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Abstract 

In the present day the need for relevant information at the right time and place is growing; so called 

context-based information. By using iBeacon based solutions this need can be largely satisfied. This 

dissertation explores uses for iBeacon as well as providing ideas for development. One concept 

which has been implemented is a mobile application for distribution of context based information in 

“mobility-expos”. The concept has been developed for iOS and Android. The applications use a web 

service to facilitate distribution of information. The implementation is described in detail and 

important design choices are discussed and motivated. 

 

  



   
 

Sammanfattning 

I dagsläget växer behovet av rätt information vid rätt plats, kontextbaserad information. Med hjälp 

av iBeacon kan man till en stor utsträckning förse det här behovet med en lösning. I uppsatsen 

undersöks användningsområden för iBeacon och idéer för hur man kan utveckla lösningar med hjälp 

av iBeacon. Ett koncept kommer att implementeras för att distribuera kontextbaserad information 

på mässor. Konceptet utvecklades till iOS och Android. Applikationerna tar hjälp av en webbtjänst 

för att underlätta distribueringen av information. Implementationerna beskrivs i detalj och viktiga 

designval diskuteras och motiveras. 
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1 Inledning 

Målet med projektet är att utveckla ett koncept åt företaget Evry [1] för att demonstrera möjligheter 

med den nya lokaliseringstekniken iBeacon [2]. iBeacon används för att tillhandahålla 

kontextbaserade tjänster för mobila enheter. iBeacon är i grunden utvecklat av Apple [3] för iOS [4], 

men går även att implementera till Android [5] med hjälp av tredjepartsbibliotek. Konceptet kommer 

att inrikta sig till båda plattformarna Android och iOS. 

För att uppnå detta mål ska en sändarapplikation för iOS och två mottagarapplikationer för Android 

och iOS implementeras. För att distribuera information till applikationen kommer en webbtjänst 

utvecklas med ett API (Application Programming Interface) [6] samt ett webbgränssnitt där 

informationen kan redigeras. 

Sändarapplikationen ska ha möjlighet att sända ut informationslänkar och visitkort till mobila 

enheter i närheten. Mottagarapplikationerna ska kunna visa denna information där även 

användaren ska ha möjlighet att spara visitkorten till sin telefonbok samt kunna boka ett möte med 

visitkortsinnehavaren. All information som kan distribueras kommer lagras på en extern databas [7] 

som är kopplad till webbtjänsten. 

Uppsatsen är skriven med en top-down approach [8]. I kapitel 2 beskrivs projektet och dess syfte. En 

förstudie bedrivs på iBeacon och lösningsdiskussioner samt en implementationsbeskrivning 

presenteras. Därefter följer kapitel 3 som är ett designkapitel där design och val diskuteras och 

motiveras. Funktionella beskrivningar av applikationerna och webbtjänsten presenteras även i 

kapitel 3. Kapitel 4 beskriver sedan en mer detaljerad implementation av applikationer med fokus på 

iBeacon. Kapitel 5 presenterar resultatet vi har uppnått och diskuterar användningsområden för 

iBeacon. Kapitel 6 innehåller vår slutsats av projektet. 
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet behandlar ett flertal punkter. Syftet med projektet och varför projektet är intressant 

för oss och Evry presenteras. En lätt beskrivning av projektet introduceras. Kapitel 2 innehåller en 

förstudie av iBeacon [2] och de begränsningar som upptäckts i iBeacon. 

2.1 Introduktion 

iBeacon är en teknik utvecklad av Apple [3] men som kan köras på både Android [5] och iOS [4]. 

iBeacon är mjukvara som kommunicerar över Bluetooth LE (Bluetooth low energy) [9] och principen 

är att kunna ge användaren specifik information inom ett visst område. Ett område utgörs av en 

sändare och sträcker sig upp till 70 meter. En sändare kan vara en speciell iBeaconhårdvara som kan 

sända över Bluetooth LE, enheterna är ofta väldigt små och kan vara igång i flera år på samma 

batteri. Sändare kan även vara enheter med operativsystemet iOS 7 [10] som till exempel en iPhone. 

[11] 

Om en användare har en applikation startad som kan ta emot iBeaconutsändningar och rör sig in i en 

sändares iBeaconområde kan den mottagande applikationen reagera på detta. Exempelvis kan 

applikationen vara gjord för museum och när användaren rör sig tillräckligt nära en sändare placerad 

bredvid en tavla så får användaren information om denna tavla.  

Informationen som visas för användaren kan antingen redan finnas lagrad på mottagarens 

applikation eller så kan applikationen hämta informationen som ska presenteras ifrån en extern 

källa. 

2.1.1 Kontextbaserad information 

Projektet har sitt underliggande fokus på kontextbaserad information. Enligt Wikipedia definieras 

kontext som: 

"Kontext betyder omständigheter, sammanhang, omgivning, eller övergripande situation." [12] 

Vi definierar kontextbaserad information som information som är baserad på omgivning och 

position. Exempelvis information man kan ta del av om man befinner sig på en speciell plats eller vid 

ett speciellt föremål eller person. 

2.1.2 Företaget Evry 

Evry [1] är ett nordiskt företag med cirka 10000 medarbetare. Evry lesswire solutions AB är 

avdelningen projektet har implementerats hos. De har ett intresse av iBeacon i syfte att börja skapa 

koncept för att sälja och marknadsföra mobilitet och kontextbaserad information till sina kunder. 

iBeacon är en ny teknik som kan användas för att bygga effektiva mobila lösningar. Evry lesswire har 



   
 

3 
 

ett intresse av att ligga i framkant med mobila lösningar då det är ett av deras huvudområden.  Vårt 

mål är alltså att dels implementera ett koncept åt Evry som de kan demonstrera för sina kunder och 

som förhoppningsvis kommer underlätta deras implementeringar av iBeacon. Vi ska även upplysa 

dem om hur iBeacon fungerar samt möjliga användningsområden för tekniken. 

2.2 Översiktlig projektbeskrivning 

Vårt experiment är att skapa en tjänst som kan presentera kontextbaserad information till 

användare med hjälp av iBeacon. Detta kommer göras i form av applikationer till iOS och Android. En 

webbtjänst ska implementeras som levererar informationen applikationerna ska visa för 

användaren. Webbtjänsten ska även ha ett webbgränssnitt där redaktörer kan redigera 

informationen. Ett koncept ska utvecklas som kommer att kunna användas på till exempel mässor. 

Grundtanken är att applikationerna som utvecklas ska ta emot och distribuera kontextbaserad 

information och visitkort som hämtas från webbtjänsten. 

Distribueringen kräver två separata applikationer. En som kommer fungera som sändare, denna kan 

vara placerad på en specifik position för att ge kontextbaserad information om just den positionen 

eller så kan en användare via sin mobila enhet sprida information där den befinner sig. Den andra 

applikationen kommer fungera som mottagare. Tanken är att när en mottagare kommer tillräckligt 

nära en sändare så ska mottagaren få kontextbaserad information beroende på den givna sändaren. 

Applikationen ger besökare på en mässa information om en specifik monter när besökarna befinner 

sig i närheten av montern. Applikationen kan även användas av säljare som vill dela ut sitt visitkort 

till besökare som är i närheten av säljaren och även ge möjligheten för besökare på mässan att boka 

ett möte med den säljare de är i närheten av. 

Webbtjänsten har två syften. Först ska den lagra information som redaktörer har möjlighet att 

redigera från ett webbgränssnitt. Webbtjänsten ska också ta emot förfrågningar från applikationerna 

om att hämta viss information och då skicka över denna information till sändar- eller 

mottagarapplikationen. 
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Figur 1: Projektöversyn 

2.3 Förstudie om iBeacon 

I denna förstudie presenteras iBeacon som koncept och hur tekniken fungerar och vilka bibliotek 

som används för iOS samt Android. En mer detaljerad beskrivning av biblioteken finns i kapitel 4. 

2.3.1 Bibliotek 

iBeacon bygger på Bluetooth LE (BLE). Bluetooh LE är Bluetooth version 4.0 med 

energisparfunktioner. En lågenergi-enhet som kör BLE ska kunna vara aktiv i ett flertal månader på 

ett batteri [13]. Apple har ovanpå den existerande BLE-protokollstacken [14] skapat ett eget 

bibliotek "Core bluetooth". I Core bluetooth-biblioteket [15] delar Apple upp enheter i två roller. Den 

ena "Central" den andra "Peripheral".  Om en enhet har rollen som Peripheral så är det den enheten 

som har data. En Peripheral utannonserar sin existens. Central är parten som vill ha data, den 

skannar sitt omgivande område för att hitta annonserande Peripherals. När en Peripheral hittas så 

kan den skapa en anslutning och en Central får tillgång till Peripherals data. En Peripheral är ansvarig 

för att rätt data skickas. [16] I en iBeacon-implementation behövs Core bluetooth för att sända ut 

data. 

iBeacon är definierat i Core Location biblioteket. Detta bibliotek innehåller klasser för att definiera 

geografiska regioner, samt att koppla dessa regioner till event och metoder. Som exempelvis rörelse 

mellan gränserna på en region. En iBeacon kan definieras som en rörlig region där enheten som 

implementerat iBeacon alltid är mittpunkten på den givna regionen. [17] 

Android har inget inbyggt stöd för iBeacon som iOS har. Men har från och med Android version 4.3 

stöd för Bluetooth LE. Bluetooth LE tekniken fungerar på samma sätt för Android som för iOS med 

användandet av rollerna Peripheral och Central. Dock kan en Android-enhet endast agera som 

Central och inte som Peripheral i dagsläget vilket innebär att Android endast kan ta emot data och 

inte skicka. Det API (Application Programming Interface) [18] som kom med Android 4.3 gör det 

möjligt för applikationer att utveckla funktioner med Bluetooth LE. [19] Stödet för Bluetooth LE har 
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då gjort det möjligt att utveckla egna bibliotek för iBeacon till Android. Radius Networks [20] har 

utvecklat ett tredjeparts-bibliotek som fungerar för Android 4.3 och senare versioner. [21] 

2.3.2 iBeacon 

Istället för att vänta på att en andra part vill skapa en anslutning (som vanligtvis görs i en Bluetooth-

anslutning) så skickar en iBeacon-sändare ut sina paket ovetande om de tas emot av en mottagare 

och behöver därför inte paras ihop mot en mottagarenhet. Eftersom det inte etableras någon 

anslutning mellan enheterna tar mottagaren emot alla trafik som skickas ifrån en iBeacon-sändare. 

Core Location biblioteket används av sändaren för att kunna initiera paketen som skickas via BLE 

med rätt datafält. Det är 3 datafält som används, dessa är: 

1. UUID 

2. Major 

3. Minor 

Ett UUID [22] består av ett 128-bitars unikt id som både mottagare och sändare ska känna till för att 

kunna identifiera mottagaren ska kunna identifiera sändaren. Major och Minor är två 16-bitars heltal 

som används som en unik identifierare för en specifik iBeacon. iBeacon kan alltså inte direkt skicka 

data utan endast heltal som mottagarapplikationen sedan får tolka, exempelvis via en inbyggd 

lookup-table [23] eller genom att mottagar-applikationen använder sig av en webbtjänst [24] som 

mappar heltalen som index mot en databas [7]. Mottagaren använder sig endast av Core Location-

biblioteket och dess metoder för att upptäcka och läsa data ifrån en iBeacon. 

För att en sändare och en mottagare ska ha möjlighet att kommunicera med varandra behöver de 

använda sig av samma UUID. Det som skiljer sändarna ifrån varandra är det major- och minor-

nummer som sändarna skickar ut. För att lokalisera en användare i en byggnad kan man placera 

sändare i varje rum i varje avdelning i byggnaden. Varje avdelning får ett eget major-nummer, 

avdelning 1 får major 1, avdelning 2 får major 2. Varje person i respektive avdelning tilldelas ett eget 

minor-nummer. Bob på avdelning 1 tilldelas minor 1, Alice på avdelning 2 tilldelas också minor 1. Det 

är dessa major- och minornummer som varje persons sändare skickar ut. 
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Figur 2: Exempel på användandet av major- och minornummer 

För att lokalisera var användaren befinner sig använder man sig av den sändare som är närmast, om 

den närmaste sändaren sänder ut major 2 vet man att användaren befinner sig på avdelning två, om 

sändaren sänder ut minor 1 vet man att man befinner sig bredvid Alice. 

iBeacon har ett flertal event för att hålla reda på hur en användare rör sig mellan olika sändares 

omfång, dessa event kan triggas utav följande 3 händelser: 

1. Då en mottagare kommer innanför ett område med sändare. 

 

Figur 3: Användaren går in i ett iBeaconområde 

2. Övergången då mottagare går över från att vara i närheten till att inte vara i närheten av 

sändaren eller vice versa. 
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Figur 4: Användaren går in och ur ett iBeaconområde 

 

3. När en mottagare lämnar ett område med sändare. 

 

Figur 5: Användaren lämnar ett iBeaconområde 

 

En iBeacon kan mäta avstånd dock är detta avstånd är ganska ungefärligt så därför finns även 

möjligheten att mäta avstånd i nivåer istället för avstånd, följande nivåer finns. [25] 

Tabell 1: Avståndsintervaller 

Immediate < 0,5 m 

Near 0,5 – 2,50 m 

Far 2,50 – 70 m 

 

Att mäta avstånd inomhus är även begränsat då radiovågorna kan studsa på väggar och andra 

föremål, vilket gör att en stationär iBeacon kan verka vara i rörelse då vågorna ibland studsat ifrån 

andra objekt.  iBeacons bör inte användas för absolut positionering då kvalitén på värdena kan 

variera [26]. Vi har även fastställt detta med egna tester i Bilaga C: Avståndstester. 



   
 

8 
 

2.3.3 Egenskaper hos Android och iOS 

Implementationerna av iBeacon skiljer sig mellan plattformarna Android och iOS. Dock 

tillhandahåller Androids operativsystem några fördelar jämfört mot iOS men det finns också 

begränsningar för iBeacon på Android då operativsystemet inte har komplett stöd för Bluetooth LE 

samt att Android saknar officiellt stöd för iBeacon.  

Då Android inte har ett inbyggt stöd för iBeacon och behöver använda sig av tredjeparts-biliotek från 

till exempel Radius Network för att implementera iBeacon. Det finns skillnader bekräftade av Radius 

Networks mellan deras bibliotek till Android och det utvecklat av Apple till iOS. I Android finns 

möjligheten att hämta information från alla iBeaconsändare även fast mottagaren och sändaren inte 

delar samma UUID. iOS läser inte paket med fel UUID utan kaster dessa paket. 

Uppdateringsintervallerna för att hitta synliga iBeacons i området sker med 1.1 sekunders 

mellanrum på Android till skillnad mot iOS där det sker varje sekund. Algoritmen som används för att 

mäta avstånd i Android skiljer sig mot den i iOS. [27] 

Avsaknaden av att kunna agera Peripheral i Androids implementation av Bluetooth LE gör att det 

inte går att sända iBeacon-data genom Android. Denna begränsning medför att det inte går att 

bygga sändarapplikationer med Android i dagsläget. [28] 

2.3.4 Alternativa lösningar 

Det finns idag fler olika tekniker för att ge användaren kontextbaserad information där alla har sina 

olika egenskaper, styrkor och svagheter. Här ges en överblick av de största teknikerna som används 

idag. 

 NFC används för kommunikation upp till 4 cm [29]. Detta är en teknik som Apple valt att inte 

anamma utan finns just nu endast till Androidenheter (för smartphones). NFC är kompatibelt 

till en stor del av existerande Androidenheter. [30] 

 Multipeer connectivity är en teknik som är utvecklad av Apple och fungerar endast mellan 

enheter med operativsystemet iOS 7 eller senare [31]. Multipeer connectivity använder sig 

av två faser där den första är upptäckningsfasen och den andra är en session. Under 

upptäckningsfasen kan man upptäcka alla andra enheter med Multipeer connectivity och 

man kan då begära att få ansluta mot dessa enheter. När anslutningsförfrågan är accepterad 

inleds sessionen och data skickas då över från sändar- till mottagarenheten. Det är möjligt 

att skicka data till en eller flera enheter samtidigt. [32] Multipeer Connectivity använder sig 

av WiFi [33], peer-to-peer WiFi [34] och Bluetooth personal area network [35] för att 

kommunicera och skicka data mellan enheterna. [31] 
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 GPS (Global positioning system) [36] är ett satellitbaserat positioneringssystem som är 

utvecklat av United States Department of Defense [37]. GPS är en väletablerad teknik som 

fungerar både till Android och till iOS, dock fungerar inte GPS speciellt bra inomhus [36]. 

2.4 Lösningsdiskussion 

Valet att använda iBeacon var bestämt innan vi hade kollat på alternativa tekniker för att det är just 

den tekniken som är av intresse. Men det är ändå intressant att titta på alternativa lösningar för att 

hantera kontextbaserad information och ifall de möjligtvis hade kunnat vara ett bättre alternativ 

men vår slutsats är att de alternativa teknikerna antingen hade för lite kompatibla enheter eller 

hade krävt en för komplicerad lösning för att få den funktionalitet som iBeacon erbjuder. 

Apple har valt att inte implementera NFC-chip i sina enheter vilket för oss har inneburit att NFC:s 

funktionalitet endast hade gått att implementera på Android-enheter med NFC-chip. Eftersom att 

programmet ska fungera för båda plattformarna Android och iOS var inte NFC ett fungerande 

alternativ. 

NFC har en kortare räckvidd än iBeacon vilket var en nackdel för detta projekt då tanken är att 

användaren ska få kontextbaserad information genom att befinna sig på en specifik position och inte 

behöva aktivt hålla sin enhet emot ett NFC-chip.  

Multipeer connectivity är egentligen en teknik som hade fungerat väldigt bra eftersom den kan 

använda sig av ett flertal tekniker för att transportera information och klarar även av längre avstånd. 

Problemet här är att Multipeer connectivity är helt exklusivt till iOS och vi tycker att det blir för få 

kompatibla enheter som kommer kunna använda lösningen. 

GPS skulle också fungera väldigt bra, det är kompatibelt till båda typerna av enheter. Dock så blir 

inomhustillämpningar ett problem då enheterna kanske inte kan koppla upp sig mot satelliterna när 

man befinner sig inomhus. Sedan tror vi att en GPS-lösning hade blivit mycket mer komplex. I en 

GPS-lösning hade vi behövt en central lösning som konstant skulle hålla koll på alla aktiva användare, 

vilka som skulle sända information och vilka som skulle ta emot. Vid varje given tidpunkt hade en 

server behövt kontrollera om någon mottagare var i närheten av en sändare för att kunna avgöra om 

mottagaren ska reagera. En sådan här lösning hade varit bättre om mottagarna hade absoluta 

positioner men eftersom en sändare kan förflytta sig så kräver det en ganska sofistikerad lösning.  

iBeacon har en bra skalbarhet då systemet enkelt kan byggas ut med fler sändare och mottagare. 

Detta är också möjligt med NFC då man kan använda sig av fler så kallade NFC-taggar vilka innehåller 

informationen som de ska sända ut. För att använda kontextbaserade tjänster inom en större area 

lämpar sig dock NFC sämre än iBeacon på grund av dess räckvidd, det skulle kräva fler NFC-taggar för 
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att täcka samma area som en iBeacon-sändare täcker. Ett system baserat på GPS kräver fler enheter 

med GPS mottagare för att byggas ut och denna kostnad per enhet är betydligt högre än för NFC-

taggar eller iBeacon-sändare. 

Vi tycker att iBeacon är att föredra på grund av tekniken erbjuder: 

 En bra räckvidd. 

 Stöd för båda plattformarna Android och iOS. 

 Kräver inte en för komplex lösning ur ett implementation- och designperspektiv. 

 Hög skalbarhet. 

2.5 Implementationsbeskrivning 

2.5.1 Sändarapplikationen 

Sändaren kommer att implementeras som en iOS applikation. Då sändaren är en applikation är det 

möjligt att välja vilken information sändaren ska skicka ut. Sändaren kan då hämta en lista från 

webbtjänsten med alla visitkort och informationslänkar som sändaren kan skicka ut. 

 

Figur 6: Översikt av sändarapplikationen 

Listan som sändarapplikationen får av webbtjänsten innehåller major- och minornummer samt vad 

dessa nummer representerar, till exempel visitkort 1. Användaren kan då välja vilken information 

som ska sändas ut genom att välja den posten ur listan. Applikationen börjar då sända ut den 

postens major- och minornummer. 

Fördelen med att sändaren är en applikation är att användaren kan välja ur en lista vad den ska dela 

ut för information och är då inte bunden att skicka ut ett specifikt major- och minornummer som en 

hårdvarusändare är. Användaren kan då välja att sända ut sitt egna visitkort men har också 

möjligheten att sända ut en kollegas visitkort om mottagaren vill ha detta. 

2.5.2 Mottagarapplikationerna 

Två mottagarapplikationer kommer att implementeras då båda operativsystemen Android och iOS 

kan agera mottagare för iBeacon. 
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Figur 7: Översikt av mottagarapplikationerna 

När mottagarapplikationen kommer in i ett iBeacon-område får enheten det major- och 

minornummer sändaren skickar ut. Finns det flera sändare i området tar mottagaren emot alla deras 

major- och minornummer. 

För att identifiera vad dessa major- och minornummer motsvarar för information hämtar 

mottagaren ett namn för varje nummer från webbtjänsten som representerar innehållet. För ett 

visitkort får mottagare tillbaka vem visitkortet tillhör från webbtjänsten. 

När användaren vill visa alla detaljer för visitkortet skickas en förfrågan till webbtjänsten var på den 

skickar tillbaka all information om det specifika visitkortet som namn, telefonnummer, e-postadress 

och företagsinformation. 

I mottagarapplikationen ska man kunna visa ett visitkort och välja att spara visitkortet till 

telefonboken eller boka ett möte med personen som visitkortet tillhör. Denna bokning sker via ett 

webbgränssnitt som öppnas i applikationen där användaren kan skriva in sina uppgifter. 

Mottagarapplikationerna ska även kunna hämta informationslänkar vilket är webbadresser som 

visas i applikationen. Dessa informationslänkar används i applikationen när man vill visa specifik 

information vid en iBeacon, användaren skickas då till en webbsida där informationen står.  

2.5.3 Webbtjänsten 

Informationen som ska visas för användaren då den är i ett iBeaconområde behöver vara lagrad 

antingen i applikationen eller att informationen går att hämta via en extern datakälla exempelvis en 

webbtjänst. Webbtjänsten ger fördelen att man kan dynamiskt ändra informationen som ska visas 

för användaren utan att behöva uppdatera applikationen. 

Webbtjänsten har ett webbgränssnitt där en redaktör kan redigera innehållet som skickas till 

användarna. Applikationerna kan hantera visitkort och webbadresser och dessa kan redaktören 

lägga till, redigera och ta bort genom webbgränssnittet. Varje informationslänk eller visitkort 

tilldelas ett major- och minornummer, dessa nummer skickas också över till sändaren så den kan 
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sända ut dessa nummer. Mottagaren som tar emot dessa nummer kan använda numren för att 

hämta informationen från webbtjänsten. 

 

Figur 8: Översikt av webbtjänsten 

Då en applikation begär information från webbtjänsten görs detta via ett API-anrop. Webbtjänsten 

hanterar då begäran och hämtar korrekt data från databasen som är kopplad till webbtjänsten och 

skickar denna information tillbaka till applikationen. 

2.6 Sammanfattning 

I det här kapitlet presenteras begreppet kontextbaseradinformation och iBeacon. iBeacon har 

beskrivits abstrakt.  Kapitlet beskriver Evry och projektet med den planerade implementationen av 

projektet. En diskussion om alternativa lösningar till iBeacon har presenterats. 
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3 Design 

I det här kapitlet kommer fokus vara på designval ur användarperspektiv och 

implementationsperspektiv. Kapitlet är utformat runt Figur 9. 

 

Figur 9: Kommunikationsflödet mellan sändare, mottagare, webbtjänst och webbgränssnitt 

3.1 Informationshantering 

Då representationen av data sker via major- och minornummer så finns det några designval som 

man står inför som utvecklare. Även hur applikationen får tillgång till informationen dessa nummer 

representerar och hur detta ska hanteras. 

3.1.1 Representera data 

Eftersom en applikation som använder sig utav iBeacon är begränsad till att representera data med 

endast två heltal krävs lite kreativitet för att hitta en bra lösning. Exempelvis ett galleri innehållande 

ett antal butiker med ett antal varor. En galleria-app skulle kunna använda majornummer för att 

representera en butik i gallerian och minornumret skulle kunna vara ett id för ett objekt i butiken.  

Ett effektivt sätt att representation data är att kategorisera sina data, där ett majornummer 

representerar en kategori. Varje kategori i sin tur innehåller ett antal objekt där varje minornummer 

representerar ett av dessa objekt. Ur en implementationssynvinkel skulle majornumret kunna vara 

en databastabell och minornumret en specifik rad i tabellen. 

3.1.2 Hantering av statiska och dynamiska major- och minornummer 

En statisk applikation har endast möjlighet att sända ut eller ta emot de major- och minornummer 

som är explicit inlagd i applikationen. För att applikationerna ska ha möjlighet att tolka ny 

information behöver då nya major- och minornummer läggas till i källkoden och applikationerna 

behöver uppdateras. För att få så dynamiska applikationer som möjligt bör inte major- och 

minornumren vara statiskt lagrade i telefonen utan i en extern datakälla. Sändaren bör då också ha 

tillgång till samma eller en delmängd av de major- och minornummer som mottagaren har tillgång 

till så att mottagaren har möjlighet att tolka dem. 
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En extern datakälla kan i sig leverera både statisk och dynamisk information. Dynamisk information 

är information som kan förändras och redigeras. Med en extern datakälla använder sig 

applikationerna av samma information, denna information kan även användas för andra tjänster 

som webbsidor, program eller andra applikationer. Genom att använda en extern datakälla har man 

även möjligheten att redigera all information centralt vilket då slår igenom för alla tjänster som 

använder den. 

Om ett väldigt liten antal major- och minornummer kommer att användas eller om de kommer 

förändras och/eller utökas väldigt sällan så kan vara fördelaktigt att lagra dessa nummer statiskt i 

applikationen. Fördelen är att man inte behöver utveckla en extern datakälla samt att 

applikationerna inte behöver tillgång till en nätverksuppkoppling för att få tillgång till den externa 

datakällan. 

3.1.3 Tillgång till externa datakällor 

En extern datakälla som lagrar dynamisk information kan vara en databas som är tillgänglig via 

Internet. Databaser är byggda med syftet att tillhandahålla, manipulera och lagra information genom 

att ställa frågor mot databasen. Genom att tillåta applikationerna att ha direkt åtkomst till 

databasen via Internet öppnar man dock upp för en säkerhetsrisk. För att ha åtkomst till en databas 

behöver man upprätta en anslutning från applikationen mot databasen vilket kräver serverns IP-

adress samt att ett användarnamn och lösenord lagras i applikationen. Risken med att lagra 

uppgifterna som användarnamn och lösenord i applikationen är att det finns metoder och verktyg 

för att komma åt applikationens källkod vilket skulle lämna inloggningsuppgifterna till databasen 

åtkomliga för andra. För att komma runt denna säkerhetsrisk bör inte applikationen ha kännedom 

om att en databas finns utan bör hämta informationen genom en webbtjänst som i sin tur har en 

kopplingen mot databasen. 

 

Figur 10: Informationsflöde vid ett API-anrop 
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För att kommunicera med en webbtjänst kan man använda sig av ett API. Det går då att begära 

informationen från databasen via olika API-anrop. Ett API är ett gränssnitt med förutbestämda anrop 

som returnerar ett resultat vilket kan vara dynamisk eller statisk information.  

Fördelarna med att använda ett API förutom säkerhetsaspekten är att det går att utforma 

webbtjänsten så att den endast returnera specifik information från en databas. Applikationerna som 

använder API behöver då inte få tillgång till hela databasen. En annan fördel är också att 

informationen som returneras från webbtjänsten via API-anropen kan ha en egen struktur som inte 

nödvändigtvis behöver återspegla den underliggande databasens struktur. Detta ger en hög 

skalbarhet om man vill byta datakälla. 

Genom att ha flyttat kommunikationen mot databasen från applikationen till webbtjänsten löser det 

säkerhetsaspekten mot att obehöriga kommer åt databasen, det löser dock inte att obehöriga har 

åtkomst till informationen. Då webbtjänsten faktiskt är öppen för alla kan vem som helst själv 

generera ett API-anrop till webbtjänsten som kommer svara med att skicka tillbaka information från 

databasen. Ett API kan också användas för att redigera, radera och lägga till ny information i 

databasen om detta är implementerat. För att stänga ett API mot utomstående behöver man någon 

form av autentisering för att avgöra vem som genomför API-anropet för att då välja om 

informationen ska returneras eller inte. Väljer man att införa en form av autentisering krävs det 

också att API-anropen sker över en SSL [38] förbindelse så att informationen inte kan avlyssnas.  

3.2 Hantering av Beacons 

3.2.1 Event  

För att kunna diskutera hantering av iBeacon så finns ett par metoder som mottagaren har tillgång 

till som är bra att känna till för att underlätta diskussionen. Dessa metoder avfyras automatiskt vid 

specifika event och ger en utvecklare möjlighet att reagera på dessa situationer. 

 didEnterRegion - Körs när mottagaren kommer in i en eller flera sändares områden 

 didExitRegion - Körs när mottagaren går ifrån en eller flera sändare till ingen alls. 

 didDetermineStateForRegion - Körs när mottagaren går mellan olika tillstånd 

 didRangeBeacons - Körs ungefär 1 gång per sekund och ger utvecklaren via en parameter 

tillgång till alla sändares UUID, major och minor, som når mottagaren. 

3.2.2 Lyssna och filtrera 

Det är en avvägning om användaren ska ges valet att själv styra när en mottagare ska ta emot data 

ifrån sändare. Ett minus kan vara att användaren kanske inte tar emot data vid rätt tillfälle så den 
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tänkta informationen inte når ut. En fördel är att användaren själv väljer när applikationen ska 

använda mobilens resurser till att lyssna efter sändare.  

Om applikationen ska ansvara för när data ska tas emot av sändare så kan man använda sig av ett 

flertal tillvägagångssätt. De tre mest uppenbara är: 

1. Lyssna alltid, även om inte applikationen är synlig. 

2. Lyssna när en speciell vy är aktiv. 

3. Lyssna när ett speciellt event körs, exempelvis didEnterRegion. 

Alla dessa har sina egna för- och nackdelar. Om applikationen alltid lyssnar så finns ingen risk att 

viktig data missas. Detta innebär dock att applikationen är ett konstant resurskrav vilket kan ge 

effekt på batteritider, även om BLE är väldigt energisnålt. Om istället en begränsning av sökningen 

görs till en specifik vy så ges användaren mer kontroll över när den själv vill att applikationen ska leta 

och visa upp data. Man kan även vara säker på att man är i en vy som faktiskt har nytta av att samla 

in data ifrån sändare. Till sist är alternativet att använda sig utav till exempel didEnterRegion och 

didExitRegion för att styra när mottagaren ska ta emot information ifrån sändare. Detta gör dock 

mottagaren måste aktivt kolla efter regioner, detta är dock inte alls lika resurskrävande att faktiskt 

samla in alla sändares data som finns i regionen. Ett problem att använda sig utav dessa event är att 

de för tillfället inte fungerar perfekt i iOS. Ibland körs inte didEnterRegion även om en mottagare går 

innanför en sändares radie. Och didExitRegion körs ibland även om en mottagare fortfarande är inuti 

en region, didExitRegion har även en fördröjt aktivering, det kan ibland ta flera minuter innan 

eventet avfyras. 

Efter att ett val har gjorts angående när applikationen ska lyssna så kommer valet om hur 

didRangeBeacons-metoden ska hanteras, eftersom metoden körs automatiskt varje sekund. 

Detta betyder först och främst att man måste ha en noga överblick på vad som görs i 

didRangeBeacons-metoden. Om operationerna tar längre än 1 sekund att utföra kan det hända att 

de blir överskrivna utav nästkommande körning. Om man till exempel har tänkt hämta information 

ifrån externa källor som webbtjänster i denna metod bör detta göras med försiktighet då både 

Android och iOS använder sig utav asynkrona trådar för att göra HTTP-anrop. Detta kan skapa ett 

stort antal asynkrona trådar om inte dessa anrop är väldigt kontrollerade.  Ett liknande problem kan 

uppstå om vyer och listor ska uppdateras/genereras i denna metod, detta kan göras så ofta så att 

operativsystemet inte hinner generera de vyer som ska presenteras för användaren. Ett flertal 

tillvägagångssätt kan användas även här. Exempel på tillvägagångssätt är  

1. Semaforer - tillåt inte metoden att köra fören tidigare påstartad körning är klar. 
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2. Timer - Använd en timer för att förhindra att operationen körs för ofta 

3. Spara en lista med iBeacons - Spara en lista med alla iBeacons ifrån tidigare körning och 

jämför med de som mottagits i den aktiva, möjligtvis behövs inga operationer göras om det 

är samma iBeacons 

Det finns så klart tillfällen när det kan vara bra att utföra operationer varje gång didRangeBeacons-

eventet körs, som till exempel om man vill mäta hur länge en användare befinner sig nära en specifik 

sändare. 

Det kan även vara intressant att filtrera bort sändare utefter avståndet till dem. Eftersom en sändare 

når väldigt långt (upp till cirka 70m) kan det vara en idé att i mottagarapplikationen begränsa till 

sändare inom ett visst avstånd. Detta för att ge en känsla av kontextbaserad information. Eftersom 

biblioteket innehåller tre nivåer immediate, near och far så kan det vara bra att använda dessa för 

att uppnå ett bra resultat. Om man istället vill försöka uppnå en känsla av geofencing [39] så kan det 

vara en bra idé att inte begränsa till sändare inom ett visst avstånd. Det finns även möjligheten att 

begränsa till att ge användaren åtkomst till endast den närmaste sändaren. På grund av 

precisionsproblem och studsande radiovågor finns det dock en risk att den sändare som uppfattas 

som den närmaste kanske inte är den faktiskt fysiskt närmaste sändaren. 

3.2.3 Notifikationer 

Det kan vara frestande att göra användaren medveten om varje sändare den passerar för att kunna 

presentera all intressant information som användaren kan få tillgång till. Men det är viktigt att tänka 

på att notifikationer lätt kan bli irriterande i ett överflöd. Därför rekommenderar vi att inte upplysa 

användaren varje gång den ser en ny sändare (om det inte är så att en användare förväntas upptäcka 

nya sändare väldigt sällan). Risken är att användaren stänger av applikationen istället för att ta del av 

informationen om notifikationerna blir för påträngande. 

Det kan vara en idé att notifiera en användare när den går in i en region (didEnterRegion). Om en 

notifikation visas vid detta tillfälle så kommer ingen ny att visas förrän användaren faktiskt har 

lämnat alla sändare den för tillfället har tillgång till. Notera dock att didEnterRegion ibland inte körs i 

iOS när användaren går in i en region och ibland körs didExitRegion även om användaren är inuti en 

region, vilket kommer trigga didEnterRegion igen. Det är även en idé att vänta med att notifiera tills 

applikationen har hämtat information om de sändare som är inuti en region. 

3.2.4 Aktiva notifikationer 

Effektiva sätt att notifiera användaren är exempelvis via dialoger och/eller låsskärmsmeddelanden. 

Om en dialog används så vet man att användaren måste manuellt klicka bort den för att kunna 
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fortsätta använda applikationen, vilket gör att man med säkerhet vet att användaren har sett 

meddelandet (dock kanske inte läst det). Låsskärmsmeddelanden fungerar på samma sätt som en 

dialog med undantaget att applikationen kan skicka meddelandet även om enheten är låst. Detta gör 

att man kan göra en användare medveten om att det finns information att hämta vid en given 

position även om användaren inte för tillfället har applikationen framme.  

3.2.5 Subtila notifikationer 

Om man vill göra användaren medveten om förändringar i informationsflöden men inte vill att 

användaren aktivt ska behöva klicka bort dialoger så är subtila notifikationer en möjlighet. Detta är 

även bra då man kanske förväntar sig många sändare och ändå vill göra en användare medveten om 

vad som händer. En kombination av subtila notifikationer och aktiva kan också vara en bra idé. 

Exempelvis kan ett låsskärmsmeddelande berätta för användaren att det är dags att starta sin 

applikation för att information finns tillgänglig medens subtila notifikationer används i applikationen 

för att hålla reda på antalet sändare i området.  Exempel på subtila notifikationer kan vara att 

använda bakgrundsfärger för att representera statusar eller att sätta en siffra i något hörn som visar 

antalet sändare i applikationens omfång. 

3.3 Sändar-applikationen 

Eftersom sändarapplikationen bara har ett enda syfte så har applikationen skapats med minimal 

funktion för ändamålet och med en design som ska vara så enkel som möjligt. Sändaren består av 

två primära vyer. En vy för att kontrollera sändning av data och en vy för att välja vilken data som 

skall sändas. 
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Figur 11: Sändarvy 

 

Figur 12: Datavy 

Figur 11 är en mock-up på hur sändarapplikationens sändarläge är tänkt att fungera. I sändarvyn 

existerar endast en knapp och en statustext. Genom att klicka på knappen kan en användare starta 

och stoppa utsändning av data (UUID, major, minor). Statustexten visar vad som sänds, eller 

uppmanar användaren om välja vilken information som ska sändas. Statustexten kommer även 

berätta för användaren om till exempel Bluetooth är avstängt och måste sättas på. 

Figur 12 är en mock-up av den andra vyn i applikationen. I denna vy kan användaren välja vad som 

ska sändas ut till närvarande mottagare. Listor av tillgänglig information som kan sändas ut hämtas 

av sändarapplikationen ifrån den tillhörande webbtjänsten. Genom att välja ett alternativ av visitkort 

eller webbsidor så kan användaren specificera vilken typ av information som ska sändas ut. Efter att 

användaren har valt vad den vill sända ut kommer applikationen kolla vilka major- och 

minornummer som representerar denna information och lagra dem i minnet. När användaren sedan 

väljer att klicka på sändar-vyn igen och startar en utsändning så är det dessa major- och 

minornummer som kan sändas ut till alla närvarande mottagare. Eftersom major och minor lagras i 

minnet så kommer applikationen ihåg vad som senast sändes ut ifall den skulle startas om. 

3.3.1 Representation av data 

Informationen är uppdelad i kategori och identifierare. Där unika majornummer representerar 

kategorier och minornummer representerar identifierare. Major 1 representerar visitkort och major 
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2 representerar informationslänkar. Minornumret är en identifierare i kategoritabellens databas. 

Skickas major 1 och minor 4 så vet en mottagare att information ska hämtas ifrån visitkortstabellen 

och det är rad nummer 4 i visitkortsdatabasen som ska hämtas. Major 1 är statiskt kodat att tolkas 

som ett visitkort i applikationen. 

3.3.2 Lagring av information 

För att göra sändarapplikationen så flexibel som möjligt hämtas all information som ska kunna 

sändas ut  från webbtjänsten. Detta gör att informationen hålls så uppdaterad som möjligt utan att 

applikationen behöver uppdateras. En uppdatering av applikationen skulle endast behövas om fler 

kategorier av information ska kunna skickas ut utöver visitkort och informationslänkar. Detta 

designval har dock gjort så att användaren inte kan välja/ändra vad den vill sända ut utan att ha 

tillgång till en internetuppkoppling. Om användaren redan valt vad den vill sända ut så kan den 

fortsätta sända den informationen så länge som Bluetooth är aktivt eftersom det senast valet är 

lagrat i minnet. 

3.4 Mottagar-applikationerna 

Applikationen är uppdelad i två primära vyer. En vy där information kommer visas upp, detta är 

antingen informationslänkar eller visitkort, informationslänkar kommer visas i form av webbsidor 

som visas i en webbvy i applikationen. Visitkort kommer ha en egen subvy med tillhörande 

funktioner. Den andra primära vyn är en upptäckarvy som visar upp en lista med alla närvarande 

sändare med korrekt UUID. 
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Figur 13: Informationsvyn 
 

Figur 14: Upptäckarvyn 

Figur 13 är en mock-up som visar informationsvyn, denna vy är väldigt simpel och innehåller endast 

en webbvy, informationslänkar kommer att visas upp här. 

Figur 14 är en mock-up av upptäckarvyn. Upptäckarvyn är också väldigt simpel att interagera med 

men innehåller ett flertal mer avancerade funktioner och är baserad på ett flertal designval.  

Användaren presenteras alla närvarande sändare som finns i inom det avståndsintervall som 

användaren har angivit. Detta görs via ett reglage som har tre lägen för de tre avståndsintervallerna 

immediate, near och far. Sändarna representeras i en lista av ett namn som specificerats i den 

tillhörande webbtjänsten, det enda användaren kan göra är att klicka på ett av dessa namn och 

kommer då antingen att skickas till webbvyn eller till subvyn för visitkort som visar det visitkort som 

har valts. Figur 15 visar visitkortsvyn. I denna vy visas en anställds information så som namn, titel, 

telefonnummer och e-postadress. Här ges användaren alternativen att boka ett möte med denna 

person och/eller spara den i sin kontaktbok. Om användaren väljer att boka ett möte så skickas 

användaren till en webbsida där användaren kan skriva in sin personinformation, detta skickas sedan 

som ett mail till den person som användaren ville boka ett möte med. I det andra alternativet att 
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lägga till personen i sin kontaktbok så fungerar detta lite annorlunda i iOS och Android på grund av 

vad operativsystemen tillåter och ger tillgång till i respektive bibliotek. I iOS sparas kontakten direkt 

efter att användaren gett applikationen tillåtelse att lägga till i kontaktboken. I Android blir istället 

användaren skickad till den inbyggda kontaktboks-applikationen i Android med all information ifylld 

åt användaren, användaren ges här tillfället att ändra i informationen och användaren måste själv 

klicka på en “spara” knapp. 

 

Figur 15: Vyn för visitkort 

3.4.1 Lyssna och filtrera 

Mottagarapplikationerna söker efter sändare oavsett vilken vy som visas. Tanken är att om 

applikationen faktiskt är startad så är det för att användaren befinner sig på mässan och vill därför 

leta efter sändare. Ett antagande kan göras att en användare inte kommer ha applikationen igång 

om denne inte längre befinner sig på mässan. Mottagarapplikationerna slutar lyssna efter sändare 

när applikationen stängs ner eller läggs i vila.  
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Mottagarapplikationerna filterar bort sändare baserat på avstånd, detta avstånd baseras på de 

avståndsintervallen immediate, near och far som finns specificerade i iBeacon-biblioteken. Genom 

att använda ett reglage där användaren själv kan specificera vilket avstånd som ska avlyssnas så 

begränsas inte mottagarapplikationerna. Detta är framförallt bra då applikationerna kommer 

användas i olika lokaler, för olika syften och med ett varierande antal sändare i området.  

3.4.2 Notifiera 

I Android-applikationen notifieras användaren om sändare på två vis. Först dialoger för att notifiera 

användaren när didEnterRegion-eventet körs. Vi valde att inte göra detta i den motsvarande iOS-

applikationen då didEnterRegion inte är pålitlig i iOS för tillfället då den ibland inte körs och ibland 

körs även om den inte borde vilket i sin tur kan skapa irritation. 

 

Figur 16: En dialog ifrån experimentet i Android 

Mottagarapplikationerna använder sig även av subtila notifikationer där den gör användaren 

medveten om antalet sändare som mottagaren kan samla in information ifrån vid ett givet tillfälle. 

Figur 17 visar hur det ser ut om två sändare når mottagaren. 

 

Figur 17: Notifikation om antal beacons 

3.4.3 Hantering av didRangeBeacons 

På en mässa kan man förvänta sig ett ganska stort antal sändare är det inte är en bra idé att upprepa 

operationer på samma sändare om och om igen. Eftersom en lista presenteras för användaren med 

alla närvarande sändare och vad deras major- och minornummer representerar så måste 

informationen hämtas ifrån den tillhörande webbtjänsten. Detta gör att om denna lista skulle 
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uppdateras varje gång eventet för att samla in närliggande sändare avfyras behöver mottagaren 

hämta en stor mängd data från webbtjänsten varje sekund. Därför är det en väldigt bra idé att spara 

alla närliggande sändare i en lista och jämföra dem med de som hittas varje sekund för att se om det 

faktiskt har tillkommit några nya sändare, eller om några sändare har fallit bort. Har inget av detta 

inträffat behöver man inte uppdatera listan. Data som hämtats ifrån webbtjänsten lagras så länge 

som sändaren synlig för mottagaren. 

3.5 Webbtjänsten 

Syftet med webbtjänsten är att tillhandahålla applikationerna med den information som ska sändas 

ut och tas emot genom iBeacon. Detta informationsflöde sker via ett API som körs på webbtjänsten.  

Mottagar- och sändarapplikationerna använder sig av API-anrop för att hämta information som 

representeras av major- och minornummer vilket är webblänkar och visitkort som applikationerna 

visar för användaren. Applikationerna gör API-anropen i form av HTTP GET anrop mot webbtjänsten, 

beroende på vilken URL som används vid anropen returneras olika resultat tillbaka till 

applikationerna. På detta sätt levererar webbtjänsten dynamisk information till applikationerna. 

För att ha möjlighet att redigera innehållet på webbtjänsten används ett webbgränssnitt. 

Webbgränssnittet är en webbsida som är kopplad mot samma databas som API:et och körs på 

webbservern. Webbgränssnittet underlättar redigeringen av informationen utan att behöva redigera 

direkt i databasen. 

Via webbgränssnittet ska man kunna redigera all information som applikationerna använder, detta 

innefattar att skapa, lista och radera olika företagsavdelningar, visitkort kopplade till 

företagsavdelningarna, informationslänkar samt ett boka möte-formulär. 
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Figur 18: Listning av visitkort 

Varje post i listan går att redigera och radera samt att det går att visa detaljerad information om 

posten. Liknande vyer finns också för informationslänkar, företag och boka möte. 

Då webbtjänsten är utvecklad för mobila applikationer är det också viktigt att webbgränssnittet 

fungerar för mobila applikationer. För att uppnå detta är det bra att bygga ett responsivt gränssnitt 

som anpassar sig efter skärmens storlek.  
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Figur 19: Responsivt gränssnitt 

På grund av den begränsade skärmstorleken på mobil enheter behöver viss information skalas bort 

för att göra gränssnittet användarvänligt. Figur 19 visar den responsiva versionen av samma vy som 

visas i Figur 18. Informationen som är dold i listan går fortfarande att visa om man går in på detaljvyn 

för respektive post. Funktionaliteten som vyn tillhandahåller finns fortfarande kvar i gränssnittet 

men endast den information som är mest väsentlig visas i vyn. Navigeringen anpassas till en 

rullgardinsmeny för att spara på den begränsade ytan. 

För att redigera eller skapa nya poster i databasen används ett formulär för varje specifikt område 

enligt Figur 20 nedan. 



   
 

27 
 

 

Figur 20: Skapa visitkort 

I vyn för att skapa visitkort kan man koppla ett visitkort till en avdelning. Detta för att varje visitkort 

ska visa en företagsadress och för att underlätta att inte behöva skriva in dessa uppgifter för varje 

visitkort kan man då skapa en avdelning med adressen som sedan länkas in i varje visitkort. 
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Figur 21: Bokningsformulär 

 

Figur 22: Skapande av nya formulärsfält 

I mottagarapplikationerna finns det möjlighet att boka möten med en person när man visar dennes 

visitkort. För att göra detta formulär dynamiskt finns det möjlighet att lägga till vilka fält som ska 

användas genom webbgränssnittet. Dessa fält kan vara namn, e-post och ett telefonnummer enligt 

Figur 21 ovan. Då formuläret är dynamiskt finns det möjlighet att ändra dessa fält i formuläret vilket 

visas i Figur 22. När användare har fyllt i formuläret ska detta skickas via e-post till personen man vill 

boka mötet med. 

3.6 Sammanfattning 

I det här kapitlet har designval diskuterats för olika situationer som uppstår med användandet av 

iBeacon. En diskussion om informationshantering har förts kring representation av data och 

lagringsmetoder. De designval som gjorts för projektets applikationer och webbtjänst har 

presenteras. 
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4 Implementation 

4.1 iOS 

För att programmera iOS applikationer används Objective-C [40], det är möjligt att skapa iOS 

applikationer via andra språk exempelvis javascript [41] eller C# [42] men i detta fall kommer 

källkoden att konverteras till Objective-C innan koden kompileras. Objective-C är det språk som 

används för att utveckla för både iOS och Mac OS applikationer. Språket bygger på C med stöd för 

objektorientering. Även om språket bygger på C så är det en är markant syntaxskillnad på de två 

språken. [40] Som stöd till Objective-C kan XML [43] användas för att definiera ett GUI [44]. 

Xcode [45] används som utvecklingsplattform för iOS-applikationer. Xcode är utvecklat av Apple och 

har inbyggt stöd för att kunna koppla XML till Objective-C via drag and drop funktionalitet. 

Figur 23 är ett Objective-C exempel på hur man skapar och lägger till en knapp i en applikation, vid 

ett knapptryck så kommer "Hello world" att skrivas till loggen. 

 

Figur 23: Att programmatiskt skapande av knapp och onClick metod (logHelloWorld) 

I Bilaga A finns en kort beskrivning av hur man kan göra en applikation genom att använda Xcodes 

drag and drop funktionalitet och autogenererade kod. 

4.1.1 CoreLocation & CoreBluetooth 

För experimentet är två ramverk i fokus, CoreLocation [17] och CoreBluetooth [15]. CoreLocation är 

ett bibliotek som innehåller protokoll och klasser för positionering med GPS, WiFi, telefonmaster och 

iBeacon.  

Med CoreLocation biblioteket kan man skapa regioner för iBeacon-sändare vilket är det område en 

sändare täcker. Biblioteket innehåller även metoder för iBeacon-mottagare som används för att 

övervaka hur enheten rör sig mellan regioner och hantering av de sändare som mottagaren ser. 
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CoreBluetooth är ett ramverk som används för att ge utvecklare tillgång till enhetens BLE-

funktionalitet [15], för kommunikation och tillstånd.  

 

 

Figur 24: Översikt av biblioteket CoreLocation 

Både sändare och mottagare behöver använda sig utav CoreLocation-ramverket för att kunna 

utnyttja iBeacon.  

4.1.1.1 Sända 

Sändaren använder klassen CLBeaconRegion för att definiera sig själv som en iBeacon och specificera 

vilken data som ska skickas ut. Den data som ska sändas ut läggs till som attribut till 

CLBeaconRegion, dessa attribut är det UUID som ska användas samt ett major- och minornummer. 

För att kunna utannonsera data via Bluetooth behöver man skapa ett dictionary som i iOS kallas för 

NSMutableDictionary [46]. Ett dictionary är en datatyp som kan specificera en identifierare till varje 

värde, ett så kallat key-value pair. I Figur 25 skapas ett dictionary genom CLBeaconRegions metod 

peripheralDataWithMeasuredPower där parametern nil står för att enheten ska använda sin 

standardstyrka för att sända över Bluetooth. 
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Figur 25: Exempelkod för att skapa en NSMutableDictionary med data för att sända ut en region 

När man har skapat ett dictionary med den data som ska sändas behövs en instans av klassen 

CBPeripheralManager för att sända ut datan. 

CBPeripheralManager är en klass som tillhör CoreBluetooth biblioteket och innehåller metoder för 

att börja och sluta sända (utannonsera) data över Bluetooth. Det går även att kontrollera om 

enheten har Bluetooth aktiverat med hjälp av CBPeripheralManager. För att börja sända över 

Bluetooth används metoden "startAdvertising" som tar in en pekare till ett NSMutableDictonary som 

argument. Enheten sänder nu ut det UUID, major- och minornummer som specificerades i 

CLBeaconRegion. Sändningen kan stoppas med metoden "stopAdvertising" eller genom att avsluta 

applikationen. 

 

Figur 26: Exempelkod för att initiera en CBPeripheralManager och annonsera data 

4.1.1.2 Lyssna 

Mottagaren behöver endast CoreLocation biblioteket för att kunna ta emot data. En instans av 

klassen CLLocationManager används för att få tillgång till tillståndsuppdateringar och för att kunna 

kontrollera lyssnandet efter Beacons.  

CLLocationManager ger en klass möjligheten att reagera på tillståndsuppdateringar genom callback-

metoder [47]. Klassen behöver implementera delegatet CLLocationManagerDelegate (Figur 27) för 

att garantera att klassen har implementerat dessa callback-metoder. Klassen kan då sätta sig själv 

som delegat av CLLocationManager enligt Figur 28 och då få tillgång till tillståndsuppdateringarna. 
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Figur 27: Implementation av protokollet CLLocationManagerDelegate 

 

Figur 28: Skapande av en CLLocationManager och tilldelning av delegatmotagare 

Tillståndsuppdateringarna ger utvecklaren möjlighet att reagera på tillståndsförändringar som till 

exempel när en användare går in i en sändares region. Några av dessa callback-metoder som utgör 

tillståndförändringarna är didEnterRegion, didExitRegion och didDetermineState som visas i Figur 30, 

alla tillgängliga callback-metoder finns på Apples utvecklarsida [48]. 

 

Figur 29: Exempel på några av de tillståndsförändringar applikationen kan reagera på 

För att applikationen ska veta vilka regioner den ska lyssna efter används en instans av 

CLBeaconRegion med samma UUID som specificerats i sändaren.  

 

Figur 30: En CLLocationManager som börjar leta efter sändande beacons 

CLLocationManager har två metoder för att börja lyssna efter sändare. Den ena metoden 

startMonitoringForRegion används för att upptäcka regioner och för att se hur enheten rör sig 

mellan regioner. Den andra metoden heter startRangingForBeaconsInRegion och används för att få 

tillgång till all data som sändarna skickar ut.  
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När startRangingBeaconsInRegion har körts kommer metoden didRangeBeacons börjar avfyras cirka 

1 gång per sekund, om utvecklaren väljer att implementera didRangeBeacons kan utvecklaren få 

tillgång till alla sändare som når mottagaren varje sekund. Detta är det enda sättet för applikationen 

att få tillgång till sändare och dess major- och minornummer. Alla sändare som mottagaren upptäckt 

blir tillgängliga i formen av en array av CLBeacons.  CLBeacon-klassen innehåller attributfält för 

UUID, major- och minornummer. Klassen innehåller även fält för mottagen signalstyrka och 

uppfattat avstånd. 

 

Figur 31: Exempelkod på didRangeBeacons som skriver ut alla sändares UUID, major- och minornummer till loggen 

4.1.2 Flödesexempel 

Här beskrivs ett flödesexempel när en mottagare rör sig mellan flera regioner. Exemplet utgår från 

Figur 32 och är beskrivet med biblioteken i iOS 

 

Figur 32: Flödesexempel genom flera regioner 
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 T0 Konfiguration av Sändare och Mottagare 

Sändarna (B1, B2, B3) definierar en varsin CLBeaconRegion med ett UUID , major- och 

minornummer, varefter dessa transformeras till en NSMutableDictionary med hjälp av 

peripheralWithMeassuredPower. Sändarna kör sedan CBPeripheralManagers metod 

startAdvertising med deras skapade CLBeaconRegion som parameter. När detta är gjort så 

har sändarna börjat sända ut UUID, major- och minornummer inom en viss radie. 

Mottagaren definierar också en CLBeaconRegion, denna med endast ett UUID som matchar 

det sändarna har definierat. Detta så att mottagaren vet vilka av regioner den ska lyssna 

efter. 

Mottagaren definierar sedan en CLLocationManager och sätter sig själv som mottagare av 

uppdateringar (delegat) ifrån CLLocationManager. Sedan körs CLLocationManagers metoder 

startMonitoringForBeacons och startRangingForBeaconInRegion, vilket betyder att 

applikationen är redo att ta emot data ifrån sändare. Mottagaren implementerar även 

metoderna didEnterRegion, didExitRegion och didRangeBeaconsInRegion som är 

specificerade i CLLocationManagerDelegate.  

Nu är sändarna aktiva och sänder data samt att mottagaren är redo för att ta emot data 

ifrån sändarna. 

 T0  T1 

När användaren går mellan punkt T0 och T1 går användaren in i B1:s region. 

Mottagarapplikationens CLLocationManager får nu en uppdatering ifrån operativsystemet 

att mottagaren har kommit in i en region. Detta gör att CLLocationManager kör metoden 

didEnterRegion som har definierats av mottagarapplikationen via 

CLLocationManagerDelgate, vilket ger mottagaren möjlighet att reagera på att den nu är 

innanför en region.  

Efter att didEnterRegion och så länge som inte didExitRegion körs så kommer mottagaren nu 

att börja få uppdateringar ifrån CLLocationManager om vilka regioner den är innanför via 

didRangeBeaconsInRegion-metoden som mottagaren implementerat.  

Varje sekund kommer CLLocationManager att köra didRangeBeaconsInRegion och skicka in 

alla synliga iBeacons till mottagarapplikationen så att den får tillgång till dessa. Vid punkt T1 

är detta endast sändaren B1. Med tillgång till en iBeacon menas det att applikationen kan se 

UUID, major- och minornumren som den givna iBeaconen sänder ut. 

 T2 

Vid den här tidpunkten befinner sig användaren mellan två regioner, vilket innebär att när 
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CLLocationManager kör didRangeBeaconsInRegion så får mottagarapplikationen tillgång till 

båda sändarna B1 och B2. 

 T3 

Vid punkt T3 är användaren innanför alla tre regioner vilket betyder att den har tillgång till 

alla iBeacons major- och minornummer vid det givna tillfället. 

 T4 

Vid punkt T4 har användaren nu lämnat sändarna B1 och B2:s regioner och har nu bara 

tillgång till major- och minornummer ifrån sändaren B3 via didRangeBeaconsInRegion. 

 T5 

Nu är inte användaren längre innanför någon av regionerna. CLLocationManager kommer nu 

upptäcka att den inte längre får någon input ifrån operativsystemet om iBeacons, detta gör 

att CLLocationManager kommer köra didExitRegion-metoden som är implementerat i 

mottagarapplikationen. didExitRegion ger applikationen möjligheten att reagera på att den 

inte längre får information ifrån några iBeacons. 

4.2 Android 

För att skapa Android-applikationer använder man programspråket Java [49] och XML [43]. Precis 

som för iOS-applikationer så kan man även skapa Android-applikationer i andra språk som javascript 

och C# men även här görs koden om, men till java bytekod.  Bytekoden körs i en JVM (Java virtual 

machine) på Android-enheten. Den virtuella maskinen kan köras oberoende av underliggande 

hårdvara om stöd för java finns. Java är ett objektorienterat språk vars syntax kommer från C-

familjen och används för all programmering av Android-applikationer, medan XML används för att 

definiera GUI:n och resurser. I projektet har Eclipse [50] tillsammans med Android-SDK [51] använts 

som utvecklingsverktyg. I Figur 33 visas det hur man kan skapa knapp och en label i XML som sedan 

sätts till hello world via ett knapptryck som definieras i Figur 34. 
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Figur 33: GUI-definition i XML 

 

 

Figur 34: En aktivitet kopplad till vyn 
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4.2.1 Radius Networks API 

Android har inget standardbibliotek för att hantera iBeacons, därför har tredjepartsbiblioteket 

"Android iBeacon Library" som är skapat av Radius Networks används. Android iBeacon Library är 

väldigt likt CoreLocation men använder sig av andra klassnamn och har gjort några nya tillägg. Tabell 

2 visar mappningarna mellan Android iBeacon Library och CoreLocation. 

Tabell 2: Mappning mellan Android iBeacon Library och Coreloaction 

Android iBeacon Library CoreLocation 

ManagerNotifier CLLoationManagerDelegate 

RangeNotifier CLLoationManagerDelegate 

IBeaconConsumer N/A 

IBeaconManager CLLocationManager 

Region CLBeaconRegion 

IBeacon CLBeacon 

 

Som ses i Tabell 2 så har CLLocationManagerDelegate delats upp i två separata interfaces; Manager 

Notifier och RangeNotifier. ManagerNotifier är ett interface som ger tillgång till statusuppdateringar 

så som didEnterRegion. RangeNotifier definierar metoder för att få tillgång till sändare i koden. 

Uppdelningen ger mer flexibilitet för att implementera endast den del man vill ha tillgång till. En 

exklusiv klass för Android iBeacon Library är IBeaconConsumer som är ett interface som kan 

användas för att registrera sig för callbacks när iBeacon-tjänsterna är tillgängliga. Därför ska sökning 

efter tillståndsuppdateringar och sändare startas i den callback som säger att tjänsterna är 

tillgängliga (onIBeaconServiceConnect). IBeaconManager är fortfarande ansvarig för att starta 

sökningen men är också ansvarig för att binda den klass som vill använda sig av iBeacon-tjänsterna. 

Detta görs genom metoden "bind" och kan avregistreras genom metoden "unbind". När en klass har 

implementerat interfacet IBeaconConsumer blir den tvingad att implementera metoden 

"onIBeaconServiceConnect". En implementation av detta kan ses i Figur 35. 
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Figur 35: IBeaconConsumer 

När onIBeaconServiceConnect kör så är det som sagt ett bra tillfälle att börja leta efter sändare. 

Detta görs med två separata metoder. StartMonitoringForBeacons för att börja leta sändare, och 

sedan setMonitorNotifier för att registrera vilken klass som ska ta emot uppdateringarna (samma 

sak görs för ranging-metoderna).  

 

Figur 36: onIBeaconServiceConnect 

Klassen som ska ta emot uppdateringarna måste implementera MonitorNotifier och RangeNotifier 

interfacen. Med implementeringen av MonitorNotifier och RangeNotifier så tvingas den 

implementerande klassen att implementera ett antal metoder för att kunna hantera 
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tillståndsuppdateringar och för att ta emot iBeacondata. Dessa är namngivna på samma sätt som i 

CoreLocation. 

 

Figur 37: didRangeBeaconsInRegion 

 

Figur 38: Hantering av regions 

En skillnad mellan Android iBeacon Library och CoreLocation är hur regionerna fungerar. I Android 

iBeacon Library så kan en region definieras utan ett UUID. Om Regionens UUID-parameter sätts till 

null som i Figur 36 så kommer klassen att samla in alla sändare oavsett UUID, om man vill filtrera 

efter ett UUID så måste det UUID specificeras. Andra skillnader är att didRangeBeaconsInRegion körs 

var 1.1 sekund istället för varje sekund som i iOS. 

4.3 Sändare 

I applikationens sändarvy som kan ses i Figur 39 presenteras användaren med statustexter och 

möjligheten att sända ut data. 

4.3.1 Statustexter 

Applikationen innehåller 5 typer av statustexter 

1. "Enheten saknar BLE-stöd" - Visas när enheten inte har BLE-stöd  

2. "Var god starta Bluetooth" - Visas när användaren har avaktiverat Bluetooth på enheten 

3. "Välj vad som ska delas först" - Användaren har inte valt någon information att sända 

4. "Visitkort x" - När användaren valt att sända ut visitkort x 
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5. "Information x "- När användaren valt att sända ut informationslänk x 

 

Figur 39: Statustext för avaktiverat Bluetooth 

Alla statustexter triggas av specifika event. Vid uppstart av iOS applikationer körs metoden 

“viewDidLoad” vilket är en callback-metod som körs när vyn har laddats in i enhetens primärminne. I 

denna metod görs en check på enhetens Bluetooth-status, om Bluetooth är avaktiverat eller inte 

stöds av enhetens så presenteras en statustext om problemet.  Varje gång enhetens Bluetooth-

status förändras körs CBPeripheralManagers callback-metod "peripheralManagerDidUpdateState" 

som ger applikationen möjlighet att sätta ett nytts statusmeddelande ifall användaren skulle stänga 

av Bluetooth undertiden applikationen används.  När vyn kommer fram på skärmen så körs en 

callback-metod "viewDidAppear", i denna metod kollar applikationen ifall det finns någon 

information lagrad för utsändning i NSUserDefaults vilket är en klass som används för att lagra 

mindre mängder data i sekundärminnet. Om information finns lagrad så presenteras denna i form av 

exempelvis “Visitkort x” annars bes användaren att välja den information som den vill dela. 

4.3.2 Utsändning 

För att styra när applikationen ska sända ut och inte sända ut data används en stor blå knapp. När 

användaren vill sända ut data måste ett par parametrar var uppfyllda för att applikationen ska börja 

dela sina data. 

1. Enheten har stöd för BLE. 

2. Enheten har BLE aktiverat. 
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3. Användaren har valt data att dela. 

Vilket betyder att det är endast när statustext 4 eller 5 visas som användaren har möjlighet att sända 

ut data. Applikationen initierar en region med UUID, major- och minornummer för den data som ska 

sändas ut. När applikationen börjar dela ut sin data så startas en animation för att demonstrera för 

användaren att data delas ut. Om knappen klickas på igen för att stoppa delning av data så kommer 

även animationerna att upphöra. I Figur 40 och Figur 41 så kan man se hur applikationen ser ut när 

den delar ut data och när den inte gör det.  För att hålla koll på om applikationen sänder data eller 

inte finns en inbyggd metod i klassen CBPeripheralManager som heter "isAdvertising" som 

returnerar sant eller falskt. 

 

Figur 40: Inaktiv sändare 

 

Figur 41: Aktiv sändare 

4.3.3 Att välja data att sända ut 

I den andra vyn kan användaren välja vilken data som applikationen ska dela ut. Användaren väljer 

här om den vill sända ut ett visitkort eller en informationslänk med hjälp av segment väljaren.  

Som standard är visitkort valt. Efter ett val har gjorts så skickar applikationen en HTTP GET request 

till webbtjänsten där den frågar efter antingen en lista av alla visitkort i databasen eller en lista av 

alla informationslänkar. Listan som returneras kommer i formen av ett JSON objekt innehållande 

objekt där varje objekt består av major- och minornummer och en text som beskriver datan. Detta 

JSON-objekt hanteras av applikationen och presenteras som en lista av objektens beskrivande texter, 
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en lista med informationslänkar kan ses i Figur 42. 

 

Figur 42: Innehållsvyn 

När användaren har fått tillgång till listan kan den välja vad som ska delas ut genom att klicka på en 

av posterna i listan. Detta kommer spara det valda objektet (text, major och minor) i 

NSUserDefaults. Användaren skickas sedan tillbaks till delarvyn som uppdaterar statustexten med 

texten i den valda posten. Om användaren sedan startar utsändning av informationen så kommer 

applikationen då att sända ut de major- och minornummer som följde med objektet. 

4.4 Mottagare 

Mottagarapplikationen består initialt av två huvudvyer. En vy för information och en upptäckarvy 

där alla synliga sändare visas. 
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Figur 43: Mottagarapplikationen för Android 

 

Figur 44: Mottagarapplikationen för iOS 

För att presentera information i applikationen och samtidigt göra detta dynamiskt används 

webbsidor. Informationsvyn i Figur 43 och Figur 44 innehåller en WebView vilket är en kontroller 

som presenterar webbsidor inuti applikationen. Webbsidan som visas vid start är webbsidan för 

mässan. Informationsvyn används också för att visa informationslänkar som mottagaren får från 

sändare. 

När mottagarapplikationerna startar körs först callback-metoderna onCreate för Android och 

viewDidLoad för iOS. Vid start av applikationerna kontrollerars det om Bluetooth är aktiverat. 

Kontrollen av Bluetooth sker i Android med hjälp av iBeaconManagers checkAvailability metod som 

finns tillgänglig iBeacon-biblioteket, för iOS görs kontrollen på samma sätt som för sändaren med 

hjälp av CBPeripheralManager. Då Bluetooth är inaktiverat visas en dialog som informerar 

användaren om att starta Bluetooth. 

När Androidapplikationen startar skapas en aktivitet, aktiviteten skapar ett fönster där alla 

kontrollers ligger som användaren kan interagera med [52]. Vyerna i tabbarna i Figur 43 är fragment 

[53]. Ett fragment är en subvy som användaren kan interagera med som skapas i aktiviteten. När 

aktiviteten skapas börjar applikationen lyssna efter sändare, då detta sker i aktiviteten betyder det 
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att applikationen kan fortsätta lyssna oavsett vilken flik som visas då dessa är fragment. En aktivitet 

har flera callback-metoder som tillhandahålls av operativsystemet där mottagarapplikationen börjar 

och slutar lyssna efter sändare. 

 Applikationen börjar lyssna efter sändare: 

o onResume som körs när applikationen startar eller kommer tillbaka från vila. 

 Applikationen slutar lyssna efter sändare: 

o onPause körs när applikationen går från att vara synlig till att inte längre vara synlig.  

o onDestroy körs när applikationen tas bort ur minnet. 

Mottagarapplikationen för iOS börjar också lyssna direkt när applikationen startar och slutar lyssna 

när applikationen pausar. 

Mottagarapplikationerna lyssnar efter sändare oavsett vilken vy som visas, detta görs för att alltid 

kunna uppdateras texten för fliken med antalet synliga sändare i området. Texten ”Upptäck” byts då 

ut mot ”Upptäck (3)” i fliken om tre sändare är synliga vilket illustreras i Figur 45. 
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Figur 45: Upptäckarvyn för Android 

 

Figur 46: Upptäckarvyn för iOS 

Upptäckarvyn visar alla närvarande sändare. Reglaget styr i vilket avståndsintervall (se Tabell 1) 

sändarna måste vara inom för att visas. Mottagarapplikationen lyssnar dock på alla sändare men 

genom att kontrollera varje iBeacons avståndsintervall med metoden getProximity() för Android och 

med parametern proximity i iOS är det möjligt att jämföra detta med reglagets motsvarande 

avståndsintervall immediate, near, far. 

Avståndshanteringen sker i metoden didRangeBeaconsInRegion för Android och didRangeBeacons i 

iOS. Metoderna kontrollerar även om det finns en aktiv internetuppkopplingen då oidentifierade 

sändare behöver göra en HTTP förfrågan mot webbtjänsten för att hämta sändarens titel som deras 

major- och minornummer representerar. HTTP förfrågningarna för alla oidentifierade sändare körs 

asynkront. Då hanteringen av synliga iBeacons körs varje sekund kan det inträffa att identifieringen 

av sändarna inte hinner klart innan metoden körs igen. Detta hanteras med hjälp av en flagga som 

kontrollerar så att applikationen inte försöker identifierar iBeacons igen förrän den tidigare 

operationen är klar. 

Listan med synliga sändare som metoderna didRangeBeaconsInRegion och didRangeBeacons får in 

jämförs mot den tidigare listan med synliga sändare för att se om någon sändare har tillkommit eller 
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fallit bort. Listorna används även för att redan identifierade sändare inte behöver anropa 

webbtjänsten igen varje gång metoden körs.  

 

Figur 47: Visitkortsvyn i Android 

 

Figur 48: Visitkortsvyn i iOS 

När ett visitkort ska visas hämtas all information för visitkortet genom en HTTP förfrågan mot 

webbtjänsten innan vyn öppnas (vilket är en aktivitet i Android och en vykontroller i iOS). 

Informationen som ska lagras i kontaktboken skickas till vyn genom en bundle för Android och direkt 

till en NSDictionary för iOS. Det är den här datan som presenteras för användaren i form av ett 

visitkort. Datan som skickats till vyn är; förnamn, efternamn, titel, e-post, telefonnummer, 

företagsnamn, företagets telefonnummer samt minornumret. Dessa värden kan också användas för 

att spara kontakten i telefonboken och för att boka ett möte. 

För att boka ett möte öppnas en vy som laddar in webbtjänstens bokningssida. Minornumret för 

visitkortet skickas då med i webbadressen så att bokningsformuläret kan hämta till vilken e-

postadress bokningen ska skickas till. När bokningen är genomförd vidarebefordras användaren till 

en specifik URL. Mottagarapplikationen kontrollerar om denna URL visas och om så är fallet stängs 

bokningsvyn ner. 
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Att spara kontakten i kontaktboken fungerar på olika sätt i Android och iOS. När kontakten sparas till 

kontaktboken i Android öppnas aktiviteten ”ContactsContract” som är en inbyggd aktivitet i Android, 

detta är kontaktboken i Android. Den information som ska sparas i kontaktboken skickas in till 

aktiviteten när den öppnas. För att specificera vad det är för typ av information som skickas in till 

kontaktboken så används konstanter som är fördefinierade i ”ContactsContract”-klassen. Genom att 

använda dessa konstanter kan man tala om för telefonboken att en viss data som skickas in är till 

exempel ett telefonnummer. 

När man sparar till kontaktboken i iOS specificerar man den typ av informationen som ska sparas på 

samma sätt som i Android. Skillnaden är dock att kontaktboken inte öppnas i iOS utan informationen 

sparas direkt i kontaktboken med hjälp av iOS biblioteket ”AdressBook”. Givet att användaren ger 

applikationen tillåtelse att göra detta.  

4.5 Tekniker för webbtjänsten 

Webbtjänsten är implementerad med ramverket ASP.Net MVC 5. Detta är baserat på flera tekniker 

och ramverk som bygger på varandra vilket ger ett enkelt och strukturerat sätt att utveckla 

webbsidor.  

4.5.1 ASP.Net 

ASP (Active Server Page) [54] är en teknik som kan användas för att skapa dynamiska hemsidor som 

är sammankopplade mot en databas. Detta är möjligt då ASP körs på en webbserver som genererar 

HTML kod, denna HTML-kod skickas sedan till webbläsaren som tolkar koden och presenterar 

webbsidan för användaren [54]. ASP.NET ingår i Microsofts .NET ramverk som tillhandahåller 

ytterligare funktionalitet och verktyg för att utveckla webbsidor och programvara. En fördel med 

.Net är att det är språkoberoende vilket innebär att det stödjer flera programspråk som C#, Visual 

Basic.Net och J# [55]. 

Webbtjänsten är programmerad i programspråket C#. C# är ett objektorienterat programspråk som 

utvecklades av Microsoft och bygger på C++. [42] Källkoden i C# kompileras till CIL-kod (Common 

Intermediate Language) [56] som är en form av bytekod [57]. CIL-koden körs sedan i en 

virtuellmaskin som heter CLR (Common Language Runtime) [58]. Detta gäller för alla programspråk i 

.Net vilket gör att dessa programspråk kan köras på alla plattformar som .Net har stöd för [58]. Figur 

49 visar ett enkelt program skrivet i C# som skriver ut Hello World.  
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Figur 49: Exempel i C# 

4.5.2 ASP.Net MVC 

Webbtjänsten är byggd enligt MVC (Model-View-Controller) vilket är ett arkitektmönster som bygger 

på att man separerar modell, vy och kontroller i ett program eller en webbapplikation. ASP.NET MVC 

är ett ramverk som är baserat på detta arkitektmönster för .Net plattformen.  

 

Figur 50: Modell över MVC 

Modellen innehåller applikationens data och objekt. Vyn är de olika visuella vyerna där 

informationen presenteras för användaren. Vyn hämtar data som ska presenteras från modellen. 

Kontrollern kommunicerar med vyn och modellen samt hanterar användarens interaktioner med 

vyn. Kontrollern hanterar användarens interaktioner med vyn och kommunicerar detta mellan vyn 

och modellen. Baserat på vad användaren vill utföra styr kontrollern modellen utefter vilken data 

som ska visas eller modifieras samt att kontrollern styr vilken vy som ska presentera modellens data 

[59]. MVC 5 är den femte versionen av MVC [60]. 
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För att erhålla en bra MVC struktur använder sig ASP.Net MVC av ASP.Net Routing [61]. ASP.Net 

Routing hanterar besökares webbförfrågningar genom en mappning av URL:ens struktur mot olika 

kontrollers, funktioner och parametrar. Denna logik definieras i RouteConfig.cs som visas i Figur 51. 

 

Figur 51: Routing i MVC 

Den URL-struktur Figur 51 mappar har detta format: 

 http://domain.com/{controller}/{action}/{id} 

 En webbförfrågan till http://domain.com/Home/Index/3 mappas då enligt följande: 

 Home specificerar vilken kontroller som ska användas vilket betyder att Home-kontrollen har 

ansvaret att hantera webbförfrågan. 

 Index specificerar den funktion som ska köras i Home-kontrollern, detta kan ses som den 

sida som ska visas för användaren. Varje funktion eller action som det också heter har en vy 

kopplad till sig med samma namn; /Views/Home/Index.cshtml. 

 3 är en valfri parameter som Index-funktionen använder sig av. 

Figur 52 visar hur Home-kontrollern ser ut som hantera förfrågan till Index-sidan. Indexfunktionen 

hämtar den data som ska presenteras i vyn baserat på det id som skickats in, modellen skickas sedan 

till vyn som presenterar modellen. 
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Figur 52: HomeController i MVC 

För att utveckla webbapplikationer och program i .Net använder man utvecklingsmiljön Visual 

Studio. Visual Studio är en texteditor men har även många verktyg, funktioner och moduler inbyggt 

för att underlätta utvecklandet. Visual Studio har stöd för alla programspråk som .Net ramverket har 

stöd för. 

4.5.3 Webbgränssnitt 

Webbgränssnittet är byggt med HTML 5 (Hyper Text Markup Language) som är ett märkspråk för 

webbsidor. Gränssnittet använder sig av HTML-element för att bland annat skapa tabeller, lägga till 

bilder och länkar. Dessa HTML-element används för att skapa struktur samt innehåll i form av text 

och bilder för webbsidan. HTML:en tolkas sedan av en webbläsare som presenterar innehållet [62]. 

Figur 53 visar en överskrift tillsammans med brödtext strukturerad med HTML-element. 

 

Figur 53: HTML-exempel 

För att manipulera HTML-elementen på webbsidorna används CSS (Cascading Style Sheet) [63]. Med 

CSS kan man bland annat specificera HTML-elementens position och utseende som färger, bredd, 

höjd och typsnitt. [63] Genom att inkludera en CSS-fil i HTML-dokumentet eller genom att skriva CSS 

utryck direkt i HTML-filen kan man manipulera HTML-elementen. Figur 54 visar CSS som kan 

manipulera HTML-elementen i Figur 53. 
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Figur 54: CSS-exempel 

En webbsida i ASP.NET MVC är uppbyggd av HTML och serverkod. Webbservern exekverar denna 

kod och returnerar resultatet som HTML. Denna generering från kod till HTML hanteras i ASP.NET av 

en view-engine. [64] Razor är en view-engine för ASP.NET MVC som har en enkel och HTML-

orienterad syntax. [65] Razor kan tolka kod skriven i programspråken C# och Visual Basic som 

används för komplexa operationer så som att hämta information från en databas. [66] Figur 55 visar 

hur man kan infoga ett namn och dagens datum med hjälp av C# och Razor i en HTML-struktur. 

 

Figur 55: Razor-exempel 

4.6 Webbtjänst 

Webbtjänsten består av ett responsivt gränssnitt för administration, en databas som lagrar all 

information samt ett API som applikationerna använder för att hämta information från databasen. 

4.6.1 Responsivt webbgränssnitt 

Då projektet kretsar runt mobilitet ska det vara enkelt att via en mobil enhet ha möjlighet att 

administrera informationen vilket ställer krav på att webbgränssnittet är anpassat för mobila 
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enheter. Genom att bygga gränssnittet responsivt anpassar sig webbgränssnittet efter enhetens 

skärmstorlek. Responsivitet kan uppnås genom Media Queries [67] som sedan 2012 är den 

rekommenderade standarden av W3C [68] vilket innebär att sidan läser in olika CSS-egenskaper 

beroende på skärmstorleken. [67] Webbgränssnittet är även byggt med Bootstrap [69] som är ett 

ramverk utvecklat för att enkelt bygga responsiva mobile-first [70] webbsidor. Ramverket 

tillhandahåller många färdigbyggda funktioner och verktyg för att underlätta utvecklandet av 

responsiva webbsidor. [71] 

4.6.2 Datastruktur 

Datan är lagrad i en MSSQL-databas vilket är en relationsdatabas utvecklad av Microsoft [72]. 

Databasen är skapad genom Entity Framework som är ett ramverk till .Net som mappar objekt med 

relationer [73]. I projektet används Entity Frameworks inbyggda funktionalitet Code First. Code First 

tillåter utvecklaren skapa objekt och relationer i koden och utefter denna struktur skapas databasen. 

[74] Entity Framework mappar sedan objekt mot databasen vilket ger en högre abstraktionsnivå 

över datamodellerna utan att behöva hantera den underliggande strukturen. [75] 

 

Figur 56: UrlModels definierad med Code First (Entity Framework) 

Det används sju stycken modeller i projektet för användarkonton, bokningsformulären, visitkorten 

samt informationslänkarna. Modellerna är egna klasser som definieras i C# vilket demonstreras i 

Figur 56. De egenskaper i klassen som man inte vill lagra i databasen kan definieras med kommandot 

[NotMapped]. En egenskap som inte lagras i databasen är heltalet major eftersom majornumret 

representerar en informationslänk och är då inget som behöver lagras i databastabellen som endast 
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innehåller informationslänkar. Minornumren används som identifierare för varje post i databasen 

och därför är denna specificerad med kommandot [Key] i Figur 56.  

4.6.3 ASP.Net Web API 

Webbtjänstens API är implementerad med ASP.Net Web API som är ett ramverk för att bygga ett API 

i .Net.  ASP.Net Web API kan serialisera modeller till JSON, XML eller andra datatyper vilket tillåter 

att webbtjänsten kan skicka hela objekt till mottagaren [76].   

Webbtjänstens API hanterar HTTP GET förfrågningar från klienten och webbtjänsten returnerar ett 

HTTP responsmeddelande som innehåller den data som efterfrågats av klienten. API-anropen är 

mappade enligt följande hierarkiska ordning: 

 /Api/{controller}/{minor} 

 /Api/{controller}/ 

Då ASP.Net Web API stöder flera format för att skicka data till klienten som JSON eller XML kan 

klienten specificera  vilket format den har stöd för i HTTP GET förfrågan. Webbtjänsten returnerar då 

datan i det format klienten stöder vilket gör att varken klienten eller API:et begränsas av varandra.  

Tabell 3: HTTP Request och HTTP Response för en API förfrågan 

HTTP GET Request HTTP Response (JSON) 

GET http://domain.com/api/urltitle/5 {"Title":"Program"} 

 

I Tabell 3 visas en API-förfrågan där klienten begär namnet på informationslänken som representeras 

av minor 5 och JSON objektet som webbtjänsten skickar tillbaka. Alla tillgängliga API-anrop med 

webbtjänstens HTTP respons finns i Bilaga B: API-anrop. 

API:et är öppet vilket innebär att API:et inte har krav på autentisering. Detta för att det inte skickas 

någon känslig information mellan applikationerna och webbtjänsten utan endast major- och 

minornummer samt visitkort och informationslänkar. Då det inte går att redigera någon information 

genom API:et kan detta hållas öppet. 

4.6.4 Administration 

All information som skickas till applikationerna via webbtjänstens API går att administrera genom 

webbgränssnittet. Modellerna som är mappade mot databasen används i olika vyer för 

webbgränssnittet. Det finns fem vyer som använder varje modell, varje vy har en egen uppgift: 

 Lista innehållet 
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 Skapa nytt innehåll 

 Radera innehåll 

 Redigera innehållet 

 Detaljerad information 

Detta gör att MVC arkitekturen följs då vyerna hämtar data från modellen samtidigt som modellerna 

och vyerna är separerade från varandra. 

 

Figur 57: Listvyn för visitkort 

4.6.5 Autentisering 

För att inte obehöriga ska ha möjlighet att redigera informationen i webbgränssnittet kräver sidan 

att användaren autentiserar sig genom att logga in på hemsidan. All information administreras av en 

administratör istället för att varje enskild användare har ansvar för sitt egna visitkort. Fördelen är att 

användarna inte behöver få kunskap i systemet för att utnyttja tjänsterna, det är också enkelt för 

företaget att ta bort uppgifter när personer slutar eller byter telefonnummer eller efternamn.  

4.6.6 Bokningsformulär 

Bokningsformuläret är ett dynamiskt formulär som renderas ut baserat på de fält administratören 

har valt att ta med. Bokningsformuläret kräver ett minornummer till ett visitkort för att ta fram vem 

mottagaren till bokningen är, detta minornummer skickas in som en parameter tillsammans med 

webbadressen. Bokningsformuläret visas direkt ifrån mottagarapplikationerna genom en webbvy så 

att användaren aldrig behöver lämna applikationen. 

Bokningsformuläret gjordes webbaserat för att behålla en skalbar dynamisk design över alla 

applikationer. Det är möjligt att implementera dynamiska formulär direkt i applikationen, dock för 

detta med sig problemet när man vill skicka bokningen via e-post då applikationen behöver 

användarens rättigheter att skicka e-post från enheten. Genom att göra formuläret webbaserat 

skickas e-postmeddelandet med bokningen ifrån webbtjänsten istället för användarens enhet, 

lösningen fungerar då oavsett enhet eller operativsystem. Användaren har då ingen vetskap om att 

det är ett e-postmeddelande som skickats iväg utan endast att en bokning har skickats. 
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4.7 Kommunikationsflöde 

Här kommer kommunikationsflödet mellan applikationerna och webbtjänsten beskrivas och ett 

exempel kommer att ges. 

 

Figur 58: Kommunikationsflöde 

1: HTTP GET 

För att starta kommunikationen mellan sändaren och mottagaren behöver sändaren först välja vad 

som ska sändas ut. För att få tillgång till information som kan sändas skickar mottagaren en HTTP 

GET förfrågan till webbtjänsten, beroende på vilken typ av information användaren valt sker ett av 

två möjliga anrop. De möjliga anropen kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4: API-anrop 

API-anrop Resultat 

/api/BusinessCardList/ Returnerar namn på alla visitkort och deras major- och 

minornummer i JSON-format 

/api/UrlList/ Returnerar namn på alla informationslänkar och deras 

major- och minornummer i JSON-format 
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2: JSON (LIST{Major, Minor, Name}) 

När webbservicen tar emot API-förfrågan hämtar den alla visitkort eller informationslänkar ur 

databasen. Dessa görs sedan om till ett JSON-objekt som skickas tillbaka till sändarapplikationen. 

JSON-objektet består av en lista där varje värde är ett objekt innehållande tre key-value pair: Major, 

Minor, Name. Figur 59 är ett exempel av ett JSON-svar av databasens informationslänkar. 

 

Figur 59: JSON respons, lista informationslänkar 

3: UUID, Major, Minor 

JSON-objektet från webbtjänsten tas emot av sändaren och görs om till en lista med alla namn som 

poster, dessa visas sedan upp för användaren. Användaren väljer nu en av posterna i listan och 

börjar sända ut de major- och minornummer som representerar objektet. Om exempelvis "Hitta hit" 

väljs så kommer applikationen att sända ut major 1 och minor 2.  

 

4: HTTP GET + Minor 

Mottagaren tar vid varje given tidpunkt emot n antal sändningar ifrån iBeacons. I bakgrunden samlar 

mottagaren in alla major- och minornummer som sedan skickas till webbtjänsten för att få ett deras 

namn. Detta görs via API-anropen som visas i Tabell 5. 

Tabell 5: API-anrop för mottagarapplikationen 

/api/BusinessCardTitle/x Returnerar en titel för visitkortet som 

representeras av minor x 

/api/UrlTitle/y Returnerar en titel för informationslänken som 

representeras av minor y 
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Svaren för de olika API-anropen kommer i form av ett JSON-objekt innehållande ett key-value pair 

med en titel som kommer att visas i listan över synliga sändare. 

Exempelvis om sändaren har valt att sända ut informationslänken "Hitta hit" så kommer mottagaren 

att ta emot major 1 och minor 2 för att sedan skicka ett asynkront API-anrop /api/UrlTitle/2 till 

webbtjänsten. 

5: JSON(Name) 

Webbtjänsten tar emot API-förfrågan ifrån mottagaren och generar en respons enligt Figur 60 och 

returnerar det till mottagaren. Detta hanteras sedan av mottagaren som lägger titeln i listan av 

synliga sändare. 

 

Figur 60: JSON respons, titel för en informationslänk 

 

6: HTTP GET + Minor 

När mottagaren har fått tillgång till en lista över synliga sändare vid en given tidpunkt så kan 

sändaren välja att se informationen genom att klicka på en av sändarnas titel i listan. 

Det avfyrar då ett av API-anropen i Tabell 6. 

Tabell 6: API-anrop för listvyn i mottagarapplikationen 

/api/BusinessCard/x Returnerar all information för visitkortet som 

representeras av minor x 

/api/Url/y Returnerar all information för 

informationslänken som representeras av 

minor y 

 

7: JSON(Information) 

Webbtjänsten tar emot HTTP anropet från mottagarapplikationen och generar ett JSON-objekt med 

all information mottagaren behöver för att visa upp ett visitkort eller en informationslänk. Exempel 

på svaren från webbtjänsten kan hittas i Bilaga B: API-anrop. 
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Om mottagaren exempelvis valde "Hitta hit" ur listan av synliga sändare så kommer API-anropet 

"/api/Url/2" att skickas till webbtjänsten som returnerar ett svar enligt Figur 61. 

 

Figur 61: Respons från Webbtjänsten på API-anropet /api/Url/2 

Men information i Figur 61 kan mottagarapplikationen vidarebefordra användaren till den givna 

URL:n. 

4.8 Sammanfattning 

I detta kapitel har iOS och Android undersökts och dess relevanta bibliotek för att utveckla 

applikationer med iBeacon. Applikationernas implementation har presenterats mer detaljrikt. Även 

webbtjänsten alla dess delar har analyserats mer detaljerat. Kapitlet redogör även 

kommunikationsflödet mellan applikationerna och webbtjänsten. 
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5 Resultat och diskussion 

5.1 Resultat 

Vårt mål med projektet var att implementera iBeacon för att uppnå kontextbaserad information. 

I bakgrunden definierade vi kontextbaserad information som information baserad på omgivning eller 

position så som en speciell plats, ett speciellt föremål eller en person.  

Målet har uppnåtts genom att vi har implementerat ett system bestående av sändarapplikationer, 

mottagarapplikationer och en webbtjänst för att leverera kontextbaserad information. 

Sändarapplikationen skickar major- och minornummer som en eller flera mottagare kan ta emot. 

Dessa nummer tolkas sedan med hjälp av webbtjänsten som förser applikationerna med den 

information som major- och minornumren representerar. Dessa applikationer tillsammans med 

webbtjänsten skapar då en kontextbaserad informationsdistribuering. Sändaren kan vara placerad 

vid en specifik position eller vara rörlig i handen på en person vilket gör att informationen blir 

tillgänglig för mottagaren beroende av plats eller föremål.  

iBeacon var en ny teknik när projektet började och Apple som lanserade tekniken hade inte själva 

släppt någon ingående dokumentation av mjukvaran. Detta medförde att vi utforskade tekniken 

genom att implementera den i olika testprojekt för att upptäcka teknikens begränsningar och 

möjligheter. Under testperioden upptäcktes iBeacons kärnfunktionalitet som innebär att man kan 

skicka major- och minornummer över distanser på upp till 70 meter via Bluetooth LE. NFC kan skicka 

data men endast över en väldigt kort räckvidd, cirka 4cm. 

Då iBeacon begränsas till att bara skicka två heltal uppstod ett behov av en teknik för att distribuera 

information. Detta resulterade i att vi implementerade en webbtjänst för att tillhandahålla 

applikationerna med information. 

Det tänkta värdet vi har skapat är en ny kanal för att distribuera information och inleda kundkontakt 

med besökare på en mässa. Den nya informationskanalen har gett möjligheten att ge besökaren rätt 

information vid rätt tid och plats. Genom att ge besökaren en ytterligare informationskanal får de 

möjligheten att välja hur de vill ta del av informationen vilket ökar informationens tillgänglighet. 

Genom att tillhandahålla kontextbaserad information så möjliggör man att användaren får rätt 

information vid rätt tid och plats vilket medför att användaren alltid har tillgång till relevant 

information där den befinner sig. Detta sätt att delge information gör att användaren inte själv 

behöver vara medveten om vilken information som den vill ta del av utan informationen kommer till 

användaren. Förhoppningsvis underlättas även distribuering och organisering av information med 
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vårt koncept, detta är dock inget vi har kunnat verifiera då vi inte har haft möjlighet att testa vårt 

projekt på en mässa. 

5.2 Diskussion om iBeacon 

iBeacon gör det möjligt att ge användare kontextbaserad information eller funktionalitet i en 

applikation. Att leverera kontextbaserad information handlar om att ge användaren den information 

som för användaren är värdefull där den befinner sig. Detta kan vara välkomstmeddelanden, reklam 

och rabatter i närheten av butiker eller information om saker där den befinner sig så som tavlor på 

ett museum. Det är denna metod att leverera kontextbaserad information som vi har använt oss av i 

vårt projekt genom att ge användaren tillgång till informationslänkar eller visitkort. Kontextbaserad 

information ger applikationen ett mervärde. Är informationen värdefull för användaren ökar 

mervärdet av funktionaliteten. Det finns fler olika sätt att ge användaren informationen i en 

applikation, det kan vara genom olika former av notifikationer som visas för användaren eller olika 

funktioner i applikationen som är användbara där användaren befinner sig. Detta innebär att man 

inte bara kan leverera kontextbaserad information till användaren utan även kontextbaserad 

funktionalitet. 

Det är även möjligt att använda iBeacon i syfte att leverera kontextbaserad funktionalitet baserat på 

positionering. Mottagarna kan mäta avståndet till en sändare vilket medför att det är möjligt att följa 

människors rörelsemönster eller använda positionering inomhus. Avståndhanteringen i iBeacon är 

uppdelad i de tre avståndsintervallen immediate, near och far men det är även möjligt att ta ut 

avståndet i meter. I projektet testades denna avståndsbedömning i meter under olika förhållanden 

för att ta reda på hur exakt den är. Det vi märkte var att om enheten var stillastående och om 

mottagaren mätte fel vid de första mätningarna tog det lång tid för enheten att korrigera 

mätresultatet, vid ett antal tillfällen lyckades den inte korrigera avståndet alls. Då enheten istället 

var i rörelse men alltid med samma avstånd till sändaren blev avståndbedömningen mer korrekt. 

Skillnader mellan iOS och Android gick också att tyda. Androidenhetens avståndsbedömning kunde 

variera kraftigt men den var också snabbare än iOS enheten att utfärda en korrekt 

avståndbedömning. iOS enheten var stabilare i sina mätresultat och varierade inte lika kraftigt som 

Android vilket gav en jämnare mätning över lag, dock i de fall den gjort en felaktig 

avståndsbedömning från början tog det längre tid att ange det korrekta avståndet för iOS enheten 

än vad det gjorde för Androidenheten. Skillnaderna beror på att Android och iOS inte använder 

samma algoritm i respektive iBeaconbibliotek för att beräkna avstånd. På grund av att 

avståndbedömningen i meter varierar så kraftigt är det en bra idé att använda sig av de 

fördefinierade avståndsintervallen som innefattar ett större avståndsspann istället för att använda 

egna exakta mätningar av avståndet. 
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iBeacon lämpar sig därför bäst för att avgöra om enheter är inom en region samt för att utgöra en 

bedömning hur nära mottagaren är sändaren med hjälp av avståndsintervallen. Tekniken bör inte 

användas när man har höga krav på precision. 
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6 Slutsats 

Uppsatsen har behandlat utveckling av ett koncept som använder sig utav iBeacon. Beskrivningar har 

gjorts för tekniken och hur den kan användas. Med hjälp av ett flertal applikationer har vi realiserat 

distribuering av kontextbaserad information. Med ett ständigt växande informationssamhälle finns 

behov av att nå fram med relevant information vid olika tidspunkter och vid olika platser. Detta är 

något som kan underlättas med iBeacon-tekniken vilket kan göra tekniken intressant för att 

förbättra samhällsinstanser där ett behov på kontextbaserad information kan finnas, exempelvis 

tillgång till patientjournaler för den patient man befinner sig vid. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

människors integritet och deras rätt att bli lämnade i fred. Det är möjligt att kartlägga 

beteendemönster eller ge användaren information som inte är önskvärd vilket ställer krav på att 

användaren är medveten om teknikens möjligheter och vilka risker detta kan innebära. 

Företag kan använda sig utav iBeacon för att ge besökare en bättre upplevelse, detta har testats av 

MLB (Major League Baseball) [77] där iBeacon bland annat används för ge besökare information, ta 

fram biljetten vid entrén och ge vägvisning till deras sittplats i arenan. Även butikskedjor har valt att 

börja använda iBeacon för att underlätta transaktioner [78] och ge information om produkterna 

[79]. Detta är bara ett fåtal exempel på de nya affärs- och användningsområden som iBeacon har 

använts till idag. 

Vi är nöjda med projektet då vi har lyckats ta fram ett fungerande koncept som kan användas för att 

demonstrera iBeacons möjligheter. Att utveckla ett projekt som ligger i framkant av mobila lösningar 

idag har varit både utmanande och givande. Vi har i projektet använt oss av våra tidigare kunskaper i 

Android- och webbutveckling samtidigt som vi har lärt oss ett nytt programmeringsspråk Objective-

C. Att se alla dessa tekniker integreras med varandra och att få dem att kommunicera med varandra 

genom hela systemet har gett oss erfarenheten av att designa en bra systemarkitektur. 

Att utveckla ett koncept för ett företag som enbart arbetar med mobilitet har varit väldigt roligt då 

företaget har intresserat sig för projektet. Evry har själva börjat kolla på vilka nya affärsmöjligheter 

som öppnas upp med hjälp av iBeacon och vilken nytta denna teknik kan ge deras kunder. 
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Bilaga A: Xcode 

Skapa en applikation som skriver ut Hello world i Xcode med hjälp av storyboard. 

Ett exempel på en applikation med en knapp som skriver hello world till loggen. En singelvy-

applikation kommer användas. När ett projekt skapas i Xcode så kommer Xcode att autogenerera en 

del filer. 

 

  

Figur 62: Xcode, Autogenererade filer 

De filer som är av intresse för oss i det här exemplet är Main.storyboard som är ett interface där 

man skapa ett GUI och ViewController.m vilket är klass där vår Objective-C kod kommer skrivas. 



   
 

71 
 

 

 

Figur 63: Xcode, storyboard 

I storyboardvyn kan applikationens vyer manipuleras. Man kan lägga till komponenter såsom 

knappar och textfält. Detta kommer att generera XML-kod. I XML-filen defineras alla komponenter 

som läggs till storyboardvyn. Metoder för knappklick och liknande binds också i XML-filen via 

selektorer. Här i binds även varje vy till en vy-kontroller, i det här fallet vår fil ViewController. Detta 

görs via kodraden customClass = "ViewController". 
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Figur 64: Xcode, autogenererad xml för en singelvy-applikation 

Det är inte rekommenderat att skriva egen XML-kod då det finns lite dokumentation för hur denna 

ska skrivas på ett bra sätt och inget IntelliSense [80] stöd existerar, därför är det bättre att låta Xcode 

autogenerera XML-koden själv genom att använda drag and drop funktionaliteten. Om man vill 

skapa sina komponenter programmatiskt kan man göra detta i Objective-C. 
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Figur 65: Xcode, vy med knapp 

 

 

Knapparnas dras ut och placeras i vyn och kan sedan editeras i ett sidofält.  

 

Figur 66: Xcode, en koppling skapas för en knapp till ViewController 

Knappen kan sedan markeras och ett blått streck kan dras in i vår ViewController.m, när 

markeringen släpps öppnas en dialog där en metod för att hantera knappklick kan skapas.  
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Figur 67: Xcode, kopplingen anges 

 

Figur 68: Xcode, kopplingen i kod 

Figur 68 visar koden som genereras, i denna metod kan sedan alla operationer som ska köras vid 

knapptrycket läggas. När allt detta är gjort kan man se i XML-koden, Figur 69, att en knapp har 

skapats, med en koppling (connection) som innehåller en selector till metoden onClick. Detta är vad 

som kopplar GUI:t till koden. 

 

Figur 69: Xcode, XML för knapp i GUI 

För att sedan skriva "Hello world" till loggen kan metod anropet NSLog läggas i onClick metoden för 

att "Hello world" ska skrivas till loggen vid varje knapptryck. 

 

Figur 70: Xcode, logga "Hello world" 
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Bilaga B: API-anrop 

HTTP GET requests och HTTP response mellan applikationerna och webbtjänstens API.  

Tabell 7: Alla API-anrop 

Webbadress för HTTP-request Information som returneras i HTTP-response body Figur 

/api/BusinessCard/ Returnerar alla visitkort. Figur 71 

/api/BusinessCard/1/ Returnerar visitkort med minor 1. Figur 72 

/api/BusinessCardTitle/1/ Returnerar namnet på visitkortet med minor 1. Figur 73 

/api/BusinessCardList/ Returnerar en alla poster med major, minor och 

namn. 

Figur 74 

/api/Url/ Alla informationssidor. Figur 75 

/api/Url/5/ Informationssidan kopplad till minor 5. Figur 76 

/api/UrlTitle/1/ Namnet på informationssidan kopplad till minor 5. Figur 77 

/api/UrlList/ Returnerar en alla poster med major, minor och 

namn. 

Figur 78 
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Figur 71: /api/BusinessCard/ 



   
 

77 
 

 

Figur 72: /api/BusinessCard/1/ 

 

 

Figur 73: /api/BusinessCardTitle/1/ 

 

Figur 74: /api/BusinessCardList/ 
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Figur 75: /api/Url/ 

 

Figur 76: /api/Url/3/ 

 

Figur 77: /api/UrlTitle/1/ 



   
 

79 
 

  

 

Figur 78: /api/UrlList/ 
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Bilaga C: Avståndstester 

Dessa diagram visar mätvärden från 100 mätningar på de tre olika avstånden 30cm, 2m och 10m. 

Mätningarna är gjorda med en iOS enhet som sändare samt en iOS och Androidmottagare. Alla 

enheter har varit liggande och stilla under mätningarna. I de fall där mätvärdet är 0 har 

mottagarenheten tappat signalen från sändaren. 

 

Figur 79: Diagram av avstångsmätning för 0,30 meter 

Figur 79 visar att varken iOS eller Android lyckades bedöma ett korrekt avstånd på 100 mätningar, 

som bäst mätte Android över 2 decimeter fel. iOS tappade signalen åtta gånger av de 100 

mätningarna. iOS gav ett konstant värde 3,5 – 4 cm medens Android varierade mer mellan 0,2 – 8 

cm.  
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Figur 80: Diagram av avståndsmätning för 2 meter 

iOS ger här stabila mätvärden runt 1 meter medens Android ligger långt under iOS i Figur 80. iOS 

tappar även signalen här åtta gånger. Android ger en spik på nästan 9 meter i en av mätningarna. 

Ingen av enheterna lyckades mäta ett korrekt värde. 

 

Figur 81: Diagram av avståndsmätning för 10 meter 

Endast en mätning i Figur 81 gav en korrekt mätning. iOS tappade signalen vid 4 mätpunkter. Både 

Android och iOS gav mätresultat runt 2 meter men Android ger en större variation i sina mätvärden 

än iOS. 
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