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Sammanfattning
Sakernas Internet är en växande marknad som skapar nya möjligheter och ut-
maningar hos företag. Bergeforsen Obstacle Race är en hinderbanetävling som 
2016 drog 250 personer till att delta. För att undersöka nya sätt att kunna skapa 
ett roligare evenemang för deltagare och åskådare har det självständiga arbetet 
som genomförts under 10 veckor genomfört en teoristudie av Sakernas Internet 
med populära tekniken Radiofrekvensidentifiering, REST-baserade webbtjäns-
ter och Digest autentisering använts för att ligga till grunden för en REST-base-
rad webbtjänst som ska kunna möjliggöra moduler av användargränssnitt. Innan
konstruktion har Impact Mapping och användarhistorier använts för att bygga 
en product backlog. Under konstruktion har agila metoder från utvecklingsme-
toden Cowboy följts för att färdigställa systemet. Systemet har utvecklats med 
moderna tekniker som Node.js och MongoDB. I systemet har en överblick av 
ett evenemang skapats för att visualisera hur systemet skulle kunna användas. I 
det finns de noder som med RFID-modul ska kunna läsa av en deltagare och 
skicka det till en server genom  REST-metoder. För att kunna lagra den data 
som skickas har databasobjekt skapats för typerna evenemang (races), deltagare
(competitors) och avläsningar (readings). Tjänstens säkerhet har tagits i åtanke 
då Digest autentisering och rollbaserad åtkomstkontroll till databas implemente-
rats. Resultatet har blivit ett system som i öppen källkod möjliggjort modifie-
ring av resurserna races och competitors genom två routes. Utöver det har ytter-
ligare två routes skapats för enklare modifiering av tillägg och borttagning för 
deltagare av evenemang och avläsningar. För att säkerställa systemet har funk-
tionella tester genomförts och mervärdet undersökts. Till sist har en jämförelse 
mot nuvarande bakomliggande system genomförts. Det självständiga arbetet 
granskades sedan för att visa på att en närmare kundrelation kunde legat till 
grunden för ett bättre system och jämförelse. Eftersom att det endast fanns spe-
kulationer av mervärden så motiverades det REST-baserade systemet. Arbetet 
har gett etiska aspekter gällande licens, säkerhet och känslig information.
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Abstract
The Internet of Things is a growing market that creates opportunities and chal-
lenges for companies. Bergeforsen Obstacle Race is an obstacle race which 
2016 attracted 250 people to participate. To investigate new ways of creating a 
more giving event for competitors and spectators, an independent work has dur-
ing its 10 weeks done a theoretical study of Internet of Things with its popular 
technology Radio Frequency Identification, RESTful web services and Digest 
authentication to lay the grounds for a RESTful web service which purpose is to
enable modules of user interfaces. Impact mapping and user stories was used 
before construction to build a product backlog. During construction agile meth-
ods from Cowboy was followed. The service was developed with modern tech-
nology like Node.js and MongoDB. An overview of a scenario of the event has 
been used to visualize how it could be used where  nodes, which are computers 
with RFID reader modules, can read a competitor and send their identifier with 
time to a server through RESTful methods. To store sent data, database objects 
have been created for races, competitors and readings. The security of the sys-
tem has been investigated by implementing Digest authentication and database 
Role Base Access Control. The result is a RESTful web service with 2 routes to 
modify races and competitors and 2 more routes to give functionality to adding 
and removing competitors from races and readings. The routes have been con-
trolled with functional testing, and their value investigated. At last a comparison
have been made with the current used system and the constructed RESTful web
service. The independent work was then examined to show that a closer cus-
tomer relationship could lay the foundation for a better system and comparison 
but motivated a RESTful web service as there was only specifications of cus-
tomer values. The work has provided ethical aspects regarding licenses, security
and sensitive information.
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Terminologi
Förkortningar

IoT Internet  of  Things  (sv:  Sakernas  Internet)  är  ett
samlingsbegrepp för enheter som kommunicerar med
varandra.

ITU The  International  Telecommunication  Union  är  en
specialiserad del av Förenta nationerna som utvecklar
tekniska standards.

IDC International  Data  Corporation  är  ett  analysföretag
som hjälper företag göra besult baserade på fakta.

RFID Radiofrekvensidentifiering  är  en  del  av  Sakernas
Internet  och  en  teknik  för  att  läsa  information  på
avstånd.

Hz Hertz.  Är det  internationnela  måttet  för  frekvenser.
Beroende på på styrka kan skrivas som t.ex. MHz och
kHz.

EAS Electronic  article  surviellance  är  en  teknik  att
motverka stöld i butiker.

ISO International Organization for Standardization är en
organisation som skapar industriell  och kommersiel
standardisering.

CEN European  Committee  for  Standardization  är  en
organisation som arbetar med standardisering.

ITS Svenska  Informations-  och
Telekommunikationsstandardiseringen är  ett  svenskt
standardiseringsorgan.

SIS Swedish  Standards  Institute.  Ideel  förening  som
driver standardisering i Sverige.

EPC Gen 2 EPC  UHF  Gen2  Air  Interface  Protocol.  Är  en
utvecklad standard för  kommunikation av RFID på
ultrahög frekvens.

REST Representational  State  Transfer.  En  populär
systemarkitektur  för  maskin  till  maskin-
kommunikation.

URI Uniform  Resource  Identifier.  Är  en  sträng  av
karaktärer för att identifiera resurser.

viii



Sakernas Internet och Radiofrekvensidentifiering – En central anpassad lösning
för att läsa unika användare med hjälp av populär teknik
Mattias Sundling 2017-06-13

HTML HyperText  Markup Language.  Vanligt  språk  för  att
utveckla hemsidor.

XML Extensible Markup Language. Språk för att definiera
regler för hur ett dokument ska tolkas som  både är
läsbart för människa och maskin.

JSON JavasScript  Object Notation.  Filforma som används
för att överföra data för enkel mänsklig tolkning.

HATEOAS Hypermedia As The Engine Of Application State. Är
en REST-baserad avgränsning.

HTTP Hypertext  Transfer  Protocol.  Applikationsprotokoll
som används för hypertext system.

RPI Raspberry Pi. Populär enkortsdator.

SPI Serial  Peripheral  Interface.  Gränssnitt  för
synkroniserad seriell kommunikation.

GPIO General-purpose  input/output.  Generella  stift  för
kommunikation på integrerade kretsar.

CRUD Create,  Read, Update,  Delete.  Fyra enkla funktoner
hos ett fortlevande databassystem.

HTTPS Hypertext  Transfer  Protocol  Secure.  Säkert  HTTP-
protokoll.

ODM Object  Document  Model.  Mongoose  funktionalitet
som  tillför  striktare  modellering  av  MongoDB
dokument.

ETS1 Emit  split  time  station.  Produkt  från  Emit  för
tidtagning.

ETR3 Emit  Time  Recorder.  Produkt  från  Emit  för
tidtagning.
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1 Introduktion
Sakernas Internet, mer känd under den engelska termen Internet of Things, är
ett samlingsbegrepp för föremål med inbyggda elektroniska enheter som till-
sammans kan skapa ett ekosystem där de kan dela och använda information till
fördel för deras användare [1]. Enligt [1], [2], [3], [4], [5], [6] är Sakernas Inter-
net en växande marknad som skapar nya möjligheter och utmaningar för före-
tag. En av dessa utmaningar kan vara att möta den digitala marknaden där beho-
vet inte funnits förut och på ett sådant sätt anpassa företaget och deras tjänst el-
ler produkt. Detta för företagets egna intresse att uppfylla en kundanpassad lös-
ning.

I denna rapport presenteras det projekt som under 10 veckor har genomförts i
samband med Teknologie  Kandidatexamen i  datateknik  på  Mittuniversitetet.
Under det självständiga arbetet har Sakernas Internet undersökts tillsammans
med populär teknik för att skapa ett system som ska kunna öppna upp för en ro-
ligare upplevelse för deltagare hos ett evenemang.

I detta kapitel presenteras en beskrivning av projektet och dess förväntade och
konkreta resultat. I kapitel 1.1 presenteras en historia som motiverar projektet
och vilket problem som finns definierat; kapitel 1.2 innefattar vad projektet ska
uppnå; kapitel 1.3 visar på projektets fokus; kapitel 1.4 innefattar en konkretise-
ring av den syftesformulering som samt vilka frågor som ska besvaras under ka-
pitel 5; kapitel 1.5 ger en översikt av resterande rapport; samt kapitel 1.6 som
presenterar vilka individer som bidragit till vad.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Bergeforsen Obstacle Race är en hinderbanetävling skapad av Marcus Forsgren,
Pontus Ivarsson och Fredrik Åkerlund som 2016 lockade ca. 250 personer att
delta. Hinderbanan som utgår centralt från en fotbollsplan utspelar sig på unge-
fär 5 kilometer genom skoglig terräng där deltagarna ska ta sig igenom olika
hinder. Arrangemanget är menat för hela familjen där arrangörerna vill kunna
skapa en rolig aktivitet för både deltagare och åskådare. Därför blir det ett pro-
blem när åskådare och andra deltagare inte i realtid kan se var en deltagare be-
finner sig eller vilka utmaningar de möter.

Här kan Sakernas Internet ge ett mervärde till åskådare eller deltagare och på
sådant sätt också skapa ett roligare evenemang.

1.2 Övergripande syfte

I dagsläget lånar arrangörerna teknik från Bergeforsens Skidklubb som är väl-
digt precis för att mäta tider på deltagarna. Syftet med projektet är att med hjälp
av Sakernas Internet undersöka de möjligheter som finns för att bygga en lös-
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ning som skapar en uppfattning hos åskådare om var deltagare befinner sig i 
hinderbanan och skapar ett mervärde hos åskådare och deltagare. Efter att en te-
oristudie har genomförts inom området ska nuvarande lösning undersökas och 
en ny lösning konstrueras i ett Proof of Concept genom att följa ett antal agila 
metoder. I slutändan ska resultatet evalueras för att se vilka mervärden ett sys-
tem som detta faktiskt ger.

1.3 Avgränsningar

Under projektets gång har det uppfattats att många av de moduler som identifie-
rats för att åstadkomma målet identifierat genom impact mapping, se kapitel 3,
och användarhistorier, se bilaga A, är för tidskrävande. Därför har fokus i denna
rapport legat för att bygga en prototyp som ska fungera som ett bakomliggande
system och kunna användas av framtida utvecklade moduler.

På grund av ekonomiska begränsningar görs studiens prototyp mot en billigare 
teknik än vad som är rekommenderad för applicering, se kapitel 4.

Med det definierade problemet finns vissa frågeställningar om hur strömförsörj-
ning och internetuppkoppling skulle kunna lösas för applicering på plats, vilket 
bortses från i denna studie.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Under projektet ska en prototyp konstrueras för att uppfylla de grundläggande
krav som finns hos evenemangets aktörer och på ett sådant sätt föreslå en lös-
ning på det problem som definierats. Med detta ska några frågor kunna besvaras
i slutskedet av projektet:

• Undersöka den teknik som används idag och vilka fördelar som finns
hos systemet

1. Vilken teknik används idag?

2. Vilken systemarkitektur används idag?

• Genom öppen källkod titta på ramverk och bibliotek för en passande
lösning av ett nytt system

3. Vilken öppen källkod har författaren funnit som kan bidra till en så-
dan lösning?

• Undersöka en passande struktur för ett nytt system

4. Vilken systemarkitektur föreslås av författaren?

5. Varför anses systemarkitekturen passande?
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• Analysera det mervärde som det föreslagna systemet ger till ett evene-
mang av den här typen för aktör, deltagare och åskådare

6. Vilket mervärde finns för aktör?

7. Vilket mervärde finns för deltagare?

8. Vilket mervärde finns för åskådare?

1.5 Översikt

Kapitel 2 är en teoristudie av de områden som kan vara bra att ha kunskap inom
för att förstå resterande rapport, i detta fall Sakernas Internet och radiofrekven-
sidentifiering, REST-baserade webbtjänster och Digest autentisering; kapitel 3 
beskriver de metoder och verktyg som använts för ta an de problem som defini-
erats; kapitel 4 beskriver den underliggande konstruktionen av den prototyp 
som utvecklats; kapitel 5 visar de resultat som uppnåtts hos prototypen, de vär-
den den ger och en jämförelse med nuvarande system; och i kapitel 6 återknyts 
de konkreta mål som definierats för att granska och kritiskt analysera resultatet, 
metodval och etiska aspekter.

3



Sakernas Internet och Radiofrekvensidentifiering – En central anpassad lösning
för att läsa unika användare med hjälp av populär teknik
Mattias Sundling 2017-06-13

2 Teori
I detta kapitel presenteras den grundläggande teori som kan vara nödvändig för
förståelsen av resterande del av rapporten. Kapitel 2.1 handlar om Sakernas In-
ternet; kapitel 2.2 om radiofrekvensidentifiering som är en grundläggande tek-
nik inom Sakernas Internet; kapitel 2.3 är en kort introduktion till REST-basera-
de webbtjänster och populära kommunikationsprotokoll; och 2.4 som tar upp
HTTP-autentisering i form utav Digest autentisering.

2.1 Sakernas Internet

Sakernas  Internet,  mer  känd  under  den  engelska  termen  Internet  of  Things
(IoT), är ett samlingsbegrepp för det populära koncept där föremål med inbygg-
da elektroniska enheter tillsammans skapar ett nätverk för att kommunicera med
varandra och på ett sådant sätt utbyta eller samla information, ofta i realtid [1].
The International Telecommunication Union (ITU) definerar IoT enligt:

Internet of things (IoT): A global infrastructure for the information
society,  enabling  advanced  services  by  interconnecting  (physical
and  virtual)  things  based  on  existing  and  evolving  interoperable
information and communication technologies. 

NOTE 1 – Through the exploitation of identification, data capture,
processing and communication capabilities, the IoT makes full use
of  things  to  offer  services  to  all  kinds  of  applications,  whilst
ensuring  that  security  and  privacy  requirements  are  fulfilled.  
NOTE 2 – From a broader perspective, the IoT can be perceived as
a vision with technological and societal implications. [7]

Konceptet av IoT är så populärt att det anses vara ett av de viktigaste framtida
områden inom teknikens värld, där analysföretag som Gartner och  Internatio-
nal Data Corporation (IDC) förutspår att det kommer att finnas mellan 26-28
miljarder IoT-enheter i bruk år 2020 [2][3][4]. Detta skapar möjligheter för fö-
retag att implementera ytterligare lager av funktionalitet på en redan befintlig
fysisk produkt som har någon slags lokal funktion, att med hjälp av digitala lös-
ningar få en global funktion  [5]. Ett exempel på detta kan vara en glödlampa
som vars fysiska och lokala funktion skulle vara att belysa ett område, men med
ett digitalt extra lager av funktionalitet också kunna med hjälp av sensorer auto-
matiskt tändas då en person passerar en sensor och informera ansvarig för loka-
len att den är tänd. Det skulle då kunna användas som en billig implementation
för säkerhet att om ljuset tänds på otillåtna timmar, informera t.ex. husägaren att
en lampa tändes mitt i natten och att det kan finnas misstankar för att ett inbrott
sker. Figur 1 visar på några andra exempel där IoT är lämpligt för att skapa vär-
de hos en redan befintlig produkt.
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IoT behöver inte endast vara en implementation på enskilda enheter utan kan
t.ex. i det fallet i figur  1 med traktorn också kopplas till ett större system där
funktionen är att läsa in information från alla viktiga system en farm använder.
Exempel på dessa kan vara alla olika fordon, var de befinner sig och hur de pre-
sterar, väderanalyser, frö optimeringssystem och andra dynamiska och viktiga
funktioner för att skapa en översikt likt vad en systemadministratör ofta i dags-
läget använder.

Med dessa möjligheter kommer också en utmaning för företag som antingen
måste expandera eller omdefiniera sig själva då en stor faktor för deras fram-
gång blir hur bra deras nya aktiva ekosystem av IoT-enheter kommer att funge-
ra, tillsammans med deras möjlighet att inom god tid ge professionell hjälp till
deras partners och utvecklare. Det kan kräva att företag behöver nya styrande
principer, verktyg och processer för att effektivt hantera, koordinera och koppla
resurser inom och utom gränserna för det enskilda företaget.

Enligt [2] kan tre kategorier identifieras där IoT kan skapa ett mervärde för fö-
retag eller kunder:

1. Övervakning och kontroll

2. Big data och företagsanalyser

3. Informationsdelning och samarbete

2.1.1 Övervakning och kontroll

En vanligt begrepp inom övervakning och kontroll i  koppling till  IoT är det
smarta hemmet där dess huvudsakliga värde är familje- och egendomsskydd el-
ler elförbrukning. Vattenfall har t.ex. produkter som de kallar för  Smart Plug,

5

Figur  1:  Översikt  av  möjligheter  IoT  kan  skapa  hos  redan  befintliga
produkter ( Baserad på figur från [5] )
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Smart Temp, Smart Remote och Smart Fuktsensor som kan ge varningar till din
telefon eller surfplatta om t.ex. temperaturen i ditt fritidshus plötsligt sjunker el-
ler om en hushållsapparat förbrukar onödigt mycket el. Andra produkter kan an-
vändas i t.ex. bilar för att skapa en personlig upplevelse genom att ställa in olika
preferenser i en bil beroende på vilken individ som kör den.

2.1.2 Big data och företagsanalyser

Eftersom det förutspås att det 2020 kommer att finnas ett stort antal uppkoppla-
de IoT-enheter kommer företag kunna samla stora mängder data genom olika
slags sensorer om t.ex. förändringar i kunders eller marknadens beteende som
sedan kan analyseras av företaget för att skapa en bättre uppfattning om vilka
viktiga beslut som ska fattas. Större mängder data kan också komma att påverka
vårt liv genom hur vi hanterar vår hälsa genom att t.ex. bära en smartklocka
som samlar information om din puls och hur du rör dig.

2.1.3 Informationsdelning och samarbete

Genom att dela information mellan människa och enhet, enhet till enhet eller
människa till människa kan IoT-enheter ge en ökad medvetenhet om olika situa-
tioner och motverka sena ageranden. Ett exempel på detta kan vara om sensorer
som placeras ut i en butik där nedkylning är ett krav för att hålla produkter frä-
scha så kan dessa sedan informera affärsansvarig om det skulle dyka upp ett
problem. Affärsansvarig kan sedan kontrollera vem som vore bäst att kontakta i
butiken för att kontrollera kylsystemet och ett problem kan lösas i redan innan
någon riktig skada skett och produkterna blivit dålig.

2.1.4 Grundläggande IoT-teknologier

Enligt [2] kan fem grundläggande IoT-teknologier identifieras som ger en fram-
gångsrik IoT-baserad produkt eller service, se figur 2.
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2.2 Radiofrekvensidentifiering

Radiofrekvensidentifiering (eng:  Radio Frequency Identification, RFID) är en
teknik för att överföra spänning och data genom ett kontaktlöst identifierings-
system och som till en början myntade begreppet Internet of Things (som idag
används i en bredare utsträckning). Tekniken består av två grundläggande kom-
ponenter; en transponder som finns lokaliserad på det objekt som ska identifie-
ras och en läsare (eng: reader/interrogator) som skriver eller läser data till trans-
pondern, se figur 3 [5]. RFID har i jämförelse med många konkurrerande tekni-
ker inom automatiserade system för identifikation (s.k. Auto-ID) en fördel i och
med att den kan läsa data genom radiovågor och inte behöver fysisk direktkon-
takt. Figur 4 visar några konkurrerande tekniker för automatiserade identifika-
tionssystem. [8]

7

Figur 2: Grundläggande teknologier inom IoT

Figur 3: Grundläggande komponenter i ett RFID-system (Baserad på figur från [8])
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Det finns många olika RFID-system och dessa definieras genom ett antal områ-
den som metod, fysisk konstruktion eller format, frekvens och koppling, aktiva
eller passiva transponders och hur information bearbetas, se figur 5. [8]

8

Figur  4:  En  överblick  av  olika  automatiserade
identifieringssystem (Baserad på figur från [8])



Sakernas Internet och Radiofrekvensidentifiering – En central anpassad lösning
för att läsa unika användare med hjälp av populär teknik
Mattias Sundling 2017-06-13

2.2.1 Frekvenser

Ett RFID-system kan ge oss möjligheten att identifiera unika objekt från några
millimeter upp till och med flera meter beroende på vilket frekvensband de lig-
ger. Frekvensbanden som används för RFID-system klassificeras som låg (30 –
300 kHz), hög (3 – 30 MHz) och ultra-hög (300MHz – 3 GHz). I engelskan
klassificeras dessa under  LF (low frequency),  HF (high frequency och  UHF
(ultra-high frequency). [8]

2.2.2 Aktiv eller passiv transponder

Det finns aktiva och passiva transponders. Den stora skillnaden mellan dessa är
definierad av hur de får sin strömtillförsel, se figur 6. En aktiv transponder har
en egen strömkälla medans en passiv transponder förlitar sig på ström genom
magnetiskt eller elektromagnetiskt fält från läsaren. [8] 

9

Figur 5: Olika definierande funktioner av ett RFID-system [8]
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2.2.3 Informationsbearbetning

Man kan klassificera RFID-system av olika varianter inom ett low-end till high-
end system beroende på kriterier och funktioner, se figur 7.

• Elecotronic Article Surveillance Systems (EAS) finns i den nedre hälften
av low-end system och kan endast returnera noll till en bit och används
ofta för säkerhet i affärer för att kontrollera om en vara befinner sig vid
utgången utan att ha blivit betald genom att placera en transponder på
produkten.

• Read-only transponders klassificeras också under low-end system. De är
endast läsbara när de hamnar i radiofältet för läsaren och returnerar det
redan bestämda unika serienummer som finns permanent skrivet i min-
net.

• Mellan low-end och high-end finns en rad olika system som har olika
minnesstorlekar och kan hantera enkla skriv eller läs kommandon. De
kan också ha stöd för antikollisions eller kryptologiska metoder för på-
litlighet och autentisering.

• Under high-end hamnar system med mikroprocessorer och smartkortso-
perativsystem. De använder sig utav mer komplicerade krypterings och
autentiseringssystem som inte är möjliga att använda i den logik som
finns i de system längre ned på skalan.

• I toppen av high-end hamnar de system som använder sig utav smartkort
med dubbla gränssnitt.
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Figur 6: Jämförelse av passiv och aktiv transponder (Baserad på figur från [8])
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2.2.4 Standardisering

The International Organisation for Standardization (ISO) är en internationell
förening som tillsammans med föreningar som European Committee for Stan-
dardization (CEN),  där  nationella  representanter  som  Svenska Informations-
och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS) och  Swedish Standards Insti-
tute (SIS)  är  representanter,  bidrar  till  standardiseringen  inom  RFID.  Inom
UHF-bandet är EPCglobal UHF Class 1 Generation 2 (EPC Gen 2) en standard
som används och har stöd för olika frekvenser inom 860-960 MHz bandet, då
olika länder har olika allokerade frekvenser för RFID av typen UHF [9].

Inom frekvensbanden LF och HF finns ingen ensam global standardisering utan
beror ofta på produkt och tillverkare. En av dessa är NXP Semiconductors po-
pulära  familj  av  integrerade  kretsar  under  märket  MIFARE.  På  frekvensen
13,56 MHz finns MIFARE Classic som är i enlighet med ISO/IEC 14443 A
standarden och som har en omfattande utsträckning bland flertalet olika appli-
kationer och användningsområden. [10]

2.2.5 Användningsområden

Med de olika egenskaperna som definierar olika RFID-system så finns ofta oli-
ka användningsområden där de passar bäst. Enligt [8] är några vanligt förekom-
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Figur 7: Uppdelning av RFID-system beroende på funktion [8]
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mande områden kontaktlösa betalningssystem, åtkomstkontroll och tidsrappor-
tering i olika sportevenemang. I dessa sportevenemang kopplas ofta en RFID-
läsare till en mattantenn som läser av RFID-taggar när deltagarna springer över
mattan och skickar det till en kontrollenhet, se figur 8.

I [8] nämner de att för tidtagning i sportevenemang att dessa kan göras på LF-
och HF-banden. Gör man dock en snabb sökning på internet idag så verkar det
som att UHF-system med dess globala standard har tagit över den marknaden
på grund av möjligheten att kunna skapa billiga engångs RFID-taggar. 

Oavsett frekvensband kan en lösning med liknande teknik som denna göra en
avläsning av en deltagares serienummer som den tillsammans med tidtagning
skickar till  en centralanpassad enhet som sparar informationen. Detta öppnar
upp för många möjligheter att dela informationen genom en redan väl definiera-
de, webbaserade gränssnitt.
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Figur 8: En vanligt förekommande struktur för att läsa av RFID-taggar i samband med
sportevenemang (Baserad på figur från [8])
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2.3 REST-baserade webbtjänster

REST-baserade webbtjänster (eng:  Representational State Transfer, REST) är
en IT-arkitektisk stil för att bygga distribuerade system som är baserad på hy-
permedia och introducerades år 2000 av Roy Fielding under hans doktorsav-
handling på University of California, Irvine.

I avhandlingen föreslog Fielding att oavsett om du bygger ett hus eller mjukva-
ra så finns det två vanligt förekommande arkitektoniska perspektiv. Ett av dessa
användes för att utveckla REST och betonar restriktioner och förstående av vad
som är systemets sammanhang, till skillnad från den andra förekommande per-
spektivet som betonar kreativitet och gränslösa visioner. Han valde att i teorin
utgå från ett system som saknade distinkta gränser mellan komponenter och fö-
respråkade på det sex olika begränsningar [11]:

• Client-Server – Med klient-server koppling ska en separation av använ-
dargränssnitt och datalagring utveckla möjligheterna för ett användar-
gränssnitt över flertalet plattformar och förbättra skalbarheten genom att
förenkla serverns komponenter.

• Stateless – Nästa begränsning var att kommunikationen måste vara till-
ståndslös, det vill säga att varje förfrågan från klient till server måste in-
nehålla all information nödvändig för en giltig förfrågan och förespråkar
därför att alla tillstånd sköts helt och hållet av klienten.

• Cache – Data som besvaras i en förfrågan ska kunna underförstått eller
uttryckligen kunna lagras av klienten för återanvändning för att kunna
förbättra arkitekturens nätverkseffektivitet och helt eller delvis eliminera
vissa processer.

• Uniform Interface –  En av de viktigaste  funktionerna  som urskiljer
REST från andra nätverksbaserade stilar är att den väger mycket för ett
likformigt  gränssnitt  mellan  komponenter.  Enligt  [12] har  den  fyra
grundläggande principer: 

◦ Resurser  nås  genom  Uniform Resource Identifiers (URI)  och kan
vara annorlunda än den representation de returnerar till en förfrågan-
de klient. Istället för att skicka en databas brukar de ofta skicka en
representation  i  form  av  HTML (HyperText  Markup  Language),
XML (Extensible Markup Language) eller JSON (JavaScript Object
Notation). 

◦ När en klient når en representation av en resurs har den tillräckligt
med data för att kunna manipulera den i den utsträckning den har be-
hörighet till.
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◦ Meddelande ska innehålla tillräckligt med information för att klien-
ten ska förstå hur den ska tolka data. T.ex. kan ett meddelande inne-
hålla information i rubriken om att datat är av typen JSON. 

◦ Klienter och servrar förmedlar deras tillstånd via HATEOAS (Hy-
permedia as the Engine of Application State).

Detta skapar en logisk frihet bland komponenter och att det kan utveck-
las oberoende men att kommunikationen måste ske genom en standardi-
serad form.

• Layered System – Genom att lägga till en lagerbaserad systemarkitek-
tur så kan REST-baserade systems olika tjänster fungera på ett hierar-
kiskt vis, där de nedre lagerna ger funktioner till de övre. Det möjliggör
att gamla funktioner kan kapslas in för nyare system, men fortfarande
finnas tillgängliga för äldre system. Det gör också att varje komponent
inte ser bortom det lager de kommunicerar med och på ett sådant vis
inte behöver veta den komplexa struktur som finns bakom vilket möjlig-
gör belastningsutjämning.

• Code-On-Demand –  Den sista  och  även  frivilliga  begränsningen av
REST förespråkar  att  klienters  funktionalitet  utökas  genom att  kunna
ladda ner och köra kod i form av skript. Detta ska förenkla för klienter
genom att förminska antalet funktioner som de ska behöva implemente-
ras i förväg.

Kortfattat förespråkar REST-baserade webbtjänster att klienter ska kunna an-
vända gränssnittet utan att veta hur data eller funktioner som gränssnittet möj-
liggör är uppbyggt. Till gränssnittet ska det också gå att lägga till eller utveckla
funktioner utan att klienter påverkas. REST möjliggör resurser, som är objekt
eller funktioner, över nätverket och implementeras ofta med hjälp av applika-
tionsprotokollet  HyperText Transfer Protocol  (HTTP). HTTP kan genom dess
metoder, som t.ex. GET, POST, PUT, PATCH och DELETE, möjliggöra för hur
en förfrågan på resurs ska tolkas, t.ex. om resursen ska endast läsas eller om
den också ska modifieras eller helt enkelt tas bort. [13]

2.3.1 GET

Med GET-metoden  [14] menas att  en resurs ska hämtas från den förfrågade
URI:n. Beroende på semantiken kan metoden också vara en villkorsbaserad el-
ler delvis GET. 

En villkorsbaserad  GET kan inkludera  ”If-Modified-Since”,  ”If-Unmodified-
Since”,  ”If-Match”,  ”If-None-Match”  eller  ”If-Range”  i  meddelandehuvudet
och gör då bara en förfrågan när omständigheterna stämmer överens med vill-
koret. En delvis GET kan inkludera ett ”Range” fält i huvudet som gör att för-
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frågan endast efterförfråga en del av resursen för att motverka onödig använd-
ning av nätverket.

Vanlig respons vid en GET-förfrågan brukar vara statuskoden 200 (OK).

2.3.2 POST

Med POST-metoden [14] så ska den data som medföljer förfrågan tolkas för att
skapa en ny resurs av den som är identifierad genom förfrågans URI. Hur själva
funktionen ska tolkas är upp till servern, men brukar ofta vara t.ex. ett tillägg i
en databas.

Vid en lyckad förfrågan ska den besvaras med statuskod 201 (Created) och en
länk till var den nya resursen finns eller en passande status för om förfrågan för-
hindrats.

2.3.3 PUT

Med PUT [14] ska den data i förfrågan tolkas för att lagras under förfrågans
URI. Finns det redan en resurs under denna URI, ska datat tolkas som en modi-
fierad version av den redan befintliga resursen. Finns den inte, ska den tolkas
för att bli lagrad som en ny resurs under den förfrågans URI. Har en modifie-
ring endast skett av resursen ska förfrågan besvaras med antingen status 200
(OK) eller 204 (No Content). Har den skapat en ny resurs ska förfrågan besva-
ras med 201 (Created) eller en passande status om något hindrar förfrågan.

Den stora skillnaden mellan en POST och PUT förfrågan speglas i förfrågans
URI. Hos en POST görs en förfrågan att behandla den medsända entiteten, där
en PUT förfrågan pekar ut vilken resurs eller URI som den medsända entiteten
ska ha.

2.3.4 PATCH

En metod som liknar PUT är PATCH [15] men som istället för att skicka med
en helt ny resurs istället sänder en lista av skillnaderna mellan de förändringar
som förfrågan vill genomföra och hur resursen såg ut innan modifiering. Skulle
en PATCH-förfrågan passera en cache måste den cachade resursen tas bort.

En PATCH-förfrågan besvaras med statusarna 200 (OK), (204 No Content) eller
en passande status om något skulle hindra förfrågan. [12]

2.3.5 DELETE

När en förfrågan med metoden DELETE [14] kallas på den resurs som identifi-
erats genom URI:n ska den tolkas för att tas bort. Detta behövs inte göras under
själva kallet, utan kan behöva ett godkännande från en administratör av tjäns-
ten.
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Vid en lyckad förfrågan, som fortfarande kan betyda att en kontroll från faktisk
administratör fortfarande behöver godkänna förfrågan, kan den besvaras med
statuskod 200 (OK), 202 (Accepted) eller 204 (No Content) beroende på hur
processen ska tolkas som genomförd.

2.3.6 Säker och idempotent

Enligt  [14] kan metoderna klassificeras som säker och idempotent, se figur  9.
När en metod är säker anses den inte kunna modifiera eller ta bort den resurs
som är specificerad i förfrågan. När en metod är idempotent så menas det att
om man gör samma förfrågan flertalet gånger så ger det alltid samma sidoef-
fekt, bortsett från om ett fel eller en session har upphört.

GET och HEAD är säkra metoder eftersom att den endast ska läsa och inte mo-
difiera den resurs som efterfrågats. Andra metoder som POST, PUT, PATCH
och DELETE är inte det och ska då möjliggöra för något sätt informera en an-
vändare om att dessa metoder inte är säker och kan ändra innehållet. De meto-
der som anses vara idempotent är GET, HEAD, PUT och DELETE.

2.4 Digest autentisering

Genom HTTP finns möjligheten till att utamana förfrågningar med ett svars-
meddelande som ska besvaras för att förfrågan ska anses giltig. Vid en förfrågan
mot en server som använder sig utav en sådan utmaning ska servern svara med
en identifierare av autentiseringsmetod och medföljande parametrar för att en
autentisering ska kunna genomföras. Det görs genom att meddelandet som ut-
manar förfrågan är av typen 401 (Unauthorized) som innehåller ett ”WWW-
Authenticate” fält  i  meddelandehuvudet med åtminstone en utmaning. En av
dessa autentiseringsmetoder är Digest autentisering. [16]

2.4.1 WWW-Authenticate

Som utmaning skickar servern ett ”WWW-Authenticate” fält med Digest, ut-
över sin identifierare, också ett antal parametrar, se figur 10 [17]:
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Figur 9: HTTP-metoder med händelse och statuskod
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• realm – En sträng som ska kunna identifiera vilket användarnamn och
lösenord som ska användas vid autentisering.

• nonce – En unik sträng som genereras vid varje ny förfrågan till servern
och som motverkar att en förfrågan kopieras och skickas på nytt, en s. k.
replay-attack.

• opaque – En sträng som ska returneras till servern från klienten ofränd-
rad vid fortsatta förfrågningar under samma skyddsområde.  Nonce är
den parameter som är opaque för klienten.

• stale – En flagga som indikerar om föregående förfrågan från klienten
blev avvisad för att nonce-värdet var gammalt. Om flaggan är satt till
sant kan klienten göra en ny förfrågan med samma användarnamn och
lösenord. Är den satt till falskt är användarnamnet eller lösenordet fel
och klienten måste be om nya värden.

• algorithm – En sträng som indikerar vilken algorithm som ska använ-
das för att skapa digest strängen. Nämns ingen tolkas det automatiskt
som att algoritmen MD5 ska användas.

• qop – En parameter som måste användas vid all implementation av Di-
gest. Den indikerar vilken slags kvalitet av skydd som stöds utav ser-
vern.

2.4.2 Authorization

När klienten mottagit en utmaning skickar den sitt svar i ett ”Authorization”
fälthuvud, se figur 11. I den ingår ett parametrar som [17]:
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Figur 10: Kommunikation mellan klient och server vid HTTP-autentisering för Digest
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• response – En hexadecimal sträng på 32 karaktärer som beräknas bero-
ende på qop. Strängen visar på att den som gjort förfrågan kan lösenord-
et då det är en byggsats i den hash som blir response. 

• username – Användarnamnet för den specificerade realmen. 

• realm – En sträng som ska kunna identifiera vilket användarnamn och
lösenord som ska användas vid autentisering.

• uri –  Den för frågade URI:n duplicerad här pågrund av problem som
kan uppstå med proxys. 

• qop – Som svar på serverns qop, ska klienter här informera vilken grad
av skydd den hade tänkt använda.

• cnonce –  En sträng som måste  anges  som används för  att  motverka
plaintext-attacker.

• nc – En slags intern räknare för hur många gånger en klient skickat en
förfrågan med samma nonce till en server. Ska finnas för att kunna utse
när replay-attacker genomförs.
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Figur 11: Full autentiseringsprocess för Digest autentisering
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3 Metod
Under utvecklingen av en prototyp för att titta på det mervärde som kan finnas 
och ska undersökas har ett antal metoder följts och legat till grunden i huruvida 
konstruktionen skapats och det slutgiltiga resultatet. I kapitel 3.1 introduceras 
Impact Mapping och hur det använts; kapitel 3.2 tar upp användarhistorier; och 
kapitel 3.3 de verktyg som legat bakom konstruktionen.

3.1 Impact mapping

Impact mapping är en teknik för att strategiskt planera projekt och motverka att
organisationer går vilse och tappar deras huvudsakliga mål genom att ha visua-
lisera en vägkarta från målet till de mindre uppgifterna som göra skillnad för de
olika aktörerna. Genom att följa tekniken ska man kunna motverka att delar av
projektets omfattning, som t.ex. olika tekniska lösningar, blir alltför stor. [18]

Detta kan man göra genom att koppla de fyra olika områden som impact map-
ping tar upp mot ganska enkla frågor, se figur 12. 

I projektet har impact mapping använts för att i tidig fas skapa en vägkarta över
hur målet kan uppnås genom olika aktörer som t.ex. deltagare och åskådare, se
bilaga A. Impact mapping har hjälpt genom att skapa en visualisering av projek-
tet som sedan brutits ner i mindre uppgifter som varit grunden till en product
backlog tillsammans med användarhistorier.
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Figur 12: Enklare frågor som hjälper oss att hitta mål, aktör, påverkan och levererbara
tjänster enligt impact mapping
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3.2 Användarhistorier

Användarhistorier är en bra metod för att kommunicera olika krav mellan ut-
vecklare och kund utan att specificera alltför tekniska detaljer och kunna priori-
tera vilka av dessa krav som är de viktigaste att uppfylla.

Användarhistorier har använts för att från den översiktliga impact mappingen
skapa mer detaljerade användarhistorier som sedan prioriterats och agerat grun-
den till den product backlog som agerat för konkreta uppgifter i resten av ut-
vecklingen, se bilaga B.

3.3 Cowboy

Cowboy [19] är ett axplock av redan befintliga agila metoder utvalda för att an-
passa den populära agila utvecklingsmetodiken för en ensam utvecklare, en så
kallad Cowboy. Metoden har evaluerats eftersom att ensamma utvecklare ofta
inte följer någon särskild metod och ofta fokuserar på en lösning tills de känner
sig färdiga istället för att ha några konkreta mål. Cowboys grundläggande egen-
skaper ligger i dess kärnvärde och har lånat metoder från diverse agila metoder
inom områden som kundrelation, iterativa processer, kod standarder och testdri-
ven utveckling.

3.3.1 Kärnvärde

Enligt [19] bygger Cowboys kärnvärden på iterativ utveckling, fastställda krav
med en Scrum-liknande backlog som noteras i en mindre lista för varje sprint
där  lösningar  och kod ska vara  simpelt  och endast  uppfylla  den  tillräckliga
gränsen.

3.3.2 Kundrelation

Det är bra att använda användarhistorier för att kunna kommunicera med kun-
den de funktioner som ska finnas utan att gå in på tekniska detaljer. Dessa är
också bra att sedan låta kunden prioritera i största utsträckning. Utvecklaren ska
också känna sig fri att göra egna val angående utvecklingen, men ska också
kunna göra de nödvändiga förändringarna om lösningen inte stämmer överens
med det kunden förväntat sig.

3.3.3 Iterativ utveckling

De olika iterativa processerna, som kan liknas med sprintar, ska inte vara längre
än två veckor. Under dessa ska större problem lösas först för att utvecklaren se-
dan kan ta hand om de mindre problemen. Att omstrukturera kod för en enklare
och smartare lösning ska vara en pågående process i varje iteration.
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3.3.4 Kod

Koden ska organiseras och gärna version hanteras i något förvaringsutrymme
och annars  åtminstone skapa en säkerhetskopia av koden och kommentera i
början av filerna där buggarna existerar.

3.3.5 Anpassat till det här projektet

I projektet har de flesta av Cowboys metoder följts då agila metoder ofta moti-
verar  en  flexibel  teknik  som ändå följer  vissa  formella  metoder  och skapar
struktur i det arbetet som en ensam utvecklare genomför. Att använda Cowboy,
som har  sammanställt  många agila  metoder  som kompletterar  varandra  från
andra agila metoder är också att föredra istället för att själv söka flertalet agila
metoder och sedan välja själv att endast använda vissa av dessa utan att veta hur
bra de fungerar tillsammans.

Iterativ utveckling har gjorts i ett antal sprintar som följts Cowboys rekommen-
dation om att de inte ska vara längre än två veckor. Då har vissa av de använ-
darhistorier som definierats använts för att skapa en mer konkret product back-
log som fungerat för att identifiera vilka problem som måste lösas med hjälp av
utvecklingen, se bilaga C.

Testdriven utveckling, som föreslagits enligt [19] kommer inte att implemente-
ras som metod i detta projekt. Orsaker till detta är att testdriven utveckling ofta
ger en ökad komplexitet till att utveckla kod då testerna ska skrivas innan ut-
veckling och kan bli tidskrävande. Eftersom att koden också ska skrivas på enk-
laste möjliga vis så kan koden bli kortsiktig när utvecklaren kanske vill anpassa
inför framtida implementeringar med product backloggen i handen. Istället har
funktionell testning använts för en slags white-box testning enligt [20], se figur
13.
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3.4 Verktyg

För utvecklandet av prototypen har populära teknologier inom webbutveckling
använts som Node.js, Express, MongoDB och molnbaserade utvecklingsmiljö i
Cloud9. För enklare testning av prototypen har Postman också använts där auto-
matiserade funktionella tester skrivits. Versionshantering har skett genom Git-
Hub och Cloud9.

3.4.1 Node.js®

Node är en asynkron och eventdriven exekveringsmiljö i JavaScript som enligt
[21] är en av de mest populära teknologierna för webbutveckling. Genom mo-
duler som enkelt kan hämtas från npm, som är en publikationsplats för bibliotek
i öppen källkod för Node, kan användare skapa skalbara nätverksapplikationer.
Node är baserad på Googles V8 JavaScript motor som öppnar upp för möjlighe-
ten att skapa en webbserver i JavaScript och då kunna använda JavaScript på
både klient- och serversida för webbutveckling [22].

3.4.2 Express

Express är ett ramverk som bygger på Node.js och som simplifierar skapandet
av tillgängliga webbadresser och funktionalitet för HTTP-förfrågningar. [22]

3.4.3 MongoDB

MongoDB är enligt  [21] en av den mest populära NoSQL-databasen. I Mong-
oDB lagras data  i  binär  JSON (BSON) som dokument och dessa dokument
finns sedan samlade under samlingar som kallas collections. Collections kan in-
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Figur 13: 5 steg för att genom funktionella tester kontrollera om mjukvaran uppfyller de
krav som ställts
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nehålla dokument som skiljer varandra i struktur men som ska vara av samma
typ av objekt, vilket gör det mer flexibelt än en traditionell rad- och kolumnba-
serad relationsbaserad databas.  MongoDB lagrar data i  field/value pairs som
motsvarar  JavaScripts  property/value pairs  vilket gör det  enkelt  att  översätta
data från databasen till de JavaScript objekt man använder sig av i node. [22]

3.4.4 Cloud 9

Cloud9 är en molnbaserad utvecklingsmiljö som tillåter utvecklare att i realtid
utveckla tillsammans i olika projekt som alla tilldelas en virtuell maskin. Vid
skapandet av ett projekt tilldelas också ett domännamn som ger utecklingsmil-
jön möjlighet till att agera webbserver.

3.4.5 Postman

Postman är ett populärt verktyg för utvecklare som vill testa sina webbtjänster
genom att kunna spara och organisera HTTP-förfrågningar i samlingar. I Post-
man går också att skriva HTTP relaterade tester som kan automatiseras.

3.4.6 Versionshantering

För mjukvaran utvecklad på klientsidan har GitHubs Bash-program använts för
att ladda upp kod vid förändringar, så att den finns tillgänglig överallt. På ser-
versidan, som använt Cloud9, finns en inbyggd mekanism för versionshantering
så länge programkoden utvecklas där. Under avslutande stadiet har även den
koden laddats upp på GitHub för att göra den tillgänglig publikt.
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4 Konstruktion
För att undersöka vilka mervärden som IoT och RFID-system kan ge till Berge-
forsen Obstacle Race och liknande evenemang har en REST-baserad webbtjänst
utvecklats i en molnbaserad och centraliserad servermiljö. I detta kapitel pre-
senteras de föreslagna och utformade lösningarna i detalj där kapitel 4.1 presen-
terar en överblick av den föreslagna systemarkitekturen; 4.2 nodernas konstruk-
tion; 4.3 servermiljöns konstruktion; 4.4 databasens utformning; och 4.5 vilken 
slags säkerhet som funnits i åtanke.

4.1 Överblick av systemarkitektur

För att skapa en överblick av den föreslagna lösningen presenteras här en över-
blick enligt figur 14. Idén är att systemet ska bestå av ett antal noder. Dessa no-
der ska alla ha en uppgift som oftast ska vara att läsa av en deltagare och skicka
data till en centraliserad server i molnet genom en REST-baserad webbtjänst
som sparar den i en databas.

Den REST-baserade webbtjänsten ska agera för grunden till all förändring av ett
evenemangs och deltagares data. Detta möjliggör att noderna ska kunna skicka
eller hämta data beroende på deras definierade uppgift. Ett exempel på uppgift,
utöver att skicka data, kan vara att visa deltagare och deras tider och var de be-
finner sig. Det som anses smart med en REST-baserad webbtjänst är att oavsett
vilken uppgift noder eller användargränssnitt har, kan alla arbeta mot samma
REST-baserade gränssnitt vilket gör det enklare att konstruera utökade moduler.
Exempel på moduler kan vara en hemsida med en personlig profil för deltagare
eller en resultattavla med tider. Alla moduler är föreslagna lösningar och ska
kunna möjliggöras med det webbaserade gränssnittet.
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4.2 Noder

Olika noder ska kunna ha olika funktioner. I detta underkapitel presenteras de
noder som läser av en deltagare och skickar deras unika identifierare med tid till
en server, alltså själva tidtagningen. Noderna som ska kunna presentera eller
sända annan information bortses från i detta kapitel.
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Figur 14: Den föreslagna systemarkitekturen



Sakernas Internet och Radiofrekvensidentifiering – En central anpassad lösning
för att läsa unika användare med hjälp av populär teknik
Mattias Sundling 2017-06-13

4.2.1 Fysisk konstruktion

Varje nod består av en RFID-modul (läsare/skrivare) kopplad till en enkortsda-
tor. I det här lösningsförslaget har en  Raspberry Pi 3 Model B (RPI) använts
som enkortsdator på grund av dess allmänna funktioner, popularitet och pris.
Som RFID-läsare har en modul med RC522 chipp valts på grund av dess till-
gänglighet och billiga pris. Andra, kanske mer passande för detta syfte, RFID-
läsare har undersökts men blivit avgränsade efter offertförfrågan på grund av
ekonomiska förhållanden.

RFID-modulen kopplas genom förbindningstrådar till enkortsdatorn över SPI-
bussen (eng: Serial Peripheral Interface) på enkortsdatorns GPIO-pinnar (eng:
General-purpose input/output) enligt figur 15.

4.2.2 Operativsystem

Enkortsdatorn  är  installerad  med  ett  RPI-baserat  operativsystem  Raspbian
Jessie Lite, men går att installera med andra operativsystem då mjukvarulös-
ningen är oberoende av operativsystem. En installationsmanual för operativsys-
tem med nödvändiga konfigurationer och mjukvara finns bifogad i bilaga D.

4.2.3 Bibliotek för RFID-avläsning

För att kunna läsa information från RFID-chippet genom enkortsdatorns SPI-
buss krävs ofta god kunskap inom lågnivåprogrammering. Lyckligtvis finns det
experter inom området som också släpper öppna källkodsbibliotek till allmän-
heten för fri användning, som t.ex.  WiringPi  [24], pigpio  [25] och  BCM2835
[26]. Dessa bibliotek,  som fortfarande kräver viss kunskap inom lågnivåpro-
grammering för initiering och läsning av externa enheter kan sedan i sin tur gö-
ras enklare genom att titta på öppna bibliotek som fokuserar på just den modul
som används i det här lösningsförslaget, nämligen RC522 med förhoppningen
om att kunna använda Node som programmeringsspråk.

26

Figur 15: Koppling mellan de 40 GPIO-pinnarna som finns på en RPI av modell 2 eller
senare och RFID-modulen [23].
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För BCM2835 finns olika bibliotek på npm som rc522 [27], rc522-rfid [28] och
rc522-rfid-promise  [29]. Alla de bygger däremot på varandra och saknar god
dokumentation.  För WiringPi finns olika omslagsbibliotek i flera olika språk
med bra dokumentation, ett av dessa i Node. På npm finns biblioteket mfrc522-
rpi [23] som är beroende av WiringPi och som genom en skapad klass för chip-
pet möjliggör enkla metoder för att läsa och skriva till minnet av en RFID-tagg.
Lösningsförslaget är på grund av god dokumentation byggt på biblioteken Wi-
ringPi och mfrc522-rpi.

4.2.4 RFID-taggar

För att kunna göra RFID-avläsningar har det tillsammans med den modul som
nämndes i kapitel  4.2.1 och mjukvara i kapitel  4.2.3 använts RFID-taggar av
typen MIFARE Classic från NXP Semiconductors, se figur  16. Dessa har ett
minne som delas i 16 sektorer, där varje sektor har 4 block på respektive 16 by-
tes. Ett exempel på sektor 0 från en tagg visas i tabell 1. De kommer också med
antingen 7 bytes unik identifierare eller en 4 bytes icke unik identifierare. I det-
ta fall har det senare använts. Vid avläsning av taggarna för en identifierare lä-
ses de första 4 bytes i sektor 0 block 0, som också innehåller identifierare för
tillverkare. [10]
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Figur 16: RFID-taggar av typen MIFARE Classic
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B Data

00 D5 1F AE 75 11 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF

Tabell  1:  Exempel  på  data  som  finns  i  sektor  0  i  en  MIFARE  Classic  RFID-tagg.  
*B = Block

4.2.5 Pris

Priset för en sådan fysisk konstruktion kostar i samarbete med Knowit enligt ta-
bell 2.

Produkt Pris

Raspberry Pi Model 3 B 309 kr

Raspberry Pi Micro USB Power Supply 56,78 kr

Raspberry Pi Case 65,04 kr

Kingston Micro SD/HC Class 4 16 GB + Adapter 61,14 kr

Total 491,96 kr

Tabell 2: Sammanfattning av inköp för fysisk konstruktion

4.3 Server

Projektets server är uppbyggd i den molnbaserad tjänsten Cloud9 och innehåller
en virtuell  maskin som kör en exekveringsmiljö i Node.js med Express som
ramverk. I express finns utöver det basskript där servern utgår ifrån även olika
rutter (eng: routes) som på ett REST-baserat vis ska skapar åtkomlighet av eve-
nemang och deltagares data för att möjliggöra ett enkelt system att kunna bygga
olika användargränssnitt mot.  En manual för hur miljön i  molnet installerats
finns bifogad i bilaga E.

4.3.1 REST-baserade gränssnittet

Den REST-baserade webbtjänsten är uppbyggd för att kunna skapa, läsa, uppda-
tera  och  ta  bort  data,  i  ett  sådant  kallat  CRUD-system (eng:  Create,  Read,
Update  and  Delete),  genom  kommunikationsprotokollen  HTTP och  HTTPS
(Hypertext Transfer Protocol Secure) och deras olika förfrågningsmetoder som
t.ex. GET, PUT, POST och DELETE.
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4.4 Databas

Databasen i MongoDB finns tillsammans med Node servern också i den moln-
baserade utvecklingsmiljön Cloud9, men går också att ha genom externa tjäns-
ter som mLab [30]. För att skapa en koppling mellan databasen och servern an-
vänds biblioteket Mongoose som är ett verktyg som enligt [22] tillför ytterligare
funktionalitet till MongoDB genom dess Object Document Model (ODM). Det
möjliggör  en mer  strukturerad datalagring  av deltagarna  med dess  Schema-,
Model- och Document-objekt.

4.4.1 Evenemang

Den data som lagras om ett evenemang definieras genom ett Mongoose-sche-
ma, se kod 1. För att ett evenmang ska kunna skapas behövs ett namn, en längd
som är antalet noder och en starttid av typen Date. Utöver det finns också andra
fält som kan vara bra att ha som ett slutdatum, datum som evenemanget utspelar
sig på. Ett viktigt fält är competitors som används för att kontrollera vilka delta-
gare som är med i evenemanget.

Kod 1: Mongoose-schema för evenemang

4.4.2 Deltagare

Den data som lagras om en deltagare definieras genom ett Mongoose-schema,
se kod 2. Vad som anses viktigt och som är ett krav är att en deltagare har ett
namn, en unik identifierare som är kopplat till deras RFID-tagg. Att objeketet
rfid definieras som unikt i Mongoose-schemat är viktigt för att kunna använda
de icke unika RFID-taggarna som nämns i kapitel  4.2.4. RFID-taggen kan ge-
nom kombinationen av unqiue- och sparse parametrarna också vara obefintlig
utan att vara unik, för att öppna upp för möjligheten att kunna registrera en an-
vändare utan RFID-tagg eller för att RFID-taggar ska kunna återanvändas utan
att deltagare tas bort. Utöver det kan en deltagare ha ett smeknamn, företag och
sponsorer.
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var raceSchema = new Schema({ 
created: { type: Date, default: Date.now }, 
name: { type: String, maxlength: 70, required: true }, 

    date: { type: Date }, 
    length: { type: Number, required: true}, 
    start: { type: Date, required: true }, 
    finish: { type: Date }, 
    competitors: [ { type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'Competitor' } ], 
});
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Kod 2: Definitionen av en deltagare

4.4.3 Avläsningar

Tidtagning i form av RFID-avläsningar finns definierade och inbäddade under
en deltagares Mongoose-schema, se kod  2 under readings. Där sparas tidtag-
ningar med referenser till vilket evenemang de tillhör, vilken nod som gjort av-
läsningen och vilken tid den gjordes.

4.5 Säkerhet

Vissa säkerhetsåtgärder har varit i åtanke när den REST-baserade prototypen ut-
vecklats för att vid applicering endast tillåta berättigade användare eller system
ska kunna göra HTTP-förfrågningar.

4.5.1 Autentisering

Autentisering genomförs genom Digest och biblioteket http-auth [31] på server-
sidan, se kod  3. I filen  serverConfig.js sätts  de parametrar som används vid
upsättning av Digest. Här definieras vilken realm som ska autentiseras mot vil-
ken fil. Filen, som i detta fall heter  .htdigest, är en textfil som genereras med
hjälp utav programmet htdigest [32]. För att skapa en ny användare i filen kör
man programmet med parametrarna om vilken fil som ska skapas eller uppdate-
ras, vilken realm som det gäller  och vad användaren har för användarnamn.
Programmet låter dig sedan slå lösenordet under skyddad inmatning. Resultatet
kan ses under utdraget i kod 3 som visar en samling av användarnamn, realm
och envägshashning av användarnamn:realm:lösenord. Sedan sätts att alla rut-
ter under /api ska använda sig utav den autentiseringsmetoden.
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var competitorSchema = new Schema({ 
created: { type: Date, default: Date.now },
rfid: { type: String, maxlength: 50, unique: true, sparse: true },
name: { type: String, maxlength: 70 },
nickname: { type: String, maxlength: 50 },
company: { type: String, maxlength: 50 },
sponsors: [ { type: String, maxlength: 50 } ],
races: [ { type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'Race' } ],
readings: [ {

_id: { turnOn: false },
race : { type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'Race' },
node : { type: Number },
time : { type: Date }

} ]
});
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Kod 3: Utdrag ur filerna server.js, serverConfig.js och .htdigest.txt för att illustrera Digest
autentisering på serversida

På klientsidan används speciella parametrar i HTTP-förfrågan genom bibliote-
ket request [33] för att möjliggöra att en Digest response skickas tillbaka, se ob-
jektet auth i kod 4. Vid start av klienten ber programmet användaren att skriva
in användarnamn och lösenord som den sedan använder vid POST-förfrågan vid
varje avläsning av RFID-taggar.

Kod  4: Utdrag ur filen reader.js för att illustrera de parametrar som ska användas vid
Digest autentisering på klientsida

4.5.2 Rollbaserad åtkomstkontroll

För att säkra att databasen endast manipuleras genom berättigade användare så
har rollbaserad åtkomstkontroll (eng: Role-Based Access Control) använts. Det
görs genom att varje gång databasen startas så används parametern --auth. Sys-
temadministratören skapar då ett konto för sig själv att kunna komma åt databa-
sen för att sedan skapa användare med minsta möjliga nivå av rättigheter för
vad de ska kunna göra. I prototypen har en användare för den REST-baserade
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/* server.js */

var auth = require("http-auth"); // rad 19
var digest = auth.digest(config.digest); // rad 39
app.use("/api", auth.connect(digest)); // rad 44

/* serverConfig.js rad 28-31 */

digest: { 
realm: "api",
file: __dirname + "/.htdigest"

}

/* .htdigest.txt */

masu1402:api:f6e9673ef1488a78fb928331aa671ad1 

/* reader.js rad 67-78 */
var options = { 

"url": "https://bor-rest-masu1402.c9users.io/api/",
"method": "POST",
"port": 8080,
"auth": { 

"user": "",
"pass": "",
"sendImmediately": false

},
body: {},
json: true

}

https://bor-rest-masu1402.c9users.io/api/
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webbtjänsten skapats med endast läs- och skrivrättigheter. Detaljer hur detta har
genomförts finns bifogad under bilaga E.
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5 Resultat
Prototypen som är en REST-baserad webbtjänst har konstruerats med 4 olika
routes som alla kan nås genom HTTP-förfrågningar. Beroende på metod som
kallar varje route så har olika fall definierats. Dessa numreras 1 till N beroende
på N-fall per route.

I kapitel 5.1 listas de öppna källkodsbilbioteken som använts för att möjliggöra
webbtjänsten; i kapitel 5.2.1 - 5.2.4 nämns de olika routes som möjliggör modi-
fiering, uppdatering och hämtning av resurser; i kapitel  5.3 visas resultat från
funktionella tester på webbtjänsten för att säkra de funktioner som finns defini-
erats; i kapitel 5.4 listas de funktioner som öppnar upp mervärden för användare
av systemet; i kapitel  5.5 presenteras en kort undersökning av det nuvarande
systemet; och i kapitel 5.6 görs en objektiv jämförelse av nuvarande och före-
slagna system.

5.1 Öppen källkod

För att konstruera systemet har ett antal bibliotek av öppen källkod använts med
diverse funktioner som är nödvändiga för att systemet ska kunna läsa en delta-
gares RFID-tagg och skicka den över HTTP-protokollet och kunna lagras i da-
tabasen, för att sedan kunna återanvändas av användargränssnitt. Under kapitel
5.1.1 – 5.1.4 listas de bibliotek som använts under den licens de är publicerad.

5.1.1 Apache-2.0

• request  [33] - En samling funktioner för att simplifiera HTTP/HTTPS-
förfrågningar. Krävs också hos klient för att kunna göra en Digest auten-
tisering.

5.1.2 GNU LGPLv3

• Wiring Pi [24] - Funktioner för att kunna läsa hårdvara som är kopplad
genom GPIO-pinnar mot Raspberry Pis. Krävs hos klient för att kunna
läsa RFID-taggar.

5.1.3 ISC

• read [34] - Paket för att kunna begära enkla användarinmatningar ge-
nom konsollfönster. Finns hos klient för att göra noder med dynamiska
och motverka sparandet av användarnamn och lösenord i klartext i pro-
grammet.
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5.1.4 MIT License

• body-parser [35] - Tillägg för att kunna läsa data under en HTTP-förfrå-
gans kropp (eng: body) då Node.js inte tillåter detta. Används på server-
sidan.

• express [36] - Minimalistiskt och flexibelt ramverk för att simplifiera
webbutveckling i Node.js. Används för att skapa de routes som finns att
kalla under den REST-baserade webbtjänsten på serversidan.

• http-auth [31] - Bibliotek med funktioner för att genom HTTP/HTTPS-
förfrågningar kunna genomföra Basic och Digest autentisering. Används
på serversidan.

• mfrc522-rpi [23] - Node.js omslagspaket för att kunna göra avläsningar
från rc522-chippet genom Wiring Pi. Används på klientsidan. 

• node-cache [37] - En simpel cache modul för Node.js med metoder som
set, get och delete. Används på klientsidan för att kunna motverka att
deltagare skickar fler än en förfrågan vid en enkel tagg-avläsning.Routes
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5.2 Routes

5.2.1 /api/races

Det huvudsakliga syftet med routen  /api/races är att möjliggöra modifiering,
uppdatering och hämtning av resursen evenemang (race). Det möjliggörs ge-
nom 5 olika metoder; GET, POST, PUT, PATCH och DELETE.

Fall Förklaring Status

GET /api/races

1 Returnerar en  JSON-array lista med evenemang, se exempel
under kod 5.

200

2 Förfrågan  misslyckades.  Returnerar  ett  felmeddelande  med
orsak enligt databas.

500

GET /api/races/:_id

3 Returnerar ett JSON-objekt av evenemang med _id 200

4 Hittar inte evenemang med _id 404

5 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas

500

POST /api/races

6 Skapar nytt evenemang, returnerar en referens till det nya 
evenemanget genom location-header
Parametrar: name, date, length, start, finish

201

7 Konflikt hindrar förfrågan
Unika parametrar: rfid

409

8 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas

500

35



Sakernas Internet och Radiofrekvensidentifiering – En central anpassad lösning
för att läsa unika användare med hjälp av populär teknik
Mattias Sundling 2017-06-13

PUT /api/races/:_id

9 Uppdaterar befintligt evenemang
Parametrar: created, name, date, length, start, finish, competitors

204

10 Skapar nytt evenemang då inget med _id existerar, returnerar en
referens till den nya deltagaren genom location-header
Parametrar: name, date, length, start, finish

201

11 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500

PATCH /api/races/:_id

12 Modifierar evenemang
Parametrar: created, name, date, length, start, finish, competitors

204

13 Hittar inget evenemang med _id 404

14 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500

DELETE /api/races/:_id

15 Tar bort evenemang 200

16 Hittar inte evenemang med _id 404

17 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500
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Kod 5: Exempel på lista av evenemang

37

[
  {
    "_id": "591a5133e08aa61f8b6dafd9",
    "name": "Bergeforsen Obstacle Race",
    "length": 5,
    "start": "2017-06-12T08:00:00.363Z",
    "__v": 0,
    "competitors": [
      "591a50f4e08aa61f8b6dafd6"
    ],
    "created": "2017-05-16T01:09:07.557Z"
  },
  {
    "_id": "591a5137e08aa61f8b6dafda",
    "name": "Kravallen",
    "length": 3,
    "start": "2017-05-09T12:13:00.811Z",
    "__v": 0,
    "competitors": [],
    "created": "2017-05-16T01:09:11.193Z"
  }
]
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5.2.2 /api/competitors

Det huvudsakliga syftet med routen /api/competitors är att möjliggöra modifie-
ring, uppdatering och hämtning av resursen deltagare (competitor). Det möjlig-
görs genom 5 olika metoder; GET, POST, PUT, PATCH och DELETE.

Fall Förklaring Status

GET /api/competitors

1 Returnerar  en   JSON-array  lista  med  deltagare,  se  exempel
under kod 6.

200

2 Förfrågan  misslyckades.  Returnerar  ett  felmeddelande  med
orsak enligt databas.

500

GET /api/competitors/:_id

3 Returnerar ett JSON-objekt av deltagare med _id 200

4 Hittar inte deltagare med _id 404

5 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas

500

POST /api/competitors

6 Skapar ny deltagare, returnerar en referens till den nya 
deltagaren genom location-header
Parametrar: rfid, name, nickname, company, sponsors

201

7 Konflikt hindrar förfrågan
Unika parametrar: rfid

409

8 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas

500
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PUT /api/competitors/:_id

9 Uppdaterar befintlig deltagare
Parametrar: created, rfid, name, nickname, company, sponsors, races, 
readings

204

10 Skapar ny deltagare då ingen med _id existerar, returnerar en 
referens till den nya deltagaren genom location-header
Parametrar: rfid, name, nickname, company, sponsors

201

11 Konflikt hindrar förfrågan
Unika parametrar: rfid

409

12 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500

PATCH /api/competitors/:_id

13 Modifierar deltagare
Parametrar: created, rfid, name, nickname, company, sponsors, races, 
readings

204

14 Hittar inte deltagare med _id 404

15 Konflikt hindrar förfrågan.
Unika parametrar: rfid

409

16 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500

DELETE /api/competitors/:_id

17 Tar bort deltagare 200

18 Hittar inte deltagare med _id 404

19 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500
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Kod 6: Exempel på lista av deltagare

40

[
  {
    "_id": "591a50f4e08aa61f8b6dafd6",
    "rfid": "d5:1f:ae:75",
    "name": "Martin Karttunen",
    "nickname": "Martkart",
    "company": "Mittuniversitetet",
    "__v": 0,
    "readings": [
      {
        "time": "2017-06-12T08:00:00.363Z",
        "node": 1,
        "race": "591a5133e08aa61f8b6dafd9"
      },
      {
        "time": "2017-06-12T08:15:13.363Z",
        "node": 2,
        "race": "591a5133e08aa61f8b6dafd9"
      }
    ],
    "races": [
      "591a5133e08aa61f8b6dafd9"
    ],
    "sponsors": [
      "Grönborg på Hörnet",
      "Miun Innovation"
    ],
    "created": "2017-05-16T01:08:04.925Z"
  },
  {
    "_id": "591a50fae08aa61f8b6dafd7",
    "name": "Mats Sundhagen",
    "company": "Mittuniversitetet",
    "__v": 0,
    "readings": [],
    "races": [],
    "sponsors": [
      "Grönborg på Hörnet",
      "Miun Innovation"
    ],
    "created": "2017-05-16T01:08:10.954Z"
  },
  {
    "_id": "591a5103e08aa61f8b6dafd8",
    "rfid": "80:9b:6f:85",
    "name": "Jonathan Ellström",
    "__v": 0,
    "readings": [],
    "races": [],
    "sponsors": [],
    "created": "2017-05-16T01:08:19.434Z"
  }
]
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5.2.3 /api/races/:_id/competitors

Det huvudsakliga syftet med routen  /api/races/:_id/competitors är att på ett
smidigare sätt möjliggöra modifiering av evenemang och deltagare så att de kan
läggas till eller tas bort deltagare i ett evenemang och på ett sådant sätt uppdate-
ra båda referenslistor som finns hos deltagare och evenemang. Det möjliggörs
genom 4 olika metoder; GET, POST, PUT och DELETE.

Fall Förklaring Status

GET /api/races/:_id/competitors

1 Returnerar en  JSON-array lista med deltagare som är med i
evenemang med _id

200

2 Hittar inte evenemang med _id 404

3 Förfrågan  misslyckades.  Returnerar  ett  felmeddelande  med
orsak enligt databas.

500

GET /api/races/:_id/competitors/:cid

4 Returnerar ett JSON-objekt av deltagare med cid som är med i 
evenemang med _id

200

5 Hittar inte evenemang med _id eller;
Hittar inte deltagare med cid eller;
Hittar inte evenemang med _id som har deltagare med cid

404

6 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500

POST /api/races/:_id/competitors/:cid

7 Lägger till deltagare i evenemang. Uppdaterar referenser hos 
deltagare och evenemang

200

8 Hittar inte evenemang med _id eller;
Hittar inte deltagare med cid

404

9 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500
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DELETE /api/races/:_id/competitors/:cid

10 Tar bort deltagare från evenemang. Uppdaterar referenser hos 
deltagare och evenemang

200

11 Hittar inte evenemang med _id eller;
Hittar inte deltagare med cid

404

12 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500

5.2.4 /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings

Det huvudsakliga syftet med routen /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings
är att på ett smidigare sätt möjliggöra tidtagning hos en deltagare som deltar i
ett evenemang, detta genom att manipulera resursen avläsningar (readings). Det
möjliggörs genom 4 olika metoder; GET, POST, PUT och DELETE.

Fall Förklaring Status

GET /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings

1 Returnerar en  JSON-array med avläsningar från deltagare med
rfid som deltar i evenemang med _id

200

2 Hittar inte evenemang med _id eller;
Hittar inte deltagare med rfid eller;
Hittar inte deltagare med rfid som är med i evenemang med _id

404

3 Förfrågan  misslyckades.  Returnerar  ett  felmeddelande  med
orsak enligt databas.

500

GET /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings/:nid

4 Returnerar en JSON-array med avläsningar från nod med nid 
hos deltagare med rfid som deltar i evenemang med _id

200

5 Hittar inte evenemang med _id eller;
Hittar inte deltagare med rfid eller;
Hittar inte deltagare med rfid som är med i evenemang med _id

404

6 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500
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POST /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings/:nid

7 Skapar en ny avläsning från nod med nid hos deltagare med rfid
som deltar i evenemang med _id
Parametrar: time

200

8 Hittar inte evenemang med _id eller;
Hittar inte deltagare med rfid eller;
Hittar inte deltagare med rfid som är med i evenemang med _id

404

9 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500

DELETE /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings

10 Tar bort ALLA avläsningar från som är kopplade till evenmang 
med _id hos deltagare med rfid

200

11 Hittar inte evenemang med _id eller;
Hittar inte deltagare med rfid eller;
Hittar inte deltagare med rfid som är med i evenemang med _id

404

12 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500

DELETE /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings/:nid

13 Tar bort ALLA avläsningar från nod med nid och som är 
kopplade till evenmang med _id hos deltagare med rfid

200

14 Hittar inte evenemang med _id eller;
Hittar inte deltagare med rfid eller;
Hittar inte deltagare med rfid som är med i evenemang med _id

404

15 Förfrågan misslyckades. Returnerar ett felmeddelande med 
orsak enligt databas.

500

5.3 Funktionella tester

För att säkerställa att de fyra routerna fungerar som definierat skrevs ett par oli-
ka funktionella  tester,  som genom Postman kunde automatiseras i  fem olika
samlingar.
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Samling av funktionella tester för evenemang
Täckning: 10/16 fall, 12/12 test

T = Test, F = Fall, JSON = Content-Type header är av typen application/json

T F Beskrivning Förväntat Resultat

Ordning: 1, 4, 5, 2, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12

GET /api/races

1 1 Gör en förfrågan på tom lista av evenemang 200 + JSON 200  +
JSON

2 1 Gör en förfrågan på lista av evenemang 200 + JSON 200  +
JSON

GET /api/races/:_id

3 3 Gör en förfrågan på ett befintligt evenemang 200 + JSON 200  +
JSON

4 4 Gör en förfrågan på ett obefintligt evenemang 404 404

POST /api/races

5 6 Skapa ett nytt evenemang 201  +
location
header

201  +
location
header

Parameters: ?name=Bergeforsen Obstacle Race&length=5&start=2017-06-
12T08:00:00.363Z

6 6 Gör en GET-förfrågan på location header från test 5 för
att se att resursen skapats

200 + JSON 200  +
JSON

PUT /api/races/:_id

7 9 Uppdatera ett befintligt evenemang 204 204

Parameters: ?length=7

8 10 Uppdatera  ett  obefintligt  evenemang  → Skapa ett  nytt
evenemang

201  +
location
header

201  +
location
header

Parameters: ?name=Kravallen&length=3&start=2017-05-09T12:13:00.811Z

PATCH /api/races/:_id

9 12 Gör en modifiering på ett befintligt evenemang 204 204

10 13 Gör en modifiering på ett obefintligt evenemang 404 404

DELETE /api/races/:_id

11 15 Ta bort ett befintligt evenemang 200 200

12 16 Ta bort ett obefintligt evenemang 404 404
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Samling av funktionella tester för deltagare
Täckning: 13/19 fall, 15/15 test

T = Test, F = Fall, JSON = Content-Type header är av typen application/json

T F Beskrivning Förväntat Resultat

Ordning: 1, 4, 5, 2, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

GET /api/competitors

1 1 Gör en förfrågan på tom lista av deltagare 200 + JSON 200  +
JSON

2 1 Gör en förfrågan på lista av evenemang 200 + JSON 200  +
JSON

GET /api/competitors/:_id

3 3 Gör en förfrågan på en befintlig deltagare 200 + JSON 200  +
JSON

4 4 Gör en förfrågan på en obefintlig deltagare 404 404

POST /api/competitors

5 6 Skapa en ny deltagare 201  +
location
header

201  +
location
header

Parameters: ?rfid=d5:1f:ae:75&name=Martin
%20Karttunen&nickname=Martkart&company=Mittuniversitetet&sponsors=Grönborg
%20på%20Hörnet&sponsors=Miun%20Innovation

6 3 Gör en GET-förfrågan på location header från test 5 för
att se att resursen skapats

200 + JSON 200  +
JSON

7 7 Gör om test 5 för att visa på att en unik rfid parameter
behövs

409 409

8 6 Skapa en ny deltagare utan rfid 200  +
location
header

201  +
location
header

Parameters: ?name=Mats%20Sundhagen&company=Mittuniversitetet&sponsors=Grönborg
%20på%20Hörnet&sponsors=Miun%20Innovation

PUT /api/competitors/:_id

9 9 Uppdatera en befintlig deltagare 204 204

Parameters: ?sponsors=Grönborg%20på%20Hörnet

10 10 Uppdatera en obefintlig deltagare → Skapa ny deltagare 201  +
location
header

201  +
location
header

Parameters: ?name=Jonathan%20Ellström&rfid=80:9b:6f:85

11 11 Uppdatera en befintlig deltagare med rfid som redan är
taget

409 409
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PATCH /api/races/:_id

12 13 Gör en modifiering på en befintligt deltagare 204 204

13 14 Gör en modifiering på en obefintligt deltagare 404 404

14 15 Gör  en  modifiering  på  en  befintlig  deltagare  med  rfid
som redan är taget

409 409

DELETE /api/races/:_id

15 17 Ta bort en befintligt deltagare 200 200

16 18 Ta bort en obefintligt deltagare 404 404

Samling av funktionella tester för deltagare i evenemang
Täckning: 8/12 fall, 13/13 test

T = Test, F = Fall, JSON = Content-Type header är av typen application/json

T F Beskrivning Förväntat Resultat

Ordning: 1, 3, 8, 9, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13

GET /api/races/:_id/competitors

1 1 Gör en förfrågan på tom lista av deltagare i evenemang 200 + JSON 200  +
JSON

2 1 Gör en förfrågan på lista av deltagare i evenemang 200 + JSON 200  +
JSON

3 2 Gör en förfrågan på ett obefintligt evenemang 404 404

GET /api/races/:_id/competitors/:cid

4 4 Gör en förfrågan på en befintlig deltagare i evenemang 200 + JSON 200  +
JSON

5 5 Gör  en  förfrågan  på  ett  befintligt  evenemang  med
befintlig deltagare som inte är tillagd i evenemang

404 404

6 5 Gör en förfrågan på en obefintlig deltagare 404 404

7 5 Gör en förfrågan på ett obefintligt evenemang 404 404

POST /api/races/:_id/competitors/:cid

8 7 Lägg till en ny deltagare i evenemang 200 200

9 8 Lägg till en ny deltagare i ett obefintligt evenemang 404 404

10 8 Lägg till en obefintlig deltagare i evenemang 404 404

DELETE /api/races/:_id/competitors/:cid

11 10 Ta bort en befintligt deltagare från evenemang 200 200

12 11 Ta bort en deltagare från obefintligt evenemang 404 404

13 11 Ta bort en obefintligt deltagare 404 404
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Samling av funktionella tester för avläsningar hos deltagare i evenemang
Täckning: 10/15 fall, 22/22 test

T = Test, F = Fall, JSON = Content-Type header är av typen application/json

T F Beskrivning Förväntat Resultat

Ordning: 3, 8, 12, 16, 20, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 2, 5, 7, 15, 17, 18, 19, 21, 22

GET /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings

1 1 Gör  en  förfrågan  på  tom  lista  av  avläsningar  hos
deltagare i evenemang

200 + JSON 200  +
JSON

2 1 Gör en förfrågan på lista av avläsningar hos deltagare i
evenemang

200 + JSON 200  +
JSON
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3 2 Gör en förfrågan på avläsningar hos deltagare som inte
finns tillagd i evenemang

404 404

4 2 Gör en förfrågan på avläsningar hos obefintlig deltagare 404 404

5 2 Gör  en  förfrågan  på  avläsningar  hos  deltagare  med
obefintligt evenemang

404 404

GET /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings/:nid

6 4 Gör en förfrågan på tom lista av avläsningar med nid hos
deltagare i evenemang

200 + JSON 200  +
JSON

7 4 Gör  en  förfrågan  på  lista  av  avläsningar  med  nid hos
deltagare i evenemang

200 + JSON 200  +
JSON

8 5 Gör  en  förfrågan  på  lista  av  avläsningar  med  nid hos
deltagare som inte finns tillagd i evenemang

404 404

9 5 Gör en förfrågan på avläsningar  med nid hos obefintlig
deltagare

404 404

10 5 Gör en förfrågan på avläsningar med  nid hos deltagare
med obefintligt evenemang

404 404

POST /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings/:nid

11 7 Lägg till ny avläsning hos deltagare i evenemang 201 201

12 8 Lägg till ny avläsning hos deltagare sin inte  finns tillagd
i evenemang

404 404

13 8 Lägg till ny avläsning hos obefintlig deltagare 404 404

14 8 Lägg  till  ny  avläsning  hos  deltagare  i  obefintligt
evenemang

404 404

DELETE /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings

15 10 Ta bort alla avläsningar hos deltagare i evenemang 200 200

16 11 Ta  bort  alla  avläsningar  hos  deltagare  som  inte  finns
tillagd i evenemang

404 404

17 11 Ta bort alla avläsningar hos obefintlig deltagare 404 404

18 11 Ta  bort  alla  avläsningar  hos  deltagare  i  obefintligt
evenemang

404 404

DELETE /api/races/:_id/competitors/:rfid/readings/:nid

19 13 Ta bort alla avläsningar av nod med  nid hos deltagare i
evenemang

200 200

20 14 Ta bort  alla  avläsningar av  nod med  nid hos  deltagare
som inte finns tillagd i evenemang

404 404

21 14 Ta  bort  alla  avläsningar  av  nod  nid hos  obefintlig
deltagare

404 404

22 14 Ta  bort  alla  avläsningar  av  nod  nid hos  deltagare  i
obefintligt evenemang

404 404
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5.3.1 Automatiserade tester

Testerna skapades i Postman under 4 olika samlingar för att automatisera tester,
se figur 17. Ett exempel på hur en körning av tester kan se ut visas i figur 18.
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Figur 17: Samling av tester som definierade i kapitel 5.3

Figur 18: Körda tester för 
/api/races/:_id/competitors/:rfid/readings
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5.4 Mervärde

Syftet med den konstruerade prototypen är att kunna öppna upp möjligheten att
ge ett mervärde till tävlingar av den här formen. De mervärden som finns iden-
tifierade är listade under kapitel 5.4.1 - 5.4.3 efter vilken aktör de påverkar och
motiveras av de användarhistorier som finns bifogade i bilaga B.

5.4.1 Aktör

Som aktör kan jag..

• ...läsa av deltagares starttid, mellantid och sluttid när de checkar av vid
noderna

• ...hålla flera evenemang

• ...utveckla användargränssnitt för att öppna upp mer av de funktioner
som finns definierade i back-end systemet för användare som deltagare
och åskådare.

5.4.2 Deltagare

Vid utvecklade användargränssnitt ska en deltagare kunna..

• ...jämföra tider med andra deltagaren

• ...anmäla sig till evenemanget

• ...kunna modifiera en personlig profil

5.4.3 Åskådare

Vid utvecklade användargränssnitt ska en åskådare kunna..

• ...följa deltagare i realtid

5.5 Nuvarande system

Bergeforsen Obstacle Race använde förra året sig utav utrustning från Emit [38]
där tidtagning gjordes m.h.a  Emit split time station (ETS1)  [39] tillsammans
med en  Emit Time Recorder (ETR3)  [40] och SSF Timing  [41] från Svenska
Skidförbundet som är ett Windows-baserat tidtagningssystem som är licenserat
för att endast användas av föreningar som är anslutna till Svenska Skidförbun-
det eller Svenska Skidskytteförbundet [42]. För avläsning så får deltagarna an-
vända emiTag-brickor [43] som placeras runt foten.

I tävlingen används ETS1 för starttid, mellantider (se figur 19) och målgång (se
figur 20). Vid mellantider skickar används 3G-anslutning för att skicka tidtag-
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ning till central server och vid målgång kopplas ETS1 till tidtagninsdatorn (SSF
Timing) med MOXA-anslutning. ETR3 förprogrammeras med tider från SSF-
timing och används sedan i offline-läge resten av tävlingen. All kommunkation
för tidtagning mellan speakerdator, tidtagningsserver och resultatutskrifter sker
via SSF, se figur 21.

Priserna för ett sådant systems fysiska produkter visas en ligt tabell 3.

Produkt Pris

Emit Time Station ETS1 med loop 23179 kr
Emit Time Recorder ETR3 14119 kr
Emit emiTag löparbricka 749 kr
Omvandlare USB till 4x RS232/422/485, UPORT 1450I, Moxa 4502 kr

Total 42549 kr

Tabell  3:  Sammanfattning  för  priser  från  Teamsportia  och  Elfa  Distrelec  för  fysiska
produkter av nuvarande avläsningssystem
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Figur 19: Tidavläsning för mellantider
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5.6 Jämförelse

Med den uppfattningen som skapats under kapitel 5.5 har en jämförelse  av nu-
varande system mot konstruerad prototyp genomförts enligt tabell 4.
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Figur 20: Tidavläsning för målgång

Figur 21: Kommunikation vid avläsning, tidtagning och resultat
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ETS1 + ETR3 + SSF 
Timing

RC522 + RPI + REST

Licens Svenska Skidförbundet, 
Svenska Skidskytteförbundet

Öppen källkod

Kostnad ~ 500 kr/säsong för mjukvara
~ 23179 kr/läsare
~ 14119 kr/klocka
~ 749 kr/tagg
~ 4502 kr/omvandlare
(inga sladdar beräknade)

~ 492 kr/Raspberry Pi M3B
~ 120 kr/RFID-läsare
~ 180 kr/25-pack RFID-taggar

(inga sladdar beräknade)

Operativ-
system

Windows Oberoende

Avläsning RFID + emiTag RFID + MIFARE Classic 1K

Databas SQL MongoDB

Support Svenska Skidförbundet Ingen

Felhantering Minneskapacitet/offline-läge Ingen

Övrigt

Tabell 4: En jämförelse av nuvarande och föreslagna system
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6 Diskussion
I detta kapitel granskas den webbtjänst som utvecklats och de konkreta mål för
att se om de uppnåtts. I kapitel 6.1 granskas den REST-baserade webbtjänsten
för att granska metod, struktur och dess funktionella testers värde; kapitel 6.2
granska den jämförelse som gjorts mellan nuvarande system och prototyp; och
kapitel 6.3 granskar möjliga etiska aspekter som kan vara kopplade till proto-
typen.

6.1 Utvärdering av den REST-baserade webbtjänsten

Det finns många orsaker som kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet av den
REST-baserade webbtjänsten som utvecklats under det självständiga arbetet. 

6.1.1 Metoder

Projektet  har utvecklats med agila metoder från Cowboy som fungerat olika
bra. De agila metoder som fungerat bra är:

• Cowboys kärnvärden –  Iterativ  utveckling,  Scrum-liknande backlog
och simpel kod.

• Iterativ utveckling – Kod har förändrats under tiden då system har vux-
it för att anpassas till de problem som behövts lösas och ansetts nödvän-
diga. De iterationer som skett har inte heller varit längre än två veckor.

• Kod – Koden har kunnat organiseras och version hanterats tillsammans
med Cloud9 och GitHub.

De agila metoder som inte fungerat bra är:

• Kundrelation - I tidigt stadium fastställdes tillsammans med handledare
på företaget att det fanns ett intresse att ge mervärde till deltagare och
åskådare. Det spekulerades också att detta kunde göras genom ett flerta-
let  olika moduler.  Här hjälpte Impact Mapping och Användarhistorier
snabbt till att skapa en överblick av vad som kunde skapa ett mervärde,
däremot så itererades inte dessa över projektets gång då det inte funnits
någon kund att vända sig till vilket har resulterat till att den impact map
och de användarhistorier som fanns från början inte riktigt kan stämma
överens med det slutgiltiga resultatet eller aktörens prioritering av syste-
met. Detta kan ha påverkat att de mervärden som systemet skulle kunna
ge skulle kunna vara annorlunda.

Att det saknats kontakt har också gjort att information om nuvarande
system kommit väldigt sent i projektet vilket känns det som att systemet
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skulle  kunnat  gått  i  en  helt  annan riktning  om den kommit  tidigare.

Att det saknats egentliga riktningar och endast spekulationer om modu-
ler har styrkt den REST-baserade utvecklingen.

6.1.2 Struktur

Att skapa den struktur som finns i det slutgiltiga resultatet i det REST-baserade
systemet har inte varit en trivial uppgift. För de olika rutterna för att de grund-
läggande resurserna /api/races och /api/competitors har en förhållandevis enkel
struktur skapats som motiverats från den databasstruktur i vilket de är definiera-
de.

För den tredje routen /api/races/:_id/comeptitors/ har syftet varit att förenkla att
lägga till deltagare i ett evenemang och kunna hämta en lista med alla deltagare
i evenemanget. Denna struktur har varit förhållandevis enkel men skapat frågor
angående hur en deltagare ska identifieras att de är med i ett evenemang, samt
vilka kontroller som ska genomföras för en slagning på den sökvägen.

För den fjärde routen /api/races/:_id/comeptitors/:rfid/readings/ har syftet varit
att förenkla att lägga till avläsningar hos en deltagare som deltar i ett evene-
mang. Personligen känner jag att den lösningen kan vidareutvecklas till en bätt-
re lösning. Här har routen inte kunnat hålla samma struktur som de andra rou-
terna, då det inte finns någon databas id som identifierar avläsningar.

6.1.3 Funktionella tester

De funktionella testerna har skapats som en slags form av white-box testning
och testar så att de faktiskt systemet ger rätt indikationer när olika funktioner
kallas mot databasen. Dessa har sedan sammanställts i fem olika samlingar för
att skapa vissa scenarion som kan uppstå då webbtjänsten används och ska på
det sättet också styrka viss lämplighet som systemet ger.

Utan samlingarna finns ingen kontroll av lämplighet av webbtjänsten utan en-
dast funktionstester av programkod.

6.2 Jämförelse

Den jämförelse som gjorts mellan nuvarande system är väldigt kort. Orsaken till
den inte har något större djup är att information om nuvarande system kom väl-
digt sent i arbetets gång. En bättre jämförelse skulle kunnat gjorts om den kom-
mit tidigare i arbetets gång.

6.3 Etiska aspekter

Den utvecklade REST-baserade webbtjänsten medför vissa frågeställningar vid
implementation gällande ansvar, säkerhet och personlig integritet.
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6.3.1 Licenser

Det utvecklade systemet har släppts på GitHub under MIT License. De biblio-
tek som används i den utvecklade tjänsten är alla av öppen källkod från 4 olika
licenser som angett under kapitel 5 för att besvara frågan vilken öppen källkod
som författaren funnit som kan hjälpa till en lösning. Licenserna som finns an-
givna där är granskade så att de är kategoriserade under öppen källkod men inte
granskade till deras specifika innebörd. Användaren av systemet har därför ett
eget ansvar att granska licenserna om programmet skulle användas.

6.3.2 Säkerhet

Jag som utvecklare har försökt att skapa ett säkert sätt för systemet att använ-
das. Därför har jag under utveckling försökt att besvara två olika frågeställning-
ar som uppkommit under utveckling:

• Hur implementerar jag så att den REST-baserade webbtjänsten endast
kan användas av behöriga administratörer eller tjänster?

• Hur implementerar jag så att den databas som används endast kan mani-
puleras av behöriga administratörer eller tjänster?

För att  besvara den första  frågan sökte jag assistans  hos  min handledare på
Mittuniversitet som hänvisade mig till att använda Digest autentisering, som är
en standardiserad metod inom HTTP-protokollets challenge-response autentise-
ring. Jag tycker att Digest har hjälpt till att säkerställa att delar av webbtjänsten
endast kan användas av de som har behörighet och motverkat att jag som ut-
vecklare hittat på ett eget sätt att skapa säkerhet genom t.ex. Custom Headers.
Gällande databasen så är jag också nöjd över att kunnat implementera en rollba-
serad åtkomstkontroll som är en av de säkerheter som MongoDB tillhandahål-
ler. Däremot så finns risken att om den server som sköter databasen angrips så
att angriparen får kontroll över den, så kan angriparen bara stänga av den roll-
baserade åtkomstkontrollen och starta databasen utan större problem. Däremot
har jag som författare inte lyckats hitta en lösning till det problemet.

6.3.3 Känslig information

När skapandet av systemet har deltagares möjlighet till personlig integritet prio-
riterats. Därför identifieras en deltagare av det databas id de tilldelas eller rfid id
som de kan tilldelas. All annan data om en deltagare som namn, företag och
sponsorer  är  helt  frivilliga vilket  kan möjliggöra  att  en  deltagare ska kunna
springa hinderbanetävlingen utan att behöva visas på de användargränssnitt som
systemet är tänkt att kunna möjliggöra.

Under tidig implementation av deltagare fanns också en fundering på om en
deltagare skulle kunna registrera längd, vikt och kön som skulle kunna använ-
das då en deltagare sprang hinderbanan för att beräkna uppskattad tid som del-
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tagaren skulle gå i mål. Den idén skrotades dock, då den kan kännas diskrimi-
nerande.

Tekniken som används för avläsning är inte heller säker då den kryptering av
information som finns är bruten. Därför sparas ingen känslig information på
dessa enheter, som endast används föra att läsa av ett serienummer.
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Bilaga A: Impact Map
Karta skapad före utveckling
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Bilaga B: Användarhistorier

P Historia

1 Som AKTÖR ska jag kunna läsa en deltagares starttid

2 Som AKTÖR ska jag kunna läsa en deltagares sluttid

3 Som AKTÖR ska jag kunna läsa en deltagares deltider

4 Som ÅSKÅDARE ska jag kunna följaren en deltagare i realtid

5 Som DELTAGARE ska jag kunna anmäla mig till evenemanget

6 Som DELTAGARE ska jag kunna jämföra tider med andra deltagare

7 Som DELTAGARE ska jag kunna modifiera en personlig profil

8 Som ÅSKÅDARE ska jag få en förståelse för hur hinderbanan ser ut

9 Som DELTAGARE ska jag kunna se roliga händelser från hinderbanan

10 Som ÅSKÅDARE ska jag kunna skicka hälsningar till deltagare

P = Prioritet
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Bilaga C: Product Backlog

Sprint 1 (10 – 16 april)
Läs NUID från MIFARE-tagg

Vid läsning, skapa en rimlig paus innan taggen ska läsas igen (2 sekunder)

Vid läsning, skapa ett Date-objekt som skickas till backend

Sprint 2 (17 – 30 april)
Autentisera förfrågningar mot API med Digest

Installera databas och aktivera rollbaserad åtkomstkontroll

Skapa Mongoose-schema för att definiera deltagares data

Skapa databas för deltagare i molnet (MongoDB + Mongoose)

Skapa GET, POST, PUT, PATCH, DELETE routes  för att  kunna genomföra
CRUD-operationer mot deltagare

Skapa automatiserad API-dokumentation av deltagare m.h.a. ApiDocs

Sprint 3 (1 – 14 maj)
Förenkla administration av noder genom att be om identifierare för tävling, nod 
och autentisering i form av användare och lösenord

Iterera över schema för deltagare att passa ny route struktur

Skapa Mongoose-schema för att definiera evenemangs data

Skapa routes för att lägga till och ta bort deltagare i ett evenemang och kunna se
vilka deltagare som deltar i ett specifikt evenemang

Skapa routes för att lägga till och ta bort tider per nod, beroende på deltagare 
och evenemang

Skriv automatiserade tester för att pröva de nya rutterna samt iterera över de 
äldre testerna för att skapa smartare variabler

Skriv ny dokumentation för de nya rutterna, samt iterera över de gamla 
rutternas dokumentation för att uppdatera
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Bilaga D: Installationsmanual för 
Raspberry Pi 3 Model B

Installation of Raspberry Pi 3 Model B

Burn image of latest Raspbian Jessie (with or without PIXEL) to SD and plug
in, see https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ for guidance.

RPI Configuration

Run below commands in terminal to configure and keep your Raspberry Pi up
to date.

raspi-config 

Under “Interfacing Options”, enable SSH and SPI

Under “Localisation Options” change Locale, Timezone and Wi-fi Country

Reboot

apt-get update

apt-get dist-upgrade

apt-get autoclean

Wiring Pi (needed for mfrc522-rpi node module)

Get the Wiring Pi library to be able to work against the GPIO Interface on your
Pi.

sudo apt-get install git-core

git clone git://git.drogon.net/wiringPi

cd ~/wiringPi

./build

Node.js

Install the Node.js server runtime environment

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
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sudo apt-get install -y nodejs

Downloading the application rfid-reader

Clone  the  project  that  exists  on  GitHub:  https://github.com/masu1402/rfid-
reader

You can  use  git-clone  for  this,  see  https://help.github.com/articles/cloning-a-
repository/

Node Modules

When you have downloaded the project from Github and is inside directory for
the project, just run npm install and all node modules needed will be installed.
The node modules the project uses are listed inside the package.json file.

Running the application reader.js

To run the application move into the downloaded repository and run the com-
mand sudo node reader.js

Now you will be prompted for..

1. Race identifier –  Should be the unique identifier of races within the
MongoDB setup on the server. (A valid example would be 592555ecb2-
fce6088eebd0de)

2. Node identifier – Should be a integer (number) within the range for the
length of specified race. If a race has a length of 4, that means it has 4
nodes and this identifier should be one of them. It is okay to use 0 or 1
as the first node as no front end systems are developed yet, which do-
esn’t make it strict.

3. Username – A username that has been recorded on the server using the
htdigest mechanism.

4. Password – A password that has been recorded on the server using the
htdigest mechanism.

Now you are ready to start reading timestamps for rfid
tags on the client-side.
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Bilaga E: Installationsmanual för 
server i molnet Cloud9

For the Bergeforsen Obstacle Race prototype Cloud9 was used. Setting up the
Node.js server in the cloud based environment is even easier than setting up the
Raspberry Pi environment.

Node.js

Usually in Cloud9 a version of Node is already installed. Run node -v to check
which. If you need a newer installation of Node, run:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -

sudo apt-get install -y nodejs

Node Modules

Download the project from GitHub:  https://github.com/masu1402/rfid-rest.git.
You can use the git-clone function or Cloud9’s own clone function.

When downloaded and inside the main directory for the project, just run npm
install and all node modules needed will be installed. You can now use  node
server.js to run the server, but are still missing some major parts needed to be
configured.

Install MongoDB database

To install latest MongoDB on Ubuntu(which is the virtual OS that you receive
in  Cloud9)  you  can  follow  the  instructions  in
https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/

When you’ve installed the database, create a script by running commands:

mkdir data

echo ‘mongod --nojournal --bind_ip=localhost --dbpath=/home/ubuntu/workspace/database/’
> mongod

chmod a+x mongod
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Security

MongoDB doesn’t come with any authentication upon start and you need to
create user accounts yourself to make your database safer. Follow this guide to
create a superuser.  Then activate the authentication by default by configuring
(case 1) the mongodb.conf file or (case 2) the mongod file you created during.
All you need to do is follow these steps (case 2):

• Open a terminal and run the mongod script by entering ./mongod

• Open a new terminal window and enter mongodb by entering mongo

◦ Change database to admin by entering  use admin  and follow with
the command in snippet 1.

◦ Now, close MongoDB in this terminal by entering Ctrl + C

• Now, I change the script file created under “Install MongoDB database”.
Just add --auth as option parameter.

• Rerun the first terminal opened by exiting (Ctrl + C) and then starting it
again with ./mongod

• In the second terminal you can now log on as superuser by entering
mongo -u "superuser" -p "anypwd" --authenticationDatabase "ad-
min”

You can now as a superuser create a database for the project (I named it  bor)
and to it create users with defined roles on what they are allowed to do, see an
example in snippet 2. Your database will first show up when you created your
first document which will happen through the API and connection to the data-
base will be written in the code, see the next chapter.
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db.createUser({
user: "superuser",
pwd: "anypwd",
roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]

});

Snippet 1: Creation of a superuser in MongoDB

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/enable-authentication/
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Configure Mongoose connection (Node.js → MongoDB)

Mongoose is the connection between Node.js and MongoDB used in this pro-
ject for easier object modeling. It’s usually a small part of the code in the server.
In this project, you find the settings for the connection between Mongoose and
the database in the file  configServer.js.  If there are any other changes to be
made in the connection here that isn’t the username or password for the authen-
tication, see http://mongoosejs.com/docs/guide.html.

Running the server

To run the server you usually need two terminal windows.

1. Open a terminal and run the ./mongod script to start the database

2. Open a terminal and run node server.js to start the Node.js server
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use bor;
db.createUser({

user: "node",
pwd: "anypwd",
roles: [ { role: "readWrite", db: "bor" } ]

});

Snippet 2: Creation of a user in MongoDB

http://mongoosejs.com/docs/guide.html
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