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Hugo Lindström 2015-06-15

Sammanfattning
Genom att läsa av området på Bluetooth-signaler kan användare hitta och
prenumerera på Bluetooth-annonseringar och därmed skatta sin position.
Positionen används för att identifiera vilka handlingar som trådlöst kan uträttas
i lokalen. Denna rapport förklarar bakomliggande teknik och föreslår
systemarkitektur för en Android applikation som tillsammans med
Autentisering, WebSockets och tillhörande API kan styra närliggande elektriska
enheter, så som ventilation, dörrar och kaffemaskiner.

Detta projekt utfördes tillsammans med ÅF Technology AB,  Embedded
Systems där målet är att genomföra en förstudie där möjliga teknologier,
arkitektur, API:er samt hårdvara utvärderas som ligger till grund för
implementering och utvärdering av ett fungerande system.

Nyckelord: Javascript, Java, M2M, Bluetooth, iBeacon, Trådlöst, Android,
ARM, Linux, Node.JS, WebSockets, C, Inomhuspositionering.
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Abstract
By scanning the area for Bluetooth-signals, users can find and subscribe to
Bluetooth-advertisements and thus estimate its current position. The position is
used to identify what actions could be executed in the premises. This report
explains the underlying technology and proposes a system architecture for a
Android application that together with user authentication, WebSockets and
API's could control doors, ventilation, lighting and other indoor devices
wirelessly. 

This project was carried out in collaboration with ÅF Technology AB,
Embedded Systems, where the goal was to conduct a pre-study and propose
how to add contextual awareness to mobile devices,  implement and evaluate a
working system. 

Keywords: Javascript, Java, M2M, Bluetooth, iBeacon, Wireless, Android,
ARM, Linux, Node.JS, WebSockets, C, Indoor positioning.
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Terminologi
Akronymer/Förkortningar

Beacon Samlingsnamn för en fyr-lik enhet som skickar ut 
signaler i givna intervall

RSSI Signalstyrkeindikation

Proximity Närhet, ett sätt att mäta avstånd relativt signalstyrka

Context Aware Samlingsbegrepp för system som är medvetna om sin
miljö

Bluetooth (Classic) Trådlöst kommunikationsprotokoll

Bluetooth Smart Ready Utökning av Classic

Bluetooth Smart (LE) Ny standard för bluetooth-kommunikation

Micro-location Beskriving av plats inom litet område

Access Point Anslutningspunkt för trådlöst internet

Android Operativsystem för smartphones

Transmitter Signalsändare

Broadcaster Envägskommunikation för signalsändare

Consumer Konsument av data sänt via signalsändare

API Application Programming Interface

SDK Software Development Kit

Push Notification Information som skickas utan förfrågan

Opt-out Medverkan anses vara accepterad tills annat anges

Opt-in Medverkan accepteras inte automatiskt utan baseras 
på användarval

Matematisk notation

L=10 n log10 (d )+C Path loss, i Line of Sight miljö
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1 Introduktion / Inledning
Denna rapport beskriver examensarbete om 15hp och är genomfört i samarbete 
med ÅF Technology AB.

ÅF är ett av Sveriges största teknik-konsultbolag med över 7000 anställda 
världen över och en årlig omsättning på 8 miljarder SEK. ÅF har avdelningar 
som sträcker sig från energisystem till mobiltelefoni.  Divisionen Technology 
ansvarar för konsulttjänster inom Produktutveckling, Telekom och Försvar & 
Säkerhet. [afconsult.com].

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Kan man kombinera inomhuspositionering med uppkopplade elektriska enheter 
för att på så sätt trådlöst styra exempelvis ventilation, lampor eller öppna och 
låsa dörrar i en kontorslokal? 

Examensarbetet utförs på avdelningen Embedded Systems, där man vill 
experimentera med olika teknologier för att möjliggöra styrning av elektriska 
enheter via mobilapplikationer i kombination med positionering. ÅF vill att 
möjligheterna utreds och att ett examensarbete resulterar i en fungerande 
prototyp.

1.2 Övergripande syfte
Projektet har som syfte att utreda hur man kan minska energianvändningen, öka
säkerheten och samtidigt öka trivsel och komfort i ÅF's kontor i Solna, att ta 
fram lösningsförslag på möjlig arkitektur, utreda problem- och 
användningsområden samt hårdvarukrav.
Ett sätt är att göra parkeringsplatser, dörrar och spärrar och belysning medvetna
om vilka personer som befinner sig i deras närhet. Då kan de på egen hand eller
i samverkan anpassa sig efter våra behov och spara på resurser när vi inte
behöver dem. 

Ett annat exempel är att ventilation justeras automatiskt efter förinställda
inställningar baserad på antalet personer som befinner sig inom specifikt
område. På så sätt skulle man kunna undvika behovet att installera
fuktighetsgivare och luftmätare. Nuvarande lösning är forcerad ventilation, med
en Off/Max knapp. Samma sak kan tillämpas på offentliga miljöer där flöde
mäts och specifika handlingar uträttas. 
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Hur använder man sig av existerande teknik i smartphones och hur kan
arkitektur se ut för  dessa att kommunicera trådlöst med elektriska moduler?

Hur löser man användarfrågor som integritet; möjligheten att inte annonsera sin
position?

Vilken energikonsumtion har de sändare som behövs för att informera om
potentiella styrbara enheter? 

Vilken räckvidd har de i öppna landskap samt stängda rum?

Vad behövs för att styra moduler och hur vet dessa moduler vem eller vilka som
har behörighet samt är i närheten?

Vem och vad ansvarar för registrering av positioner och moduler?

1.3 Avgränsningar
Projektets syfte är inte att resultera i en färdig produkt utan bör ses som en 
studie i nuvarande teknik och möjliga tillämpningar. Problematik som tas upp i 
rapporten ligger som grund för den systemarkitektur som ska tas fram. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Detta arbete ska utreda nuvarande teknik som används för att positionera
användare inomhus. Utredningen ska resultera i en prototyp som automatiskt
kan styra elektronik, exempelvis lampor, baserat på uppskattad position.

Konkret i några verifierbara punkter:

• Genomföra litteraturstudie för att definiera begrepp och teori inom

◦ Positionering och avståndsbedöming

◦ Säker autentisering, Auktorisering

◦ Realtidskommunikation

◦ Bluetooth-kommunikation

• Jämföra möjliga sätt att positionera klienter inomhus

• Definiera en systemarkitektur lämplig att lösa uppgiften

• Skapa en prototyp som utefter tidigare bestämd ritning, löser uppgiften

• Utvärdera resultat

2
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1.5 Projektaspekter
Detta kapitel beskriver de olika aspekterna som projektet medför.

1.5.1 Hållbarhetsaspekt

Produkterna bör skapas med stort hållbarhetsperspektiv, beakta ekonomiska,
sociala samt ekologiska påverkningar. 

1.5.2 Säkerhetsaspekt

Produkterna bör skapas med säkerhet som ledord. Rapporten kommer att
försöka utreda och förklara vilka säkerhetsrisker som finns och hur man kan
minska dessa. 

1.5.3 Användarintegritet

Användaren måste respekteras och funktionalitet måste göras tillgänglig för att
ge användaren rätten att vara med eller ej, även kallat "Opt-in", "Opt-out". Det
kan handla om att ge användaren valet att meddela sin position istället för att
produktägaren övervakar användaren. 

1.6 Översikt
Kapitel 2 går igenom nödvändig teori angående positionering och 
avståndsbedömning. Kapitlet går även igenom  nuvarande teknik och andras 
arbete inom området positionering och bluetooth.

1.7 Författarens bidrag
Hugo Lindström har genomför allt arbete som tas upp i rapporten och 
fungerande prototyp. Han har fått hjälp med att debugga utvecklingsmoduler 
från CSR med hjälp av oscillator. 
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2 Teori och bakgrundsmaterial
Detta kapitel går igenom nödvändig teori som krävs för att förstå
bakgrundsproblem och lösningsalternativ. 

Först kommer teori angående positioneringsmetoder och formler. Senare gås
nuvarande teknik igenom för att förstå möjligheterna kring olika signalsändare,
exempelvis Bluetooth och WiFi.  Kapitlet går även igenom säkerhetsaspekter
kring användarhantering, autentisering, auktorisering och hashning samt
kryptering. 

Vidare kommer uppbyggnad av ett öppet eller publikt API att diskuteras samt
att risker och attackvectorer analyseras. 
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2.1 Positionering och Avståndsbedömning 
De flesta människor har idag en mobiltelefon som kan agera signalmottagare, 
både för WiFi och Bluetooth, som kan användas för att rapportera position 
relativ till sändaren.   

Inomhusmiljöer anses vara en utmanande miljö för att positionera enheter pga. 
att signaler studsar på möbler, väggar eller personer i rörelse, och skapar så 
kallad flervägs reflektion.

För att förstå de olika tekniker som finns tillgängliga behöver vi också förstå 
skillnaden mellan begreppen närhetsapproximation och positionering.

2.1.1 Proximity

Figur 1, Proximity [1]

Figur 1 illustrerar proximity, eller närhet, som är en metod som syftar till att
sändare skickar ut signaler och meddelar andra enheter om sin närvaro. Genom
att beräkna avståndet med hjälp av mottagen signalstyrka (RSSI) kan man nu
placera användaren inom en viss radie och på så sätt bestämma närhet [2].

2.1.2 Positionering

Figur 2, Positionering

Positionering syftar till att bestämma en enhets fysiska placering. För att lyckas
med positionering använder man sig av signalsändare som till exempel WiFi-,
Bluetooth-, ljus-, ljud- och/eller GPS och tillämpar exempelvis trilateration eller
triangulering. Figur 2 visar hur trilateration tillämpas.
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2.1.3 Avståndsbedöming

Genom att mäta signalstyrka (RSSI) för att försöka positionera mottagaren antar
man att den starkaste signalen är den närmaste sändaren. 

2.1.3.1 Antaganden

En generell bedömning av path loss/path equation är n som representerar en
konstant på 2dBm. 

L = 10n log(10)(d)+C  
 
L är path loss i dBm, n är exponenten, d avståndet mellan sändare och
mottagare samt C, systemberoende konstant.

Detta gäller i Line of Sight och påverkas beroende på miljö. Exempelvis antas
en vägg ha en path loss på 3dBm, men beror naturligtvis på tjocklek,
signalreflektion och andra störningar.

Genom att mäta RSSI vid ett visst avstånd, exemplevis 1 meter, kan vi kalibrera
sändaren och beräkna path loss hos sändare. 

2.1.3.2 Förhållande mellan RSSI och avstånd

Största svårigheterna med att bedöma position via RSSI är att försvagning av
signalstyrka och missriktad antennpolarisering, måste räknas in i
avståndsbedömningen.   

Om signalstyrkan (RSSI) mäts hos mottagaren (A) vid ett bestämt avstånd (d)
kan, i en Line of Sight miljö (n = 2), en bedömning av avstånd beräknas.
Resultatet kommer att variera beroende på miljö. En vägg mellan mottagare och
sändare ändrar n till ~3dBm. 

Uppskattningen är därför :

RSSI = −(10 × n)log10(d) − A dBm

Qian Dong and Waltenegus Dargie avslutar i sin avhandling ”Evaluation of the
reliabillity of RSSI indoor loction” med att: 

Positionering med RSSI som enda invärde inte är reliabel då värden
varierar för kraftigt. [3]

6
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2.1.4 Filtrering

Figur 3, Simulation av partikelfilterering

Även om signalbehandling är utanför denna rapports omfattning, är det hjälpligt
att förstå att kraftigt varierande signalobservationer kan filtreras för att få en
bättre uppskattning av signalens nästa värde, även kallat Tracking Systems.
Kalman- eller Partikelfilter kan användas för att jämna ut variationen [4], något
som beskrivs i figur 3.
Slutsatsen från egen experimentation och nuvarande teknik att
närhetsapproximation med hjälp av RSSI är godtagbar. Dock behövs stor
förståelse av filtreringsalgortimer för att lyckas med godtycklig positionering.

7
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2.2 Nuvarande teknik
Den vanliga metoden för att positionera mobiltelefoner är idag inriktad mot
öppna landskap med användning av GPS, vilket passar utmärkt för
utomhusbruk. Behovet av att positionera och övervaka rörelser inomhus ökar i
takt med att företag och institutioner vill interagera med sina kunder och
anställda, för att på så sätt öka komfort eller maximera försäljning. 
Ett tydligt och återkommande exempel på behovet av positionering återfinns i
köpcentrum, som både blir större och kräver bättre förståelse för kundernas
rörelser då köpbeteenden ständigt förändras.  
Men att veta var kunder eller anställda befinner sig behöver inte nödvändigtvis
vara kopplat till behovet att öka intäkter eller minska kostnader.

Att analysera rörelser för att fatta informerade beslut baserat på användandet av
miljön kan resultera i ökad komfort och resursbesparing. Exempelvis kan man
på så sätt veta att bokade ytor faktiskt används, av vem och hur många. Kanske
används konferens och grupprum dagligen av en specifik avdelning och beslut
kan fattas om avdelnings faktiska arbetsmiljö behöver ändras. 

2.2.1 Bluetooth Smart

Bluetooth Smart (BLE), är en tillökning i Bluetooth standarden och ingår i alla
versioner av Bluetooth v4.0 och uppåt, vilken ger det trådlösa protokollet nya
möjligheter som tidigare inte var möjliga. Detta beror till största del på minskad
strömförbrukning och man talar nu om batterilivslängd i månader eller år,
tillskillnad från tidigare timmar eller dagar. 

”Given the affordable pricing of the beacons, retailers and venue operators can
install a network for customer engagement that is both more accurate and less
expensive than other location-based systems” -  Rocco Fabiano, president of
Qualcomm Retail Solutions. [5]

Denna teknologi används av princip alla nya Bluetooth enheter och möjliggör
att meddelanden med liten mäng data kan skickas mellan BLE kompatibla
enheter.

De flesta mobiltelefoner som säljs idag är utrustade med BLE chip vilket
innebär att de tillsammans med Android 5.0 även kan agera som självständiga
sändare. Detta skapar ännu fler användningsområden; Telefoner i ett område
kan nu signalera sin närvaro till en mottagare och på så sätt kan lokala system
positionera klienter. Resurser sparas i och med att endast ett fåtal mottagare
krävs, och användaren tillhandahåller själv befintlig hårdvara.

8
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2.3 Bluetooth Smart Beacons
Enhetens uppgift är att skicka ut signaler och göra sig känd för andra enheter i
sin närhet. Beroende på uppgift kan en beacon operera i Advertisement mode
och Connecting mode.
Advertisement mode innebär att enheten endast skickar ut datapaket i
standardiserat format för att tillkännage sig, medan Connection mode möjliggör
interaktion med enheten. Enhetens egenskaper definieras i GATT profilen och
ger mottagare möjlighet att läsa samt skriva värden.

En renodlad BLE Beacon opererar endast i Advertising mode och skickar ut
datapaket i ett regelbundet intervall som kan tas upp av mottagare.

2.3.1 Vinster och avvägningar

BLE moduler, använda som beacons, är ett billigt sätt att placera ut
närhetssändare med stora energifördelar i jämförelse med WiFi, som både är
energikrävande samt dyrt i inköp. 
Då beacons ofta är batteridrivna behövs avvägningar göras om det är värt att
byta ut batterier eller ersätta enheten helt. Tillverkare påstår att livslängden är
allt från 3 månader till 3 år men det beror i stor grad på pulskvot och
signalstyrka. 

En annan aspekt är att efter 3 år kanske kontorsmiljön inte ser ut som den
gjorde och har nu nya krav och tekniken som är inbyggd därför automatiskt
byts ut. 

WiFi är vanligt förekommande och finns redan implementerat i de flesta
kommersiella och privata miljöer. Detta gör det möjligt att använda existerande
hårdvara som signalsändare.

Både WiFi och BLE använder radiovågor på 2.4GHz bandet som kan avlyssnas,
störas och absorberas av vatten.

Nya tekniker för positionering innefattar bland annat Magnetometer som
registrerar anomalier i magnetfält. I kombination med kartläggning av
inomhusmiljöer kan man identifiera sin position och kräver varken wifi eller
bluetooth. Denna teknik kan inte avlyssnas då hårdvaran inte skickar ut data
utan kommunicerar endast direkt med enheten.
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2.3.2 Utmaningar och möjligheter

Medans positioneringssystem för inomhusmiljöer enkelt kan avgöra plats, finns
det svårigheter att bestämma riktning. Detta innebär stora utmaningar för
system som vill erbjuda vägbeskrivning eller utföra handlingar så som att öppna
eller stänga en dörr från in eller utsidan. Mer information krävs vilket innebär
fler sensorer eller sändare. 
Det system som erbjuder bäst positioneringsmöjligheter kan vara det som
använder en blandning av nuvarande teknik; GPS, WiFi och/eller BLE i
kombination av kartläggning av miljön samt RSSI filtrering.  

2.4 Relaterat arbete
Det finns en uppsjö av företag som under de senaste 3-4 åren har arbetat med
att lösa en specifik uppgift, kallad Context Awareness.  

Det syftar till att göra mobila enheter medvetna om var dom befinner sig,
genom att låta BLE moduler, i detta sammanhang kallade beacons, signalera sin
närvaro och låta användare prenumerera på information. 

Många har valt att fokusera på en helhetslösning där beacons, mobiltelefoner
och molntjänster samarbetar. Dessa Context Aware tjänster använder ofta ord
som "Proximity Sensor networks" eller "Geofencing platforms", vilka beskrivs
som "Närhetssensorer" och "Geografisk Inhägnad".  

Exempel på tjänster: Samsung Placedge, Roximity, ReelyActive, Gimbal och
Estimote. Dessa beacons kan dock inte själva styra andra elektriska enheter.

2.5 Mikrokontroller
I dag har nästan all elektronik inbyggda mikrokontrollers som används för att
styra analoga eller digitala in- och utgångar. Med hjälp av dessa in- och
utgångar kan man på ett relativt enkelt och billigt sätt tex. läsa värden från
sensorer och styra reläer. Det kan exempelvis handla om att låsa upp dörrar,
tända och släcka lampor, mäta temperatur eller koppla upp webbkamera. 

Även om de flesta styrkorten redan har integrerad internetuppkoppling finns det
ofta möjligheter att koppla in tex WiFi moduler och Bluetooth chip via så
kallade expansionskort, om utvecklingen så kräver det.

Dessa styrkort kan agera som central för kommunikation mellan alla
signalmoduler. På detta sätt behöver inte varje modul uppdateras utan med hjälp
av en central databas kan nu egenskaperna ändras utan att omprogrammering av
enskild modul. 
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2.6 WebSockets

Figur 4, WebSockets 

WebSockets är ett viktigt verktyg för kommunikation mellan enheter i
realtidsapplikationer. Figur 4 visar hur WebSockets agerar som mellanlager
eller ”messaging service” för bakomliggande arkitektur. 

Specifikationen definierar ett API som möjliggör tvåvägs kommunikation
mellan klienter och server. Kommunikationen består av en full duplex kanal
genom en enstaka TCP socket. Detta reducerar nätverkstrafiken och latens
enormt i jämförelse med traditionella lösningar som försöker simulera full
duplex kommunikation genom att öppna två HTTP anslutningar och applicera
polling och därmed låsa upp resurser på servern.
Protokollet är utvecklat för att passa existerande infrastruktur och anslutning
upprättas precis som en vanlig HTTP anslutning men uppgraderas senare till en
WebSocket (WS) eller Secure WebSocket (WSS över TLS) med användning av
HTTP Upgrade header.

Dagens applikationsanvändare förväntar sig att deras kommunikation och
datahantering sker krypterat och säkert. Eftersom möjligheten finns för säker
kommunikation med Transport Layer Security (TLS) över WSS  finns det ingen
anledning att välja det mindre säkra alternativet WS.  
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2.7 Identitet
Att fastställa identitet är det första ett system måste göra för att hantera
säkerhetsfrågor. Endast när vi vet vem någon är, kan vi bestämma vad personen
är tillåten att göra.

Förfrågningar görs genom att skicka med en nyckel, som identifierar en viss
användare. Nyckeln kan användas för att ge användare tillgång till API:et utan
att behöva logga in med användarnamn och lösenord. System som endast
använder nyckel kan kallas för ett öppet API. 

Anledningen till varför man vill ha en nyckel är för att kunna övervaka
användandet. På så sätt man se vem som använder vad och neka eller tillåta
åtkomst. 

2.7.1 Autentisering

Autentisering krävs för att kontrollera om en identitet verkligen har tillgång till
systemets API. Det är inte alltid säkert att vem som helst ska kunna styra
enheter eller få tillgång till information om systemet inom en organisation. I
princip finns det två sätt att autentisera användare mot en applikation eller API:

• Cookie/Session-baserad autentisering (Statefull)

• Token-baserad autentisering (Stateless)

I båda fallen sker autentisering mot användardata, så som användarnamn och
lösenord. Detta sker över HTTPS och klienten skickar sina nycklar krypterat,
som sedan matchas mot en databas eller annat medium.

Cookie- och Sessionsbaserad autentisering är den traditionella metoden där
användaren autentiserar sig och information om klientens tillgång sparas i en så
kallad Session på servern. Informationen kontrolleras vid varje förfrågan och
tillträde ges om giltig. Denna metod medför en hel del nackdelar, då den ger
onödig belastning på servern och sessionerna inte kan delas mellan
applikationer. 

Tokenbaserad autentisering innebär att användaren autentiserar sig och får
tillbaka en textremsa som svar från server. Textsträngen, eller Access Token,
används vid varje förfrågan och innebär att flera system kan använda sig av
samma typ av autentisering.
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Fördelarna med Tokenbaserad autentisering är att vi kan undgå flera sedan
tidigare kända säkerhetsproblem:

• Cross Domain / CORS

• XSS & X/CSRF

2.7.2 Användarnamn och lösenord

Att låta användare registrera sig i en applikation kräver en del eftertanke.
Eftersom användarnamn och lösenord behöver sparas någonstans för att tillåta
åtkomst i systemet finns en del säkerhetsrisker. Det är därför viktigt att endast
spara lösenord i ett s altat och hashat format i databasen. Alternativet är att
erbjuda OAuth och låta användare logga in via andra tjänster utan att spara
användarinformation.

Det finns många tillgängliga lösningar för användarhantering och
implementering av egen säkerhetslösning skall undvikas. 

2.7.3 Hashing och Saltning

För att säkerställa att användarens information fortfarande är säker oavsett om
trafiken avlyssnas eller att databasen skulle läcka behöver man tillämpa hashing
samt saltning. 
Jag kommer inte att gå igenom hur en utvecklare ska implementera sitt egna
system för att hasha och salta användardata utan endast försöka förklara varför
det är så viktigt, vilka metoder som finns tillgängliga samt titta på nuvarande
praxis.

2.7.3.1 Hashing

Kryptografiska hashalgoritmer är envägs funktioner som konverterar indata till
utdata med bestämd längd. Ändras indatan, om än väldigt lite, ändras hela
hashsträngen. [12]

hash("hello") =
2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c1fa7425e73043362938b9824

hash("hbllo") =
58756879c05c68dfac9866712fad6a93f8146f337a69afe7dd238f3364946366

hash("waltz") =
c0e81794384491161f1777c232bc6bd9ec38f616560b120fda8e90f383853542 
Exempel på hashsträng och ändrat värde beroende på ändrat input.

13



Inomhuspositionering och platsmedvetenhet – 
Automatiserad styrning av elektronik baserat på användares position
Hugo Lindström 2015-06-15

2.7.3.2 Saltning

Tyvärr är det så att enbart hashing med en kryptografisk funktion inte räcker. En
angripare kan göra så kallade lookup-table-, dictionary- och brute force attacker
där redan kända och vanliga lösenordshash används för att testa lösenord och på
så sätt få tillgång till systemet. [12]

hash("hello")   =
2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c1fa7425e73043362938b9824

hash("hello")   =
2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c1fa7425e73043362938b9824

hash("hello"+s) =
9e209040c863f84a31e719795b2577523954739fe5ed3b58a75cff2127075ed1

Utan att salta hashen kommer lösenordet "hello" alltid få samma hash.

Lägger vi till ett salt (s) kan vi randomisera resultatet av hash funktionen. Saltet
sparas tillsammans med hashen i databasen och finns för att försvåra en attack.
Nu fungerar inte längre lookup tables, rainbow attacks etc.

Saltet måste vara randomiserat för varje hashning då samma salt genererar
samma hash för två lika lösenord, och vi är tillbaka på ruta ett. 
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2.7.4 Praxis

För att göra det omöjligt för en angripare att skapa exempelvis lookup tables ,
måste salten vara långa. En tumregel är att saltet ska vara lika långt som den
sträng hashfunktionen genererar. Tidigare exempel visar genererad hashsträng
via SHA256 som består av 256bitar (32byte), vilket innebär att saltet då ska
bestå av minst 32 randomiserade bytes. [12]
För att generera helt randomiserade salts används en Cryptographically Secure
Pseudo-Random Number Generator (CSPRNG). Dessa generatorer är
designade för att vara helt oförutsägbara och skiljer sig från vanliga psuedo-
random funktioner som tex. rand().

Många språk har CSPRNG implementationer. Javascript har bland annat
PBKDF2. Java har java.security.SecureRandom. 

Flödet är:

• Användare skapar  ett konto

• Hasha lösenord+salt och spara i databasen.

• Användaren loggar in och hash för lösenord+salt jämförs med databasens

hash.

• Matchar hashen tillåts användaren åtkomst.
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2.8 API
Att skapa ett API handlar om att ge andra utvecklare tillgång till funktioner och
information i ett systemet. Därför är det viktigt att APIet är lätt att använda och
i ett format som passar sin målgrupp.
APIets syfte är att det ska hantera CRUD (Create, Read, Update, Delete)
operationer på resurser, sköta autentisering samt auktorisering, erbjuda ett
standardiserat URL schema (endpoints) samt returnera serialiserade svar.

2.8.1 Risker

Att tillhandahålla ett API ger legitima utvecklare och potentiella hackare en mer
direkt tillgång till en applikations systemarkitektur. Detta innebär naturligtvis
att riskerna för oönskat beteende ökar. 
Beroende på ett APIs karaktär, kan den fungera som en karta över
bakomliggande system, detaljer som annars skulle vara svåra att komma åt,
nedgrävda i flera lager av systemets uppbyggnad. Detaljerna kan ge hackare
information om potentiella angreppsvägar de möjligen annars inte skulle ha
vetskap om. API dokumentation beskriver ofta databasstrukturer och
autentiseringsmetoder. 

Insyn i ett system och antalet exponerade metoder kan innebära en stor
säkerhetsrisk.

2.8.2 Attackvector: Identitet

Ett API använder ofta en API-nyckel som fungerar som identifikation för en
redan autentiserad användare. Det är inte ovanligt att nyckeln kontrolleras
genomgående för hela APIet och sparas i klartext i klientapplikationer. API
nycklar kan därför inte anses vara en hemlighet och ska inte användas för att
autentisera klienter utan endast ses som en Access nyckel.

2.8.3 Attackvector: Man-in-the-middle

Om ditt API inte är korrekt konfigurerat att använda SSL/TLS för att kryptera
och signera kommunikation utsätts systemet för en hög risk av Man-in-the-
middle attacker; All kommunikation som användaren tror sker mellan klient och
server vidarebefordras egentligen genom en tredje part. Systemet ska därför
endast tillåta anslutningar över, korrekt konfigurerat, SSL/TLS.  
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2.8.4 Attackvector: Parametrar

Parametrar som skickas med i förfrågningar till APIet måste hanteras som
illvilliga och därmed alltid valideras. Validering gör att en attack redan kan
stoppas innan den når kritiska delar i systemet och är det enklaste sättet att
skydda sig mot oönskat beteende. Litar du på indata från användare utsätts
systemet för mycket stora säkerhetsrisker. 

2.8.5 HTTP Metoder

APIets åtkomst sker över HTTP protokollet som erbjuder klienter att utföra
handlingar via ett antal metoder; HTTP Verb. Dessa verb utgör APIets
gränssnitt. De mest vanliga verben

POST, Utför handling eller skapa ny resurs. (Create)
GET, Läs en specifik resurs med id eller hämta alla. (Read)
PUT, Uppdatera en specifik resurs med id, eller uppdatera alla.  (Update) 
DELETE, Radera resurs med id eller radera alla. (Delete)

representerar APIets CRUD operationer

2.8.6 Säkra och idempotenta metoder

HTTP verben GET och POST kan lätt användas på fel sätt. Båda verben kan
uppnå samma mål men felaktigt val kan resultera i oförutsägbara och skadliga
utfall. Det är därför viktigt att förstå skillnaden mellan säkra och idempotenta
metoder, vilka beskrivs i figur 5.

   +---------+------+------------+---------------+
   | Method  | Safe | Idempotent | Reference     |
   +---------+------+------------+---------------+
   | CONNECT | no   | no         | Section 4.3.6 |
   | DELETE  | no   | yes        | Section 4.3.5 |
   | GET     | yes  | yes        | Section 4.3.1 |
   | HEAD    | yes  | yes        | Section 4.3.2 |
   | OPTIONS | yes  | yes        | Section 4.3.7 |
   | POST    | no   | no         | Section 4.3.3 |
   | PUT     | no   | yes        | Section 4.3.4 |
   | TRACE   | yes  | yes        | Section 4.3.8 |
   +---------+------+------------+---------------+

Figur 5, HTTP metoder enligt RFC7231 [6]

Säkra metoder garanterar förfrågningar inte leder till data modifiering. En 
klients GET förfrågan innebär inte att klienten önskar eller förväntar sig en 
förändring av resurs. Säkra metoder skall därför inte resultera i att resursen 
skadas.
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Idempotenta förfrågningar garanterar att resultatet av ett anrop, oavsett antal, i
följd eller ej, alltid är det samma. Enligt RFC7231 är till exempel PUT och
DELETE idempotenta metoder. 

Exempel:

GET /clients/:id/delete HTTP.1.1 // Förbjudet, GET ändrar resurs

GET är en säker metod, den ska aldrig ändra resursers representation

a = 0; // Idempotent, oavsett antal anrop är resultatet 0
a++;   // Icke idempotent, antalet anrop förändrar resultatet

Båda anropen är ej säkra, då de ändrar resultatet av a

Idempotens är viktigt när vi försöker att bygga ett felsäkert API. Anta att
klienten uppdaterar felaktigt en resurs via den icke idempotenta metoden POST
och får timeout. Är resursen nu uppdaterad? Skedde timeout:en för förfrågan till
servern eller för svaret till klienten? Kan vi genomföra samma förfrågan igen
eller måste vi ta reda på vad som hände med resursen? Användning av den
korrekta idempotenta metoden PUT löser problemet då vi kan skicka samma
förfrågan flera gånger och får samma resultat. 
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2.8.7 Endpoints

Klienter ansluter sig till tjänstens endpoints som definieras som HTTP addresser
(URL). Dessa endpoints representerar en hierarki inom systemet som skapar
kontext för lättförståeliga anslutningspunkter.
När man bestämmer endpoints i sitt API är det viktigt att modellera för
relationer mellan de objekt som APIet synliggör. 

Låt oss modellera endpoint kring en resurs, Klient, som representerar ett objekt
i vårt system; Basadressen blir då /clients, som är utgångspunkt för all klienter
och /clients/1234 blir bas för specifik klient med id 1234. Designmönstret
tvingar bort verb från endpointen som annars skulle få den naiva strukturen
/getAllClients, /getClient/1234 som är svår att underhålla och bygga ut. 

Naiv Metod Bra Metod

/getAllClients GET /clients GET

/getClient/:id GET /clients/:id GET

/createClient POST /clients POST

/deleteClient POST /clients/:id DELETE

/deleteAllClients POST /clients DELETE

/updateClient POST /client/:id PUT
Tabell 1, Naiv struktur

Strukturen, som visas i tabell 1, gör det svårt att bygga ut systemet och APIet
har snart en lång lista av metoder. Istället ersätter vi dessa sex med en endpoint i
två nivåer, genom att använda HTTP Verben på ett bättre sätt:

Endpoint Create (POST) Read (GET) Update (PUT) Delete
(DELETE)

/clients Skapa ny Lista alla Bulk uppdatera Ta bort alla

/clients/:id Error Visa :id Uppdatera :id Ta bort :id
Tabell 2, Korrigerad naiv struktur

Stor vikt bör läggas vid att vara konsekvent vid namngivning av endpoints. I
tabell 2 ser vi att substantiv används i plural för att beskriva kontexten av en
endpoint. 
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Resurser och objekt lever inte i isolation, utan det finns ofta relationer mellan
dem. URI som GET /clients/:id/devices hämtar alla devices som är associerade
med client id :id.

2.8.8 Statuskoder

Statuskoder är en del av HTTP protokollet som representeras med 3 siffror och
används för att returnera relevanta svar beroende på operation. Enligt HTTP 1.1
(RFC7231) ska till exempel 201 Created returneras vid lyckad POST och
länkar till den nya resursen. Vid misslyckad förfrågan returneras 400 Bad
Request; Servern kan eller vill inte utföra operationen. 
Det finns 70 stycken statuskoder i HTTP protokollet men alla behöver inte
användas. Det viktiga är att APIet använder de mest vanliga. Det går att
minimera antalet genom att beskriva status i 3 kategorier:

• Allting gick bra

• Klient gjorde något fel

• Server gjorde något fel

vilka kan representeras med 

• 200 OK

• 400 Bad Request

• 500 Internal error

Statuskoder som är relevanta för ett API [7] visas i tabell 3:

Kod Meddelande Förklaring

400 Bad Request Icke fullständig information för att utöra
operationen

401 Unauthorized Inte autentiserad

403 Forbidden Nekad tillgång

404 Not found Resurs finns inte, eller maskning av 401,403

405 Method not allowed URL accepterar exempelvis inte POST

409 Conflict CRUD error

500 Internal Error System error

200 OK Lyckad operation

201 Created Skapade resurs

202 Accepted Accepterad icke färdig operation

204 No content Lyckad operation utan innehåll

Tabell 3, Statuskoder
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2.8.9 Felhantering

Felhantering är en oerhört viktig bit i ett väldesignat API. Det gör det både
lättare att hantera felen lokalt i klienter samt att användaren förstår
problematiken och därmed kan agera därefter. API ägaren kan även logga dessa
fel och få djupare förståelse för hur användare använder APIet och göra
ändringar om så är önskvärt.

2.8.10 WebCaching

Caching [8] innebär att en kopia av den senast hämtade datan sparas för att
återanvändas i framtiden.  Minskad latens och minskad belastning på servern är
ett resultat av caching, som ger snabbare responstider för klienter och en bättre
användarupplevelse [9]. Caching kan dock innebära ett extra lager av
komplexitet då sparade resurser måste valideras för att inte låta klienter
använda utdaterad information.
I klient/server applikationer är det servern som dikterar hur och när klienten ska
invalidera sin cache och därmed hämta en ny kopia. HTTP 1.1 RFC [10]
förklarar två caching modeller; Expiration- (serverlager) och Validation
modellen (applikationslager).

Ett API ger i regel sina svar i textformat och vi behöver därför inte gå djupare in
på Expiration, som används för att tex. bestämma livslängd för statiska resurser
som bilder från serversidan. 

Validerings-modellen inkluderar en Etag  [11] som beräknas för varje resurs och
sparas tillsammans i samband med caching och kan kombineras med Cache-
Control.

2.8.11 Versionshantering

Versionshantering krävs då ett API tillåter klienter att hämta data via interna
eller tredje parts applikationer. Det är inte säkert att den som tillhandahåller
applikationen även kan kontrollera att användaren har en uppdaterad version.
Äldre versioner av applikationen kommer inte att fungera när APIet ändras.
Därför behöver man fundera över hur versionshantering ska skötas. 

Versionshantering sker via URL och fungerar genom att skilja på versionerna i
basadressen:

/v1/clients   /v2/clients

Schemat passar bra när stora förändringar i kodbasen sker och du släpper nya
versioner av APIet. Att avsluta support för versioner blir nu även enklare. 
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3 Metod
Arbetet är uppdelat i två faser: Förstudie samt Implementering, där båda faserna
går efter en utstakad tidsplan för att på så sätt hålla planeringen. 

Mål 1, Förstudie. Här ska teori och bakgrundsmaterial tas fram för att beskriva 
problemområdet samt ligga som grund för möjliga lösningar i fas 2. Detta 
kommer att ges stort utrymme i tidsplanen de första 8 veckorna. Huvudsyftet 
med förstudien är att genom informationshämtning bilda en uppfattning av 
möjliga metoder för att nå slutresultatet.

Mål 1 ska kort:

• Analysera nuvarande teknik för positionering
• Identifiera tekniska problem

Mål 2, Implementering. Denna fas kommer att utfå från förstudien och den
framtagna ritningen för systemarkitektur. Syftet är att på utsatt tid implementera
ett system som löser problembeskrivningen.  

Mål 2 ska uppnås genom att:

• Experimentera med möjliga lösningar
• Implementera och utvärdera systemarkitektur

För att testa det som beskrivs i förstudien samt för att kommunicera mellan
styrkort och mobiltelefoner kommer utvecklingskit från CSR, styrkort från
BeagleBone samt LaunchPad, diverse elektriska komponenter som relän och
kablage att användas. Dessa finns tillgängliga från företaget. 

Vidare kommer slutsatser och analys av arbetet göras, utredning av möjliga 
användningsområden samt etisk diskussion.
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3.1 Tidsplan

Vecka Mål

5 Kravspecifikation

7 Kunskapsinhämtning, Bluetooth

8 Kunskapsinhämtning, Positioneringsmetoder

9 Kunskapsinhämtning, Mikrokontrollers

10 Kunskapsinhämtning, Autentisering, Auktorisering

11 Kunskapsinhämtning, Websockets

12 Ritning, Systemarkitektur

Tabell 4, Tidsplan, Fas 1

Tabell 4 visar tidsplan för fas 1, vecka för vecka med respektive delmål.

Vecka Mål

13 Val av programspråk

14 Kunskapsinhämtning, Serverarkitektur

15 Kunskapsinhämtning, Android, Bluetooth Smart

16 Kunskapsinhämtning, C, CSR Bluetooth Dev

16 Implementering, CSR iBeacon

17 Implementering, Server/tjänst

18 Implementering, Android

19 Implementering, Mikrokontroller, Relä, Styrning

20 Implementering, Fungerande prototyplösning

22 Rapport klar

Tabell 5, Tidsplan, Fas 2

Tabell 5 visar tidsplan för fas 2, vecka för vecka med respektive delmål.
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4 Konstruktion
Utifrån analys av nuvarande teknik kommer projektet att begränsas till närhets-
approximation.

För att lättare konstruera ett system har jag valt att rikta in mig på ett specifikt
användningsområde. På det sättet undgår jag komplexiteten i att skapa generella
lösningar och kan lättare påvisa att arkitekturen lämpar sig som lösning på
problemställningen. 

Genom att använda mig av de tekniska detaljer som beskrivs i rapporten har jag
implementerat en socket.io server med autentisering och auktorisation, Android
applikation som scannar och beräknar närhet, programmerat bluetooth moduler
för att agera iBeacons samt visualisation i ett HTML5 gränssnitt.

Valet för BLE moduler som sändare föll sig naturligt, då de har låg
inköpskostnad, lätt kan programmeras samt kan drivas på batteri under längre
period. Företaget tillhandahåller BLE moduler från CSR. 

Vidare har Beagle Bone black valts som mikrokontroller. Dessa kort finns i
mängder och tillhandahålls även de av företaget.

4.1 Val av användningsområde
Enligt kravspecifikation ska projektet 

• Positionera användare med användning av signalbehandling

• Implementera en Android app för att styra tex. en glödlampa 

Utifrån dessa krav har jag valt att tända och släcka lampor via styrkort baserat
på antalet klienter som befinner sig i närheten av bluetooth sändare.

4.2 Val av programmerinsspråk och hjälpmedel
Vilket programmeringsspråk och hjälpmedel en utvecklare väljer att bygga upp
sin systemarkitektur med beror på många faktorer; projektets omfattning,
användningsområde, tidigare kunskap, teknisk expertis, tekniska begränsningar
och platformsbegränsningar. 
Även om utvecklaren ofta har egna preferenser så behövs det i de flesta fall
kompromissas. 
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I ett hobbyprojekt kan antalet rader kod som behövs produceras för att lösa en
uppgift vara en stark bidragande faktor till valet av teknik. I utvecklandet av
företags-applikationer, finns det andra aspekter, så som interaktion med tidigare
implementerade tjänster, dokumentation, produktionstid, säkerhetsgranskning
och vilken expertis dina kollegor besitter. 

Det är viktigt att man som utvecklare väljer de tekniker som får jobbet gjort och
inte alltid väljer den senaste tekniken utan snarare den som bevisligen är bäst
lämpad för uppgiften.

NodeJS (Server-Side Javascript) kommer att användas som server, då den kan
förenkla utvecklingsprocessen genom flertalet tillgängliga lösningar, tex.
Socket.IO, som möjliggör beständig uppkoppling mellan server och client. 

Android applikation utvecklad specifikt mot v.4.4 då fysisk enhet krävs för
användandet av Bluetooth.

4.3 Grundläggande funktionalitet
Konfigurerade beacons sänder ut meddelanden innehållande bland annat
Universally Unique Identifier (UUID) i förutbestämda intervaller. 

Mobiltelefoner scannar av området med bluetooth som hittar beacons med
UUID och meddelar server om detta. Servern meddelar användaren om möjliga
handlingar som går att utföra på modulen via matching från databas. Tex.
Öppna/Stäng, På/Av eller Detaljinformation som nu kan utföra handling.

Kommunikation mellan mobiltelefon, styrkort och central server kommer att
ske över nätverksanslutning. Finns det möjlighet för styrning av in- och
utgångar direket på BLE modulerna kan detta vara ett alternativ som kan
reducera arkitekturens omfattning.
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4.4 CSR 1010 Bluetooth Smart modul
Dessa moduler ingår i ett utvecklingskit som CSR har tagit fram för att låta
utvecklare testa deras produkter. Programmeringen sker i C och visade sig vara
svårare än först trott; dokumentation av det proprietära API:et lämnade mycket
att önska. 
Då baudrate för seriell signalöverföring varierade i dokumenten kunde jag inte
koppla upp mig via COM porten för att få debug output. Detta försvårade
arbetet då saknad av debug information gjorde att jag famlade i mörker.
Lösningen blev att ta hjälp från kollegor för att analysera
överföringshastigheten via oscillator.

För att aktivera UART över COM porten behövde jag löda ihop RX och TX på
modulen.

Oscillatorn visade vilken baudrate som användes för att läsa debug output.

På grund av användaravtal kan jag inte dela med mig av CSRs API.

Utveckling på CSR moduler sker via deras Windows baserade IDE, CSR
uEnergy SDK v2.4 som kompilerar mot GCC och laddar över programmet via
USB.

Varje modul har sitt unika ID som programmeras in på förhand. Kombination
av tillverkare (00:02:5B) och ID skapar modulens MAC adress inom intervallen
00:02:5B:00:00:00 och 00:02:5B:FF:FF:FF och används för identifiering. 

För att modulens sändningar ska kunna tas upp av både Android och iPhone
behöver jag låta modulen agera som en proprietär iBeacon. Detta går endast att
åstadkomma med rätt Payload Data Unit (PDU).

4C00 02 15 585CDE931B0142CC9A1325009BEDC65E 0000 0000 C5
<company identifier (2 bytes)> <type (1 byte)> <data length (1 byte)>
<uuid (16 bytes)> <major (2 bytes)> <minor (2 bytes)> <RSSI @ 1m>

Exempel:

Apple id: 0x04C  
Typ: 0x002 
Längd: sizeof(data)  
UUID: Unik identifikation  
Major: Version  
Minor: Version  
RSSI: Kalibrerat värde av RSSI vid 1meters avstånd.
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4.5 Arkitektur- och lösningsförslag

Figur 6, Ritning

Figur 6 visar lösningsförslag på tänkt systemarkitektur. Bilden beskriver hur
mobilapplikation tar emot bluetooth-annonseringar samt kommunicerar med
server över websocket. Detta gör den först när den är autentiserad och
auktoriserad. 

4.6 Server-arkitektur
En server sköter autentisering, platshantering, signalsändares egenskaper och
kommunikation mellan styrkort.
Kommunikation mellan styrkort och telefoner sker med hjälp av
nätverksuppkoppling och internt API via WebSockets.

4.6.1 Socket.IO

Då kommunikation över WebSockets inte sker med HTTP Requests, alltså GET,
PUT, POST, utan över Events behövde jag vika undan något från API förslaget.
Jag ser dock inga problem med att erbjuda ett REST API med HTTP metoder i
kombination med WSS.
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4.6.2 Autentisering med JSONWebToken

Figur 7, beskriver autentisering med JWT. 
 
Figur 7 visar hur en WSS anslutning upprättas och autentiserar användaren
genom att användaren skickar med användarnamn och lösenord i HEADER via
POST metoden över HTTPS:

curl -ikL -X POST -H "username: username" -H "password: pwd"
https://localhost:3000/token

Användaren får tillbaka ett svar med sin token [13]:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 175
Date: Sun, 01 Mar 2015 17:25:08 GMT
Connection: keep-alive

{"code":200,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2
VybmFtZSI6Imh1Z28iLCJpYXQiOjE0MjUyMzA3MDgsImV4cCI6MTQyNTI2NjcwOH
0.2sVqF7jajrEQ7mE_W4Oq3BVfxQjPA9o8GwIl76hm_AA"}
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Denna Token sparas hos klienten och skickas med i varje request från klienten
och verifieras av servern. 

En JWToken utgörs av följande:

1.Header

består av ett Base64 kodat JSON objekt med attributen Typ samt
Algoritm;
{typ: 'JWT', alg: 'HS256'}

2.Payload (JWT Claim)

består ett Base64 kodat JSON objekt med godtycklig användardata, ex:
{userId: 1, "acceslevel" : 2 }

3.Signatur

består av 
alg(Header + Payload + en Hemlighet + {expirationTime})

4.Ovanstående kombineras för att få en Token på följande sätt:  
 
<base64-encoded header>.<base64-encoded claims>.<base64-encoded
signature>   Dvs:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjEzODY4OTkxMzEsImlzcyI6Imp
pcmE6MTU0ODk1OTUiLCJxc2giOiI4MDYzZmY0Y2ExZTQxZGY3YmM5MGM4YWI2ZDBmNjIwN2Q
0OTFjZjZkYWQ3YzY2ZWE3OTdiNDYxNGI3MTkyMmU5IiwiaWF0IjoxMzg2ODk4OTUxfQ.uKqU
9dTB6gKwG6jQCuXYAiMNdfNRw98Hw_IWuA5MaMo

4.6.3 Auktorisering med JWT

I det är skedet har autentisering redan skett och JWToken skickas med i varje
request via Authorization header,med prefix Bearer:

curl -ikL -H "Authorization: Bearer TOKEN"

Varje förfrågan till servern kommer nu att auktorisera användaren baserat på
token [14]:

 
io.use(socketioJwt.authorize({secret: jwt_secret, handshake: 
true})); 

Det dock är viktigt att komma ihåg är att systemet nu är Stateless; ingen data
om användarens tillstånd i förhållande till åtkomst sparas i någon session. Det
innebär att varje request, beroende på säkerhetsnivå, måste auktoriseras.
Detta görs genom att användare som har fått en Token via HTTPS Post nu
försöker ansluta sig till en WSS socket genom att skicka med sin token och
auktoriseras i samband med WSS Handshake. 

Har JWToken blivit för gammal nekas åtkomst och användaren behöver därför
autentisera sig igen.
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4.7 API
Förutom att det finns en WebSocket-tjänst finns även ett antal API-endpoints:

Endpoint Create (POST) Read (GET) Update (PUT) Delete
(DELETE)

/v1/beacon Skapa ny Lista all Bulk uppdatera Ta bort alla

/v1/beacon/:id Error Visa :id Uppdatera :id Ta bort :id

/v1/register Skapa ny Error Error Error

/v1/token Hämta token Error Error Error

/v1/connect Error Anslut till
WSS

Error Error

Tabell 6, Endpoints

Tabell 6 visar API:ets endpoints som nås över HTTPS med tillhörande Token i
HEADERS. Svaren är alltid i JSON med tillhörande statuskod.

 För genomgående dokumentation se bilaga api/doc.pdf

4.8 Android applikation
En klient bestående av Android applikation implementeras som har uppgiften
att kommunicera mellan server och bluetooth sändare. 

Applikationen hanterar inloggning, registrering (om möjligt), token hantering
samt ansvarar för att rapportera position (avstånd) till upptäckta sändare.

Bakgrundsscanning möjliggör att systemet kan användas även om applikationen
inte är i förgrunden:

”Scanner” är en Service som söker efter moduler i egen tråd och rapporterar till
GUI tråden i intervall om 1 sekund. Med ett sändarintervall på 60ms kommer vi
att få ca 40 scanningsresultat i sekunden, vilket jag sen beräknar medelvärde på
för att försöka minska de stora hopp som kan ske mellan sändningarna. 
”Närhet” är ett Fragment som talar om vid vilken modul vi befinner oss vid.
Detta görs genom att beräkna avståndet från modulen för att sedan tända ikonen
som vi är närmast. 

Trilateration är ett Fragment med egen View, där jag ritar på en Canvas för att
visualisera position. Detta sker genom att bestämma storlek på ett rum i xy
plan, placera ut sändare på fasta positioner för att sedan utföra Trilateration och
därmed bestämma position. 

Positionen rapporteras över en WebSocket för att antingen visualisera i HTML5
Canvas eller för att få information om en viss modul.
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4.9 BeagleBone Black
BeagleBone skiljer sig något från andra styrkort då kortet är flashat med
Debian ARM. Detta innebär att varje GPIO (in-ut port) som ska användas
måste aktiveras. Detta görs genom att SSH:a in på styrkortet för att
utföra:

echo 67 > /sys/class/gpio/export 
echo out > /sys/class/gpio/gpio67/direction 

Detta styrkort laddas sedan med socket.io programkoden för att agera

server. Reläkortet kan sedan styra tex. Lampor.

Utveckling sker genom att logga in på styrkortet, antigen över SSH eller

USB. Här finns ett GIT repository som möjliggör versionshantering.
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5 Resultat
Detta kapitel beskriver resultatet av ett fungerande system samt utvärdering av
samma system.

5.1 Tidsplan
Detta underkapitel beskriver de tidigare mål som var uppsatta och bedömer om
delmålet är uppnått under utsatt tid.

Vecka Mål Uppnått

5 Kravspecifikation JA

7 Kunskapsinhämtning, Bluetooth JA

8 Kunskapsinhämtning, Positioneringsmetoder JA

9 Kunskapsinhämtning, Mikrokontrollers JA

10 Kunskapsinhämtning, Autentisering, Auktorisering JA

11 Kunskapsinhämtning, Websockets JA

12 Ritning, Systemarkitektur JA

Tabell 7, Mål 1, uppnådda mål

Tabell 7 visar tidigare utstakad tidsplan och om delmålet är uppnått under utsatt 
tid. 

Vecka Mål Uppnått

13 Val av programspråk JA

14 Kunskapsinhämtning, Serverarkitektur JA

15 Kunskapsinhämtning, Android, Bluetooth Smart JA

16 Kunskapsinhämtning, C, CSR Bluetooth Dev JA

16 Implementering, CSR iBeacon JA

17 Implementering, Server/tjänst JA

18 Implementering, Android JA

19 Implementering, Mikrokontroller, Relä, Styrning JA

20 Implementering, Fungerande prototyplösning JA

22 Rapport klar JA

Tabell 8, Mål 1, uppnådda mål

Tabell 8 visar tidigare utstakad tidsplan och om delmålet är uppnått under utsatt 
tid.
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5.2 Faktisk kommunikation mellan enheter

Figur 8, Illustration av tänkt flöde för kommunikation

Figur 8 visar hur användare loggar in med hjälp av en App över HTTPS och
uppgraderar anslutningen till WSS. Nu startar bluetooth scanning för att hitta
beacons. Beacons signalerar sitt unika id (UUID) till applikation. 

När användaren är inom viss radie meddelas servern om användarens avstånd.
Användaren får nu möjlighet att utföra handlingar, som exempelvis stänga av
eller sätta på, öppna eller stäng. Alternativt sker styrning automatiskt, baserat på
antalet anslutna klienter. Detta passar väl vid styrning av tex. Ventilation.

33



Inomhuspositionering och platsmedvetenhet – 
Automatiserad styrning av elektronik baserat på användares position
Hugo Lindström 2015-06-15

5.3 Beaglebone

Figur 9, Beaglebone med reläkort

Figur 9 visar en BeagleBone med relä, som med tillhörande node.js server-
implementering sköter hantering av automatiserad styrning av lampor. 
Användare kan logga in samt rapportera position. MongoDB sköter hanteringen
av användare via Passport. 

API:et går att nå via tidigare beskrivna endpoints och följer tänkt arkitektur.
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5.4 Android
Detta kapitel beskriver Android applikations funktioner och vikt. Android-
applikationen följer tänkt konstruktion och kan logga in, scanna, kalibrera samt
rapportera position över WS.

5.4.1 Inloggning

Figur 10, Inloggning

En viktig del i arbetet och kravspecifikationen är att möjligheten finns att
begränsa åtkomst till systemet. Detta är löst genom krav av inloggning för att
påverka systemet som visas i figur 10. Android applikationen ger användaren
uppmaningen att logga in med sin användardata för att få åtkomst till resten av
funktionerna.

Inloggning sker via HTTPS och när JWT Token mottages, ansluts användaren
automatiskt till WSS instansen.
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5.4.2 Registrering

Figur 11, Registrering

Är det möjligt att registrera nya användare finns det dialogruta, som visas i 
figur 11, där användaren kan skapa en ny användare och där med logga in. 
Registrering sker över HTTPS och applikationen får tillbaka en JWT token om 
lyckad operation.
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5.4.3 Menyval

Figur 12,  Menyval

Väl inloggad ser användaren ett antal menyval, som visas i figur 12. Här finns 
möjligheten att använda sig av systemets funktioner. Mer ingående förklaring 
av varje menyval finns vidare i kapitlet.
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5.4.4 Kalibrering

Figur 13, Kalibrering

En viktig del som gör att systemet kan beräkna avstånd är att det går att 
manuellt kalibrera varje enskild mobiltelefon. Detta är nödvändigt då i princip 
alla enheter har olika förutsättningar för att ta emot signalsändningar.

Bluetooth-sändarna har ett förprogrammerat uppmätt värde för signalstyrka på 
1 meters avstånd. Detta visas i figur 13 och anges med prefixet mTX (measured
transmitt power), och är kalibrerat för en viss enhet från ”fabrik”. Genom att 
placera sin mobiltelefon på 1 meter avstånd kan man kalibrera mTX värdet och 
ersätta det med aTX (actual transmitt power). Scanningen sker under ett visst 
intervall och beräknar medelvärdet för mottagna sändningar.
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5.4.5 Scanning

Figur 14, Scanner

Scanner, som illustreras i figur 14, är en funktion som listar, som alla hittade 
sändare med rätt Vendor ID i MAC-addressen. 

Vidare listas information om varje sändare, så som

• Namn

• Major och Minor versioner

• MAC-address

• mTX (kan vara aTX)

• RSSI (signalstyrka)

• Uppmätt avstånd
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5.4.6 Närhet

Figur 15, Närhet

Närhet är en funktion som grafiskt visar hur nära användaren befinner sig varje 
modul. I det här fallet antas att det finns tre sändare i systemet och data 
populeras när användaren loggar in. I figur 15 visas en ”progressbar” för närhet,
med stegen 0 till 3. Vidare finns det en symbol som indikerar sändarens 
associerade lampas tillstånd.

När användaren är inom 0 till 3 meter sänds avståndet för den närmaste enheten
till server och handling uträttas, om automatisk.
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5.4.7 Automatisk eller manuell styrning

Figur 16, Manuell styrning

Sändare och dess associerade lampa eller enhet är antingen automatisk eller 
manuell. Närmar sig användaren en manuell sändare kommer en dialog, som 
visas i figur 16, att visas för att uträtta negativ eller positiv handling. Detta är 
konfigurerbart i systemets API.
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5.5 API
Detta underkapitel beskriver API:ets funktion och funktionalitet. 

Figur 17, Exempel på GET resultat för endpoint /v1/beacon/:id

Figur 17 beskriver svarsresultat från API:et om GET görs på specifikt ID. 
Resultatet visar inställningar för specifik sändare och går att ändras genom att 
använda metoderna PUT. Radering och skapande av sändare görs genom POST 
och DELETE.
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Figur 18, Svarsexempel på uppdatering av konfigurerbara värden.

Varje sändare går att konfigurera och bild 18 beskriver svar från API:et när PUT
metoden används. Figur 18 visar att vi ändrat värdet för exempelvis ”is_auto” 
till false, vilket innebär att associerad lampa kommer att behöva manuell 
handling. 

För större förståelse för API:ets funktioner och användning, se bilaga 
apidoc.pdf
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5.6 Visualisering

Figur 19, Visualisering av anslutna enheter

HTML5 visualisering ritas upp en en "canvas". Figur 19 visar klient (Röd) som
är ansluten till 4A (beacon) med ett uppmätt avstånd på 2meter. Grön till Röd
indikerar var flest klienter befinner sig.

5.7 Demonstration
Demonstration av systemet utfördes i ÅF's lokaler. När ett visst antal
mobiltelefoner befann sig i närheten av en specifik sändare, tändes eller släcktes
en av tre lampor.

Se bilaga, demonstration.avi
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5.8 Utvärdering
Jag anser att det implementerade systemet följer den tänkta arkitekturen på alla
punkter utom en; SSL. Jag har valt att i utvecklingsskedet inte använda mig av
SSL, något som beskrivs vara en väsentlig del av säkerhetsaspekten.
Anledningen är att Android kräver att certifikaten är korrekt signerade. Detta
kostar pengar och det är enligt min mening inte försvarbart för en prototyp.

Att använda sig av CSR's utvecklingsmoduler är inget jag rekommenderar när
det enda utvecklaren vill  ha är iBeacons. Dessa är både dyrare och mer
komplexa än riktiga iBeacons, som finns att köpa hos flertalet återförsäljare. 

Vad gäller Node.JS gäller det att vara försiktig och uppmärksam på vilka
moduler och versioner man använder. Det är viktigt att ha ordning i
packages.json filen eftersom miljön är i ständig utveckling och uppdateringar
bryter API's. 

När det kommer till Android är det viktigt att olika telefonmodeller testas då
chipp kan skiljas från varandra. Jag märkte bland annat att Samsungs olika
modeller registrerade BLE advertisements i olika mängd. Detta kan påverka
systemet i framtiden.

5.9 Användningsområden
För att ge en tydlig bild av vad systemet kan användas har olika
användningsområden analyserats. Detta underkapitel beskriver kortfattat den
potential som systemet har.

5.9.1 Automatiskt anpassa belysning och ventilation

Genom att automatiskt anpassa belysning och ventilation baserat på det antal
personer som befinner sig i lokalen, kan man bidra med att skapa en bättre
miljö för människor. Det frigör även resurser genom att minska
energianvändning samt undviker att installera dyra mätinstrument för
luftkontroll.    

5.9.2 Hitta ledig parkeringsplats

Genom att sätta ut sändare och tillhandahålla mobilapplikation kan man hitta
parkeringsplatser baserat på position. Detta ökar komforten genom lätt-
tillgängliga parkeringsplatser. Det sparas förhoppningsvis även tid och bidrar
till minskade utsläpp.

5.9.3 Stänga av/sätta på vattenspridare

Systemet kan användas till att stänga av eller sätta på vattenspridare, både i
privat som kommersiellt bruk. Automatisk bevattning sparar på resurser och
minskar underhåll, överbevattning undviks. Platsen kan utnyttjas då bevattning
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sker när platsen är tom. Här kan man tänka sig att golfbanor automatiskt
bevattnar och stänger av när kunder befinner sig i närheten, vilket resulterar i
ökad tillgänglighet.  

5.9.4 Dörr- eller spärröppning

Systemet kan konfigureras så att när personer med tillgång befinner sig i
omedelbar närhet, öppnas låsta dörrar eller spärrar. Detta medför ökad komfort
och sparar resurser då passerkort blir redundant. 

5.9.5 Ljusslingor tänds beroende på position

Genom att registrera närhet kan man tända lampor i intervall längs till exempel
löpslingor. Platser där belysning tidgare inte varit aktiv kan då utnyttjas. Detta
medför även sparade resurser då upplysta spår som inte används är onödigt. 

46



Inomhuspositionering och platsmedvetenhet – 
Automatiserad styrning av elektronik baserat på användares position
Hugo Lindström 2015-06-15

6 Slutsatser
Rapporten och konstruktionen påvisar att det går att estimera sin position i
inomhusmiljöer, genom att mäta avstånd till utplacerade signalsändare.
Informationen går sedan att använda på sådant sätt att trådlös styrning av
exempelvis ventilation och lampor görs möjlig.
Idag görs det inga nya mobiler som saknar bluetooth-chip och
batterikonsumtionen har förbättras avsevärt i och med BLE. Kanske resulterar
det i att bluetooth används lika vardagligt som internetuppkoppling via 3/4G
och WiFi och att vi får se fler och fler lösningar för platsmedvetenhet i
samhället.  

Det viktiga att komma ihåg är att användaren alltid behöver vara i kontroll för
vem den meddelar sin position, genom att ge möjlighet att sätta på eller stänga
av kommunikationen mellan mobiltelefon och tjänst. Detta uppnås genom att
tillhandahålla applikationer som användaren själv startar och aktivt använder.
Risken är att systemet går ifrån att ge platsinformation till användare till att
övervaka dem.

Figur 20 visar exempel på övervakningssystem från danska Blip Systems [15],
som räknar antalet enheter i ett område genom att scanna av det på unika MAC-
adresser. Informationen används senare för att bedöma väntetider i olika köer på
flygplatsen i Kentucky. Även om intentionen är att öka komfort för användaren,
har hon inte aktivt valt att vara med utan förväntas acceptera övervakningen,
vilket kanske många har invändningar mot.

Figur 20, Blip systems, räknar antalet mobila enheter utan användares vetskap.
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När projektet beskrevs för mig blev jag genast intresserad då det fanns så
många tekniska aspekter inblandat. Att det skulle bli ett stort projekt var jag
medveten om. Vad jag inte var medveten om var den begynnande marknad som
börjat explodera inom områden riktade mot konsumenter. Problemet med
inomhuspositionering har varit väl känt i många år men det är inte sedan Apple
anammade BLE i och med sin satsning på sin egna standard, iBeacon, som har
intresset ökat dramatiskt. 

Dagens utbredning av smartphones och tillhörande teknik innebär en låg
utvecklingskostnad för nya system då huvudparten av hårdvaran tillhandahålls
av "konsumenten". Detta gör så klart ämnet högaktuellt för företag som vill
erhålla någon typ av spetskompetens inom området. 

Min bedömning av arbetet och denna rapport  samt implementation är att den
kan ligga till grund för ett system som erbjuder platsmedvetenhet för
konsumenter. Rapporten visar att det i princip inte är några svårigheter att
bedöma korta avstånd mellan sändare och mottagare. Det är dock viktigt att ta
till sig att positionering av konsumenter i nuläget kan vara en svår uppgift att
lösa. Allt för många variabler spelar in på fungerande positionering med RSSI
att jag anser att uppgiften antagligen måste lösas på hårdvarunivå. Med det
menar jag att signalstyrkan varierar för mycket för så många olika miljöer att en
generell lösning är svår att uppnå rent mjukvarumässigt. 

Tester visar att kalibrering måste göras för alla sändare för vilken miljö du vill
positionera konsumenter i. Detta innebär att Kontorslokal 1 inte har samma
förutsättningar som Kontorslokal 2 och mycket tid måste ägnas åt att
skräddarsy lösningar. 

Signalstyrka varierar även kraftigt mellan konsumenters typ av hårdvara.
iPhones har alla samma mottagarchip och kan därför vara lättare att kalibrera.
Android har ett mycket större spektrum av tillgängliga modeller och blir därför
naturligt svårare att mäta likvärdiga värden. 

Slutsatsen som jag drar angående positionering med hjälp av RSSI är därför den
samma som industrin har gjort; att positionering med hjälp av RSSI och
trilateration i inomhusmiljöer i dagsläget inte är tillräckligt god. Dock anser jag
att tekniken fungerar för bestämmandet av micro-platser i och med godkända
avståndsberäkningar mellan sändare och mottagare. 
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När det kommer till styrning av kringutrustning så som kaffemaskiner,
ventilationssystem och lampor anser jag att stor vikt måste läggas på att säkra
interaktion mellan konsumenten och bakomliggande system. Att tillåta
användare att styra utrustning via mobiltelefoner öppnar upp för flera risker
men kräver även säker och pålitligt hantering av konsumentens data. Allt för
ofta har jag hört om produkter som riskerar eller har gjort att användardata blir
åtkomlig för tredje part via felkonfiguration eller okunskap om säker hantering.

Påståendet syftar till att ju fler trådlöst uppkopplade system konsumenterna har
desto fler attackvektorer skapas. Ett system är inte starkare än sin svagaste länk
och de flesta system kan bli hackade för att komma åt användardata så som
position och loggar. Detta kan såklart en illvillig person använda emot dig. 

Mycket tid har ägnats åt inhämtning av information för att möjliggöra
implementation. Lärdomarna från denna rapport kommer att vara väl till hands
då jag fått en djupare förståelse för problemet. Jag hoppas att den kunskap jag
nu besitter kommer att vara en bra grund för att möjligtvis skapa ett system som
kan komma att användas på riktigt ute i verkligheten. 
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