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Abstrakt 

Detta arbete tar upp utvecklingen av ett nytt protokoll för användning inom Home 

Automation över IP-nätverk, med stor vikt på flexibilitet och enkelhet. Vi valde att utveckla 

ett nytt protokoll för Home Automation då en granskning av dagens protokoll visar att dessa 

inte är tillräckligt öppna eller flexibla för att passa alla enheter som används eller alla 

scenarion som kan uppstå. 

I våra litteraturstudier samlades information in som skapade grunderna för vårt protokoll och 

gav oss en större inblick i teknikerna bakom dagens tekniker inom home automation. Detta 

gav oss även möjlighet att senare jämföra vårt färdiga protokoll med redan existerande 

protokoll för att se om vi lyckats skapa något som kan användas. Metoden vi valde för att 

utveckla protokollet är en generell designmetod där vi efter granskningen av tidigare 

protokoll tar fram ett antal punkter som det nya protokollet skall uppnå. Det visade sig dock 

vara problematiskt att få fram svar om vissa protokoll så vi frångick metoden genom att 

istället utveckla protokollet utefter ett antal olika scenarion som det bör kunna hantera. 

Resultatet av arbetet är ett protokoll som uppfyllde nästan alla mål vi satt upp för det. I de fall 

vi inte lyckades med att uppfylla målen har vi möjliggjort för framtida expanderingar. 
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Abstract 

This report covers the development of a new protocol for use in Home Automation over IP 

networks, with focus on flexibility and simplicity. We chose to develop a new protocol for 

Home Automation because a review of current protocols suggests that these aren't open or 

flexible enough to suit every device in use or every scenario that might be applicable. 

In our literature studies we gathered information for use as the basis of our protocol and give 

us more insight into the technologies behind current home automation protocols. This also 

gave us the opportunity to compare our finished protocol with existing protocols. The 

method we chose for developing the protocol is a generic design method where after 

reviewing existing protocols, we establish a number of goals for the new protocol. It did 

however turn out to be difficult to acquire relevant information about some of the protocols. 

Because of this we used a slightly different approach, basing the new protocol on a number 

of scenarios we want it to be able to handle. 

The result is a protocol which satisfied almost every goal we established. For the few it didn't, 

we made it possible to satisfy them with future expansions. 
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1. Introduktion 

”In recent years the introduction of network enabled devices  

into the home environment has proceeded at an unprecedented  

rate. Moreover, with the rapid expansion of the Internet, there  

is the potential for the remote control and monitoring of such  

network enabled devices.” (Khusvinder, Shuang-Hua, Fang, & Xin, 2009) 

Det kallas Home Automation, möjligheten att kontrollera allt från lampor till diskmaskiner i 

hemmet med hjälp av en central styrenhet. Det finns i dagsläget flera protokoll för Home 

Automation på marknaden, till exempel X10, Lonworks och KNX. De protokoll som finns är 

dock inte tillräckligt öppna eller expanderbara för täcka in de behov som kan uppstå i ett modernt 

hem, därför kommer vi att utveckla ett protokoll för användning på existerande IP-nätverk med 

funktionen att vara så pass expanderbart att det är möjligt att använda i alla situationer som kan 

uppstå, och göra detta protokoll öppet för alla att använda. 

1.1 Målformuleringar 

Syftet med denna rapport är att undersöka och beskriva nuvarande protokoll inom Home 

Automation, där för- och nackdelar kommer att granskas för att bestämma uppbyggnaden av ett 

nytt protokoll. Det nya protokollet kommer sedan att vara resultatet av våra efterforskningar. 

De mål vi har satt upp för protokollet i förhand är följande: 

Protokollet skall: 

 Vara modulärt uppbyggt för enkel påbyggnad  

 Använda sig av TCP/IP för adressering och kommunikation 

 Ha som möjlighet att använda sig av autentisering av enheter och meddelanden 

 Kunna styra enheter såväl som hämta information från dessa 

 Generera så låg overhead som möjligt, utan att minska tillförlitelsen 

1.2  Avgränsningar 

Målgruppen för denna rapport är huvudsakligen studenter vid tekniska institutioner samt personer 

inom IT-sektorn eller Home Automation-branschen. 
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I våra undersökningar inom Home Automation-protokoll kommer vi att begränsa oss till 

protokoll som vi anser aktivt använda. Hur dessa väljs framgår under Metod. 

Vi har inte för avsikt att implementera protokollet vi tar fram. 

 



 

 

3 

2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de existerande Home Automation protokoll som vi har undersökt, samt 

andra protokoll såsom TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) och UPnP 

(Universal Plug and Play) eftersom dessa är relevanta för det protokoll vi har utvecklat. 

2.1 Elnätskommunikation 

Att använda elnätet för kommunikation är något som ökat i popularitet då ett elnät finns 

tillgängligt i de flesta hus, vilket gör att man kan använda det existerande elnätet för 

kommunikationen istället för att lägga separata kablar (till exempel Ethernet). Detta är speciellt 

användbart ifall Home Automation används, då möjligheten att kommunicera med enheter som 

enbart har en anslutning till elnätet förenklar installation och minskar kostnader. (Papaioannou & 

Pavlidou, 2009) 

Principen för att skicka information över elnätet är densamma för alla tekniker, och kräver bland 

annat att man skickar informationen på ett sätt så att den kan urskiljas från vanliga elektriska 

strömmar. Detta görs på olika sätt, men gemensamt är att de arbetar med en mycket högre 

frekvens än det normala elnätet (som arbetar i 50/60hz). Dessa frekvenser är till exempel 120kHz 

för X10 och 1.8-30MHz för HomePlug AV. (Hazen, 2008) 

Det finns även ett antal nackdelar med att använda elnätet för kommunikation, en av dessa är 

relaterade till störningar som uppstår när vissa enheter anslutna till elnätet börjar belasta nätet. 

Enheter som kan störa kommunikationen består av bland annat motorer, mikrovågsugnar och 

säkerhetssystem. Ett annat problem liknar de problem man kan stöta på när man arbetar med 

trådlös kommunikation, att enheter har flera vägar till en destination, och att signaler kan skapa 

ekon i nätverket. Det finns även ett problem med att kommunikation i elnätet ”läcker” från 

husets elnät, vilket gör det möjligt för kommunikation att avlyssnas från till exempel en grannes 

lägenhet/hus, samt att enheter som använder samma protokoll för Home Automation kan styras 

från ett annat hus än det egna. (Majumder & Caffery J, 2004) 

2.2 Home Automation 

Begreppet Home Automation, även kallat domotics, används när man pratar om centraliserad 

styrning och automatisering av elektroniska enheter i byggnader. Dessa enheter kan bestå av 

exempelvis lampor och element, men även mer avancerade enheter som mediacenter och 

stereoutrustning. Idén är att skapa ett nätverk som möjliggör enklare kontroll över enheter 
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kopplade till den centrala styrpunkten, som sedan kan leda till minskade elkostnader och mer 

effektiv användning av elektroniska enheter. 

Home Automation’s huvuduppgift är att styra enheter. Detta görs traditionellt på två sätt, 

antingen genom styrning av strömtillförseln till enheten eller genom IR-fjärrkontroller (Infrared). 

Styrning av strömtillförseln används mestadels för enklare enheter som enbart regleras med hjälp 

av anslutningen till elnätet, vilket även inkluderar dimmer. Användningen av IR-fjärrkontroller 

kan användas för att styra mer avancerade enheter, såsom stereo eller tv-apparater, för att till 

exempel höja eller sänka volymen. För att styra enheter krävs oftast separata styrenheter, dessa 

kan vara specialkonstruerade lampsocklar eller IR-sändare, som sedan kopplas till en central 

administrationspunkt, varifrån man kan styra enheter från till exempel en väggpanel eller en 

fjärrkontroll. Det finns även enheter med inbyggt stöd för till exempel X10 genom eluttaget. 

(Goodwin, 2010) 

Det finns ett antal protokoll på marknaden för Home Automation, några av de mest använda 

beskrivs i underrubrikerna 2.2.1 till 2.2.4. 

2.2.1 X10 

X10 utvecklades av Pico Electronics år 1975 och är ett av de absolut första protokollen på 

marknaden för Home Automation. Det används fortfarande för enklare installationer med 

centraliserad styrning för till exempel lampor. (SmartHomeUSA) 

Protokollet används primärt för att styra enheters anslutning till elnätet, antingen för att stänga av 

eller på enheter eller styrning av dimmers, och använder även elnätet för kommunikation mellan 

enheter. 

X10 adresserar enheter med hjälp utav House Code och Unit Code, där House Code tillexempel 

kan ange vilket rum enheterna är placerade i, och Unit Code representerar enheter i detta rum. 

Det finns totalt 16 olika House Codes, A-P, och varje House Code kan använda sig utav 16 Unit 

Codes. House Codes består av 4-bitars binära koder, och Unit Codes delar en 5-bitars 

addressrymd med vad som kallas Function Codes, som är fördefinierade funktioner som X10-

enheter kan utföra, och specificerar tillexempel "All units off" och ”All Lights On”. Då det finns 

16 House Codes och 16 Unit Codes så betyder det att det totalt finns 256 användbara adresser för 

enheter att använda, detta betyder dock inte att enbart 256 enheter kan användas i ett X10 

nätverk, då flera enheter kan dela på samma adress. (X10) 

Det finns en del nackdelar med X10, dessa är relaterade till dess ålder samt tekniken som används 

för att kommunicera mellan enheterna. Då X10 är ett relativt gammalt protokoll så finns det inte 



 

 

5 

funktioner utvecklat för moderna krav för kommunikation, som till exempel kravet på integritet, 

konfidentialitet och tillgänglighet, där X10 inte uppfyller någon av dessa. X10 är även väldigt 

känsligt för störningar i elnätet, då ingen funktionalitet för omskickning av förlorade paket finns, 

vilket innebär att X10 helt enkelt inte fungerar ifall aktiva störningar på nätet existerar. Då ingen 

form av autentisiering sker i X10-kommunikation så finns även ett problem med så kallade "Stray 

Signals", där X10-signaler från till exempel en granne går genom det delade elnätet och styr 

enheter i ditt egna X10 nätverk. Detta går dock att motverka med hjälp av enheter som blockerar 

X10-signaler vid in/utgångar för el. (HomeToys) 

2.2.2 Insteon 

Insteon är ett protokoll utvecklat av SmartLabs Inc. för att rivalisera X10, men är även utvecklat 

för att vara bakåtkompatibelt med X10-enheter. Till skillnad från X10 som enbart kommunicerar 

över elnätet så har Insteon även möjligheten att använda RF (Radio Frequency, alltså trådlöst) för 

kommunikation. Detta ger Insteon förmågan att kommunicera med enheter utan fast anslutning 

till elnätet, samt möjlighet att undvika störningar som kan uppstå i elnäten. 

Meddelanden inom Insteon består av standardmeddelanden på 10 byte och utökade meddelanden 

på 24 byte. Den enda skillnaden mellan de två typerna är att mer användardata är möjlig i utökade 

meddelanden. Adressering av enheter sker genom en 24-bitars identifikator, vilket ger möjligheten 

för 16 777 216 enheter i ett Insteon-nätverk. Det är också möjligt att skicka ut ett meddelande till 

alla enheter inom räckhåll, ett så kallat broadcast-meddelande, samt gruppmeddelanden för att till 

exempel stänga av alla lampor. (Smarthome Technology) 

Kommunikationen i ett Insteon-nätverk sker i en modell kallad Full Mesh, vilket betyder att alla 

enheter kan prata med alla andra enheter, och att enheter som inte har direkt kontakt med 

varandra kan gå genom andra enheter för att upprätta kontakt. Enheter som kommunicerar 

använder sig även av bekräftelser för att se till att paket som skickas även tas emot. (SmartLabs 

Inc) 

2.2.3  LonWorks 

LonWorks är ett protokoll utvecklat av Echelon som standardiserats i ISO/IEC 14908-1, -2, -3 

och -4, och används till stor del av industri och företag, men används även av enheter inom 

Home Automation. Protokollet har möjlighet att använda flera former av fysisk media för 

kommunikation, exempelvis RF och TP (Twisted Pair). 
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Adresseringen av enheter i LonWorks använder sig av en 48-bitars unik identifikator som 

hårdkodas av tillverkaren. Gruppering av enheter sker i domäner, där en domän kan ha 255 

subnets och varje subnet 127 olika enheter, vilket ger max 32385 enheter per domän. Enheterna i 

en domän kan sedan delas in i grupper om 63 enheter per grupp, med maximalt 255 grupper per 

domän. LonWorks har möjlighet att använda sig av bekräftelser för mottagna paket och genom 

detta undvika problem med att meddelanden inte kommer fram vid temporära störningar på 

kommunikationsnätet. 

(IEC Intelligent Technologies, 2004) 

2.2.4 KNX 

KNX (Konnex) är ett protokoll som är del i en sammanslagning av tre andra system för Home 

Automation, nämligen EIB (European Installation Bus), EHS (European Home Systems 

Protocol) och BatiBus, och är standardiserat i ISO/IEC 14543-3. Tillverkarna av dessa 

protokoll kombinerade sina protokolls styrkor för att minimera svagheterna som fanns, och 

skapade ett protokoll utformat för att passa enheter oavsett storlek och komplexitet. 

För kommunikation använder sig KNX primärt av Twisted Pair eller PowerLine, men kan 

kombineras med RF för trådlösa applikationer och anslutningar där de trådade alternativen inte 

fungerar. För adressering använder sig KNX av två standarder, antingen ett unikt 

serienummer som varje enhet har hårdkodat alternativt ett adresseringsschema baserat på 

”area.line.unit”, där area är till exempel ett rum, line är ett subnät och unit är enskilda enheter. 

Varje area kan använda sig av 16 lines, varje line kan använda sig av 255 enheter. Som mest kan 

16st area’s användas i en kontrolldomän, vilket ger KNX möjligheten att styra 61455 enheter per 

domän. 

(KNX Association, 2009) 

2.3 TCP/IP 

TCP/IP är den mest använda protokollsviten på internet och inkluderar protokoll såsom IP, 

TCP, UDP (User Datagram Protocol) och ICMP (Internet Control Message Protocol). 

Protokollen används till allt från att kontrollera anslutningar till att skicka stora filer och strömma 

musik. Protokollsvitens olika lager samt några exempel på protokoll för varje lager visas i tabell 1. 
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Application FTP, DNS, HTTP, SMTP 

Transport TCP, UDP 

Internet IP, ICMP 

Link Ethernet 

Tabell 1 TCP/IP-modellens lager samt några vanliga protokoll 

2.3.1 IP 

IP arbetar på nätverkslagret och har som uppgift att transportera paket mellan olika värddatorer 

baserat på logiska adresser. Det är i sig otillförlitligt eftersom det inte har några funktioner för att 

garantera att paket faktiskt kommer fram eller att datan i paketen är oförändrad. Sådana uppgifter 

lämnas till protokollen på transportlagret. (Cisco Systems, Inc, 2003a) 

2.3.2 TCP 

TCP arbetar på transportlagret, mellan applikationen och nätverkslagret, och ger tillgång till en 

tillförlitlig byteström för att skicka information över nätverket. Strömmen är tillförlitlig bland 

annat genom att sekvensnummer och bekräftelse på mottagna paket används. 

TCP är ett anslutningsorienterat protokoll. Detta innebär att när en applikation vill skicka data via 

TCP måste den först upprätta en anslutning. Detta görs genom en så kallad trevägs-handskakning. 

Värddatorn som vill upprätta anslutningen skickar först ett TCP-segment med SYN-flaggan satt. 

Eftersom fler än en applikation kan tänkas vilja använda TCP samtidigt separeras olika 

anslutningar med så kallade portnummer, som ligger mellan 0 och 65535. Olika servrar lyssnar på 

olika portnummer. HTTP (HyperText Transfer Protocol) använder exempelvis port 80 som 

standard. När en klient försöker ansluta till HTTP-servern specificerar den därför även att den vill 

ansluta till port 80. Om mottagaren inte tillåter anslutningen kan den antingen ignorera paketet 

eller skicka ett segment med RST-flaggan satt. Om den å andra sidan tillåter anslutningen skickar 

den istället ett segment med SYN- och ACK-flaggorna satta. Den upprättande värddatorn svarar 

då med ett segment som har ACK-flaggan satt. Anslutningen är nu upprättad och båda värdarna 

kan skicka data till varandra. 

För att göra detta använder applikationen den byteström som TCP erbjuder. TCP placerar sedan 

datan i segment, som får ett sekvensnummer och skickas till mottagaren i ett IP-paket. Paketen 
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behålls i TCP-stacken tills mottagaren har bekräftat att de mottagits. Om ingen bekräftelse har 

mottagits inom en viss tid skickas paketen igen. Det här är en av de viktigaste aspekterna som gör 

TCP tillförlitligt, till skillnad från UDP som inte bryr sig om ett paket kommer fram eller inte. När 

TCP-segment mottas demultiplexas de först baserat på portnummer. Sedan sorteras de i rätt 

ordning enligt sekvensnummerna innan datan ges till applikationen. Detta görs eftersom paketen 

kan komma fram olika snabbt beroende på vilken väg de tar genom nätverket, och om vissa paket 

måste skickas igen. (Internet Engineering Task Force, 1989) 

2.3.2.1 TCP-stackar 

Det finns väldigt många implementationer av TCP/IP, och de kan i stora drag delas in i två 

kategorier; de som är baserade på BSD-stacken (Berkeley Software Distribution) och de som inte 

är det. Eftersom BSD-stacken utvecklades för fullskaliga datorer är stackar baserade på den ofta 

inte lämpliga för mindre system såsom 8-bitars processorer, något som kan vara användbart när 

man vill ansluta mindre kontrollenheter till ett nätverk. Detta eftersom de kräver för mycket 

resurser i form av kod och primärminne. Det finns förstås många fristående stackar som har 

utvecklats just för sådana system, men många är väldigt specialiserade och följer inte standarderna 

fullt ut. Exempelvis görs ibland antagandet att de bara kommer att kommunicera med fullskaliga 

stackar, såsom de implementerade i Microsoft Windows och UNIX-liknande system. Detta gör 

att man ignorerar funktioner som nästan aldrig används i sådana scenarion. Dock kan stacken i 

sådana fall sluta fungera när den måste kommunicera med andra, lika begränsade stackar. Två 

stackar som inte har det här problemet i och med att de helt följer standarderna är Light-weight 

IP (lwIP) och microIP (uIP). Båda är skrivna i C, utvecklade för att vara så generella och portabla 

som möjligt, och har blivit portade till ett flertal plattformar. (Dunkels, 2003) 

2.4 Abstract Syntax Notation One 

Abstract Syntax Notation One är ett sätt att - oberoende av implementation - beskriva 

datastrukturer och värden som en applikation använder när den kommunicerar över ett nätverk. 

Det används ofta för att beskriva protokollstandarder på ett sätt som alla kan förstå utan att skapa 

missuppfattningar och är specifierat i flera internationella standarder. Eftersom ASN.1 i sig inte är 

bundet till någon specifik implementation, varken i mjukvara eller hårdvara, har det kunnat 

användas i väldigt stor utsträckning och är därmed vältestat och tillförlitligt. (European 

Telecommunications Standards Institute) 
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ASN.1 har tre huvuddelar; Modules, Type Definitions och Value Definitions. Den mest 

grundläggande delen är Module, som egentligen bara ger ett namn till en samling definitioner. En 

Module med namnet ModuleName skulle kunna se ut på följande sätt: 

ModuleName DEFINITIONS ::= 

  BEGIN 

    { 

      --Type Definitions och Value Definitions placeras här. 

    } 

  END 

Type Definitions specificerar att en viss referens är av en viss typ. Generellt sett består dem av ett 

namn (så kallad Type Reference), följt av ::=, följt av typen. Det finns två sorters typer i ASN.1; 

simpla och strukturerade. Simpla typer är exempelvis BOOLEAN, INTEGER, BIT STRING 

och REAL. Ett exempel på en Type Definition med namnet MyInteger visas nedan: 

MyInteger ::= INTEGER 

Strukturerade typer består i sig av flera komponenttyper som i sin tur kan vara antingen simpla 

eller strukturerade. Följande är några av de strukturerade typerna som finns tillgängliga: 

 SEQUENCE - En ordnad samling variabler av olika typer 

 SEQUENCE OF - En ordnad samling variabler av samma typ 

 SET - En oordnad samling variabler av olika typer 

 SET OF - En oordnad samling variabler av samma typ 

Strukturerade typer definieras på samma sätt som simpla typer, med tillägget att komponenter 

definieras inom { och }. Följande är ett exempel på en SEQUENCE med namnet Pair, som har 

två INTEGERS som komponenter: 

Pair ::= SEQUENCE 

  { 

    number1 INTEGER, 

    number2 INTEGER 

  } 

Taggar används för att skilja på olika variabler när det inte ar säkert vilken eller vilka som 

skickades. Detta är speciellt viktigt när exempelvis en SEQUENCE har flera frivilliga variabler av 

samma typ. Om endast en av variablerna skickas går det då inte att urskilja vilken det var. Därför 

ges de olika taggar for att kunna skilja på dem. En tagg består av två delar; en klass och ett 

klassnummer. Klassen är en av UNIVERSAL, APPLICATION, PRIVATE eller CONTEXT-

SPECIFIC. När man definierar taggar görs det med syntaxen [klass klassnummer] och 

skrivs efter namnet på komponenten. 

(ITU-T, 2002) 
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2.5 Multicast 

Multicast används för att skicka en dataström från en källa till flera destinationer med så låg 

prestandaförlust som möjligt för källa och destination, och samtidigt använda så lite bandbredd 

som möjligt. Källan skickar endast iväg ett multicastpaket som senare dupliceras av routrar med 

Protocol Independent Multicast (PIM) aktiverat. Paketen vidarebefordras efter det mot de olika 

destinationerna. I figur 1 visas skillnaderna mellan Anycast, Broadcast, Multicast och Unicast. 

Anycast skickas till en adress som kan referera till en eller flera destinationer, men levereras endast 

till en av dessa. Broadcast skickas till en speciell adress och levereras till alla system i en broadcast-

domän. Multicast skickas till en adress som refererar till en eller flera destinationer och levereras 

till alla dessa. Unicast skickas och levereras till ett enskilt system.

 

Figur 1 Skillnaderna mellan Anycast, Broadcast, Multicast och Unicast 

Multicast använder sig av multicastgrupper som klienter gör sig medlemmar av genom att skicka 

Internet Group Management Protocol (IGMP)-meddelanden till multicastroutern. Routern 

kommer sedan att börja vidarebefordra multicastmeddelanden till klienten. Med jämna intervaller 

kommer routern att skicka ut IGMP membership query-meddelanden för att förvissa sig om att 

det fortfarande finns gruppmedlemmar på subnätet. Om den inte fått svar efter tre förfrågningar 

kommer den att sluta vidarebefordra trafik till den gruppen. I version två av IGMP finns det ett 
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Leave Group-meddelande som en klient kan skicka till multicastroutern för att lämna gruppen. 

Routern skickar efter detta ut en förfrågan om det finns andra klienter i gruppen. Finns det inte 

det slutar den att vidarebefordra meddelanden till den gruppen. Multicast-grupper får specifika IP-

adresser från klass D, det vill säga en adress mellan 224.0.0.0 och 239.255.255.255. Dock är 

224.0.0.0 – 224.0.0.255 reserverade för lokala nätverksprotokoll. 

Som standard vidarebefordrar lager 2-switchar all multicast-trafik ut på alla portar som är med i 

destinations-subnätet. Det finns två lösningar på detta problem, IGMP Snooping och ett Cisco-

proprietärt protokoll som kallas Cisco Group Management Protocol (CGMP). IGMP Snooping 

undersöker varje multicastpaket i detalj efter lager 3-information som kan tala om för den på 

vilken port hosten som ska ta emot paketet finns. Detta sparas sedan i en multicasttabell. IGMP 

Snooping görs på alla multicastpaket eftersom switchen inte kan se någon skillnad på dem. Att 

undersöka alla multicastpaket kan ta en del prestanda från switchen och överbelasta den om den 

är av äldre modell. CGMP är proprietärt och finns endast till Ciscos Catalyst-switchar. CGMP 

aktiveras på både switchar och multicastroutrar. När en klient ansluter sig till en multicastgrupp 

skickar routern ett meddelande till switchen som delger den informationen som krävs för att 

kunna switcha paketen på rätt sätt. (Cisco Systems, Inc, 2003b) 

2.6 UPnP 

Universal Plug and Play, eller UPnP, är ett protokoll med funktionen att automatiskt identifiera 

och kontrollera enheter eller tjänster i ett nätverk. UPnP använder sig av TCP/IP för 

transport/adressering och en variant av HTTP kallad HTTPU(M), som använder sig av UDP och 

i vissa fall multicast, för att skicka information mellan enheter. UPnP är inte bundet till ett 

specifikt transportmedia, utan kan användas på allt från telefonkablar till fiberlänkar. (UPnP 

Forum, 2010) 

När en ny enhet med UPnP aktiverat ansluter sig till ett nätverk försöker den först få en adress 

tilldelad genom att skicka ut DHCP-förfrågningar (Dynamic Host Configuration Protocol). Får 

den inga svar använder sig enheten av en teknik kallad Auto-IP där en slumpmässig adress ur 

nätverket 169.254.0.0/255.255.0.0 väljs ut. När enheten har fått en adress skickar den ut ett antal 

multicast-meddelanden för att annonsera ut sin existens och sin funktionalitet till kontrollenheter.  

När en kontrollenhet ansluts utför den samma steg som en vanlig enhet, men har även som 

funktion att söka efter andra enheter i nätverket, vilket görs genom att kontrollenheten skickar ut 

ett multicastpaket som förfrågar information om alla enheter som finns i nätverket. Enheterna 

svarar på denna förfrågan med samma information som när de kopplades in. 
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UPnP-enheter har även möjlighet att annonsera ut olika ändringar eller problem som uppstår, till 

exempel att en skrivares bläckpatroner börjar ta slut. Detta är ett så kallat Event som gör det 

möjligt för enheter att reagera på problem som uppstår. 

Ett exempel på en enhet som med fördel använder UPnP är en skrivare. Normalt för att en 

skrivare ska kunna användas av flera enheter så måste man ansluta skrivaren till en dator eller 

skrivarserver, ladda in drivrutiner för skrivaren, dela ut skrivaren på nätverket och sedan ansluta 

till utdelningen på alla datorer som vill använda sig av denna. Med UPnP kopplas en skrivare med 

nätverksmöjlighet in direkt i nätverket och alla enheter som stödjer UPnP får automatiskt 

möjligheten att använda sig av denna och kan få varningar om när pappret eller skrivartonern är 

slut. (Microsoft Corporation, 2000) 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts under arbetets gång, samt en diskussion om de 

valda metoderna och deras för/nackdelar. 

3.1  Explorativ Metod 

En explorativ metod används för att utforska ett eller flera ämnen. Detta kan göras genom 

undersökningar med flera typer av källor, till exempel böcker och vetenskapliga artiklar. En 

explorativ undersökning används för att inhämta de grundläggande kunskaperna som krävs för 

påbörjat arbete inom ett eller flera ämnesområden, som sedan kan användas för vidare studier i 

ämnet. Man kan även efter en explorativ undersökning utesluta delar av ämnet som visar sig vara 

ointressanta. (Wallén, 1996) 

3.2 Generell Designmetod 

För utveckling av ett nytt protokoll har vi valt att följa en generell designmetod anpassad för 

utveckling av nya tekniker, som utformades i samråd med en av lärarna vid institutionen (Päivi 

Jokela). I figur 2 visas en grafisk representation av de olika stegen för vår valda metod. Denna 

består av fyra huvudfaser; Insamling av data, Analys av insamlad data, Specificering av ny teknik 

och Utvärdering av ny teknik. 

  

Figur 2 Generell Designmetod 
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I insamlingsfasen samlas information in om nuvarande protokoll inom Home Automation. Denna 

insamling följer en explorativ metod för att hämta grundkunskaper inom ämnet som sedan 

beskrivs under teoridelen av rapporten, samt för att samla in information om specifika tekniker 

som används av protokollet, som kommer att användas under uppbyggandet av det nya 

protokollet. 

Nästa steg i processen är att analysera den insamlade informationen om de olika protokollen och 

ta fram deras för- och nackdelar. Dessa kommer att användas för att specificera det nya 

protokollet. Varje protokoll kommer att utvärderas enligt följande punkter: 

 Modularitet 

o Tillåter protokollet att man specificerar egna kommandon som kan skickas till 

enheter? 

o Vilka transportmedier kan protokollet använda? 

o Finns det några begränsningar på typen av information som kan hämtas från 

enheter? 

o Finns det några begränsningar på mängden information som kan hämtas med ett 

kommando? 

 Adressering 

o Vilken typ av adress används? 

o Hur många enheter kan man ha i ett nätverk? 

o Hur sätts adressen? 

o Går det att gruppera enheter? 

 Säkerhet 

o Stöds kryptering av meddelanden? 

o Stöds autentisiering av enheter? 

o Finns det några garantier för att meddelanden når mottagaren oförändrade? 

 Kommunikation 

o Kan man använda flera styrenheter i ett nätverk? 

o Hur upptäcks vilka enheter som finns på nätverket och vad de kan göra? 

o Hur stora är paketen som skickas och hur mycket av det är overhead? 

Tanken är att den insamlade datan i så stor utsträckning som möjligt ska vara kvantitativ för att 

göra det enklare att jämföra de olika protokollen. I de fall där vi anser att det nya protokollet kan 

dra nytta av någon teknik som används av ett av de protokoll vi har analyserat undersöks och 

beskrivs dess implementation av detta närmare. 
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Efter analysen har vi informationen som krävs för att specificera hur det nya protokollet bör se ut, 

vad som ska inkluderas samt vad som inte ska inkluderas. Vi tar därför fram ett förslag över hur 

protokollet bör se ut, efter våra egna krav som specificerades när vi började arbetet och de 

punkter vi kommit fram till under analysen av nuvarande protokoll. Specifikationen av protokollet 

görs med utgångspunkt från samma punktlista som ovan, där frågorna besvaras för det nya 

protokollet. Meddelanden som kan skickas av protokollet kommer sedan att specificeras enligt 

Abstract Syntax Notation One. För att underlätta utvecklingen av protokollet samt se till att det 

uppfyller alla kraven kommer det även att utformas utifrån ett antal olika scenarion som vi anser 

att det bör kunna hantera. Dessa scenarion specificeras under punkt 3.4. 

När detta är gjort utvärderas protokollet enligt målformuleringen och de scenarion som 

specificerats nedan, samt jämförs med tidigare protokoll utifrån frågorna ovan. Eventuella 

avvikelser beskrivs och diskuteras. 

3.3 Val av protokoll 

Med tanke på vår begränsade tidsram för de initiella litteraturstudierna så valde vi att begränsa 

antalet protokoll utefter mängden information tillgänglig om dessa. Den information som vi ansåg 

relevant består av specifikationer och datablad från utvecklare samt informationella sidor 

angående de olika protokollen. Valen föll på Insteon, LonWorks och KNX, som alla har en aktiv 

roll inom Home Automation i dagsläget. Utöver dessa tre protokoll så valde vi även att ta upp 

protokollet X10, som genom sin ålder men fortfarande aktiva användning ger en intressant 

referenspunkt mot nyare protokoll. 

Insteon valde vi bland annat eftersom det utvecklades för att rivalisera X10 genom att både stödja 

nyare tekniker som kommunikation i en full mesh-topologi samt användning av RF för 

kommunikation, men fortfarande vara bakåtkompitabelt med äldre enheter som använder X10. 

KNX och LonWorls eftersom de har möjlighet att använda mer avancerade funktioner och fler 

kommunikationsmedier. Dessutom är de standardiserade genom bland annat ISO/IEC, något 

som gör de ännu mer intressanta. 

3.4 Scenarion 

1. Protokollet ska kunna instruera en mediaspelare att starta/stoppa uppspelning, samt 

byta till nästa/föregående uppspelningsobjekt. 

 Protokollet måste självklart kunna skicka kommandon till en enhet, och 

det här är ett bra exempel på kommandon som kan vara användbara. 
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2. Protokollet ska kunna hämta en spellista från en mediaspelare och sedan instruera 

den att spela upp ett specifikt objekt från listan. 

 Detta är ett bra exempel på något som kräver att protokollet kan hämta 

data av obestämd längd, vilket vi anser är viktigt i ett flexibelt protokoll. 

3. Protokollet ska kunna utökas med nya kommandon som inte specificeras 

tillsammans med protokollet. Dessa ska kunna ha samma flexibilitet som 

existerande kommandon. 

 Vi vill att protokollet ska vara flexibelt och expanderbart. Det ska inte 

vara begränsat till kommandon som specifierades tillsammans med det. 

4. Protokollet ska kunna använda kommandon specificerade enligt föregående punkt 

som har skapats av en viss entitet utan att dessa skapar konflikter med kommandon 

som har specificerats av en annan entitet. 

 Vi tycker det är viktigt att folk ska kunna sprida kommandon de har 

skapat utan att det uppstår problem. 

5. Protokollet ska kunna användas för att notifiera en kontrollenhet om att något har 

inträffat utan att kontrollenheten periodiskt ska behöva kontrollera detta. 

 Exempelvis temperatursensorer ska kunna skicka ett meddelande om 

temperaturen överstiger ett visst värde. Detta minskar bland annat 

trafiken som måste skickas över nätverket och ger bättre responstid. 

6. Protokollet ska kunna hantera att både nya och gamla enheter (både klienter och 

kontrollenheter) kopplas in i och bort från nätverket utan att någon manuell 

konfiguration behöver göras på klienterna. Mängden konfiguration som behöver 

göras på kontrollenheterna ska vara minimal. 

 Vi vill att enheter som implementerar protokollet ska vara så enkla som 

möjligt att använda för slutanvändaren. 

7. Protokollet ska kunna användas med enheter där säkerhet genom kryptering 

och/eller autentisering är ett krav. 

 Exempelvis dörrlås och andra säkerhetsenheter. 

8. Protokollet ska inte vara bundet till ett fysiskt media eller en typ av trådlös 

kommunikation. 

 Protokollet ska vara så flexibelt som möjligt. 

9. Protokollet skall inte vara begränsat till att kommunicera med enskilda enheter per 

utfört kommando, utan ska kunna skicka ut ett kommando till flertalet enheter vid 

samma tidspunkt. 

 Exempelvis kunna tända alla lampor i huset med ett enskilt kommando. 
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3.5  Metoddiskussion 

Metoden vi har valt att använda oss av är utformad för skapandet av nya tekniska lösningar 

baserat på tidigare arbete inom området. Att basera ett nytt protokoll på tidigare protokoll med 

liknande funktion och uppbyggnad gör att man får en bred bakgrundsinformation som stödpelare 

för arbetet, samt möjligheten att på ett strukturerat sätt jämföra de tidigare protokollen med det 

nya. 

Nackdelarna med att använda denna generella designmetod är att det blir svårt att analysera, då 

alla resultat inte är i mätbar form. När vi analyserar de valda protokollen med varandra är det 

subjektivt vad som kan anses vara positivt/negativt med resultaten vi får ut, och vi får då använda 

våra egna erfarenheter och kunskaper för att utvärdera dessa. När det gäller valet av tidigare 

protokoll som vi analyserat och baserar det nya protokollet på har valet utgått från vad vi själva 

anser är protokoll som passar vår målbild. 

En annan nackdel med att basera utvecklingen av ett nytt protokoll i huvuddel på tidigare 

protokoll kan vara att man lätt fastnar i just hur dessa protokoll har löst problem och byggt upp 

funktioner. Man riskerar då att inte bara få med sig de saker som protokollen lyckas bra med, utan 

även de saker som protokollen inte lyckas med. Dessa brister kan sedan följa med utvecklingen 

och ställa till problem i ett senare skede. 
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4. Genomförande 

Vi påbörjade våra litterära studier med att söka efter information både via öppna sökmotorer och 

akademiska databaser. Primärt letade vi information om de fyra protokollen vi valt att fokusera 

på, men även andra relevanta tekniker såsom UPnP och TCP/IP. Baserat på den insamlade 

information skrev vi teoretisk bakgrund om detta. När vi ansåg oss ha tillräckligt mycket 

grundkunskap om protokollen studerade vi dem utifrån de frågor vi specificerade i metoden. 

Detta visade sig vara problematiskt då vissa av protokollen inte specificerade allt, och i vissa fall 

där de gjorde det saknade vi de tekniska kunskaper som krävdes för att fullt förstå förklaringarna. 

Mer om det under Diskussion. Nästa steg var att börja utveckla protokollet. Enligt metoden skulle 

denna del till största del baseras på tidigare nämnda frågor. Eftersom dessa inte gav det resultat vi 

hade hoppats på valde vi dock att avvika något från metoden och istället basera den mest på de 

scenarion som vi hade specificerat. Detta gav oss en del riktlinjer att arbeta utifrån utan att helt 

frångå den specificerade metoden. Vi utgick från scenariona i den ordning de specificerades. 

4.1 Scenarion 

4.1.1 Protokollet ska kunna instruera en mediaspelare att starta/stoppa 
uppspelning, samt byta till nästa/föregående uppspelningsobjekt. 

Detta scenario var lätt att uppfylla genom att helt enkelt specificera att olika kommandon ska 

kunna skickas. Så här tidigt specificerar vi inte alls hur meddelanden ska se ut, bara vad de ska 

innehålla. Vi valde även att kommandon ska skickas som nummer eftersom detta minimerar 

storleken på paketen jämfört med om kommandon skulle skickas som text. 

4.1.2 Protokollet ska kunna hämta en spellista från en mediaspelare och 
sedan instruera den att spela upp ett specifikt objekt från listan. 

Detta scenario löstes med två delar. För att hämta spellistan bestämde vi att information av valfri 

typ skulle kunna kunna hämtas från klienter. Detta skulle kunnas göras med ett vanligt 

kommando, och vi bestämde därför att alla kommandon ska kunna resultera i att klienten skickar 

tillbaka information till kontrollenheten. Detta ska vara valfritt; alla kommandon ska alltså inte 

behöva skicka tillbaka information. Vi hade kunnat komma fram till en mer specifik lösning för 

det här scenariot, exempelvis att kommandon ska kunna returnera information av en viss typ som 

passar spellistor. Dock är ju scenariot bara ett exempel, och vi vill att det ska vara så flexibelt som 

möjligt. Den andra delen av scenariot löstes på ett liknande sätt men åt andra hållet. Vi bestämde 



 

 

19 

här att kontrollenheten ska kunna bifoga data med ett kommando. På så sätt kan den skicka ett 

kommando som specificerar att en fil ska spelas upp och bifoga information om vilken fil det 

gäller. Även här undviker vi att specifiera vilken typ av data som ska kunna skickas. 

4.1.3 Protokollet ska kunna utökas med nya kommandon som inte 
specificeras tillsammans med protokollet. Dessa ska kunna ha 
samma flexibilitet som existerande kommandon. 

Detta scenario var aningen mer komplicerat. Det måste finnas något sätt för kontrollenheterna 

och klienterna att veta vilka kommandon som finns, vad de kan göra och vilka enheter som stöder 

dem. Eftersom ett okänt antal kommandon av olika typer skulle kunna specificeras ansåg vi att 

det borde finnas ett sätt att gruppera relaterade kommandon. Av den anledningen valde vi att 

använda så kallade command sets, vilket kan beskrivas som en uppsättning relaterade 

kommandon med en gemensam identifierare. Detta ger inte bara en bättre struktur, utan gör det 

också lättare för enheter att annonsera vilka kommandon de stöder eftersom varje command set 

ska ha en unik identifierare. Command sets beskrivs i mer detalj under Resultat. 

4.1.4 Protokollet ska kunna använda kommandon specificerade enligt 
föregående punkt som har skapats av en viss entitet utan att dessa 
skapar konflikter med kommandon som har specificerats av en annan 
entitet. 

Detta scenario är nära relaterat till föregående, och specificerar exempelvis att två olika personer 

ska kunna definiera kommandon oberoende av varandra och använda dem i samma nätverk. Av 

den anledningen bestämde vi att den unika identifieraren i command sets bör vara globalt unik. 

Alltså ska två oberoende personer inte kunna välja samma identifierare av misstag. Eftersom vi 

inte vill att det ska krävas någon global auktoritet som håller reda på dessa identifierare är det 

väldigt viktigt att specifiera hur de ska väljas. Vi bestämde därför att de skulle bestå av en MD5-

hash av skaparens namn och en av dess e-mail-adresser. Detta ger ett strukturerat sätt att välja en 

identifierare och minimerar risken att två personer väljer samma sekvens. Eftersom en MD5-hash 

består av 128 bitar tror vi dessutom inte att det kommer att uppstå några problem med skalbarhet 

även om väldigt många command sets definieras. Kommandon i ett command set specificeras 

med ett nummer enligt vad vi tidigare har kommit fram till. Detta är inget problem då 

kommando-nummer endast är signifikanta inom ett command set. 
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4.1.5 Protokollet ska kunna användas för att notifiera en kontrollenhet om 
att något har inträffat utan att kontrollenheten periodiskt ska behöva 
kontrollera detta. 

Detta scenario kan ses som motsatsen till att skicka kommandon. Klienten måste här initiera 

kommunikation med kontrollenheten. Vi valde därför att basera en del av lösningen på samma 

sätt. När något specifikt inträffar skickar klienten helt enkelt ett meddelande till kontrollenheten 

som är väldigt likt svaret på ett kommando. För att göra detta expanderbart valde vi även att här 

använda samma tankesätt som för command sets, men istället kalla det event sets. Detta är logiskt 

eftersom båda ska lösa samma problem. En sak som inte är något direkt problem med 

kommandon är dock väldigt viktig här; klienten måste veta vilka kontrollenheter den ska skicka 

informationen till. Om den alltid skickar informationen till alla kontrollenheter skapar detta 

onödigt mycket trafik eftersom det inte alls är säkert att de är intresserade. Därför tog vi fram så 

kallade Subscribe/Unsubscribe-meddelanden. Dessa skickas av kontrollenheten till klienten för att 

indikera att den är intresserad eller har slutat vara intresserad av en viss händelse. 

4.1.6 Protokollet ska kunna hantera att både nya och gamla enheter (både 
klienter och kontrollenheter) kopplas in i och bort från nätverket utan 
att någon manuell konfiguration behöver göras på klienterna. 
Mängden konfiguration som behöver göras på kontrollenheterna ska 
vara minimal. 

Detta scenario löste vi till stor del baserat på hur UPnP fungerar. När UPnP-klienter kopplas in 

på nätverket skickar de multicast-meddelanden för att visa för kontrollenheter att de finns. 

Meddelandet innehållet bland annat en URL där kontrollenheter kan hämta mer information med 

hjälp av HTTP och XML. På samma sätt skickar kontrollenheter ett multicast-meddelande när de 

kopplas in på nätverket för att notifiera klienter, som då skickar samma information som när de 

kopplades in på nätverket. Detta anser vi är ett bra sätt att identifiera nya enheter som kopplas in 

på nätverket, och har därför mestadels kopierat beteendet. Däremot ville vi inte använda HTTP 

och XML, då detta medför onödig komplexitet till protokollet. Därför valde vi istället att klienter 

endast ska meddela vilka command sets och event sets de stöder med hjälp av IDn. 

Kontrollenheterna ska redan känna till vad dessa IDn betyder. Eftersom det finns en möjlighet att 

klienterna inte implementera alla saker som specificeras i ett command/event set, och vi vill 

undvika att onödigt många command/event sets skapas, bestämde vi även att klienter ska kunna 

skicka en bitmask tillsammans med varje set som specificerar vilka delar som stöds. 
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4.1.7 Protokollet ska kunna användas med enheter där säkerhet genom 
kryptering och/eller autentisering är ett krav. 

Detta scenario lyckades vi inte lösa på grund av brist på kunskap och tid, något som tas upp under 

Diskussion. Vi valde därför att inkludera saker som kan vara till hjälp för det i protokollet, men 

lämna den specifika utvecklingen av kryptering och autentisering som förslag till framtida arbete. 

4.1.8 Protokollet ska inte vara bundet till ett fysiskt media eller en typ av 
trådlös kommunikation. 

Detta scenario var redan löst innan vi började i och med att vi använder IP som transportmedium. 

Protokollet stöder då alla fysiska medier som IP stöder. 

4.1.9 Protokollet skall inte vara begränsat till att kommunicera med enskilda 
enheter per utfört kommando, utan ska kunna skicka ut ett kommando 
till flertalet enheter vid samma tidspunkt. 

Detta scenario hittade vi ingen bra lösning på, då protokollet använder TCP, som endast stöder 

unicast. Vi lämnar det därför till applikationen att skicka samma data till flera enheter. 

4.2 Utvärdering 

Efter att ha specifierat protokollet enligt ovan gick vi vidare till utvärderingen. Här jämfördes vårt 

protokoll med de tidigare protokollen vi studerat, målformuleringen samt scenariona vi utgick 

från. I de fall där protokollet inte stämmer överens med något tas det upp under Diskussion. 
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5. Resultat 

I tabell 2-5 redovisas resultatet av vår analys av protokoll inom Home Automation, där "okänt" 

betyder att vi inte har haft möjlighet att få fram något svar. Fullständiga resultat finns i Bilaga 1. 

Modularitet X10 Insteon LonWorks KNX Vårt protokoll 

Egna kommandon? Nej Ja Okänt Okänt Ja 

Transportmedium? Elnät Elnät, RF TP, Elnät, RF, 

fiber, mm 

TP, RF, Elnät eller 

IP 

IP 

Typ av information 

som kan hämtas? 

Ingen Vad som helst Okänt Okänt Vad som helst 

Mängd 

information som 

kan hämtas per 

kommando? 

Ingen 14 byte Okänt Okänt Obegränsat 

 Tabell 2 Sammanfattning av vår analys av home automation protokoll med avseende på modularitet 

Adressering X10 Insteon LonWorks KNX Vårt protokoll 

Typ av adress? House Code + Unit 

Code 

24-bitars unik 

adress 

Baserad på domän, 

subnät och 

enhetsadress 

domän.line.unit Unikt ID av valfri 

typ 

Antal enheter i ett 

nätverk? 

16 House Codes * 

16 Unit Codes = 

256 

16,777,216 127 per subnät, 

255 subnät per 

domän, 

281474976710656 

domäner 

255 enheter per 

line, 16 lines per 

domän, 16 

domäner 

Endast begränsat 

av det 

underliggande IP-

nätverket 

Hur sätts adressen? Manuellt Vid tillverkning Okänt Okänt - 

Går det att 

gruppera enheter? 

Ja Ja Ja Ja Endast om det 

implementeras på 

kontrollenheten 
Tabell 3 Sammanfattning av vår analys av home automation protokoll med avseende på adressering 

Säkerhet X10 Insteon LonWorks KNX Vårt protokoll 

Stöds kryptering? Nej Ja Okänt Nej Nej* 

Stöds 

autentisering? 

Nej  Nej Okänt Nej Nej* 

Garanterad 

leverans och 

integritet? 

Nej Ja Okänt Ja Ja 

Tabell 4 Sammanfattning av vår analys av home automation protokoll med avseende på säkerhet 

Kommunikation      

Flera styrenheter i 

ett nätverk? 

Ja Ja Okänt Ja Ja 

Hur upptäcks 

enheter och vad de 

kan göra? 

Stöds ej Halvautomatiskt Okänt Okänt Automatiskt 

Storlek på paket / 

overhead (bitar) 

13 / 8 Standard: 80 / 64 

Extended: 192 / 64 

Okänt 80-2040 / 72 Beror på 

transportmedium 
Tabell 5 Sammanfattning av vår analys av home automation protokoll med avseende på kommunikation 

* Det finns möjlighet till stöd för kryptering och autentisering om detta utvecklas 
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5.1 Protokollet 

I den här delen specifieras det protokoll som är huvudresultatet av vårt arbete. Detta inkluderar 

allt som ska behövas för att implementera protokollet inklusive meddelandetyper, var de passar in, 

och olika koncept såsom command sets. Tanken är att detta ska kunna ligga till grund för både 

implementationer och framtida arbeten. 

5.1.1 Nummer 

TCP/UDP Port: 32 

Multicast, kontrollenheter: 239.255.32.1 

Multicast, klienter: 239.255.32.2 

5.1.2 Meddelanden 

I den här delen beskrivs alla meddelanden som kan skickas av protokollet, grupperat efter typ av 

meddelande. Varje meddelande beskrivs med adress, portnummer samt en kort sammanfattning 

av hur detser ut och när det används. Mer detaljerade beskrivningar av var de olika meddelandena 

passar in i protokollet beskrivs i sektion 5.1.3 

5.1.2.1 ASN.1 

Här beskrivs meddelandena enligt ASN.1. 

Protocol DEFINITIONS ::= 

BEGIN 

  ProtocolMessage ::= CHOICE { 

    clientDiscovery      [APPLICATION 0]  IMPLICIT ClientDiscovery, 

    controllerDiscovery  [APPLICATION 1]  IMPLICIT ControllerDiscovery, 

    featureRequest       [APPLICATION 2]  IMPLICIT FeatureRequest, 

    featureNotification  [APPLICATION 3]  IMPLICIT FeatureNotification, 

    command              [APPLICATION 4]  IMPLICIT Command, 

    commandReply         [APPLICATION 5]  IMPLICIT CommandReply, 

    eventSubscribe       [APPLICATION 6]  IMPLICIT EventSubscribe, 

    eventUnsubscribe     [APPLICATION 7]  IMPLICIT EventUnsubscribe, 

    eventNotification    [APPLICATION 8]  IMPLICIT EventNotification, 

    ... 

  } 

 

  ClientDiscovery ::= SEQUENCE { 

    controllerID    DeviceID, 

    protocolVersion INTEGER 

  } 

 

  ControllerDiscovery ::= SEQUENCE { 

    clientID        DeviceID, 

    protocolVersion INTEGER 
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  } 

 

  FeatureRequest ::= SEQUENCE { 

    controllerID    DeviceID, 

    protocolVersion INTEGER 

  } 

 

  FeatureNotification ::= SEQUENCE { 

    clientID            DeviceID, 

    protocolVersion     INTEGER, 

    commandSetList      SetList, 

    eventSetList        SetList, 

    -- The following two fields are reserved for future use 

    supportedEncryption [0] IMPLICIT SEQUENCE OF INTEGER OPTIONAL, 

    requireEncryption   [1] IMPLICIT BOOLEAN OPTIONAL 

  } 

 

  Command ::= SEQUENCE { 

    commandSetIndex [0] IMPLICIT INTEGER DEFAULT 0, 

    command         INTEGER, 

    parameters      [1] EXPLICIT ANY OPTIONAL 

  } 

 

  CommandReply ::= SEQUENCE { 

    commandSetIndex [0] IMPLICIT INTEGER DEFAULT 0, 

    command         INTEGER, 

    status          CommandStatus, 

    data            [1] EXPLICIT ANY OPTIONAL 

  } 

 

  EventSubscribe ::= SEQUENCE { 

    eventSetIndex   INTEGER, 

    event           INTEGER 

  } 

 

  EventUnsubscribe ::= SEQUENCE { 

    eventSetIndex   INTEGER, 

    event           INTEGER 

  } 

 

  EventNotification ::= SEQUENCE { 

    eventSetIndex   INTEGER, 

    event           INTEGER, 

    data            [0] EXPLICIT ANY OPTIONAL 

  } 

 

  DeviceID ::= IA5String 

 

  SetList ::= SEQUENCE OF Set 

 

  Set ::= SEQUENCE { 

    providerID      BIT STRING (SIZE(128)), 

    setID           INTEGER, 

    setMask         [0] IMPLICIT BIT STRING OPTIONAL 

  } 

 

  CommandStatus ::= ENUMERATED { 
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    ok(0), 

    fail(1), 

    notImplemented(2) 

  } 

END 

5.1.2.2 Discovery 

Client Discovery 
Typ: Multicast 
Adress: 239.255.32.2 
Port: UDP/32 

Skickas av kontrollenheter när de kopplas in på nätverket för att hitta alla klienter. Paketet 

innehåller kontrollenhetens ID samt vilken version av protokollet den kör. 

Controller Discovery 

Typ: Multicast 
Adress: 239.255.32.1 
Port: UDP/32 

Skickas av klienter när de kopplas in på nätverket för att meddela alla kontrollenheter att de finns. 

Paketet innehåller klientens ID som vilken version av protokollet den kör. 

Feature Request 

Typ: Unicast 
Adress: Klientens IP 
Port: TCP/32 

Skickas av kontrollenheter när de vill ha information om en klient. Paketet innehåller 

kontrollenhetens ID samt vilken version av protokollet den kör. 

Feature Notification 

Typ: Unicast 
Adress: Kontrollenhetens IP 
Port: TCP/32 

Skickas av klienter för att meddela en kontrollenhet om vad de stöder. Paketet innehåller klientens 

ID, vilken version av protokollet den kör, vilka Command Sets och Event Sets den stöder samt 

eventuella bitmaskar för de två sistnämnda som identifierar vilka delar av dessa som är 

implementerade. Paketet kan även innehålla en lista över vilka krypteringsalgoritmer enheten 

stöder, samt om den kräver kryptering eller inte. 

5.1.2.3 Commands 

Command 

Typ: Unicast 
Adress: Klientens IP 
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Port: TCP/32 

Skickas av kontrollenheter för att instruera en klient att utföra ett kommando och/eller hämta 

information. Paketet innehåller Command Set, kommando samt eventuella parametrar. 

Command Reply 

Typ: Unicast 
Adress: Kontrollenhetens IP 
Port: TCP/32 

Skickas av klienter när ett kommando har utförts. Paketet innehåller Command Set, kommando, 

status (indikerar om kommandot lyckades, misslyckades eller inte är implementerat) samt 

eventuell information. 

5.1.2.4 Events 

Event Subscribe 

Typ: Unicast 
Adress: Klientens IP 
Port: TCP/32 

Skickas av kontrollenheter för att bli meddelade när något händer. Paketet innehåller Event Set 

samt event. 

Event Unsubscribe 

Typ: Unicast 
Adress: Klientens IP 
Port: TCP/32 

Skickas av kontrollenheter för att inte längre bli meddelade när något händer. Paketet innehåller 

Event Set samt event. 

Event Notification 

Typ: Unicast 
Adress: Kontrollenhetens IP 
Port: TCP/32 

Skickas av klienter när något händer. Paketet innehåller Event Set, event samt eventuell 

information. 
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5.1.3 Händelseflöden 

5.1.3.1 Kontrollenhet kopplas in i nätverket 

När en kontrollenhet har kopplats in i ett nätverk och fått en IP-adress skickar den först tre Client 

Discovery-meddelanden med 500ms intervall. Detta för att hitta eventuella klienter på nätverket. 

Paketen skickas med UDP till en multicast-adress som alla klienter ska lyssna på (239.255.32.2). 

När en klient tar emot meddelandet kontrollerar den först om den har fått ett likadant 

meddelande från samma kontrollenhet de senaste fem sekunderna. Om den inte har fått det 

skickar den ett Feature Notification-meddelande till kontrollenheten. Det här meddelandet 

innehåller information om vilka command sets och event sets klienten stöder, och är det enda 

meddelandet där dessa set refereras till med sina unika IDn. Övriga paket mellan den här klienten 

och kontrollenheten kommer endast att referera till dem med ett 0-baserat index som väljs utefter 

ordningen seten skickas i det här meddelandet. Om klienten exempelvis stöder två command sets 

kommer de i övriga meddelanden att refereras till som 0 respektive 1. 

Förutom setens unika IDn kan det här meddelandet även innehålla bitmaskar för varje set, som 

specificerar vilka delar (commands respektive events) av seten som stöds. Den minst signifikanta 

biten refererar då till den första delen. Om en klient exempelvis stöder det första, tredje och fjärde 

kommandot i ett command set, men inte det andra, skulle den kunna skicka med bitmasken 1101. 

Detta meddelar kontrollenheten om att kommando två inte är implementerat. Utöver command 

sets och event sets kan meddelandet även innehålla en lista med heltal som specificerar vilka 

krypteringsalgoritmer klienten stöder, samt en boolean som specificerar om den kräver kryptering 

eller inte. Om den gör det måste alla meddelanden efter detta skickas krypterat med en av 

algoritmerna som stöds. Det är upp till kontrollenheten att välja en algoritm. När klienten får ett 

krypterat meddelande måste alla efterföljande meddelanden den skickar vara krypterade med 

samma algoritm. Hur kryptering genomförs och skickas på länken är inte specifierat än. 
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Figur 3 Kontrollenhet kopplas in i nätverket 

  



 

 

29 

5.1.3.2 Klient kopplas in i nätverket 

När en klient har kopplats in i ett nätverk och fått en IP-adress skickar den först tre Controller 

Discovery-meddelanden med 500ms intervall. Detta för att meddela eventuella kontrollenheter på 

nätverket att den existerar. Paketen skickas med UDP till en multicast-adress som alla 

kontrollenheter ska lyssna på (239.255.32.1). När en kontrollenhet tar emot meddelandet 

kontrollerar den först om den redan känner till klienten. Om den gör det markeras den bara som 

aktiv. Om den däremot inte gör det skickar den ett Feature Request-meddelande till klienten för 

att få reda på vad den stöder. Klienten skickar då tillbaka ett Feature Notification-meddelande. 

Hur detta ser ut är specificerat under föregående punkt. 

 

Figur 4 Klient kopplas in i nätverket 
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5.1.3.3 Kommandon 

När kontrollenheten vill instruera en klient att utföra ett kommando, eller begära information från 

den, skickar den ett Command-meddelande. Det innehåller en referens till vilket command set 

som ska användas (vilka command set som får vilka referenser etablerades när klienten skickade 

sin Feature Notification), vilket kommando som ska utföras samt eventuella parametrar. 

Parametrarna kan vara av vilken ASN.1-datatyp som helst om bestäms av command setet. När 

klienten får meddelandet kontrollerar den först om kommandot är implementerat. Är det inte det 

svarar den med ett Command Reply-meddelande där statusen är satt till NotImplemented. Om 

kommandot är implementerat utför den det (eller hämtar relevant information) och svarar med ett 

Command Reply-meddelande där status är satt till Ok om det lyckades, eller Fail om det 

misslyckades. Meddelandet kan eventuellt innehålla data om kommandot ska returnera sådan. 

Datan kan precis som parametrarna vara av vilken ASN.1-datatyp som helst och bestäms även 

den av command setet. 

 

Figur 5 Kommandon 
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5.1.3.4 Events 

När en kontrollenhet vill bli notifierad varje gång en viss händelse inträffar (exempelvis att en dörr 

öppnas) skickar den ett Event Subscribe-meddelande till klienten, som sparar denna 

informationen på lämpligt sätt. Meddelandet innehåller en referens till event setet samt event. 

Varje gång händelsen inträffar skickar klienten ett Event Notification-meddelande till alla 

kontrollenheter som har visat intresse. Meddelandet innehåller en referens till event setet, event 

samt eventuell information. När kontrollenheten inte längre är intresserad av att bli notifierad 

skickar den ett Event Unsubscribe-meddelande till klienten. 

 

Figur 6 Events 

5.1.4 Command Sets 

Command Sets är en av delarna som gör protokollet expanderbart. Ett command set är enkelt 

förklarat en uppsättning kommandon som en enhet stöder. Varje set har ett namn och ett unikt id 

som består av två delar. Den första delen är en MD5-hash av tillverkaren (antingen namnet på ett 

företag eller en privatperson) tillsammans med en av deras e-mail-adresser. Den andra delen är ett 

heltal som unikt skiljer setet från tillverkarens andra set. Detta heltal kan vara vad som helst så 

länge det är unikt. Utöver ett unikt id har varje command set ett eller flera kommandon. Ett 

kommando definieras av ett heltal som är unikt inom setet, eventuella parametrar inklusive deras 

datatyper specificerade enligt ASN.1, eventuella returvariabler inklusive deras datatyper 

specificerade enligt ASN.1 samt ett namn på kommandot. När en kontrollenhet ska instruera en 

klient att göra något skickar den ett meddelande som som specificerar command set, command 
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ID och eventuella parametrar. Klienten svarar med ett meddelande som innehåller command set, 

command ID och eventuella returvariabler. Ett exempel på ett command set återges nedan: 

Name: Music Player 

Set ID: (b88318aa4a5d0566f3364967fd58cf63, 1) 

Commands: 

ID Parameters Return variables Name 

1 - - Play 

2 - - Pause 

3 - - Next 

4 - - Previous 

5 Filename 

(UTF8String) 

Result (ENUMERATED{OK, FAIL, FILE_NOT_FOUND}) Open file 

Tabell 6 Command Sets 

5.1.5 Event Sets 

Event Sets är väldigt lika command sets i uppbyggnad, men fyller en annan funktion. Till skillnad 

från command sets, som används av kontrollenheter för att skicka kommandon till klienter, 

används event sets av klienter för att notifiera intresserade kontrollenheter när något har hänt. 

Det kan exempelvis vara att en dörr har öppnats. Precis som command sets består event sets av 

ett namn och ett unikt id som är likadant definierat. Istället för kommandon består de av events, 

som består av samma fält med undantag för parametrar, som inte används. Om en kontrollenhet 

är intresserad av att bli notifierad när en viss händelse inträffar skickar den ett meddelande till 

klienten som specificerar event set och event ID. När händelsen inträffar skickar klienten ett 

meddelande till alla kontrollenheter som visat intresse. Meddelandet innehåller event set, event ID 

samt eventuella returvariabler. Ett exempel på ett event set återges nedan: 

Name: Music Player 

Set ID: (b88318aa4a5d0566f3364967fd58cf63, 1) 

Events: 

ID Return variables Name 

1 Temperature (REAL), Threshold (REAL) Low temperature 

2 Temperature (REAL), Threshold (REAL) High temperature 

3 Temperature (REAL) Normal temperatur 
 Tabell 7 Event Sets 
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5.2 Utvärdering 

5.2.1 Scenarion 

Följande scenarion uppfylldes: 

 Protokollet ska kunna instruera en mediaspelare att starta/stoppa uppspelning, samt 

byta till nästa/föregående uppspelningsobjekt. 

 Detta löstes med kommandon och command sets. 

 Protokollet ska kunna hämta en spellista från en mediaspelare och sedan instruera 

den att spela upp ett specifikt objekt från listan. 

 Detta löstes genom att kommandon både kan hämta en obestämd 

mängd data från klienter och skicka data till dem. 

 Protokollet ska kunna utökas med nya kommandon som inte specificeras 

tillsammans med protokollet. Dessa ska kunna ha samma flexibilitet som 

existerande kommandon. 

 Detta löstes genom att inga kommandon specifieras tillsammans med 

protokollet. Det är istället utvecklat för att använda command sets, vilka 

kan skapas av vem som helst. 

 Protokollet ska kunna använda kommandon specificerade enligt föregående punkt 

som har skapats av en viss entitet utan att dessa skapar konflikter med kommandon 

som har specificerats av en annan entitet. 

 Detta löstes genom att varje command set ges en unik identifierare. 

 Protokollet ska kunna användas för att notifiera en kontrollenhet om att något har 

inträffat utan att kontrollenheten periodiskt ska behöva kontrollera detta. 

 Detta löstes med events. 

 Protokollet ska kunna hantera att både nya och gamla enheter (både klienter och 

kontrollenheter) kopplas in i och bort från nätverket utan att någon manuell 

konfiguration behöver göras på klienterna. Mängden konfiguration som behöver 

göras på kontrollenheterna ska vara minimal. 

 Detta löstes med de meddelanden som används i Discovery-fasen, samt 

definitioner för hur enheter ska agera när de kopplas in i nätverket. Alla 

enheter notifierar automatiskt andra enheter när de kopplas in. 

 Protokollet ska inte vara bundet till ett fysiskt media eller en typ av trådlös 

kommunikation. 
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 Detta uppfylldes i och med att vi använde TCP/IP. 

Följande scenarion uppfylldes inte: 

 Protokollet ska kunna användas med enheter där säkerhet genom kryptering 

och/eller autentisering är ett krav. 

 Detta utvecklades inte på grund av brist på tid och kunskap, men 

möjlighet finns till framtida utbyggnad av stöd för kryptering och 

autentisering. 

 Protokollet skall inte vara begränsat till att kommunicera med enskilda enheter per 

utfört kommando, utan ska kunna skicka ut ett kommando till flertalet enheter vid 

samma tidspunkt.  

 Detta fann vi ingen lösning på eftersom en TCP-anslutning inte kan 

kommunicera med flera enheter samtidigt. 

5.2.2 Målformuleringar 

Följande målformuleringar uppfylldes: 

 Protokollet skall vara modulärt uppbyggt för enkel påbyggnad 

 Protokollet i sig innehåller inga kommandon. Dessa specifieras med hjälp av 

command sets som kan skapas av vem som helst. Ett kommando kan även 

inkludera en obestämd mängd data, och hämta en obestämd data från 

klienter. 

 Protokollet skall använda sig av TCP/IP för adressering och kommunikation 

 Protokollet skall kunna styra enheter såväl som hämta information från dessa  

 Alla kommandon som definieras kan både skicka och hämta data om det 

behövs. 

 Protokollet skall generera så låg overhead som möjligt, utan att minska tillförlitelsen 

 Protokollet i sig genererar väldigt låg overhead, medan underliggande 

protokoll såsom TCP och IP kan generera mer. Detta tas upp under 

Diskussion.  

Följande målformuleringar uppfylldes inte: 

 Protokollet skall ha som möjlighet att använda sig av autentisering av enheter och 

meddelanden 
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 Detta utvecklades inte på grund av brist på tid och kunskap, men möjlighet 

finns till framtida utbyggnad av stöd för autentisering. 
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6. Diskussion 

När vi började arbetet var tanken att vårt protokoll skulle baseras till stor del på de redan 

existerande protokoll vi undersökte. Detta visade sig vara problematiskt och en aning optimistiskt 

då beskrivningarna som fanns av protokollen ofta var väldigt tekniska och krävde mer kunskap än 

vi hade för att förstå. Detta resulterade i att vi inte fick fram mycket mer än bara ytlig information 

om dem, något som inte var speciellt användbart vid utvecklingen. Vi anser dock att vår lösning 

att istället utgå från scenariona gav väldigt bra resultat då de följde en logisk linje som var lätt att 

följa. 

Autentisering och kryptering var två saker vi inte lyckades lösa. Vi hade hoppats på att det inte 

skulle bli några problem, men det visade sig vara mer komplicerat än vi trodde. När vi närmade 

oss slutet på examensarbetet kom vi fram till att vi inte hade tid att sätta oss in i ämnet tillräckligt 

mycket för att exempelvis undvika replay-attacker. Eftersom vi inte ville inkludera någon 

ogenomtänkt funktion som skulle kunna orsaka problem i framtiden valde vi därför att istället 

lämna kryptering och autentisering som förslag till framtida arbete och låta någon mer insatt 

utveckla detta. 

Tanken med protokollet var att det skulle vara tillräckligt expenderbart och flexibelt för att kunna 

styra och hämta information från i princip vilken enhet som helst. Detta anser vi oss ha löst på ett 

bra sätt då protokollet faktiskt kan styra vad som helst. Dock kräver det att enheten som ska 

styras stöder TCP/IP. Detta ser vi inte som något problem när det gäller exempelvis 

mediaspelare, men det kan medföra onödigt mycket komplexitet om man exempelvis vill slå 

på/av lampor med hjälp av protokollet. Vi anser dock att tekniken är på väg åt ett håll som gör 

små TCP/IP-baserade enheter billigare och lättare att få tag på och hoppas på att exempelvis en 

enhet som kan styra ett antal olika lampor inte är alltför långt borta.  

Vi har under hela arbetet haft i åtanke att protokollet ska generera så låg overhead som möjligt. 

Det var något som var svårt att lösa i helhet då protokollet ska använda TCP/IP, som i sig har en 

del overhead. Dock har vi gjort vårt bästa för att garantera att vårt protokoll i sig lägger till så lite 

som möjligt till detta, exempelvis genom att göra ett flertal fält frivilliga och skicka så lite 

information som möjligt utan att förlora funktionalitet. Dessutom kan man ju diskutera om detta 

egentligen är ett problem överhuvudtaget eftersom de fysiska nätverken protokollet är tänkt att 

användas på är så pass snabba. 
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6.1 Slutsats 

I våra literaturstudier så har det visat sig att nuvarande protokoll inom Home Automation har 

brister som gör dem svåra att expandera och otillräckligt flexibla i sin användning. Dessa brister 

uppstår då protokollen är föråldrade i sin funktionalitet och/eller proprietära och då svåra att 

expandera.  

Vi har genom att utveckla ett nytt protokoll med grundpelarna flexibilitet och öppenhet skapat 

grunderna för ett Home Automation system där det är lätt att expandera nuvarande funktioner 

såväl som skapa nya. I de fall vi inte lyckats med våra mål så har vi möjliggjort för framtida 

utveckling för att täcka in behoven som kan uppstå. 

6.2 Förslag till framtida arbeten 

 Implementera protokollet och testa hur bra det fungerar 

 Utveckla autentisering och kryptering för protokollet. Det här skulle kunna användas som 

grund för exempelvis ett arbete om hur man kan utveckla autentisering och kryptering för 

protokoll i allmänhet. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Analys av protokoll 

8.1.1 X10 

 Modularitet 
o Tillåter protokollet att man specificerar egna kommandon som kan skickas till 

enheter? 
 Nej 

o Vilka transportmedier kan protokollet använda? 
 Elnät 

o Finns det några begränsningar på typen av information som kan hämtas från 
enheter? 

 Ingen information kan hämtas 
o Finns det några begränsningar på mängden information som kan hämtas med 

ett kommando? 
 Ingen information kan hämtas 

 Adressering 
o Vilken typ av adress används? 

 House Code + Unit Code. Den första delen kan jämföras med ett 
subnät, medan den andra är enhetens adress. 

o Hur många enheter kan man ha i ett nätverk? 
 16 House Codes med 16 Unit Codes = 256 enheter 

o Hur sätts adressen? 
 Manuellt på enheten med hårdvaruknappar 

o Går det att gruppera enheter? 
 Flera enheter kan ha samma adress och svarar då på samma 

kommandon. Det går även att skicka kommandon till alla enheter med 
samma House Code. 

 Säkerhet 
o Stöds kryptering av meddelanden? 

 Nej 
o Stöds autentisiering av enheter? 

 Nej 
o Finns det några garantier för att meddelanden når mottagaren oförändrade? 

 Nej 
 Kommunikation 

o Kan man använda flera styrenheter i ett nätverk? 
 Ja 

o Hur upptäcks vilka enheter som finns på nätverket och vad de kan göra? 
 Enheter upptäcks inte 

o Hur stora är paketen som skickas och hur mycket av det är overhead? 
 13 bitar, 8 bitar overhead 
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8.1.2 Insteon 

 Modularitet 
o Tillåter protokollet att man specificerar egna kommandon som kan skickas till 

enheter? 
 Ja. Insteon's tillverkare har en global lista med kommandon som man 

kan bidra till. Det går även att skicka 14 bytes användardefinierad data i 
ett paket, där egna kommandon kan specificeras. Det finns ingen 
standard som definierar hur detta ska implementeras. 

o Vilka transportmedier kan protokollet använda? 
 Elnät och RF 

o Finns det några begränsningar på typen av information som kan hämtas från 
enheter? 

 Nej 
o Finns det några begränsningar på mängden information som kan hämtas med 

ett kommando? 
 14 bytes per paket. Det är dock rekommenderat att minimera mängden 

data som skickas. 
 Adressering 

o Vilken typ av adress används? 
 24-bitars "unik" adress 

o Hur många enheter kan man ha i ett nätverk? 
 16,777,216 

o Hur sätts adressen? 
 Vid tillverkning 

o Går det att gruppera enheter? 
 Ja, max 256 grupper. Det går även att skicka meddelanden till alla 

enheter av samma typ. 
 Säkerhet 

o Stöds kryptering av meddelanden? 
 Ja, det går att kryptera användardata som skickas i paketet, dock inte 

kommandot. Det finns ingen standard som definierar hur kryptering 
ska implementeras. 

o Stöds autentisiering av enheter? 
 Nej 

o Finns det några garantier för att meddelanden når mottagaren oförändrade? 
 Ja, CRC 

 Kommunikation 
o Kan man använda flera styrenheter i ett nätverk? 

 Ja 
o Hur upptäcks vilka enheter som finns på nätverket och vad de kan göra? 

 Man kan antingen trycka på en knapp på kontrollenheten och sedan 
enheten, eller manuellt skriva in enhetens adress på kontrollenheten. 
När enheten länkas till kontrollenheten meddelar den även om vilken 
typ av enhet den är. 

o Hur stora är paketen som skickas och hur mycket av det är overhead? 
 Standard Message (inkluderar endast kommando): 80 bitar, 64 bitar 

overhead 
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 Extended Message (inkluderar kommando och 14 byte 
användardefinierad data): 192 bitar, 64 bitar overhead 

8.1.3 LonWorks 

 Modularitet 
o Tillåter protokollet att man specificerar egna kommandon som kan skickas till 

enheter? 
 Okänt 

o Vilka transportmedier kan protokollet använda? 
 Stöder bland annat TP, elnät, RF, fiber, coax, med mera. 

o Finns det några begränsningar på typen av information som kan hämtas från 
enheter? 

 Okänt 
o Finns det några begränsningar på mängden information som kan hämtas med 

ett kommando? 
 Okänt 

 Adressering 
o Vilken typ av adress används? 

 Okänt. Inkluderar dock domän, subnät och enhetsadress. 
o Hur många enheter kan man ha i ett nätverk? 

 127 enheter per subnät, 255 subnät per domän, 281,474,976,710,656 
domäner 

o Hur sätts adressen? 
 Okänt 

o Går det att gruppera enheter? 
 Ja, max 255 grupper per domän 

 Säkerhet 
o Stöds kryptering av meddelanden? 

 Okänt 
o Stöds autentisiering av enheter? 

 Okänt 
o Finns det några garantier för att meddelanden når mottagaren oförändrade? 

 Okänt 
 Kommunikation 

o Kan man använda flera styrenheter i ett nätverk? 
 Okänt 

o Hur upptäcks vilka enheter som finns på nätverket och vad de kan göra? 
 Okänt 

o Hur stora är paketen som skickas och hur mycket av det är overhead? 
 Okänt 

8.1.4 KNX 

 Modularitet 
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o Tillåter protokollet att man specificerar egna kommandon som kan skickas till 
enheter? 

 Okänt 
o Vilka transportmedier kan protokollet använda? 

 TP, RF, elnät och IP 
o Finns det några begränsningar på typen av information som kan hämtas från 

enheter? 
 Okänt 

o Finns det några begränsningar på mängden information som kan hämtas med 
ett kommando? 

 Okänt 
 Adressering 

o Vilken typ av adress används? 
 Domän.line.unit, där line kan liknas vid subnät. 

o Hur många enheter kan man ha i ett nätverk? 
 255 enheter per line, 16 lines per domän, 16 domäner 

o Hur sätts adressen?  
 Okänt 

o Går det att gruppera enheter? 
 Ja 

 Säkerhet 
o Stöds kryptering av meddelanden? 

 Nej 
o Stöds autentisiering av enheter? 

 Nej 
o Finns det några garantier för att meddelanden når mottagaren oförändrade? 

 Ja, CRC 
 Kommunikation 

o Kan man använda flera styrenheter i ett nätverk? 
 Ja 

o Hur upptäcks vilka enheter som finns på nätverket och vad de kan göra? 
 Okänt 

o Hur stora är paketen som skickas och hur mycket av det är overhead? 
 80 till 2040 bitar, 72 bitar overhead 
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