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Sammanfattning 

Ända sedan radion uppfanns har trådlös kommunikation varit ett mål för modern teknologi. 

Trots över 100 års teknologisk utveckling är radiosignaler högst relevanta, och används idag 

både för traditionell enkelriktad radiosändning, men också som grund för Bluetooth-

teknologin, som stöds av allt från bilar till telefoner och högtalare. Den här avhandlingen 

beskriver framtagandet av en speciell typ av Bluetoothsändare, så kallad beacon, som 

dessutom tillämpar trådlös nätverksanslutning för att utvidga beacons klassiska funktionalitet 

och ge nya möjligheter. Den nya produkten kallas Beacone. Som stöd för dess funktionalitet 

utvecklas ett webbgränssnitt och en mobilapplikation. Resultatet utvärderas och möjliga 

förbättringar diskuteras. Arbetet visar att det under flera omständigheter finns fördelar med en 

nätverksansluten beacon, som tillhandahåller möjligheter som inte annars hade funnits.  
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Beacone 

A new BLE Beacon with Wi-Fi support for URL update 

Abstract 

Ever since the invention of the radio, wireless communication has been the goal for modern 

technology. Despite 100 years of technological development, radio waves remain highly 

relevant, and are today used both in traditional one-way radio transmission, but also as the 

foundation for Bluetooth technology, which is supported by cars, phones, speakers, and 

everything in between. This report describes the development of a special Bluetooth 

transmitter, a so-called beacon, which also features wireless network connection to expand the 

traditional functionality of beacons and yield new opportunities. The new product is named 

Beacone. Supportive software, such as a web interface and a mobile cellphone application, is 

also developed. The result is evaluated, and possible improvements are discussed. The work 

shows that there are circumstances where Wi-Fi connectivity provides benefits which would 

not be available without it.  
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1 Introduktion 

Avhandlingen som du läser beskriver utvecklingen av en ny Bluetooth Low Energy (BLE) 

beacon, en radiovågssändare som ständigt sänder ut information till närliggande mottagare 

såsom mobiler och surfplattor. Utöver en beacons vanliga funktioner, adderas Wi-Fi-

funktionalitet, så att informationen som skickas ut kan konfigureras trådlöst via internet. Den 

nya produkten kallar vi Beacone (uttalas med betoning på ”cone”), en ordlek som dels syftar 

på grundfunktionaliteten (beacone), dels på dess fysiskt kon-formade skal (beacone), dels på 

ambitionen att vara den främste av beacons (beacone) och dels som referens till internet-

slangens ”Game On!” översatt till uppmaningen att implementera fler beacons (”Beac On!”). 

Härefter kommer vi kalla vår beacon för Beacone och beacons generellt för beacon. Figur 1 

visar en Beacone, resultatet av projektet.  

 

Figur 1 Slutresultatet av Beacone. 
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Traditionella versioner av BLE beacons förlitar sig på envägskommunikation via 

Bluetooth för att låta närliggande enheter ansluta till en given URL som är statiskt bestämd 

vid installationstillfället. Vi undersöker potentialen i att låta en beacon ansluta till trådlösa 

nätverk för utökad och mer dynamisk funktionalitet. Rådande standarder för beacons tillåter 

endast begränsad dataöverföring vilket försvårar inkludering av data som parametrar i URL, 

speciellt om det gäller mer avancerade data, såsom sensordata. 

Många beacons behöver konfigureras genom att en användare fysiskt står i närheten och 

uppdaterar den URL som ska skickas ut via Bluetooth. Med hjälp av Wi-Fi skulle beacons 

kunna uppdateras via internet och på så vis erbjuda fjärrstyrning. Genom Wi-Fi kan 

avancerade data från beacons anslutna sensorer laddas upp till en databas och göras 

tillgänglig genom den URL som skickas ut. Antalet tillämpningsområden för beacons tros 

öka kraftigt. En nackdel är att Wi-Fi på beacon oundvikligt leder till mer energiförbrukning. 

Vi ämnar undersöka vilka fördelar och nackdelar som uppstår när Wi-Fi-funktionaliteten 

introduceras i en beacon. 

 

I Kapitel 2 beskrivs bakgrunden till arbetet. Vi motiverar valet av projekt och beskriver 

dess möjligheter och problemområden. Fakta och begrepp som kan vara främmande för 

läsaren förklaras, så att senare kapitel smidigare och utan sidospår kan avhandla sitt område. 

Kapitel 3 beskriver hur vi designat lösningarna som ingår i projektet. Detta omfattar inte bara 

hårdvaran till Beacone, utan även det tillhörande höljet, bakomliggande kod, webbgränssnitt, 

databasspecifikationer och applikationsutveckling. Detta följs naturligt upp av innehållet i 

Kapitel 4, som avhandlar hur designen implementerades i verkligheten. Där design-kapitlet 

beskriver vad projektet ska åstadkomma, beskriver implementationskapitlet hur det faktiskt 

åstadkoms. Här återfinns bland annat kopplingsschema för Beacones hårdvara, 

specifikationer för kommunikation mellan enheterna och beskrivningar av de viktigaste 

funktionerna som utvecklats. Kapitel 5 presenterar och utvärderar projektets resultat. Problem 

som uppstått under arbetets gång och hur de lösts ges utrymme, och potentiella förbättringar 

diskuteras. Rapporten avrundas med slutsatser i Kapitel 6, där vi sammanfattar och 

övergripande analyserar projektet. 

 

Projektet har pågått på halvtid under 20 veckor våren 2017. Arbetet har utförts av IT-

Design-studenterna Jonathan Fryxelius och Johannes Runeson under vägledning av Magnus 
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Söderlind och Mattias Lindahl på Altran. En handledare från universitetet, Tobias Pulls, har 

också funnits med under projektets gång och bidragit med återkoppling. 
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2 Bakgrund 

Denna uppsats beskriver framtagandet av en BLE beacon med stöd för Wi-Fi vid uppdatering 

av URL (Uniform Resource Locator, internetadress). Beacone kommer att vara baserad på 

Arduinos ekosystem och använda sig av Eddystones beacon-format (se 2.1.8 samt 2.1.11 

nedan). Uppdragsgivaren är Altran, som ser affärsmöjligheter inom IoT (Internet of Things, 

sakernas internet) och BLE beacons och är därmed intresserade av projektets resultat. 

2.1 Förklaringar 

Nedan finns förklaringar av termer som kommer förekomma under rapporten. En snabbare 

beskrivning av förkortningar finns i Kapitel 7.  

2.1.1 Internet of Things 

Internet of Things [1] är ett begrepp som innebär att föremål i vardagen t.ex. kläder, 

fordon, hushållsapparater och byggnader är utrustade med sensorer och elektronik som är 

uppkopplade mot internet. Genom att utrusta vardagliga saker med sensorer och datorer kan 

de samla in och utbyta data med varandra. Ett tillämpningsområde är i en livsmedelsaffär när 

en kund går förbi mejerihyllan. En sensor känner då av att kunden är i närheten och kontaktar 

kundens mobil med ett meddelande att mjölk finns tillgängligt. Mobilen skickar i sin tur ett 

meddelande till kundens kylskåp. Kylskåpet svarar med ett meddelande att mjölken är slut 

och kunden får en notis i mobilen att mer mjölk behövs. 

2.1.2 Bluetooth 

Bluetooth [2] (uppkallad efter Harald Blåtand [3]) är en trådlös kommunikationsteknologi 

som använder radiovågor för att skapa en datalänk mellan mobila eller fasta enheter på kort 

avstånd från varandra [4], typiskt sett några meter. Ett sådant datanätverk kallas för ett PAN 

(Personal Area Network), för att skilja det från LAN (Local Area Network, exempelvis ett 

hem- eller kontors-nätverk) och WAN (Wide Area Network, internet). Den övre gränsen för 

antal simultana deltagare i Bluetooth-nätverket är sju [5]. 

2.1.3 BLE 

Bluetooth Low Energy [6] eller Bluetooth Smart är en mindre strömkrävande variant av 

Bluetooth. Räckvidden är densamma, men överföringshastigheten lägre än originalet. Till 

skillnad från Bluetooth som kräver konstant uppkoppling för att kommunicera med en enhet 
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kan BLE skicka data i korta intervaller och emellan intervallerna gå ner i energisparläge. 

Därför lämpar sig BLE bra för IoT-projekt som inte kräver konstant uppkoppling. 

2.1.4 Parkoppling av BLE-enhet 

En BLE-enhet kan befinna sig i två olika lägen för att kommunicera med omvärden, 

utsändning och anslutning. Dessa lägen ingår i protokollet GAP (Generic Access Profile) 

som definierar hur BLE-enheter gör sig synliga för andra enheter och hur de kan ansluta till 

varandra [7]. 

   I utsändnings-läget finns två roller definierade: sändare och lyssnare. Sändare är den 

enhet som skickar ut information till enheter i närheten, i vårt fall Beacone. Lyssnare är den 

enhet som upptäcker och läser den data som sändaren skickar ut. Under detta läge är ingen 

anslutning upprättad mellan enheterna. 

   I läget anslutning används två termer, klient och server1, där server är en enhet som 

skickar ut information om sig själv så att klient-enheter i närheten kan upptäcka den. I vårt 

fall är Beacone en server och telefonerna som kör applikationen är klienter. Det är klienten 

som tar kommandot för att skapa en anslutning. När klienten hittar en enhet som den vill 

ansluta till skickar den en begäran om anslutning till servern. Om servern accepterar 

förfrågan skapas en anslutning. Servern kan inte fortsätta sitt utsändningsläge när den är 

ansluten till en klient. 

2.1.5 Utbyta data mellan Beacone och applikation 

När anslutningen är skapad används protokollet GATT (Generic ATTribute profile) för att 

utbyta information [8]. Också här används klient- och server-arkitekturen. När information 

utbyts mellan enheterna skickas data i ASCII-strängar i paket som är 20 byte stora. 

2.1.6 BLE Beacon 

Bluetooth Low Energy Beacon är en hårdvarusändare som bygger på Bluetooth-

standarden. Den kan skicka ut sitt UID (Unique IDentifier) eller en internetadress (URL) till 

närliggande mobila enheter, eventuellt tillsammans med en liten mängd data i 

storleksordningen några bytes. Tekniken har redan många tillämpningsområden, bland annat 

inomhuspositionering [9], mobil marknadsföring [10] och informationstillgång baserad på 

användarens fysiska plats, vilket är inriktningen för detta projekt. Just inomhuspositionering 

                                                 
1 Tekniskt sett är arkitekturen lite mer komplicerad, och de två rollerna kallas istället central och peripheral, 

snarare än klient och server, men för förståelsen av detta arbete är server- och klient enklare termer att förstå. 
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har visats vara mer effektiv med den här teknologin än med Wi-Fi-teknologi [11]. Beacons är 

en av de troliga kandidaterna för hur Internet of Things primärt kommer att förverkligas i 

framtiden [12]. 

2.1.7 Physical Web 

Google startade sitt projekt Physical Web för att sammankoppla platser i den verkliga 

världen med webbplatser [13]. Tanken är att använda beacons för att skicka ut 

internetadresser som användare i närheten kan följa till en specifik webbplats. På så vis 

mappas fysiska platser med virtuella platser. På samhällsnivå kan man tänka sig att varje 

företag skickar ut en länk till sin företagssida på internet från sin byggnad. Genom att fysiskt 

gå till företaget får du också möjligheten att röra dig dit även på internet, vilket motiverar 

namnet Physical Web, alltså att internet blir fysiskt. Två slogans sammanfattar Googles 

vision för projektet; "Walk up and use anything" (gå fram och använd vad som helst) och 

"Everything is a tap away" (allt är ett tryck bort). 

2.1.8 Eddystone 

Eddystone är ett öppet beacon-format som är utvecklat av Google [14] och underhålls på 

GitHub [15]. Om formatet följs kan signalerna från beacons läsas av både iOS- och Android-

enheter, förutsatt att enheten har rätt konfigurering2. Eddystone definierar fyra typer av 

datablock som beacons kan skicka ut: 

● Eddystone UID (Unique IDentifier) som skickar ut ett identifikationsnummer för en 

beacon tillsammans med associerade data, till exempel ett sensorvärde. Detta format 

används främst för att skicka data till specifika applikationer.  

● Eddystone EID (Ephemeral IDentifier) skickar ut en krypterad kortlivad 

identifikation. Denna används på samma sätt som UID men är mer säker. 

● Eddystone TLM (Telemetry) används för administration och skickar ut statusen på 

beacon, till exempel batterinivå, temperatur och drifttid. 

● Eddystone URL skickar ut en URL som länkar till en webbplats. Enheter som 

upptäcker signalen ser då en notis de kan klicka på för att komma till den utsända 

webbsidan. 

I vårt arbete kommer vi främst använda det sistnämnda. Som Tabell 1 beskriver är varje 

datablock begränsat till 20 bytes. Första och andra anger att det är just ett URL-datablock 

                                                 
2 Bluetooth måste vara påslaget, och för iOS-enheter måste Google Chrome installeras och tillåtas använda 

platstjänster. 
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som skickas samt dess signalstyrka. Den tredje är en hexadecimal kod för URL:ens prefix 

enligt internet-standarden RFC-1738 [16], som förkortar vanliga teckensekvenser till enskilda 

siffror, exempelvis “https://www.” som blir ett. Den här förkortningen sparar 11 bytes, vilket 

är viktigt när det finns en begräsning på 20 bytes. Det är de övriga 17 bytes som ska motsvara 

själva adressen och kodas med samma standard, där även de vanligaste domän-ändelserna 

förkortas till hexadecimala koder, till exempel “.com” som översätts till värdet sju. 

Tabell 1 Strukturen på Eddystones URL-format. 

Byte offset  Field  Description 

0  Frame Type  Value = 0x10 

1  Tx power  Calibration Tx power at 0 m 

2  URL Scheme  Encoded Scheme Prefix 

3+  Encoded URL  Length 1-17 

 

2.1.9 UART och SPI 

Bluetooth-kort använder sig av olika kommunikationstekniker, främst UART och SPI. 

UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter [17]) är en hårdvara som omvandlar 

parallell kommunikation till en seriell bitström. En byte som tas emot delas isär och skickas 

bit för bit genom kommunikationskanalen till en UART på andra sidan, som sätter ihop dessa 

bitar till en komplett byte igen. Eftersom kommunikationen sker asynkront behöver start- och 

stopp-bitar skickas för att tala om för mottagaren när dataflödet börjar och när det slutar. 

SPI (Serial Peripheral Interface [18]) är en databuss för synkron seriell kommunikation 

som främst används för dataöverföring på korta avstånd. Den använder full duplex och en 

Master/Slave-arkitektur, vanligtvis med en enskild slave, men potentiellt flera. Synkron 

kommunikation bygger på att både sändare och mottagare exekverar med samma klockpuls, 

och denna bestäms av Master och skickas ut till alla Slaves. 

2.1.10 Icke-flyktiga minnen 

För att kunna behålla data när strömförsörjningen bryts krävs ett icke-flyktigt minne [19]. 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory [20]) är ett sådant 

minne, som finns inbyggt på vissa Arduino-modeller. Det låter användaren lagra relativt små 

mängder data (typiskt sett under 1000 byte) men ger möjligheten att radera och skriva nya 
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bytes individuellt, medan andra typer av minnen, såsom flash-lagringsminnen, skriver hela 

block. EEPROM-minnen slits med varje raderad och/eller skriven byte och har därför en 

fysisk livslängd som bör tas i beaktning av utvecklare. 

2.1.11 Arduino 

Arduino är en öppen utvecklingsplattform som är baserad på både hårdvara och mjukvara 

[21] [22]. Utvecklingskorten kan köpas färdiga men kan även designas och byggas för hand. 

Genom att skicka och ta emot signaler kan Arduino läsa av sensorer och styra till exempel 

motorer. 

Arduino kan köras för sig själv eller kommunicera med andra enheter över t.ex. Bluetooth, 

Wi-Fi eller USB. Valmöjligheten av tillbehör, det relativt billiga priset samt användningen av 

kommersiellt tillgängliga komponenter gör Arduino till en utmärkt utvecklingsplattform för 

rapid prototyping och framtagandet av nya produkter.  

2.1.11.1 Arduinos hårdvara 

Ett Arduino-kort är uppbyggt av en mikroprocessor och kontroller som kan styra input och 

output. Korten finns i många olika utföranden med varierande prestanda. Instegsmodellen till 

Arduino kallas UNO och har en processor på 16 MHz, 2 kB SRAM, 32 kB flashlagring för 

programmet, 14 digitala- och sex analoga portar. Portarna kan användas för både input och 

output och det finns många tillbehör som kan kopplas in. Att läsa av en temperatursensor, 

tända en lampa, registrera knapptryckningar och styra ett servo är några exempel på vad som 

går att göra med Arduino. De flesta Arduino-brädor körs på 5V och strömförsörjningen kan 

ske antingen direkt via en USB-kabel, via batteri eller med en AC/DC adapter. Figur 2 visar 

ett utvecklingskort för Arduino MKR10003 som användes under arbetet.  

 

Figur 2 Arduino MKR1000 användes under arbetet. 

                                                 
3 https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMKR1000  

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMKR1000
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2.1.11.2 Arduinos mjukvara 

Mjukvaran utvecklas i Arduino IDE (Integrated Development Environment) som är en 

utvecklingsmiljö för Arduino-systemet. Programspråket består av en delmängd av C/C++-

funktioner som kan anropas av programmet [23]. Koden kompileras med avr-g++ som 

vanligtvis hanterar C-kod och begränsade uppsättningar av C++-kod [24]. 

Koden som skapas med Arduino IDE skrivs till en fil med formatet ino (från just namnet 

Arduino). För att ett program ska kunna köras krävs att två funktioner finns i programmet, 

setup och loop. Setup-funktionen körs endast en gång när Arduinon startas och loop-

funktionen körs om och om igen resterande tid som Arduinon är påslagen. Figur 3 visar ett 

enkelt program för Arduino som kallas Blink [25]. För att ladda upp programkoden till 

Arduinos hårdvara kopplas kretskortet in via USB till en dator.  

 

 

Figur 3 Ett standardexempel för Arduino-program, Blink, gör att en LED-diod sätts på och 

stängs av med en sekunds intervall. 

2.1.12 Android 

Android är ett operativsystem utvecklat för bärbara enheter så som mobiltelefoner, 

surfplattor och smarta klockor [26]. I vårt arbete kommer vi utveckla en Android-applikation 

som ska användas för att göra inställningar på Beacone. 

För utvecklingen av applikationen används Android Studio som är en utvecklingsmiljö för 

att utveckla applikationer till Android. Programmet kan köras på både Windows, Mac och 

Linux operativsystem och språket som används är Javabaserat.  

2.1.13 PHP 

PHP är ett skript-språk som används främst på webbservrar för att skriva ut dynamiskt 

innehåll [27]. I vårt arbete kommer vi använda PHP för att hämta och visa information på vår 

hemsida från vår databas. 
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2.1.14 Autodesk Maya 

Maya är ett 3D-modellerings- och animerings-program som utvecklades av Alias Systems 

1998, men som sedan 2006 ägs och distribueras av Autodesk [28]. Programmet har använts 

för produktion av både film och datorspel, där några större namn är Disneys Narnia-filmer 

[29], Transformers [30], Harry Potter [31] och datorspelet Halo [32]. I vårt projekt användes 

programmet för att modellera höljet till Beacone. 

2.1.15 Flashforge Finder 

Flashforge är tillverkare av flera modeller av 3D-skrivare, och Finder är en av dessa, som 

användes under arbetet. Den har relativt liten skriv-yta (14cm • 14cm • 14cm) men hög 

precision (ca 0,1mm) [33]. Skrivaren köptes från Clas Ohlson [34]. 

2.1.16 Bootstrap 

Bootstrap är ett front-end-ramverk för webbutveckling [35]. Det används som tillägg till 

vanlig HTML-kod och bidrar till att göra hemsidan reaktiv, skalbar och funktionell över flera 

olika enheter och skärmstorlekar. Den tillhandahåller många nya skräddarsydda grafiska 

komponenter och designmallar baserade på HTML och CSS. 

2.1.17 MariaDB 

Utvecklarna bakom MySQL har också utvecklat MariaDB, en databas-server som har 

garanterats förbli open source. Flera jättar inom IT använder MariaDB, däribland Wikipedia, 

WordPress och Google [36]. 

2.2 Jämförbara system 

Idag finns det redan företag som säljer olika beacon-lösningar, till exempel Wibrick [37]  

eller Accent Systems [38] som erbjuder beacons med stöd för både Eddystone och Apples 

iBeacon-format [39]. Gemensamt för dessa är att de fokuserar på batteritiden och har därför 

inte något Wi-Fi inbyggt. Vissa beacons har inbyggt stöd för WiFi, till exempel Smart 

Beacons [40], men använder detta som ett alternativ till Bluetooths radiosignaler, snarare än 

som komplement. Målet är då att nå så många potentiella användare som möjligt genom att 

både skicka radiosignaler till de som har Bluetooth aktiverat och Wi-Fi-signaler till dem som 

har Wi-Fi aktiverat. Ett annat system, från Kontakt.io, erbjuder traditionella beacons, men 

med en trådbunden enhet, så kallad Gateway, som kan förmedla beacons information över 

Wi-Fi [41]. 
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2.3 Sammanfattning 

Det här kapitlet har gett en bakgrund till examensarbetet. Möjligheter och 

problemområden har beskrivits tillsammans med relevanta begrepp och fakta om delar som 

ingår. Vi har beskrivit Bluetooth-tekniken med dess olika kommunikationsmöjligheter 

(UART och SPI) samt begränsningarna med Eddystone-protokollet. Vidare har 

datalagringsmöjligheter förklarats, specifikt i form av icke-flyktiga minnen. Information om 

Arduinos hårdvara och mjukvara har presenterats, och till sist har liknande system jämförts.  
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3 Design  

Det här kapitlet beskriver den tilltänkta design som senare under arbetet implementerades. 

Större delen av designen formuleras som krav, alltså vilken funktionalitet som ska finnas på 

plats och hur användningen förväntas fungera. Figur 4 visar hur informationsflödet mellan 

Beacone, en webbserver, övriga internet och en slutanvändare med en Bluetooth-aktiverad 

mobil enhet ska implementeras. 

 

Figur 4 Informationsflödet mellan Beacone, webbservern, internet och en mobilanvändare i 

närheten av Beacone. 

Beacone är en hårdvara som kan kommunicera med Wi-Fi och Bluetooth. När strömmen 

slås på ska Beacone koppla upp sig via Wi-Fi till webbservern och kontrollera att korrekt 

URL finns lagrad i minnet. Efter det ska denna URL sändas ut konstant via Bluetooth med 

Eddystone-formatet. En mobilanvändare ska kunna upptäcka och följa URL:en, som antingen 
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går till webbservern och därifrån dirigeras vidare till en webbplats på internet, eller direkt till 

en webbplats. 

 

 

3.1 Webbserver 

Som man kan se i Figur 4 har webbservern fyra huvudsakliga användningsområden. Dels 

ska olika Beacones förknippas med URL:er som ska sändas ut. Informationen ska kunna 

hämtas ned av Beacone via Wi-Fi från servern. Om Beacone använder sensorer, ska dess data 

kunna laddas upp och lagras på servern. En annan viktig funktion är att kunna dirigera trafik. 

Eftersom Eddystone-formatet enbart tillåter URL:er som är högst 17 bytes långa, måste 

längre adresser förkortas. En Beacone ska därför kunna skicka ut en kort URL som går till 

webbservern. URL:en innehåller då Beacones ID, och URL:en kan tolkas om till en längre 

adress, till vilken servern dirigerar trafiken. I samband med trafikdirigering ska statistik 

lagras som avser Beacones användning. I kommande delkapitel presenteras serverns olika 

delar. 

3.1.1 Användargränssnitt 

På webbservern ska det finnas ett användargränssnitt där användare kan logga in och ändra 

vilken URL som ska skickas ut av respektive Beacone. Grundläggande information om 

Beacone som produkt och konceptet med Physical Web ska också presenteras. Gränssnittet 

ska byggas med hjälp av PHP, HTML, CSS och Bootstrap och ska innehålla följande vyer: 

• Home – en presentation av Beacone som koncept och bilder som visar detta koncept. 

Högst upp ska det finnas en navigationspanel som är delad mellan alla vyer i 

gränssnittet. Navigationspanelen ska i utloggat läge visa möjligheten att logga in och 

registrera sig. I inloggat läge ska den visa användarens namn och en knapp som 

tillåter utloggning samt en länk till en URL-förkortartjänst. I varje fall ska 

direktlänkar till Home, About, och Contact, som beskrivs nedan, presenteras i 

panelens vänstra läge. 

• About – en sida helt dedikerad till att förklara konceptet och ge förslag på hur den 

kan användas som produkt. 

• Contact – en enkel sida med kontaktuppgifter till Altran 
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• Login – ett formulär med två textfält för användarnamn och lösenord, där lösenordet 

är dolt. En knapp låter användaren skicka formuläret. Servern anropas vid 

knapptryckning och ska kontrollera att användaren finns och att lösenordet stämmer. 

Om det stämmer, ska användaren loggas in. Om inte, ska formuläret nollställas och ett 

felmeddelande visas. 

• Register – ett formulär med tre textfält för önskat användarnamn (i form av en e-

mailadress), lösenord och en upprepning av lösenordet. En knapp låter användaren 

skicka formuläret. Om lösenorden i de två fälten inte stämmer, eller om mailadressen 

redan finns registrerad, ska formuläret nollställas och ett felmeddelande ska visas. 

Annars skapas en användare med den valda adressen och lösenordet och användaren 

loggas omedelbart in. 

• Beacons – en sida som använder en tabell för att lista all information om de olika 

beacons som finns kopplade till användaren. Varje rad ska visa en Beacones 

identifikationsnummer, URL, beskrivning, signalstyrka, autouppdateringsintervall 

samt länkar för att redigera eller radera respektive Beacone. Ovanför tabellen ska en 

knapp finnas som låter användaren skapa en ny Beacone. Knappen skapar direkt en 

tom beacon och leder användaren till vyn Edit Beacon för att göra initiala 

inställningar. 

• Edit Beacon – ett formulär med diverse inmatningsfält för att ställa in en Beacones 

inställningar. Alla fält ska vara förfyllda med nuvarande värden för den aktuella 

Beacone, Fältet för vald URL ska bara godkänna en korrekt URL [42]. Under URL-

fältet ska användaren kunna välja om långa URL:er automatiskt ska förkortas eller ej 

genom att kryssa i en checkruta. Checkrutan ska vara ifylld som förinställning. Ett fält 

låter användaren mata in en beskrivning för Beacone. Ett annat fält låter användaren 

mata in ett tidsintervall med vilket Beacone ska uppdatera sig automatiskt. Fältet ska 

enbart godkänna positiv numerisk input. Till sist ska användaren kunna välja 

signalstyrka ur en rullista med möjliga värden. Dessa värden är 4, 0, -4, -8, -12, -16, -

20 och -40. En knapp låter användaren sända formuläret. Servern ska bedöma varje 

inmatningsvärde och ta bort tecken som kan vara osäkra, som apostrof (’) och 

citationstecken (”) ur URL-fältet och beskrivningsfältet. 

• URL Shortener – en vy där användarens befintliga kort-URL:er ska visas med sina 

associerade långa URL:er, tillblivelsedatum och en knapp för att radera dessa. I övre 

delen av vyn ska ett inmatningsfält ta emot en URL. Bredvid inmatningsfältet ska det 
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finnas en knapp som skickar den inmatade URL:en till servern. Servern ska då skapa 

en kort URL och spara denna i databasen tillsammans med den ursprungliga URL:en 

och tillblivelsedatum.  

3.1.2 Databas 

En databas som lagrar Beacone-relevant information ska köras på servern. Information 

som ingår här är till exempel användaruppgifter, Beacone-inställningar, URL-förkortningar 

och användningsstatistik. Figur 5 visar ett ER-diagram över databasen. Den ska bestå av tre 

tabeller; BeaconTable, Users och ShortURL. BeaconTable ska ha datafälten BeaconID 

(heltal), URL (sträng), SignalStrength (heltal), Description (sträng), Owner (heltal, 

främmandenyckel till Users-tabellens UID-fält) och AutoUpdateInterval (heltal). Users-

tabellen ska innehålla UID (heltal), Email (sträng) och Password (sträng). ShortURL-tabellen 

ska innehålla ID (heltal), URL (sträng), Created (datum och tid), tinyURL (sträng), Clicks 

(heltal) och OwnerID (heltal, främmande-nyckel till Users-tabellens UID-fält). Flera 

ShortURL ska kunna tillhöra samma användare, och samma användare ska kunna äga flera 

Beacones. 

 

Figur 5 Webbserverns databas ER-diagram. 
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3.1.3 Användarregistrering 

En registreringssida ska finnas på servern där användaren kan mata in användarnamn och 

lösenord. När användaren matat in uppgifterna och tryckt på knappen registrera, ska ett PHP-

skript anropas som tar emot uppgifterna som användaren skrivit in. Lösenordet ska hashas, en 

kommunikation med databasen ska skapas och uppgifterna läggas till i tabellen Users. 

3.1.4 Logga in användare 

Användare som vill logga in ska skriva in användarnamn och lösenord. Ett PHP-skript ska 

läsa in uppgifterna, hasha lösenordet och jämföra uppgifterna med databasen. Om en rad i 

databasen matchar med användarnamnet och lösenordet ska en session skapas och 

användaren loggas in.  

3.1.5 Skapa Beacon 

När en användare vill skapa en ny Beacon ska ett PHP-skript anropas som skapar en 

kommunikation med databasen och lägger till en ny Beacon i BeaconTable och kopplar den 

till användaren. Användaren ska då skickas vidare till redigeringssidan där inställningarna för 

Beacone kan ändras. 

3.1.6 Ändra Beacon 

För att ändra vilken URL och signalstyrka som Beacone ska skicka ut ska ett PHP-skript 

användas, som visar upp de nuvarande värdena som den är inställd på. Användaren ska 

därefter kunna göra ändringar och när ändringarna är slutförda uppdaterar ett PHP-skript 

databasen med de nya inställningarna.   

3.1.7 URL-förkortare 

URL-förkortaren ska omvandla en längre URL till ett ID. ID:et ska sparas tillsammans 

med den längre URL:en i databasen. En webbadress på servern tar sedan emot ID:et som en 

parameter och kollar med hjälp av PHP i databasen vilken URL som är kopplad till just det 

ID:et. Användaren ska sedan dirigeras till den längre adressen. Eftersom Eddystones format 

endast stödjer 17 tecken i URL:en behövs en URL-förkortare användas i många av fallen.  

3.1.8 Skript 

För att hålla den bakomliggande funktionaliteten lätt att underhålla, bör back-end-

funktioner kategoriseras och placeras i olika skript. En skriptfil bör till exempel hantera alla 

förfrågningar och skrivningar till databasen. En annan fil kan innehålla mer generella 

funktioner, såsom att dirigera användaren till andra sidor. 
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3.2 Beacone 

Beacone består av två delar: själva hårdvaran och dess mjukvara. Signalen som skickas ut 

ska vara baserad på Eddystone-formatet.  

3.2.1 Hårdvaran 

Beacone ska i grunden vara ett Arduino-baserat kretskort av modellen MKR1000 kopplat 

till följande komponenter; 

• Ett Bluetooth LE-kort med SPI-kommunikation 

• En RGB-diod för att visa Beacones status. Dioden ska lysa i blått för att visa att 

enheten är igång och tillgänglig, i rött för att visa om den stött på något problem, gult 

för att visa att den är upptagen, till exempel under uppdatering och en grön för att visa 

att den är klar med sin uppgift. 

• En knapp för att starta uppdatering av URL och signalstyrka via Wi-Fi. 

• Batteri för drift utan strömförsörjning utan kabel. 

Kretskortet och Bluetooth-modulen är tillsammans kärnan i Beacone, som står för 

produktens funktionalitet. 

 

3.2.2 Hölje 

Figur 6 visar en 3D-rendering av Beacones hölje. 
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Figur 6 3D-rendering av Beacones hölje. 

Beacones hölje ska modelleras i Audodesk Maya och skrivs ut på en 3D-skrivare av 

modellen Flashforge Finder. Modellen ska vara formad som en kon som är delad på mitten 

från topp till botten. På insidan av modellen ska det finnas en korthållare som håller Arduino-

kortet på plats. Även knappen, som man ska kunna komma åt via ett litet hål i Beacones 

undersida, ska hållas på plats precis innanför ramen. Höljets dimensioner ska vara ca 13 cm i 

höjd, 11 cm i bredd, och 4 cm i djup. 

3.2.3 Mjukvaran 

Beacones mjukvara ska kontrollera flera funktioner. Dels ska den hantera vilken URL som 

skickas ut. För att ändra detta ska Beacone kunna känna av när hårdvaruknappen trycks ner. 

Då ska enheten ansluta till det Wi-Fi-nätverk som finns lagrat på det icke-flyktiga minne och 

sedan ansluta till beac.one-servern för att ladda ner och uppdatera sin URL. För att ansluta till 

servern ska en HTTP-begäran skickas tillsammans med enhetens ID. Servern ska då svara 

med en HTTP-respons som innehåller aktuella variabler. Mjukvaran tolkar svaret genom att 

leta efter start- och stopp-markörer för variabler i meddelandet och översätter strängens 

tecken till de önskade dataformaten som sedan ska sparas i minnet. 
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Mjukvaran ska också kontrollera dioden som finns kopplad till enheten. Dioden ska 

användas för att ge visuell feedback åt användaren vilken status Beacone har enligt följande 

specifikation; 

• Dioden ska blinka med blå färg var tjugonde sekund när enheten är igång och sänder 

ut en URL. 

• Ett oavbrutet gult ljus ska ges under tiden Beacone uppdaterar sig via Wi-Fi, under 

enhetens startup-processer, samt under aktiv parkoppling via Bluetooth. 

• Dioden ska ge tre halvsekundspulser av grönt ljus när en Wi-Fi-uppdatering 

färdigställts framgångsrikt. 

• Dioden ska blinka med rött ljus om något går fel: 

o En lång signal om webbservern inte kunde nås. 

o Två långa signaler om Beacone inte kunde koppla upp mot internet. 

o Tre korta signaler om användaren försökt ställa in felaktigt formaterade värden 

i Beacone, till exempel fel format på URL eller ogiltigt värde för 

signalstyrkan. 

3.2.3.1 Läsa data från applikation 

Beacone ska kunna parkopplas med en inställningsapplikation på en mobil eller surfplatta 

via Bluetooth för att ta emot inställningar manuellt från en användare. Detta är nödvändigt 

första gången Beacone används för att ställa in vilket Wi-Fi-nätverk den ska ansluta sig till 

för att senare göra automatiska uppdateringar. Appen ska skicka Bluetooth-segment i 

strängformat som tolkas som kommandon av Beacone. Kommandon för att ändra URL, 

signalstyrka, Wi-Fi, lösenord och eventuellt intervall för automatiska uppdateringar ska 

kunna skickas. 

3.2.3.2 Spara till minnet 

Mjukvaran ska sköta lagring av data till minnet. För att Beacone skall komma ihåg vilken 

URL och signalstyrka som är inställda efter att ha varit avslagen så ska dessa sparas till 

minnet. Även Wi-Fi-nätverkets SSID och lösenord ska sparas till minnet. Varje gång någon 

av dessa parametrar ändras så ska de sparas till minnet. 
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3.3 Användarenhet 

För att ta emot en signal från Beacone krävs det att mottagarenheten stödjer BLE, något 

som de flesta nya mobiltelefoner gör. I dagsläget stödjer både Android och iOS beacons av 

formatet Eddystone men presenterar innehållet på lite olika sätt. 

3.3.1 iOS 

För att ta emot en beacon-signal på iOS av formatet Eddystone krävs det att Google 

Chrome är installerat på enheten. Appen måste tillåtas använda platstjänster, och Bluetooth 

måste vara påslaget. Användaren måste sedan lägga till Chrome som en widget. För att 

upptäcka en beacon måste användaren själv vara medveten om att en sådan finns i närheten 

och kolla på sin widget för att se URL:en som skickats ut. Figur 7 visar en skärmdump på en 

iPhone som tar emot en URL från en Beacone. 

 

Figur 7 Skärmdump i iOS med Google Chromes widget när en Beacone sänder ut en URL till 

beac.one. 

 

3.3.2 Android 

Att ta emot signaler på en enhet med Android är betydligt enklare. Dels finns Chroome 

generellt förinstallerat på enheten, dels behövs ingen widget. Det enda som krävs är att 

Chrome tillåts använda platstjänster samt att Bluetooth är påslaget. När enheten upptäcker en 

signal visar enheten en notis på låsskärmen med en länk som användaren kan klicka på för att 
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komma till den utsända URL:en. Figur 8 visar hur det ser ut när en mobil med Androids 

operativsystem tar emot en URL. 

 

Figur 8 Android kan visa upp Physical Web-objekt som notifikationer på lås-skärmen. 

 

3.4 Inställnings-applikation 

En applikation för Androids operativsystem ska utvecklas för att bestämma en Beacones 

inställningar via Bluetooth. Appen ska bestå av en enda vy där det högst upp ska finnas en 

knapp för att skapa en anslutning till en Beacone. Ett antal inmatningsfält för att ställa in 

URL, signalstyrka, SSID, lösenord och uppdateringsintervall ska sedan presenteras under 

anslutningsknappen. Längst ner på vyn ska det finnas en knapp för att skicka de nya värdena 

till Beacone. När användaren trycker på anslutnings-knappen ska en dialogruta öppnas som 

visar tillgängliga Bluetooth-enheter. Sedan trycker man på den Beacone man vill ansluta till. 

När en anslutning har upprättats ska de nuvarande inställningarna laddas in i inmatningsfälten 

på applikationen. Användaren ska sedan kunna göra ändringar och slutligen trycka på 

uppdatera Beacone-knappen för att skicka de nya inställningarna till Beacone. 
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3.5 Sammanfattning 

Under det här kapitlet har Beacones design specificerats överskådligt. Med utgångspunkt i 

ett inledande informationsflödesdiagram har Beacones olika delar beskrivits utifrån ett 

designperspektiv. Användarens roll har beskrivits i relation till Beacones funktionalitet, och 

webbserverns kompletterande funktioner har förklarats. Till sist har också inställnings-

applikationen beskrivits. 
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4 Implementation 

Det här kapitlet beskriver hur designen implementerades, och är indelat i mindre delkapitel 

som hanterar Beacones olika delar. 

4.1 Hårdvara 

Det här delkapitlet beskriver implementationen av Beacones hårdvara, vilket innefattar 

enhetsspecifikationer, kopplingsschema och tillverkning av höljet. 

4.1.1 Enhetsspecifikationer 

Arduino-kretskortet vi använder är en Arduino MKR1000 [43]. Som Bluetooth-kort har vi 

valt Adafruit BLE SPI Friend [44]. Resistorn till RGB-dioden är en 220Ω -resistor, och den 

till knappen har betydligt högre resistans (10kΩ) så att inte strömförbrukningen blir för hög 

vid knapptryck4. Dioden använder RGB-teknik och genomskinligt, vit-frostat hölje [45]. En 

cylinderformad tryckknapp med radie 12,8mm från tillverkaren SparkFun används också 

[46]. 

4.1.2 Kopplingsschema 

Figur 9 visar ett kopplingsschema över Beacone monterad på en kopplingsbräda. Digital 

port 2 på Arduino kopplas via en resistor till RGB-dioden. Knappen kopplas in via digital 

port 1 på Arduino.  

                                                 
4 För mer information om resistorer för knappar, se https://learn.sparkfun.com/tutorials/pull-up-resistors  

https://learn.sparkfun.com/tutorials/pull-up-resistors
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Figur 9 Beacones kopplingsschema, skapat i programmet fritzing. 

4.1.3 Mikrokontroller-kort 

Figur 10 visar Arduino MKR 1000 som är det kort vi valt att använda. Vi valde detta 

kortet därför att det har en inbyggd ATSAMW25 Wi-Fi-modul [47]. MKR 1000 använder sig 

av en 32-bitars mikrokontroller av märket SAMD21. Kortet kan strömförsörjas både via 

USB-kontakten och via batteridrift. Drivspänningen på kortet är 3.3V. Kortet har 8 Digitala- 

och sex analoga pins. Den integrerade Wi-Fi modulen är av typen WINC1500 och 

kommunicerar över frekvensen 2,4GHz. 

 

Figur 10 Bild på Arduino MKR 1000. 

4.1.4 Bluetooth-kort 

Bluetooth-kortet som vi använder syns i Figur 11 och är av märket Bluefruit LE SPI från 

tillverkaren Adafruit. Kortet är baserat på chippet nRF51822 från Nordic Semiconductors. 



   

 

25 

 

Det är utrustat med 256KB flashminne och 32KB SRAM. Kortet får ström via 5V-porten. 

Bluetooth-kortet kan konfigureras via AT Command [48] och det är också via AT Command 

som vi ställer in signalstyrkan på Beacone.  

 

Figur 11 Bild på Bluefruit LE SPI. 

4.1.5 Diod 

Dioden som används för att visa Beacones status är en RGB-diod med chippet WS2811 

[49] inbyggt från Adafruits NeoPixel-serie [50]. WS2811 gör att dioden kan kopplas in på 

vårt kort med endast 1 pin istället för 3 pins som en "vanlig" rgb diod behöver, en för röd, en 

för grön och en för blå. Chippet tar istället emot en signal och omvandlar det till en färg och 

sätter dioden till den färgen. För att skicka färgsignalerna till dioden använder vi oss av 

FastLED [51] som är ett bibliotek för Arduino som förenklar användningen av LED:s. 

4.1.6 Resistorer 

För dioden används en 220Ω resistor och knappen en resistor på 10kΩ.  

4.1.7 Batteri 

Batteriet vi valt att använda är ett 3,7V Li-Po batteri med en kapacitet på 1200 mAh. Vi 

valde just detta batteriet eftersom vårt kretskort MKR 1000 har inbyggt stöd för att använda 

denna sorts batteri. När batteriet är inkopplat till vår Beacone samtidigt som en strömkabel är 

inkopplad laddas batteriet med 350mA. Detta gör att batteriet kan laddas från tomt till fullt på 

cirka 3,5 timmar. När strömkabeln sedan kopplas bort från Beacone börjar den automatiskt 

att köras på batteridrift.  
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4.1.8 Knapp 

Vi använde en Tactile Button från tillverkaren Sparkfun. Knappen har fyra pins varav tre 

används för att ansluta den med. Som kan ses i Figur 9 ansluts plus och minus på de översta 

två pinsen och den tredje pinnen ansluts från Arduino-kortets digitala pin till den vänstra av 

de understa pinsen på knappen. På så vis avgör knappens läge (nedtryckt eller ej) om Arduino 

på given pinne får hög eller låg ström. 

4.1.9 Produktion av höljet 

Höljet modellerades i Autodesk Maya i flera versioner. En första version lät dioden sticka 

ut ur höljet och hade knappen på framsidan, medan den senaste versionen låter dioden sitta 

bakom höljet där skalet är som tunnast så att skenet kan lysa igenom. Knappen placerades 

också på undersidan av Beacone, så att den är betydligt mindre framträdande. Höljet 

formades som en kon som delats på mitten uppifrån och ner och sedan tänjts ut åt höger och 

vänster. Namnet BeacOne sticker ut ur höljet som en relief. I Figur 12 visas en bild från 

modelleringsläget i Autodesk Maya när vi arbetar med modellen. 

 

Figur 12 Modell under konstruktion i Autodesk Maya. 

Modellen skrevs ut med 3D-skrivaren Flashforge Finder i svagt genomskinlig blå plast. 

Utskriften tog ca två och en halv timme och krävde ca sex och en halv meter plast-tråd. 
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4.2 Beacones Mjukvara 

När Beacone startas initialiserar den all data som behövs för drift. Den börjar med att sätta 

dioden till gult ljus för att visa att den arbetar. Sedan kollar den att Bluetooth-kortet är 

ansluten på korrekt sätt. Därefter läses data in i primärminnet från det icke-flyktiga minnet 

för att återupprätta samma status som innan Beacone stängdes av. Enheten börjar lyssna på 

input från hårdvaruknappen samt händelser i Bluetooth-kortet. Det finns funktioner som 

anropas om en användare ansluter eller kopplar från Bluetooth-enheten samt om knappen 

trycks ned. En inbyggd klocka startas, så att Beacone kan signalera sin status med jämna 

intervall. När den här begynnande fasen är klar, lyser dioden med grönt ljus om allt gått som 

det ska, men rött ljus om något blivit fel. Därefter startar den normala driften. 

Den normala driftproceduren börjar med att låta dioden lysa med blått ljus och kontrollerar 

om det är dags för en automatisk uppdatering, och i så fall utföra den. Därefter lyssnar 

Beacone efter input från Bluetooth-kortet som kommer om en användare uppdaterar Beacone 

via en applikation. Efter det kontrolleras om knappen tryckts ner, vilket i så fall också startar 

en uppdatering. Till sist sätts en alarmklocka på 20 sekunder framåt i tiden, dioden släcks, 

och Beacone går ner i strömsparläge. Alarmet väcker sedan Beacone igen för att åter utföra 

driftproceduren. 

4.2.1 Datalagring 

Bluetooth-kortet som vi använder har ett inbyggt icke-flyktigt minne som används för att 

enheten ensam ska kunna fungera som just en beacon. Data om vilken URL som ska skickas 

ut, signalstyrka etc. sparas i detta minne automatiskt när man använder sig av kortets 

inbyggda funktioner för att aktivera sändning av URL. Vi använder även minnet för att spara 

annan data som behövs, såsom Wi-Fi-inställningar och auto-uppdaterings-intervall. Vi låter 

varje variabel ha 30 bytes i minnet. Vi har skrivit en funktion som läser ut 30 bytes från 

minnet med ett givet start-index och tolkar det som en sträng. Eventuella heltal får sedan 

omtolkas till rätt datatyp i en annan funktion. 

4.2.2 Sända signal 

Bluetooth-kortet har inbyggda funktioner för att agera beacon, vilket har gjort den delen 

enkel för oss. I koden för Beacone anropar vi helt enkelt funktionen start_sending() så börjar 

enheten sända ut sin URL. 



   

 

28 

 

4.2.3 Wi-Fi-koppling 

MKR1000 har inbyggd Wi-Fi-funktionalitet som gör att den kan ansluta till internet. I vårt 

fall görs detta endast när Beacone ska uppdatera sin information från servern. Dioden sätts till 

att lysa gult under tiden uppdateringen pågår. Därefter försöker Beacone ansluta till det 

nätverk vars SSID och lösenord finns lagrat i enheten. Om detta lyckas, skickas en HTTP-

begäran till PHP-skriptet ”getURL.php” med beacons ID som parameter. Servern skickar ett 

HTTP-svar med den information som rör den valda Beacone. Svaret tolkas i Beacone 

(headern och annan meta-information sållas bort) och kvar blir en sträng med variabelnamn 

och deras värden. Om dessa skiljer sig från befintliga värden, sparas de nya värdena på det 

icke-flyktiga minnet, och Bluetooth-kortet får den nya URL:en att sända ut. 

4.2.4 Parkoppling med Bluetooth 

När en enhet parkopplas med Beacone anropas en funktion som börjar med att ändra 

dioden till att lysa gult under hela anslutningstiden. Under den perioden sänder inte Beacone 

ut någon URL. Beacone skickar sedan alla lagrade variabelvärden till den anslutande enheten. 

Sedan väntar den tills input ges från användaren, eller anslutningen avbryts. Den input som 

kan ges är nya värden för Beacones variabler, såsom URL, signalstyrka, SSID och lösenord 

för nätverket samt autouppdateringsintervall. När anslutningen stängts ner släcks dioden och 

normal drift återupptas. 

4.2.5 LED-återkoppling 

LED-dioden är tänkt att ge användaren enkel återkoppling så att man kan se vad som 

händer under höljet. Vid normal drift blinkar den blått en gång var tjugonde sekund. I det 

läget sänder Beacone ut sin URL och samtliga övriga funktioner har satts på standby för att 

spara batteritid. Under uppdatering via Wi-Fi eller när Beacone startas lyser dioden gult. 

Innan den övergår till blått lyser den grönt om uppdateringen lyckades eller rött om det 

misslyckades. Dioden lyser rött vid varje tillfälle ett programfel har inträffat som gör att 

Beacone inte kan skicka ut sin URL. 

4.2.6 Knapp 

Knappen används för två funktioner: dels väcker den Beacone ur sitt stand-by-läge så att 

man kan ansluta till den med sin applikation, eller om den är vaken så ska knappen kunna 

användas för att manuellt starta en uppdatering via Wi-Fi. 
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4.2.7 Skicka data mellan server, applikation och Beacone 

För att Beacone ska veta vilken data den tar emot har vi förbestämda identifieringssträngar 

som vi skickar med meddelandena. Som kan ses i Tabell 2 används Identifikationssträngen 

”BeaconURL” för URL:en och ”TXPowerLevel” för signalstyrkan. När dessa värden skickas 

så kan strängen se ut så här ”BeaconURL:Beac.one*TXPowerLevel:20*$”.  

När en sträng mottages använder vi C++-funktionen lastIndexOf() och kollar efter sista 

indexet för alla identifikationssträngar. Funktionen returnerar -1 om strängen inte hittats. För 

varje sträng som hittades söks sedan indexet för det första asterisk-tecknet som kommer efter 

identifikationssträngen. När vi har hittat de två indexpunkterna vet vi att värdet ligger där 

emellan och vi använder funktionen substring() med parametrarna startindex samt slutindex 

för att plocka ut värdet. Ett exempel på hur detta sker kodmässigt kan ses i Figur 13.  

Eftersom BLE inte kan skicka packet större än 20 byte delar vi in meddelandet i flera 

packet och skickar med tecknet '$' i sista paketet för att meddela att hela meddelandet är 

mottaget.  

 

Tabell 2 Tabell som beskriver hur identifikationssträngar används för att tala om vilken data 

som skickas. 

Typ Identifikationssträng Värde Avslut 

URL BeaconURL: Beac.one * 

Wi-Fi-namn SSID: Wi-Fi-namn * 

Wi-Fi-lösenord 
PASS: Wi-Fi-

lösenord 
* 

Signalstyrka TXPowerLevel: 20 * 

Uppdateringsintervall AutoUpdateInterval: 10 * 

Sista tecken $   

 

 

Figur 13 Exempelkod på hur vi använder funktionerna substring() och indexof() för att 

plocka ut en URL. 
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4.3 Webbservers funktionalitet 

För att husera webbservern, valde vi att använda en webb-hotell-tjänst hos one.com. De 

tillhandahåller servrar åt sina kunder med 25GB lagringskapacitet och en lång rad händiga 

verktyg, inklusive inbyggd texteditor, FTP-hanteringsprogram, hemsideredigerare och 

databashanterare. I webbhotellets startpaket ingår ett domännamn och vi valde ”beac.one”. 

4.3.1 Databas 

One.com använder MariaDB för alla sina servrar. De tillhandahåller en standard 

phpMyAdmin-vy5 för att justera databasen. De tre tabellerna Users, BeaconTable och 

ShortURL skapades enligt designspecifikationen. 

4.3.2 db_handler 

Ett PHP-skript skapades som gavs namnet db_handler. All kommunikation med databasen 

och databasrelaterad funktionalitet görs genom anrop till funktioner i detta skript. En viktig 

stödfunktion är ”connect”, som ansluter till databasen med giltigt användarnamn och lösenord 

och returnerar anslutningen till anroparen. Detta innebär att användaruppgifter för databasen 

endast finns på en plats. En ändring i lösenord eller användarnamn kan alltså enkelt ändras 

om så skulle behövas. Som konsekvens elimineras mycket redundant kod och övriga 

funktioner blir mer överskådliga. De börjar typiskt sett med ”$conn = connect();” och slutar 

generellt med ”$conn->close();” precis innan returanropet. Varje funktion presenteras nedan; 

• removeURL – läser ut ett kortURL-id från adressfältet och försöker ta bort en 

kortURL som delar detta id om den ägs av den aktiva användaren. 

• removeBeacon – läser på samma vis ut ett Beacone-ID från adressfältet och försöker 

ta bort en Beacone som matchar detta ID, om den ägs av den aktiva användaren. 

• getMyUrls – ekar ut den tabell med URL:er som visas i ShortURL-vyn. 

• getMyBeacons – ekar ut den tabell med Beacones som visas i Beacon-vyn. 

• isNew – tar emot ett BeaconeID och kollar om detta ID existerar i databasen, dvs om 

ID:t tillhör en befintlig eller en ny Beacone. Returnerar sant om ID:t inte fanns sedan 

tidigare. 

• isOwner – tar emot ett Beacone-ID och ett användar-ID. Returnerar sant om 

respektive Beacone tillhör den användaren, annars falskt. 

                                                 
5 För mer information om phpMyAdmin, se https://www.phpmyadmin.net/  

https://www.phpmyadmin.net/
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• tryLogin – tar emot en e-mailadress och ett lösenord och kollar om det finns någon 

motsvarande användare i databasen. Om det finns, returnerar funktionen sant, annars 

falskt. Om det lyckas, sätts sessionsvariablerna UserEmail och UserID. 

• userExist – tar emot ett användarID och kontrollerar om det finns någon användare 

med det identifikationsnumret. Returnerar sant om det finns, annars falskt. 

• createNewBeacon – tar emot ett användar-ID och skapar en ny beacon i databasen 

med enbart Owner och BeaconID satta, där BeaconID är det nuvarande högsta ID:t 

plus ett. 

• updateBeacon – tar emot alla fält i tabellen BeaconTable (BeaconID, URL, 

Description, SignalStrength, AutoShorten och AutoUpdateInterval) och uppdaterar 

respektive Beacone till dessa värden. Apostrofer och citationstecken i beskrivningen 

och URL:en tas bort innan uppdateringen sker för att undvika SQL injections.  

• registerUser – tar emot en mailadress och ett lösenord. Lösenordet hashas och 

funktionen kontrollerar att det inte redan finns en användare med samma mailadress. 

• getBeaconInfo – tar emot ett Beacone-ID och ger tillbaka alla datafält för den 

Beacone om den ägs av den aktiva användaren. 

• ShortURL – tar emot en lång URL och gör en förkortad version av den. 

Förkortningen blir https://www.beac.one?hash, där hash är de första sex symbolerna i 

den långa URL:ens hash när den saltats med skapelsetillfällets datum och tid. Den 

korta URL:en sparas i tabellen ShortUrls.  

• CheckForRedirect – tar emot ID:et på en kortURL och ser efter om den finns med i 

databasen. Om så, så dirigerar den trafiken vidare till den långa URL:en som 

associeras med det ID:et och registrerar att länken blivit klickad på genom att höja 

variabeln Clicks i shortURL-tabellen med ett.  

4.3.3 common_fuctions 

En annan PHP-fil som anropas från flera håll är common_functions.php som innehåller två 

funktioner; 

• redirect – dirigerar trafiken till en ny hemsida baserat på vilket kodord som skickas in 

som parameter. Till exempel, anropar man redirect(”HOME”) så dirigeras trafiken till 

hemsidan. 

• fileLog – tar emot en sträng och skriver den till en logg-fil på servern. Den här 

funktionen används som stöd vid felsökning och testning. 
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4.3.4 Vyer 

Utöver db_handler och common_functions finns en lång rad vyer; 

• 404 – vår anpassade error-skärm som visas om en felaktig URL skrivits in. 

• About – visar övergripande information om vårt projekt. 

• Index – visar startsidan på beac.one, där projektet beskrivs med både text och bilder. 

Bilderna visas med hjälp av en Bootstrap Carousel. Figur 14 visar index-vyn. 

• shortURL – visar den inloggande användarens alla kortURL:er samt ett 

inmatningsfält med tillhörande knapp där nya kortURL:er kan skapas. Figur 15 visar 

denna vy.   

• Beacons – visar en tabell över alla Beacones den inloggande användaren har samt 

deras egenskaper. Visar också knappar för att skapa, redigera och radera Beacones. 

Figur 16 visar denna vy. 

• Edit – visar ett redigeringsformulär för en Beacone, där alla fält (utom BeaconID och 

Owner) kan ändras. Signalstyrkan väljs i en rullgardinslista som enbart innehåller 

giltiga värden och autouppdateringsintervallet kan enbart anta numerisk input. 

• Footer – visar en nedre panel på sidor där man har snabblänkar till About, Contact, 

och Buy (som för tillfället inte är implementerad). 

• Login_page – visar en inloggningsskärm där användaren kan skriva in sina 

användaruppgifter och sedan logga in med ett knapptryck.  

• Register_page – visar fält för inmatning av e-mailadress, lösenord och upprepat 

lösenord samt en knapp för att registrera sin användare. 
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Figur 14 Index-vyn visar information om Beacone, både med text och med bilder. 

 

 

Figur 15 URL-förkortarens gränssnitt på beac.one. 
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Figur 16 Gränssnittet som visar användarens beacons på beac.one. 

4.4 Appens funktionalitet 

Android-applikationen är tänkt att användas för att ställa in en Beacone första gången den 

används. Applikationen är skapad i Android Studio och kräver Android 5.0 eller senare för att 

köras. Vi valde just 5.0 som lägsta version därför att BLE kräver Android 4.3 eller senare och 

Material design6 som vi ville använda oss av introducerades i Android 5.0. Figur 17 visar en 

skärmdump från appen. 

Applikationen bygger på en exempel-applikation från Nordic Semiconductors, som redan 

hade implementerat stöd för Bluetooth-anslutning [52]. Programmet består av två vyer, 

"device_list.xml" är en pop-up vy som listar tillgängliga enheter att ansluta till. Den andra 

vyn heter "main.xml" och i den görs själva inställningarna. Tillsammans med vyerna finns 

också tre Java-klasser som utgör bakgrundsfunktionaliteten.  

 

                                                 
6 https://material.io/guidelines/material-design/introduction.html 
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Figur 17 Skärmdump från appen. 

4.4.1 Device_list.xml 

I denna vyn listas de Bluetooth-enheterna som finns tillgängliga att ansluta till. Direkt när 

vyn öppnas startas scanningen efter tillgängliga enheter. Vill man sedan ansluta till en 

Beacone trycker man på namnet på den.  

Vyn är uppbyggd av komponenterna LinearLayout, Button, ListView och TextView. 

LinearLayout är en layout som de andra delarna ligger i. I ListView listas tillgängliga enheter 

som går att ansluta till. Button är en avbrytknapp som stoppar scanningen efter enheter i 

närheten. TextView är text med information.  

4.4.2 Main.xml 

Denna vyn är också baserad på en LinearLayout och består av flertalet textfält där 

användaren kan mata in uppgifter. För att mata in Wi-Fi namn, lösenord, och 

uppdateringsintervall används EditText och för signalstyrkan en spinner med förinställda 

värden på de möjliga signalstyrkorna som går att välja mellan. För att tala om vilket 
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inmatningsfält som gör vad används EditText för att skriva ut namnet på den typ av 

inmatning man ändrar. Det finns också två Buttons som används för att starta Device_list.xml 

och en för att skicka de nya värdena till Beacone.  

4.4.2.1 DeviceListActivity 

Denna klass är kopplad till vyn "Device_list.xml" och består av funktionerna: 

• OnCreate - som är en initialiseringsfunktion som anropas direkt när vyn skapas. 

Funktionen kopplar ihop objekt med vyn och startar Bluetooth på enheten om den ej 

är aktiverad.  

• ScanLeDevice - scannar efter tillgängliga enheter.  

• PopulateList - använder sig av ScanLeDevice och lägger tillgängliga enheter i en 

lista med en OnItemClickListener på varje enhet. 

• OnItemClickListener – lyssnar efter att användaren ska trycka på en enhet i listan. 

När en enhet har valts skickar den enhetens information tillbaka till Main Activity 

som skapar en anslutning till enheten.  

 

4.4.2.2 MainActivity 

I denna klass finns bakgrundsfunktonaliteten till vyn "Main.xml" och de väsentliga 

funktionerna är: 

• OnCreate – som körs direkt när vyn skapas. I den Skapas en koppling mellan 

objekten i vyn och objekten i koden. Den sätter också en lyssnare på knappen för att 

ansluta till en enhet och "Uppdatera Beacone"-knappen.  

• BroadcastReceiver - Detta är funktionen som tar emot data när vi skickar från 

Beacone till applikationen. Den mottagna informationen skickas sedan vidare till 

parseBleData. 

• ParseBleData – Denna funktionen tolkar ut URL, SSID, lösenord, power level, 

signalstyrka och uppdateringsintervall från den inkommande data. Sedan fyller den i 

fälten i "Main.xml" med respektive värde.  

• BtnSend – denna funktionen läser in de värden som användaren matat in i textfälten 

till en sträng och skickar 20 bytes av strängen i taget tills hela strängen är skickad.   
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UartService 

Den här klassen innehåller de BLE funktioner som anropas från DeviceListActivity och 

MainActivity. Funktionerna är för att upprätta en anslutning med en BLE enhet och sända 

samt ta emot data.  

4.5 Sammanfattning 

Detta kapitel har diskuterat hur vi har gått till väga för att skapa vår beacon-lösning. Vilka 

komponenter vi valt att använda har beskrivits, hur mjukvaran fungerar i både Beacone, 

server och appen samt hur de kommunicerar med varandra har också förklarats.  
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5 Resultat och utvärdering 

Vi har utvecklat en ny typ av beacon med stöd för Wi-Fi-uppdatering. Arbetet har bestått i 

att välja och löda ihop hårdvara, utveckla mjukvara som driver hårdvaran, implementera en 

webbserver, skapa en mobilapplikation samt modellera och skriva ut ett plasthölje. Det här 

kapitlet presenterar resultatet och utvärderingen av de metoder som använts och de val vi 

gjort. 

5.1 Höljet 

3D-utskrifter är en vetenskap i sig självt, med sina egna problem och 

utvecklingsmöjligheter. Vi fick problem när höljet skulle skrivas ut eftersom basen inte fäste 

helt i byggplattan för skrivaren. Det verkar som att basen var för tunn och för stor till arean. 

Troligen svalnade en del av lagret därför snabbare än andra delen, vilket ledde till att hela 

basen välvdes och både höger och vänster sida bändes loss från byggplattan. Som konsekvens 

av detta fick inte modellen tillräckligt stöd när toppen skulle skrivas ut, och hela modellen 

lossnade innan modellen var klar. Det var den första utskriften. Det finns åtgärder som kan 

tas för att förhindra välvning i 3D-utskrifter [53], men de flesta av dessa kräver ytterligare 

hårdvara. Som temporär lösning i andra utskriften sänkte vi utskriftshastigheten något och 

lade mynt på basen efter att den skrivits ut. Myntens vikt skapade stabilitet och hindrade 

modellen från att lossna. 

5.2 Minneslagring 

Adafruit Bluetooth SPI Friend har 256 bytes icke-flyktigt lagringsutrymme som är 

dedikerat för utvecklaren. I nuvarande lösning sparar vi fem variabler i detta minne; SSID på 

nätverket, lösenordet, URL, Signalstyrka och AutoUppdaterings-intervall. För enkelhetens 

skull har vi delat upp minnet i 30-byte-ramar, där varje variabel får en sådan ram. Det är 

lämpligt för URL, SSID och lösenord som kan vara nära den längden, men inte lika lämpligt 

för signalstyrka och intervall som oftast skulle kunna lagras på en enda byte, kanske två. 

Lösningen ger oss dock möjlighet att använda en standardiserad funktion som kan läsa ut 

vilken som helst av dessa fem variabler och skickar dem tillbaka som strängar till Beacone. 

Väl där kan variablerna antingen behållas som strängar eller omtolkas till heltal. Det finns 

flera olika alternativ att beakta. Ett alternativ hade varit att spara alla variabler i en enda 
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sträng, avdelad med variabelnamn. Detta hade då liknat sättet vi skickar variablerna mellan 

webbservern och Beacone samt mellan appen och Beacone. Fördelar med det här alternativet 

hade varit att man inte använder överflödigt mycket minne samt att koden som helhet blir 

enklare. En nackdel är dock att hela strängen måste skrivas om varje gång någon variabel 

ändras. Eftersom minnet har en fysisk livslängd som mäts i antal skrivningar till minnet, 

riskerar detta att enhetens livslängd minskar. En annan nackdel är just att en del av minnet 

går åt till att lagra variabelnamnet som egentligen inte behöver lagras. Ett annat alternativ 

hade varit att helt enkelt skriva om funktionen så att vi själva väljer för varje skrivning och 

läsning hur stort utrymme en viss variabel har. Fördelar med den lösningen är att variablerna 

inte tar mer plats än de behöver och att vi därför enkelt kan utöka antalet variabler i framtiden 

utan att slå i 256-byte-taket. Nackdelar är bland annat att strängvariablerna ändå måste 

begränsas i sin längd för att inte skriva över andra variabler i minnet samt att betydligt fler 

konstanter behöver introduceras som håller koll på minnesadresser där de olika variablerna 

lagras. 

5.3 Webbservern 

Webbhotellet vi valde att använda var one.com. Detta val kom naturligt eftersom vi har 

tidigare erfarenhet av deras hotell och de verktyg de tillhandahåller. De använder dock 

servrar som inte stödjer Microsoft Server-lösningar, så den inbyggda MVC-arkitekturen i 

Visual Studio lämpade sig inte för detta webbhotell. Istället fick vi utveckla hemsidan i PHP 

och utnyttja hotellets MariaDB som databaslösning. 

Tjänsten som one.com tillhandahåller inkluderar ett domännamn, och vi ville använda ett 

kort domännamn med slagkraft. Hade det funnits en .on-domän så hade vi troligen valt just 

beac.on, men det närmaste vi kom var .com och .one, men många andra domäner undersöktes 

också. Bea.com fanns redan registrerad hos en annan användare, så vi valde .one istället. Det 

finns flera tankar bakom valet; 

• Dels finns hela substantivet "beacon" med i namnet. Det hjälper till att förknippa 

produkten med dess funktionalitet. 

• Dels är det kort och koncist, vilket vi behöver för vår URL-förkortare. Även om det 

nu är tillräckligt kort, hade en mer populär domän gett ännu kortare URL, eftersom 

Eddystone-formatet förenklar de vanligare domänändelserna till en byte istället för 

fyra bytes (till exempel ".com" som förenklas till det hexadecimala "0x07"). 
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• Det finns också en del ordlekar inblandat här, på grund av det tillagda "e":et på slutet. 

Man kan läsa adressen som BeacOne, den förste bland beacons, eller som BeaCone, 

eftersom den är kon-formad, eller "Beac On!" (fast här utelämnas e:et), vilket skulle 

motsvara det entusiastiska uttrycket "Game On!" i internetkulturen. 

Den nuvarande implementationen av hemsidan är funktionell och vi har siktat på att den 

ska vara stilren, ljus och öppen. 

5.4 Wi-Fi 

En av förutsättningarna i arbetet var att skapa en beacon som kan ansluta till internet själv 

via Wi-Fi och således bidra till sakernas internet. I själva verket är just Wi-Fi-uppkopplingen 

den primära funktionen som gör Beacone unik. Till en början såg vi många möjligheter med 

Wi-Fi-uppkoppling som skulle göra en beacon betydligt smidigare, men under projektets 

gång har vi insett att mycket av detta kan åstadkommas även utan Wi-Fi. Den primära 

funktionen som Wi-Fi medför är att kunna uppdatera vilken URL som ska skickas ut av en 

beacon. Detta gör att enheten blir styrbar via ett enkelt webbgränssnitt. Således kan många 

Beacones administreras samtidigt och utan att man behöver interagera fysiskt med dem. Men 

vi insåg snabbt att många URL:er som man vill skicka ut är för långa för att rymmas i de 17 

byte som Eddystone-formatet erbjuder. Därför utvecklade vi en URL:förkortare som 

genererar korta URL:er till webbservern som sedan dirigerar vidare trafiken till motsvarande 

lång URL. Men med detta angreppssätt hade vi istället kunnat låta en Beacone ständigt sända 

ut en sådan kort-URL, och istället låta användaren ändra den långa URL med vilken den är 

förknippad. På så vis hade en Beacone inte alls behövt uppdateras via Wi-Fi, utan fortsätter 

helt enkelt skicka ut samma URL, men som leder till olika slutdestinationer baserat på 

databasen på webbservern. Även om den största anledningen att inkludera Wi-Fi på detta sätt 

elimineras, finns det fortfarande anledningar att ha kvar funktionaliteten. För det första kan 

servern vara skadad, avstängd eller i underhållsuppehåll. I dessa lägen kan en vanlig URL 

fortfarande användas av en beacon. För det andra kan man tänka sig att koppla sensorer till 

Beacone, och dessas sensorvärden kunde då laddas upp mot en databas. Att på motsvarande 

sätt skicka med sensorvärden inbakade i en URL kräver betydligt fler bytes i adressfältet och 

blir därför svårt. En alternativ lösning är att låta all sensordata överföras via Bluetooth till en 

mottagande applikation, men det kräver ju då att en sådan finns i närheten under all den tid 

man vill samla in data, vilket inte alls är säkert. För det tredje finns det tjänster som blir 

obrukliga av dirigerad internettrafik. I ett specifikt användarfall kunde en server få 
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grundläggande information om en besökares mobila enhet när denne ansluter till deras 

hemsida. Denna information kunde dock inte utläsas om trafiken dirigerats från annat håll. 

För det fjärde och sista kan den här lösningen inte orsaka förändringar i en beacons 

signalstyrka eller uppdateringsintervall. Av dessa fyra anledningar fyller fortfarande Wi-Fi-

funktionaliteten en betydande roll som gör produkten användbar i fler specialfall. 

5.5 Sensorer 

Den nuvarande implementationen av Beacone innehåller inga sensorer, men tanken har 

från början varit att tillåta speciellt konfigurerade Beacones som har sådana. Vi gjorde enkla 

tester med en temperatursensor under utvecklingsarbetet för att undersöka hur detta kunde 

realiseras. Det verkar finnas två typer av funktionalitet man vill uppnå med sensorer; 

• Den ena typen är rent datasamlande. Sensorernas utfall sparas på något vis för 

framtida analys. 

• Den andra typen agerar som logisk grind för Beacones funktionalitet. Till exempel 

kan man ha en ljussensor som avgör om Beacone överhuvudtaget ska skicka ut en 

URL. 

Den senare typen är programmatiskt enkel, men tidsödande att implementera, då den 

kräver ändring i Beacones källkod för varje ändring som ska göras. Ytterligare värden, såsom 

tröskelvärden och påverkad funktionalitet, måste också kunna sparas i databasen, presenteras 

på webbservern och kunna sändas mellan mobil och Beacone. Detta öppnar många 

möjligheter för omgivningsmedveten funktionalitet. 

   För den tidigare typen kunde man implementera ett ramverk för sensorvärden som finns 

lagrat per automatik i alla Beacones, oavsett om sensorer kopplats till den eller ej. Ramverket 

talar om hur olika portar på Beacones kretskort kan användas för sensorer, och vilka typer av 

mätvärden som kan tas emot. Användaren kan då själv modifiera sin Beacone med önskad 

sensor. Frågan är hur detta ramverk skulle hantera distribution av den data som samlas in via 

sensorer. Vi har tagit fram tre alternativ; 

1) Beacone laddar upp data till en databas via Wi-Fi. Eftersom Wi-Fi-uppkoppling är 

en energikrävande operation, skulle detta troligen kräva att Beacone ständigt är 

ansluten till en strömkontakt. Beacone skulle förslagsvis också skicka ut en URL 

till en sida som visar upp insamlade data. 
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2) Beacone sänder ut data som parameter i URL. På grund av begränsningen i URL-

längden som Eddystone bestämt, blir det svårt att sända ut annat än enkla heltal, 

andra datatyper blir generellt för långa. 

3) Beacone skickar ut oformaterade data via Bluetooth som motsvarar sensorernas 

mätvärden. För att ta emot denna data, måste en användare parkoppla sin mobil 

med Beacone och ha en applikation installerad som kan tolka data. Det här 

alternativet hade inaktiverat den normala URL-utsändningen. 

5.6 Säkerhet 

När man registrerar en användare i webbgränssnittet räcker det med att skriva in en e-

postadress och ett lösenord. Eftersom kontot inte behöver verifieras genom ett mail, kan 

bluff-konton skapas och utnyttjas för att skräpa ner databasen. Självfallet kan samma sak 

hända även om kontot måste genomgå en verifiering, men det hade blivit enklare att blockera 

en användare om denne måste använda befintliga mailadresser. 

Användarnas lösenord hashas och saltas med användarens mailadress, vilket minskar 

risken för kapade konton. Potentialen för attackerare är liten, då ingen känslig information 

lagras på servern. Den största skadan som kan åstadkommas är att sätta befintliga Beacones 

ur bruk eller dirigera om deras trafik till sidor med skadlig kod. Men eftersom attackerare inte 

möjligtvis kan veta vilken fysisk Beacone som har vilket ID, eller vem som äger en viss 

Beacone, kommer den här typen av attack göra ett högst slumpmässigt ingrepp. Eftersom en 

attackerare i detta scenario redan äger en användares lösenord, hjälper inte ytterligare 

lösenordskontroller vid ändring av Beacones, utan det enda som kan hjälpa är starkare hash-

funktion för att förhindra att lösenordet avslöjas. Sådan har inte implementerats, utan får 

övervägas vid fortsatt utveckling efter detta projekt. 

När Beacone ansluter till beac.one för att uppdatera sin URL ansluter den sig via HTTP 

och skickar därmed informationen okrypterad. Vi har provat att ansluta med HTTPS men av 

någon anledning lyckas inte anslutningen. I en vidareutveckling av produkten är detta en 

viktig punkt att förbättra.  

När applikationen ansluter till en Beacone krävs inga användaruppgifter och vem som 

helst kan ansluta till den. Detta beror på att det inte finns något direkt stöd i BLE för lösenord 

eller pinkod vid upprättandet av en anslutning. Det går dock att ställa in så Beacone inte 

godtar någon anslutning genom AT command. Så en lösning skulle kunna vara att ställa in 

Beacone på att aldrig godta en anslutning förutom t.ex. 15 sekunder efter att man tryckt på 
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hårdvaruknappen. Om Beacone står i en skyddad miljö där knappen bara är åtkomlig för de 

som har behörighet att göra ändringar vore detta en godtagbar lösning.  

5.7 Applikationen 

Till en början hade vi planer på att utveckla applikationen både för Android och IOS med 

hjälp av verktyget Xamarin7 som gör att stora delar av samma kod kan användas till båda 

plattformarna. Men efter diverse krångel med Xamarin beslutade vi oss för att satsa enbart på 

Android då vi hade tidigare erfarenhet av utvecklingsmiljön och begränsat med tid. Eftersom 

vi inte hade någon tidigare erfarenhet av att ansluta till BLE-enheter från Android gjorde vi 

efterforskning på detta och efter att ha testat flertalet sätt som inte fungerade för oss hittade vi 

en exempel-applikation från Nordic Semiconductors.  

Applikationen lät oss ansluta till en Beacon och skicka text via ett konsolliknande fönster. 

Vi bestämde oss då för att utgå från och modifiera den efter våra önskemål.  

Modifieringarna började med att rensa applikationen på de funktioner vi inte ville använda 

oss utav. Kvar blev då grundfunktionaliteten, ansluta till en Beacone, skicka och ta emot data. 

Sedan skapade vi inmatningsfält för de värden användaren ska kunna ändra i Beacone. Vi 

ändrade också hur paketen skickades så att vi kunde skicka större meddelanden än 20 byte 

och la till så applikationen läste in Beacones inställningar direkt när en anslutning skapades. 

Vi uppdaterade också designen på applikationen till Androids Material Design. 

5.8 Komponenter 

Hårdvarukomponenterna vi använde i Beacone var datakortet Arduino MKR 1000 och 

Bluetooth-kortet Adafruit Friend SPI. En av de stora anledningarna till att vi skulle bygga 

Beacone var att den skulle ha inbyggt Wi-Fi och efter sökning på olika alternativ kom vi fram 

till att MKR 1000 som har inbyggt Wi-Fi kombinerat med ett externt Bluetooth-kort skulle 

uppfylla våra krav. Vi kollade också på externa Wi-Fi chip men kom fram till att det är 

smidigare om ett av chippen är inbyggt. 

I valet av Bluetooth-kortet kom vi fram till att vi ville ha ett kort som var baserat på 

chippet nRF51822 från Nordic Semiconductors då detta har fått bra recensioner samt har 

inbyggd beacon-funktionalitet. Valet på tillverkare som använde detta chippet föll då på 

Adafruit efter att vi sett att de har bra dokumentation om kortet. Adafruit säljer två kort med 

                                                 
7 https://www.xamarin.com/ 
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chippet nRF51822 som använder olika kommunikationsteknik, ett med SPI och ett med 

UART. Då vi inte visste vilket som skulle fungera bäst för oss beställde vi ett av varje och det 

visade sig senare att det inte fanns några välfungerande bibliotek som stödjer både MKR 

1000 och UART. Ett vanligt bibliotek är softwareSerial8, som verkar välanvänt i guider, men 

MKR1000 använder sig av en SAMD-processor, som inte stödjer bibliotekets funktioner. 

5.9 Energiförbrukning 

När vi valde komponenterna till Beacone hade vi inte strömförbrukningen i åtanke. Om 

Beacon skulle vidareutvecklas till en produkt skulle ett nytt kretskort skapas som endast 

innehåller de nödvändiga komponenterna för beacon-funktionaliteten. Ett sådant kretskort 

skulle därmed dra betydligt mindre ström än med de delarna vi kan sätta ihop med Arduino, 

och våra mätningar hade inte gällt. Trots detta är Arduino ganska strömsnåla enheter och vi 

ville se hur lång batteritid vi kunde få ut på vår beacon. Batteriet har en kapacitet på 1200 

mAh. Om vi vill ha en veckas batteritid, vilket var vårt spontana mål, vill vi därför att 

enheten ska dra högst x mA, där x = 1200 / timmarPerVecka, dvs 1200 / 168 = 7,14 mA. En 

första mätning visade att enheten drog 40mA, vilket skulle dränera batteriet på bara 30 

timmar. Mätningen gjordes genom att mäta den ström vi skickade in i Beacone från en extern 

strömkälla (dock inte batteri). För att minska strömförbrukningen använde vi oss av MKR 

1000s inbyggda klocka för att placera den i strömsparläge, samt låta ljuspulserna i dioden 

vara kortare. Vi sänkte också strömstyrkan till dioden så att den gav ett svagare sken9. Vid 

andra mätningen försörjde vi Beacone med ström via dess VIN (Voltage IN)-porten, och i 

vilande läge drog Beacone då 13mA. Detta skulle räcka i ca 92 timmar, alltså närmare fyra 

dagar. Vi insåg dock att drift via batteri undvek en av Arduino-brädans inbyggda LED-

lampor. För att få mer exakta mätningar kopplade vi i nästa mätning in strömmen via 

batteriporten på Arduino, varpå vi fick en förbrukning på bara 3,5mA, som motsvarar 2 

veckors batteritid. Signalstyrkan påverkar utfallet lite, och närmare mätningar visade att 

Beacone drog 3,2mA vid lägsta signalstyrka, och 3,8mA vid högsta signalstyrka. 

   Beacone vaknar varje gång den ska blinka med LED-dioden, och vid vaket läge drar den 

16,5mA. Ytterligare mätningar visade att själva dioden står för ca 4mA av denna ökning. 

Men efter en blinkning på ca 0,2 sekunder somnar den igen. Om vi tänker oss ett spann på en 

                                                 
8 https://www.arduino.cc/en/Reference/softwareSerial  
9 Styrkan mäts ur mjukvarusynpunkt som ett värde mellan 0 och 255, där 255 ger mest ström. Vi sänkte detta 

värde från 150 till 100 för att minska energiförbrukningen. 

https://www.arduino.cc/en/Reference/softwareSerial
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halv sekund var tionde sekund där Beacone drar 16,5mA, då blir genomsnittet 4,15 mA.10 

Här finns det anledning att utvärdera om diodens kontinuerliga feedback är värd 

energiförbrukningen den tillför. En framtida lösning skulle kunna vara att låta Bluetooth-

kortets LED ge denna feedback istället, då den ändå blinkar under normal drift. Då hade inte 

Arduino behövt vakna alls för att sätta igång dioden. Andra alternativ är såklart att ytterligare 

förkorta ljuspulserna, öka intervallet mellan dessa pulser, eller minska strömstyrkan genom 

dioden. För det här projektet är vi nöjda med nuvarande lösning. Figur 18 visar 

strömförbrukning vid Wi-Fi-uppdatering jämfört med normal drift, som presenterad under 

mätningar med oscilloskop. 

 

Figur 18 Skärmdump med förtydligande markeringar från strömförbrukningsmätningar med 

oscilloskop. 

 

 

5.10 Räckviddsmätningar 

Vi utförde också räckviddsmätningar för att kontrollera hur långt Beacones signaler kan 

uppfattas. Vi använde en iPhone 5 och en Samsung Galaxy S6. Mätningarna gjordes utomhus 

                                                 
10 (9,5 * 3,5mA + 0,5 * 16,5mA) / 10 = 4,15mA 
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längs en gata med fri sikt. Vi placerade Beacone väl synligt och backade bakåt från denna 

tills våra mobiler tappade signalen från Beacone. Avstånden som sparades var avstånd från 

vilka signalen var tydlig och stabil. Mätresultaten kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3 Räckviddsmätningar för Beacone. 

Signalstyrka Samsug 

Galaxy S6 

iPhone 5 

-40 2m 2m 

-20 8m 10m 

-16 11m 14m 

-12 23m 32m 

-8 40m 51m 

-4 47m 56m 

0 62m 82m 

4 67m 88m 

 

Vi ser att räckvidden varierar från cirka två meter på lägsta signalstyrka till närmare 90 

meter på full signalstyrka. Samsung-enheten hade konsekvent sämre detektion av signalerna 

än iPhone-enheten. Alla mätvärden är ungefärliga. Utöver detta test, gjorde vi två mindre test 

på högsta signalstyrkan. iPhone-enheten flyttades så långt bort som möjligt, även där 

signalerna var svaga och opålitliga. I första testet placerades Beacone bakom en människa 

som helt blockerade sikten. Signaler kunde ändå uppfattas på ca 100 meters håll. I det andra 

testet placerades Beacone bakom en metall-container. Då kunde signalerna uppfattas på ca 80 

meters håll. Figur 19 visar hur en beacon-signal tas emot från ca 80 meters håll. 
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Figur 19 En iPhone tar emot en URL från en Beacone som befinner sig 80 meter bort. 

5.11 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi utvärderat vår implementation i de olika systemen. Vi har mätt 

strömförbrukning och signalstyrka på Beacone och presenterat resultaten. Utöver det, har vi 

presenterat varför vi valt en viss lösning och diskuterat på vilka sätt våra lösningar kan 

förbättras. Vi har också berättat varför vi valt de komponenter som vi gjort.   
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6 Slutsatser 

Vi har utvecklat en beacon med Wi-Fi-stöd för uppdatering via internet. Produkten kallas 

Beacone och som stöd till denna har vi utvecklat en webbplats där Beacones inställningar kan 

sättas. En mobil-applikation för Android-enheter har skapats med vilken en användare kan 

ansluta till en Beacone och göra inställningar, exempelvis när Wi-Fi-nätverk inte finns 

tillgängliga. 

6.1 Projektutvärdering 

Projektet har innehållit många delar som vi inte tidigare haft någon erfarenhet av. Det har lett 

till mycket ny kunskap och förståelse inom Bluetooth-teknik, beacons överlag, PHP-

skriptning, hemsideskonstruktion och applikationsutveckling. 

6.2 Problem 

Vi har knappt upplevt några problem alls när det gäller projektets struktur, upplägg eller 

genomförande. Flera aspekter som lätt hade kunnat leda till problem har fungerat bra. 

Kommunikationen mellan oss som team och med handledarna har fungerat felfritt, med korta 

återkopplingscykler och god stämning. Altran har varit frikostiga och snabba att köpa in det 

material vi har behövt för vårt arbete, och inga misstag har skett i varken beställningar eller 

leveranser från butiker. Det har känts som en bra balans mellan praktiskt och teoretiskt 

arbete, även om vi hade kunnat sprida ut skrivningen jämnare över perioden. Vi har haft fri 

tillgång till Altrans kontor med alla verktyg som krävts. 

   De få punkter som hade kunnat göras bättre är således mer lyx än nödvändighet. Vi hade 

till exempel med fördel valt en annan plattform för rapportskrivningen än Google Docs och 

Word Online, där båda lösningarna haft sina begränsningar. Google Docs har exempelvis 

inget inbyggt stöd för källhantering, och vi upplevde att Word Online betedde sig underligt 

och segt när vi båda arbetade samtidigt på dokumentet. 

   En av våra arbetsdatorer har under de första veckorna varit långsam och ineffektiv. En 

ny dator hade sparat flera timmars arbete om man ser till hela projektets gång. 

 



   

 

49 

 

6.3 Framtida arbete 

I nuläget är Beacone inte redo att släppas som en fullständig produkt. Merparten av 

funktionaliteten finns på plats men för att bli helt klar krävs några förbättringar. I 

hårdvaruväg skulle ett kretskort behöva skapas som enbart innehåller de nödvändiga 

komponenterna. I nuläget har Arduino-kortet flertalet komponenter som inte behövs och drar 

onödig ström.  

Vi har inte haft tid att fokusera på säkerheten under arbetet så det finns därmed en del 

brister som bör förbättras, dels behöver vi ändra från HTTP till HTTPS när en ny URL 

hämtas för att inte skicka meddelandet okrypterat. Registreringen på hemsidan bör ses över, i 

nuläget kan vem som helst registrera hur många konton som helst. En verifiering att en giltig 

epost används med verifieringsmejl kan vara ett bra steg att börja med. 

Beacones ID är i nuläget förbestämd i koden, vilket inte är en optimal lösning om 

produkten skulle börja säljas då alla skulle få samma ID. Detta är en viktig punkt som måste 

förbättras i framtiden. Det finns inte heller något sätt att koppla ihop en Beacone med en 

användare i nuläget. En lösning skulle kunna vara att första gången inställningsapplikationen 

ansluts till Beacone skulle ett ID sättas som kopplas ihop med användaren på webbservern.  

 En applikation för iOS som har samma funktionalitet som vår Android-applikation bör 

också utvecklas för att kunder inte ska vara låsta till Android telefoner.  

Just nu befinner vi oss i gränslandet mellan Bluetooth version 4 och 5 [54]. Eftersom 

Bluetooth 5 är så pass nytt och det är svårt att få tag i komponenter valde vi att använda 

Bluetooth 4 i vårt projekt. I framtiden finns det stor potential med att använda Bluetooth 5 i 

beacons, som innebär att paketen som skickas kan vara åtta gånger större, dvs 160 bytes. 

Detta innebär att för de flesta URL:er skulle inte en URL-förkortare behövas. Räckvidden är 

upp till fyra gånger längre med Bluetooth 5 så en beacon skulle täcka ett större område. Även 

överföringshastigheten är två gånger snabbare med Bluetooth 5 mot 4.  

6.4 Slutord 

Vi vill tacka våra handledare på Altran, Magnus Söderlind och Mattias Lindahl, som 

genom engagemang och frikostighet gjort projektet både roligt och inspirerande. Vi vill också 

tacka vår handledare från Karlstads Universitet, Tobias Pulls, för värdefull återkoppling på 

rapportskrivning och vägledning genom projektets alla faser.  
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7 Ordlista 

Arduino -  En öppen utvecklingsplattform bestående av både hårdvara och mjukvara. 

AT command - Korta textkommandon som skickas från en extern enhet för att 

konfigurera den mottagande enheten. 

BLE - Bluetooth Low Energy eller Bluetooth Smart, en utformning av klassisk Bluetooth-

kommunikation med samma räckvidd men lägre elkonsumtion. 

Eddystone - Ett öppet beacon-format som utvecklats av Google men kan användas av 

både Android och iOS. 

EID - Ephemeral IDentifier, är ett kortlivat identifieringsnummer som en viss typ av 

beacons skickar ut, vilket ändras med några minuters intervall. 

IoT - Internet of Things eller sakernas internet, avser när fysiska föremål med elektronik 

och nätverksuppkoppling används för att samla och utbyta data med varandra. 

LAN - Local Area Network, ett lokalt nätverk som består av ett antal enheter som kan 

kommunicera med varandra och ansluta till internet. 

PAN - Personal Area Network, personligt nätverk, syftar till ett litet nätverk med 

begränsad räckvidd. 

SPI - Serial Peripheral Interface, är en databuss för synkron seriell kommunikation som 

främst används för dataöverföring på korta avstånd. 

UART - Universal Asynchronous Receiver / Transmitter är en hårdvara som omvandlar 

parallell kommunikation till en seriell bitström. 

TLM - Telemetry, trådlös överföring av mätdata. 

UID - Unique IDentifier, en unik identifikation inom ett visst område. 

URL - Universal Resource Locator är en adress på internet till en viss resurs. 

WAN - Wide Area Network (stort nätverk) syftar vanligtvis till internet. 

Wi-Fi - En teknik för trådlös kommunikation i nätverk. 
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