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Sammanfattning 

På uppdrag av konsultföretaget Altran så skulle en allmän lösning skapas för att kunna 

modifiera ett modulärt användargränssnitt, det vill säga ett användargränssnitt som är uppdelat 

i ytor där varje yta, modul, består av separat information som till exempel dagens väderprognos. 

Modifieringen skulle kunna ske med en plattformsoberoende mobilapplikation, i realtid och 

över samma nätverk. Projektet skulle appliceras på en smartspegel, en produkt som i avstängt 

läge fungerar precis som en vanlig spegel men som i påslaget tillstånd visar information för 

användaren, som skulle byggas ihop. Projektet ska kunna återanvändas på andra liknande 

modulära användargränssnitt genom ett s.k. mellanprogram.  

En smartspegel byggdes med enkortsdatorn Raspberry Pi 3 B+ installerad med mjukvaran 

MagicMirror2. Vid applicering av projektet på smartspegeln så skapades en egenutvecklad 

modul för att kunna kommunicera med de installerade modulerna och mellanprogrammet samt 

modifiera gränssnittet. 

En mobilapplikation utvecklades för att fungera på mobiltelefoner med operativsystemen 

Android och iOS. Med denna kan smartspegeln modifieras på så vis att modulernas position 

kan bytas, nya moduler kan installeras och ersättas mot befintliga samt att de inställda 

modulerna kan gömmas eller visas.  

Ett mellanprogram utvecklades och har som funktion att skapa en anslutning mellan 

mobilapplikationen och det modulära användargränssnitt som det är applicerat på genom att 

fungera som ett översättningslager. På så vis kan en modifiering av det modulära 

användargränssnittet ske, i realtid och över samma nätverk, med mobilapplikationen. 

Projektet är unikt i sitt slag och kan, i teorin, återanvändas på andra modulära gränssnitt 

än på smartspegeln om de meddelanden som skickas vidare från mellanprogrammet till 

användargränssnittet hanteras på ett korrekt sätt. Detta kan vara något för ett framtida arbete då 

lösningen är enkel att vidareutveckla.  
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A portable framework for modifying user 

interfaces  

Abstract 

On behalf of the consulting company Altran this project is to create a solution to modify a 

modular user interface, a user interface which is divided into areas where each area, module, 

contains some kind of information. For example a clock or today’s weather report. A cross-

platform mobile application would be able to modify the modular user interface, in real-time 

over the same network. The project was to be implemented on a smart mirror, a product that 

had to be built and that displays information when turned on but when in an off mode looks like 

an ordinary mirror. The project was to be able to be reused on other similar modular user 

interfaces.  

A smartmirror was built with the single-board computer Raspberry Pi 3 B+ running the 

software MagicMirror2. To modify the smartmirror, a module for the smartmirror was 

developed to communicate with the other installed modules and the middleware. The developed 

module was also designed to enable easy modification of the user interface. 

A mobile application was developed to run on cellular phones running the operating systems 

iOS and Android. The application can modify the smartmirror thus changing the modules 

positions, installing new modules, replacing the existing modules with new ones and to hide or 

show the modules. 

A middleware was developed which had the function to create a connection between the 

mobile application and the modular user interface which is running the middleware thus 

working as a translation layer. With the middleware running, a modification of the user interface 

was able to happen, in real-time over the same network. 

This project can, in theory, be reused in other similar modular user interfaces other than the 

smartmirror if the messages sent through the middleware to the user interface are handled 

correctly.  
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1 Inledning 

Konsultföretaget Altran, som är projektets uppdragsgivare, är ett franskt världsledande företag 

som satsar på att utveckla framtidens produkter och tjänster. Altran har kunder inom bland annat 

flyg- och fordonsindustrin, försvar, energi och IT. Företaget har funnits i över trettio år och har 

över 45.000 anställda i fler än 30 länder [1]. I Sverige har de kontor i de större städerna såsom 

Stockholm, Göteborg, Malmö, men de finns även i Karlstad [2].  

 

Altran är intresserade av möjligheten att skapa en lösning som ska kunna modifiera ett befintligt 

modulärt användargränssnitt. Ett användargränssnitt som är uppdelat i ytor, där varje yta består 

av separat information t.ex. en klocka eller dagens väderprognos. Användargränssnittet ska 

kunna modifieras i realtid och över samma nätverk som en mobilapplikation. Varje del, så 

kallad modul, ska vara modifierbar med hjälp av en egenutvecklad mobilapplikation, oberoende 

av mobilens operativsystem. Med modifierbar menas egenskapen att kunna justeras efter 

användarens önskemål t.ex. att det ska vara möjligt att byta plats på de existerande modulerna 

och att kunna installera nya moduler som kan bytas ut mot de befintliga. 

 

Altrans önskemål är att lösningen ska vara utvecklad för att fungera som ett mellanprogram för 

att på så vis kunna vara möjlig att återanvända i andra liknande modulära användargränssnitt.  

Mellanprogram (eng. middleware) är program som skapar en anslutning mellan två 

distribuerade system genom att verka som en tolk och på så vis möjliggöra kommunikation och 

datahantering mellan systemen. De placeras i skiktet mellan operativsystemet och programmen 

som körs under det [3].  

 

Mellanprogrammet som utvecklats i detta projekt ska göra det möjligt att kunna modifiera det 

modulära användargränssnitt som det är applicerat på genom att skapa en anslutning mellan det 

och den utvecklade mobilapplikationen. Programmet ska därefter kunna appliceras med få, eller 

inga, justeringar på andra modulära användargränssnitt än det som valts i detta projekt. Utifrån 

vår vetskap så finns inte någon liknande lösning för modulära användargränssnitt. 

 

Enligt önskemål från Altran ska projektet tillämpas på en så kallad ”smartspegel”, en produkt 

med ett modulärt användargränssnitt och som i avstängt läge fungerar precis som en vanlig 
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spegel men som i påslaget tillstånd visar information för användaren. Informationen kan vara 

uppdelad över en yta, där en yta, s.k. modul, kan till exempel visa dagens väderprognos eller 

datum.  

 

Enligt bilaga A så skulle en smartspegel konstrueras och demonstrera hur projektet kan 

användas. Ett av de populäraste ramverken för att bygga en smartspegel är MagicMirror2, som 

utsågs år 2016 till det bästa Raspberry-Pi projektet [4]. Det finns flera forum med instruktioner 

och anvisningar på vilka komponenter som behöver köpas in, hur de ska monteras ihop samt 

vilka installationer som krävs för att bygga en smartspegel [5] [6]. Flera olika versioner av 

smartspeglar finns att bygga, till exempel stödjer vissa pekhantering och röststyrning [5] men 

ingen, utifrån vår vetskap, kan modifieras på samma sätt som den utvecklade lösningen i detta 

projektet kommer att bidra med. 

 

Syftet med projektet är att skapa en allmängiltig lösning som ska kunna modifiera ett 

befintligt modulärt användargränssnitt, i realtid och över samma nätverk, med en 

plattformsoberoende mobilapplikation. Projektet ska tillämpas på en smartspegel men ska även 

kunna återanvändas i andra liknande modulära användargränssnitt.  

1.1 Disposition 

I kapitel 2 får läsaren en inblick i de teknologier som har använts i projektet. En uppdelning av 

kapitlet har skett för att ge en överblick av vilka teknologier som har använts och i vilken del 

av projektet. I kapitel 3 kan läsaren ta del av den jämförelsestudie som gjordes för att avgöra 

hur projektet skulle implementeras. I kapitel 4 beskrivs design: här finns en uppdelning, i form 

av avsnitt, för varje del av projektet. I kapitel 5 redogörs för utformningen av 

mobilapplikationen, mellanprogrammet samt smartspegeln. I kapitel 6 anges hur den 

utvecklade lösningen i projektet applicerades på smartspegeln. I kapitel 7 diskuteras samt 

reflekteras det över brister i projektet och möjliga utvidgningar tas upp. Resultatet av projektet 

sammanfattas i kapitel 8.  
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2 Teknisk bakgrund 

Det här kapitlet ger den tekniska bakgrund som en läsare behöver för att förstå grunderna till 

de teknologier som har använts. Kapitlet är uppdelat i olika delar för att tydligare visa i vilken 

del av projektet som respektive teknologi har tillämpats. 

2.1 Mobilapplikation 

För att bygga projektets plattformsoberoende mobilapplikation, det vill säga en 

mobilapplikation som fungerar på mobiltelefoner oavsett deras operativsystem, användes flera 

teknologier för att få till den funktionalitet som eftersträvades. Programspråket som användes 

var JavaScript [7]. React Native [8] användes som ramverk för att utveckla själva 

mobilapplikationen och Expo användes som ett tillägg till React Native, då det ger utvecklaren 

möjlighet att nyttja flera användbara funktionaliteter som att inte bli begränsad till ett specifikt 

textredigeringsprogram [9]. För att göra det möjligt för användaren att kunna navigera mellan 

mobilapplikationens olika skärmar så användes React Navigation [10]. Ytterligare en teknologi 

som användes i utvecklandet av mobilapplikationen var React Native Elements [11]. Denna 

teknologi används för att snabba upp utvecklingsprocessen då det ramverket bidrar med färdiga 

och snygga komponent mallar som utvecklaren kan nyttja [12]. 

2.1.1 React Native 

Med ramverket React Native är det möjligt att utveckla mobilapplikationer för både Android 

och iOS med en enda JavaScript-kod [13]. React Native använder sig av JSX [14], en syntax 

som bäddar in XML i JavaScript, som utvecklades för att införa en lättförstådd syntax för att 

skapa trädstrukturer med egenskaper [15]. React Native är i grunden baserat på ReactJS [14], 

ett JavaScript-bibliotek som används för att bygga webbgränssnitt, men använder sig av native 

komponenter som är de komponenter som används av det underliggande operativsystemet 

istället för webbkomponenter som byggstenar [16]. Ett antal inbyggda komponenter som 

användare kan välja mellan förses av React Native, dock är inte användarna begränsade till just 

dessa då React Native har ett forum med tusentals utvecklare. Om de inbyggda komponenterna 

inte är tillräckliga så kan användare ladda ner önskade bibliotek från andra utvecklare [17]. 

Native komponenter, som till exempel Image, Text och View, kontrolleras i React Native 

av två datatyper; “state” och “props”. Props är permanenta parametrar [18] som används för 

att anpassa komponenterna, till exempel kan propen Source användas för att ange vilken bild 
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som ska visas när komponenten Image används [19]. En annan prop är Style, som används för 

att sätta stil på komponenter [20]. Om datan för komponenterna ska kunna ändras, till exempel 

om texten ska blinka, så måste datatypen state användas [18]. Till skillnad mot andra 

plattformsoberoende ramverk för mobilapplikationsutveckling, som ofta genom en WebView 

endast visar applikationen som en hemsida, så använder sig React Native av en brygga som i 

sin tur kallar på mobilens native API vilket resulterar i att det skapas riktiga 

gränssnittskomponenter för mobilens användargränssnitt. Det innebär att en mobilapplikation 

som är utvecklad med React Native kommer att kännas och agera precis som en native 

applikation [21]. Möjligheten att använda funktionaliteten ”Hot Reloading” finns för utvecklare 

som använder React Native. Hot Reloading är en funktionalitet som bidrar med att när  

utvecklaren sparar ändringar i React Native projekt så behöver inte hela mobilapplikationen 

kompileras om utan ändringarna dyker upp inom en sekund på mobiltelefonen. Syftet med 

denna funktionalitet är att korta ner den tid det tar mellan att spara ändringar och att se resultatet 

av dem i användargränsnittet [22]. 

2.1.2 React Native Elements 

React Native Elements är ett bibliotek [11] som förser användaren med en komplett uppsättning 

för att utveckla mobilapplikationer i React Native genom att bistå med fler användargränssnitt 

komponenter än de som finns i React Native biblioteket [12]. Komponenterna från React Native 

Elements är till en viss del stilsatta [23] och kommer med ett lätt samt användbart API, som 

kan användas för att ändra dem efter önskemål [12]. Det finns bland annat verktyg för att få 

komponenterna i mobilapplikationen att få ett gemensamt tema. Utvecklaren kan definiera olika 

teman med färger och genom verktygen i React Native Elements få alla komponenter att 

använda samma färgsättning utan att behöva ange färg för varje komponent [23].  

2.1.3 React Navigation 

React Native saknar ett inbyggt API för navigering [24]. Detta förses av React Native 

Navigation, som är en smidig lösning, skriven i programspråket JavaScript, för navigering av 

mobilapplikationer [10]. Mobilapplikationer är sällan uppbyggda med enbart en skärm. För att 

hantera presentationen av skärmarna, samt övergången mellan, dem erbjuder React Native 

navigatorer [25]. Några exempel på sådana är Switch, Stack och Tab navigatorer [26]. 

Stack navigatorn, som är den vanligaste navigatorn, i React Navigation gör det möjligt att 

hantera navigeringshistoriken genom att lägga till och ta bort objekt från stacken när 
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användaren interagerar med mobilapplikationen. Denna funktion är till exempel nödvändig om 

användaren ska kunna gå tillbaka till föregående skärm [24].  

2.1.4 Expo 

Expo [27] är en mängd olika tjänster, verktyg och bibliotek som kan användas för att bygga 

iOS och Android mobilapplikationer. Expo:s SDK ger tillgång till enhetens 

systemfunktionalitet vilket gör det möjligt att använda mobilenhetens accelerometer, GPS, 

kamera eller att få tillgång till filsystemet [27].  En annan möjlighet med Expo är att användaren 

inte blir begränsad till ett specifikt textredigeringsprogram, utvecklaren blir alltså inte bunden 

till Xcode för iOS eller Android Studio för Android [9]. Med Expo installerat i React Native 

projektet kan JavaScript-koden avlusas i Chrome Debugger tools istället [28]. Expo:s SDK är 

utformad för att jämna ut skillnader i olika plattformar vilket resulterar i att projektet blir 

portabelt då det kan köras i alla native miljöer som innehåller Expo:s SDK [27]. 

2.2 Mellanprogram 

Mellanprogram är program som skapar en anslutning mellan två distribuerade system genom 

att verka som en tolk och på så vis möjliggöra kommunikation och datahantering mellan 

systemen. De placeras i skiktet mellan operativsystemet och programmen som körs i det. Många 

olika varianter av mellanprogram finns, bland annat förekommer mellanprogram för 

programservrar, meddelandeorienterade mellanprogram samt mellanprogram för databaser [3]. 

Mellanprogram har fått en ökad betydelse i samband med ökningen av nätverksbaserade 

applikationer. De kan användas när organisationer bygger företagsövergripande 

informationssystem och behöver integrera tidigare applikationer med nya utvecklingar. Ett 

annat användningsområde är när förmågan att kunna interagera med Internetapplikationer via 

olika enheter, oavsett deras egenskaper, behöver möjliggöras för användaren [29]. För att, bland 

annat, kunna starta mellanprogrammet och utveckla det med programspråket JavaScript [30] så 

användes Node.js [31] vid implementeringen av projektet.  

2.2.1 Node.js 

Node.js är en servermiljö byggd med öppen källkod som kan köras på flera olika plattformar, 

bland annat på Windows, Linux och Mac OS X. Den kan generera dynamiskt sidinnehåll, 

hantera filer på servern, samla formulärdata samt modifiera datan i dataservern.  

Node.js gör det möjligt att köra JavaScript på servern [30] och bygger på Chromes V8 

JavaScript-motor [32]. Den är asynkron, vilket innebär att vid till exempel inläsning av en fil 
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så ska inte programmet behöva vänta på att inläsningen ska slutföras innan nästa uppgift kan 

påbörjas. Node.js eliminerar på så vis väntetiden och är minneseffektiv. Den är även 

händelsedriven vilket innebär att programspråket lyssnar efter händelser, t.ex. 

knapptryckningar eller annan interaktion som sker [30]. Node.js använder sig av pakethanterar-

programmet Node Package Manager (npm), som laddas ner automatiskt när Node.js har 

installerats. Utvecklaren kan då enkelt ladda ner paket, gratis, från npm registret, som är en 

databas innehållande tusentals paket utvecklade av andra. Varje paket innehåller filer som 

utvecklaren kan använda för att inkludera JavaScript-bibliotek i sitt projekt [33].  

2.3 Kommunikationsflöde 

Mellanprogrammet fungerar som ett översättningslager mellan mobilapplikationen och det 

modulära gränssnittet. För att möjliggöra kommunikation mellan dem så behövde det införas 

ett sätt att hantera meddelandeutbyte. Socket.IO [34] användes för detta ändamål. 

2.3.1 Socket.IO 

Socket.IO är ett bibliotek som möjliggör händelsebaserad tvåvägskommunikation mellan en 

webbläsare och en server, i realtid. Den är byggd ovanpå WebSockets API och Node.js. 

Socket.IO består av en Node.js server och en klient, som kan vara ett JavaScript-bibliotek för 

webbläsaren eller en annan Node.js-instans. Socket.IO fungerar på alla plattformar, webbläsare 

och enheter, och fokuserar på tillförlitlighet och hastighet. Den möjliggör automatisk 

återkoppling, som innebär att när kontakten förloras med servern så återupprättas anslutningen. 

En annan funktion, som den bidrar med, är urkopplingsdetektering, vilket innebär att både 

servern och klientens socket känner av när de har tappat uppkopplingen [34]. Socket.IO är en 

av de mest betydande biblioteken på npm [35]. 

2.4 Smartspegel 

Det modulära användargränssnitt som projektet ska appliceras på är en smartspegel. För att 

bygga en sådan så behövs, förutom hårdvara, en mjukvara. Flera olika versioner av smartspeglar 

finns att bygga med olika mjukvaror [5], dock är det populäraste sättet att bygga en smartspegel 

med en återvunnen dataskärm kopplad till en Raspberry Pi 3B+ installerad med mjukvaran 

MagicMirror2 [6].  
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2.4.1 MagicMirror2 

Projektet MagicMirror2 är skapat av utvecklaren Michael Teeuw och har blivit framröstat till 

det bästa Raspberry Pi projektet i den 50:e utgåvan av tidningen MagPi [36]. Projektet har ett 

användarforum med entusiaster som bidrar till att utveckla nya tredjepartsmoduler till 

mjukvaran [37]. Kärnan i MagicMirror2 mjukvaran innehåller ett API som gör det möjligt för 

utvecklare att skapa sina egna moduler [36]. MagicMirror2 bygger på Electron [37], som är ett 

ramverk för att bygga native applikationer för datorer. För att bygga applikationer med Electron 

används webbteknologierna HTML, CSS och JavaScript. Electron har använts i stora projekt 

såsom Atom, Skype och Visual Studio Code [38]. Electron stödjer endast, officiellt, 

enkortsdatorerna Raspberry Pi 2 och 3 och en automatisk installation kan göras. Inofficiellt kan 

Raspberry Pi 1 användas, dock behöver en manuell installation genomföras. Somliga användare 

har även lyckats att hitta ett sätt att få MagicMirror2 att fungera även på Raspberry Pi Zero [37]. 
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3 Jämförelsestudier 

För att avgöra hur vissa delar av implementeringsprocessen skulle genomföras gjordes en 

jämförelsestudie. Smart speglar kan byggas med olika enkortsdatorer [37] och för att bestämma 

vilken enkortsdator som passade projektets ändamål bäst gjordes en jämförelse. De 

enkortsdatorer som valdes ut för att jämföras var de som var kompatibla med mjukvaran 

MagicMirror2. Vilken utvecklingsmetodik skulle tillämpas och vilket ramverk skulle användas 

för att implementera mobilapplikationen behövde också tas ställning till och därför utfördes 

jämförelsestudier för dessa med. Varje jämförelsestudie består först av en samling information 

om de olika delarna, följt av en jämförelse mellan dessa baserad på de kriterier som var av störst 

betydelse för projektet. 

3.1 Enkortsdatorer 

Enkortsdatorer är små datorer som ofta används inom automation och robotik [39]. En 

enkortsdator består av ett kretskort med fastmonterade komponenter såsom mikroprocessor(er), 

minne, I/O- möjligheter m.m. likt en vanlig dator. Enkortsdatorer erbjuder ofta 

expansionsmöjligheter till andra enheter genom I/O-uttagen, vilket har gjort dem populära då 

de enkelt kan anpassas till diverse applikationer. Det finns många enkortsdatorer på marknaden 

med flera olika specifikationer som passar för olika ändamål [40].  

Det ramverk som har valts ut att användas i konstruktionen av en smartspegel är MagicMirror2. 

Denna mjukvara bygger på Electron, som officiellt endast stödjer enkortsdatorerna Raspberry 

Pi 2 och 3. För dessa kan en automatisk installation göras. Raspberry Pi 1 kan användas, dock 

behöver en manuell installation genomföras. Somliga användare har även lyckats att få 

MagicMirror2 att fungera på Raspberry Pi Zero [37]. Det finns inget officiellt stöd för 

enkortsdatorn Asus Tinkerboard men troligen fungerar MagicMirror2 på den då den nämns i 

mjukvarans forum samt att det finns moduler som stödjer den [41]. Att det finns en antydan till 

att mjukvaran kan fungera på andra enkortsdatorer ledde till att ytterligare två andra 

enkortsdatorer togs med i jämförelsen.  

3.1.1 Raspberry Pi enkortsdatorer 

Det finns flera modeller, med olika priser och egenskaper, av denna typ av enkortsdatorer  

från Raspberry Pi foundation [42]. Det är den mest populära varianten av enkortsdatorer med 

många hjälpforum som erbjuder bra support samt utvecklingsstöd för den som vill ta sig an ett 

projekt [43]. Operativsystemet som finns installerat på Raspberry Pi kallas Raspbian och är en 
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variant av Linux distributionen Debian [44]. Det stödjer bland annat programmeringsspråket 

Python [45]. 

3.1.1.1 Raspberry Pi Zero 

Raspberry Pi Zero är en prisvärd modell som har 1 GHz enkärnig processor, 512MB i RAM 

minne och en mini HDMI port. Den har även en Micro USB OTG [46]. 

3.1.1.2 Raspberry Pi 1 A+ 

Raspberry Pi 1 A+ är lågkostnadsvarianten av Raspberry Pi:n. Den har 40 stycken GPIO pins, 

stöd för mikro-SD kort. Den har 256MB i RAM och en BCM2835 processor [47].  

3.1.1.3 Raspberry Pi 2 Modell B 

Raspberry Pi 2 Modell B släpptes i februari 2015 och den har en 900MHz fyrkärnig ARM 

Cortex-A7 processor, 1GB i RAM, ett fullt HDMI uttag och 3,5mm ljuduttag [48]. 

3.1.1.4 Raspberry Pi Modell 3 B+ 

Raspberry Pi 3 B+ släpptes 2018 med en rad förbättringar jämfört med tidigare modeller. Några 

av dess egenskaper är 1.4 GHZ 64-bit fyrkärnig processor, Bluetooth, stöd för trådlöst nätverk, 

1GB RAM, möjlighet att koppla in mikrofon och skärm samt fyra USB 2.0 uttag [49].  

3.1.2 Tinker Board S 

En enkortsdator från Asus med fyra USB 2.0 portar, Wifi, 2GB RAM och Rockchip fyrkärnig 

RK3288 processor. Den stödjer mikro-SD kort men har även ett internminne på 16GB [50]. 

Tinker Board S kan köras på både Linux och Android och dess operativsystem heter TinkerOS 

[51].  

3.1.3 LattePanda 4G/64GB 

Denna enkortsdator har två 2.0 USB uttag samt en USB 3.0 port. Wifi och Bluetooth är 

integrerade och en extern enhet behöver därför ej kopplas till USB-uttagen för att få dessa att 

fungera. Andra egenskaper är 4GB RAM, 64GB internminne och Intel Cherry Trail Z8350 

fyrkärnig 1.44GHz Boost 1.92GHz processor. Den är dessutom kompatibel med Arduino. 

LattePanda är förinstallerad med Windows 10 och kan användas för att kolla mejl, redigera 

dokument och surfa på nätet [52]. 
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3.1.4 Orange Pi PC 

Orange Pi PC stöder flera operativsystem, bland annat Raspian, Ubuntu och Android. Några av 

dess egenskaper är tre USB 2.0-uttag, ett mikrofonuttag, 1GB RAM och A7 fyrkärnig, 

Allwinner H3, 1.3GHz processor. Den har dessutom videouttag [53]. 

3.2 Jämförelse av enkortsdatorer 

De kriterier som sattes för att bestämma vilken enkortsdator som lämpade sig bäst i detta projekt 

var: 

K1: Det ska gå att använda Linux som operativsystem på datorn. 

K2: Enkortsdatorn ska vara kompatibel med MagicMirror2. 

K3: Enkortsdatorn ska ha ett stort forum med många resurser att nyttja. 

Tabell 1 Visar om enkortsdatorerna klarar kriterierna 

Enkortsdatorer K1 K2 K3 

Raspberry Pi Zero 1 1** 1 

Raspberry Pi 1 A+ 1 1* 1 

Raspberry Pi 2 B 1 1 1 

Raspberry Pi 3 B+ 1 1 1 

Tinker Board S 1 1** 0 

LattePanda 1 0 0 

Orange Pi PC 1 0 0 

*inofficiellt kompatibel med MagicMirror2. 

**kompatibel med MagicMirror2 enligt användare på forum. 

 

De enkortsdatorer som mötte kraven var Raspberry Pi 3 B+ och Raspberry Pi 2 B. Då Raspberry 

Pi 3 B+ har bättre egenskaper så var det den som valdes i detta projekt.  

3.3 Apputvecklingsmetodik 

Enligt bilaga A så skulle mobilapplikationen fungera oberoende av vilket operativsystem som 

var installerat på mobiltelefonen. För att utveckla mobilapplikationen, som ska kunna modifiera 

det modulära användargränssnittet, behövde det tas ställning till vilka operativsystem som den 

skulle fungera på. Enligt tabell 1 så är Android och iOS de dominerande operativsystemen på 

marknaden för mobiltelefoner [54].  
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Tabell 2 Distributionen av operativsystem bland mobiltelefoner 

Android iOS Övrigt 

74.15% 23.28% 2.57% 

 

Att utveckla mobilapplikationen för operativsystemen Android och iOS innebär att den kommer 

att fungera på 97,43 % av alla telefoner. Utvecklingen av mobilapplikationen kan då ske på två 

sätt; cross-plattform och native [55]. 

3.3.1 Cross-platform 

”Cross-platform”, ett begrepp som på svenska översätts till plattformsoberoende [56], innebär 

i utvecklingssyfte, att mjukvaran utvecklas för att fungera i mer än en specifik miljö. Ett sådant 

exempel är när mjukvara utvecklas för att fungera på flera olika operativsystem, som Windows 

och macOS [57].  Plattformsoberoende mobilapplikationsutveckling är ett ämne som är i fokus 

just nu och som företag är tvungna att beakta när de planerar att skapa eller uppdatera 

mobilapplikationer [14].  

3.3.2 Native 

Ett alternativ till plattformsoberoende applikationsutveckling är den traditionella utvecklings-

metodiken där det utvecklas en applikation för varje plattform med ett plattformsspecifikt 

programmeringsspråk. För Android finns det flera olika programmeringsspråk som kan 

användas t.ex. Kotlin, Java eller Python och för iOS finns det Swift och Objective-C [55]. 

Applikationer som har dessa plattformsspecifika egenskaperna kallas för native applikationer 

[58].  

3.4 Jämförelse av apputvecklingsmetodik 

Det finns både fördelar och nackdelar med båda typer av mobilapplikationsutveckling.  

Fördelar med plattformsoberoende utveckling jämfört med plattformsberoende: 

• Det är billigare och snabbare att utveckla applikationer då endast en kodbas behöver 

utvecklas för flera plattformar. 

• Det är lättare och enklare distribuering av applikationen då endast en kodbas behöver 

kompileras. 

• Större potentiell kundkrets då applikationen kan användas på flera olika plattformar. 
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Nackdelar med plattformsoberoende applikationer jämfört med plattformsberoende: 

• Prestandaförsämring på grund av att applikationen inte integreras lika bra med mobilens 

operativsystem. 

• Användarupplevelsen kan påverkas negativt då plattformsoberoende applikationer inte 

har alla egenskaper som en native applikation har [55].  

 

Eftersom projektet var tidsbegränsat ansågs det vara bäst att utveckla en plattformsoberoende 

mobilapplikation för att stödja både Android och iOS. 

3.5 Plattformsoberoenderamverk 

De fyra ramverken som har valts ut att fokuseras på är några av de största på marknaden [59].  

3.5.1 React Native 

React Native är utvecklat och av Facebook och släpptes i mars 2015 [21] med öppen källkod 

[60]. Fördelar med React Native är att ett antal inbyggda komponenter som användare kan välja 

mellan förses av React Native och om de inbyggda komponenterna inte skulle vara tillräckliga 

så kan användare ladda ner önskade bibliotek från andra utvecklare [17]. En annan fördel är 

möjligheten att använda funktionaliteten ”Hot Reloading” [22]. Till skillnad mot andra 

plattformsoberoende ramverk för mobilapplikationsutveckling, som ofta genom en WebView 

endast visar applikationen som en hemsida, så använder sig React Native av en brygga som i 

sin tur kallar på mobilens native API vilket resulterar i att det skapas riktiga komponenter för 

mobilens användargränssnitt. Det innebär att en mobilapplikation som är utvecklad med React 

Native kommer att kännas och agera precis som en native applikation [21]. React Native har 

även ett stort användarforum vilket leder till att det ofta finns hjälp att hämta från andra 

utvecklare [60]. React Native finns inte bara för operativsystemen iOS och Android, utan det 

finns projekt som tagits fram genom React Native för Windows, för desktop med hjälp av Qt:s 

ramverk och för Turbolinks [61].  

3.5.2 Flutter 

Flutter är ett plattformsoberoende utvecklingsramverk för mobilapplikationer som skapades av 

Google. Flutter använder sig av Googles egenutvecklade språk, Dart, och ramverket släpptes i 

maj 2017 [62]. Flutter är uppbyggt av flera lager. Det första lagret är helt plattformsspecifikt 

och här skapar Flutter en Dart-virtuell maskin (VM) som kommunicerar med plattformens egna 
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API:er [63]. Det andra lagret är motorn som är skriven i C/C++ och där återfinns alla ramverk 

som har att göra med t.ex. animation, nätverk och filhantering [64]. Det tredje lagret är det som 

kallas Flutter Framework och det är det som utvecklare är i kontakt med. Här skapas till 

exempel widgets och teman [63]. Flutter stödjer i nuläget bara iOS och Android men utvecklas 

vidare från Google samt det stora användarforumet då Flutter har öppen källkod [65] och stödjer 

även funktionaliteten ”Hot Reload” [66]. 

3.5.3 Xamarin 

Xamarin är ett ramverk för att skapa plattformsoberoende mobilapplikationer. Xamarin startade 

2011 och blev senare uppköpt av Microsoft. Ramverket använder sig av C# som 

programmeringsspråk [67]. Med Xamarin kan det konstrueras applikationer för iOS, Android 

samt Windows Phone i Visual Studio. Applikationer byggda med Xamarin använder sig av 

plattformsspecifik hårdvaruacceleration och är kompilerade för native-prestanda [68].  

3.5.4 Ionic 

Ionic startade 2012 och är ett projekt med öppen källkod. Med Ionic kan det utvecklas 

applikationer för Android, iOS samt att det kan byggas Progressive Web Apps (PWAs) [69]. 

Ramverket använder sig av diverse webbteknologier t.ex. HTML, CSS, JavaScript och 

TypeScrip. Ionic använder sig av Cordova [70] för att översätta HTML, CSS och JavaScript till 

en native-applikation [71]. 
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3.6 Jämförelse av plattformsoberoenderamverk 

Det skapades flera olika kriterier för att bäst bestämma vilket ramverk som ska användas i detta 

projekt.  

K1: Ramverket ska ha öppen källkod. 

K2: Ramverket ska vara plattformsoberoende enligt den definition att det stödjer 

operativsystemen Android och iOS. 

K3: Utvecklandet i ramverket ska stödja “Hot Reloading”. 

K4: Ramverket ska vara moget på så sätt att det finns ett stort användarforum och möjligheten 

till att få hjälp finns. 

 

Tabell 3 Visar om ramverken klarar kriterierna 

Ramverk K1 K2 K3 K4 

React Native 1 1 1 1 

Flutter 1 1 1 0 

Xamarin 0 1 0 1 

Ionic 1 1 0 0 

Det ramverk som bäst stämmer överens med kriterierna i jämförelsen är React Native, så 

hädanefter ska mobilapplikationen till projektet utvecklas med React Native. 
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4 Design 

För att uppfylla Altrans önskemål så skulle följande delar av projektet designas: 

mobilapplikationen, mellanprogrammet, smartspegeln samt kommunikationsflödet mellan 

dessa. 

4.1 Kommunikationsflöde 

För att delar av projektet skulle kunna återanvändas i andra modulära gränssnitt så behövde 

kommunikationsflödet designas så att det skedde i flera steg, se figur 1.  

 

Figur 1 Illustrerar kommunikationsflödet. 

Kommunikationsflödet börjar med att mobilapplikationen skickar ett meddelande till 

mellanprogrammet. Beroende på vad meddelandet är, tolkar mellanprogrammet det, och 

skickar sedan vidare ett nytt meddelande till det modulära användargränssnittet. Vilket 

användargränssnitt som programmet skickar till och hur meddelandet ser ut beror på vilket läge 

mellanprogrammet är inställt på. 

 

Ett exempel på ett kommunikationsflöde kan vara att användaren trycker på en knapp för att 

visa en modul på användargränssnittet: då skickar mobilapplikationen ett meddelande till 

mellanprogrammet. Mellanprogrammet tolkar meddelandet och skickar sedan vidare 

meddelandet till det modulära användargränssnittet, smartspegeln, som tar emot det och en 

modifiering av det modulära användargränssnittet inträffar.  
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4.2 Mobilapplikationen 

Mobilapplikationen behövde utformas så att den skulle kunna användas på andra modulära 

användargränssnitt än smartspegeln. Detta innebar att skärmar, knappar med mera behövde 

utformas till att vara så generella som möjligt. Mobilapplikationen har fem skärmar som den 

kan navigera mellan, se figur 2. På den första skärmen, som visas vid uppstart av applikationen, 

kan användaren koppla upp sig till ett modulärt användargränssnitt. Därefter slussas användaren 

vidare till nästa skärm, som är mobilapplikationens hemskärm. Denna skärm innehåller flera 

olika komponenter, en av dem är ett sorterbart rutnät som visar hur modulerna är positionerade 

på användargränssnittet. Där återfinns även de knappar som är nödvändiga för att användaren 

ska kunna utföra de mest grundläggande funktionerna. I nedre delen på alla skärmar, förutom 

den första, så finns en navigationslist med tre klickbara ikoner. Användaren kan, med hjälp av 

denna navigationslist, enkelt ta sig till hemskärmen, inställningar samt sökskärmen. 

I sökskärmen kan användaren söka efter tredjepartsmoduler och ha möjlighet att kunna 

installera dem på användargränssnittet med ett klick. Skärmen för inställningar tillåter 

användaren att göra relevanta inställningar för användargränssnittet t.ex. att justera ljusstyrkan. 

 

 
Figur 2 Överblick över alla skärmar på mobilapplikationen. 
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4.2.1 Uppkopplingskärmen 

Denna skärm kommer att hantera allt som har med uppkoppling till användargränssnittet att 

göra, se figur 3. Användaren kan ange en IP-adress i inmatningsfältet och sedan trycka på en 

knapp, som är placerad under inmatningsfältet, för att koppla upp sig mot användargränssnittet 

via mellanprogrammet. Därmed är mobilapplikationen och användargränssnittet ihopkopplade, 

förutsatt att rätt IP-adress har angetts, och användaren navigeras vidare till hemskärmen.    

4.2.2 Hemskärmen 

Komponenterna högst upp på hemskärmen, i ett 2 x 2 rutnät, representerar de moduler som syns 

på användargränssnittet, se figur 4. Användaren kan dra i dessa för att byta position på 

modulerna efter önskemål. Varje cell i rutnätet representerar en modul och när användaren 

håller in en cell så förflyttas användaren till konfigurationsskärmen. Under rutnätet finns det 

knappar för de åtgärder som ska vara lättåtkomliga för användaren för att höja 

användarupplevelsen. Längst ner på skärmen ligger det, som tidigare nämnts, en navigationslist. 

 

Figur 3 Uppkopplingsskärmen. Figur 4 Hemskärmen. 
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4.2.3 Konfigurationsskärmen 

I denna skärm, se figur 5, kan användaren modifiera den modul som valdes i hemskärmen med 

hjälp av en “dropdown”-meny som innehåller alla befintliga moduler som finns installerade på 

användargränssnittet. När användaren gjort sitt val finns det möjlighet att skriva in den 

informationen som behövs, för att modulen ska fungera korrekt i den underliggande textrutan. 

Användaren kan navigera tillbaka till hemskärmen och därför finns det även en återgångsknapp 

i denna skärm.  

4.2.4 Inställningsskärmen 

Om användaren har valt att klicka på kugghjulsikonen i navigeringsfältet så ska 

inställningsskärmen visas, se figur 6. I denna skärm finns alla möjliga inställningar för 

användargränssnittet som t.ex. starta om smartspegeln eller koppla bort mobilapplikationen. 

  

Figur 5 Konfigurationsskärmen- Figur 6 Inställningsskärmen. 
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Figur 7 Sökskärmen. 

4.2.5 Sökskärmen 

När användaren klickar på sökikonen i navigeringsfältet så visas sökskärmen, se figur 7. Längst 

upp på sökskärmen finns det ett fält som användaren kan använda för att söka efter moduler i 

en lista. När användaren har valt en modul dyker det upp information om modulen, under listan, 

och det finns även en knapp som användaren kan trycka på för att installera modulen i fråga. 

4.3 Mellanprogram 

För att lösningen skulle kunna återanvändas i andra liknande gränssnitt så behövde 

mellanprogrammet utformas för att fungera som ett översättningslager mellan 

mobilapplikationen och det modulära gränssnittet. Detta innebar att meddelanden skulle både 

kunna skickas och tas emot. Den skulle även vara utformad till att vara så generell som möjligt 

så att få inställningar skulle behöva göras när den skulle appliceras på ett annat modulärt 

användargränssnitt.   
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4.4 Smartspegel 

Förutom hårdvara så behövs även mjukvara för att skapa en smartspegel. De 

hårdvarukomponenter som behövs för att bygga smartspegeln är: 

• En dataskärm. 

• En ram av något slag som är stor nog för att skärmen ska få plats och djup nog för att 

rymma alla komponenter. 

• En enkortsdator. 

• Eventuella sladdar. 

• Ett SD kort. 

• En tvåvägs spegel som kan antingen köpas eller skapas själv med en spegelfilm och en 

glasskiva [72]. 
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5 Implementation 

Detta kapitel tar upp implementeringen av mobilapplikationen, de filer och komponenter som 

använts samt deras syfte. Vidare beskrivs hur implementeringen av mellanprogrammet gick till 

samt konstruktionen av smartspegeln. Källkoden för projektet kan hittas på GitHub [73]. 

5.1 Mobilapplikation 

Mobilapplikationen utvecklades plattformsoberoende med JavaScript och ramverket React 

Native. Varje skärm i mobilapplikationen utgörs av en JavaScript-fil. De ofta förekommande 

komponenterna från React Native som användes för att bygga upp skärmarna, nämns nedan.   

5.1.1 Ofta förekommande komponenter 

Flera komponenter har använts mer än en gång, i flera skärmar. För att undvika upprepning så 

beskrivs de nedan. 

5.1.1.1 View 

View är den mest fundamentala komponenten som finns från React Native och används för att 

bygga användargränssnitt. Det är en behållare som stödjer “stilning”, “flexbox” samt 

“pekhantering”. Om flera olika komponenter behöver omslutas för att sedan “stylas” så kan 

detta göras med en View. Komponenten View blir direkt översatt till den native vyn som 

motsvarar plattformen som React Native körs på, det vill säga om React Native körs på en 

Android enhet så blir View översatt till android.view. View kan även användas när flera 

element behöver nästlas då den är designad för att kunna nästlas i andra View och kan ha från 

noll till flera barn [74] [75]. 

Komponenten View används i alla skärmfiler. Den fungerar som en behållare för alla andra 

komponenter, såsom knappar och text, som ska visas på skärmen. I denna behållare har 

komponenterna “stylats” och deras placering har angetts. Eftersom View även stödjer 

händelser: om till exempel något ska inträffa när en knapp trycks på, så har även dessa 

tillämpats här. I några av skärmarna, i t.ex. Home.js, har flera View komponenter använts och 

nästlats in för att dela upp skärmen i flera vyer.  

5.1.1.2 ScrollView 

ScrollView är en komponent som möjliggör skrollning både horisontellt och vertikalt. Den 

fungerar som en behållare som rymmer flera komponenter och Views. ScrollView fungerar 



 

 22 

bäst när det är en liten mängd data som ska presenteras på skärmen [76]. ScrollView har 

nyttjats för att göra inställningsskärmen rullbar.  Allt som ska visas på skärmen och ska gå att 

rulla igenom, som t.ex. View, knappar m.m. har inneslutits i denna behållare. Detta har 

resulterat i att användaren kan scrolla vertikalt för att komma åt information på skärmen. 

5.1.1.3 Text 

Denna React Native komponent användes för att visa text på skärmarna. Komponenten stödjer 

“styling”, nästling och pekhantering [77]. “Styling” har använts för att ange typsnitt, textstorlek 

m.m.  

5.1.1.4 Button 

Denna komponent har använts då det finns behov av knappar. Button uppvisas bra på alla 

plattformar och kan utformas efter behov [78]. Knapparna har anpassats vad gäller färg, storlek 

och text m.m. 

5.1.2 Kommunikationsteknik 

Den övergripande teknologin som har använts för att möjliggöra kommunikation mellan 

mobilapplikationen och mellanprogrammet är Socket.IO [34]. Mobilapplikationen är en 

Socket.IO klient som försöker koppla upp sig mot en Socket.IO server. I uppkopplingsskärmen, 

som är den första skärmen som visas, har användaren möjlighet att skriva in en IP-adress. Denna 

angivna adress används därefter för att försöka koppla upp klienten mot Socket.IO servern. Om 

IP-adressen stämmer överens med den IP-adress som servern körs på så upprättas en anslutning. 

 

Det var viktigt att implementera kommunikationsflödet på ett enkelt och koncist sätt så att det 

skulle vara enkelt att få en överblick på hur meddelanden strömmade genom alla steg. För detta 

användes en av Socket.IOs inbyggda funktioner: möjligheten att definiera kanaler. När 

mobilapplikationen skickar ett meddelandet så görs det på kanaler som är namngivna på ett så 

beskrivande sätt som möjligt och med “camel casing” [79]. Mellanprogrammet tar emot 

meddelandet från mobilapplikationen och skickar det vidare på en annan kanal som har “mm” 

som prefix. Prefixet anger att meddelandet ska till MagicMirror2. På samma sätt flödar 

meddelandet tillbaka till mobilapplikationen från MagicMirror2, se figur 8.  
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Figur 8 Teknologier och meddelandestruktur. 

5.1.3 App.js 

App.js är applikationens startpunkt och i denna fil hittas bland annat all logik kring skärmarna 

samt hur de relaterar till varandra, se figur 9. Här skapas mobilapplikationens olika skärmar, 

som delas upp i lager. För att skapa det första lagret används komponenten 

SwitchNavigator från React Navigation. Den gör så att endast en skärm visas i taget och 

sköter navigeringen mellan den första skärmen, som är uppkopplingskärmen, och resterande 

skärmar.  

SwitchNavigator hanterar inte återgångsåtgärder, vilket utnyttjas här så att användaren 

inte ska kunna gå tillbaka till uppkopplingskärmen, med t.ex. iOS inbyggda svepning från 

vänster till höger, av misstag, och därmed bli utloggad. Det andra lagret av skärmar skapas av 

en så kallad TabNavigator från React Navigation. TabNavigatorn skapar en layout med 

en navigeringsmeny längst ner på skärmen och resterande del av ytan täcks av skärmen som 

har valts i menyn. I TabNavigatorn ligger det tre skärmar; hemskärmen, sökskärmen och 

inställningsskärmen. Alla tre skärmar, med sina ikoner, är valbara i navigeringsmenyn.  

Hemskärmen och konfigurationsskärmen är relaterade genom en StackNavigator vilket 

innebär att användare kan navigera till konfigurationsskärmen från hemskärmen och tillbaka 

samt att de har även möjlighet att använda sig av de inbyggda funktionaliteterna som att t.ex. 

kunna använda mobiltelefonens tillbaka knapp. En behållare används för att omsluta alla lager 

i SwitchNavigatorn och på så vis länka den till appen.  
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Figur 9 Relationen mellan skärmarna i mobilapplikationen. 

5.1.4 Connect.js 

I Connect.js återfinns koden som skapar uppkopplingsskärmen, som är den skärm som visas 

först när mobilapplikationen startas. I filen bildas en trädstruktur med flera olika komponenter. 

Den första komponenten, som kan anses vara roten i trädstrukturen, är en View. Inuti  

View-komponenten finns två andra komponenter. En av dessa är en Input-komponent från 

React Native Elements, som skapar ett fält som användare kan ange text i. Till Input 

komponenten anges några “props” för att ordna så att inmatningsfältet får en platshållartext där 

det står “Your Raspberry PI:s IP” så att användaren förstår vad som efterfrågas. När användaren 

anger text till Input komponenten så sparas texten i uppkopplingsskärmens tillstånd så att texten 

kan användas senare. I View-komponenten finns det även en Button komponent som skapar 

en knapp. Med props till komponenten, sätts en titel till knappen och en funktion, 

TryToConnect(), som körs när knappen klickas på. Till TryToConnect() skickas 

texten som låg sparad i uppkopplingsskärmens tillstånd. TryToConnect() kontrollerar om 

socketen är uppkopplad och om den inte är det så kallar den på  en funktion som validerar texten 

som har angetts. Funktionen använder sig av en RegEx kontroll för att bestämma om texten 

följer strukturen av en IP-adress. Vid felaktig inmatning får användaren upp ett meddelande när 

uppkopplingen misslyckas. Om inmatningen är korrekt så görs ett försök till uppkoppling mot 

den angivna IP-adressen. Om försöket lyckas så navigeras användaren vidare till nästa skärm, 

se figur 10. 
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Figur 10 Överblick hur funktionsanropen går innan navigering. 

 

Om användaren lyckats koppla upp sig mot mellanprogrammet, och på så sätt navigerats till 

nästa skärm, sparas IP-adressen lokalt på mobiltelefonen så om användaren går in på 

mobilapplikationen vid ett senare tillfälle kommer applikationen att försöka återetablera den 

tidigare uppkopplingen automatisk med hjälp av den lagrade IP-adressen. Om det misslyckas 

visas ett meddelande som beskriver att användaren får skriva in en IP-adress. 

5.1.5 Home.js 

I denna fil finns det som berör hemskärmen. Flera stycken View-komponenter är nästlade för 

att skapa utseendet på denna skärm. Den underliggande View innehåller det som skapar den 

övre delen av skärmen, React Native Elements komponenten Header. Den, i sin tur, omsluter 

flera React Native komponenter, såsom Text, Style m.m., och deras props. Här skapas bland 

annat Edit knappen, som vid tryck ändras till Save. I nästa View finns en så kallad 

SortableGrid [80], som är en tredjepartsutvecklad komponent. Denna används för att 

positionera modulerna och sortera dem till en angiven layout, även om en omflyttning av 

modulerna skulle ske. Varje modul representeras av React Native Elements-komponenten, 

Avatar. Möjligheten att dra och flytta om modulerna är från början inaktiverad. Den aktiveras 

när Edit knappen trycks på. Därefter kan användaren hålla in och dra i en modul för att ändra 

dess position. När ändringen är gjord och användaren trycker på Save så skickas den slutgiltiga 

positioneringen av layouten vidare. För att utforma Hide och Show knapparna så används två 

Button komponenter, som sätts i en View. När en av dessa trycks på så skickas en signal vidare 

så att modulerna antingen aktiveras eller inaktiveras.  
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5.1.6 Configuration.js 

Det som berör konfigurationsskärmen hittas i denna fil. Filen är strukturerad så att en View 

rymmer en ScrollView som i sin tur innehåller två Card-komponenter. Card är React 

Native Elements komponenter som används för att visa samt avskilja information, t.ex. bilder, 

knappar och text. Den första Card-komponenten utgör den del av skärmen som ska visa den 

modul som, av användaren, är vald att kunna bli konfigurerad. Här finns en Avatar, en Native 

Elements komponent, som fungerar som en sorts “ikon” och som används för att kunna 

representera modulen. Det finns även två Text-komponenter i denna Card för att ange namnet 

på modulen samt vilken position den har. Den andra Card-komponenten innehåller bland annat 

React Native Elements komponenten Button-group som används för att göra så att Hide 

och Show knapparna sitter ihop och placeras linjärt. Under dessa två knappar finns 

komponenten som skapades i Setting.js. Denna skapar grunden för ett menyalternativ och 

kan anpassas efter behov. Det menyalternativ som skulle utformas var att när nedåtpilen skulle 

tryckas på så skulle en lista presenteras för användaren. Komponenten Picker inkluderades i 

setting koden för att få listan rullbar, dock så fungerar detta endast på mobiltelefoner med 

operativssytemet iOS. För telefoner med operativsystemet Android så dyker en ”dropdown”-

lista upp när nedåtpilen trycks på. Knappen Save Changes är i en View och den är till en 

början inaktiverad. När användaren gör en ändring, det vill säga väljer en annan modul än den 

befintliga, så aktiveras den. Om den trycks på så skickas ett meddelande till det modulära 

användargränssnittet att spara den aktuella placeringen av moduler och den valda modulen 

ersätter modulen som var där innan. Sedan skickas användaren tillbaka till 

uppkopplingsskärmen för att vänta på att gränssnittet startar om. 

5.1.7 Search.js 

Sökskärmens komponenter återfinns i denna fil. Likt många andra skärmar i 

mobilapplikationen så finns även här flera nästlade View-komponenter. I den första  

View-komponenten finns det som utgör huvudet av skärmen och som ligger i React Native 

komponenten Header. För att få en sökruta och en lista som visar sökträffar så användes den 

tredjepartsutvecklade komponenten SearchableDropdown [81]. Denna komponent gör så 

att när användaren trycker på sökrutan så presenteras en lista på alla tillgängliga moduler att 

ladda ner. Användaren kan även ange ett sökord och då genereras en filtrering av listan baserad 

på sökordet. När en modul har valts så ska den lyftas fram och listan skall återgå till 

standardläge. För att användaren ska kunna se vilken modul som har valts samt eventuell 
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medföljande information så implementerades detta i en separat View med komponenterna 

Button, Text och ScrollView. Komponenten Button användes för att skapa en 

installationsknapp.  

5.1.8 Settings.js 

I Settings.js hittas det som berör inställningsskärmen och består bland annat av flera  

View-komponenter. Den första View-komponenten består först av den del som beskriver 

menyn med dess ikoner längst upp i skärmen. Resterande del av View är inbäddad i en 

ScrollView för att göra det möjligt att scrolla. I ScrollView-komponenten finns 

komponenten som skapas i filen Setting.js. Denna komponent används här flera gånger, 

med en viss modifikation, för att skapa de olika alternativen. Nästan varje upprepning av denna 

komponent innehåller i sin tur en View, som rymmer en Text komponent. Ett av 

menyalternativen är möjligheten att justera ljusstyrkan. Detta implementerades genom att tre 

ikoner lades till från React Native Elements, som representerade låg, medel och full ljusstyrka. 

Dessa ikoner omslöts separat i en TouchableHighlight komponent från React Native. 

Denna komponent gör så att när en av ikonerna trycks på så ändras opaciteten i den 

underliggande View-komponenten och på så vis påverkas ljusstyrkan. 

5.1.9 Setting.js 

I filen Setting.js finns en komponent som kan visa information och vars yta expanderar vid 

tryck på en angiven pil. När ytan expanderas så utökas informationen som syns. Innehållet i 

Setting.js komponenten animeras ut med hjälp av React Native´s Animated [82].  

Denna komponent, som skapas av denna fil, används i både inställningsskärmen samt i 

konfigurationsskärmen. Komponenten är egentligen skapad av en animerad View och inuti den 

finns det ytterligare två Views. Den ena är till för att skapa den del som innehåller React Native 

komponenterna Text och TouchableHighlight. Dessa används för att skapa en titel på 

inställningen och en tryckbar ikon. I den andra View-komponenten sätts maxhöjden på ytan 

vid expansion. Med denna struktur kan komponenten enkelt återanvändas och justeras för att 

skapa inställningsalternativ som följer samma struktur. 
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Figur 11 Ett inställningsalternativ gjort med komponenten Setting. 

Ett exempel på ett inställningsalternativ som har gjorts med komponenten Setting. Titeln på 

inställningen är “Brightness” och innehållet är tre ikoner som representerar de olika 

ljusstyrkorna som finns som valbara, se figur 11.  

5.2 Mellanprogramvara 

Mellanprogramvaran, som kommer att köras på samma hårdvara som det modulära 

användargränssnittet, ska kunna ta emot meddelanden från en enhet men även kunna skicka 

tillbaka meddelanden till enheten över samma nätverk. Detta genomfördes med Node.js och 

ramverket Socket.IO. Node.js är JavaScript-miljön som kör själva programvaran medan 

Socket.IO sköter hanteringen av uppkopplingen till enheterna samt meddelandeutbytet mellan 

dem. För att Socket.IO ska kunna fungera så behövs en server. Detta resulterade i att en 

webbserver användes och implementerades så att den skulle starta när programmet kördes. 

Servern, som fungerar som en plats för Socket.IO att kunna verka på, lyssnar på en viss port. 

När en Socket.IO-klient försöker koppla upp sig mot servern på denna port så uppstår en 

”connection” händelse som fångas upp och därmed kan de meddelanden som strömmar genom 

uppkopplingen lyssnas på. Dessa meddelanden har då skickats på en viss kanal. Hanteringen 

av de inkommande meddelandena baseras på vilken kanal de har ankommit på. Om, till 

exempel, ett meddelande ankommer på kanalen “message” så skrivs meddelandet ut i konsolen 

och ett svar på vilket Socket id denna uppkoppling har skickas tillbaka på samma kanal.  

Detta program kan alltså ta emot uppkopplingar från Socket.IO-klienter och meddelande 

utbyten kan ske i båda riktningarna.    
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5.3 Konstruktion av smartspegel 

Den ekonomiska begränsningen i bilaga A resulterade i att en begagnad dataskärm köptes in 

samt att en tvåvägsspegel konstruerades genom att en spegelfilm placerades på en glasskiva. 

Övriga komponenter köptes in från diverse återförsäljare. Den enkortsdator som köptes in, 

baserad på jämförelsestudien, var en Raspberry Pi 3B+. För att installera mjukvaran följdes 

instruktionerna på webbsidan för MagicMirror2.    
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6 Applicering på smartspegel 

För att kunna modifiera en smartspegel med projektets mobilapplikation och mellanprogram så 

behövde en MagicMirror2 modul utvecklas. Den egenutvecklade modulen har som funktion att 

kunna kommunicera med de installerade modulerna och mellanprogrammet samt att kunna 

modifiera gränssnittet.  

6.1 MagicMirror2 modul 

En MagicMirror2-modul består av en samling filer, som gör det möjligt för modulen att visa 

information på en viss del av ytan av smartspegeln. Några exempel på moduler som kommer 

förinstallerad med ramverket MagicMirror2 är en klocka, en kalender och dagens väderprognos. 

I forumet för MagicMirror2 finns många tredjepartsutvecklade moduler som går att installera 

och använda på smartspegeln t.ex. en modul för att visa information kring västtrafiks 

kollektivtrafik, dock så saknas en modul som kan kommunicera med andra installerade moduler 

[37]. För att kunna modifiera smartspegelns gränssnitt så behövde det utvecklas en egen modul 

som, förutom att kunna kommunicera med andra moduler, skulle kunna kommunicera med 

mellanprogrammet för att sedan vid mottagande av meddelanden från mobilapplikationen 

modifiera gränssnittet.  

 

Modulen som utvecklades döptes till MagicMirrorMe. Filstrukturen på den utvecklade modulen 

ser ut på följande vis: 
• MagicMirrorMe.js 

• MagicMirrorMe.css 

• node_helper.js 

I projektet finns det fler filer än dessa tre, men dessa är de mest relevanta. 

 

MagicMirrorMe.js är filen som är representerar modulen. I filen finns alla 

konfigurationsmöjligheter för modulen, de funktioner som styr vad som ska synas på 

smartspegeln och funktionalitet för att ladda in CSS filen. MagicMirrorMe.js är den enda 

fil som kan göra ändringar på gränssnittet. Modulen visas på gränssnittet genom funktionen 

getDom(). Om denna funktion är definierad i filen så kommer ramverket att kalla på den när 

det frågar efter vad som ska visas på skärmen. IP-adressen som Raspberry Pi:n har valts ut att 

visas med denna. Detta för att det ska vara lättare för användare att ta reda på vad de ska skriva 
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in i uppkopplingsskärmen i mobilapplikationen. Filen MagicMirrorMe.js arbetar ihop 

med den andra JavaScript-filen, node_helper, som är den som kommunicerar med 

mellanprogrammet. MagicMirror2 har ett eget inbyggt Socket.IO-system vilket tillåter 

node_helper.js att kommunicera med MagicMirrorMe.js.  

 

 

Figur 12 Översiktsbild över meddelandestrukturen i MagicMirror2. 

I figur 12 kan en översikt över meddelandestrukturen i MagicMirror2 studeras när 

mellanprogrammet frågar smartspegeln efter dess layout. När meddelandet når node_helper 

filen skickas det vidare till MagicMirrorMe-filen, där spegeln räknar ut vilken layout den 

har i nuläget och svarar med ett meddelande som går igenom hela kommunikationsflödet hela 

vägen tillbaka till mobilapplikationen. 

 

De meddelanden som är implementerade är: 
1.     mmHideModule, 

2.     mmShowModule, 

3.     mmShowAll, 

4.     mmHideAll, 

5.     mmInstallModule, 

6.     mmGetModuleConfig, 

7.     mmGetInstalledModules, 

8.     mmToggleIp, 

9.     mmChangePosition, 

10. mmSaveModules, 

11. mmRestart, 

12. mmGetLayout. 
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När ett meddelande når node_helper.js på kanalen mmHideModule så skickas det 

vidare till MagicMirrorMe-modulen som sedan nyttjar ramverkets objekt MM för att få fram 

vilka moduler som körs i nuläget för att sedan gå igenom dem och hitta den eftersökta modulen. 

När modulen har hittats så kallas dess hide-funktion, vilket resulterar i att modulen göms. På 

liknande vis fungerar det när användaren vill visa en modul. Ett meddelande skickas på 

mmShowModule-kanalen innehållande det namn på modulen som ska visas. Ramverkets 

objekt MM nyttjas för att hitta modulen och när den har hittats så kallas show funktionen på 

modulen i fråga.  

 

På kanalen mmInstallModule ankommer det meddelanden från mobilapplikationen när 

användaren har valt en modul i sökskärmen samt tryckt på knappen för installation. Ett 

meddelande skickas då, bestående av namnet på modulen användaren vill installera samt en 

adress till vart det går att hitta den. När node_helpern tar mot ett meddelande på denna 

kanal skickas det inte vidare till MagicMirrorMe filen utan stannar i node_helper-filen 

och en git clone körs på den adress som skickats med. Det som installeras hamnar i 

“/modules/” mappen, där alla installerade moduler ligger.  

 

Kanalen mmGetInstalledModules är reserverad för meddelanden som kommer när 

användaren navigerar till konfigurationskärmen. mmGetInstalledModules finns för att 

mobilapplikationen behöver veta vilka moduler som är installerade på smartspegeln för att 

sedan göra de valbara i en lista. När meddelandet når node_helper, tar den reda på vilka 

undermappar som existerar under mappen “/modules/” på smartspegeln. Den sorterar bort 

de moduler som inte ska vara valbara och skickar sedan tillbaka en array av de modulerna. 

När meddelandet sedan når mobilapplikationen så populeras en lista med det node_helper 

hittade. 

 

På kanalen mmToggleIp kommer det meddelanden när användaren vill gömma vad vår modul 

visar på skärmen, det vill säga IP-adressen. Meddelandet skickas när användaren gått in på 

inställningsskärmen och tryckt på av/på knappen för IP-adressen. 

 

Kanalen mmChangePosition är reserverad för meddelanden när användaren väljer att byta 

plats på de olika modulerna i gränssnittet. Meddelandet skickas när användaren, som är på 
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mobilapplikationens hemskärm, trycker på Edit-knappen samt ändrar plats på modulerna och 

trycker sedan på Save-knappen. När ett meddelande från denna kanal kommer fram till 

MagicMirrorMe filen, utnyttjas en annan tredjepartsutvecklad modul som heter  

MMM-Dynamic-Modules. Denna modul gör det möjligt att skicka ett meddelande på 

modulernas position på gränssnittet och flyttar dem sedan därefter.  

 

Mobilapplikationen skickar meddelanden på kanalen mmRestart när användaren vill starta 

om MagicMirror2-mjukvaran. Detta meddelande skickas även när användaren byter ut en 

befintlig modul mot en annan och sparar. 

 

Kanalen mmSaveModules tar emot meddelanden när användaren vill spara det nuvarande 

upplägget av moduler. När ett meddelande kommer så innehåller det en array av objekt, som 

representerar vilka moduler samt vilka positioner de har i mobilapplikationen. För att 

ändringarna ska verkställas måste MagicMirror2 mjukvaran startas om därefter.   

 

På kanalen mmGetLayout skickas meddelanden när användaren vill få reda på vilka moduler 

som finns i gränssnittet samt deras position. När det är uträknat så skickas ett meddelande 

tillbaka på kanalen mmSetLayout till mobilapplikationen och därmed sätts den korrekta 

representationen av moduler i mobilapplikationen. 
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6.2 En demonstration på hur det kan användas 

När Raspberry Pi:n kopplas till en strömkälla så startar den först för att därefter köra startskript 

för MagicMirror2 mjukvaran och mellanprogrammet. Nu när smartspegeln är uppstartad, visas 

de moduler som mjukvaran är inställd på samt den egenutvecklade modul som visar 

smartspegelns IP-adress, se figur 13.  

 

 

Figur 13 MagicMirror2 med den egenutvecklade modulen installerad. 

En användare med den egenutvecklade mobilapplikation installerad på mobiltelefonen kan då 

skriva in IP-adressen som visas på gränssnittet i mobilapplikationens uppkopplingsskärm och 

därefter trycka på knappen ”Connect!”. 
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Om det går att skapa en uppkoppling förflyttas användaren vidare till hemskärmen och där visas 

det sorterbara rutnätet som är populerat med de moduler som finns i MagicMirror2-gränssnittet, 

se figur 14. Därefter kan användaren, till exempel, söka upp och installera en 

tredjepartsutvecklad modul för att därefter byta ut den mot en av de befintliga modulerna som 

finns i gränssnittet. Detta görs genom att först navigera till sökskärmen genom att trycka på 

förstoringsglas-ikonen i navigeringslisten, som ligger i botten på skärmen.  Därefter kan 

användaren antingen söka på den modul som den vill installera eller trycka sig igenom listan. 

När en modul väljs så uppdateras det med information, som placeras i den nedre delen av 

skärmen, med en kort beskrivning av modulen i fråga. Användaren kan installera den utvalda 

modul  genom att trycka på ”Install” knappen.  

  

Figur 14 Visar flödet från uppkoppling till installation av modul. 
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När användaren vill byta ut någon av de befintliga modulerna mot den nyinstallerade så 

navigerar användaren till hemskärmen genom att trycka på hus ikonen i navigationslisten. Här 

ska den komponent, som ska bytas ut, hållas in ett tryck på. Då förflyttas användaren till 

konfigurationsskärmen, där användaren kan välja en modul att ersätta den befintliga med, se 

figur 15. ”Change Module” ytan kan expanderas genom att trycka på pilen till höger och då 

dyker en lista upp på vilka moduler som finns som valbara. När användaren har valt den modul 

som ska ersätta den befintliga så sparas ändringen genom att knappen ”Save” trycks på och 

användaren förflyttas tillbaka till uppkopplingskärmen. Här får användaren vänta på att  

MagicMirror2-gränssnittet startar om, med den nya modulen på plats, se figur 16 och 17.  

 

Figur 16 MagicMirror2 gränssnittet före 

ändring 

Figur 17 MagicMirror2 gränssnittet efter 

ändring 

Figur 15 Visar flödet från installation till ersättning av modul. 
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7 Diskussion 

Projektet bidrar med en implementation till smartspegeln som inte finns utvecklad och 

som kan nyttjas av entusiasterna i MagicMirror2-forumet. Därför skulle en dokumentation om 

appliceringen på smartspegeln, som inkluderar information om den egenutvecklade modulen, 

och uppladdning av kod kunna göras för att bidra till forumet för MagicMirror2.  

Ingen inställningsinformation kan anges i mobilapplikationen för moduler. Om till exempel 

användaren tillhör en viss tidszon så kan detta inte ställas in i mobilapplikationen. I fallet 

applicering på smartspegeln kan det läggas till i konfigurationsfilen på MagicMirror2 

mjukvaran manuellt, dock så nollställs inställningarna i konfigurationsfilen när användare 

ersätter en befintlig modul med en annan och sparar. För detta behöver en lösning hittas. Vid 

byte av en modul mot en annan så behöver det ske en omstart, vilken kan vara frustrerande för 

användaren även om omstarten sker relativt snabbt. Detta är dock en begränsning från 

MagicMirror2-mjukvaran.  

Mobilapplikationen saknar någon form av autentisering, så alla som anger korrekt IP-adress 

kopplas till användargränssnittet och kan modifiera det. Två eller fler användare kan vara 

uppkopplade samtidigt. Eventuellt skulle det kunna utvecklas så att varje användare har ett 

konto med sina inställningar sparade så att vid inloggning så dyker de moduler som användaren 

har ställt in upp. 

Mobilapplikationen fungerar på mobiler med operativsystemen Android och iOS. Enligt 

bilaga A skulle en plattformsoberoende mobilapplikation utvecklas, det vill säga en som skulle 

fungera på mobiltelefoner oavsett deras operativsystem. Mobilapplikationen kan anses vara 

plattformsoberoende då de båda operativsystemen tillsammans utgör 97,43% av de 

operativsystem som körs på mobiltelefoner [54]. Att utveckla den för att fungera på de övriga 

operativsystemen kan vara en något för framtida arbete. Mobilapplikationen har endast testats 

på mobiler men bör även fungera på surfplattor, dock behöver nog en vidareutveckling av 

layouten göras för att anpassa den till det formatet.  

Användarperspektivet har varit i fokus vid design av mobilapplikationen. Det har tänkts 

igenom vilka komponenter samt funktionaliteter som användaren skulle vilja ha samt hur 

mobilapplikationen kan göras användarvänlig. Möjligheten att automatiskt koppla upp sig för 

att undvika att behöva ange IP-adressen vid varje uppkoppling samt att placera funktionaliteten 

att gömma eller visa alla moduler på hemskärmen är exempel på detta. Mobilapplikationen kan 

vidareutvecklas med fler inställningsalternativ som t.ex. språk för att göra den mer 

anpassningsbar för användaren.   
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Mobilapplikationen är utformad för att vara generell, vilket är både en styrka och en 

svaghet. Styrkan i den är att när projektet appliceras på ett modulärt användargränssnitt så finns 

basfunktionaliteten då det går, om appliceringen har tillämpats korrekt, att stänga av eller byta 

position på moduler mm. Begränsningen med den är just att det är bara basfunktionalitet. Om 

ett modulärt användargränssnitt, som ska appliceras på projektet, erbjuder fler funktionaliteter 

än de som finns i mobilapplikationen så kommer de ej kunna nyttjas. Dock så kan projektet 

enkelt påbyggas genom att få mellanprogrammet att hantera fler meddelanden samt att lägga 

till komponenter i mobilapplikationen för att på så vis utöka basfunktionaliteten och därmed 

kunna nyttja det modulära användargränssnittet till fullo.  

Projektet har endast applicerats på en smartspegel, men i teorin så borde det även vara 

möjligt att applicera det på andra modulära användargränssnitt om de meddelanden som 

kommer från mellanprogrammet hanteras korrekt. En dokumentation om hur projektet kan 

tillämpas för att fungera på andra modulära användargränssnitt än på en smartspegel skulle 

behöva upprättas för att underlätta för de som vill vidareutveckla projektet.  
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8 Slutsats 

På uppdrag av konsultföretaget Altran så skulle en lösning skapas för att kunna modifiera 

ett befintligt modulärt användargränssnitt, i realtid och över samma nätverk, med en 

plattformsoberoende mobilapplikation. Projektet skulle tillämpas på en smartspegel, som skulle 

byggas, men även kunna återanvändas i andra liknande modulära användargränssnitt. 

En smartspegel byggdes med enkortsdatorn Raspberry Pi 3 B+ installerad med mjukvaran 

MagicMirror2. Vid applicering av projektet på smartspegeln så skapades en egenutvecklad 

modul för att kunna kommunicera med de installerade modulerna och mellanprogrammet samt 

modifiera gränssnittet. Denna egenutvecklade modul gör det möjligt för användare att kunna 

installera andra moduler som finns på mjukvarans officiella hemsida. 

Med mobilapplikationen kan smartspegeln modifieras på så vis att modulernas position 

kan bytas, nya moduler kan installeras och ersättas mot befintliga samt att de inställda 

modulerna kan gömmas eller visas. Mobilapplikationen utvecklades för att fungera på 

mobiltelefoner med operativsystemen Android och iOS.  

Mellanprogrammet skapar en anslutning mellan mobilapplikationen och det modulära 

användargränssnitt som det är applicerat på genom att fungera som ett översättningslager. På 

så vis kan en modifiering av det modulära användargränssnittet ske, i realtid och över samma 

nätverk, med mobilapplikationen. 

Några förbättringsmöjligheter med projektet innefattar bland annat att införa någon form 

av autentisering, då alla som har tillgång till IP-adressen kan för närvarande logga in på 

mobilapplikationen och modifiera användargränssnittet som projektet är applicerat på. Några 

förbättringsförslag för mobilapplikationen är att utöka inställningsalternativen som att till 

exempel kunna ändra språk, ljusstyrka, bakgrund och öka antalet moduler till fler än fyra. 

Mobilapplikationen kan även utvecklas för att fungera på de resterande 2,57% av 

operativsystem som körs på mobiltelefoner.  

Något som kan både ses som en möjlighet men också som en överflödighet är sökskärmen 

i mobilapplikationen. Sökskärmen blir överflödig om det modulära användargränssnittet som 

projektet appliceras på saknar moduler att ladda ned. Om det däremot finns andra moduler att 

installera så är detta en styrka då det medför att det modulära användargränssnittet som projektet 

är applicerat på inte blir bundet till ett visst antal förinstallerade moduler. Möjligheten att 

installera nya moduler har dock begränsningar på så vis att modulerna måste gå att ladda ned 

med Git samt att ingen inställningsinformation kan anges i mobilapplikationen. Om till exempel 

modulen för väder laddas ner så kan inte användaren ställa in, via mobilapplikationen, för vilken 
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stad vädret ska visas. Detta skulle kunna vara något att vidareutveckla med projektet. 

Ytterligare något för framtida arbete är att testa hur väl det fungerar på andra modulära 

användargränssnitt. 

Fördelar med projektet innefattar bland annat att mobilapplikationen fungerar på 

mobiltelefoner med både Android och iOS. En annan fördel med mobilapplikationen är att den 

enkelt kan vidareutvecklas med fler komponenter och händelser för att till exempel utöka 

inställningsalternativ. En annan styrka med projektet är mellanprogrammet som är 

plattformsoberoende, så länge det går att köra Node.js på plattformen, och generellt utformat 

så att det enkelt kan påbyggas för att hantera fler meddelanden och på så vis resultera i att mer 

funktionalitet på det modulära användargränssnittet kan utföras. 

Projektet kan återanvändas, teoretiskt sett, på andra modulära gränssnitt än på smartspegeln 

men de meddelanden som skickas vidare från mellanprogrammet till användargränssnittet 

måste hanteras på ett korrekt sätt. I detta projekt har det endast applicerats på smartspegeln. Att 

testa det för att se hur väl det fungerar på andra modulära användargränssnitt än på en 

smartspegel skulle kunna kan vara något för framtida arbete. En dokumentation skulle också 

kunna upprättas, som ett framtida arbete, för att underlätta appliceringen på modulära 

användargränssnitt.  

Trots projektets brister så är det unikt i sitt slag och förutom att det erbjuder möjligheten 

att modifiera modulära användargränssnitt med en mobilapplikation så bidrar det med en 

implementation till smartspegeln som inte finns utvecklad och som kan nyttjas av entusiasterna 

i MagicMirror2-forumet.  
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A Kravspecifikation 

Kravspecifikation projekt SmartMirror 
• Smartspegeln ska kunna visa fyra stycken moduler. 
• Modulerna ska kunna konfigureras genom en mobilapplikation. 

Funktionaliteten och placeringen av modulerna ska kunna 
modifieras via mobilapplikationen. 

• Det ska finnas några utvalda moduler som användaren ska kunna 
välja på.  

• Inköpspris för hårdvara för att bygga en smartspegel till projektet 
ska inte överstiga ca 1000 kr. Exklusive skärm & moms. 

• Mobilapplikationen ska vara plattformsoberoende så att den både 
fungerar på Android och iOS telefoner 

 
Extra 

• Smartspegeln ska vara interaktiv genom tal.  
• Minst en egen modul ska göras för spegeln. 
• Smartspegeln & appen ska kunna stödja tredjeparts moduler. 

 

  


