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Abstract
This report covers the development of a product with an associated cloud based community
interface for people who’s attending music events in the EDM (electronic dance music)
genre. The product is the result of a further development of a previous prototype.
With components as accelerometer, microcontroller, bluetooth module and 7-segment
displays have hardware for detecting dance steps as accelerating movement in vertical
direction been developed. When a dance step is detected, a counter is incremented and shown
on the displays. The purpose of the bluetooth module is to allow the user to connect the
hardware to the user’s mobile phone. When connected, the user can take advantage of a
mobile phone application which acts as a community interface. The community interface
provides functions as displaying user profile, other users profiles, signing up to events,
displaying toplists and connecting to bluetooth. This gives the user the opportunity to
compete with other users in dancing the most.
With the support of the HTTP server Apache Tomcat 8, a server application has been
developed. The application is built as a Java servlet, containing all necessary methods to
retrieve and send data between the client and the database. The database is a relational
database built in MySQL and supports transactions. The client consists of the mobile phone
application written for Android based mobile phones.
With the help of Orcad CIS and PCB editor, a scheme and a layout has been made for the
product. The hardware was programmed with the help of an USBasp in avr gcc, which is a
well fitting environment in C language for AVR microcontrollers.
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Sammanfattning
Denna rapport kommer beskriva framtagningen av en produkt med tillhörande system till en
målgrupp som gillar att gå på event inom genren EDM (Electronic Dance Music).
Framtagningen av produkten är en vidareutveckling av en produktprototyp från ett tidigare
projekt.
Tanken med produkten är att med hjälp av komponenter som accelerometer, mikrokontroller,
bluetooth och 7-segment displayer utveckla en hårdvara som kan avläsa danssteg i form av
rörelse i vertikal riktning, och därefter visa upp antalet tagna danssteg på displayerna.
Hårdvaran kommer i två versioner, en “Bas” version och “Avancerad” version av produkten
där den avancerade versionen kommer med anslutningsmöjligheter till en smartphone. Den
enklare versionen skall bara kunna räkna upp och visa danssteg, medan den vidareutvecklade
versionen kommer att innehålla bluetoothkommunikation för integration mot tillhörande
system. Systemet kommer att bestå av klient, server och databas, där klienten i systemet är en
mobilapplikation. Syftet mer servern och databasen är att stödja mobilapplikationen med alla
nödvändiga funktioner för ett community-baserat system.
Med hjälp av HTTP-servern Apache Tomcat 8 har en serverapplikation i Java kunnat byggas.
Serverapplikationen är byggd som en Java-servlet innehållandes alla nödvändiga funktioner
för att ta emot och skicka data mellan klient och databas. Databasen använder MySQL som
en relationsdatabas och stödjer transaktionshantering. Klienten består av en mobilapplikation
till Android skriven i Android studio.
Med hjälp av programmen Orcad CIS och PCB editor togs schema och layout fram till
projektets prototyp. Hårdvaran programmerades med hjälp av en USBasp i avr-gcc som är en
välanpassad arbetsmiljö i C för AVR mikrokonroller.
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1

Inledning

1.1

Syfte & Mål

Bakgrunden till projektet grundar sig i en idé som legat och grott sedan redan innan studierna
på Högskolan i Halmstad började. Våren 2016 kom denna idé att bli verklighet, och en fullt
fungerande prototyp togs fram. Intresset visade sig vara stort när fyra stycken prototyper togs
med och testades på Defqon weekend festival[1] i Holland, en festival som drar närmare
70 000 människor. Efter detta har även en mindre enkätundersökning[2] gjorts riktad mot den
tänkta målgruppen, även denna med mycket goda resultat.
Prototypen fungerar likt en stegräknare, men istället för att räkna vanliga steg, räknar den
“danssteg” genom rörelse i vertikal riktning. Antalet tagna danssteg visas sedan genom fem
stycken 7-segment displayer sittandes på bröstet. Detta medför att användaren kan tävla med
andra personer i sin omgivning.
Denna prototyp lägger grunden för examensarbetet som fortlöper under VT-17. Syftet är att
vidareutveckla och förfina denna prototyp till en nivå bra nog att kunna lanseras som en
basversion. Basversionen kommer likt prototypen att enbart fungera som en dansräknare.
Utöver den basversionen, kommer en vidareutvecklad mer avancerad version att tas fram.
Denna kommer även innehålla Bluetooth[3] som kunden kan ansluta sin mobiltelefon till. Till
mobiltelefonen i sin tur skall en Androidapplikation utvecklas där användaren kan hålla koll
på personlig profil, se topplistor, andras profiler och ansluta sig till evenemang. Denna
information kommer att kunna uppdateras via internet mot en extern server med databas.

1.2

Målgrupp

Utvecklingen riktar sig mot en en målgrupp som går på olika former av musikevenemang och
festivaler inom genren EDM (Electronic dance Music). Produkten kommer att vara helt unik
på marknaden utan tydliga konkurrenter. Målgruppen är en grupp människor som gärna klär
ut sig i olika former av rekvisita. Populärt är olika former av masker, glasögon, dräkter och
led-belysning. Att kombinera chansen att synas med tävling och teknik är unikt för produkten
relativt andra produkter på marknaden och gör den slagkraftig.
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1.3

Krav

De främsta kraven på den färdiga produkten kommer att vara pris, storlek, batteritid och
användarvänlighet. Dessa krav är direkt riktade mot kundbehov för att höja efterfrågan på
produkten. För den vidareutvecklade versionen av produkten kommer det att tillkomma fler
krav, speciellt gällande mobilapplikationen.
Mål som ska uppfyllas för basversionen kommer att vara:
● Produkten registrerar danssteg upp till en frekvens av 200 steg i minuten.
● Produkten kan nollställas via knapptryck.
● Produkten kan enkelt stängas av / sättas på.
● Produktens yttermått överstiger inte 140-80-40 mm.
● Produktens tillverkningskostnad skall inte överstiga 150 SEK.
● Produktens batteritid med standard AA batterier överstiger 10 timmar.
Mål som ska uppfyllas för den avancerade versionen utöver ovanstående punkter:
● Produkten kan anslutas till med hjälp av Bluetooth.
● En androidapp är tillgänglig med följande funktioner:
- Kan visa användarprofil med lämplig information.
- Kan visa andra användares profiler.
- Kan visa topplistor för evenemang.
● Servern sköter all kommunikation mot databasen.
Krav som bör uppfyllas gällande datasäkerheten för systemet:
● Servern sparar användarlösenord hashade och saltade i databasen.
● Servern ska kommunicera med mobilapplikationen via HTTPS.
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1.4

Problemställningar

Det kommer att vara en mängd vitala problemställningar till hela projektet. Eftersom
projektet i sig är ett system tillkommer många problem därefter. Nedan är de mest avgörande
problemställningarna.
● Hur ska vi kunna pressa ner hårdvarukostnaderna till en vinstgivande nivå och
samtidigt uppfylla de tekniska kraven?
● Hur ska produktens storlekskrav uppfyllas?
● Hur ska produkten kunna anpassas för att uppfylla de krav som ställs på
batteritiden?
● Hur ska mobilapplikationen struktureras för att matcha kraven?
● Hur ska mobilapplikationen kunna kommunicera med servern?
● Hur ska serverapplikationen kunna implementeras på en servern?
● Hur ska datasäkerheten garanteras på respektive ände av kommunikationen?
(klient, server).
● Hur skall testningen struktureras för att uppfylla marknadskraven för hårdvara?

1.5

Avgränsningar

Då projektets omfattning är stort och har många utvecklingsmöjligheter har en del
avgränsningar fått tas. Detta ihop med de pressade priserna per enhet, då
tillverkningskostnaderna måste kunna hållas ner. De främsta avgränsningarna för projektet
listas nedan:
● Servern som används är endast för prototyptestning.
● Eftersom det bara är framtagning av en prototyp kommer det vara begränsade
säkerhetsgarantier.
● Hårdvaran som väljs måste matcha kraven för hårdvarukostnaderna per enhet.
● Mobilapplikationens funktioner måste hållas ned till en rimlig nivå.
● Kommunikation via HTTPS, detta då tidsramen inte räcker till.
● Lösenord är hashade och saltade i databasen.
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2

Bakgrund

2.1

Liknande produkter

Produkten är på marknaden idag helt unik, utan självklara konkurrenter. Vad som ligger
närmast produkten teknikmässigt är vanliga stegräknare och de appar där användarna kan se
hur många steg de tagit för varje dag och på så vis tävla mot varandra. Skillnaden här är att
dessa räknar steg, alltså rörelser i både vertikal och horisontell riktning, samt att de inte har
något med musik och dans att göra. Inte heller är de till för att andra ska kunna se hur många
steg användaren tagit.
Närmast konkurrerande produkter för målgruppen är all annan rekvisita som målgruppen kan
köpa för att sticka ut från mängden och synas. Detta är ofta saker som glasögon, masker,
dräkter, blinkande led-belysning, mm. Den stora skillnaden här är att ingen av dessa kommer
med möjligheten att tävla och synas på samma gång.
Fitbit
En stegräknande produkt på marknaden är Fitbit[4], som är en produkt framtagen av det
amerikanska företaget med samma namn. Produkten är ett aktivitetsarmband som registrerar
information som antal steg, hjärtslag, sömnkvalitet och personlig data relaterat till fitness.
Armbandet har även en tillhörande mobilapplikation som kan användas med eller utan
armband. Applikationen ger användaren möjlighet att logga sina aktiviteter, matvanor, vikt,
framtida mål med träning, etc.
Våran produkt liknar Fitbit då den består av en hårdvaruenhet som mäter personlig data och
där en tillhörande mobilapplikation som hanterar en community. Den stora skillnaden är att
hårdvaran kommer vara lokaliserad på bröstet och hantera ett specifikt rörelsemönster. Även
målgruppen skiljer sig från Fitbit då fokusen ligger på människor inom EDM-scenen samt att
prissättningen av produkten skiljer sig från fitbits.

11

2.2

Krypteringsmetoder

Kryptering[5] används för att omvandla vanlig text och information till krypterad data, alltså
till något för ögat oläsligt.
Det finns framförallt två olika tekniker för kryptering av information, symmetrisk och
asymmetrisk kryptering. Symmetrisk kryptering[5] går ut på att både avsändare och
mottagare delar på en och samma nyckel för att kunna kryptera och avkryptera information.
Tillvägagångssättet är bra, men det kommer med en stor nackdel. För att tekniken skall
fungera måste även nyckeln tillhandahållas av både avsändare och mottagare. För att båda
ska ha nyckeln krävs det att den antingen skickas över mellan de båda, eller fysiskt lämnas
över. Detta görs vanligtvis med hjälp av asymmetrisk kommunikation.
Vid asymmetrisk kryptering[5] har varje part två nycklar, en publik nyckel och en privat
nyckel. Den publika nyckeln används för att kryptera meddelanden och är öppen för alla att
se, medans den privata nyckeln är den enda nyckeln som kan avkryptera dessa meddelanden.
Alltså krypterar avsändaren sina meddelanden med hjälp av mottagarens nyckel, mottagaren i
sin tur kan avkryptera meddelandet med sin privata nyckel. Samma metod går åt båda hållen.
Om man vill ha en säker kommunikation mellan avsändare och mottagare används ofta
kommunikationsprotokollet HTTPS (hypertext transfer protocol secure). En sådan
kommunikation är symmetrisk och använder sig därav av TLS (transport layer security) för
att hantera krypteringen.
De krypteringsmetoder som en gång setts som säkra, behöver nödvändigtvis inte vara det än
idag. Detta då bl.a. prestandan på dagens datorer är långt högre än den en gång var, vilket
leder till att attacker kan utföras. Ett bra exempel på en metod som tidigare setts som säker,
men som i dagens situation inte gör det är DES (data encryption standard)[6].
Men det är inte bara säkerheten som är en viktig del inom kryptering. Hastigheten för
krypteringen skiljer sig avsevärt mellan de olika krypteringsalgoritmerna, något som syns
tydligt när man jämför de mot varandra[7]. Detta är bara några av de aspekter som måste tas
hänsyn till när man implementerar kryptering på server och klient.

12

2.3

Cloud

Cloud, molnet, eller molntjänst är uttryck som idag frekvent förekommer inom många olika
områden. En molntjänst är en tjänst som användaren kan nå över internet, alltså sker tjänsten
inte lokalt på användarens egen dator, utan på en uppkopplad serverdator. Denna typen av
tjänster har växt enormt mycket i takt med att uppkopplingshastigheten ökat hos användaren.
Det finns två servicemodeller för molntjänster, SaaS (software as a Service) och PaaS
(platform as a service)[8]. Den förstnämnda är samma typ av tjänst som kommer att användas
i detta projektet, medans den andra är alla former av uppkopplade serverdatorer att hyra, för
att sedan kunna applicera sin egen infrastruktur med hjälp av programmering.
Servern som kommer att användas till det här projektet kan även den ses som en form av
molntjänst då dess tjänster kan nås av användaren över internet. Detta då den uppfyller
många av de karakteristiker som utgör en molntjänst. Ur artikeln The NIST Definition of
Cloud Computing[8] kan många av dessa karakteristiker återkopplas till servern i detta
projekt. Några av dessa är:
● On-demand self-service. Genom mobilapplikationen kommer användaren att kunna
nyttja de funktioner som servern tillhandahåller. Dessa är direkt återkopplade till
mobilapplikationen utan interaktion med en tredje part.
● Broad network access. Servern kan nås från flera olika plattformar. Några av dessa är
genom mobiltelefon, surfplatta, dator och tänkbart webbläsare.
● Resource pooling. Detta är ett kriterium som delvis uppfylls för servern. Serverns
kapacitet delas upp internt med hjälp av en trådpool för att kunna serva flera
användare samtidigt. Vad som däremot inte supportas är uppdelningen av trafik över
ett distribuerat system. Det är alltså inte flera serverdatorer som tillsammans hjälps åt
med datatrafiken, utan en enhet som delar upp inkommande trafik internt.
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3

Teori

3.1

Systemöversikt

Systemet tar form med hjälp av de tre delsystem som tillsammans utgör logiken för
produkten. Första delsystemet är den fysiska produkten. Här kommer all hårdvara för
produkten att finnas. Hårdvaran kommer att programmeras och med hjälp av bluetooth
anslutas till mobilapplikationen som är det andra delsystemet. Informationen som överförs
via bluetooth är huvudsakligen en siffra över det antal danssteg som användaren tagit.
Via mobilapplikationen kommer användaren att kunna se personlig användarprofil, andra
användares profiler, anmäla sig till evenemang och se topplistor för evenemang.
Mobilapplikationen kommer att kommunicera med en extern server via internet och
protokollet HTTP ( Hypertext Transfer Protocol).
Serverdatorn ihop med serverapplikation och databas utgör det sista och tredje delsystemet.
Serverapplikationen skrivs i programmeringsspråket Java och implementeras som en
javaservlet. För att kunna implementera en javaservlet krävs det att servern har en
servletmotor installerad. Till projektet används Apache tomcat 8[9] som servletmotor.
Databasen kommer att implementeras i MySQL[10].

Figur 3.1 Översiktsbild för kommunikationen mellan de olika delsystemen.
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3.2

Delsystem 1 - Hårdvara

Det första delsystemet utgörs av den hårdvara som produkten byggs med ihop med kretskort
och implementering av kod för att styra hårdvaran. Hårdvaran består huvudsakligen av
led-display (7-segment), accelerometer, bluetooth-modul och mikrokontroller[11]. Med hjälp
av accelerometern kan danssteg avläsas genom rörelse i vertikal riktning. Denna data skickas
över till mikrokontrollern via SPI, där data kan hanteras. För varje danssteg inkrementeras en
räknare och värdet visas upp på led-displayen. För den vidareutvecklade versionen av
produkten kommer värdet även att kunna uppdateras mot mobilapplikationen via
bluetoothuppkoppling. Hårdvaran för delsystemet kommer att sitta på ett välanpassat
kretskort.

Figur 3.2 Översiktsbild för hårdvarans kommunikation.

16

3.2.1

Komponentbeskrivning

Accelerometer
I dagsläget används accelerometrar[12] i många olika applikationer där rörelseförändringar är
uppstår. Accelerometern fungerar genom att mäta den acceleration. För att kunna mäta dessa
krafter används en mängd olika metoder, bland de vanligaste sätten att mäta är piezoelektrisk
och kapacitiv metod. Den piezoelektriska metoden fungerar genom att en piezokristall
vibrerar med olika frekvenser beroende på den kraft som kristallen utsätts för, denna
vibration omvandlas i sin tur till elektrisk spänning. Den kapacitiva metoden går ut på att två
objekt har en viss kapacitans mellan varandra, denna kapacitans ändras om det ena objektet
flyttar sig i förhållande till det andra, denna förändringen omvandlas till elektrisk spänning.
Accelerometern används både för kommersiellt bruk och inom forskning. Exempel på
forskning där denna sensor använts är M. Lapinskis rapport från MIT media lab[13] där
forskarna har använt sig av olika sensorer för att analysera basebollspelares rörelsemönster
vid både kast och slag. Med den data som erhållits av sensorerna kan spelare utvärderas och
eventuella skador förebyggas.
Då algoritmer är en viktig del för att avgöra olika typer av rörelser finns det också många
olika metoder för hur dessa skall tas fram alternativt användas. I Hong Ying[14] har skrivit en
rapport där dom har utvärderat tre olika algoritmer för att undersöka detektektion av
Parkinsons sjukdom med hjälp av accelerometerdata. I Andrea Mannini and Angelo Maria
Sabatini[15] artikel undersöker dom möjligheten att använda sig av machine learning
algoritmer för att avgöra olika typer av rörelser. Då dom påstår att klassifikation av olika
typer av rörelser kan vara användbart vid människa och robot interaktion, exempel på en
sådan interaktion kan vara automatiserade hjälpmedel till människor med någon form av
rörelsenedsättning. Då hjälpmedlet tex en rullator kan lära sig med hjälp av machine learning
olika former av rörelse kan den även anpassa sig efter dessa. I vårt projekt kommer vi
använda oss av en simpel algoritm med hjälp av accelerometerdata för att avgöra vad som är
ett danssteg. Men då även möjligheter att använda andra algoritm lösningar i
vidareutvecklings arbetet kan ses över.

17

Bluetooth
Bluetooth är ett kommunikationsprotokoll som arbetar det licensfria frekvensbandet 2.4GHz
där också andra typer av trådlös kommunikation som WiFi och ZigBee arbetar.
Bluetooth-protokollet använder sig av ett Piconet. Ett Piconet består av primära och
sekundära enheter där varje primär enhet kan vara uppkopplad mot upp till sju sekundära
enheter samtidigt. I ett Piconet kan sekundärenheterna bara kommunicera med primärenheten
och inte med varandra. Detta medför att primärenheten står för all koordination i ett Piconet.
Kommunikationen mellan Bluetooth-enheter sker genom utbyte av paket som innehåller data,
dessa datapaket skickas med hjälp av 79 dedikerade kanaler, där varje kanal har en bandbredd
på 1 Mhz. Uppkopplingsprocessen mellan två enheter består av en sekvens av olika faser.
Förfrågan – Om de två enheterna aldrig varit har i kontakt med varandra innan måste den
ena enheten skicka ut en förfrågan medans den andra lyssnar, om den lyssnade enheten hittar
den andra kommer utbyte av data som t.ex. namn och adress uppstå.
Uppkoppling – Innan uppkoppling sker det ett utbyte av båda enheternas adresser.
Parkoppling- När uppkopplingen är färdig är de båda enheterna parkopplade och först nu
kan enheterna utbyta data.

3.3

Delsystem 2 - Mobilapplikation

Andra delsystemet består av mobilapplikation skriven till operativsystemet Android.
Mobilapplikationen kommer att implementeras i Googles egna miljö, Android Studio[16].
Syftet med mobilapplikationen är att ge tillgång till communityn och agera gränssnitt för
produktens användare, samt att ge användaren möjligheten att ansluta sig till evenemang och
se personlig progression. Communityn kommer huvudsakligen att gå ut på att användare ska
kunna tävla med varandra och se varandras resultat. En användare kommer att ha en egen
användarprofil där lämplig data kommer att kunna visas. Det som kommer att visas är
information såsom level, totalt antal steg, antal besökta evenemang, nuvarande evenemang
och placering. I applikationen kommer en användare att kunna ansluta sig till ett evenemang
om den befinner sig inom området. Detta avgörs med hjälp av mobilens integrerade GPS.
Användaren kommer även att kunna se placering och topplistor för evenemang.
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3.4

Delsystem 3 - Server, serverapplikation och databas

Det tredje och sista delsystemet består av server, serverapplikation och databas. Det är här
ifrån all kommunikation mot databasen sker samt flertalet av alla logiska beräkningar. Det är
även serverapplikationens uppgift att ha en säker design. Serverapplikationen är
implementerad som en java-servlet och hanterar därmed HTTP. Valet av att implementera
serverapplikationen som en java-servlet gjordes då java är det språk som lärts ut i skolan, det
körs i båda ändar (klient, server) och har en bred användarbas. Servern består av en
Raspberry Pi 3[17] med operativsystemet Raspbian, byggt på Linux kärna.
Servletmotor
Servletmotorns syfte är att stödja java servlet och att kunna hantera servlet container[18]. Det
är här som serverapplikationen kommer att köras.
Haversine’s formula
Haversines formel kommer att implementeras som en funktion till serverapplikationen.
Formeln används för att bestämma avstånd mellan två positioner på jordens yta angivna i
latitud och longitud. Eftersom användaren skall ha möjlighet att ansluta sig till evenemang
inom en radie av
10 km från evenemangets position förutsatt att evenemanget är aktivt, krävs det ett sätt att
bestämma avstånd mellan användarens position och evenemangets position. Lättast möjliga
metod för att göra detta hade varit att beräkna hypotenusan mellan de båda punkterna, men
eftersom jorden har utseendet av en sfär fungerar inte detta, och det är här Haversines formel
kommer till nytta. Formeln i sin tur kommer att appliceras i Java för att utföra beräkningarna.
Haversine’s
formula:

Δφ = φ1-φ2, Δλ = λ1 - λ2

Figur 3.3 Avståndsmätning mellan två punkter angivet i
latitud och longitud.
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3.5

Exempel på förekommande attackvektorer

Nedan tas några av de mest vanliga attackvektorerna upp, men givetvis finns det många fler.
SQL injection
SQL-injection är ett sätt att attackera ett systems databas med hjälp av indata från
användaren. Attacken bygger på att angriparen anger en så kallad SQL-sats som indata. Ett
tänkbart scenario hade kunnat vara om angriparen valt att ange “DROP” som indata istället
för användarnamn. Om då inte systemet är skyddat mot denna typen av attack kommer
SQL-satsen som kommunicerar mot databasen att förlängas med “DROP”, vilket kan få
förödande konsekvenser i form av att hela databasen droppas.
För att skydda mot vissa SQL-injektioner kan “prepared statement” användas. Ett prepared
statement ser till att SQL-satsen implementerad på serversidan antar rätt form, oavsett hur
indatan som kommer från användaren ser ut. Tillvägagångssättet är att ett prepared statement
urskiljer eventuella SQL-satser från indatan så dessa inte kan exekveras.
Krypterad dataöverföring
För att data som sänds mellan klient och server ska vara krypterad över
kommunikationsprotokollet HTTP, brukar protokollet användas ihop med TLS (Transport
layer security) som HTTPS (Hypertext transfer protocol secure). Initieringen av en sådan
kommunikation gör med hjälp av asymmetrisk kommunikation och sänder därefter data
symmetriskt.
Known plaintext attack
Known paintext attack bygger på att om en angripare vet hur den krypterade datan såg ut
innan den blev krypterad, detta medför att angriparen kan få reda på vilken nyckel som
används för att kryptera datan ihop med krypteringsalgoritmen. Kryptering av data blir
således meningslös.
Ett system skyddas per automatik från denna typen av attack genom säker användning av
kryptering.
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Brute force & dictionary attack
Brute force attack är en vanligt förekommande metod att med hjälp av att testa alla möjliga
kombinationer komma fram till rätt lösenord, användarnamn, etc. Detta är en form av
hackerattack som vanligast sker på gissning av lösenord. Metoden skulle t.ex. kunna
appliceras på inloggningen av ett nätverk. Om angriparen redan vet användarnamnet behöver
den enbart gissa på det matchande lösenordet. Angriparen kan då använda sig av ett program
där olika kombinationer av lösenord testas med hög frekvens, detta görs för att hitta det rätta
lösenordet. Ett annat tänkbart scenario är om angriparen fått tillgång till en hashad databas.
Användaren kan då på samma vis köra tänkbara lösenord genom en hashningsalgoritm, och
med lite tur hitta ett hashade lösenord i databasen som matchar med det gissade hashade
lösenordet.
Liknande brute force attacken finns en annan vanligt förekommande gissningsattack,
dictionary attack. Attacken är mycket lik brute force attacken, men skillnaden här är att
istället för att testa alla möjliga kombinationer, testas tänkbara lösenord tagna ifrån en
ordlista. Vanligast förekommande lösenorden testas först för en tänkbar matchning.
För att göra det jobbigare för en eventuell angripare att utföra denna form av hackerattack
kan transaktionstabellen i databasen att utnyttjas. Med hjälp av transaktionstabellen kan
IP-adress och tidsstämpel för inloggningsförsök att användas för att avgöra om en klient
försökt att logga in för många gånger under ett angivet tidsintervall. På detta vis kan servern
försvåra för brute force attacker.
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4

Metod

4.1

Förstudie

I projektets första skede har en omfattande förstudie gjorts. Här har tänkbara lösningsförslag
tagits fram och noggrant ställts mot varandra för att reda ut bästa tillvägagångssätt och
lösningar för projektets olika delar. Lösningarna har även diskuterats med handledare.

4.2

LIPS och tillvägagångssätt

Projektet har tagit form under projektmodellen LIPS[20]. Lips består av tre faser. Före, under
och efter projektet. Gruppen har kontinuerligt haft både gruppmöten och handledarmöten
under projektets gång för att ha full koll på projektets riktning.
Under projektet har lösningsmetoden gått ut på att sätta ut milstolpar som i sin tur varit
nedbrutna till mindre delproblem. På detta vis har lösningarna kunnat itereras fram
kontinuerligt samtidigt som tidsplanen har följts.

4.3

Mjukvara

4.3.1

Val av programmeringsspråk

Då servern ska köra en webbserver, som i sin tur kör en servletapplikation är valet av
programmeringsspråk en av de mest vitala delarna i projektet.
Efter genomgående analys av de olika programmeringsspråken och dess fördelar och
nackdelar har valet av implementera servern i Java tagits. Detta av fler olika anledningar.
Java innehåller ett servlet API för hantering av HTTP, vilket är det kommunikationsprotokoll
som kommer att användas i projektet. Mobilapplikationen kommer att implementeras i Java,
vilket gör kommunikationen betydligt enklare då både server och klient kan arbeta under
samma struktur och bibliotek. Eftersom tiden kommer att vara ett problem i projektet då det
är mycket jobb som ska hinna göras på kort tid, kom även här Java att vara ett smart val då
Java är det språk som flertalet tidigare kurser och projekt skett i. Ser man även till den hjälp
det finns att hämta via nätet är communityn mycket bred.
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4.3.2

Server, serverapplikation och databas

Server
För att kunna kommunicera med servern från externt nätverk har portar öppnats i den router
servern är ansluten till. Detta medför att servern kan nås från vilket nätverk som helst som är
anslutet till internet. En port är öppnad för att kunna logga in på enheten och en för
kommunikation mot webbservern.
Extern inloggning på servern sker via två olika program, Putty[20] och WinSCP[21]. Via
Putty kan Linux-terminalen på servern nås och hanteras. WinSCP fungerar likt Putty, fast
med ett GUI (graphical user interface) för filhantering mellan uppkopplad dator och server.
Som textredigerare för att skriva koden kommer i sin tur Notepad++[22] att användas
Innan valet att använda en Raspberry Pi 3 som prototypserver gjordes fanns flera andra
tänkbara val med på agendan. De olika valen som sågs över var att hyra en server i form av
en molntjänst, eller att använda en PC som serverdator. Molntjänsten i detta fallet hade
framförallt inneburit en större utgift och var egentligen helt onödig i
prototyptesningsavseende. Att låta en PC stå som server däremot hade förenklat installationen
av mjukvara, samt förenklat processen då koden skrivits på samma dator som agerar server.
Den största nackdelen med detta alternativet är att denna dator tvingats stå på dygnet runt för
att utvecklingen skulle kunna ske från annan ort.
Utifrån dessa aspekter gjordes valet att använda en Raspberry Pi 3 som prototypserver. En
Raspberry Pi 3 levererar tillräckligt med processorkraft och minne för att ändamålet, samt
kan stå på dygnet runt utan vidare effektförbrukning.
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Serverapplikation
För att kunna köra serverapplikationen kommer servletmotorn Apache Tomcat 8 att
installeras på servern. Installationen sker genom Linuxterminalen och Ubuntus inbyggda
kommando apt-get install. Innan applikationen kan börja implementeras kommer java-servlet
att studeras genomgående via information på nätet och ett flödesdiagram över hur strukturen
skall byggas kommer att tas fram. Implementationen kommer att itereras fram stegvis och
systematiskt med mycket testning under hela processen. För att kunna börja implementera
applikationen krävs det att ett antal delmål uppnås. Några av de allra viktigaste målen här
kommer att vara:
1.
2.
3.
4.

Få igång Servletapplikationen på Apache Tomcat 8.
Kunna nå servern från externt nätverk.
Lyckas utföra HTTP POST / GET requests.
Kommunikation mot databas.

Efter att ovanstående kriterier testats kommer implementationen av själva applikationen att
börjas på. I detta stadiet har strukturen skissats upp och det är med hjälp av denna mallen
koden skall struktureras. Frågor som hur JSON-objekten skall se ut ihop med hur säkerheten
senare skall kunna implementeras kommer att vara viktigt här. Tanken är att skriva en klass
för kommunikation mot databasen. Första metoden att implementera här kommer att vara
login-funktionen. Denna skall i sin tur testas mot mobilapplikationen. När detta är färdigt kan
resterande funktioner implementeras efter samma struktur. Här kommer alla de nödvändiga
metoderna för kommunikation mellan server och klient samt serverns privata metoder att
implementeras. För varje ny implementerad metod kommer ett initialt test med en
testapplikation skriven till Android att utföras. Detta för att underlätta kommande testning
och säkerhetsställa att metoden fungerar med angivna parametrar.
Eftersom valet att använda Java och implementera serverapplikation som en javaservlet[23],
fanns det bara ett begränsat antal servletmotorer att göra detta på. Valet stod mellan Apache
Tomcat, Glassfish[24] och JBoss[25]. Fördelen med Apache Tomcat jämfört med de andra
två är att den inte är fullt lika tung att köra, då dess främsta syfte är att fungera som en
HTTP-server och servletcontainer. JBoss och Glassfish är fullutrustade Java EE[26]
applikationsservrar med alla tillhörande egenskaper. Detta gör att Apache Tomcat bara tar
upp en bråkdel av det minne som de andra två. Apache Tomcat uppfyller dessutom alla de
krav som sätts på servletapplikationen.
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Metoderna för kommunikationen mellan server och klient kommer att vara:
Metod

Syfte

login()

Metod för att verifiera inloggning.

register()

Metod för att registrera ny användare.

getProfileData()

Metod för att hämta all nödvändig data för
användarprofil.

getEvents()

Metod för att hämta alla evenemang som
pågår eller har pågått.

getEventCompetitors()

Metod för att hämta topp 100 användare för
specifikt event.

attendEvent()

Metod för att registrera användare på
specifikt event.

updateEventStepsAndUserStats()

Metod för att uppdatera användardata och
steg för event.

logout()

Metod för att logga ut användare.

De interna metoderna kommer att vara metoder såsom transaktioner, inloggningskontroll och
kontroll av korrekt emailformat. Inloggningskontrollen kontrollerar om användaren försökt
logga in mer än 3 gånger den senaste minuten, om detta är fallet sätts en timer tills att det gått
en minut från det senaste inloggningsförsöket. Detta för att försvåra tänkbara
bruteforceattacker. Verifikationen kommer inte att ske via användar-id, utan med hjälp av
användarens IP-adress. Detta medför att en attack svår att utföra med hjälp av systematisk
testning av användarnamn. Metoden för transaktioner utför transaktionen för användaren med
tidsstämpel, IP-adress och ett värde över om transaktionen lyckats genomföras. Det är med
hjälp av transaktionerna som inloggningskonrollen kan verifiera hur många gånger
användaren försökt logga in den senaste minuten.
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JDBC
För att serverapplikationen skall kunna kommunicera med databasen kommer
kommunikationsprotokollet JDBC[27] (Java Database Connectivity) att användas.
Protokollet fungerar som ett lager mellan applikation och databas. Syftet med JDBC är att
java-applikationen skall kunna kommunicera med olika typer av databaser utan att ändra
koden. Ett problem när man använder sig av JDBC är att när lasten mot databasen blir för
hög, kan den börja tappa förfrågningar eller bli fördröjd. Tomcat hanterar detta genom något
kallat “Connection thread pooling” vilket innebär att alla förfrågningar mot databasen hamnar
i en kö mot en tråd-pool. När en tråd blir ledig blir denna tillgänglig för nästa förfrågan i kön.
Detta implementeras med hjälp av ett API kallat DBCP[28] (database connection pooling).
Databas
Databasens struktur anpassas efter nödvändig information för både användare, evenemang
och transaktioner. Detta görs med hjälp av UML-schema och normalisering efter första, andra
och tredje formen. Tabellerna kodas med hjälp av miljön mySQL workbench och därefter kan
implementation och underhåll ske med hjälp av verktyget phpMyAdmin[29].
Transaktionstabellens syfte är att registrera när varje användare använt sig av en funktion på
servern. Detta märks med användar-id, tidsstämpel, IP-adress och ett funktions-id.
Mobilapplikation
Mobilapplikationens huvudsakliga funktion kommer att ta emot data via bluetooth och att
skicka och hämta data till servern för att sedan visa upp denna. Minimalt antal logiska
beräkningar kommer alltså ligga på klientsidan. För att åstadkomma detta kommer de
JSON-objekt som skickas över HTTP protokollet mellan klient och server att implementeras
efter ett eget protokoll. Mobilapplikationen kommer även likt servern ha en klass för
kommunikation. Denna klass ihop med inloggning kommer att implementeras först, då detta
bygger grunden för hela applikationen.
När mobilapplikationens struktur och kommunikation är implementerad kommer utseendet
att byggas ovanpå detta. Här kommer profilen, topplistor och anmälan till evenemang att
implementeras.
Valet att lägga processorkraften på serversidan och inte på klientsidan togs av den enkla
anledningen att man inte vill ha en tungviktsapplikation som konsumerar mycket
processorkraft vilket leder till minskad batteritid. Om de allra flesta logiska beräkningarna
implementeras på serversidan kommer detta leda till att mobilapplikationen bli en
lättviktapplikation gällande processorkraft och batterikonsumtion.
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4.3.2

Datasäkerhet

Metod för att skydda sparade lösenord
Om en angripare lyckas få tillgång till databasen, är det viktigt att inte lösenorden som är
sparade i databasen är sparade som text, utan att de först blivit hashade och saltade[30]. En
hashningsfunktion är en envägsfunktion. När man hashar ett lösenord kommer det genereras
en random textsekvens med en fixerad längd, och det är denna typen av sekvenser som sparas
i en databas. Alltså kan är det omöjligt att få fram original-lösenordet från en hashning. Om
samma lösenord körs igenom en hasningsfunktion två gånger, kommer båda att få samma
textsekvens ut. För att i sin tur förhindra att en angripare kan lyckas hacka flera användare
med samma lösenord lägga ett så kallat salt på. Saltet gör varje hashning i databasen unik
oavsett om flera lösenord såg likadana ut innan de hashades.
Metoder mot nämnda attackvektorer
För att motverka de tidigare nämnda attackvektorerna kommer tidigare nämnda metoder för
detta att utnyttjas. I avsnitt 3.5 kan metoder för skydd mot SQL-injection, Brute force &
dictionary attack och known plaintext attack ses. Under avsnitt 3.5 kan även initiering av
krypterad datakommunikation ses.
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4.4

Hårdvara

4.4.1

Kommunikationsprotokoll

UART
The universal asynchronous receiver/transmitter eller även kallat UART[31] är ett
kommunikationsprotokoll där parallel data kan skickas via en ledare seriellt och vice versa.
Denna kommunikation sker genom att skicka en bit i taget där den första biten är en start och
den sista biten är stop. UART-protokollet är asynkront, detta betyder att kommunikationen
mellan två enheter inte behöver någon klocka för att synkronisera dataöverföringen. För att
två enheter skall kunna skicka data mellan varandra, krävs det att båda enheterna skickar/tar
emot data med samma hastighet, detta kallas för baudrate. UART är även full duplex dvs. att
den kan skicka och ta emot data samtidigt, detta görs via två separata ledare Rx (receiving)
och Tx (transmitting).
SPI
Serial Peripheral Interface(SPI)[32] är ett synkront bus interface där dataöverföring
synkroniseras med en gemensam klocka. Detta används av för att kommunicera med en eller
flera enheter över korta distanser. Detta görs genom att en av enheterna sätts som “master”
och de andra som “slavar”. Sedan skickas data över ledarna MISO (Master input/slave
output), MOSI (Master output/slave input) vid varje klockpuls från SCK (Klocka) och där SS
(Slave select) används för att välja vilken enhet som mastern skall kommunicera med.

.
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4.4.2

Tillverkningsmetoder för kretskort

För att ett kretskort skall kunna konstrueras behöver alla komponenter, dimensioner och
utformning att definieras. Detta kallas för en komponents footprint. Ibland finns färdiga
footprints att tillhandahålla från tillverkaren men för det mesta får användaren tillverka sina
egna footprints med hjälp av datablad och verktyg som PCB Library Expert[33]. För att
sedan designa ett kretsschema används program som Cadence OrCad Capture CIS[34] eller
Eagle[35], båda dessa programmen tillåter användaren att designa kretsscheman och i viss
grad simulera kretsens funktion. När kretsen är designad kan en layout för kretskortet tas
fram. I Eagle är detta integrerat i programmet medans OrCad använder sig av det externa
programmet PCB Editor. I detta steget bestäms det fysiska kortets dimensioner, ledande lager
och utformning för att sedan kunna tillverkas.
När kortets design är färdig kan själva tillverkningen påbörjas. De olika metoderna som går
att använda lokalt är CNC-fräs och kemisk etsning. Den kemiska etsningsmetoden går ut på
att genom att använda sig av en overheadbild av den framtagna kretskortslayouten.
Overheadbilden sätts sedan fast på ett kopparlaminat. Kopparlaminatet blir därefter belyst av
UV-ljus, när kortet blivit belyst används kemikalier för att etsa bort kopparytan som blivit
utsatt för UV-ljus.  Metoden med CNC-fräs går ut på att en maskin fräser fram
kopparbanorna ur ett kopparlaminat. Båda dessa metoderna passar bra till framförallt
prototyptillverkning då det inte är en stor investering att ta fram ett kort. Vid serieproduktion
av ett större parti kan layoutdesignen skickas iväg till en kretskortstillverkare, där priset per
kort kan reduceras kraftigt vid en större beställning.
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4.4.3

Val av komponenter

Då en av frågeställningarna var hur ner slutproduktens tillverkningskostnad har många av
komponent valen utgått från hur mycket komponenten kostar i bulk och inte individuell
komponent. För att sedan kunna validerar att systemets hårdvara fungerar användes
komponenter av through hole karaktär då de kan kopplas upp och testat enkelt via
breadboard. Med detta i åtanke valdes komponenter vars utbud enbart fanns av surface
mounted device (SMD) bort.
Då projektet hade tillgång till displayer av typen 7-segment med gemensam katod sedan
tidigare projekt, har resterande komponentval har utgått från dessa displayer. Displayerna
kommer styras med med metoden multiplexing. Multiplexing innebär att det enbart är en
display som är tänd i taget, men genom att uppdatera dessa i sektion med en tillräckligt hög
frekvens kommer det mänskliga ögat att uppfatta det som att alla displayer är tända samtidigt.
Detta medför en minskad förbrukning av I/O portar vilket leder till att en processor med
mindre portar kan användas.
Accelerometer
Vid valet av accelerometer har de fyra attributerna storlek, pris, kommunikationsprotokoll
och möjligheten att använda modulen som en through hole komponent varit av stor betydelse.
Där av valdes alla moduler som enbart kom i SMD. Med det tidigare nämnda attribut i åtanke
stod valet mellan MMA8452Q och ADXL345[36], jämförelsen mellan dessa två kan ses i
figur 4.1
Modul

Storlek

MMA8 21 x 18 x 2 mm
452Q
ADXL
345

Pris (sek)
Adafruit

Pris (sek)
ebay

Komm
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on

Strömf
örbruk
ning

69,07

15,05

I2C

165 μA Ja

8.96

I2C/SP
I

40 μA

25 x 19 x 3.14 mm 152,05

Throug
h hole

Ja

Figur 4.1 jämförelse av två accelerometer sensorer
Valet blev ADXL345 då den var billigare om den köptes via ebay och att den kom med
dubbla uppsättningar av kommunikationsprotokoll. ADXL345 beskrivs i sitt datablad som en
lågenergi, tre axlars accelerometer som kan mäta med en noggrannhet på 13 bitar och upp till
±16 g-krafter. ADXL345 stödjer både SPI och I2C, i vårt fall kommer vi använda oss av SPI.
Denna accelerometer kan köpas både som en SMD och through hole komponent, detta
kommer underlätta eventuella vidare utvecklingsmöjligheter för produkten i framtiden.
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.

Figur 4.2 Accelerometer ADXL345 modul

Bluetooth
Bluetooth modulen som valdes var av typen HM-10, HM-10 modulen är av typ Bluetooth 4.0
BLE (Bluetooth low energy). HM-10 kommunicera lokalt mellan komponenterna med hjälp
av UART via dess receiver (RX) och transmitter (TX) pinnar. För att konfigurera Bluetooth
modulen används färdiga AT-Commands där allt från modulens namn till dess MAC kan
läsas av alternativt ändras. Då BLE tekniken är framtagen för batteridrivna produkter där
dataöverföringen är relativt liten och där låg energiförbrukning är av hög prioritering passade
denna modul vårt projekt. Modulen köptes dock som SMD och det behövdes skapas ett
Breakout board (figur 4.3) för att enkelt validera och integrera modulen i systemet innan det
slutgiltiga kortet tillverkats.

Figur 4.3 Breakout board för HM-10 modul
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Mikrokontroller
Då programmet som skall skrivas inte kommer utföra några stora tekniska beräkningar
kommer det räcka med en 8-bitars mikrokontroller. Då utbudet av 8-bitars mikrokontroller är
stort och prestandaskillnaden mellan de olika tillverkarna är väldigt liten, handlar valet mer
om preferens än något annat. Valet blev Atmels AVR mikrokontrollers då tidigare
erfarenheter av denna typ finns både hos inom projektgrupp samt handledare.
Den mikrokontroller som valdes var en ATmega328p, då den har stöd för både SPI och
UART passar den vårt projekt. ATmeg328p kommer med 23 programmeringsbara I/O portar.
Då projektet behöver minst 20 för att fungera kommer de resterande tre vara bra att ha som
reserv vid oväntade expansioner eller vidareutveckling.
Atmega328p kan dessutom köpas både som SMD och Through hole vilket är bra då kod inte
behövs skrivas om vid byte från Through hole till SMD för vidareutveckling av prototyp.
ATmega328p är en välanvänd mikrokontroller som bland annat används i det populära
utvecklingskortet Arduino Uno, detta medför att det finns väldigt mycket information och
hjälp att hämta, vilket underlättar för utvecklingen av projektet.
74HC595
För att ytterligare minska ner på användningen av I/O portar användes en 74HC595 som är en
8-Bit Shift Registers där data skickas in seriellt till enheten där sedan dess utportar sätts höga
alternativt låga beroende på vad för data som tagits emot. Detta görs med hjälp av tre ledare
data, klocka och latch, i figur 4.4 kan man se ett exempel på hur en seriell till parallell
överföring kan se ut. Fördelen med att använda sig av denna teknik är att dra ner antalet
använda I/O portar på systemets mikrokontroller.

Figur 4.4 Exempel på hur data konverteras från seriell till parallell
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Övriga komponenter
Enligt produktkraven skall produkten energiförsörjning ske med standard AA batterier.
Standard AA batterier har en spänningsnivå på 1.5 Volt, då vi behöver ha 3 Volt för att driva
alla moduler kommer två stycken batterier kopplas i serie. Övriga komponenter som
kondensatorer och resistorer valdes med hjälp av datasheets. För fullständig lista av använda
komponenter se Bilaga E.
Kretskort
Då den grundläggande versionen och bluetooth-versionen av produkten skall fungera på
samma sätt bortsett från bluetooth-modulen, kommer ett kretskort designas som är
kompatibelt för båda versionerna av produkten. För att tillverka detta kretskort användes
verktyget Orcad Capture CIS till att designa kretsschemat, valet av program grundades i
tidigare erfarenheter med Orcad. I Orcad finns det både tillgång till färdiga symboler för ett
antal olika komponenter men det finns även möjlighet att skapa egna vid behov. Dessa
symboler behöver i sin tur paras ihop med respektive footprint (figur 4.5) för att kretsschemat
skall kunna importeras från CIS till PCB editor där gerberfiler kan skapas och därefter kan
kretskortet bli tillverkat lokalt eller alternativt hos en tillverkare. I vårt fall beställde vi
färdiga kretskort efter vår design då dessa kan levereras med en högre kvalitet än lokalt
tillverkade kretskort. Kretskortets dimensioner och komponentplacering har utgått efter ett
chassi (figur 4.6) som funnits tillgängligt från tidigare skede av projektet.

Figur 4.5 Exempel på Orcad symbol(t.v.) PCB editor Footprint(t.h.)

Figur 4.6 Chassis innermått.
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4.4.2

Mjukvara till hårdvara

Språkval
För att programmera hårdvaran kommer programmeringsspråket C att användas. C är ett av
de vanligaste programmeringsspråken som används idag. Anledningen till varför just C är för
att det finns en välanpassad miljö i form av avr-gcc och tidigare erfarenheter i språket från
utbildningen.
Systemet programmeras med hjälp av en USBasp som är en billig och funktionell
programmerare för Atmels AVR microcontrollers (figur 4.7).

Figur 4.7 USBasp programmerare.
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Systemets uppbyggnad
Mjukvaran i systemet är uppbyggd efter att vissa delar i systemet är tidsberoende och andra
inte, med detta i åtanke togs det fram ett flödesdiagram (figur 4.8) över hur systemet skulle
fungera. De delar i systemet som är tidsberoende kommer köras med tidsbaserade avbrott, då
vi kan med större säkerhet fastställa att de körs i med den frekvens som fastställts sedan
tidigare. Systemet startar med att initiera alla portar, kommunikationsprotokoll, interruptus
och timer som kommer användas av systemet. Därefter går programmet in i en loop där
mätvärdena från accelerometern pollas och jämförs med ett fördefinierat tröskelvärde, om
accelerationsvärdet > tröskelvärdet samt timervärde > satt värde räknas detta som ett danssteg
och då uppdateras variabeln för antal danssteg.
Samtidigt som loopen körs finns det två villkor för avbrott, ett av villkoren bestäms av en
timer, om detta villkoret uppfylls uppdateras 7-segmentdisplayerna med den aktuella
variabeln för antal danssteg. Det andra villkoret för avbrott kollar om en knapp blivit intryckt,
om villkoret uppfylls går programmet in en process som skickar aktuellt värde för danssteg
via UART till bluetooth-modulen som i sin tur kommunicerar med mobilapplikationen.

Figur 4.8 Flödesdiagram över hur mjukvaran i systemet skall fungera.
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4.5

Testning

4.5.1

Mjukvara

Testning av servletmotor
Om inte servletmotorn fungerar kommer inte heller övriga delar av systemet att fungera,
vilket gör den initiala testningen till en mycket viktig del. Testningen av servletmotorn
kommer att ske i fem viktiga steg. Första är att få igång servletmotorn på servern och i sin tur
att säkerhetsställa att den körs utan problem. Detta kan ses genom kommandon i terminalen
kombinerat med de loggfiler servern producerar. Nästa steg kommer att bli att implementera
en testapplikation. För att testa om applikationen fungerar som den skall kommmer metoden
doGet() att användas för att göra en simpel utskrift i webbläsaren när servern anropas. För att
testa funktionerna POST och GET kommer data att skickas till servern från en testapplikation
skriven i Android. På så vis kan även insättning och hämtning av data mot databasen att
testas. För att detta skall fungera måste serverapplikationen gå att nås från externt nätverk,
något som kommer att göras möjligt med hjälp av port forwarding. Fungerar allt som det ska
här kommer data att skickas från mobilapplikationen, annars kommer mobilapplikationen att
producera en exception. I figur 4.9 kan ett flödesschema för testningen av serletmotorn ses.

Figur 4.9 Flödesschema för testning av servlet.
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Testning av mobilapplikation
För att testa att mobilapplikationens alla funktioner fungerar korrekt kommer ett testschema
att skrivas. Testernas struktur kommer att bygga på de olika utfall som kan ske i
applikationen och vad som ska returneras vid varje unikt utfall. På så vis kan
mobilapplikationens funktionalitet verifieras.
Testschemat kommer att täcka mobilapplikationens aktiviteter från alla infallsvinklar och på
så vis säkerhetsställa applikationens standard och korrekthet. För att kunna utföra alla tester
med uppdatering av data för varje användare kommer en testapplikation att användas. Här
kommer alla nödvändiga funktioner för testningen att implementeras. Denna applikation
kommer även att vara användbar vid eventuella buggfixar.
Testning av serverapplikation
Varje metod i serverapplikationen kommer att testas vid implementation för en första
verifiering av att rätt data kommer ut när rätt data kommer in. Viktigt här är även att testa att
servern returnerar en exception eller ett felmeddelande när felaktig data eller otillåten data
ges som inparameter och när en metod misslyckats att kommunicera med databasen.
Den slutgiltliga testningen av serverapplikationens funktioner kommer att ske ihop med
testningen av mobilapplikationen. Detta då kommunikationen av data sker mellan de två
vilket medför att den ene inte fungerar korrekt utan den andre. Även här kommer
mobilapplikationens testschema att användas och grundligt följas. Vid eventuella fel kommer
dessa att åtgärdas innan nästa test kan utföras och säkerställa applikationens korrekthet.
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4.5.2

Hårdvara

Energiförbrukning

Då produkten drivs av batterier är det viktigt att undersöka produktens energiförbrukning för
att kunna ge en bra bedömning för hur lång batteritid produkten har. Detta kommer göras
genom att ta fram den maximala teoretiska förbrukningen med hjälp av information som
tagits från de olika datablad som finns tillgängliga för de olika komponenterna. Detta
teoretiskt framtagna värde kommer sedan att jämföras med ett mätt värde som tas fram
genom att seriekoppla produktens spänningsmatning med en amperemätare. För att kunna
räkna om förbrukning i ström till energiförbrukning används formeln:
S pänning(V ) * Ström(I) = E f f ekt(P )
Produkten registrerar danssteg upp till en frekvens av 200 steg i minuten.
Med vilken frekvens hårdvaran kommer kunna räkna danssteg kommer att testas genom att
simulera i mjukvara om det går att läsa av accelerometerdata 200 gånger per minut. Sedan
kommer detta testas i praktiskt fall av gruppmedlemmarna, där vi kommer tävla och se om vi
kan nå 200 danssteg i minuten.
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EMC

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) tester görs för att säkerställa att elektronik och
elektroniska apparater inte emitterar stora elektromagnetiska störningar och dessutom testar
om produktens funktioner fungerar även när den utsätts för elektromagnetiska störningar. I
det utförda testet var bluetooth-delen inaktiv då tester för detta kräver utrustning som inte
tillhandahålls på EMC-labbet i Halmstad. Testet som gjordes föll under föreskriften EMI
55022 som är ett emissionstest. Anledningen till att detta testet görs är för att få sälja en
elektronisk apparat på den europeiska marknaden behövs en CE-märkning, detta test ingår i
testerna för CE-märkning.

Figur 4.10 Dansräknaren inne i testkammaren under EMC-test
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Funktionstest av mjukvara samt hårdvara
För att testa de olika komponenterna och tillhörande kommunikationsprotokoll finns det
fördefinierade testkommandon för både bluetoothenheten och accelerometern. I
accelerometerns fall görs detta med SPI. Genom att skicka ett registervärde (0x00) som är
fördefinierat som deviceID, svarar accelerometern med 0xE5 fungerar detta kan
mikrokontrollern kommunicera med accelerometern.
För att testa funktionen för bluetooth användes UART protokollet samt mobilapplikationen
BLE scanner där vi kan sända och ta emot data från bluetooth modulen. Genom att först
konfigurera bluetoothen med hjälp av fördefinierade AT-Commands för att ställa in namn,
lösenord, baudrate och andra inställningar. Efter att detta var gjort skickades data från
produkten i form av en sträng som sedan kunde tas emot av mobilen.
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5

Resultat

5.1

Mjukvara

5.1.1

Mobilapplikation

Mobilapplikationen agerar som användargränssnitt för systemet och är implementerad till
Android. Alla tunga beräkningar överlämnar mobilapplikationen till servern och detta leder
till en lättare mobilapplikation gällande processorkraft och batterikonsumtion.
Applikationen består av åtta stycken aktiviteter, alla med olika funktioner för användaren.
Första aktiviteten hanterar inloggning. Härifrån kan användaren logga in förutsatt att den
angivit rätt användarnamn och lösenord.
Från aktiviteten för inloggning kan användaren välja att gå vidare till en ny aktivitet för
registrering av användare. Här kan användaren registrera en ny användarprofil förutsatt att
användarnamn eller mailadress inte är upptagna och att mailadressen är angiven på rätt
format. Kontroll av format för mailadressen sker på både klient och serversidan med hjälp av
en implementerad funktion.
När användaren loggat in kommer den till huvudmenyn. Härifrån kan användaren söka efter
andra användare, logga ut, samt trycka sig vidare till sex olika aktiviteter. De olika
aktiviteterna består av inställningar, profil, anslutning till hårdvara, topplistor, anslutning till
evenemang samt visning av hårdvara.
Kommunikationen mellan mobilapplikation och server sker via protokollet HTTP (Hypertext
Transfer Protocol). Eftersom HTTP hanterar textsträngar och binär form har formatet JSON
(Javascript Object Notation) valts för att organisera den data som skickas mellan
mobilapplikation och server. Hur JSON-formatet kan se ut ses i figur 5.1. All kommunikation
som sker görs med hjälp av klassen Data. Här har likt serverapplikationens dataklass alla
metoder för kommunikation mot servern implementerats. Varje gång en användare ropar på
en funktion som kräver överföring av data sker detta via en instans av dataklassen.

Figur 5.1 I bilden visas två element i en JSON-array.
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Aktivitet inloggning
Från inloggningsaktiviteten kan användaren logga in på användarkonto förutsatt att den har
ett konto registrerat. Om användaren inte har något konto kan den klicka sig vidare till
aktiviteten för registrering av ny användare. Om fel lösenord eller användarnamn är angivet
tre gånger under en minut startas en timer, och användaren kan inte utföra fler
inloggningsförsök under en minut, därefter har användaren tre nya försök innan timern startas
på nytt. Denna inloggningskontroll är implementerad på både server och klientsidan för att
motverka brute force attacker. På servern är inloggningskontrollen implementerad med hjälp
av IP-adressen som registreras i tabellen för transaktioner. Bild över aktiviteten kan ses i figur
5.2.

Figur 5.2 Bilden visar aktiviteten för inloggning.
Aktivitet registrering av användare
Under aktiviteten för registrering av användare kan användaren skapa ett nytt konto förutsatt
att användarnamn och mailadress inte är upptagna, samt att mailadressen är angiven på
korrekt format. Formatet på mailadressen kontrolleras både på klient och serversidan, detta
för att förhindra registrering av otillåtet format oavsett vad som agerar klient. Bild över
aktiviteten kan ses i figur 5.3.

Figur 5.3 Bilden visar aktiviteten för registrering av användare.
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Aktivitet huvudmeny
Från huvudmenyn kan användaren navigera sig vidare till aktiviteterna profil, topplistor,
anslutning till event, inställningar, bluetoothanslutning, samt utloggning. Användaren kan
även från huvudmenyn söka efter andra användare och gå vidare till deras användarprofiler.
Bild från huvudmenyn kan ses i figur 5.4.

Figur 5.4 Bilden visar aktivitet huvudmeny.
Aktivitet användarprofil

I användarprofilen kan användaren se personlig information kopplat till användarkontot.
Informationen som visas här är data kopplat till evenemang och personlig progression.
Informationen kopplad till evenemang består av nuvarande evenemang, antal steg på
nuvarande evenemang och position.
Den personliga progressionen kopplad till kontot består av användarens level, progression till
nästa level och en progressions-stapel som visar progression i procent till nästa level. Utöver
detta visas även totalt antal steg tagna för användaren baserat på stegen tagna på alla event
användaren besökt och valt att delta i. Bild över användarprofilen kan ses i figur 5.5.

Figur 5.5 Bilden visar aktiviteten för användarprofil.
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Aktivitet topplistor
Aktiviteten för topplistor används för att kunna visa topplistorna över alla nuvarande
evenemang samt de evenemang som har varit. Evenemangen visas i en expanderbar lista. Vid
tryck på evenemang i listan expanderas den valda listan och visar därefter topp 100
användare för eventet. Användaren kan även välja att trycka på en användare i listan för att
visa dennes användarprofil. Bild på aktiviteten för topplistor kan ses i figur 5.6.

Figur 5.6 Aktivitet över topplistor för evenemang.
Aktivitet anslutning till event

I aktiviteten för anslutning till event kan användaren ansluta sig till evenemang förutsatt att
evenemanget är aktivt, samt att användaren befinner sig inom x kilometers radie från eventets
position. Användarens position är bestämd med hjälp av mobilens mobilnät och GPS,
positionen från evenemanget bestäms på serversidan med hjälp av Haversines formel.
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Aktivitet inställningar
Aktiviteten för inställningar har för närvarande bara en funktion, lösenordsbyte. Användaren
kan här byta lösenord förutsatt att användaren matar in korrekt lösenord för nuvarande
lösenord och anger det nya lösenordet två gånger, där samma lösenord matats in båda
gångerna. Detta för att inget fel skall kunna inträffa där användaren ofrivilligt råkar mata in
fel lösenord som nytt lösenord. I figur 5.7 kan en bild över inställningsaktiviteten ses.

Figur 5.7 Aktivitet för inställningar.
Aktivitet connect
I aktiviteten för connect kan användaren ansluta sig till hårdvaruenheten med hjälp av
bluetooth. Detta förutsatt att enheten är påslagen. När bluetoothen är ansluten kan användaren
uppdatera nuvarande danssteg mot mobilapplikationen via en taktil tryckknapp sittandes på
enhetens chassi. I figur 5.8 kan ett flödesschema över bluetooth kommunikationen ses.

Figur 5.8 Flödesschema över bluetooth-kommunikationen i systemet.
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5.1.2

Server

Servern för projektet utgörs av en Raspberry pi 3. Det är på denna server som
serverapplikationen är implementerad som en Java servlet ihop med databasen. Med sina små
dimensioner, billiga prislapp och låga energikonsumtion (1.4 - 3.7W)[37] gör Raspberry Pi 3
sig utmärkt som server för prototyptestning till projektet.
Den initiala uppstarten av servletmotorn Apache Tomcat 8 tar servern ca 60 sekunder att
utföra, och därefter exekveras en maximal session av kommunikation från klient till databas
och tillbaks på 362 ms (uppkopplingstider inkluderade). Denna siffran är framtagen genom
en metod i testapplikationen. Metoden har utfört testkommunikation mot databasen 50 gånger
i följd, mätt tiden för varje session och tagit ut medeltalet.
Servern har även utsatts för belastningstest för att se hur bra den hanterar inkommande
förfrågningar. Serverns CPU-användning visade på 90% vid 8.61 paket per sekund och så lite
som 16.2% vid 2.31 paket per sekund. En förfrågning i testet motsvarar ett
inloggningsförsök. En graf över hur CPU-användningen såg ut i förhållande till förfrågningar
per sekund kan ses i figur 5.9.

Figur 5.9 Graf över CPU-användning i procent vid förfrågningar från användare..
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5.1.2

Serverapplikation

Serverapplikationen är byggd som en Java servlet ovanpå servletmotorn Apache Tomcat 8.
Applikationen är utvecklad efter en modell där serverapplikationen står för de logiska
beräkningarna och tillhandahåller nödvändiga metoder för att skicka och ta emot data från
databasen. På serverapplikationen finns även ett antal andra metoder implementerade såsom
transaktionshantering, inloggningskontroll, avståndsberäkning med hjälp av Haversines
formel och kontroll av format på emailadress.
Applikationens olika metoder för att skicka och ta emot data till och från databasen är de
metoder som är nödvändiga för att mobilapplikationens alla funktioner skall fungera korrekt.
Med andra ord har en unik metod implementerats för varje funktion i mobilapplikationen.
Transaktionshanteringen görs vid varje interaktion mellan klient och databas. En transaktion
består av ett id över vilken service klienten använt sig av (t.ex. login, register) och en
tidsstämpel över vilken tidpunkt den skett angett i formatet yyyy-mm-dd-hh-mm-ss.
Inloggningskontrollens uppgift är att hindra en användare från att försöka logga in med
felaktiga användaruppgifter för många gånger under en given tidsperiod. Detta för att
förhindra så kallade “brute force attacker” då användaruppgifter testas efter alla möjliga
kombinationer för att försöka knäcka användarnamn och lösenord. Metoderna för
kommunikation mellan klient och databas beskrivs nedan.
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login
Hanterar inloggning av användare. Om inte användarnamnet finns i databasen eller om inte
namn och användarnamn matchar så returneras ett felmeddelande.
register
Registrerar ny användare med användarnamn, lösenord och mailadress som inparametrar. Vid
eventuella fel returneras ett felmeddelande.

getProfileData
Hämtar all nödvändig användardata till privat användarprofil. Här hämtas data såsom level,
nuvarande event, steg på nuvarande event, placering och totalt antal steg.
getEvents
Hämtar alla event som någonsin registrerats från databasen. Returnerar namnen på eventen i
form av en JSONArray.
getEventCompetitors
Hämtar topp 100 tävlanden för givet evenemang sorterat i fallande ordning. Returnerar
JSONArray där varje objekt innehåller användarnamn och antalet danssteg tagna på eventet.
getEventsInArea
Hämtar alla pågående event inom 10 km från användarens nuvarande position.
attendEvent
Registrerar användare på angivet evenemang. Sätter evenemang i databasen samt skapar en
ny rad i tabellen för användare och event.
updateEventStepsAndUserStats
Uppdaterar all nödvändig användardata kopplad till danssteg samt steg kopplade till
användare och evenemang i tabellen event_steps.
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5.1.3

Databas

Databasen är uppbyggd som en relationsdatabas i MySQL och är normaliserad efter de tre
normaliseringsreglerna. Databasens struktur är uppbyggd på fyra stycken tabeller anpassade
efter systemets struktur. Tabellerna består av användartabell, tabell för evenemang, tabell för
användare och evenemang, samt tabell för transaktioner. Tabellerna är relaterade till varandra
genom dess primära och främmande nycklar och blir på så vis sammanhängande. Nedan ses
en bild över hur strukturen för databasen är uppbyggd.

figur 5.10 UML-schema över databasen.

5.1.4

Kommunikation klient och server

Kommunikationen mellan klient och server sker via kommunikationsprotokollet HTTP. All
data som sänds till servern sänds i datapaket som JSON-objekt. JSON är ett textformat
utvecklat för att organisera data som textsträngar och passar därför utmärkt ihop med HTTP.
All data som skickas till servern processeras först i huvudklassen och därefter anropas en
funktion i data-klassen. Vilken funktion som anropas i dataklassen beror på vilket
transaktions-id som kommer i JSON-objektet. Detta id används i sin tur i en switch case
metod för att kunna anropa rätt funktion. Hur kommunikationen ser ut för POST och GET
requests kan ses i bilagan[A].
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5.2

Hårdvara

5.2.1

Komponent resultat

Accelerometer
För att mäta resultat från accelerometern, gjordes det ett test där användaren har haft på sig
produkten och testdansat. Den insamlade datan gjordes om till en graf (figur 5.11), i grafen
kan vi se den insamlad data(svart linje), när algoritmen har ökar antal tagna danssteg (röd
ring) och vilket gränsvärde som var satt för att avgöra om en rörelseförändring räknas som
steg (röd linje). I grafen syns det att vissa större rörelser räknas som två exempel på dessa kan
ses i grafen mellan 15-17 och 70-75.

Figur 5.11 I grafen kan vi se data från accelerometern vid dans.
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Bluetooth
För att testa bluetooth-modulen gjordes tester med hjälp av mobilapplikationen BLE Scanner,
med denna mobilapplikation testades räckvidd och funktion. Räckvidd testades genom att
placera och förändra avståndet mellan mobil och produkt, detta resulterade i att kontakten
tappades vid avståndet 9 meter. För att test om det gick att skicka data från mikrokontroller
till mobilapplikation testades det att skicka olika strängar för att se om mobilapplikationen
fick rätt data. Strängen som skickades till applikationen var “Test1 Test2 Test3” och
detsamma tog applikationen emot och detta visas i figur 5.12

Figur 5.12 Data mottaget av mobilapplikationen BLE Scanner.
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Kritisk spänningsnivå och energiförbrukning
Då batterier har ett spänningsfall över tid behövdes det en undersökning för att se vid vilken
spänning produkten slutar fungera korrekt, testet gjordes med ett spänningsaggregat där
spänningen sänks stegvis för att mäta när produktens moduler slutar fungera. Det visade sig
att vid 2.25 volt slutade 7-segment displayerna fungera och processorn sparade inte längre
data.
Den teoretiskt framtagna strömförbrukningen framtagen enligt figur (5.13) var 23.8903mA
och den mätta 19.4mA=58.2mW. Anledningen till att det finns en differens mellan dessa två
värden är för att produkten aldrig belastar alla system maximalt samtidigt. Med en
medelförbrukning på 19.4mA kommer produkten teoretiskt batteritid att uppnå ca. 100
timmar enligt duracells datasheet[38]. För att testa om detta stämde gjordes ett test där
produkten var påslagen i 30 timmar, efter 30 timmar hade spänningsnivån på batterierna
sjunkit till 2.743 V (1.3715 V för varje batteri), detta stämmer överens med duracells
datasheet.

Maximal strömförbrukning enligt datablad
ADXL345

0.040 mA

ATmega328p

8.38 mA

Bluetooth HM10
74HC595
7-segment display
Total

8.5

mA

0.008 mA
7

mA

23.928mA

Figur 5.13 Maximal strömförbrukning enligt varje komponents datablad.
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Kretskort
Det första kretskortet som gjordes var av dimensionerna 110x60mm och passade bra i chassit.
Kretskortet fungerade inte till en början på grund av missar i designen, men genom att dra om
en del banor med jumperkablar fungerade de flesta delar av kretskortet. Och därmed kunde
funktionstester utföras. Det gjordes även två EMC emission tester, det första testet gjordes
när produkten stod upp och det andra när den låg ner. Resultatet av emissionstestet för
produkten står upp kan ses i figur 5.15, i denna figur ser vi att produkten klarar
emissionskraven med stor marginal. Tyvärr kunde inte tester för kortets bluetooth göras
eftersom EMC-labbet i Halmstad inte har tillgång till den nödvändig utrustningen.

Figur 5.14 Kretskort utan komponenter(t.v) och med komponenter(t.h)

Figur 5.15 Resultat från EMC-test, Röd linje representerar testets gränsvärde och blå linje
produktens emitterande värde.
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Funktionstester av hårdvara
För att uppnå de kraven som ställs på produkten tillverkades kretskortet med möjligheter att
ansluta både en tryckknapp för att starta om systemet samt strömbrytare av av och påslag av
system. För att uppnå kravet med 200 danssteg per minut ställdes samplingsintervallet mellan
räkningarna av danssteg till fyra gånger per sekund. Under testerna uppnådde våra
testpersoner 200 danssteg under en minut, dock som vi kan se enligt figur 5.11 att finns det
en felmarginal mellan vad som är ett danssteg och vad som räknas som ett danssteg enligt
algoritmen. Detta kommer medföra att antalet tagna danssteg enligt produkten kommer vara
högre än vad som faktiskt är taget.
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6

Diskussion

6.1

Diskussion av resultat

Server, serverapplikation och databas
Resultatet för server, serverapplikation och databas kan ses som lyckat då de allra flesta
kraven uppfylls.Börkraven inom datasäkerheten för systemet uppfylls inte inom alla moment.
Eftersom dessa delar inte är fullständiga, hade de också kunnat göras bättre. Börkraven som
inte uppfyllts rör “all data som skickas mellan klient och server är krypterad” och “servern
sparar användarlösenord hashade och saltade i databasen”.
Serverapplikationen hanterar all data för prototyptestning utan problem, och de uppmätta
responstiderna är godkända, men inte bra. Att responstiderna inte är bättre beror antagligen
mest på hur datan sparas på serverns minneskort. Ett problem som i framtiden lösts med en
riktig lösning för server.
Koden för kommunikationen mellan serverapplikationen och databasen fungerar som den
ska, men viss kod är något redundant och hade kunnat komprimeras. Detta är inget som
försämrar prestandan, men koden i sig kan tyckas onödigt lång och gör det svårare för andra
vid vidareutveckling.
Databasen fyller sin funktion, men hade tiden funnits hade saker som level och level
progression separerats till en egen tabell, detta då denna lösningen sett något snyggare ut och
varit bra för vidareutveckling.
Mobilapplikation
Mobilapplikationen fyller sin funktion efter de specade kraven. De tre kraven för
mobilapplikationen var:
● Mobilapplikationen kan visa andra användares profiler.
● Mobilapplikationen kan visa topplistor för evenemang.
● Servern sköter all kommunikation mot databasen.
Strukturen för kommunikationen i mobilapplikationen har fungerat mycket bra, något som
varit en viktig byggsten i designen av applikationen. Det finns en rad funktioner som hade
kunnat implementeras till mobilapplikationen utöver de som redan är implementerade, men
detta ligger under vidareutveckling då dessa inte täcks av tidsramen för arbetet.
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Hårdvara
Generellt fungerade alla komponenterna av hårdvaran utan några större problem, men det
som tagit mest tid i projektet var att få de olika delarna att fungera i programvaran. Den
programmeraren som valdes till projektet kom utan debugger och det har lett till att det inte
alltid varit lätt att identifiera olika buggar/problem, detta hade kunnat underlättas med val av
en annan programmerare med debugger tex. Microchips Atmel ICE som är något dyrare än
USBasp men hade troligtvis underlättat hårdvaruprogrammeringen. Då programmeringen av
hårdvaran tog längre tid än planerat har vissa funktioner som var tänkta att ha med från
början blivit bortprioriterad. Dessa funktioner som valdes bor var tex. att produkten går in i
ett energibesparingsläge när ingen aktivitet utförts under en längre tid och någon form av
varning när spänningsnivån blir för låg.
Hårdvarans strömförsörjning sker direkt via ett par batterier med detta medför också att
systemets inspänning sänks med samma takt som batteriet laddas ur, när systemets
spänningsnivå sänks blir klockfrekvens blir lägre och 7-segmentdisplayerna lyser sämre.
Detta problemet hade kunnat fixas med en step-up regulator som håller spänningsnivån jämn
även om batteriet laddas ur, denna hade också medfört en längre batteritid då systemet inte
slutar fungera vid 2.2 volt längre. Exempel på en sådan spänningsregulator kan vara
SparkFuns Step-Up Breakout - NCP1402 eller MAX856CSA som är en smd variant av step
up regulatorn.
Priset på produkten ändras kraftigt beroende på vart komponenterna köps ifrån, om
komponenterna köps från en svensk nätbutik blev den slutgiltiga kostnaden 488 kr medans
om man köper från ebay blir slutsiffran på 117 kr per produkt se Bilaga E. Då det är en
ganska stor skillnad mellan de två priserna är det viktigt att ha detta i åtanke vid
vidareutveckling av produkten.
Då andra stegräknare använder sig av kompletterande gps och i vissa fall en personlig
kalibrering för att få en mer noggrann beräkning av antal tagna steg, vi har valt att hålla oss
till en simpel lösning då vi enbart förlitar oss på den lokala accelerometerdata. Detta har i
vissa fall varit till vår nackdel då antal tagna danssteg varierar beroende på vem som
använder produkten samt att felmarginalen ökar. Eftersom vår produkt inte kommer användas
i något medicinskt syfte har felmarginalen inte lika stor betydelse som i andra typer rörelse
analys som t.ex. tidigare nämnda Hong Ying[14] där stor felmarginalen har väldigt negativ
påverkan av det slutgiltiga resultatet för detektion av Parkinsons sjukdom. Dock vill vi
minska felmarginalen och några ideér för hur vi skall göra detta kommer presenteras senare i
diskussion.
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Accelerometer
ADXL345 var ett bra val för projektet då den data som erhållits från accelerometern har varit
pålitlig. För att få data från accelerometern valde vi att polla data från accelerometern med ett
intervall på ¼ sekund för att uppnå de 200 registrerade hoppen per minut. Detta gjorde att
ibland kunde ett danssteg räknas som två alternativt fler vilket vi kan se i figur 5.11, då vi
anser att detta inte är en stor felmarginal kommer lösningen till detta problem läggas till i
vidareutveckling.
För att lösa problemet med att ett danssteg räknas mer än en gång skulle det behövas en
utveckling av vår algoritm. En intressant lösning kan vara att använda en algoritm med
machine learning. Med machine learning kan olika danssteg klassificeras, detta kommer
medföra att danssteg som inte medför någon större accelerationsförändring inte
bortprioriteras utan att användarna kan dansa lite hur dom vill. Exempel på en
forskningsartikel där olika typer av rörelse klassificeras med hjälp av en accelerometer är
Andrea Mannini and Angelo Maria Sabatini[15] som nämndes tidigare i rapporten. Då
ADXL345 kommer med avbrottsfunktioner som freefall detection och tap detection hade det
också varit intressant att undersöka om någon av dessa hade bidragit med ett mer pålitligt sätt
att upptäcka danssteg.
Kretskort
Valet att använda Orcad var bra då det underlättade väldigt mycket eftersom vi har jobbat
med verktyget i tidigare kurer. Den första versionen av kretskortet som designades ansågs för
kompakt för att tillverka i skolan, därför togs beslutet att låta en tillverkar göra kortet åt oss.
Detta var ett bra beslut då vi undvek problematik som kan uppstå vid etsning där till exempel
problem som ”att kopparbanor lossar från kretskort” och “kortslutning” kan uppstå, det första
kortet kom tyvärr med några designfel som kunde lagas med hjälp av jumperkablar.
Då kortet klarade av emissions delen av EMC-testet gav detta bra indikationer på att designen
och komponenterna hade kunnats användas för en kommersiell produkt i framtiden.
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6.2

Vidareutveckling

Datasäkerhet
Delar av den tänkta datasäkerheten för projektet fått läggas under vidareutveckling. Detta rör
punkterna kryptering av data, försvar mot SQL-injection, hashning och saltning av lösenord i
databasen och försvar mot known plaintext attacker. Detta, ihop med den implementerade
funktionen mot gissningsattacker är vad som är tänkt att bygga det grundläggande försvaret
mot hacking-attacker för systemet.
Vid ett tidigare skede i projektet var detta tänkt att utgöra en del av kraven för projektet, men
när tiden började rinna ut behövdes omprioriteringar ske. Valet stod mellan att ha ett icke
fullständigt system som slutprodukt, men med datasäkerheten implementerad, kontra ett för
ögat färdigt system med säkerheten lagd som vidareutveckling. Utifrån dessa två olika utfall
gjordes därav valet att nedprioritera implementering av datasäkerheten, även om de tänkta
metoderna och tillvägagångssätten för att utföra detta är framtagna.
Eftersom säkerhetsaspekterna för systemet redan studerats i förstudiefasen och metoder som
rör implementation av dessa punkter är framtagna, är mycket av arbetet för vidareutveckling
av datasäkerheten redan gjort.
Mobilapplikation
Mobilapplikationen hanterar i nuläget alla de mest nödvändiga funktionerna för att skapa en
community-baserad applikation designad efter kravspecifikationen. Möjligheten till
vidareutveckling för mobilapplikationen är nästan obegränsad, men det finns ett antal saker
som är mer självklara än andra.
Mobilapplikationen är i dagsläget bara utvecklad till Android, något som gör användarbasen
begränsad. Att utveckla mobilapplikationen till IOS och eventuellt Windows phone står som
första prioritet för vidareutveckling.
Andra tänkbara utvecklingsmöjligheter för mobilapplikationen är funktioner som vänlista,
möjlighet för användaren själv att välja vilken information som ska vara synlig för sig själv
och för andra, teman på applikationen, mm.
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7

Slutsats

Projektet i sin helhet kan ses som lyckat då både dansräknare och tillhörande system
fungerar. Mobilapplikationen har fått några fler funktioner är vad som satts i kraven, vilket
gör den något mer användarvänlig.
Både basversionen och den mer avancerade versionen fungerar och uppfyller kraven, men det
finns en del saker som kan göras bättre och har därför lagts som förslag till vidareutveckling.
Mobilapplikationen och övriga delar av systemet fungerar bra och gör vad det ska, men
systemet är inte säkert nog för att mobilapplikationen ska kunna släppas i App store eller
Google play. Inte heller är Raspberry Pi 3 ett tänkbart alternativ som server för användning.
Återkoppling till krav
Mål som ska uppfyllas för basversionen kommer att vara:
● Produkten registrerar danssteg upp till en frekvens av 200 steg i minuten.
● Produkten kan nollställas via knapptryck.
● Produkten kan enkelt stängas av / sättas på.
● Produktens yttermått överstiger inte 140-80-40 mm.
● Produktens tillverkningskostnad skall inte överstiga 150 SEK.
● Produktens batteritid med standard AA batterier överstiger 10 timmar.
Alla kraven för basversionen uppfylls.
Mål som ska uppfyllas för den avancerade versionen utöver ovanstående punkter:
● Produkten kan anslutas till med hjälp av Bluetooth.
● En androidapp är tillgänglig med följande funktioner:
- Kan visa användarprofil med lämplig information.
- Kan visa andra användares profiler.
- Kan visa topplistor för evenemang.
● Servern sköter all kommunikation mot databasen.
Alla samtliga krav för den avancerade versionen uppfylls.
Krav som bör uppfyllas gällande datasäkerheten för systemet:
● Servern sparar användarlösenord hashade och saltade i databasen.
● Servern kan kommunicera med mobilapplikationen via HTTPS.
Kraven uppfylls inte.
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Bilagor

Bilaga A Kommunikation
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Bilaga B Kretsscheman
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Bilaga C PCB Layout
Kretskortets topsida

Kretskortets bottensida
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Bilaga D EMC-test

Test Report
Standing
Hardware Setup: EMI radiated\EMI 30MHz to 6GHz - [EMI radiated]
Subrange 1
Frequency Range:

30 MHz - 6 GHz

Receiver:
ESR 7 [ESR 7]
@ VISA (ADR TCPIP::169.254.93.140::INST0::INSTR), SN
1316.3003K07/101520, FW 2.28 SP2, CAL 2018-02-02
Signal Path: EMI 30MHz to 6GHz dBuVm
FW 1.0
Correction Table: EMI 30MHz to 6GHz
Antenna:
HL562E dBuV m
Correction Table (vertical): HL562E 100803 dBuV m
Correction Table (horizontal): HL562E 100803 dBuV m
Antenna Tower:
Maturo Antenna Tower [Maturo Antenna Tower]
@ GPIB0 (ADR 7)
Turntable:
Maturo Turntable [Maturo Turntable]
@ GPIB0 (ADR 7)

EMI Auto Test Template: EMI 55022 30MHz to 6GHz Class B
Hardware Setup:
EMI 30MHz to 6GHz
Measurement Type: Open-Area-Test-Site
Frequency Range:
30 MHz - 1 GHz
Graphics Level Range:
0 dBµV/m - 80 dBµV/m
Preview Measurements:
Graphics Display:
Show separate traces for horizontal and vertical polarization
Sweep Test Template:
EN55022 Class B
Frequency Zoom:
Zoom Sweep Template:

EN55022 Class B

Adjustment:
Template for Single Meas.:

EMI 30MHZ to 6GHz Peak
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Final Measurements:
Template for Single Meas.:

EMI 30MHz to 1GHz Qpeak

Template for Single Meas.:(>1,000GHz)

EMI 30MHZ to 6GHz Peak
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Test Report
Flat
Hardware Setup: EMI radiated\EMI 30MHz to 6GHz - [EMI radiated]
Subrange 1
Frequency Range:

30 MHz - 6 GHz

Receiver:
ESR 7 [ESR 7]
@ VISA (ADR TCPIP::169.254.93.140::INST0::INSTR), SN
1316.3003K07/101520, FW 2.28 SP2, CAL 2018-02-02
Signal Path: EMI 30MHz to 6GHz dBuVm
FW 1.0
Correction Table: EMI 30MHz to 6GHz
Antenna:
HL562E dBuV m
Correction Table (vertical): HL562E 100803 dBuV m
Correction Table (horizontal): HL562E 100803 dBuV m
Antenna Tower:
Maturo Antenna Tower [Maturo Antenna Tower]
@ GPIB0 (ADR 7)
Turntable:
Maturo Turntable [Maturo Turntable]
@ GPIB0 (ADR 7)

EMI Auto Test Template: EMI 55022 30MHz to 6GHz Class B
Hardware Setup:
EMI 30MHz to 6GHz
Measurement Type: Open-Area-Test-Site
Frequency Range:
30 MHz - 1 GHz
Graphics Level Range:
0 dBµV/m - 80 dBµV/m
Preview Measurements:
Graphics Display:
Show separate traces for horizontal and vertical polarization
Sweep Test Template:
EN55022 Class B
Frequency Zoom:
Zoom Sweep Template:

EN55022 Class B

Adjustment:
Template for Single Meas.:

EMI 30MHZ to 6GHz Peak

Final Measurements:
Template for Single Meas.:

EMI 30MHz to 1GHz Qpeak

Template for Single Meas.:(>1,000GHz)

EMI 30MHZ to 6GHz Peak
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Bilaga E Komponenter och kostnader
Tabell över priser och komponenter från ebay, alla priser är satta efter bulkpriser dvs.
minsta beställningsmängd 100st
Komponent

Pris

Antal

Totalt

Källa

Chassi

15

1

15

-

Bluetooth

21.5

1

21.5

ebay

7-segment

5.3 blå/
2.48 röd

5

26.5 blå | 12.37
röd

ebay

ATmega328

12.58

1

12.58

ebay

74HC595

0.54

1

0.54

ebay

ADXL345

8.96

1

8.96

ebay

16mhz crystal

0.439

1

0.439

ebay

Tactile button

0.1

1

0.1

ebay

Reset button

0.88

1

0.88

ebay

Acrylic sheet

2.54

1

2.54

ebay

Kretskort

20

1

20

PCBway

Battery holder

6.2

1

6.2

ebay

Motstånd

0.0825

13

1.0725

ebay

Transistorer

0.0856

5

0.428

ebay

Totalt

116.73 Blå
102.60
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Tabell över komponenter och priser Electrokit, priserna är satta efter bulkpris
Komponent

Pris
(sek)

Antal

Totalt
(sek)

Chassi

15

1

15.00

Bluetooth

119.00

1

119.00

41013078

Electrokit

7-segment

14.50

5

72.50

40300068

Electrokit

ATmega328

27.90

1

27.90

41010051

Electrokit

74HC595

3.39

1

3.39

40370595

Electrokit

ADXL345

189.00

1

189.00

41009776

Electrokit

16mhz crystal

3.96

1

3.96

41002380

Electrokit

Vågomkopplare

11.25

1

11.25

41002801

Electrokit

Reset button

1.65

2

1.65

41001412

Electrokit

Acrylic sheet

2.54

1

2.54

Electrokit

Kretskort

20

1

20.00

PCBway

Batteri hållare

9.00

1

9.00

41004726

Electrokit

Motstånd

0.18

13

2.34

40818233

Electrokit

Transistorer

1.80

5

9.00

40320004

Electrokit

Kondensatorer

0.50

6

3

40503054

Electrokit

Totalt

Artikelnumm Källa
er
-

487.88
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