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Förord 
Arbetet har utförts hos Datapolarna som är ett IT företag i Skellefteå, där vi fick i uppdrag att ta fram 
en manual för hur laservapnen med Bluetoothlösning fungerade åt deras kund Boda Borg. 

Vi vill tacka Datapolarna för att vi fick ta oss an uppgiften och för att de gett oss stöd under arbetes 
gång. Datapolarna har även varit väldigt hjälpsamma när vi stött på problem samt visat ett stort 
intresse för vårt arbete. 



 

 

Abstract 
This report describes the use of bluetooth in laser weapons, including advanced studies in Bluetooth. 
We were asked to write a manual about how you configurate the laser weapons. We should find out 
as much as possible about Bluetooth solution, which features are there and what features could be 
implemented as well as finding out how to implement a program for the weapons. 

 

Sammanfattning 
I denna rapport beskrivs användning av Bluetooth i laservapen, även en fördjupning inom Bluetooth. 
Vi fick i uppgift att skriva en manual om hur konfigurationen av laservapnen gick till. Vi skulle ta reda 
på så mycket som möjligt om Bluetooth lösningen, vilka funktioner som fanns och vilka funktioner 
som kunde implementeras samt att ta reda på hur man implementerar ett program till vapnen. 
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1. Introduktion 
Syftet med vårt examensjobb var att hjälpa Boda Borg att ta fram så mycket information som möjligt 
om funktionerna som finns i laservapnen och hur de fungerar. De ville att vi skulle göra en manual 
där det beskrevs hur man använde vapnen steg för steg. En annan uppgift som vi fick var att 
kontrollera om programmet Rets Commander 1.0 fungerade. Skulle det fungera ville de veta vilka 
funktioner som fanns och vilken typ av statistik man kunde hämta ut med hjälp av programmet. 
Datapolarna ville även att vi skulle fördjupa oss inom Bluetooth, se vilka protokoll som används samt 
titta lite närmare på programmeringskoden som finns i vapnet och i Rets Commander 1.0.  

Datapolarna är ett It-företag i Skellefteå, de grundades 1995 och har idag 11 st anställda (2012) .  De 
arbetar främst med programutveckling samt hjälper andra företag att designa, implementera och 
driftsätta olika lösningar.  

Boda Borg är ett företag som erbjuder olika typer av äventyr, dom är mest kända för är deras 
uppdragsrum som man ska försöka lösa på ett eller annat sätt. Boda Borg finns på många olika 
platser i Sverige. Vi har arbetat med Boda Borg som finns i Skellefteå. 
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2. Genomförande 
Det material vi fick låna från Boda Borg var två stycken AK6 laservapen och en CD-skiva med 
dokumentation om hur vapnen är uppbyggda, vilken kod som finns implementerad samt ett program 
för att kunna hämta information/data från vapnen. När vi installerat oss hos Datapolarna så började 
vi gå igenom vapnen och leta reda på alla funktioner som de var konfigurerade med. Efter att alla 
funktioner var prövade skrev vi en preliminär manual om hur vapnen fungerar. Programmet som 
följde med fungerade inte på Windowsversionen vi körde samt att vi inte via Bluetooth kunde 
ansluta till vapnen, eftersom Windows kräver en länkkodsnyckel som inte fanns implementerat i 
vapnen. 

Därefter bytte vi operativsystem till Ubuntu. I Ubuntu fungerade det att pinga vapnens 
Bluetoothenhet med hjälp av kommandot ”l2ping”, vi lyckades även få lite information med hjälp av 
”sdptool” kommandon. Nu ville vi skicka variabel till vapnet och få data av vapnet som svar, 
programmet Minicom troddes kunna vara lösningen på det problemet. Efter att vi lärt oss hur 
programmet fungerade kunde kommandon skickas till vapnet och svar kom i form av ljud från 
vapnet, det kom även några konstiga tecken på skärmen men ingenting i klartext som kunde läsas 
och som vi kunde få användning av. 

Eftersom Minicom inte fungerade satte vi oss i Python och försökte skapa egna script som skulle 
skicka variablar till vapnet på samma sätt som Minicom. Det första script som fungerade var ett script 
som sökte efter andra Bluetoothenheter och som sedan skrev information, namn och Mac-adress. 
Med hjälp av skriptet försökte vi implementera att skicka kommandon till Mac-adressen som 
upptäcktes, utan några framsteg. 

 

Figur 1 Pythonscript för att hitta Bluetoothenheter.[1] 
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Figur 2 Pythonscript för att skicka kommando till vapnet. Fungerade ej. 

Programmet som följde med, Rets Commander 1.0, upptäckte vi att det fungerade på en gammal 
dator med Windows XP. Så vi började ta reda på vad man kunde göra med programmet. Det man 
kunde göra var att hämta statistik, ta bort data från vapnen och även terminera vapnen. Statistiken 
som togs ur vapnen stämde inte till hundra procent, och varje gång man gjorde ett kommando 
kraschade programmet. Det var inget färdiggjort program så vi lämnade det ganska fort och försökte 
istället ta reda på hur man skulle kunna göra ett nytt program som fungerade bättre. 

 

Figur 3 Rets Commander 1.0 

Datapolarna gav oss en uppgift att ta reda på hur man implementerade kod till den pic-processor 
som sitter i vapnen. I vapenkoden fanns det dokumenterat av programmeraren vilka program han 
använt för att implementera koden. Programmet som användes var ”MPLAB”[2], mycket tid gick åt 
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att försöka lära sig hur programmet fungerade och vilka inställningar som skulle användas. När 
programmet fungerade upptäcktes att koden inte var korrekt. Efter några små fix blev det inga fler 
felmeddelanden från programmet. Tyvärr så kunde det ändå inte anslutas till com-porten som pic-
processorn var ansluten till med ”MPLAB”. Därför byttes program för att kolla om det var något fel på 
programmet, vi försökte med ett program som skulle leta reda på pic processorer (”PICpgm”[3]) och 
visa vilken kod den innehöll. Det blev dock inga framsteg där heller, vi kunde fortfarande inte ansluta 
via com-porten. 

 

Figur 4 MPLAB 
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3. Bluetooth 
Vi fördjupade oss lite mer i Bluetooth och kontrollerade vilka protokoll som skickades mellan vapnen 
och Bluetoothenheten på datorn, ifall Datapolarna skulle få i uppgift att göra ett eget 
statistikprogram till Boda Borg. 

 

3.1 Namn 
Ordet Bluetooth är det engelska ordet för blåtand eller blåtann. Det skandinaviska orden kommer 
från den Danska viking kungen Harald Blåtand. Harald enade danska stammar till ett enda rike. Man 
menar att Bluetooth gör samma sak med kommunikationsprotokollen, förenar protokollen till en 
universell standard.[4] 

 

3.2 Användning 
Bluetooth är en teknik som används för att ersätta kablarna som ansluts mellan olika enheter.  Det 
Bluetooth gör är att skicka data trådlöst. De viktigaste egenskaperna med Bluetooth är att den är 
robust, har låg kostnad och att den inte har så hög strömförbrukning. Några exempel på hur 
Bluetooth kan användas är mellan dator och tangentbord/mus. Detta gör att inte någon sladd behövs 
koppas från datorn till tangentbordet/mus utan det blir trådlöst. Bluetooth används också mycket 
inom mobiltelefonin, till exempel mellan en mobiltelefon och ett headset. Detta är ett av de 
populäraste användningsområden för Bluetooth.[5]  

För att kunna använda sig av Bluetooth så måste de enheterna som ska anslutas klara av att förstå de 
protokoll som används inom Bluetooth. 

 

3.4 Utförande 
Bluetooth använder en radioteknik som kallas "frequency-hopping spread spectrum", vilket splittrar 
data som skickats och sänder mindre bitar av data åt gången till mottagaren.  

Bluetooth är ett paketbaserat protokoll med en master-slave struktur. En master kan maximalt 
kommunisera med sju slaves i ett piconet, alla enheter i piconeten delar mästarens klocka. 
Packetutbyten bygger på grund klockan som bestäms av master. Det finns två olika tider jämna och 
udda, i enkla fallen med singel-spår paket skickar master i jämna spår och tar emot data i udda spår. 
Slaves skickar tvärsemot, alltså tar emot i jämna spår och skickar data i udda spår. Paketen kan vara 
ett, tre eller fem spår långa men i alla fall börjar master sända i jämna spår och slaves i udda. 
Bluetooth ger ett säkert sätt att ansluta och utbyta information mellan olika enheter[6]. 
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3.5 Kommunikation och anslutning 
Den standard som används för Bluetooth är i stort sett samma i hela världen, vilket gör att man kan 
ansluta sin Bluetooth enhet till en annan var man än befinner sig i världen.  När två Bluetooth-
aktiverade enheter ansluter tillvarandra kallas det för pairing (parkoppling).  Dessa kan då 
kommunicera med varandra trådlöst genom korta avstånd, i ett så kallat piconet/nätverk.  Ett 
piconet skapas automatiskt när två Bluetooth enheter ansluter sig mot varandra.  I varje piconet 
finns det plats för sju enheter att kommunicera med varandra samtidigt, varje enhet kan också vara 
ansluten till flera piconets samtidigt.  

När data ska skickas mellan två Bluetooth enheter så sker kommunikationen med radiovågor.  
Frekvensen som används skiftar 1600 gånger i sekunden och har en intervall på ca 2,4 gigahertz.  Att 
frekvensen skiftar så ofta är av säkerhetsskäl och för att undvika störningar med andra enheter.  
2009 klarade Bluetooth av att överföra 24 megabyte i sekunden oavsett om det var bilder, musik 
eller data som överfördes.[7] 

 

3.6 Klasser och versioner 
Bluetooth är en trådlös standard avsedd för låg strömförbrukning och har en kort räckvidd. Bluetooth 
är baserat på billiga mikrochips i varje enhet och eftersom enheterna använder sig av brodcast 
kommunikationssystem, behöver enheter inte "se" varandra men det måste finnas en trådlös "väg" 
mellan enheterna. 

Sammanställning av Bluetooth olika effektklasser 

Klass Min. Sändareffekt Max. Sändareffekt Min. Räckvidd Typisk Tillämpning 
Klass 1 0 dBm 

(1 mW) 
20 dbm 
(100 mW) 

<100 m Enheter utan strömbegränsning 

Klass 2 -6 dBm 
(0,25 mW) 

4 dBm 
(2,5 mW) 

<10 m Batteridrivna enheter 

Klass 3 0 dBm 
(1 mW) 

0 dBm 
(1 mW) 

<5 m Batteridrivna enheter 

  

Den effektiva räckvidden varierar beroende på utbredningen och material täckning. I det flesta fallen 
kan den effektiva räckvidden av klass 2 enheter förlängas om de ansluter till en klass 1 ”transceiver”, 
jämfört med rent klass 2 nät. Detta åstakommas med hjälp av den högre känslighet och 
överföringseffekten hos klass 1 enheter.
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Sammanställning av olika Bluetooth versioner 

Version Data rate Maximum application 
throughput 

Version 1.2 1 Mbit/s 0.7 Mbits/s 

Version 2.0 + 
EDR 

3 Mbit/s 2.1 Mbit/s 

Version 3.0 + HS 24 Mbit/s  

Version 4.0 Är designat för att kräva så lite engeri som 
möjligt 

 

 

Version 3.0 + HS kommer upp i så snabba hastigheter att den nyare versionen 4.0 utvecklad för att ta 
så lite kraft som möjligt, kallad "Bluetooth low energy technology". 

 

3.7 Enheter 
Idag finns det miljarder enheter som stödjer Bluetooth standard.  Några exempel på var man kan 
hitta Bluetooth är i:[8] 

● Mobil  

● Surfplattor 

● Datorer  

● Klockor 

● Skor 

I dag finns Bluetooth i stort sett i överallt.  

 

3.8 Bluetooth vs Wi-Fi 
Bluetooth och Wi-Fi löser liknade uppgifter: att upprätta nätverk eller överföra filer. Wi-Fi är avsedd 
som en ersättning till kabelnätverk i allmänna arbetsområden. Denna kategori av applikationer kallas 
ofta "wireless local area network" (WLAN). Bluetooth var mer avsett för bärbara utrustningar och 
dess tillämpningar. Denna kategori av program beskrivs ibland som "wireless personal area network" 
(WPAN). Bluetooth är en ersättning för kabelnätverk i alla olika miljöer och personliga tillämpningar, 
fungerar även i fasta platser såsom "Smart Energy" funktionaliteten i hemmet (termostater, etc.). 

Wi-Fi är en trådlös version av ett fast gemensamt Ethernet-nätverk, och kräver konfigurationer för 
att ställa in delade resurser, överföra filer och ställa in audiolänkar (t.ex. headset och handsfree-
enheter). Wi-Fi använder samma radiofrekvens som Bluetooth, men med högre effekt, vilket 
resulterar i högre bithastigheter och bättre räckvidd från basstationer.[9] 
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3.9 Teknisk information 
Bluetooth kan definieras som ett lagerprotokoll, kabel ersättnings protokoll, telefoni kontrolls 
protokoll och adopted protokoll. Det finns dock vissa protokoll som är obligatoriska för alla 
Bluetooth-stackar, LMP, L2CAP och SDP. Dessutom kan nästan alla enheter som kommuniserar med 
Bluetooth använda protokollen HCI och RFCOMM.[10] 

3.9.1 LMP 
Link Management Protocol (LMP) används för styrning av radiolänken mellan två enheter. Genomfört 
på styrenheten. 

3.9.2 AVRCP 
A/V Remote Control Profile. Används vanligen i navigationssystem för bilar för att kontrollera 
strömmande Bluetooth audio. 

3.9.3 L2CAP 
Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) används för att multiplexa flera logiska 
kopplingar mellan två enheter med olika protokoll på högre nivå. 

I Basic-läget kan L2CAP paket konfigureras upp till 64 kB, med 672 byte som standard MTU och 48 
byte som den minsta obligatoriska MTU. 

I Retramissoin och flow control läge så kan man konfigurera L2CAP till att utföra omsändnigar och 
CRC kontroller. 

"Bluetooth Core Specification Addendum 1" Är ett funktion att kunna lägga till ytterligare två lägen 
på L2CAP. Dessa två lägen är: 

Enhanced Retransmission Mode (ERTMS): Det här läget är en förbättrad version av den ursprungliga 
”Retransmission mode”. Detta läge ger en tillförlitlig L2CAP kanal. 

Streaming läge (SM): Detta är ett mycket enkel läge utan omsändning och flödeskontroll. Det här 
läget ger en opålitlig L2CAP kanal. 

Endast L2CAP kanaler som konfigurerats i ERTMS eller SM kan drivas via AMP logiska länkar. 

3.9.4 SDP 
The Service Discovery Protocol (SDP) tillåter enheter upptäcka tjänster som erbjuds av andra enheter 
och deras tillhörande parametrar. Till exempel, när du använder en mobiltelefon med ett Bluetooth-
headset, använder telefonen SDP för att avgöra vilken Bluetooth-profiler headsetet kan använda 
(Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) etc.) och vilket 
inställningarna som behövs, för att telefonen ska kunna anslutas till headsetet. Varje tjänst 
identifieras av en Universally Unique Identifier (UUID).[10] 

3.9.5 RFCOMM 
Radio Frequency Communications (RFCOMM) protokollet används för att skapa en virtuell seriell 
dataström. RFCOMM ger binära data transport och emulerar EIA-232 (tidigare RS-232) styrsignaler 
via Bluetooth basbands lager, dvs det är en seriell port emulering. 

RFCOMM tillhandahåller en enkel tillförlitlig dataström till användaren, som liknar TCP. Det används 
direkt av många telefoni relaterade profiler som bärare för AT-kommandon. 

Många Bluetooth applikationer använder RFCOMM på grund av dess omfattande stöd och allmänt 
tillgängliga API på de flesta operativsystem. Dessutom kan program som använder en seriell port för 
att kommunicera använda RFCOMM.[10] 
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3.9.6 BNEP 
Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP) används för att överföra ett protokollstacks data 
via en L2CAP kanal. Dess huvudsakliga syfte är att överföra IP-paket i Personal Area Networking 
Profile.[10] 

3.9.7 AVCTP 
Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP) används av fjärrkontrollen för att överföra AV/C-
kommandon över en L2CAP kanal. Musik knapparna på ett headset använder detta protokoll för att 
styra musikspelaren.[10] 

3.9.8 AVDTP 
Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP) används av Advanced Audio Distribution Profile 
för att strömma musik till headset över en L2CAP kanal. Avsedda för att användas av 
”Retransmission” i Bluetooth överföring.[10] 

3.9.9 TCS 
Telephony Control Protocol – Binary (TCS BIN) är bit-orienterat protokoll som definierar och 
kontrollerar samtalssignalen för upprättandet av röst-och datasamtal mellan Bluetooth-enheter.[10]  

3.9.10 Adopted protocols 
Adopted protocols definieras av andra standard-görande organisationer och tilläggs in i Bluetooth 
protokoll stacken. Tillåter Bluetooth att skapa protokoll endas när det är nödvändigt. De Adopted 
protocols är:[10] 

Punkt-till-punkt-protokoll (PPP) Internetstandardprotokoll för att transportera IP-datagram över en 
punkt-till-punkt länk. 

Object Exchange Protocol (OBEX) Session-lager-protokoll för utbyte av objekt, vilket ger en modell 
för objekt och drift representation. 

Wireless Application Environment/Wireless Application Protocol (WAE / WAP) WAE anger en 
ansökan för ram trådlösa enheter och WAP är en öppen standard för att ge mobila användare 
tillgång till telefoni och informationstjänster. 

 

3.10 Säkerhet 
Bluetooth kan vara säkert om användaren vill det, men saknar användaren kunskap om hur man gör 
Bluetooth enheten säkert så finns de stor risk att någon annan kan komma över ens privata data. Det 
lättaste sättet att förhindra någon att komma åt ens dator, mobil eller annan Bluetooth enhet är att 
se till så enheten inte visas när någon gör en Bluetooth sökning. För att göra det kan användaren 
välja att enheten ska vara i non-discoverable mode det vill säga inaktiverad så att ingen annan kan 
hitta åt enheten när de gör en Bluetooth sökning.  Enheter som redan har varit par kopplade via 
Bluetooth sparar MAC adressen så att de kan hitta varandra även om de är i non-discoverable mode. 
Ett annat sätt att öka säkerheten med Bluetooth är att använda sig av autentisering detta innebär att 
när Bluetooth enhet ska kopplas samman så krävs det ett lösenord, en så kallad passkey. Idag är de 
på många enheter standard att ingen autentisering är nödvändigt och det gör att vilken enhet som 
helst som har Bluetooth kan ansluta och överföra data eller ta emot data från enheten.[11] 
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4. Bluetooth tester 
Vi kontrollerade även upp hur lång räckvidd det var mellan Bluetooth på vapnet och datorn. I 
dokumentationen stod det att räckvidden låg på 20 meter,  med hjälp av vårat Pythonscript kunde vi 
verifiera att det stämde, i alla fall på öppen yta. Därefter kontrollerade vi hur pricksäkra vapnen var 
på långt avstånd. Enligt Boda Borg skulle det i alla fall gå att skjuta varandra på 100 meters avstånd, 
men vi lyckades inte träffa varandra förrän vi stod ungefär 30 meter ifrån varandra (kan bero på att vi 
är dåliga skyttar eller att solen lyste för starkt). Det problem vi hade med Bluetooth var att när vi 
skulle ansluta vapnet och datorn så ville datorn att vi skulle skriva in en länkkodsnyckel. Detta fanns 
inte i vapnet så autentiseringen misslyckades och anslutningen avbröts. Men han som programmerat 
”Rets Commander” hade lyckas ta sig runt problemet, så vi letade i koder efter något som kunde ge 
oss tips, men utan framgång. Varje nytt försök vi provade så slutade det alltid med att det krävdes en 
länkkodsnyckel. Det sista vi gjorde var att skriva ihop en rapport som skulle underlätta med att 
programmera ett nytt statistikprogram. Vi skrev ner vilka funktioner som fanns i det gamla 
programmet och visade med bilder hur det var uppbyggt så programmeraren kan få idéer om 
layouten. Vi kom även med egna idéer om vilka fler funktioner man skulle kunna lägga till eftersom 
programmet var väldigt enkelt och förmodligen en Betaversion. Eftersom det inte följde med någon 
källkod till programmet installerade vi ”.NET Reflector”[12] som kunde bryta ut dll filer till C kod. Vi 
kontrollerade koden för att hitta det mest relevanta att veta och tog med det så programmeraren 
kan få information om hur koden är uppbyggd. 

 

Figur 5 NET Reflector 
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5. Resultat 
Resultatet blev två manualer (Se bilaga 1 och 2). En om hur man konfigurera vapnets inställningar 
och vad dom betyder, några olika typer av spel man kan köra mot varandra. Den andra manualen var 
en hjälp med idéer och förslag om hur man skapar ett nytt statistikprogram. Vi lyckades aldrig 
implementera koden till pic processorn. 
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6. Diskussion 
I huvudsak är vi nöjda med resultatet av manualen som visar konfigurationen av vapnet och olika 
typer av spel. Vi tycker den var väldigt enkel att förstå och att den noggrant beskrev  varje inställning 
som kunde göras. Även det olika speltyper vi tog med är lätta att förstå, hur spelet ska gå till och med 
plats för egna idéer om olika regler för att göra det så roligt som möjligt. Boda Borg var också väldigt 
nöjda med hur manualen blev i slutändan. 

Andra manualen var lite svårare att göra eftersom vi inte är så insatta i programmerarvärlden, vi 
förstod inte riktig vad koden betydde, utan det blev mycket tänkande och letande efter saker som 
man kunde känna igen i programmet.  Vilka funktioner som fanns i programmet var inte så svårt att 
ta reda på och ganska roligt att prova, även om programmet kraschade hela tiden. Att komma på fler 
funktioner och statistik som man kunde implementerat i det nya programmet var inte heller några 
svårigheter, eftersom vi spelat ”Laserdoom” kunde vi ta ungefär samma statistik som vissas där. Som 
det lät på Datapolarna skulle det inte vara några problem eller så tidskrävande att programmera ett 
nytt program som skulle kunna hämta ut statistik från vapnen. 

Största besvikelsen och problemet var att få in koden i pic processorn. Det spendera vi mest tid med 
utan att få något tillfredställande resultat. Vi provade massa olika inställningar i MPLAB programmet 
men fick alltid fel. Programmet hittade ingen pic process ansluten till com porten, eller kunde inte 
ansluta till com porten. Själva pic processen vet vi fungerade eftersom vi kopplade en strömkälla till 
själva kretskortet och kunde se displayen lysa och göra inställningar som om det vore insatt i ett 
vapen. Kunde även via bluetooth hitta enheten och pinga den. Funderingen var om kretskortet som 
var kopplat till vapnets kretskort, där man kopplade in själva com port sladden var trasig eller om det 
var fel på programmet. Kunde även vara versionen på programmet som var för nytt (vapnen 
utvecklades 2006). Alla kretskort som följde med skulle i alla fall ha koden implementerad (Boda Borg 
hade gjort stickprov och det verkande stämma). Så om de ska bygger ihop fler vapen kan det 
användas utan problem. Svårigheten blir ifall koden i vapnet ska ändras och överföras till kretskortet. 

Programmering i Python för att skapa scipt som skulle fungera som Minicom eller i bästa fall som 
Rets Commander tog också mycket tid. Vi lyckade göra några enkla script som tex. att hitta Mac-
adressen på Bluetoothenheter. Att skicka ASCI kommandon till vapnet lyckades vi dock aldrig med. 
Problemet troddes vara att Python och vapnet inte pratar samma språk, eller att datorn krävde en 
länkkodsnyckel mellan enheterna. 

I slutändan är vi i alla fall nöjda med uppgiften och vi tycker att det varit väldigt roligt och nyttigt att 
få använda sig av kurser vi gått och inte tänkt man ska ha så mycket nytta av i den här utbildningen 
(kommunikationselektronik och Python i huvudsak). Tack vare denna uppgift har vi båda fått ett lite 
mer intresse för just programmering. 
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Uppstart av vapen Rets Ak6 

Uppstart av vapnet sker med en nyckel. Vrid nyckel medurs för att starta, sen kan du ta ut nyckeln. 

Displayen kommer visa att det förbereder tidigare konfigurationer. Om inga nya inställningar ska 

göras vänta tills ”Gear ready to start” (”Press fire to start”). Genom att trycka in avtryckaren 

accepterar du dom tidigare konfigurationerna och vapnet startar och går nu att använda. 

Inställningarna i vapnet är samma som tidigare valts vid förra konfigurationen. 

Ta sig in i konfigurationsläget på vapnet 

Ska nya inställningar göras på spelläget gäller det att så fort man startar vapnet, trycka på 

avtryckaren medans det står ”Building” X1 (”Fire to config”). 

Nu hamnar man i konfigurations läget på vapnet där man kan ändra inställningar i spelet och vilken 

typ av spel läge man ska köra. 

Manövrering av vapnet i konfigurationsläget 

För att manövrera i konfigurationsläget använder man avtryckaren för att acceptera inställningen. 

Det finns två knappar ovanför magasinet som används för att öka, minska eller ändra de alternativen 

som finns. 

 

Spellägen (Signaltype) 

Det finns två olika spellägen eller ”signaltype” som det kallas i vapnet. Det ena är WOW – 

compatible. Här har spelare ett vist antal liv och varje gång spelaren blir träffad så förlorar den ett liv. 

Special skott har ingen funktion i WOW läget.  

Andra spelläget kallas MT – compatible. MT står för MilesTag, där räknas liven i procent och special 

skott funktionen fungerar. 

  

                                                           
1
 X = Vilken typ av konfiguration som vapnet varit i tidigare. Kan vara WOW eller MT.  
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WOW – Compatible 

Hits: Hur många skott du tål innan du dör och är ute ur spelet. Går att välja mellan 1 till 20 “liv” 

 

Rounds: Hur många skott spelaren ska ha i varje magasin (Clip). Går att välja mellan 10 till 50 

skott. 

 

Special: Fungerar bara i MT spelläget. 

 

Clips: Bestäm hur många magasin spelarna ska få, 1 till 12 stycken. 

 

Clear Scores: Om man vill ta bort sparad data på vapnet eller forsätta på samma statistik som 

tidigare. YES eller NO 

 

Extend conf: Om man vill configa vapnet mer specifikt med team ID mm. YES eller NO 

Om YES får man välja: 

Team ID: Vilket lag ID vapnet tillhör. Kan vara 1 till 7 olika lag 

Player ID: Vilket spelar ID vapnet ska använda. Finns 1 till 31 olika spelar ID 

Friendly Fire: Om spelare på samma lag ska kunna skjuta på varandra. YES eller NO.YES 

för Friendly Fire påslaget. 

Reloadtime: Hur lång tid det tar att ladda om vapnet när man tycker på en av ladda om 
knapparna. Mellan 4 och 30 sekunder. 
Hittime: Tiden det tar innan du kan blir träffad igen. 1 till 10 sekunder. 
Hitled: Bestäm om led lamporna ska blinka eller inte. YES eller NO.
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MT - Compatible 
 
Health: Hur mycket liv i % spelaren ska ha. 1 till 200 % HP (Health Point) 
 
Rounds: Hur många skott spelaren ska ha i varje magasin (Clip). Går att välja mellan 10 till 50 
skott. 
 
Special: Special ammo som tar mer skada när den träffar (35% jämfört med 15% som är vanligt 
skott). Välj hur många special skott spelaren ska få, 1 till 9 stycken. Special skottet aktivera man 
genom att trycka på den högra ladda om knappen, eller när spelaren får slut skott. 
 
Clips: Bestäm hur många magasin spelarna ska få, 1 till 12 stycken. 
 
Extend conf: Om man vill configa vapnet mer specifikt med team ID mm. YES eller NO 

 

Om YES får man välja: 

Team ID: Vilket lag ID vapnet tillhör. Kan vara 1 till 7 olika lag 

Player ID: Vilket spelar ID vapnet ska använda. Finns 1 till 31 olika spelar ID 

Friendly Fire: Om spelare på samma lag ska kunna skjuta på varandra. YES eller NO.YES 

för Friendly Fire påslaget. 

Reloadtime: Hur lång tid det tar att ladda om vapnet när man tycker på en av ladda om 
knapparna. Mellan 4 och 30 sekunder. 
Hittime: Tiden det tar innan du kan blir träffad igen. 1 till 10 sekunder. 
Hitled: Bestäm om led lamporna ska blinka eller inte. YES eller NO. 
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Speltyper 

Förutom att välja mellan två olika spellägen kan spelarna välja olika uppdrag, speltyper om hur dom 

ska möta varandra. Om det ska vara siste personen som lever som vinner eller om det ska vara lite 

mer komplicerat som capture the flag. Nedanför står det de några speltyperna vi tycker är enkla och 

förstå och roliga att genomföra, det finns givetvis många fler olika typer av spel. 

Nedan beskrivs några av de spelartyper som kan användas 

Last man standing: Alla mot alla, sista personen som lever vinner. Går även köra 

lagvis. 

Capture the flag:  Finns två olika typer av capture the flag, ena versionen har man 

bara en flagga som är utplacerad i mitten av spelplanen. Lagen slås om att föra flagan 

tillbaka till basen utan att spelaren som bär flagan blir träffad. Blir flagbäraren träffad 

måste han eller hon lämna flagga där på plats och gå tillbaka till basen för att bli 

”respawnad”  

I den andra versioner har varje lag en egen flaga. Då ska spelarna försöka ta 

motstådarens flaga och föra den tillbaka till deras bas, samtidigt som dom måste 

försvara deras egen flaga (det går inte att lämna in flagan och få poäng om ens egen 

flaga inte är i basen). 

Capture the base: I mitten av spelaplanen finns en ”bas”. Lagen ska slås om att ta 

över och försvara basen en viss tid för att få poäng. En bas ska helst vara ett litet 

område med skydd för försvararna. Kan vara utmärkt med en flagga i mitten. 

En annan version är att ett lag börjar i basen och ska försvara den mot motståndarna 

efter en tid eller när ett lag är utplånat byter man roller. 

VIP: En person är VIP. Laget med VIP ska eskortera den personen från A till B utan att 

VIPen blir dödad. Motståndarlaget ska såklart försöka döda VIP personen. Om VIP dör 

eller kommer fram till punkt B byter man roller bland lagen. VIP personen ska vara 

utmärkt på något viss, kan förslagviss vara en vit tröja. 

Capture and hold: I området finns det ett ojämt antal punkter (baser) som lagen ska 

försöka ta över och försvara från motståndarlaget. Punkterna kan markeras med en 

pinne i mitten och för att ta över basen måste man knytta ett band med lagets färg på 

den pinnen. Kommer motståndarlaget och tar över sliter den bort bandet och knyter 

fast sitt eget lag band.  

 



8.2 Bilaga 2 – Programmeringshjälp för det nya statistikprogrammet 
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Protokoll och kommandon för Laservapen AK6 

 

Link Mangement Protocol (LMP) 
Används för styrningen av radiolänken mellan vapnet och datorn. 

 

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) 
Används för att multiplexa flera logiska kopplingar mellan vapnet och datorn med olika protokoll på 

högre nivå (RFCOMM protokollet ligger ovanpå L2CAP). 

I Basic-mode kan L2CAP packet konfigureras med en payload upp till 64kB med 672 byte som 

standard Maximum Transmit Unit (det minsta MTU stöder är 48 bytes). 

 

Radio Frequency Communications (RFCOMM) 
Är en kabelersättningstekniks protokoll som används för att skapa en virtuell seriell dataström. 

RFCOMM ger binära data transport och enkel tillförlig dataström till vapnet som liknar TCP. RFCOMM 

är protokollet som används när man skickar kommandon till vapnet. 

 

Service Discovery Protocol (SDP) 
Tillåter Blåtands enheten på datorn att upptäcka vapnens blåtandsenheter. Vapnens 

blåtandsenheter identifieras med mac-adresser. 
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Kommandon som vapnet svara på 

ASCII Variabler Funktion 

0x64 D Send data to host 

0x65 E Reset Score Collection 

0x66 F Referee Kill <Killed by Admin> 

0x67 G Return Status 

0x68 H Return Mode 

0x69 I Return Team ID & Player ID 

115 S Restart 

114 R Load New Settings 
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Funktioner i Lasertags statistik program 

 

Funktioner i Rets Commander 1.0 
I det program som följde med vapnen fanns det några få funktioner och man kunde hämta lite 

information från vapnen. Det funktioner som fanns var: 

 Reset Scores 

 Reset Score in guns 

 Collect Scores 

Reset Score tog bort all lagrad statistik i själva programmet. Medan Reset Score in guns rensade 

statistiken i vapnet. Om det fanns någon lagrad data i vapnen så kunde man samla in det med Collect 

Scores. När man tryckt Collect Scores kunde man se i procent hur mycket data som hämtas från alla 

vapen, om alla vapen svarat och skickat data skulle det stå hundra procent. 

Det gick även och se hur många vapen man lagt till i systemet och hur många av dom som var online.

 

 

Statistik i Rets Commander 1.0 
Datan som Rets Commander hämtade ut vapnen var: 

 Team ID 

 Player ID 

 Total Score 

 Hits 

 Damage 

 Self Hits 

 Self Damage 

 

Team ID: Visade vilket lag vapnet tillhörde. 

Player ID: Visade vilket spelar ID nummer vapnet hade. 
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Total Score: Visade den totala poängen spelaren fått ihop sammanlagt. 

Hits: Hur många gånger spelaren träffade någon. 

Damage: Hur mycket skada spelaren gjort sammanlagt. 

Self Hits: Hur mycket spelaren blivit träffad av andra. 

Self Damage: Hur mycket skada spelaren fått av andra. 

Man kunde öppna Scoring table i ett nytt fönster så det kunde flytta över till tex. en TV skärm.
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Förslag till mer statistik som skulle kunna hämtas ut från vapnen 
Några förslag till mer statistik (förbättringar) som skulle kunna finnas i det nya programmet: 

 Shots Fired 

 Most Deaths By 

 Killed Most 

 Game Time 

 Time Spent Dead 

 Killstreak 

 Accuracy 

 Gametype Points 

Shots Fired: Visar hur många skott personer har skjutigt. 

Most Deaths By: Se vem av motspelarna (eller lagkamrater) som dödat dig flest gånger. 

Killed Most: Se vem av motspelarna (eller lagkamrater) spelaren dödat flest gånger. 

Game Time: Tid på hur länge spelet pågått. 

Time Spent Dead: Tid på hur länge spelaren har varit död och väntat på att respawna. 

Killstreak: Hur många personer spelaren dödat i rad innan han eller hon dött själv. 

Accuracy: Procentmässigt hur träffsäker man varit i sitt skjutande. 

Gametype Points: Hur många poäng lagen fått om man spelat tex. Capture the flag. Skulle även 

kunna vissa vilken spelar som har tagit flagan. 

Skulle även kunna lägga till att istället för Player ID skulle varje vapen få ett namn, mycket lättare att 

förstå vem som dödat vem och hitta statistiken för sitt vapen. 
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Layout från Rets Commander 1.0 
 

 

  



7 
 

Exempel kod i C från Rets Commander 1.0 

Inledning 
Vi har med hjälp av ett program lyckas kolla i dll filerna från Rets Commander 1.0 för att se hur koden 

var uppbygg. Det följde tyvärr inte med någon källkod till programmet. Nu är vi inga programmerare 

så vi förstår inte det här kod språket så bra, så förklaringarna till vad koden gör är bara gissningar. 

 

Kod för New Unit rutans config 
public interface Unit 

{ 

    // Methods 

    void Adminkill(); 

    void Connect(); 

    void FetchScore(); 

    void ResetScore(); 

    void Restart(); 

 

    // Properties 

    string BluetoothAdress { get; set; } 

    int Id { get; set; } 

    UnitSettings LocalSettings { get; set; } 

    string Mode { get; } 

    string Name { get; set; } 

    bool Online { get; set; } 

    int PlayerID { get; } 

    UnitSettings RemoteSettings { get; set; } 

    UnitScore Score { get; set; } 

    string Status { get; } 

    int TeamID { get; } 

} 

 

void Adminkill(); 

void Connect(); 

void FetchScore(); 

void ResetScore(); 

void Restart(); 

 

string BluetoothAdress { get; set; } 

int Id { get; set; } 

UnitSettings LocalSettings { get; set; } 

string Mode { get; } 

string Name { get; set; }  

bool Online { get; set; } 

int PlayerID { get; } 

UnitSettings RemoteSettings { get; set; } 

UnitScore Score { get; set; } 

string Status { get; } 

int TeamID { get; } 
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Kod för själva rutan xml 
public void ToXml(XmlTextWriter writer) 

{ 

    writer.WriteStartElement("Unit"); 

    writer.WriteElementString("Adress", this.BluetoothAdress); 

    writer.WriteElementString("GunId", this.Id.ToString()); 

    writer.WriteElementString("Name", this.Name.ToString()); 

    writer.WriteEndElement(); 

} 

 

 
 

Efter New unit gjort lägg det in i unit list och syns i Rets system 
[Serializable] 

public class UnitList : ICollection, IEnumerable 

{ 

    // Fields 

    private InternalUnitList<Unit> list; 

 

    // Methods 

    public UnitList(); 

    public int Add(Unit value); 

    public void CopyTo(Array array, int index); 

    public static UnitList FromXml(XmlTextReader reader); 

    public IEnumerator GetEnumerator(); 

    public void Remove(Unit value); 

    public void ToXml(XmlTextWriter writer); 

 

    // Properties 

    public int Count { get; } 

    public bool IsSynchronized { get; } 

    public Unit this[int index] { get; set; } 

    public object SyncRoot { get; } 

}  

Expand Methods  

public UnitList() 

{ 

    this.list = new InternalUnitList<Unit>(); 

} 

public int Add(Unit value) 

{ 

    return this.list.Add(value); 

} 

public void CopyTo(Array array, int index) 

{ 

    throw new Exception("The method or operation is not implemented."); 

} 

public static UnitList FromXml(XmlTextReader reader) 

{ 

    return new UnitList { list = InternalUnitList<Unit>.FromXml(reader) }; 

}  

public IEnumerator GetEnumerator() 

{ 

    return this.list.GetEnumerator(); 

}  

public void Remove(Unit value) 

{ 

    this.list.Remove(value); 

} 

public void ToXml(XmlTextWriter writer) 

{ 

    this.list.ToXml(writer); 

} 

public int Count 

{ 

    get 

    { 
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        return this.list.Count; 

    } 

} 

 

Om man höger klickade på vapnet i rets system listan kunde man välja 
score och få data från vapnet. 
public class UnitScore : IEnumerable 

{ 

    // Fields 

    private bool _collected; 

    private ArrayList hitList; 

 

    // Methods 

    public UnitScore(); 

    internal void addHit(int gunId, int damage); 

    internal void Clear(); 

    public IEnumerator GetEnumerator(); 

 

    // Properties 

    public bool IsCollected { get; set; } 

} 

Expand Methods 

public UnitScore() 

{ 

    this.hitList = new ArrayList(); 

    this._collected = false; 

}  

internal void addHit(int gunId, int damage) 

{ 

    this._collected = true; 

    this.hitList.Add(new DictionaryEntry(gunId, damage)); 

} 

internal void Clear() 

{ 

    this.hitList = new ArrayList(); 

    this._collected = false; 

} 

public IEnumerator GetEnumerator() 

{ 

    return this.hitList.GetEnumerator(); 

} public bool IsCollected 

{ 

    get 

    { 

        return this._collected; 

    } 

    set 

    { 

        this._collected = value; 

    } 

} 

 

Fanns kod för att man skulle kunna konfigurera vapnet från programmet 
men det blev aldrig implementerat. 
    // Properties 

    int clips { get; set; } 

    int damage { get; set; } 

    bool flash_hit_led { get; set; } 

    bool friendly_fire { get; set; } 

    int imortaltime { get; set; } 

    int mt_health { get; set; } 

    int reloadtime { get; set; } 

    int rounds { get; set; } 

    int specialdamage { get; set; } 

    int specialrounds { get; set; } 

    int wow_hits { get; set; } 

} 

int clips { get; set; } 

int damage { get; set; } 

bool flash_hit_led { get; set; } 

bool friendly_fire { get; set; } 

int imortaltime { get; set; } 

int mt_health { get; set; } 

int reloadtime { get; set; }  

int rounds { get; set; } 

int specialdamage { get; set; } 
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int specialrounds { get; set; }  

int wow_hits { get; set; } 

 

 
 

Kod för Scoring table 
public class Score 

{ 

    // Fields 

    private DataTable datatable; 

    private Dictionary<int, ArrayList> playerList; 

    private Dictionary<int, ArrayList> selfDamageList; 

 

    // Methods 

    internal Score(); 

    internal void Add(int shooter, int victim, int damage); 

    public void Clear(); 

 

    // Properties 

    public int Collected { get; } 

    public DataTable ScoreTable { get; } 

} 

Expand Methods 

 internal Score() 

{ 

    this.datatable = new DataTable(); 

    this.datatable.Columns.Add("Selfdamage"); 

    this.datatable.Columns.Add("Selfhits"); 

    this.datatable.Columns.Add("Damage"); 

    this.datatable.Columns.Add("Hits"); 

    this.datatable.Columns.Add("TotalScore"); 

    this.datatable.Columns.Add("PlayerId"); 

    this.datatable.Columns.Add("TeamId"); 

    this.playerList = new Dictionary<int, ArrayList>(); 

    this.selfDamageList = new Dictionary<int, ArrayList>(); 

}  

internal void Add(int shooter, int victim, int damage) 

{ 

    if (!this.playerList.ContainsKey(shooter)) 

    { 

        ArrayList list = new ArrayList(); 

        list.Add(new DictionaryEntry(victim, damage)); 

        this.playerList.Add(shooter, list); 

    } 

    else 

    { 

        this.playerList[shooter].Add(new DictionaryEntry(victim, damage)); 

    } 

    if (!this.selfDamageList.ContainsKey(victim)) 

    { 

        ArrayList list2 = new ArrayList(); 

        list2.Add(new DictionaryEntry(shooter, damage)); 

        this.selfDamageList.Add(victim, list2); 

    } 

    else 

    { 

        this.selfDamageList[victim].Add(new DictionaryEntry(shooter, damage)); 

    } 

}  

public void Clear() 

{ 

    this.playerList = new Dictionary<int, ArrayList>(); 

    this.selfDamageList = new Dictionary<int, ArrayList>(); 

    foreach (InternalUnit unit in Factor.CreateManagerInstance().Units) 

    { 

        unit.Score.Clear(); 

    } 

}  

public int Collected 

{ 

    get 

    { 

        int num = 0; 
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        int num2 = 0; 

        foreach (InternalUnit unit in Factor.CreateManagerInstance().Units) 

        { 

            num2++; 

            if (unit.Score.IsCollected) 

            { 

                num++; 

            } 

        } 

        if (num2 != 0) 

        { 

            return ((num * 100) / num2); 

        } 

        return 100; 

    } 

} 

public DataTable ScoreTable 

{ 

    get 

    { 

        this.datatable.Rows.Clear(); 

        foreach (InternalUnit unit in Factor.CreateManagerInstance().Units) 

        { 

            DataRow row = this.datatable.NewRow(); 

            int num = 0; 

            int num2 = 0; 

            try 

            { 

                ArrayList list = this.playerList[unit.Id]; 

                foreach (DictionaryEntry entry in list) 

                { 

                    num2 += (int) entry.Value; 

                    num++; 

                } 

                row["HitList"] = list; 

            } 

            catch 

            { 

            } 

            int num3 = 0; 

            int num4 = 0; 

            try 

            { 

                ArrayList list2 = this.selfDamageList[unit.Id]; 

                foreach (DictionaryEntry entry2 in list2) 

                { 

                    num3 += (int) entry2.Value; 

                    num4++; 

                } 

            } 

            catch 

            { 

            } 

            row["TeamId"] = unit.TeamID; 

            row["PlayerId"] = unit.PlayerID; 

            row["Hits"] = num; 

            row["Damage"] = num2; 

            row["Selfdamage"] = num3; 

            row["Selfhits"] = num4; 

            row["TotalScore"] = Math.Round((double) ((num2 * 100) - (num3 * 10)), 0); 

            this.datatable.Rows.Add(row); 

        } 

        return this.datatable; 

    } 

} 
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Koden för grunden av själva programmet och menyerna ovanför 
public class RetsManager 

{ 

    // Fields 

    private Score _score; 

    private UnitList _units; 

    private Manager bluetoothManager; 

    private EventHandler BlueToothNotFound; 

    private EventHandler Error; 

    private EventHandler SearchComplete; 

    private Thread searchThread; 

    private string SerialKey; 

    private EventHandler UnitConnect; 

    private EventHandler UnitDisconnect; 

    private EventHandler UnitMissmatch; 

    private EventHandler UnitSentScore; 

    private EventHandler UnitUpdated; 

    private StreamWriter writer; 

 

    // Events 

    public event EventHandler BlueToothNotFound; 

    public event EventHandler Error; 

    public event EventHandler SearchComplete; 

    public event EventHandler UnitConnect; 

    public event EventHandler UnitDisconnect; 

    public event EventHandler UnitMissmatch; 

    public event EventHandler UnitSentScore; 

    public event EventHandler UnitUpdated; 

 

    // Methods 

    public RetsManager(); 

    public void CollectScore(); 

    public void ConnectDevices(); 

    public Unit CreateUnit(); 

    internal void DeviceDisconnected(Unit unit); 

    internal void DeviceOnline(Unit unit); 

    internal void DeviceUpdated(Unit unit); 

    public void Dispose(); 

    public string LoadLicenseKey(); 

    public void LoadSystem(); 

    private void network_DeviceDiscovered(object sender, BlueToolsEventArgs eventArgs); 

    private void network_DeviceLost(object sender, BlueToolsEventArgs eventArgs); 

    public void ResetGunScore(); 

    public void SaveSystem(); 

    private void SearchDevices(); 

    public void SearchThreadFunction(); 

    private void unit_DataPacketReceived(InternalUnit sender, DataPacketEventArgs args); 

    internal void UpdateScore(InternalUnit unit); 

    public void WriteLogLine(string txt); 

 

    // Properties 

    public Score Score { get; } 

    public UnitList Units { get; set; } 

 

    // Nested Types 

    public delegate void ScoreReceivedHandler(object sender, RetsEngineEventArgs args); 

} 

Expand Methods 

public delegate void ScoreReceivedHandler(object sender, RetsEngineEventArgs args); 

public RetsManager() 

{ 

    this.writer = new StreamWriter("log.txt", true); 

    this._units = new UnitList(); 

    this._score = new Score(); 

    Console.WriteLine("Rets Manager Online"); 

    try 

    { 
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        this.bluetoothManager = Manager.GetManager(); 

        License license = new License(); 

        this.SerialKey = this.LoadLicenseKey(); 

        license.LicenseKey = this.SerialKey; 

        if (this.bluetoothManager.Networks[0] == null) 

        { 

            Console.WriteLine("No bluetooth network found"); 

            this.BlueToothNotFound(this, new EventArgs()); 

        } 

    } 

    catch (Exception exception) 

    { 

        this.WriteLogLine(exception.Message + "\n" + exception.StackTrace.ToString()); 

        this.Error(exception, null); 

    } 

}  

public void CollectScore() 

{ 

    foreach (InternalUnit unit in this.Units) 

    { 

        unit.FetchScore(); 

    } 

}  

public void ConnectDevices() 

{ 

    if (this.bluetoothManager.Networks[0] == null) 

    { 

        this.BlueToothNotFound(null, null); 

    } 

    else 

    { 

        this.SearchDevices(); 

    } 

} 

public Unit CreateUnit() 

{ 

    return new InternalUnit(); 

} 

internal void DeviceDisconnected(Unit unit) 

{ 

    this.UnitDisconnect(unit, new EventArgs()); 

} 

internal void DeviceOnline(Unit unit) 

{ 

    this.UnitConnect(unit, new EventArgs()); 

} 

internal void DeviceUpdated(Unit unit) 

{ 

    this.UnitUpdated(unit, new EventArgs()); 

} 

public void Dispose() 

{ 

    this.bluetoothManager.Dispose(); 

    this.bluetoothManager = null; 

} 

public string LoadLicenseKey() 

{ 

    try 

    { 

        XmlTextReader reader = new XmlTextReader("system.xml"); 

        while (reader.Read()) 

        { 

            string str2; 

            if (((reader.NodeType == XmlNodeType.Element) && ((str2 = reader.Name) != null)) && (str2 == "LicenseKey")) 

            { 

                reader.Read(); 

                return reader.Value; 

            } 

        } 

    } 

    catch 

    { 

    } 

    throw new Exception("Licensekey not found in system.xml"); 

} 

public void LoadSystem() 

{ 

    try 

    { 

        XmlTextReader reader = new XmlTextReader("system.xml"); 

        while (reader.Read()) 

        { 

            string str; 
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            if (((reader.NodeType == XmlNodeType.Element) && ((str = reader.Name) != null)) && (str == "UnitList")) 

            { 

                this._units = UnitList.FromXml(reader); 

            } 

        } 

    } 

    catch 

    { 

    } 

} 

private void network_DeviceDiscovered(object sender, BlueToolsEventArgs eventArgs) 

{ 

    RemoteDevice discovery = (RemoteDevice) ((DiscoveryEventArgs) eventArgs).Discovery; 

    Console.WriteLine("Device online: " + discovery.Address.ToString()); 

    foreach (InternalUnit unit in this.Units) 

    { 

        string str = "(" + unit.BluetoothAdress.ToLower() + ")"; 

        if (discovery.Address.ToString().ToLower() == str) 

        { 

            Console.WriteLine("Unit connected"); 

            unit.Online = true; 

            unit.DeviceOnline(discovery); 

            this.DeviceOnline(unit); 

        } 

    } 

} 

private void network_DeviceLost(object sender, BlueToolsEventArgs eventArgs) 

{ 

    RemoteDevice discovery = (RemoteDevice) ((DiscoveryEventArgs) eventArgs).Discovery; 

    Console.WriteLine("Device Disconnected : " + discovery.Address.ToString()); 

    foreach (Unit unit in this.Units) 

    { 

        string str = "(" + unit.BluetoothAdress.ToLower() + ")"; 

        string str2 = discovery.Address.ToString().ToLower(); 

        if (str == str2) 

        { 

            unit.Online = false; 

            this.UnitDisconnect(unit, new EventArgs()); 

        } 

    } 

} 

public void ResetGunScore() 

{ 

    foreach (InternalUnit unit in this.Units) 

    { 

        unit.SendClearScore(); 

    } 

} 

public void SaveSystem() 

{ 

    try 

    { 

        XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter("system.xml", null); 

        writer.WriteStartElement("RetsSystem"); 

        writer.WriteElementString("LicenseKey", this.SerialKey); 

        this.Units.ToXml(writer); 

        writer.Flush(); 

        writer.Close(); 

    } 

    catch (Exception exception) 

    { 

        this.WriteLogLine(exception.Message + "\n" + exception.StackTrace); 

    } 

} 

private void SearchDevices() 

{ 

    if ((this.searchThread != null) && this.searchThread.IsAlive) 

    { 

        this.searchThread.Abort(); 

    } 

    this.searchThread = new Thread(new ThreadStart(this.SearchThreadFunction)); 

    this.searchThread.Start(); 

}  

public void SearchThreadFunction() 

{ 

    foreach (RemoteDevice device in this.bluetoothManager.Networks[0].DiscoverDevices()) 

    { 

        foreach (InternalUnit unit in this.Units) 

        { 

            string str = "(" + unit.BluetoothAdress.ToLower() + ")"; 

            if ((device.Address.ToString().ToLower() == str) && !unit.Online) 

            { 

                unit.Online = true; 
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                this.DeviceOnline(unit); 

                unit.DeviceOnline(device); 

            } 

        } 

    } 

    this.SearchComplete(null, null); 

}  

private void unit_DataPacketReceived(InternalUnit sender, DataPacketEventArgs args) 

{ 

    switch (args.Packet.Command) 

    { 

        case 3: 

        case 4: 

        case 0x10: 

            break; 

 

        case 5: 

            this.UnitSentScore(sender, new RetsEngineEventArgs()); 

            break; 

 

        default: 

            return; 

    } 

}  

internal void UpdateScore(InternalUnit unit) 

{ 

    foreach (DictionaryEntry entry in unit.Score) 

    { 

        int key = (int) entry.Key; 

        int damage = (int) entry.Value; 

        int id = unit.Id; 

        this._score.Add(key, id, damage); 

    } 

    this.UnitSentScore(null, null); 

} 

public void WriteLogLine(string txt) 

{ 

    this.writer.WriteLine(DateTime.Now + ":" + txt); 

    this.writer.Flush(); 

} 

public Score Score 

{ 

    get 

    { 

        return this._score; 

    } 

}  

public UnitList Units 

{ 

    get 

    { 

        return this._units; 

    } 

    set 

    { 

        this._units = value; 

    } 

} 

 

 

 

Det finns givetvis mycket mer koder till programmet och de ligger i zip filen ”rets commander dll kod 

filer” där finns allt vi lyckades få fram av dll filerna. Vi tog bara det som verkade intressant och se 

uppbyggande på, så man kunde få några idéer på hur programmet kan se ut. 

 

 


