom det egna nätet. Det 
innebär att när man kommer utom räckhåll för den sändare man etablerade sin kontakt 
med då tar en annan över. Om man däremot förflyttar sig så att man hamnar i ett annat 
nät med andra IP-nummer avbryts kontakten t.ex. en nedladdning. 

Säkerheten i ett Wlan nät är inte speciellt hög om man använder WEP (Wired 
Equivalent Privacy, protokoll för säkerhet) som är framtaget tillsammans med Wlan 
standarden av IEEE själva. Säkerheten kan dock förbättras och IEEE själva arbetar med 
en ny standard 802.1x för lokala nätverk. Att bygga ett ”säkert” nätverk kan vara upp 
till dubbelt så dyrt som att bara sätta upp ett vanligt med befintlig säkerhet. Vill man 
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vara riktigt säker skall Wlan nätet ses som Internet och man använder teknik som 
brandväggar mm.   

5.3 IR-Ljus 
Ir-ljus är en utbredd standard som används av handdatorer, mobiltelefoner och bärbara 
datorer. Den har funnits länge och har bra stöd i hårdvara och i operativsystem. Men för 
denna tillämpning är det för långsamt. 

5.4 W-LAN tillsammans med Bluetooth 
Man kan skapa hotspots i olika miljöer för anslutning till sitt nät och även vidare till 
Internet med W-lan och bluetooth var för sig eller tillsammans. Både W-lan och 
bluetooth sänder på det fria frekvensbandet runt 2,4 MHz. Därför kan de störa varandra 
och bli störda av andra sändare som finns på samma frekvenser, även vanliga 
mikrovågsugnar sänder ut en störfrekvens här.  

Eftersom de sänder på det fria frekvensbandet behövs heller inga tillstånd, vilket gör det 
snabbt och lätt att komma igång med nätverken. Nackdelen är om nätet man satt ihop 
blir stört av något kan det vara svårt att se vad det är som stör. Hittar man störkällan och 
det visar sig vara ett annat nätverk måste man komma överens på tu man hand, vilket 
kanske inte är det lättaste.  Wlan och bluetooth kan störa varandra, speciellt om en och 
samma dator (dum skärm) skall dra nytta av båda samtidigt. Detta kan undvikas om 
man sätter de olika sändarna på ett avstånd på 10-20 cm från varandra och skärmar. 
Detta kan ju vara fallet om man vill att handdatorn skall kommunicera med skärmen via 
Bluetooth standarden och sedan skärmen skall ha kontakt med ett LAN med Wlan 
kommunikation. 

5.5 W-LAN vs Bluetooth 
För denna tillämpning är det mer som talar för Bluetooth. Dels är det strömsnålare och 
har en kortare räckvidd. Det senare försvårar avlyssning vilket man vill undvika, men 
när det gäller säkerhet i nätverk har Bluetooth ytterligare en fördel och det är att det 
hoppar i frekvenser. Bluetooth har också den fördelen att det kopplar samman två 
enheter med varandra utan att användaren behöver göra någon aktiv handling, det räcker 
med att enheterna kommer så nära varandra att de får kontakt. 

För denna tillämpning väljs alltså Bluetooth. 

6 Handdatorer 
För att fungera som informationsbärare i vården måste gränssnittet vara enkelt och 
tydligt, genom att använda symboler kan man åstadkomma detta. För att dessa inte skall 
vara svårtolkade och för att informationen skall vara överskådlig ställer det krav på den 
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skärm de visas. Skärmen måste hantera färggrafik, ha en tillfredställande upplösning 
och vara stor nog att visa rätt mängd information för god överblick. Därför är skärmen 
det som är viktigast att beakta när det gäller val av handdator. 

Men det finns andra viktiga egenskaper som inte får försummas. Eftersom handdatorn 
skall vara ett slags universalverktyg i vården skall den klara av att ta diktamen (spela in 
ljudfiler), fungera som mobiltelefon.  

När det gäller handdatorer finns det framför allt 3 olika system (operativsystem) som är 
vanliga. 

6.1 Palm OS 
Palm OS är på sätt och vis originalet och är utvecklat av Palm Inc, men lever nu ett eget 
liv. Företaget som sköter utvecklingen av operativsystemet heter Palmsource. 
Operativsystemet finns främst i handdatorer från tillverkare som Palm, Handspring, 
Sony, Symbol Technologies. Sedan finns det också hos mobiltelefoner som tillverkas av 
Handspring, Palm och Samsung, Man kallar dessa telefoner för ”Smartphones” eftersom 
de är en hybrid mellan telefon och PDA.  

 
 
Tanken med operativsystemet Palm OS är att det skall vara enkelt att använda och att 
det skall vara snabbt. Med snabbt menas att det inte får ta lång tid att starta sin PDA 
eller några program. En fördel med Palm OS är att det inte är så krävande när det gäller 
hårdvara, som minnes storlek och processorns prestanda. Traditionellt har man 
koncentrerat sig på program för ordning och reda. Nu har man dock köpt ett företag som 
heter Be och deras operativsystem  för stationära datorer (BE os). Be OS ansågs särskilt 
bra på att hantera multimedia applikationer, så som ljud och bild. Man kan alltså räkna 
med mera stöd för multimedia hos Palm OS för kommande versioner. Men redan idag 
finns stöd för färgskärm, ljud och bild i Palm OS.  
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6.2 Pocket PC/Windows CE 
Pocket PC är Microsofts svar på Palm OS, det innehåller naturligtvis program för 
kalender, att göra lista, adressbok mm, som vanligen finns i en handdator. Men man var 
tidigt ute med att stödja färgskärm, och lite mer program för underhållning som Mp3-
spelare bildvisning och video. I allmänhet gäller att operativsystemet och programmen 
kräver mer processorkraft och mer minne än Palm os. Detta medför att handdatorn kan 
upplevas lite mer trögtänkt. Pocket PC finns i en mängd handdator modeller från 
flertalet tillverkare. Bland de mest kända är HP, Dell och andra stora datortillverkare. 
Eftersom det är ett Windows OS fungerar det mycket bra tillsammans med en stationär 
PC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.3 Symbian/Epoc  
Symbian/Epoc är ett operativsystem för mobila informationsenheter, det hela drivs som 
ett konsortium bestående av Ericsson, Motorola, Panasonic och Psion. Tillverkare av 
produkter bestämmer själva hur gränssnittet skall se ut, och kan även avstå från vissa 
funktioner för att exempelvis spara minne. Operativsystemet finns för närvarande i 
Ericsson P800/900 och i Nokia 9210 Communicator. Även andra tillverkare har enheter 
med Symbian/Epoc som operativsystem. 
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6.4 Jämförelse mellan de olika operativsystemen 
Ett krav för projektet är att operativsystemet skall klara av att hantera trådlös 
kommunikation. Alla tre OS klarar av Bluetooth, vilket kanske skulle vara det 
smidigaste sättet eftersom det gäller så korta avstånd mellan PDA och skärm. Det finns 
även enheter som använder sig av Palm Os och Pocket PC och som har tillgång till 
Wlan, vilket har betydligt längre räckvidd samt större överföringskapacitet än 
Bluetooth. 

Det finns grafiska skillnader mellan de olika operativsystemen, Symbian har inget 
fastlagt utseende utan det är upp till tillverkaren att bestämma det grafiska själv. Palm 
OS använder sig av ikoner på skärmen för att välja och starta program medan Pocket PC 
liknar Windows med en start knapp och sedan får man välja från en lista. 

Här har Palm en fördel eftersom det harmonierar mer med det tänkta symbolspråket i 
själva applikationen. 

Symbian finns oftast i mobiltelefoner och de så kallade kommunikatorerna vilket är en 
mobiltelefon med handdator egenskaper. Nackdelen med dessa är att de har mindre 
skärmar än dedikerade handdatorer. Det finns å andra sidan ingen begränsning hos 
operativsystemet så det kan mycket väl komma fram vettiga alternativ. 

Palm OS stöder högre upplösning för skärmar än vad Pocket PC gör men skärmytan är i 
stort sett den samma. 

Både för Palm OS och Windows CE finns det mycket utvecklingsverktyg på Internet att 
hämta hem. På Palmsource finns det länkar till både fria och kommersiella 
programmeringsverktyg. Om man vill komma åt så mycket som möjligt måste man 
registrera sig hos Palmsource först. För Windows CE finns det mycket litteratur att läsa 
i ämnet och det finns färdiga experimentlådor med pekskärmar och processorer. Allt 
detta gäller även för Symbian som har fått stöd hos Borland, men det finns även 
freeware om man vill börja experimentera. På Symbian.com går det att beställa böcker 
om utveckling av programvara.     

Alla tre skulle fungera i en verklig applikation, men eftersom tiden för examensarbetet 
är begränsad faller valet på Pocket PC i första hand. Troligtvis går det fortare att 
utveckla mjukvaran för en Windows applikation eftersom det kan ske i en snarlik miljö 
som den man använder för att programmera vanliga Windows. 

En viktig egenskap hos handdatorn är att skärmen är så stor som möjligt, samtidigt som 
den har Bluetooth naturligtvis, valet har därför fallit på HP Ipaq 5550. detta är en 
relativt avancerad handdator med mycket minne och snabb processor (2003). Denna 
handdator levereras även med den senaste versionen av operativsystem Pocket PC 2003. 
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7 Utveckling av programvara för handdator 
När man utvecklar applikationer för en handhållen enhet gäller det att tänka på att det är 
en relativt sett liten, batteridriven sak med lite minne och klen processor. Det som visas 
på skärmen är det viktiga och vill man visa mer får man använda sig av underliggande 
fönster och popupp fönster. Använd alltså inga rullister om det inte tvunget behövs. 
Undvik att användaren måste mata in data i stora mängder eftersom det är minst sagt lite 
bökigt. Tänk på att inte använda funktioner som kräver mycket kraft av batteriet, som 
seriell och IR kommunikation eller mycket grafik och ljud.  

Att programmera en Pocket PC applikation liknar mycket att göra en för vanliga 
Windows. Det är händelse styrt vilket innebär att ett Pocket PC program tar in ett 
kommando och tolkar det för att sedan verkställa kommandot. En applikation använder 
sig av ett eller flera Windows, de kan både vara synliga och osynliga för användaren. 
Varje Window använder sig i sin tur av ett window handtag (hwnd) som är associerad 
med en händelse hanterare (order hanterare), man använder även window handtag 
(hwnd) för att anropa funktioner. Som i andra Windows applikationer finns här två 
huvud funktioner nämligen en händelse hanterare (vanligtvis kallad WndProc) och ett 
huvudprogram (WndMain) vilket utgör startpunkten i programmet. Applikationen tar 
bara notis om de händelser som gäller det egna programmet och returnerar resten till 
operativsystemet igen. WndMain tar också hand om uppstart och avslut av program. 

För att kunna utveckla program för pocket PC måste man känna till vilken hårdvara man 
arbetar mot och vilken processor den använder. Detta kan ställas in av SDKn i 
utvecklingsmiljön. Exempel på hårdvarukonfiguration som är bra att känna till är hur 
mycket minne enheten har, om det finns Bluetooth modul mm. 

 

7.1 Utvecklings miljö 
Eftersom valet av handdator föll på en med Pocket PC 2003 som operativsystem finns 
det i stort sett bara två utvecklingsverktyg från Microsoft som fungerar tillsammans med 
detta operativsystem.  

Visual studio.net som är det nya ramverket för programutveckling från Microsoft. 

Embedded Visual C++ 4.0 som programmeras i språket C++ och är uppbyggt på samma 
sätt som Visual verktygen för vanliga Windows. 

Till båda dessa verktyg kan man sedan koppla en emulator som då emulerar en Pocket 
PC handdator (SDK). Med hjälp av emulatorn är det lätt att prova sina program, tyvärr 
finns det inte någon Bluetooth emulering.  
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7.2 Presentation av Visual Studio.net 
Denna utvecklings miljö har Microsoft skapat för att underlätta skapandet av nya 
applikationer för Windows miljöer. Här kan man skriva färdiga program men också 
skapa DLL filer, DirektX applikationer och mycket mer. Visual Studio.net blir en 
plattform där man kan skriva applikationer för alla Windows operativsystem som till 
exempel Pocket PC och Windows CE. Man kan se det som att utvecklingsmiljön är ett 
ramverk för applikationer och detta ger den fördelen att man kan använda olika 
programspråk i ett och samma projekt. Man kan skapa en funktion med hjälp av 
VisualBasic för att det finns enkla och färdiga objekt, medan en annan funktion passar 
bättre för C++.  

7.3  Presentation av Embedded Visual C++ 4.0   
Embedded Visual C++ 4.0 är ett utvecklingsverktyg där man använder språket C++, 
vilket är ett objektorienterat språk, och eftersom det är relativt hårdvarunära språk blir 
de programmen man skapar snabba. C++ är också ett bra programmeringsspråk om man 
vill ha stor kontroll på vad som händer och för en skicklig programmerare finn nästan 
inga begränsningar på vad man kan åstadkomma.  

Utvecklingsmiljön är mycket lik Visual C++ 6.0 och har man vana från detta verktyg är 
det inga problem att börja använda sig av Embedded versionen. Det som skiljer dessa åt 
är framför allt skillnaderna i de operativsystemen som man skriver en applikation för. 
Av naturliga skäl är ett operativsystem för en handdator inte lika omfattande vad gäller 
funktioner som ett operativsystem för en stor stationär dator. Dels finns ju inte samma 
mängd kringutrustning att ta hänsyn till och dels måste operativsystemet för en 
handdator vara mer slimmat för att passa till den långsammare processorn och den 
mindre mängden minne.  
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Figur 10 visar utvecklingsmiljön Embedded Visual C++ 4.0 samt SDK för Pocket PC 2003 

Embedded Visual C++ 4.0 består av komponenter som är anpassade för programmering 
mot handhållna enheter. Vill man utveckla programvara för Pocket PC 2003 måste man 
välja version 4.0 om man vill ha stöd för nya funktioner hos detta operativsystem.  Det 
finns andra Visual verktyg om man tycker det är trevligare att programmera i andra 
programspråk som VisualBasic. Tyvärr finns det ingen nyare version som passar för 
Pocket PC 2003 och Microsoft tänker inte utveckla någon sådan heller. Om man vill 
använda VisualBasic får man programmera med hjälp av Visaul Studio.net. 

Efter som jag programmerar i C/C++ och därför att man kunde ladda hem utvecklings 
miljön Embedded Visual C++ 4.0 från Microsofts hemsida blev det till mitt förstahands 
val av utvecklingsverktyg.  

 

 

8  Använda Embedded Visual C++ 4.0 
Eftersom jag inte har någon programmeringsvana från någon av Microsofts Visual miljö 
tidigare beställde jag några böcker från HTU:s bibliotek för just Embedded varianten. 
Dessa böcker dök aldrig upp i tid. Det visade sig att efter det man läst en bok om Visual 
C++ 6.0 kan man använda sig av dessa kunskaper eftersom utvecklingsmiljöerna är 
mycket lika varandra. Mycket av programkoden går att använda rakt över, om man får 
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felmeddelanden vid kompileringsfasen räcker det oftast med att läsa i hjälpfilerna i 
Embedded Visual C++ 4.0.   

8.1 Att sätta upp en fungerande utvecklingsmiljö med 
Embedded Visual C++ 4.0 

Embedded Visual C++ 4.0 finns att hämta på Microsoft hemsida, länken: 
http://www.microsoft.com/windowsmobile/resources/downloads/developer/default.msp
x  

Samtidig är det lika bra att ladda ner en uppgradering (service pack 2), denna 
uppgradering måste man ha för att kunna använda SDK (emulatorn) tillsammans med 
Embedded Visual C++ 4.0.  

Ladda nu också ner SDK som fungerar som en emulator för en Pocket PC handdator. 
Denna startas sedan automatiskt när man bygger ett program i Embedded Visual C++ 
4.0 och är helt enkelt en virtuell handdator som ser ut som en handdator på skärmen på 
den dator man utvecklar programvaran på för pocket pc. Och den uppträder som en 
sådan också. 

Den dator man skall använda för att köra programmeringsverktygen på måste ha 
Windows XP pro som operativsystem. Nu har man alla delar som behövs och det är 
bara att installera dom i rätt ordning. För utförligare installations rutiner se 
dokumentationen för SDK, där står det i vilken ordning allt skall installeras för att 
fungera tillsammans.  

Börja med att installera Embedded Visual C++ 4.0 och därefter Service Pack 2 för 
Embedded Visual C++ 4.0. När detta är avklarat installerar man SDK och allt skall nu 
vara klart att använda. 

8.2 Komma igång med Embedded Visual C++ 4.0 
När man startat Embedded Visual C++ 4.0 ser man tre huvudfönster på skärmen. Längst 
till vänster finns det ett fönster som kallas Project workspace vilket visar de filer som 
ingår I ett projekt. Är det ett litet projekt finns det kanske bara en körbar fil .exe, medan 
ett stort projekt innehåller många .exe och .dll filer plus alla andra filer som kan ingå. 
Detta ger en bra översikt av de olika klasserna och de resurser man använder i sitt 
projekt. 

Det finns tre olika flikar att välja mellan.  

ResourceView visar de resurser man kan editera, dessa är sorterade efter kategori som 
ikoner, strängar, dialogrutor, menyer mm. En resursfil kan inte editeras i Embedded 
Visual C++ 4.0, utan man måste använda en texteditor som exempelvis Notepad, detta 
rekommenderas dock inte att göra. 
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Embedded Visual C++ 4.0 text editor är där man skriver in sin C++ kod. Naturligtvis 
finns de vanliga finesserna hos en texteditor för programkod, som färg kodning, 
indragning mm. Detta fönster är det som finns i mitten av de tre. 

8.3 Börja skriva program med hjälp av Embedded Visual C++ 
4.0  

Det första man skall göra är att skapa en Workspace, en arbetsplats där man kan samla 
alla projekt. Antingen skapar man det själv genom att gå till file/new och välja 
Workspace. Men det skapas också automatiskt när man skapar ett nytt projekt, och får 
då samma namn som projektet. 

När man startar ett projekt kan man välja ett helt blankt projekt eller att öppna ett med 
hjälp av en guidning som ger ett kodskelett att utgå ifrån. I det senare fallet använder 
man sig av Microsofts MFC (Microsoft foundation classes) som är ett bibliotek med 
färdiga klasser från Microsoft att använd sig av vid programvarutveckling. Det 
kodskelett som genereras är till största delen till för hantering av de fönster som bildar 
det nya programmet. Att använda sig av MFC spar mycket tid och för den ovane 
Windows programmeraren blir det en lägre inlärningströskel för att komma igång med 
sin programmering. Nackdelen är att man förlorar i flexibilitet och att programkoden 
inte blir optimerad (snabbhet och mängden kod).       

I nästa steg läggs en källkodsfil till projektet. Efter att ha namngett den väljer man om 
man vill starta med ett tomt dokument eller med genererad kod. Har man valt att 
utnyttja MFC skall man välja vilken typ av program man vill skapa. Egentligen är det 
om den applikation man tänker göra skall hantera ett eller flera dokument och om den 
skall använda sig av en Menu bar. Menu bar är ett kombinerat verktygsfält och meny 
och finns längst ned på skärmen hos Pocket PC, Man bör alltid ha verktygen till höger 
om samtliga menyer. 

 Efter att gjort de stora inställningarna är det klart för att börja koda sin applikation. För 
att testa sin kod finns nu hjälpmedel inbyggda i utvecklingsmiljön. Embedded Visual 
C++ debugger sparar brytpunkter i koden, det gör det möjligt att stega sig igenom koden 
för att se hur den fungerar. Diagnostic tools används för att undersöka hur en handdator 
reagera på den kod man ger den tex. Stack och hur den sätter flaggor. Dessa verktyg är 
kraftfulla och till bra hjälp när man letar efter logiska fel i sina program. 

8.4 Prova sin applikation med hjälp av emulatorn och i en 
vanlig handdator 

När man vill provköra sin applikation är det mycket smidigt att använd Microsofts 
emulator. Den finns att ladda hem på Microsofts hemsida och är helt fri. Med hjälp av 
den kan man testa de flesta applikationer som man skapat för att köras på en handdator 
med Pocket PC operativsystem. Kör man igång emulatorn i sin PC får man upp en 
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virtuell handdator på skärmen med samma operativsystem och förinstallerade program 
som en riktig handdator. När man sedan är klar för att testa sin nya applikation med 
hjälp av emulatorn måste man se till att utvecklingsmiljön kompilerar koden för just 
emulatorn. Detta ställer man in på verktygsraden i kompilatorn enlig följande. 

Plattform  Pocket PC 2003 

Processor  Win32(WCE Emulator)   

Destinationsmiljö Pocket PC 2003 Emulator 

Har man gjort dessa inställningar kommer nu emulatorn att starta när man kompilerar 
sin nya applikation. Nu kan man med hjälp av emulatorn provköra applikationen på 
samma sätt som i en handdator. 

Givetvis är emulatorn ett mycket bra hjälpmedel för att utveckla program för 
handdatorer, men man bör även prova applikationen på en riktig handdator också. Alla 
funktioner går nämligen inte att testa med emulatorn som i detta fall med bluetooth 
kommunikation. Att skicka över applikationen till handdatorn är egentligen inte svårare, 
man ändrar i verktygsraden i kompilatorn från föregående fall så att inte koden 
kompileras för emulatorn utan för den vekliga handdatorn.  

För att lägga till ett program som man skapat under start menyn eller i mappen program 
(det får endast plats nio program under start menyn, försöker man lägga till fler hamnar 
de automatiskt i programmappen) behöver man en setuppfil. Den har då ändelsen .cab, 
man kan göra flera och köra dessa från en fil med efternamnet .inf. För att bestämma 
varifrån programmet man skapat skall startas använder man makron i DestinationDirs 
avdelningen i CabWiz setup .inf file. 

 
Macro string Pocket PC directory 

%CE1% \Program Files 

%CE2% \Windows 

%CE4% \Windows\StartUp 

%CE5% \My Documents 

%CE8% \Program Files\Games 

%CE11% \Windows\Start Menu\Programs 

%CE14% \Windows\Start Menu\Programs\Games 

%CE15% \Windows\Fonts 

%CE17% \Windows\Start Menu 
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Eller kan man välja att under menyn Project/Settings och fliken Debug skriva sökvägen 
under ”Download directory”. 
 
 

9  Bluetooth kommunikation i Windows 
Bluetooth är tänkt att ersätta kablar mellan olika enheter som behöver utbyta 
information. För att göra det lättare att snabbt skapa tillämpningar utgick man ifrån 
tekniker som används idag. Därför stöder Bluetooth standarden protokoll såsom 
infraröd (IR) kommunikation och den ersätter seriell kommunikation genom att skapa 
virtuella comportar. För mer nätverksliknande kommunikation med Bluetooth används 
ett protokoll som liknar TCP delen i TCP/IP protokollet väldigt mycket. Som för vanlig 
nätverkskommunikation i Windows använder man sig av sockets på standard sätt med 
några tillägg för Bluetooth. Eftersom Bluetooth är trådlöst finns tillägg för att söka efter 
annan Bluetooth utrustning och för kontakten mellan dessa. Det finns två olika sätt att 
programmera Bluetooth, antingen genom sockets eller genom BT API . 

9.1 Seriell kommunikation med hjälp av Bluetooth 
Eftersom en handdator har en inbyggd seriell port är stödet för seriell kommunikation 
bra i Windows CE operativsystem. För att få till en fungerande seriell kommunikation 
för Bluetooth använder man samma kommandon som för programmering över en com-
port. Det betyder att den som känner till tekniken inte har några större problem att få till 
en fungerande seriell kommunikation via bluetooth. 

9.1.1 Öppna en COM-prot 

Det första man måste skaffa sig är ett handtag till den virtuella COM-porten, detta görs 
med kommandot CreateFile. Det är samma kommando som används för att skapa 
handtag för att skriva filer till en diskett eller hårddisk. Det kan se ut på följande sätt: 
HANDLE msgPort=CreateFile(”COM1”,  
 GENERIC_WRITE|GENERIC_READ , 
 0, 
 NULL, 
 CREATE_ALWAYS, 
 0, 
 NULL); 

Här skapas nu handtaget msgPort med hjälp av kommandot CreateFile, de parametrar 
man tar med till funktionen är följande. 

Den första är till för att tala om vilken COM-port man öppnar handtaget till. Den andra 
beskriver egenskapen hos porten, i detta fall öppnas porten som både skriv och läs port. 
Det gör det möjligt att både skriva data till porten och att läsa av data från porten. Det 
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två nästföljande skall alltid se ut som de gör här när det gäller Pocket PC 
programmering, den fjärde parametern gör att COM-porten öppnas oavsett om den 
redan existerar eller inte. 

 

 

9.1.2 Skriv till en COM-port 

Om man nu vill skriva något till den port man skapat sitt handtag till är det bara att 
använda sig av kommandot WriteFile, även detta kommando används för att skriva data 
till en virtuell COM-port.  Det kan se ut på följande sätt. 
WriteFile(msgPort, &msge, antaltecken, &numwritten, 0); 
  
De parametrar man skickar med till denna funktion innehåller följande information. Den 
första är det handtag man skapade med CreateFile funktionen. Den andra är en pekare 
till det data man vill lägga ut på porten. Tredje parametern talar om för funktionen hur 
många tecken datastängen består av, och den fjärde returnerar hur många tecken 
funktionen skrivit till porten. Den sista parametern skall vara noll. 

När man sedan lagt ut sina data på porten skall man stänga handtaget med kommandot 
CloseHandle (msgPort);. 

9.1.3 Läs en COM-port 

Vill man istället läsa från en virtuell COM-port använder man istället kommandot 
ReadFile, naturligtvis använder man även detta kommando när man arbetar mot en 
diskenhet. Och det används enligt följande. 
ReadFile(msgPort, &strbuffe, 100, &numread, 0); 
 

Där första parametern man tar med till funktionen är handtaget till porten som man 
skapade med CreateFile. Andra parametern talar om adressen till den minnesarea man 
använder för lagring av den mottagna datan. Den tredje anger hur stor minnes arean är i 
byte räknat, och den fjärde returnerar hur många byte som funktionen har läst. Den sist 
skall vara noll. Man kan med fördel lägga in läsfunktionen i en loop om man vill att den 
datorn som läser från COM-porten själv skall reagera på inkommande data. Det är 
viktigt att stänga handtaget när man är klar med läsningen med kommandot 
CloseHandle (handtagets namn (msgPort));. 

9.1.4  Ändra inställningar på en COM-port 

För att ställa in alla parametrar som skall gälla för seriell kommunikation använder sig 
Windows av något man kallar dcb struktur. Vill man gå in och ändra inställningar för 
COM-porten såsom hastigheten skriver man till dcb strukturen. Men eftersom den 
innehåller ett mycket stort antal parametrar är det ingen bra idé att skriva in alla dessa 
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om man bara vill ställa några parametrar. Då finns det kommandon för att läsa in den 
struktur som gäller för ögonblicket hos COM-porten och sedan ändra i den inlästa  för 
att skriva över den gamla strukturen. För att hämta dcb-strukturen från COM-porten 
använder man kommandot GetCommState(msgPort, &dcb); Där första parametern 
visar vilken port man vill läsa av och den andra är adressen till det ställe man vill lagra 
den utlästa strukturen. Nu kan man enkelt gå in och ändra de parametrar man är 
intresserad av i strukturen. Här följer ett exempel:  
   dcb.BaudRate = CBR_57600;     // set the baud rate 
   dcb.ByteSize = 8;             // data size, xmit, and rcv 
   dcb.Parity = NOPARITY;        // no parity bit 
   dcb.StopBits = ONESTOPBIT;    // one stop bit 

 

När detta är gjort skriver man till COMporten igen med kommandot 
SetCommState(msgPort, &dcb); Med samma parametrar som för läsningen av 
strukturen. Detta är ett mycket smidigt sätt för att undvika mycket arbete med att fylla 
hela strukturen själv. 

10 Problem med att få det hela att fungera 
Eftersom Bluetooth är en relativt ny standard och det faktum att inte alla tror på den, gör 
att det inte är helt lätt att utveckla programvara som utnyttjar standarden. Dels så finns 
det inte så mycket information att få tag på varken i böcker eller på Webben, och stödet 
i mjukvaran är i ett uppstartsskede.  Det senare innebär att det inte finns färdiga 
funktioner i den utsträckning man kanske kunde önska sig, så det blir till att skriva egna. 
Att skriva egna funktioner kräver dock en stor kunskap i hur det hela fungerar i detalj. 
Bluetooth radion fungerade utmärkt både som sändare och mottagare i den handdator 
som användes här, det gick att skicka filer mellan handdatorn och en stationär PC 
utrustad med Bluetooth utan problem. 

Vid användning av två apparater utrustade med bluetooth som skall kommunicera med 
varandra gäller det att de båda stöder den bluetooth profil man tänkt använda. I 
bluetooth standarden finns det något som kallas profiler, profiler är till för att göra 
bluetooth standarden så mångsidig som möjlig samtidigt som man vill att den skall vara 
lätt att använda. Det finns exempelvis en profil för serieportskommunikation och det 
finns en profil för headsetkommunikation och även en profil för att ”trycka” över 
information (Data). Men det viktiga med dessa profiler är som sagt att båda enheterna 
stöder den profil man tänkt använda.   

När man har gjort en applikation till en pocket PC är emulatorn ett suveränt hjälpmedel 
för att prova den på. Tyvärr kunde man inte testa bluetooth applikationer på den vilket 
var en klar brist i detta fall. All kod jag skrev gick att kompilera och ladda ner på 
handdatorn och när jag startade min applikation startade bluetooth enheten i den. På den 
stationära datorn som skulle ta emot filen fanns motsvarande program. Men någonstans 
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gick det fel, och antagligen är det ett tankefel eller så är inte alla konfigurationer för de 
virtuella COM-portarna riktiga. 

För att testa koden ändrade jag lite på den, så istället för att skapa och skriva till en 
COM-port använde jag mig av en diskett. Eftersom tekniken är den samma för dessa två 
uppgifter vill jag prova vad som hände, så jag skapade ett program som öppnade en fil 
på en diskett och sedan skrev till den, efter det kunde man läsa filen med hjälp av en 
vanlig texteditor. Jag provade även att läsa filen från mitt program och det gick fint. Allt 
detta var gjort på en och samma dator (stationär Windowsdator). Nästa steg var att köra 
mitt program på två stationära datorer kopplade med en nollmodemskabel mellan sig. 
Alltså från COM1 på den ena datorn till COM1 på den andra, detta fick jag inte att 
fungera.    

När man gör sitt program för kommunikation via bluetooth är det mycket viktigt att ta 
reda på vilka virtuella COM-portar bluetooth enheten använder sig av, på den aktuella 
handdatorn användes COM 5 som inport och COM 8 som utport. Men vill man vara 
säker på att applikationen skall fungera generellt måste man låta programmet prova sig 
fram till vilken COM-port som fungerar att öppna. 

11 Hur man kan gå vidare 
Hela idéen med att använda en handdator som ett multiverktyg inom vården är mycket 
bra. Och det här med informations skärmar för handdatorer kan användas för många fler 
ändamål. Bluetooth är en väl lämpad teknik för att överföra information utan att trassla 
med sladdar och kablar.  Det fina hade varit att förstå sig på och kunna utnyttja 
bluetooth kommunikation när man sedan skall göra en komplett lösning för att enkelt 
och naturligt använda handdatorn.  

För att gå vidare skulle man lyfta sig upp någon nivå och använda sig av Windows 
sockets för en mer nätverkslik kommunikation eller till och med integrera de redan 
färdiga tjänster som finns tillhands i handdatorer. Jag tror att jag grävde lite väl djupt på 
för kort tid.  
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A Programkod för seriekommunikation 
 

Här är ett exempel på kod att användas för seriell kommunikation. Denna version är 
skapad för att testa seriekommunikation mellan två datorer med nollmodemskabel.  

 
DCB dcb; 
 BOOL fSuccess; 
 
 unsigned long numwritten=0; 
  
 CString stringbuffer; 
  //Öppna en COM-port för både läsning och skrivning 
 //COM port 3 (COM3) gäller för bluetooth 
 //char *pcCommPort = "COM3"; 
 char *pcCommPort = "COM1"; 
 HANDLE msgPort=CreateFile(pcCommPort,//Pekar på namnet på porten 
 GENERIC_WRITE|GENERIC_READ , 
 0, 
 NULL, 
 CREATE_ALWAYS, 
 0, 
 NULL); 
 
// Build on the current configuration, and skip setting the size 
// of the input and output buffers with SetupComm. 
 
   fSuccess = GetCommState(msgPort, &dcb); 
 
   if (!fSuccess)  
   { 
      // Handle the error. 
      printf ("GetCommState failed with error %d.\n", GetLastError()); 
      //return (2); 
   } 
 
   // Fill in DCB: 57,600 bps, 8 data bits, no parity, and 1 stop bit. 
 
   dcb.BaudRate = CBR_57600;     // set the baud rate 
   dcb.ByteSize = 8;             // data size, xmit, and rcv 
   dcb.Parity = NOPARITY;        // no parity bit 
   dcb.StopBits = ONESTOPBIT;    // one stop bit 
 
   fSuccess = SetCommState(msgPort, &dcb); 
 
   if (!fSuccess)  
   { 
      // Handle the error. 
      printf ("SetCommState failed with error %d.\n", GetLastError()); 
      //return (3); 
   } 
 
   printf ("Serial port %s successfully reconfigured.\n", pcCommPort); 
   //return (0); 
 
 
 if (msgPort == INVALID_HANDLE_VALUE)  
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   { 
       // Handle the error. 
       printf ("CreateFile failed with error %d.\n", GetLastError()); 
       //return (1); 
   } 
    
 char msge[] = "Kom och skriv mig det i sanden";  
    stringbuffer = "Hola Bandola Band"; 
 int antaltecken = sizeof msge; 
 //int antaltecken = CString-length(stringbuffer); 
 //WriteFile(msgPort, stringbuffer, antaltecken, &numwritten, 0); 
 WriteFile(msgPort, &msge, antaltecken, &numwritten, 0); 
 CloseHandle (msgPort); 
 
     
 
} 
 
void CGetAMsgDlg::OnBnClickedBskriv() 
{ 
 unsigned long numread=0; 
 DCB dcb; 
 BOOL fSuccess; 
 
 
 char  strbuffe[100]; 
 char *pcCommPort = "COM1";    
 //"A:myfile.txt"; 
 //RegisterDevice (L"COM", 4, L"btd.dll", (DWORD)&pp); 
//skapa en com port för bluetooth 
//först typen COM, det andra argumentet är för port 4,pekare till dll 
filen, 
 HANDLE msgPort=CreateFile(pcCommPort, //Pekar på namnet på 
porten 
 GENERIC_READ , 
 0, 
 NULL, 
 OPEN_EXISTING, 
 0, 
 NULL); 
 
 // Build on the current configuration, and skip setting the size 
   // of the input and output buffers with SetupComm. 
 
   fSuccess = GetCommState(msgPort, &dcb); 
 
   if (!fSuccess)  
   { 
      // Handle the error. 
      printf ("GetCommState failed with error %d.\n", GetLastError()); 
      //return (2); 
   } 
 
   // Fill in DCB: 57,600 bps, 8 data bits, no parity, and 1 stop bit. 
 
   dcb.BaudRate = CBR_57600;     // set the baud rate 
   dcb.ByteSize = 8;             // data size, xmit, and rcv 
   dcb.Parity = NOPARITY;        // no parity bit 
   dcb.StopBits = ONESTOPBIT;    // one stop bit 
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   fSuccess = SetCommState(msgPort, &dcb); 
 
   if (!fSuccess)  
   { 
      // Handle the error. 
      printf ("SetCommState failed with error %d.\n", GetLastError()); 
      //return (3); 
   } 
 
   printf ("Serial port %s successfully reconfigured.\n", pcCommPort); 
   //return (0); 
 
 
 
 do{ 
 ReadFile(msgPort, &strbuffe, 100, &numread, 0); 
 } 
 while (numread ==10); 
 m_strShowMsg =strbuffe; 
  
  
 UpdateData(FALSE); 
  
 CloseHandle (msgPort); 


