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1 BAKGRUND TILL PROJEKTET 
Vid LTU Skellefteå, avdelningen för mobila nätverk och programutveckling, finns sedan 
tidigare en prototyp för hantering och val av parallella accessnätverk utvecklad. Tanken är 
att en användare som är uppkopplad mot flera accessnätverk samtidigt ska erhålla bästa 
möjliga prestanda i varje ögonblick. Utvärderingar av tillgängliga nätverk görs kontinuerligt 
och val av accessnätverk och tidpunkt för ev. val av nytt nätverk (s.k. vertikal handover) är 
kärnan i programvarulösningen. Användaren kan också välja att vikta olika egenskaper 
såsom kostnad, batterikonsumtion samt nätprestanda så att valen anpassas till resp. 
användares egna behov. 
 
Programvarulösningen bygger på Mobile IP med multihoming-funktionalitet och omfattar 
programvara för en hemagent (”server”) och en mobil nod (”klient”). Tidigare prototyper har 
utvecklats i en rad examensarbeten vid LTU Skellefteå i samarbete med TietoEnator R&D 
Services i Ursviken. 
 
Syftet med detta projekt har varit att förbättra prestanda och modernisera plattformen. 
 
Projektet har utförts inom ramen för kursen SMD140, mjukvaruprojekt. 

2 PROJEKTETS MÅL 
För att realisera projektets syfte uppställdes följande mål (i prioritetsordning): 

1. Portera mobil nod till Windows-plattform 
a) Förbättrad driftsäkerhet 
b) Införa stöd för Mobile IP API (policy value, interfaces) 

2. Portera hemagent till C 
3. Införa stöd för portbaserad mobilitet 
4. Utveckla en SIP-klient 

 
Följande avgränsningar gjordes: 

• IPv4-baserad lösning 
• Windows XP på klient 
• Linux (Fedora 5) på hemagent 
• Open VPN för tunnlar 

3 PROJEKTETS TIDSPLAN 
Följande tidsplan ställdes upp för projektet: 
 

21/11 13/12 15/2 9/3

Operativ studie
Test/utveck-

lingsmiljö

Design-
förslag Utveckling Utvärdering

Dokumentation

30/10
 

I stort har tidsplanen följts. Uppehåll för tenta- och omtentaperioder har gjorts, liksom 
ordinarie julledighet. 

EN/F
AD 
109 
251 
R1A 



   

 

Slutrapport  
3 (4) 

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) Nr – No.   

K. Andersson, D. Granlund, A. Fahlman, M. Antestig   
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved Kontr - Checked Datum – Date Rev File 

  2007-03-08       A  
 

 

EN/F
AD 
109 
251 
R1A 

4 PROJEKTETS BEMANNING 
Utveckling/test/dokumentation (samtliga 50% lp2-lp3, totalt c:a 400 h per deltagare): 

• Daniel Granlund 
• Anders Fahlman 
• Micael Antestig  

 
Projektledning: 

• Karl Andersson 

5 UTBILDNING INOM PROJEKTETS RAM 
Utbildning i projektmetodik har givits vid två tillfällen. Vi första tillfället studerades 
TietoEnators ramverk för projektstyrning, TEPM. Vid andra tillfället studerades diverse 
testmetodiker och hur en testspecifikation skrivs. 
 
I övrigt har ingen särskild utbildning genomförts. 
 

6 DESIGN- OCH TEKNIKVAL 
I projektets inledning gjordes studier avseende tunnellösning, GUI-hantering, hårdvara för 
klientmiljön (PDA) och IPC (Inter Process Communication). Vi beslutade att: 
 

• bygga en egenutvecklad tunnellösning som inte bygger på OpenVPN. Vi beslutade i 
stället att använda WinPKFilter och PCAP för paketfiltrering 

• basera vår klientlösning på MFC med statiskt länkade bibliotek 
• implementera IPC med standard socket (TCP) 
• fokusera utvecklingsarbetet mot standard Windows XP och inte hantera någon 

särskild PDA-plattform 

7 MÅLUPPFYLLELSE, LEVERABLER 
Projektet har levererat körbar programvara som täcker kraven 1a, 1b och 2 (enligt ovan). 
Programvarulösning och tillhörande dokumentation återfinns i Fronter-rummet som hör till 
avdelningen. 
 
Fronter-rummet har också använts som arkiv löpande under projektets gång. Där finns ett 
tiotal releaser av mobila noden lagrade, liksom tre releaser av hemagenten. 

8 SLUTSATSER OCH “LESSONS LEARNED” 
Projektets mål är i huvudsak uppfyllda. Vi har tagit fram en stabilare och mer användbar 
version av systemet. Prestanda har högst troligt förbättrats. Den nya lösningen är dessutom 
testad med flera samtidiga klienter uppkopplade. 
 
Vi lade mycket tid på utredning och förberedelser av testmiljön under första halvan av 
projekttiden. Huvuddelen av utvecklingsarbetet har skett under andra halvan av projekttiden, 
vilket fått till följd att tid för test blivit lidande. Upplevd kvalitet i vår lösning är dock klart 
förbättrad, både avseende hemagentens stabilitet och prestanda samt mobila nodens 
funktionalitet. 
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Ett bättre upplägg hade varit att göra provimplementationer tidigt för att testa att kritiska 
delar i systemets uppbyggnad verkligen skulle fungera. Att tidigt också bygga upp en 
testmiljö i labbet hade varit bra. Vi lade mycket tid på den skarpa testmiljön i Norrlångträsk i 
projektets början, vilket inte tillfört detta projekt så mycket. 
 
Att bygga in testbarhet i programvarulösningen hade varit bra. Utskrifter av intressanta 
loggar och spårade programkörningar från både hemagent och mobil nod hade underlättat 
felsökning och snabb felrättning. 
 
Vi har i huvudsak hållt tidsplanen och levererat fungerande programvara för de 
viktigaste.leverablerna i projektet. 

9 ÖNSKE- OCH RESTLISTA 
Många intressanta utvecklingsmöjligheter för lösningen finns: 

• Stöd för dynamisk allokering av hemagent och klientparameterinställningar 
• Stöd för autenticering och konfidentialitet 
• Lastbalanserad hemagent 
• Förenklad installation av klientmiljön 
• Stöd för portbaserad Mobile IP 
• Utveckling av mobil router 
• Portering av hemagent till dedicerad hårdvara (typ LinkSys) 
• GUI-lös mobil nod 
• Stöd för flera VLAN i hemagenten 
 

På kort sikt bör följande åtgärdas/implementeras: 
• Automatisk inläggning av MTU-värde i Windows registry för virtuellt interface 
• Automatisk aktivering och inaktivering av virtuellt interface 
• Skicka keep-alive-meddelanden på trafikporten (i syfte att hantera inkommande 

trafik genom brandväggar/NAT-boxar) 
• Hantering av uppringda interface (t.ex. genom att byta socket-implementation) 
• Förbättrad hantering av filtret i hemagenten 
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