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SAMMANFATTNING
Allmänheten har en stor efterfr̊agan av produkter inom om-
r̊adet för hemautomation. Den senaste bluetoothstandarden
Bluetooth Low Energy skapar nya möjligheter för intressan-
ta produkter som underlättar vardagen. Lösningar som IR
och Wi-Fi ger inte de förutsättningar som krävs för att p̊a
ett energisn̊alt och praktiskt sätt erbjuda s̊adana produk-
ter, n̊agot som Bluetooth Low Energy gör. I denna rapport
diskuteras standarden i syfte att redogöra för hur den kan
användas för att automatisera ett hem.

För detta examensarbete implementerades en strömbrytar-
prototyp och en iOS-applikation, vilka användes för att un-
dersöka och p̊avisa ett koncept för hur tekniken kan tilläm-
pas för hemautomation. Resultaten visar att teknikens räck-
vidd är dess främsta begränsning. Likas̊a visas hur signal-
styrkan kan användas som en utlösande faktor för att styra
en strömbrytare.

Denna rapport redogör ocks̊a för hur systemet uppn̊ar inte-
roperabilitet genom att implementera en utarbetad profil.

ABSTRACT
The public has a great demand of products in the field of
home automation. The latest Bluetooth standard, Blue-
tooth Low Energy creates new opportunities for interesting
products that simplifies everyday life. Solutions such as in-
frared and Wi-Fi do not qualify for an energy e�cient and
practical way to o↵er such products, which Bluetooth Low
Energy does. In this report, the standard is discussed in or-
der to account for how it can be used to automate a home.

For this thesis a power switch prototype and an iOS-
application where implemented, which where used to inves-
tigate and to demonstrate a concept for how the technology
can be applied for home automation. Results shows that
the range is the main limitation of the technology. It is also
shown how the signal strength may be used as a trigger to
control a power switch.

This report also describes how the system achieves interop-
erability by implementing a custom profile.

1. INLEDNING
Hemautomation, som integrerar elektriska enheter i hemmet
med varandra för att skapa smarta hem, har under l̊ang tid
intresserat allmänheten. Samhället söker hela tiden nya sätt
att underlätta och automatisera vardagen.

IR-lösningar, som traditionellt använts för fjärrkontroller, är
problematiska bl.a. för att IR inte kan penetrera väggar el-
ler täckande förem̊al. Många av dagens smarttelefoner har
inte möjlighet att kommunicera med de IR-enheter som an-
vänds för hemautomation vilket medför att nya lösningar
som involverar smarttelefoner begränsas.

Wi-Fi-lösningar har brister som t.ex. hög energiförbruk-
ning[4]. Detta är inte lämpligt för lösningar som ämnas för
handh̊allna enheter med begränsad batterikapacitet. Wi-Fi-
lösningar ställer ocks̊a ett krav p̊a en gemensam knutpunkt
i form av en tr̊adlös router. Wi-Fi använder radiofrekvens
istället för ljus för att skicka data. Detta gör att Wi-Fi-
lösningar kan användas trots avskärmande väggar och före-
m̊al.

Bluetooth är, liksom Wi-Fi, en teknik som använder radio-
frekvenser för att skicka data och kan därför ocks̊a penetrera
väggar och förem̊al. Bluetooth är jämfört med Wi-Fi betyd-
ligt mer energisn̊alt[4]. Många av dagens smarttelefoner har
redan stöd för den senaste standarden, Bluetooth Low Ener-
gy, vilket skapar möjligheter att bygga applikationer som p̊a
ett energisn̊alt sätt är medvetna om den kringliggande om-
givningen och som är oberoende av en central knutpunkt.

1.1 Syfte och frågeställningar
Detta examensarbete ämnar att undersöka Bluetooth Low
Energy-standarden, samt genom att implementera en ström-
brytare och en iOS-applikation, redogöra för hur standarden
kan användas för att automatisera ett hem. De b̊ada im-
plementationerna syftar till att kunna genomföra praktiska
tester i olika miljöer, för att ställa resultaten i relation till
standardens teoretiska underlag. D̊a m̊alet är att undersö-
ka om standarden är lämplig för hemautomation fokuserar
redogörelsen p̊a egenskaper hos standarden som kan anses
relevanta för dessa syften.

1.1.1 Vad gör Bluetooth Low Energy energisnålt?
Vilka faktorer p̊averkar energiförbrukningen och vilka åtgär-
der kan programvaruutvecklare av Bluetooth Low Energy-
lösningar vidta för att minimera energiförbrukningen? Hur
behandlar standarden detta problem? Detta är intressant,
inte minst för iOS-enheten, som ju nästan alltid är batte-
ridriven d̊a användaren bär den p̊a sig. För strömbrytarens
del är energiförbrukningen ett mindre problem eftersom den
är avsedd att styra annan elektrisk utrustning och kan där-
med f̊a strömförsörjning via samma eluttag som denna. Det
finns dock användningsfall där batteridrift för strömbryta-



ren kan vara aktuellt, exempelvis om denna skulle levereras
som en komponent av en annan produkt med begränsad
batterikapacitet. Dessa fall gör fr̊agan intressant även för
strömbrytaren.

Delar av denna fr̊ageställning besvaras i avsnitt 2.3, där re-
sultat av litteratursstudier redovisas.

1.1.2 Vilken räckvidd kan uppnås?
I en hemmiljö är det bland annat intressant att veta hur
l̊ang räckvidd som kan uppn̊as mellan iOS-applikationen och
strömbrytaren, d̊a detta sätter begränsningar för slutanvän-
daren i och med att fjärrstyrningen kan sluta fungera. Detta
skulle kunna ske p̊a avst̊and som lätt kan uppn̊as i ett hem.

1.1.3 Hur kan signalstyrkan utnyttjas för att auto-
matisera hemmet?

D̊a hemautomation syftar till att göra vardagen bekvämare,
undersöks hur fjärrstyrningen av strömbrytaren kan auto-
matiseras genom att använda signalstyrkan som ett sätt att
ändra dess läge. Om signalstyrkan och därmed närheten till
strömbrytaren kan användas skulle t.ex. en mobiltelefon au-
tomatiskt kunna tända en lampa när användaren befinner
sig i närheten. Undersökningarna ämnar visa p̊a n̊agra av
de problem som kan uppst̊a med en s̊adan lösning och ge en
uppfattning av hur bra den kan fungera i verkligheten.

1.1.4 Hur uppnås interoperabilitet?
Det finns i dagsläget m̊anga typer av applikationer och pro-
dukter för, exempelvis sjukv̊ard, träning och hälsa, som an-
vänder Bluetooth. Antalet som använder Bluetooth Low
Energy blir snabbt fler[29]. Trots detta fungerar m̊anga pro-
dukter fr̊an olika tillverkare tillsammans, vilket gör det in-
tressant att undersöka vad som gör detta möjligt samt hur
interoperabilitet kan uppn̊as i ett scenario där strömbrytare
och mobilplattformar fr̊an flera tillverkare används.

1.2 Avgränsningar
Implementationen kommer ej testas för att hantera tillfällen
d̊a tv̊a iOS-applikationer försöker styra samma Bluetooth
Low Energy-strömbrytare samtidigt. Hänsyn kommer att
tas för att göra detta möjligt, dock kommer dessa situationer
inte undersökas närmare under detta examensarbete.

Redovisning av hur utveckling för iOS- eller Arduinoplatt-
formen görs är till större delen avgränsat fr̊an denna rapport.
Dock behandlas vissa beslut och designval som gjorts.

Mätning av energiförbrukning av det utarbetade systemet
utförs ej under detta examensarbete.

1.3 Målgrupp
Denna rapport är riktad till personer med teknisk bakgrund.
De som läser denna rapport förväntas känna till allmänt
kända tekniska produkter och begrepp. Dessa förklaras inte
närmare i denna rapport.

1.4 Begrepp, förkortningar och termer
Advertising För att en bluetoothenhet ska kunna hittas

av andra enheter och vara anslutningsbar krävs det

att den meddelar sin närvaro. Detta görs med adver-
tisementpaket, som med jämna tidsintervall sänds ut.
Detta görs oavsett om det finns n̊agon annan blue-
toothenhet som lyssnar efter dessa eller ej. Paketet kan
inneh̊alla information om enhetens namn, vilka tjäns-
ter den erbjuder m.m.

Arduino Uno En Open Source-plattform best̊aende av
h̊ardvara som kan programmeras för att t.ex. styra oli-
ka enheter[2].

BLE Shield Tilläggsmodul till Arduino Uno som ger stöd
för Bluetooth Low Energy, och möjliggör för exter-
na enheter att kommunicera tr̊adlöst med Arduino
Uno[27].

Bluetooth Low Energy (BLE) Den senaste bluetooth-
standarden sedan Juli 2010. Denna standard kallas
även Bluetooth 4.0, Bluetooth Smart och Bluetooth
Smart Ready.

Broadcast I Bluetooth Low Energy innebär broadcast att
tjänstspecifik data skickas som en del av adverstise-
mentpaket. Denna data kan s̊aledes läsas utan att an-
slutning mellan tv̊a enheter upprättas.

Cocoa Touch Cocoa Touch är det ramverk som används
för att utveckla applikationer för iOS-enheter och är
en variant av Cocoa som används för OS X. Cocoa
Touch har dock ett högre fokus p̊a komponenter för
touch-baserade grafiska gränssnitt[18].

Core Bluetooth Core Bluetooth är det ramverk som åter-
finns i iOS och ger en utvecklare tillg̊ang till Bluetooth
Low Energy funktionalitet i en applikation. Ramverket
inkluderar klasser som CBCentralManager, CBPerip-
heral, CBPeripheralManager samt tillhörande delege-
ringsprotokoll.

GATT St̊ar för Generic Attribute Profile och introduce-
rar koncepten tjänster och egenskaper (se efterföljande
punkt ”Profiler, tjänster och egenskaper”) samt relatio-
nerna mellan dessa. GATT definierar ocks̊a de proce-
durer som kan användas för att upptäcka och använda
tjänsterna och egenskaperna.

iOS Ett operativsystem för Apples mobiltelefoner (iPhone)
och surfplattor (iPad).

Indikationer & notifikationer Indikationer och notifika-
tioner kan användas för att l̊ata en periferienhet (se
efterföljande punkt ”Periferi- & centralenhet”) tala om
för en centralenhet att data i en egenskap förändrats.
Centralenheten kan begära att h̊allas uppdaterad om
denna information av periferienheten utan att konti-
nuerligt läsa egenskapen.

Indikationer kräver ett svar fr̊an centralenheten för att
nästa indikation ska kunna skickas. När en periferien-
het skickar en notifikation krävs inte detta svar och en
notifikation kan därför betraktas som mindre tillförlit-
lig.

Periferi- & centralenhet En centralenhet som innehar
rollen som klient initierar en anslutning. En periferien-
het som innehar rollen server inväntar en anslutning.
Dessa initieras och accepteras p̊a en fysisk länk.



B̊ade central- och periferienheten m̊aste ha b̊ade en
sändare (transmitter) och en mottagare (reciever)[34].

Notera att beskrivningen av periferi- och cen-
tralenhet ovan konceptuellt är mycket lik klient-
serverarkitekturen, men gäller endast för länklagret i
bluetoothspecifikationen.

Profiler, tjänster och egenskaper Profiler i bluetooth-
sammanhang definierar användningsfall och beteenden
som bluetoothenheter använder för att kommunicera
med varandra. En applikation som implementerar stöd
för en profil blir kompatibel med alla de bluetoothen-
heter som implementerar den. En profil kan inneh̊alla
en eller flera tjänster (services), som i sin tur kan inne-
h̊alla en eller flera egenskaper (characteristics). Dessa
kan läsas och/eller skrivas av en annan enhet. Profiler,
tjänster och egenskaper beskrivs vidare i avsnitt 2.2.2.

RSSI RSSI st̊ar för Received Signal Strength Indication och
är ett värde p̊a signalstyrkan för en radiosignal i den
mottagande antennen. Ett högre RSSI avser en stark
signalstyrka. Core Bluetooth använder ett RSSI i m̊at-
tenheten decibel[14].

Server & klient Många av de bluetoothprofiler som finns
har designats enligt en liknande klient-serverarkitektur
som HTTP-protokollet för hemsidor p̊a Internet[47].
En server h̊aller information (state) som klienten be-
höver och begär av servern (data).

2. VAD ÄR BLUETOOTH?
Bluetooth är en tr̊adlös teknologi, för kommunikation p̊a
distanser upp till 100 meter, som finns i m̊anga av de
elektroniska enheter som säljs idag. Dessa inkluderar mo-
biltelefoner, datorer, bilar samt produkter för sjukv̊ard och
hemunderh̊allning. Teknologin möjliggör anslutning och ut-
byte av information om tv̊a enheter befinner sig i närheten
av varandra[35].

1994 utvecklades Bluetooth av det svenska företaget Erics-
son. 1998 gick en grupp företag samman för att bilda orga-
nisationen Bluetooth SIG (Special Interest Group) för att
underh̊alla och vidareutveckla tekniken[46].

De första versionerna av Bluetooth designades för att möjlig-
göra kommunikation mellan enheter utan kablar. Teknikens
mest använda produkt har kommit att bli handsfree och
headsets för mobiltelefoner. En högre och högre bandbredd
krävdes för att att förbättra standarden och för att kunna
ersätta kablar[7].

Bluetooth Low Energy, även kallad 4.0 och Bluetooth Smart,
lanserades 2010[48]. Istället för att öka bandbredden har var-
je del av arkitekturen för Bluetooth Low Energy designats
för att vara s̊a energisn̊al som möjligt. Hög bandbredd har
åsidosatts till förm̊an för l̊ag energiförbrukning. De äldre ver-
sionerna av Bluetooth designades för att uppn̊a ett par da-
gars standbytid, medan Low Energy har designats för ett
par års[7].

2.1 UUID och Bluetooth Base UUID
UUID st̊ar för Universally Unique Identifier och är ett hex-
adecimalt värde som används för unik identifikation. I Blu-
etooth Low Energys profildefinitioner används UUID för

att unikt identifiera bl.a. tjänster och egenskaper. iOS-
applikationer använder ocks̊a UUID internt för att identi-
fiera Bluetooth Low Energy-enheter.

Bluetooth SIG har reserverat en serie UUID:n, att an-
vända endast för vanliga och registrerade ändam̊al. Des-
sa UUID:n är alla baserade p̊a basen 00000000-0000-1000-
8000-00805F9B34FB, och kallas Bluetooth Base UUID[34].
Ett fullständigt UUID har alltid längden 128 bitar, men
UUID:n med längden 16 bitar används ofta eftersom full-
ständiga UUID:n tar upp stor plats i datapaketen. Ett 16-
bitars UUID är alltid baserat p̊a Bluetooth Base UUID. När
ett UUID p̊a 16 bitar hanteras, görs först en enkel aritmetisk
operation enligt följande:

Fullständigt UUID = 16 bit UUID ⇤ 296 +

+ Bluetooth Base UUID

Det innebär i praktiken att de positioner som är markera-
de med x nedan ersätts med 16-bitarsvärdet, och bildar ett
fullständigt UUID baserat p̊a Bluetooth Base UUID.

0000xxxx� 0000� 1000� 8000� 00805F9B34FB

2.2 Profiler
Bluetooth definierar konceptet profil med m̊alet att möj-
liggöra interoperabilitet, dvs. utbyte av information samt
att använda den information som utbytts. Detta möjliggör
för olika applikationer/enheter att fungera tillsammans[34].
Tanken är att en enhet som implementerar stöd för en profil
blir kompatibel med alla andra enheter som implementerar
samma profil. Konceptet finns även i tidigare versioner av
bluetoothstandarden än Low Energy.

Mer konkret används profiler i Low Energy för att definie-
ra alla de funktioner och egenskaper som är nödvändiga för
användningsfallet samt för att definiera hur de olika lagren i
bluetoothstandarden ska fungera tillsammans[34]. En profil
specificerar ocks̊a hur applikationerna ska bete sig (uppträ-
da) och vilka dataformat som används.

För att tv̊a enheter ska kunna kommunicera med varand-
ra krävs ocks̊a att profilen definierar vilka krav som m̊aste
uppfyllas. Dessa krav specificerar hur en enhet ska kunna
hitta tjänster hos en annan enhet, samt vilken information
som är nödvändig för att tv̊a enheter ska kunna ansluta till
varandra p̊a applikationslagret.

En profil förklaras lättast genom att först introducera attri-
but och hur de används, som ligger till grund för tjänster
och egenskaper. Dessa är de tv̊a viktigaste best̊andsdelarna
i en profil, och beskriver dess beteende.

2.2.1 Attribute Protocol
I Attribute Protocol (ATT), definieras begreppet attribut
som ett stycke addresserbar data best̊aende av tre fält: at-
tributadress, attributtyp och attributvärde. Ett attribut in-
neh̊aller allts̊a ett värde, exempelvis ett mätvärde fr̊an en
temperatursensor, tillsammans med information om vilken
enhet värdet har (temperatur, tid, etc). D̊a en periferien-
het kan inneh̊alla flera attribut av samma enhet, används
en 16-bitars adress för att unikt peka ut attribut [7]. Figur
1 illustrerar uppbyggnaden av ett attribut och dess tre fält.



Figuren visar ocks̊a storleken p̊a varje fält i antal oktetter.
En oktett är en sekvens av åtta bitar.

Figur 1: Attribut

Tillsammans skapar dessa attribut en databas som ligger
sparad i en attributserver p̊a den enhet som agerar server.
En klient kan sedan använda Attribute Protocol för att kom-
municera med servern för att läsa och skriva dessa attribut.
B̊ade central- och periferienheten har, i Bluetooth Low Ener-
gy, en attributserver[34].

Kommunikation med attributservern och databasen sker hu-
vudsakligen med följande typer av meddelanden, men det
finns även varianter p̊a dessa[34]:

• Find Information Request, vilket gör det möjligt för
en klient att upptäcka vilka attribut som finns p̊a ser-
vern, och vilka datatyper dessa har. Informationen re-
turneras fr̊an servern i form av en Find Information
Response.

• Read Request, är en förfr̊agan som skickas fr̊an klien-
ten till servern för att f̊a läsa ett attributs värde. At-
tributet identifieras med sin 16-bitars adress. Värdet
returneras med återvändande Read Response.

• Write Request, skickas fr̊an klienten till servern för att
begära att det medskickade värdet skrivs till det adres-
serade attributet. Skrivningen bekräftas med ett Write
Response.

• Write Command, som fungerar som en Write Request
med undantaget att skrivningen inte bekräftas av ser-
vern.

• Handle Value Notification, som skickas fr̊an servern till
klienten för att upplysa denna om värdet p̊a ett attri-
but. En mottagen notifiering bekräftas ej av klienten.

• Handle Value Indication, som är samma som Hand-
le Value Notification, med tillägget att klienten måste
svara med en bekräftelse p̊a mottagen indikation. Det-
ta görs med en Handle Value Confirmation.

Ett attribut associeras med information som talar om vilka
av ovanst̊aende kommunikationssätt som används samt vilka
rättigheter som ska användas (läs och skrivrättigheter samt
om autentisering behövs)[7].

2.2.2 Generic Attribute Profile
Generic Attribute Profile (GATT) byggs ovanp̊a ATT och
definierar tv̊a roller: klient och server. Dessa är avsedda att
användas av en bluetoothapplikation. En enhet kan ha stöd

för b̊ada dessa roller, och kan agera b̊ade server och kli-
ent samtidigt. All kommunikation sker via Attribute Pro-
tocol[34].

GATT definierar ocks̊a en gruppering av, i huvudsak, tv̊a
typer av attribut: tjänst och egenskap. Dessa kan b̊ada
adresseras med antingen ett 16-bitars eller ett 128-bitars
UUID[34][7]. En tjänst definieras i standarden som en sam-
ling av data tillsammans med regler som definierar dess bete-
ende, där varje data tillsammans med sina respektive regler
bildar en egenskap. En tjänst kan ocks̊a inkludera en annan
tjänst.

Figur 2 visar hur attribut kan grupperas med andra attribut.
I figuren visas attributen tjänst och egenskap grupperade.

Figur 2: Profil

Den struktur som beskrivs i figur 2 gör det möjligt för en
applikation som inte följer en specifik applikationsprofil att
lista alla de tjänster och egenskaper som en GATT-server
gör tillgängliga, tillsammans med tillhörande beskrivningar,
p̊a ett användarvänligt sätt. Samtidigt möjliggörs återan-
vändning av existerande tjänster och egenskaper, vilket med-
för interoperabilitet mellan applikationer som implemente-
rar stöd för profilen.

GATT är valfritt att implementera för de tidigare bluetooth-
standarderna, men är obligatoriskt för Low Energy eftersom
det används för att hitta tjänster p̊a andra enheter[34].

2.2.3 Existerande profiler lämpliga för strömbrytare
Bluetooth Developer Portal är en portal för utvecklare av
bluetoothsystem. P̊a portalen publiceras de profiler, tjäns-
ter, egenskaper m.m. som standardiserats av Bluetooth SIG.
Av de profiler som finns p̊a Bluetooth Developer Portal kan
inte n̊agon appliceras till fullo d̊a de inte exakt motsvarar
det användningsfall som strömbrytaren är tänkt att verka i.
Dock finns det tjänster och egenskaper som är användbara,
även om ingen motsvarar strömbrytarens aktuella läge. En
tjänst som är aktuell om strömbrytaren drivs av ett batte-
ri är Battery Service. Den har en egenskap, Battery Level,
som m̊aste vara läsbar och som kan notifieras till en ansluten
klient om niv̊an ändras[38].

En annan tjänst är Tx Power, som är aktuell eftersom ut-
sändningse↵ekten fr̊an strömbrytaren p̊averkar fjärrkontrol-
lens (smarttelefonens) mottagning. Därmed p̊averkas telefo-
nens beräkning av RSSI, som är avgörande för att den ska
kunna använda signalstyrkan som en utlösare för att ändra
dess läge[41].

Tjänsten Device Information, med i huvudsak egenskapen
Manufacturer Name String är relevant ifall systemet släpps
till allmänheten. Det innebär att applikationer kan visa nam-
net p̊a tillverkaren av strömbrytaren. Även Model Number



String är relevant om flera olika modeller av strömbrytaren
släpps, s̊a att applikationer kan visa även detta[39]. Modell-
nummer har dock ingen betydelse för kompatibiliteten mel-
lan applikationer och strömbrytare, d̊a en definierad profil
är konstant och garanterar kompatibilitet.

Strömbrytaren kan via tjänsten Generic Access tillgänglig-
göra anslutningsparametrar[40]. Dessa kan med fördel an-
vändas av iOS-enheten för att minska energiförbrukning-
en i strömbrytaren. Generic Access har även egenskaper-
na Device Name, som tillgängliggör strömbrytarens fulla
namn, samt egenskapen Peripheral Preferred Connection
Parameters för anslutningsparametrar. Den senare specifi-
cerar bland annat parametrar s̊a som Minimum/maximum
Connection Interval och Slave Latency som förklaras när-
mare i avsnitt 2.3.4. Generic Access har ocks̊a en egenskap
vid namn Appearance, vilken kategoriserar enheten s̊a att
en smarttelefon kan sortera hittade enheter efter kategori
eller visa en passande ikon. Tyvärr finns det ingen lämplig
kategori att tilldela en strömbrytare[36].

Strömbrytaren kan använda egenskapen Date Time, som
h̊aller datum och tid. Exempelvis skulle denna kunna an-
vändas för att bestämma en viss tid d̊a strömbrytaren ska
sl̊a till eller ifr̊an. Detta under förutsättning att strömbry-
taren känner till aktuell tid.

Om strömbrytaren utrustas med en temperatursensor kan
egenskapen Temperature Measurement användas för att av-
göra om strömbrytaren ska sl̊a till eller ifr̊an, samt för att
tillgängliggöra aktuell temperatur till en applikation.

2.3 Energieffektivitet
Förändringar som gjorts i arkitekturen har gjort att Blue-
tooth Low Energy kan h̊alla en l̊ag energiförbrukning samt
möjliggöra nya användningsomr̊aden. Förändringarna möj-
liggör för en enhet att vara mer närvarande i sin omgivning,
genom att dela och utnyttja information fr̊an andra enheter,
trots en begränsad batterikapacitet[7].

Energiförbrukning kan mätas p̊a olika sätt. Om kretsen har
återkommande hög energiförbrukning i korta intervaller ten-
derar batteriet att förbrukas snabbt[7]. Att undvika denna
typ av förbrukning är därför relevant för enheter med be-
gränsad batterikapacitet.

2.3.1 Bithastighet och modulation
Antalet bitar som kan skickas under en sekund kallas för
bithastighet (bit rate). Vid hög bithastighet behöver radion
inte vara aktiv under lika l̊ang tid d̊a det g̊ar fort att skicka
den data som ska skickas. Denna faktor bidrar till en lägre
energiförbrukning. Om hög bithastighet ska uppn̊as krävs
en mer komplex metod för att kunna skapa och tolka radio-
signalen, dvs. modulation och demodulation. Denna faktor
ökar energiförbrukningen. Väljs ett komplext modulations-
schema ökar ocks̊a den kortvarigt höga energiförbrukningen
eftersom tyngre beräkningar görs när radion är aktiv.

Modulationsschemat Gaussian Frequency Shift Keying, som
är ett mindre komplext modulationsschema, har valts för
Bluetooth Low Energy. Genom att väga den tid som radion

behöver vara aktiv mot komplexiteten i modulationssche-
mat har den högsta bithastighet som kräver minst energi i
relation till andra modulationsscheman hittats[7].

2.3.2 Korta paket
Ett vanligt förekommande problem i m̊anga tr̊adlösa tek-
niker är frekvensavvikelse. Detta innebär att sändningsfre-
kvensen avviker fr̊an den specificerade frekvens som data för-
väntas överföras p̊a. Frekvensavvikelsen sker pga. att kiseln
som används till kretsarna i bluetoothmodulen upphettas
under sändning. Andra tr̊adlösa tekniker undviker vanligen
problemet med frekvensavvikelse genom att använda kretsar
som kalibrerar avvikelsen. P̊a s̊a sätt kan sändningsfrekven-
sen h̊allas inom ramarna för den standard som avses. Dessa
kalibreringskretsar drar ocks̊a energi och ökar därför den to-
tala energiförbrukningen[7].

I Bluetooth Low Energy har problemet med frekvensavvikel-
ser tacklats genom att h̊alla paketen med information väldigt
korta. Tv̊a typer av paket används i standarden. Datapaket,
med 328 bitars längd, samt advertisementpaket med en max-
imal längd p̊a 376 bitar. Eftersom Bluetooth Low Energy
sänder data med en bit rate p̊a 1 Mbps, dvs. 1000000 bitar
/ sekund tar det längsta paketet endast 376µs att skicka.
Denna korta tid är inte tillräcklig för att kiselns tempera-
tur ska p̊averka frekvensavvikelsen mer än vad standarden
kan till̊ata. Eftersom Bluetooth Low Energy designats utan
kalibreringskretsar har ett tidspann p̊a 150µs införts mel-
lan varje paket för att ge kiseln möjlighet att svalna. Det-
ta tidsspann kallas Inter Frame Space[34] och är inget som
programvaruutvecklaren behöver ta hänsyn till vid imple-
mentation av applikationer. Detta regleras i länklagret av
Bluetooth Low Energy. Avsaknaden av kalibreringskretsar
möjliggör lägre energiförbrukning, men minskar samtidigt
kapaciteten för snabb överföring av data.

2.3.3 Låg overhead
Varje paket inneh̊aller information som krävs för att pake-
tet ska kunna levereras rätt. Informationen i pakteten be-
hövs för att mottagaren ska kunna avgöra om paketet är
adresserat till denna, vilken typ av paket det är, längden
och slutligen information för att upptäcka bitfel i paketet.
Denna information kallas för overhead och utgör 80 bitar
av ett Bluetooth Low Energy-paket. Denna data krävs för
transporten av informationen, men är inte relevant infor-
mation för applikationen som sänder datan. Eftersom varje
bit kostar energi är det av relevans att l̊ata applikationsdata
utgöra s̊a stor del av paketet som möjligt. Om ett paket rym-
mer mer applikationsdata krävs färre paket för att slutföra
överföringen och den totala energiförbrukningen blir därför
lägre. E↵ektiviteten kan mätas genom att jämföra antalet
bitar som inneh̊aller applikationsdata med overhead[7]. Om
det maximala utrymmet för applikationsdata utnyttjas i ett
okrypterat paket kan 73% av paketet användas för denna
information.

Antal bitar applikationsdata

Totalt antal bitar f ör hela paketet

=
216
296

⇡ 73%

Allt utrymme som finns tillgängligt för applikationsdata be-
höver inte alltid utnyttjas pga. att den återst̊aende eller to-



tala datamängden som ska skickas är liten. Är denna data-
mängd exempelvis endast en oktett, dvs. åtta bitar, sjunker
e↵ektiviteten för detta paket.

Antal bitar applikationsdata

Totalt antal bitar f ör hela paketet

=
8
88

⇡ 9%

Om paket krypteras sjunker e↵ektiviteten ytterligare pga.
att fyra oktetter av data som krävs för att autentisera av-
sändaren läggs till varje paket. Krypterade paket är därför
32 bitar större än okrypterade paket och har 112 bitar over-
head istället för 80 bitar[7].

2.3.4 Anslutningsintervall och latens
Mellan enheter under anslutning skickas paket i grupper.
Denna typ av sändning kallas för ett anslutningsevent. Ti-
den mellan starten av tv̊a anslutningsevent kallas för anslut-
ningsintervall och bestäms av den enhet som initierar anslut-
ningen[31]. Tiden för anslutningsintervallet m̊aste väljas till
en multipel av 1,25 ms och inom tidsramen 7,5 ms till 4
sekunder[34].

Om ett l̊angt anslutningsintervall väljs möjliggör det att en-
heterna kan vara inaktiva under en längre tid mellan an-
slutningseventen. Detta sparar mycket energi. Har enheten
data att skicka m̊aste den dock vänta till nästa anslutnings-
intervall och därför är l̊anga intervall en nackdel d̊a färre
möjligheter ges att skicka data[24]. Anslutningsintervallet är
en kritisk parameter för att optimera energiförbrukningen i
b̊ade central- och periferienhet.

En periferienhets latens beskriver hur ofta den m̊aste besva-
ra ett anslutningsevent. Givet att periferienheten är den en-
het som oftast är i stort behov av att vara energisn̊al kan dess
latens justeras för att möjliggöra att denna kan ha mindre
aktiv radio än centralenheten. Mer konkret innebär det att
periferienheten kan vara inaktiv längre än till nästa anslut-
ningsevent om den inte har n̊agon ny information att skicka.
Detta gör att mycket energi kan sparas i periferienheten. Om
periferienheten f̊ar ny information kan den välja att lyssna
p̊a ett av de anslutningsevent som annars skulle ignorerats.
P̊a s̊a sätt bibeh̊alls möjligheten att snabbt kunna skicka ny
information när denna blir tillgänglig[7].

Latensen för periferienheten kan inte vara för hög. En anslut-
ning har en maximal tid för d̊a minst ett anslutningsevent
ska ha besvarats. Om inte detta uppfylls anses anslutningen
vara bruten. Denna tidsram kallas för supervision timeout
och bestäms av centralenheten.

Den enhet som agerar periferienhet kan ocks̊a önska att cen-
tralenheten ändrar anslutningsparametrar till s̊adana som
är fördelaktiga ur energiförbrukningssynpunkt. Dessa pa-
rametrar tillgängliggörs för centralenheten via en egenskap
som kallas Peripheral Preferred Connection Parameters[31]
alternativt skickas fr̊an periferienheten med ett s̊a kallat
Connection Parameter Update Request under en aktiv an-
slutning[34]. Fördelaktiga maximala och minimala anslut-
ningsintervall kan ocks̊a tillgängliggöras via advertisement-
paket fr̊an periferienheten. Dessa återfinns i informationsty-
pen Slave Connection Interval Range AD[34].

2.3.5 Kryptering
För att möjliggöra tillförlitlig kommunikation har alla data-
paket en bit som fungerar som ett sekvensnummer. Detta se-
kvensnummer skiljs fr̊an tidigare pakets sekvensnummer och
används för att den mottagande enheten ska kunna avgöra
om ett inkommande paket är ett nytt paket eller om paketet
mottagits tidigare. Kryptering av paket görs oberoende av
viss overheaddata. Den resulterande krypteringen av data
förändras inte om overheaddata som t.ex. sekvensnummer,
nästa förväntade sekvensnummer osv. skulle förändras. När
en paketförlust uppst̊ar och paketet m̊aste skickas igen be-
höver paktet därför inte krypteras om. Samma resultat som
vid förra krypteringstillfället kan d̊a återanvändas. Tack va-
re oberoendet av overheaddata kan kryptering göras innan
radion aktiveras. Vid mottagande av krypterade paket kan
datan lagras i länklagret för att dekrypteras när radion in-
aktiverats.

Dessa åtgärder gör att energiförbrukningen kan h̊allas p̊a en
jämnare niv̊a. Genom att minska antalet tillfällen d̊a åter-
kommande hög energiförbrukning uppst̊ar i korta intervaller
minimeras risken för att batteriet förbrukas snabbt [7].

3. ARDUINO UNO OCH BLE SHIELD
Arduino är en elektronikplattform för att bygga h̊ardvaru-
prototyper för olika ändam̊al[1]. Plattformen används ofta
i hobbyverksamhet för att lära sig grunderna i h̊ardvarunä-
ra programmering. Det finns flera olika produkter att välja
mellan, varav Arduino Uno är en av de minsta[2]. H̊ardvaran
kan sedan kommunicera med en dator via seriell kommuni-
kation (USB) för utveckling, felsökning eller annat informa-
tionsutbyte.

Till Arduino finns ocks̊a ett flertal tilläggsmoduler. Dessa
kallas p̊a engelska för shields, eftersom de monteras p̊a Ardu-
inons befintliga stiftlister, och allts̊a täcker Arduinon. BLE
Shield fr̊an RedBearLab[27] är en tilläggsmodul som gör det
möjligt för Arduino Uno att kommunicera med en annan
enhet via Bluetooth Low Energy.

BLE Shield använder bluetoothmodulen nRF8001 DX/D
fr̊an Nordic Semiconductor, vilket är en modul som enbart
fungerar med Bluetooth Low Energy[32]. För att möjliggöra
kommunikation med det systemprogram som installeras p̊a
Arduinon använder modulen ett Application Controller In-
terface (ACI) med ett Serial Peripheral Interface (SPI). ACI
definierar de meddelandeformat som används för kommuni-
kationen. SPI används sedan för förmedla dessa meddelan-
den till nRF8001[31].

3.1 Kodbibliotek
Till BLE Shield medföljer ett o�ciellt kodbibliotek fr̊an Red-
BearLab för att underlätta kommunikationen mellan pro-
gramvaran i Arduino Uno och nRF8001[28]. Biblioteket är
skrivet i programspr̊aket C.

Det finns ocks̊a ett tredjepartsbibliotek för nRF8001, varav
ett är arduino-nrf8001 som är skrivet av Guan Yang[53].
Detta bibliotek är skrivet i programspr̊aket C++.

Dessa kodbibliotek hanterar kommunikationen med
nRF8001. Kommunikationen sker asynkront via SPI i
form av kommandon som skickas fr̊an systemprogrammet



Figur 3: Kommunikation mellan systemprogrammet
och bluetoothmodulen

till nRF8001 och via events fr̊an nRF8001 till system-
programmet[53]. Det finns tv̊a typer av kommandon:
systemkommandon och datakommandon. Ett systemkom-
mando m̊aste bekräftas med ett event innan ett nytt
systemkommando kan skickas till nRF8001, men ett antal
datakommandon kan köas i en bu↵er i väntan p̊a exekve-
ring[31]. Figur 3 illustrerar hur kodbiblioteket möjliggör för
systemprogrammet att kommunicera med nRF8001, där
kommandon till nRF8001 köas, och där nRF8001 svarar
med events.

3.2 Utvecklingsmiljö och nRFgo Studio
För utveckling av Arduinons programvara används vanligt-
vis den o�ciella utvecklingsmiljön, Arduino Software, som
hanterar kompilering och installation av programvara p̊a en
Arduino[3]. Det finns även en Serial Monitor som gör det
möjligt att ta emot och skicka text till och fr̊an en Arduino
via USB. Detta är ocks̊a det huvudsakliga sättet att felsöka
programvaran p̊a en Arduino.

D̊a BLE Shield har bluetoothmodulen nRF8001 används
programmet nRFgo Studio fr̊an Nordic Semiconductor för
att skapa en kompatibel implementation av en bluetooth-
profil[33]. Som resultat av nRFgo Studio genereras automa-
tiskt tre filer (förutom den XML-fil som endast används av
programmet).

• services.h

• services.c

• services lock.h

Det o�ciella kodbiblioteket använder tv̊a av dessa filer,
services.h och services.c, som b̊ada behöver modifieras för
att fungera tillsammans med kodbiblioteket. Likas̊a behöver
kodbiblioteket modifieras om den profil som dessa filer im-
plementerar skiljer sig fr̊an den exempelprofil som medföljer.

Tredjepartsbiblioteket behöver bara services.h för att funge-
ra, och kräver inga (eller mycket sm̊a) ingrepp i services.h
eller i kodbiblioteket. Som en konsekvens av detta flyttas en

del komplexitet till det systemprogram som använder kod-
biblioteket.

Filen services lock.h används när systemet är färdigutveck-
lat, för att permanent lagra konfigurationen i nRF8001 s̊a
att den inte längre kan ändras och inte längre försvinner vid
återställning eller strömförlust[31].

nRFGo Studio har ett grafiskt gränssnitt som underlättar
konfigurationen. Trots detta krävs god insikt i bluetooth-
specifikationen för att först̊a dess inställningsmöjligheter och
begränsningar.

4. APPLIKATIONSUTVECKLING
En del av detta examensarbete best̊ar av att implemente-
ra en mobilapplikation som möjliggör kommunikation med
Bluetooth Low Energy. Nedan beskrivs relevanta moment
och beslutsunderlag för detta arbete.

4.1 Plattformar
För att kunna utveckla en mobilapplikation som kommuni-
cerar med Bluetooth Low Energy krävs en plattform som
har en Bluetooth Low Energy-modul. Plattformen behöver
ocks̊a ett operativsystem med drivrutiner, samt ett program-
meringsgränssnitt (API) för utvecklare att använda denna
standard. Plattformarnas marknadsandel är en intressant
faktor vid valet av plattform d̊a en bredare publik kan n̊as
om en plattform med stor marknadsandel väljs.

Sista kvartalet 2012 stod tv̊a stora aktörer för 91,1% av den
totala marknadsandelen för använda mobila operativsystem:
Googles operativsystem Android hade en marknadsandel av
70,1% medan Apples iOS hade 21,0%[51].

4.1.1 Androidplattformar
Flera mobilleverantörer som t.ex. Samsung och HTC leve-
rerar idag, 2013, sina telefoner med stöd för Bluetooth Low
Energy. De flesta av deras modeller använder Googles mobi-
la operativsystem, Android. Tyvärr finns det inget o�ciellt
stöd för Bluetooth Low Energy i tidigare androidversioner
än 4.2 (API Level 17), vilket är den senaste versionen vid
tidpunkten för utförandet av detta arbete[22]. Istället har
vissa tillverkare t.ex. Motorola[26], p̊a egen hand släppt eg-
na bibliotek och ramverk. Detta gör det sv̊art att utveckla
applikationer som fungerar p̊a enheter fr̊an flera tillverkare.

Nya uppgifter presenterades p̊a utvecklarkonferansen Goog-
le I/O i Maj 2013. De nya uppgifterna gör gällande att of-
ficiellt stöd för Bluetooth Low Energy kommer att finnas i
kommande version, 5.0, av Android. Enligt uttalandet kom-
mer denna version släppas n̊agra m̊anader (ospecificerat hur
m̊anga) efter konferansen[21].

Det finns ett pressmeddelande fr̊an Broadcom som anty-
der att deras ramverk för Bluetooth Low Energy inkluderas
i Android 4.2[52]. I ramverkets dokumentation hävdas att
det är förinstallerat p̊a enheter med stöd för standarden[5].
Detta undersöktes genom att ramverket installerades p̊a en
Samsung Galaxy S3. En enkel applikation som anropade ett
antal av de metoder som återges i dokumentationen kördes
p̊a enheten. Detta resulterade i applikationskrash med fel-
meddelanden om saknade metoder i underliggande system.



P̊a grund av det bristande stödet för tekniken, samt det fak-
tum att den mobiltelefon som fanns att tillg̊a för arbetet var
en Samsung Galaxy S3, uteslöts plattformen fr̊an examens-
arbetet.

4.1.2 iOS-plattformar
När Apple släppte den fjärde versionen av sin smarttelefon
iPhone, kallad iPhone 4S i Oktober 2011, hade telefonen ut-
ökats med stöd för Bluetooth Low Energy[13]. Fem m̊anader
efter lanseringen av iPhone 4S, Mars 2012, släppte Apple den
tredje versionen av sin pekplatta iPad. Även denna fick stöd
för den nya bluetoothstandarden[12]. iOS är därför det mest
använda mobila operativsystemet med stöd för Bluetooth
Low Energy.

Ett programmeringsgränssnitt för Bluetooth Low Energy för
iOS släpptes i samband med iOS 5 i Oktober 2011. För att
kunna utveckla en applikation som använder sig av Blue-
tooth Low Energy m̊aste applikationen rikta sig mot an-
vändare som har iOS 5 eller senare installerat p̊a sin enhet.
Apple publicerar inte n̊agon statistik över vilken version av
operativsystemet deras användare använder. Applikations-
utvecklare som mäter denna statistik genom sina applika-
tioner rapporterar dock att 0,9% - 1,4% av användarbasen
har en äldre version än iOS 5 installerad p̊a sin iPhone eller
iPad[50][23]. Den största delen av de användare som har en
iOS-enhet har en tillräckligt uppdaterad version av iOS för
att ha stöd för Bluetooth Low Energy.

H̊ardvarumässigt krävs en iPhone 4S eller senare[13], alter-
nativt en iPad 3 eller senare[12]. Även iPad Mini har stöd
för Bluetooth Low Energy.

4.1.3 Windows Phone 8-plattformar
Windows Phone 8 är ytterligare ett mobilt operativsystem
med stöd för den senaste bluetoothstandarden[25]. Windows
Phone 8:s l̊aga marknadsandel p̊a 2,6% gör operativsystemet
mindre intressant för implementation av detta arbete.

4.2 Applikationsutveckling för iOS
I detta avsnitt beskrivs applikationsutveckling som specifikt
berör iOS-plattformar.

4.2.1 Core Bluetooth Framework
Core Bluetooth är det ramverk som implementerar Blue-
tooth Low Energy för iOS och Mac OS X i Cocoa. Upp-
byggnaden av ramverket gör att programmeraren kan tänka
mindre p̊a hur bluetoothstacken är uppbyggd och mer p̊a
hur ramverket ska användas för att applikationen ska kunna
utnyttja Bluetooth Low Energy. För att möjliggöra kommu-
nikation fr̊an applikationen används flera, genom ramverket,
tillgängliga klasser.

För att kommunicera med Bluetooth Low Energy som cen-
tral görs detta genom en instans av klassen CBCentralMa-
nager. Ramverket har ocks̊a klasser som representerar olika
komponenter av Bluetooth Low Energy. CBService represen-
terar en tjänst, CBCharacteristic representerar en egenskap
osv. Hjälpklasser som t.ex. CBUUID finns ocks̊a tillgängliga
för att underlätta hur enheter, tjänster och egenskaper unikt
kan identifieras[14].

Core Bluetooth är ett asynkront ramverk. De processer som
körs av ramverket exekveras i en egen tr̊ad och när proces-
sen är klar f̊ar ett bestämt objekt i applikationen ett återan-
rop med information om hur processen gick med tillhörande
relevant data. Ett återanrop (callback) är ett bestämt styc-
ke kod som exekveras vid en senare bestämd tidpunkt. För
en iOS-applikation som agerar centralenhet innebär det att
objektet som f̊ar dessa återanrop m̊aste implementera pro-
tokollet CBCentralManagerDelegate.

Kommunikationen med en periferienhet fr̊an en iOS-
applikation bygger p̊a tre olika tillst̊and: upptäcka, utforska
och interagera[8]. Först upptäcks periferienheten av centra-
lenheten, sedan utforskar centralenheten vilka tjänster pe-
riferienheten erbjuder. Slutligen läser och/eller skriver cen-
tralenheten till periferienhetens olika egenskaper.

En central- och en periferienhet kan bindas till varandra.
Om s̊a är fallet e↵ektiviserar Core Bluetooth kommunikatio-
nen med denna genom caching. Detta innebär att upptäckta
tjänster och egenskaper lagras i centralenheten för att dessa
inte ska behöva efterfr̊agas av periferienheten igen vid nästa
anslutning.

4.2.2 Databas
För att lagra objekt i en iOS-applikation används vanligen
Core Data, ett ramverk, som i bakgrunden drivs av en re-
lationsdatabas[15]. Core Data är ett bra alternativ om ap-
plikationen byggs ut för att stödja delning av data mellan
flera olika enheter. För detta kan t.ex. Apples molntjänst
iCloud användas med fördel om databasen är baserad p̊a
Core Data.

4.2.3 Utvecklingsmiljö
iOS-applikationer utvecklas i programspr̊aket Objective-C
med utvecklingsmiljön Xcode. Denna inkluderar bl.a. iOS-
simulator, analyserings- och felsökningsverktyg m.m. Xco-
de möjliggör ocks̊a enkel kompilering av applikationer med
Clang LLVM som är en kompilator för Objective-C[20].

4.2.4 Designmönster
I Cocoa Touch som används vid utveckling av iOS-
applikationer används främst designmönstret Model-View-
Controller (MVC)[19]. MVC är ett designmönster som in-
nebär att en klasseparation görs mellan klasser som: h̊aller
och kapslar in data (modeller), presenterar information för
användare (vyer) och klasser som knyter samman dessa tv̊a
typer av klasser (kontroller). Målet med denna struktur är
att klasser ska uppn̊a en högre niv̊a av oberoende av varanda
för att kunna återanvändas i andra sammanhang.

Vy- och kontrollerklasser kombineras ofta till samma klass
vid utveckling av iOS-applikationer. Detta innebär att en
kontroller äger sitt grafiska gränssnitt / vy och ansvarar
främst för att kommunicera med modellerna för att presen-
tera information i sin vy. Detta är inte det vanligaste sättet
att implementera designmönstret MVC där separation mel-
lan dessa tre moduler är grundstenen för mönstret. Apple
förespr̊akar ocks̊a att separation mellan modulerna bibeh̊alls
i den m̊an det är fördelaktigt. Cocoa Touch har dock m̊anga
klasser som bygger p̊a vyer och kontroller i kombination[19].



5. METOD
Detta avsnitt behandlar de angreppssätt som valts för im-
plementationen av systemet som helhet, samt dess kom-
ponenter best̊aende av strömbrytarprototypen och iOS-
applikationen.

5.1 Angreppssätt
Flera angreppssätt har övervägts för implementation av sy-
stemet. Dessa presenteras i detta avsnitt.

5.1.1 Angreppssätt 1
Det första angreppssättet innebär att iOS-enheten etablerar
en anslutning till en strömbrytare varje g̊ang en användare
vill ändra strömbrytarens läge. Den största fördelen är att
flera iOS-enheter kan användas för att styra samma ström-
brytare samtidigt, bortsett fr̊an den begränsade tid d̊a för-
ändring av dess läge görs.

Det är möjligt för alla iOS-enheter i närheten att h̊allas upp-
daterade om strömbrytarens läge, utan att behöva ansluta
till denna. Det görs möjligt genom att l̊ata strömbytarens lä-
ge spridas i de advertisementpaket som skickas fr̊an ström-
brytaren. Angreppssättet beskrivs i figur 4, som visar hur
strömbrytarna (som i figuren illustreras som lampor) spri-
der sitt läge via advertisementpaket och till̊ater anslutning-
ar fr̊an alla iOS-enheter. Dock kan en iOS-enhet inte an-
sluta till en strömbrytare under den korta tid som denna
har en anslutning fr̊an en annan iOS-enhet. Direkt efter att
ett kommando, för att ändra strömbrytarens läge, sänts till
strömbrytaren avslutas anslutningen. Strömbrytaren börjar
d̊a sända advertisementpaket för att till̊ata nya anslutning-
ar, vilket gör det möjligt att använda m̊anga iOS-enheter
för att styra samtliga strömbrytare i ett hem.

Figur 4: Angreppssätt 1

5.1.2 Angreppssätt 2
Ett andra angreppssätt innebär att iOS-enheten etablerar
och h̊aller aktiva anslutningar till kringliggande strömbry-
tare, vilket figur 5 visar. Detta sätt att angripa problemet
möjliggör ett väldigt snabbt sätt att ändra strömbrytarens
läge eftersom iOS-enheten inte behöver etablera en ny an-
slutning för varje kommando. Eftersom anslutningen till en
strömbrytare bibeh̊alls finns det ingen möjlighet, eller be-
hov, av att sprida strömbrytarens läge via advertisement-
paket, eftersom ingen annan enhet kan ansluta till denna.
Istället kan det aktuella läget indikeras eller notifieras till
den anslutna iOS-enheten för att uppmärksamma denna p̊a

att strömbrytarens läge ändrats. Det senare kan ske om läget
kan ändras p̊a n̊agot annat sätt än via Bluetooth, exempelvis
med en h̊ardvaruknapp p̊a strömbrytaren.

En stor nackdel med angreppssättet är att endast en iOS-
enhet åt g̊angen kan styra strömbrytarna eftersom strömbry-
taren inte kan sända advertisementpaket under en etablerad
anslutning. Därmed finns det inget sätt för de andra iOS-
enheterna att se strömbrytarens aktuella läge.

Figur 5: Angreppssätt 2

5.1.3 Angreppssätt 3
Ett tredje angreppssätt är att tillämpa en anslutningslös
modell där all kommunikation sker via icke anslutningsba-
ra advertisementpaket, som visas i figur 6. Strömbrytarna
växlar mellan att sända sitt läge via advertisementpaket
och att lyssna efter advertisementpaket som sänds fr̊an n̊a-
gon iOS-enhet, och ändrar läget baserat p̊a informationen i
det mottagna paketet. Likas̊a växlar iOS-enheterna mellan
att lyssna efter advertisementpaket som sänds fr̊an n̊agon
strömbrytare, inneh̊allandes dess aktuella läge, och att vid
behov, sända ut advertisementpaket inneh̊allandes det öns-
kade värdet för en strömbrytare. Detta innebär att b̊ade
iOS-enheterna och strömbrytarna m̊aste implementera rol-
lerna Broadcaster och Observer, som definieras i Generic
Access Protocol[34]. Dessa förklaras inte närmare i denna
rapport. D̊a modellen är anslutningslös innebär det att det
inte finns n̊agot sätt att bekräfta att ett kommando tagits
emot av strömbrytaren, annat än att l̊ata iOS-enheten fort-
sätta broadcasta sitt kommando tills dess att strömbrytaren
börjar broadcasta det önskade läget.

Denna modell är bra i bemärkelsen att inga anslutningar
behöver initieras, samt att flera enheter har möjlighet att
styra samma strömbrytare. Dock kan situationer uppst̊a d̊a
en styrande enhet begär förändring till ett läge samtidigt
som en annan styrande enhet begär förändring till ett annat
läge. Vid tidigare nämnda angreppssätt ändras strömbry-
tarens läge av den styrande enhet som för tillfället har en
etablerad anslutning. Vid detta angreppssätt vet inte ström-
bytaren vilka advertisementpaket som ska prioriteras högst
och det önskade läget för strömbrytaren kan p̊a s̊a sätt kol-
lidera.

5.1.4 Motivation av valt angreppssätt
För implementationen har det första angreppssättet valts ef-
tersom det för användningsfallet är av stort intresse att l̊ata
flera enheter styra t.ex. lamporna i hush̊allet, vilket är den



Figur 6: Angreppssätt 3

stora begränsningen i angreppssätt 2. Det är vanligt att fa-
miljemedlemmar har varsin mobiltelefon eller surfplatta där
möjligheten att ändra strömbrytarens läge inte bör begrän-
sas till endast en enhet.

Tyvärr har inte den bluetoothmodul som används vid im-
plementationen, nRF8001, stöd för att observera adverti-
sementpaket[31]. Annan h̊ardvara krävs därför för att det
tredje angreppsättet ska vara tillämpbart.

5.2 Energieffektiviet
För att besvara vad som gör Bluetooth Low Energy s̊a ener-
gisn̊alt har litteratur studerats. Boken Bluetooth Low Ener-
gy: The developers handbook (2012)[7] av Robin Heydon har
varit den främsta resursen för besvarandet. Robin Heydon
har i sitt yrke som standardarkitekt arbetat med, samt för-
bättrat, alla versioner av bluetoothspecifikationen och var
en av dem som drev igenom specifikationen för Bluetooth
Low Energy.

Inga egna tester utförs i detta arbete för att bekräfta el-
ler dementera de resultat som p̊aträ↵ats i litteratursstudien.
Resultaten används dock som underlag för de implementa-
tionsbeslut som programvaruutvecklaren själv kan p̊averka
för att minimera energiförbrukningen. Dessa beslut redovi-
sas i avsnitt 6.1.

5.3 GATT-profil
En profil för systemet utarbetades med hjälp av de resurser
och den dokumentation som finns p̊a hemsidan för Bluetooth
Developer Portal[45]. Första steget i processen var att stu-
dera den o�ciella guiden för utveckling av profiler, Custom
Profile Development[42], samt de befintliga standardiserade
GATT-profilerna. Det visade sig att den guiden innehöll fel,
vilket yttrade sig genom att dess XML-exempel inte stämde
överens med de profiler som redan fanns, varken avseende
syntax eller semantik.

Som beskrivs i bilaga A.2 definieras en profil med hjälp av
ett antal XML-dokument. Under litteratursstudierna upp-
täcktes avsaknad av referensdokumentation som beskriver
hur dokumenten ska utformas för att följa standarden, och
vad de olika XML-elementen betyder. Som en konsekvens av
detta användes enbart de existerande GATT-profilerna som
underlag när profilen utarbetades. För att säkerställa att de
resulterande dokumenten använde korrekt syntax och till̊at-

na XML-element användes en XML-validator. Dokumenten
validerades tillsammans med de XML Schemas[49] som be-
skriver den semantik som de existerande profilerna är base-
rade p̊a.

I enlighet med guiden Bluetooth Interoperability and Profi-
les[43] analyserades först behovet; vad systemet behöver ha
stöd för. Sedan definierades profilen fr̊an botten och upp;
allts̊a i ordningen egenskap, tjänst och profil. Egenskapen,
vid namn OnO↵, syftar till att h̊alla strömbrytarens aktuella
läge. Datatypen för egenskapen definierades till ett sannings-
värde. Tjänsten gavs namnet Power Switch och syftar till att
exponera strömbrytarens aktuella läge samt möjliggöra för
andra enheter att ändra det. I tjänsten definierades regler
för rättigheter och beteende för OnO↵, s̊asom att den m̊aste
vara läs- och skrivbar samt broadcastas.

Profilen namngavs till RemoteSwitch, och i den specifice-
rades tv̊a roller. Den ena rollen, kallad Power Switch, är
avsedd att användas av en enhet som agerar strömbrytare.
Den andra rollen, kallad Remote, är avsedd för den enhet
som kontrollerar strömbrytaren. För denna implementation
är rollen Power Switch den enhet som agerar periferienhet
och rollen Remote är den enhet som agerar central. Den
resulterande profilen kräver att b̊ada rollerna implemente-
rar stöd för tjänsten Power Switch eftersom de b̊ada ing̊ar i
användningsfallet. I rollen Power Switch definierades den re-
dan o�ciella tjänsten Device Information som valfri. Tjäns-
ten kan inneh̊alla information som exempelvis tillverkarens
namn, modellnummer m.m.

För resulterande GATT-profil, se bilaga A.3.

Denna profil implementerades sedan b̊ade i iOS-
applikationen och i strömbrytaren. Detta arbete beskrivs i
avsnitt 5.4 samt 5.5.

5.4 Arduino Uno och BLE Shield
Implementationsarbetet inleddes med studier av det o�ci-
ella kodbiblioteket, för att först̊a hur den använder profiler,
tjänster och egenskaper. Detta i syfte att finna ett sätt att
implementera den egna profilen, som definierades i avsnitt
5.3, och för att kunna planera hur kodbiblioteket skulle mo-
difieras för att stödja profilen. Studierna av kodbiblioteket
ledde till ytterligare studier av produktspecifikationen för
nRF8001 och Bluetooth Core Specification version 4.0. Det-
ta för att först̊a begrepp, koncept och exekveringsflödet i
kodbiblioteket.

Vidare undersöktes nRFGo Studio för att först̊a hur verk-
tyget skulle användas för att implementera profilen. De be-
grepp och tekniska termer som användes medförde ytterli-
gare studier av nRF8001 Product Specification, Bluetooth
Core Specification samt boken Bluetooth Low Energy: The
Developer’s Handbook.

Målet med den inledande studiefasen var att kunna p̊abörja
implementationen i förväg, d̊a BLE Shield beställdes fr̊an
Hong Kong och förväntades anlända först n̊agon vecka efter
arbetets p̊abörjan. Den första versionen av profilen bygg-
des upp fr̊an grunden med hjälp av nRFGo Studio, där en
lokal tjänst vid namn Power Switch inneh̊allandes en egen-
skap kallad OnO↵, med datatypen boolean, lades till. Egen-



skapen ställdes in som b̊ade läs- och skrivbar, samt att en
skrivning omedelbart och automatiskt skulle bekräftas. Al-
la andra inställningar lämnades orörda i detta skede. Se-
dan gjordes nödvändiga förändringar i kodbiblioteket för att
de genererade filerna services.h och services.c skulle fungera
med detta, avseende namn p̊a konstanter, funktionssignatu-
rer och datatyper. Kodbiblioteket modifierades med texte-
ditorn Vim och systemprogrammet med utvecklingsmiljön
Arduino Software.

När tilläggsmodulen BLE Shield levererades installerades
först det o�ciella demonstrationsprogrammet, för att be-
kräfta att h̊ardvaran fungerade som väntat. Efter det instal-
lerades det egenutvecklade programmet, vilket genast orsa-
kade problem som yttrade sig genom att nRF8001 inte skic-
kade ut n̊agra advertisementpaket och allts̊a inte kunde hit-
tas av andra enheter. Efter mycket felsökning, utan att hitta
n̊agon tydlig orsak till problemet, annat än att nRF8001 inte
verkade konfigureras p̊a rätt sätt, gjordes profilen om fr̊an
grunden. Denna g̊ang baserades profilen p̊a den exempelpro-
fil som medföljde kodbiblioteket. Exempelprofilens tjänster
och egenskaper togs bort och ersattes av den egna profilen,
med alla andra inställningar orörda. De genererade filerna
installerades men nRF8001 sände fortfarande inga adverti-
sementpaket.

Under felsökningen uppdagades det att det fanns ett tredje-
partsbibliotek som kunde användas tillsammans med BLE
Shield och nRF8001[53]. Fördelen med detta kodbibliotek
över Red Bear Labs kodbibliotek är att det har en översk̊ad-
ligare fil- och kodstruktur, som underlättar felsökning. Dess-
utom behöver inte filen services.c användas, vilket minskar
beroendet mellan biblioteket och de filer som nRFGo Stu-
dio genererar. Systemprogrammet skrevs om fr̊an grunden
för tredjepartsbiblioteket och installerades p̊a Arduino Uno.
D̊a biblioteket inte är specifikt skrivet för RedBearLabs BLE
Shield fungerade inte den automatiska återställningen som
behövdes för att nRF8001 skulle starta efter konfigurerings-
stadiet. Som en lösning p̊a problemet anslöts en av de digi-
tala utg̊angarna till samma pin som återställningsknappen
p̊a tilläggsmodulen, reset rf, och biblioteket modifierades s̊a
att utsignalen p̊a utg̊angen är l̊ag som standard och hög
för att trigga återställningen. Detta gjorde att advertising
fungerade och strömbrytaren kunde därmed hittas av andra
enheter.

Det fortsatta arbetet fokuserade p̊a att undersöka hur ström-
brytaren skulle kunna meddela sitt aktuella läge, s̊a att det-
ta kan reflekteras i iOS-applikationens grafiska gränssnitt. I
synnerhet studerades hur broadcasting och advertising fun-
gerar, och hur ett värde, som när som helst kan ändras, kan
skickas med i strömbrytarens advertisementpaket.

Med underlag av litteraturen, i huvudsak Bluetooth Core
Specification och nRF8001 Product Specification, hittades
informationstypen Service Data AD som möjliggör placering
av tjänstspecifik data i advertisementpaketen. Detta utnytt-
jades av systemprogrammet för att meddela strömbrytarens
aktuella läge[7]. För att nRFGo Studio skulle kunna genere-
ra filerna var det dock nödvändigt att aktivera inställningen
broadcastpipe för tjänsten. Likas̊a var det nödvändigt att
ändra UUID b̊ade för tjänsten och egenskapen, s̊a att dessa
baserades p̊a Bluetooth Base UUID, av samma anledning.

Att UUID:t baseras p̊a Bluetooth Base UUID är ett problem
som diskuteras i avsnitt 7.4.

Under utvecklingen upplevdes ett problem som innebar att
det tog l̊ang tid för iOS-enheten att avsluta anslutningen
efter att ett kommando för att ändra strömbrytarens läge
skickats. Tillfälligt aktiverades bonding för att undersöka om
tiden p̊averkades av att strömbrytarens tjänster och egen-
skaper är kända av iOS-enheten sedan tidigare. Undersök-
ningen visade att tiden p̊averkades positivt, men att det var
l̊angt ifr̊an tillfredsställande. Enligt flera ino�ciella källor
beror fördröjningen p̊a ett problem / designval i vissa ver-
sioner av iOS, som h̊aller anslutningen öppen en begränsad
tid efter det att iOS-applikationen begärt att anslutningen
ska stängas. Problemet löstes genom att strömbrytaren, s̊a
snart ett kommando tagits emot, initierar en stängning av
anslutningen. Därmed kunde bonding tas bort.

5.5 iOS-applikation
Detta avsnitt behandlar beslut och val som gjorts vid im-
plementation av iOS-applikationen. Detta innefattar appli-
kationsarkitektur, grafiskt gränssnitt, databas m.m.

5.5.1 Applikationsarkitektur
Applikationsarkitekturen definierades för att möjliggöra ett
abstraktionslager mellan applikationens grundfunktionalitet
och de klasser som bidrar med användarinteraktion. Målet
med denna abstraktion är att göra delar av applikationen
oberoende av den teknik som används för att ändra ström-
brytarens läge samt att göra det enkelt att dela den grund-
läggande funktionaliteten till andra projekt.

För att kapsla in den grundläggande funktionaliteten skapa-
des ett statiskt bibliotek[17]. För biblioteket definierades ett
generellt programmeringsgränssnitt som gör att användaren
av biblioteket inte behöver fundera p̊a hur förändringen av
strömbrytarens läge g̊ar till. Med denna abstraktionsniv̊a är
det, i teorin, möjligt att byta ut den bakomliggande tekni-
ken mot n̊agon annan utan att behöva ändra de applikatio-
ner som använder biblioteket, s̊a länge den nya tekniken kan
användas för det definierade programmeringsgränssnittet.

Fjärrströmbrytningsbibliotek

Basapplikation

Gränssnitt

Figur 7: Applikationsarkitektur

Figur 7 visar hur applikationen är konstruerad. Fjärrström-
brytningsbiblioteket inneh̊aller all den funktionalitet som
krävs för att hitta och använda kringliggande strömbrytare,
samt lagra information om dessa. Basapplikationen definie-



rar klasser för grafiskt gränssnitt och interaktion. När en an-
vändare trycker p̊a en strömbrytare i det grafiska gränssnit-
tet svarar basapplikationen genom att kalla p̊a den metod i
fjärrströmbrytningsbiblioteket som ändrar en fysisk ström-
brytares läge.

5.5.2 Grafiskt gränssnitt
Det inledande arbetet bestod i att definiera ett gränssnitt
för applikationen. Gränssnittet utarbetades för att p̊a ett
tydligt sätt kunna visa vilket läge strömbrytaren har, den
aktuella signalstyrkan och för att göra det enkelt för en an-
vändare att byta strömbrytarens läge. Gränssnittet syns i
figur 8. I applikationens huvudvy visas de strömbrytare som
en användare har sparat med dess tillhörande namn. Varje
strömbrytare visas som en box. Till höger i varje box finns
en list vars färg representerar den aktuella signalstyrkan. I
mitten av boxen syns en cirkel med en beskrivande text som
beskriver strömbrytarens aktuella läge.

Figur 8: Grafiskt gränssnitt

5.5.3 Databas
Implementationen kräver ingen lagring av komplexa objekt
eller relationer. Endast en entitet för lagring av de strömbry-
tare som en användare har funnit och valt att spara krävs.
Tabell 1 visar vilka entitetattribut entiteten för strömbryta-
ren givits. Entitetattributet namn är det namn som BLE-
strömbrytaren har och uuid används för att unikt identi-
fiera denna. Threshold och threshold switch on används för
att lagra det gränsvärde d̊a iOS-enheten automatiskt ska sl̊a
till eller fr̊an strömbrytaren baserat p̊a signalstyrka mellan
enheterna.

5.5.4 Designmönster
Utöver de typiska designmönster som används för imple-
mentation av iOS-applikationer, se avsnitt 4.2.4, har andra
designmönster använts.

Datatyp Entitetattribut
String name
String uuid
Int threshold
Boolean threshold switch on

Tabell 1: Strömbrytarentitet

Eftersom den klass som används i iOS-applikationen för
att agera centralenhet, CBCentralManager, lämpligen en-
dast bör finnas i en instans krävdes ett designmönster för
att utföra olika åtgärder som begärs av användaren i en
bestämd ordning. Genom att tillämpa kommandomönstret
(command pattern) kan kommandoobjekt skapas och läg-
gas p̊a en kö för exekvering i tur och ordning[30]. I iOS-
applikationen innebär det att när en användare begär att en
strömbrytare ska ändra sitt läge s̊a instansieras ett objekt
av klassen RSSetSwitchStateCommand. Objektet inneh̊al-
ler all den information som krävs för att CBCentralMana-
ger ska kunna utföra åtgärden. Objektet placeras sedan i en
kö för exekvering. När det är först i kön används den av
CBCentralManager för att ändra strömbrytarens läge. När
kommandot exekverats klart tas det bort och nästa kom-
mando fr̊an kön körs.

5.5.5 Signalstyrka
Genom att studera dokumentationen för Core Bluetooth
utforskades möjligheter att arbeta med signalstyrka i iOS-
applikationen. I dokumentationen presenteras tv̊a olika me-
toder för att f̊a tillg̊ang till den befintliga RSSI:n till en pe-
riferienhet. Den ena metoden används inom en anslutning
mellan tv̊a enheter[11] och den andra för att upptäcka RSSI
till ej anslutna periferienheter[10].

Det angreppssätt som valts bygger p̊a att en anslutning
upprättas till strömbrytaren först när användaren begär att
strömbrytarens läge ska ändras. Metoden för att upptäcka
RSSI till ej anslutna periferienheter är därför aktuell för im-
plementation.

Det objekt som implementerar CBCentralManagerDelegate,
som beskrivs i 4.2.1, f̊ar relevanta återanrop när olika händel-
ser inträ↵ar i CBCentralManager. En av dessa händelser är
när en ny periferienhet upptäcks, alternativt varje g̊ang ett
advertisementpaket tas emot. Återanropet inneh̊aller pekare
till olika objekt. Dessa inkluderar instansen av CBCentral-
Manager, ett objekt som representerar den periferienhet som
upptäckts, vilken data som p̊aträ↵ades i advertisementpake-
tet samt ett heltal som representerar den RSSI som paketet
togs emot p̊a. Den metod som m̊aste implementeras för att
f̊a ett återanrop är:

- (void)centralManager:(CBCentralManager *)central
didDiscoverPeripheral:(CBPeripheral *)peripheral

advertisementData:(NSDictionary*)advertisementData
RSSI:(NSNumber *)RSSI;

CBCentralManager konfigureras för att göra ett återanrop
varje g̊ang ett advertisementpaket tas emot. En stor varia-
tion i RSSI förekommer mellan dessa paket. Detta illusteras
tydligt i Figur 10 i avsnitt 6.2. Även antalet mottagna ad-
vertisementpaket varierar med avst̊andet mellan enheterna.



För att kunna representera RSSI med en mindre variation
loggas det RSSI som levereras i återanropet tillsammans
med periferienhetens UUID. Ett genomsnittligt RSSI be-
räknas sedan p̊a de senast mottagna advertisementpaketen.
Om strömbrytaren har ett kort advertisement interval kan
ett genomsnittligt RSSI beräknas snabbare. Eftersom tele-
fonens position förändras m̊aste en begränsad mängd ad-
vertisementpaket användas för beräkning av genomsnittligt
RSSI. Detta för att göra förändringen av avst̊and rättvis mot
förändringen av signalstyrka.

5.5.6 Profilimplementation
Eftersom en profil definieras utifr̊an de nödvändiga egenska-
perna för systemets användningsfall kan iOS-applikationen
till̊atas dra vissa slutsatser om hur interaktion med kompa-
tibla strömbrytare ska g̊a till. Publicerat av Apple finns ett
exempelprojekt för Mac OS X[16] som implementerar den av
Bluetooth SIG standardiserade profilen Heart Rate[37]. Av
profilen framg̊ar kravet att tjänsten Heart Rate implemen-
teras i rollen Heart Rate Sensor. OS X-applikationen kan
därför göra förutsättningen att tjänsten Heart Rate finns
tillgänglig i alla kompatibla sensorer. Likvärdigt kan appli-
kationen göra vissa antaganden om vilka egenskaper som ska
eller kan förekomma i respektive tjänster.

Samma metod som används i exempelprojektet för profi-
limplementation används i iOS-applikationen. Tv̊a konstan-
ter för tjänstens och egenskapens UUID:n definieras.

#define kRemoteSwitchServiceUUID @”D671”
#define kRemoteSwitchOnO↵CharacteristicUUID @”06EF”

Tjänstens UUID används för att l̊ata CBCentralManager
göra återanrop enbart när periferienheter som implemente-
rar tjänsten med detta UUID hittas. Denna filtrering kan
Core Bluetooth göra d̊a advertisementpaketen inneh̊aller in-
formation om vilka tjänster som periferienheten implemen-
terar. Hittas en enhet kan antagandet göras att denna är en
strömbrytare som följer den definierade profilen och s̊aledes
har den skrivbara egenskap som krävs för att ändra dess
läge.

5.6 Undersökning av räckvidd
För att undersöka vilken räckvidd som kan uppn̊as mellan
iOS-enheten och strömbrytaren har tester utförts som mäter
signalstyrkan mellan enheterna under olika förh̊allanden.

Vid testerna placerades strömbrytaren och iOS-enheten p̊a
en höjd av ca. en meter. Strömbrytaren konfigurerades att
sända advertisementpaket med 33 millisekunders intervall.
P̊a iOS-enheten användes sedan en applikation som log-
gar den befintliga signalstyrkan för varje advertisementpaket
som tas emot fr̊an strömbrytaren under 60 sekunder. Mät-
ningarna gjordes vid kontrollpunkterna 1, 5, 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80 och 90 meter. Vid varje kontrollpunkt sparades
information om tid och signalstyrka för varje advertisement-
paket, samt antal mottagna advertisementpaket. Mätning-
arna för de olika miljöerna avslutades när inga paket längre
n̊adde fram. I hemmiljön avslutades mätningarna d̊a stor-
leken p̊a hemmet begränsade möjligheten att öka avst̊andet
mellan enheterna.

De miljöer som valts ut för testerna syftar främst till att
undersöka om Bluetooth Low Energy skulle fungera bra i
en typisk hemmiljö. Utomhusmiljön kan användas som en
referens för en miljö med lägre andel störande faktorer.

Miljöerna som testerna utfördes p̊a kan beskrivas som följer:

Stökig miljö med flera kringliggande Wi-Fi och m̊anga
elektroniska enheter. Öppna ytor utan skymmande
väggar eller förem̊al mellan strömbrytaren och iOS-
enheten. Testerna utfördes i en l̊ang korridor.

Lugn miljö utomhus, p̊a en gräsplan, utan kringliggande
Wi-Fi. Öppna ytor utan skymmande väggar eller fö-
rem̊al mellan strömbrytaren och iOS-enheten. Under
tiden testet utfördes hölls alla övriga mobiltelefoner
och datorer i närheten avstängda.

Hemmiljö enstaka kringliggande Wi-Fi. Lägenhet p̊a
80kvm. Varierande antal skymmande väggar och and-
ra förem̊al.

Varje test utfördes med strömbrytarens utsändningsse↵ekt
konfigurerad till styrkorna 0 dBm, -6 dBm, -12 dBm och -
18 dBm. Genom att använda en lägre utsändningse↵ekt blir
strömbrytaren mer energisn̊al. Detta förkortar dock räckvid-
den. Dessa tester syftade att undersöka hur mycket denna
faktor förändrar räckvidden.

6. RESULTAT
Detta avsnitt behandlar resultaten av vilka parametrar som
valts för systemets energie↵ektivitet samt vilken räckvidd
som kan uppn̊as. Vidare redovisas hur signalstyrkan kan an-
vändas för hemautomation samt hur systemet uppn̊ar inte-
roperabilitet.

6.1 Energieffektivitet
För den strömbrytarprototyp som implementerades enligt
avsnitt 5.4, användes slutligen de parametrar som presente-
ras i Tabell 2. Dessa val diskuteras vidare i avsnitt 7.1.

Parameter Värde
Advertisement Interval 322 ms
Minimum Connection Interval 20 ms
Maximum Connection Interval 40 ms
Slave Latency 0
Supervision Timeout 5000 ms

Tabell 2: Strömbrytarens inställningar

6.2 Räckviddstester
Testerna visar hur signalstyrkan p̊a advertisementpaket p̊a-
verkas av olika miljöer och vilken räckvidd som kan upp-
n̊as för dessa. Figur 9 visar den genomsnittliga signalstyr-
kan (RSSI), mätt under en minut vid varje kontrollpunkt i
de olika miljöerna med utsändningse↵ekten 0 dBm. Högupp-
löst graf finns i bilaga B. Figuren visar att längst räckvidd
uppn̊addes i den stökiga miljön, och att den lugna miljön
hade näst längst räckvidd. Kortast räckvidd uppn̊addes i
hemmiljö, detta beror dock p̊a att väggar och andra före-
m̊al skymde sikten efter fem meter. Efter 15 meter gick det
inte att fortsätta mätningarna d̊a storleken p̊a lägenheten



begränsade denna möjlighet. Notera dock att mätningarna
blir allt osäkrare ju längre avst̊andet fr̊an sändaren är, ef-
tersom färre antal paket n̊adde fram. Exempelvis mottogs,
för den stökiga miljön, 61 paket vid 70 meter, men bara ett
paket vid 80 meter, vilket gör genomsnittsvärdet osäkert. P̊a
avst̊andet fem meter n̊adde 476 paket fram till iOS-enheten
för samma kurva.
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Figur 9: Avtagande signalstyrka

Figur 10 visar spridningen i signalstyrka mellan varje paket
i de olika miljöerna under en minuts mätning. Utsändnings-
e↵ekten fr̊an sändaren är 0 dBm. Avst̊andet fr̊an sändaren
var fem meter, fri sikt. Högupplöst graf finns i bilaga B. Fi-
guren visar att paketen fr̊an mätningen i hemmiljön tidvis
hade samma spridning i signalstyrkan som i den stökiga mil-
jön. Den genomsnittliga signalstyrkan för dessa b̊ada miljöer
var ungefär densamma i dessa mätningar, vilket återspeglas
i figur 9 där motsvarande kurvor nästan möts vid avst̊andet
fem meter. Figur 10 visar ocks̊a att signalstyrkan i den lugna
miljön i snitt är lägre än i de andra miljöerna. Samma kurva
har dock betydligt mindre spridning i signalstyrka.

0 10 20 30 40 50 60
!90

!85

!80

!75

!70

!65

!60

Tid (sek)

R
S

S
I 

(d
b
m

)

 

 

Stökig miljö
Lugn miljö
Hemmiljö

Figur 10: Variation i signalstyrka

Figur 11 visar hur signalstyrkan förändras beroende p̊a sän-
darens utsändningse↵ekt i en stökig miljö. Högupplöst graf
finns i bilaga B. Resultatet visar att om sändarens utsänd-
ningse↵ekt minskar fr̊an 0 dBm till -6 dBm ändras ocks̊a
signalstyrkan i de mottagna paketen med ungefär samma
e↵ekt. Eftersom mätningen är gjord i en stökig miljö före-
kommer avvikelser i genomsnitten.
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Figur 11: Varierad utsändningse↵ekt

6.3 Signalstyrka för hemautomation
Resultaten av testerna visar att variationer i miljön har stor
inverkan p̊a vilken högsta RSSI som kan uppn̊as. Som åter-
speglas i figur 9 varierar den genomsnittliga RSSI:n p̊a sam-

ma avst̊and mellan strömbrytaren och iOS-enheten beroen-
de p̊a vilken miljö systemet verkar i. Att göra en generell
sammankoppling av RSSI och avst̊and som fungerar för alla
miljöer är därför sv̊art.

Det förekommer ocks̊a en variation p̊a samma position över
tid, vilket illusteras i figur 10. För den stökiga miljön upp-
n̊addes ett högsta RSSI p̊a -60 dBm och ett lägsta p̊a -76
dBm. Denna variation begränsar precisionen i RSSI mel-
lan de olika tillfällen ett bestämt avst̊and mellan enheterna
föreligger. En viss tid krävs för att beräkna ett aktuellt ge-
nomsnittligt RSSI. Genom detta genomsnitt kan ett värde
med mindre variation användas för uppskattning av signal-
styrkan mellan iOS-enheten och strömbrytaren.

Signalstyrkan behöver inte sammankopplas med en m̊atten-
het för avst̊and för att vara av användning för hemautoma-
tion. I den resulterande applikationen till̊ats användaren att
ställa in sitt gränsvärde genom att ställa sig p̊a det avst̊and
fr̊an strömbrytaren där förändring av strömbrytarens läge
önskas. Applikationen läser d̊a av den genomsnittliga RS-
SI:n och sparar detta gränsvärde. Om applikationen senare
beräknar ett genomsnittligt RSSI som är högre ser applika-
tionen till att strömbrytarens läge är p̊a. Är signalstyrkan
istället lägre s̊a ändras strömbrytarens läge till av. Denna
lösning gör att applikationen redan tagit miljöns inverkan i
beräknande d̊a gränsvärdet bestäms i den miljö där systemet
är tänkt att verka.

Det RSSI som rapporteras av Core Bluetooth är i m̊attenhe-
ten decibel. Decibel är en logaritmisk skala vilket innebär att
värdet inte avtar linjärt med avst̊andet mellan iOS-enheten
och strömbrytaren. Detta innebär ocks̊a att en större fin-
känslighet kan uppn̊as vid korta distanser mellan enheterna
d̊a den avtagande RSSI:n är mer signifikant. Detta kan utlä-
sas av grafen i figur 11. P̊a större distans förändras RSSI:n
mindre trots en avst̊andsförändring som är lika stor som p̊a
kort distans.

6.4 Interoperabilitet
Stöd för profilen Power Switch, som återfinns i bilaga A.3,
implementerades i iOS-applikationen och i strömbrytaren.
D̊a b̊ada enheterna följer profilen uppn̊as interoperabilitet.
Profilen kan göras o↵entlig under vissa förutsättningar vilka
diskuteras i avsnitt 7.4, vilket gör det möjligt för tillverkare
att konstruera produkter som är kompatibla med varandra.

7. DISKUSSION
I detta avsnitt diskuteras de resultat som presenterats.

7.1 Val av anslutningsvärden
I avsnitt 6.1 redovisas de anslutningsvärden som används för
strömbrytarprototypen. Vilka värden som väljs är i grunden
ett beslut som baseras p̊a systemets normala användning,
och är en avvägning mellan prestanda och energiförbrukning
för de inblandade enheterna. Det valda angreppssättet, med
en ny anslutning för varje kommando, gör att Advertisement
Interval är mest relevant för strömbrytarens energiförbruk-
ning, d̊a de övriga värdena endast används under den korta
tid som anslutningen varar. Alla värden följer dock Apples
rekommendationer, enligt Bluetooth Accessory Design Gui-
delines for Apple Products[9].



Det normala användningsfallet av systemet, med ett f̊atal
anslutningar till varje strömbrytare under en dag, ger stöd
för det valda angreppssättet, d̊a anslutningen inte behöver
h̊allas öppen. Samtidigt krävs en hel del energi för att upp-
rätta en anslutning, men det l̊aga antalet anslutningar under
vanligt användande bör inte medföra högre energiförbruk-
ning än en bibeh̊allen anslutning[7]. Det valda angreppssät-
tet kan ses som fördelaktigt för användningsfallet, hemauto-
mation. I andra fall kan det vara mer resonerbart och ener-
gisn̊alt att beh̊alla en aktiv anslutning.

Angreppsättet medför dock en viss bearbetning i iOS-
enheten som kan tänkas förbruka mycket energi. Detta in-
kluderar att ständigt bevaka signalstyrka för strömbrytare
i närheten för att upptäcka om deras lägen ska förändras
samt om de försvinner ur räckvidd. Det är sv̊art att bedöm-
ma hur mycket energi som g̊ar åt för denna övervakning.
Det kan dock tänkas vara väldigt kostsamma operationer för
iOS-enheten. Detta är n̊agot som är intressant för framtida
undersökning.

Som prestanda räknas dels hur responsiv strömbrytaren är
d̊a användaren sänder ett kommando för att ändra dess lä-
ge, men ocks̊a hur väl metoden att använda signalstyrkan för
detta fungerar. Det senare kräver att strömbrytaren skickar
tillräckligt m̊anga advertisementpaket eftersom iOS-enheten
använder dessa för att beräkna en genomsnittlig signalstyr-
ka. Detta ligger sedan till grund för beslutet att skicka ett
kommando för att ändra strömbrytarens läge. Om för f̊a ad-
vertisementpaket skickas ökar risken för att iOS-enheten inte
hinner reagera p̊a en snabb förflyttning bort fr̊an strömbry-
taren. Detta kan medföra att kommandot inte n̊ar ström-
brytaren p̊a grund av att avst̊andet blivit för stort för att en
anslutning ska kunna upprättas. Det valda värdet för Ad-
vertisement Interval är 322 millisekunder vilket, enligt de
informella experiment som genomfördes, visade sig vara det
högsta värdet som ger tillräckligt god responsivitet. Det ger
i teorin ungefär 3,1 advertisementpaket per sekund, varav
n̊agra kan g̊a förlorade pga. tillfälliga störningar, bitfel eller
liknande.

Minimum Connection Interval valdes till 20 millisekunder
och Maximum Connection Interval till 40 millisekunder.
Detta i enlighet med Apples rekommendation att Maximum
Connection Interval bör väljas till minst 20 millisekunder
över Minimum Connection Interval[9]. I övrigt valdes dessa
värden eftersom de ger tillräckligt bra responsivitet för sy-
stemet. Dessa är, som tidigare nämnts, inte s̊a viktiga för
det aktuella systemet, d̊a de endast är relevanta under en
etablerad anslutning, och det valda angreppssättet medför
endast mycket korta s̊adana.

I samband med experimenten upptäcktes ett par problem
ang̊aende anslutningsintervallet och iOS. Strömbrytatens
önskade anslutningsvärden är tillgängliggjorda b̊ade via Pe-
ripheral Preferred Connection Parameters[34], som en egen-
skap, och Slave Connection Interval Range AD, via adver-
tisementpaketen. iOS-enheten ignorerar b̊ada dessa meto-
der vilket kan observeras i strömbrytarens logg när ett an-
slutningsevent inträ↵ar. Under experimenten konfigurerades
strömbrytaren med ett flertal olika värden. I samtliga fall var
värdet som iOS använder för anslutningen 19,20 ms. Varför
iOS-enheten använder detta värde, när Apple rekommende-

rar att periferienheten använder minst 20 ms, är förem̊al för
eventuell framtida undersökning.

Enligt Apples Bluetooth Design Guidelines görs det klart
att deras produkter ignorerar Peripheral Preferred Connec-
tion Parameters, men det nämns inget som antyder att Slave
Connection Interval Range AD inte används[9]. Som nämns
i nRF8001 Product Specification är det alltid centralenheten
som avgör vilka anslutningsparametrar som används för an-
slutningen[31]. Dock finns det möjlighet för periferienheten
att l̊ata centralenheten använda värden som är fördelaktiga
för periferienheten ur prestanda- och energiförbrukningssyn-
punkt, med hjälp av metoder beskrivna i avsnitt 2.3.4. Ett
annat sätt är att använda en Connection Parameter Upda-
te Request, i vilken periferienheten (strömbrytaren) begär
att centralen ändrar dessa värden. Detta fungerar dock en-
dast under en etablerad anslutning[34][31]. Ett experiment
gjordes, där en s̊adan förfr̊agan skickas direkt efter att an-
slutningen etablerats, med resultatet att värdena ändrades
som förväntat. Dock är detta av liten betydelse för det an-
greppssätt som valdes.

Inställningarna g̊ar omedelbart förlorade s̊a fort ett kom-
mando har tagits emot av strömbrytaren d̊a anslutningen
stängs, vilket sker när strömbrytaren förändrat sitt läge, som
beskrivs i avsnitt 5.4. Om tillvägag̊angssätt 2 hade valts, vil-
ket hade inneburit att enheter h̊aller en upprättad anslut-
ning, f̊ar dessa värden större betydelse för energiförbruk-
ningen.

7.2 Räckviddstester
Av figur 9 att döma syns en kraftigt reducerad signalstyr-
ka för hemmiljön mellan mätpunkterna 5 och 10 meter. När
detta test utfördes fanns en blockerande vägg mellan enhe-
terna för dessa tv̊a mätpunkter. Resultatet ger en indika-
tion p̊a att signalstyrkan p̊averkas kraftigt negativt av bloc-
kerande förem̊al. För användningsfallet kan det vid en del
tillfällen vara positivt att signalstyrkan försämras av väggar.
Denna faktor kan användas för att strömbrytarens läge inte
ska ändras när mobiltelefonen befinner sig i rummet intill
strömbrytaren.

Att väggar och blockerande förem̊al tillhör miljön för än-
dam̊alet gör det intressant att vidare undersöka hur pass
markant denna faktor p̊averkar räckvidden. Tester för att
undersöka denna faktor skulle kunna utföras genom att hit-
ta en miljö som kan anses som fri fr̊an typiska störningsmo-
ment, s̊a som kringliggande Wi-Fi. En av enheterna skulle
där kunna buras in i olika material och väggar av varierande
tjocklek för att sedan uppmäta en genomsnittlig signalstyr-
ka. Ett s̊adant test skulle ge en indikation om hur pass myc-
ket blockerande förem̊al p̊averkar signalstyrkan och s̊aledes
vara ett intressant underlag för ytterligare utvärdering av
teknikens lämplighet för hemautomation.

Testerna för det implementerade systemet visar att ström-
brytaren var upptäckbar av iOS-enheten i upp till 90 meter
i den stökiga miljön. I den lugnare utomhusmiljön uppn̊ad-
des en upptäckbarhet p̊a 60 meter. Att den stökiga miljön
uppn̊adde en längre räckvidd kan vara ett resultat av signal-
reflektion och / eller signalabsorption. Detta är dock inget
som vidare undersökts.



När testerna utfördes observerades att upptäckbarhet inte
korrelerar med användbarhet. Att iOS-enheten upptäcker
strömbrytaren genom att ett eller flera advertisementpaket
tas emot innebar inte att signalstyrkan var tillräckligt stark
för att iOS-enheten skulle kunna ändra strömbrytarens läge.
Tester utfördes p̊a ett mindre kontrollerat sätt för att upp-
täcka ett gränsvärde för användbarhet. Dessa tester utför-
des genom att först uppmäta en genomsnittlig signalstyrka,
varp̊a fem anslutningsförsök gjordes för att ändra strömby-
tarens läge. Eftersom dessa tester inte utförts p̊a ett kon-
trollerat sätt valdes dessa bort som en del av resultatet av
räckviddstesterna. Dock indikerade testerna att ett gräns-
värde för användbarhet, med det valda angreppssättet, l̊ag
runt -85 dBm, vilket enligt figur 9 innebär en räckvidd p̊a
mellan åtta och 22 meter, beroende p̊a miljö.

7.3 Hantering av signalstyrka
Resultatet av de undersökningar som gjorts visar att RSSI
har en stor variation över b̊ade tid och mellan olika miljö-
er. Implementationen av detta system använder sig av de
senaste inkomna paketen för att beräkna en genomsnittlig
signalstyrka. Genomsnittet används sedan för att upptäcka
när en användare passerar den gräns för signalstyrka som
ställts in för strömbrytning.

Erin-Ee-Lin Lau och Wan-Young Chung beskriver hur RSSI
kan behandlas med utjämningsalgoritmer för att stabilisera
variation[6]. De har under sina experiment använt en tr̊ad-
lös teknologi som kallas ZigBee. Liknande utjämningsalgorit-
mer torde kunna appliceras även för Bluetooth Low Energy.
Erin-Ee-Lin Lau och Wan-Young Chung drar slutsatsen att
den utjämnade signalstyrkan bättre motsvarar den föränd-
ring av avst̊and som förekom mellan enheterna.

Om en liknande utjämningsalgoritm hade använts under
denna implementation skulle eventuellt en stabilare och mer
rättvisande signalstyrka kunna fastställas. Detta skulle i s̊a
fall kunna bidra till en större exakthet i strömbrytningen ba-
serat p̊a signalstyrka samt eventuellt upptäcka en signalstyr-
keförändring p̊a kortare tid. Vidare tester för att undersöka
denna möjlighet är av intresse för att förbättra det system
som framställts under detta arbete.

7.4 16-bitars UUID och Bluetooth Base UUID
Lösningen med att l̊ata strömbrytaren meddela sitt aktuella
läge till omgivningen via information i advertisementpaket
tvingade fram användandet av 16-bitars UUID:n för b̊ade
tjänsten och egenskapen. Detta innebär att det är det 16-
bitars UUID:t som överförs till klienten vid exempelvis en
anslutning istället för det fulla 128-bitars värdet, vilket spa-
rar plats i datapaketen.

Det f̊ar som konsekvens att strömbrytaren använder ett
UUID som är baserat p̊a Bluetooth Base UUID, som en-
dast är avsett för registrerade ändam̊al[34]. Eftersom varken
tjänsten eller egenskapen i profilen är registrerad hos Blue-
tooth SIG, finns det en risk att dess UUID:n redan är regi-
strerade för en annan tjänst eller egenskap, som i s̊a fall har
ett annat användningsomr̊ade. Är det inte redan registrerat
s̊a finns fortfarande risk att det sker i framtiden. Detta kan
f̊a konsekvensen att systemet inte fungerar som det ska, om
det i samma miljö finns en annan tjänst eller egenskap som
använder samma UUID.

Implementationen av systemet krävde att tjänsten och egen-
skapen använde 16-bitars UUID:n, för att nyttja informa-
tionstypen Service Data AD i advertisementpaketen. Denna
informationstyp används för att sprida strömbytarens ak-
tuella läge. I Bluetooth Core Specification nämns Service
Data AD endast i samband med 16-bitars UUID, vilket an-
tyder att 128-bitars UUID:n inte är tillämpbara samtidigt
som denna informationstyp används[34].

D̊a systemet använder ett UUID som är baserat p̊a Blue-
tooth Base UUID, m̊aste tjänsten och egenskapen registreras
hos Bluetooth SIG för att systemet inte ska inkräkta p̊a dess
adressomr̊ade, samt för att systemet ska kunna säljas med
bluetoothlogotypen. N̊agot sätt att sprida strömbrytarens
aktuella läge via advertisementpaket och samtidigt använ-
da ett 128-bitars UUID har inte kunnat fastställas. Robin
Heydon, författaren till boken Bluetooth Low Energy: The
Developer’s Handbook, har kontaktats via email ang̊aende
problemet, men inget svar ankom i tid till den här rappor-
tens färdigställande.

8. SLUTSATSER
Bluetooth Low Energy är en mycket intressant teknologi.
Standarden kan användas för hemautomation, men fungerar
bäst p̊a korta avst̊and och för att styra enheter som finns i
närheten. Ett bra användningsomr̊ade är exempelvis ström-
brytare eller takfläkt som finns i samma eller närliggande
rum. Standarden är dock mindre lämpad för att styra enhe-
ter som befinner sig p̊a avst̊and som kan uppn̊as i ett större
hem.

8.1 Vad gör Bluetooth Low Energy energi-
snålt?

Flera faktorer och designval har gjort det möjligt för Blue-
tooth Low Energy-enheter att agera mer energisn̊alt. Speci-
fikationen har anpassats för att minska den tillfälligt höga
energiförbrukningen, vilket är en vanligt anledning till att
batterier snabbt förbrukas. De designval som har gjorts i
specifikationen medför dels att de annars nödvändiga kret-
sarna för att korrigera frekvensavvikelse inte behövs, vilket
sparar energi. Som en konsekvens av det m̊aste de datapaket
som skickas vara tillräckligt korta för att kiseln inte ska hin-
na hettas upp för mycket, s̊a att att frekvensavvikelse kan
undvikas. För att f̊a datapaketen s̊a korta som möjligt har
overhead minimerats. Korta paket och modulation medför
ocks̊a att radion inte behöver vara aktiv lika länge eftersom
paketet g̊ar snabbt att sända.

Bluetooth Low Energy är inte i första hand en teknik för
att snabbt överföra data, utan fokus ligger p̊a att minska
energiförbrukningen s̊a mycket som möjligt. Om extra l̊ag
energiförbrukning är viktigt för en enhet kan ocks̊a para-
metrar som anslutningsintervall och latens anpassas.

Parametrar som kan anpassas i en periferienhet är i förs-
ta hand Advertisement Interval, vilken direkt p̊averkar b̊a-
de energiförbrukningen och anslutningsbarheten. Även para-
meterar för latens kan användas, vilket gör att enheten kan
vara inaktiv en längre tid mellan anslutningseventen, samt
ignorera ett antal anslutningsevent till priset av l̊angsamma-
re dataöverföring. Dessa justerades i strömbrytarprototypen



till värden som väger anslutningsbarhet och responsivitet
mot energiförbrukning s̊a att de förra prioriteras.

8.2 Vilken räckvidd kan uppnås?
Testerna för det implementerade systemet visar att ström-
brytaren var upptäckbar av iOS-enheten i upp till 90 meter.
Detta återspeglar dock inte det avst̊and d̊a systemet fortfa-
rande hade en tillräcklig signalstyrka för en en obehindrad
kommunikation. Enligt de tester som utfördes mindre kon-
trollerat kan detta avst̊and uppskattas vara betydligt kor-
tare. Beroende p̊a miljö kan denna räckvidd uppskattas till
mellan åtta och 22 meter.

8.3 Hur kan signalstyrkan utnyttjas för att
automatisera hemmet?

Genom att l̊ata Core Bluetooth tillhandah̊alla den aktuella
signalstyrkan för de paket som inkommer kan iOS-enheten
göra ungefärliga uppskattningar om enheterna befinner sig
nära eller l̊angt ifr̊an varandra. Att göra en generell sam-
mankoppling av signalstyrka och avst̊and i meter är dock
sv̊art d̊a signalstyrkan varierar kraftigt beroende p̊a vilken
miljö systemet verkar i.

Den signalstyrka som rapporteras varierar ocks̊a mellan de
mottagna paketen trots att avst̊andet är detsamma. En ge-
nomsnittlig signalstyrka kan beräknas p̊a de senast inkomna
advertisementpaketen för att hitta ett stabilare värde. Detta
värde kan d̊a användas för att, givet en tidigare registrerad
signalstyrka, avgöra om enheterna befinner sig närmare eller
längre ifr̊an varandra än vad de gjorde vid mätpunkten. Det-
ta kan användas för att implementera automatisk ändring
av strömbrytarens läge baserat p̊a signalstyrka, dock med en
viss begränsad precision.

8.4 Hur uppnås interoperabilitet?
Undersökningarna visade att detta uppn̊as genom att l̊ata
enheterna implementera stöd för profiler. En profil i Blue-
tooth Low Energy implementeras som en GATT-profil, som
definierar begreppen tjänst och egenskap. I en profil defi-
nieras de tjänster som ska ing̊a och vilka egenskaper dessa
tjänster ska ha. Detta medför ocks̊a att tjänster och egen-
skaper kan återanvändas för att skapa m̊anga olika typer av
profiler. Egna profiler kan definieras med XML-dokument,
vilket gjordes för systemet. Den profil som utvecklats för
detta system finns i bilaga A.3. Stöd för denna profil im-
plementerades i b̊ade strömbrytaren och iOS-applikationen
med resultatet att dessa fungerar tillsammans. Om andra
Bluetooth Low Energy-enheter fr̊an andra tillverkare imple-
menterar stöd för samma profil kommer ocks̊a dessa fungera
tillsammans som ett system.
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BILAGOR
A. PROFIL
A.1 Exempel på GATT-profil: Proximity Pro-

file
P̊a Bluetooth Developer Portal[45] finns ett antal o�ciellt
godkända definitioner av profiler, tjänster och egenskaper
som är klara att använda. Ett exempel p̊a en s̊adan profil är
Proximity, som använder signalstyrkan för att uppmärksam-
ma användaren p̊a att att tv̊a enheter har blivit separerade,
s̊a att användaren kan vidta lämplig åtgärd, exempelvis att
l̊asa den försvunna enheten s̊a att den inte längre kan använ-
das. Profilen definierar tv̊a roller: Proximity Reporter och
Proximity Monitor. En enhet som verkar i rollen som Prox-
imity Monitor m̊aste implementera tre tjänster: Link Loss,
Immediate Alert och Tx Power, och inga andra. En Proximi-
ty Reporter m̊aste implementera Link Loss, men kan välja
att implementera även de andra tv̊a och därmed bli likvärdig
en Proximity Monitor.

Link Loss inneh̊aller en egenskap, Alert Level, och definierar
att den m̊aste vara läs- och skrivbar, men att inga andra
rättigheter eller egenskaper f̊ar användas. Alert Level h̊aller
i sin tur ett enstaka värde, en uint8, mellan ett och tre för
att indikera den niv̊a p̊a avst̊andslarmet som används för
tillfället.

Om antagandet görs att användaren har en dator som agerar
Proximity Monitor, och en smarttelefon som agerar Proxi-
mity Reporter, och telefonen rör sig bort fr̊an datorn s̊a att
signalstyrkan avtar, kan telefonen meddela datorn detta ge-
nom att skriva ett värde mellan ett och tre till egenskapen
Alert Level p̊a datorn. Datorn kan d̊a vidtaga lämplig åt-
gärd, exempelvis varna användaren med ett ljud i enlighet
med niv̊aerna som specificerats i Alert Level och Link Loss.

A.2 Hur definieras profiler?
Enligt Bluetooth Interoperability and Profiles[43], är det en
bra idé att börja med att analysera behovet av systemet. Se-
dan definieras med fördel egenskaper, tjänster och profiler, i
den ordningen. Var och en av dessa definieras i form av sepa-
rata XML-dokument, där profilen hänvisar till en eller flera
tjänster, som i sin tur hänvisar till en eller flera egenskaper.

En egenskap definieras genom rotnoden <Characteristic>.
Som XML-attribut till rotnoden används name, type
och uuid. Attributet name sätts till det önskade nam-
net för denna egenskap. Type definierar typen av egen-
skap, och skrivs enligt reverse domain order, exempelvis
com.example.characteristic.name. UUID sätts till ett 128-
bitars s̊adant eftersom profilen inte är o�ciellt godkänd av
Bluetooth SIG, och kan genereras av exempelvis program-
met uuidgen. Inuti <Characteristic> placeras noden <In-
formativeText> och inuti den noden <Summary> och <Ab-
stract> för att beskriva denna egenskap. Nedanför </Infor-
mativeText> placeras sedan noden <Value>, vilken inneh̊al-
ler noden <Field>, för att beskriva värdet och datatypen för
värdet.

En tjänst definieras med rotnoden <Service>, till vil-
ken samma attribut som för en egenskap läggs till,
med värdena utbytta. Även här används noden <In-
formativeText> s̊a som ovan för att beskriva tjäns-

ten. Noden <Dependencies> beskriver vilka andra tjäns-
ter som den här tjänsten kräver för att fungera.
<GATTRequirements> beskriver vilka andra krav som
ställs p̊a enheten, exempelvis att den m̊aste stöd-
ja subproceduren Notifications: <Requirement subProce-
dure=“Notifications”>Mandatory</Requirement>. Noden
<Transports> definierar vilka bluetoothtekniker som
används vid kommunikationen, exempelvis <LowEner-
gy>true</LowEnergy>. Noden <Characteristics> specifi-
cerar de egenskaper som den här tjänsten ska använda sig
av och dess tjänstspecifika egenskaper. Varje egenskap anges
häri med noden <Characteristic> med attributen name och
type, där name är det för användaren synliga namnet och
type är det samma som typeattributet för aktuell egenskap.
Det är det senare som binder rätt egenskap till tjänsten.
Egenskaper som kan anges är läs- och skrivrättigheter och
om egenskapen ska broadcastas, notifieras eller indikeras, för
att nämna n̊agra:
<Properties>

<Read>Mandatory</Read>
<Write>Mandatory</Write>
<Indicate>Excluded</Indicate>
...

</Properties>

Profilen definieras med rotnoden <Profile> med samma at-
tribut som tidigare, dock utan uuid. Noden <Informative-
Text> används som tidigare. Profilen definierar sedan olika
roller, och vilken/vilka tjänster som varje roll ska inneha.
Detta görs med noden <Role> med attributet name, som
sätter ett namn p̊a rollen. I <Role> listas sedan alla de
tjänster som ing̊ar, med hjälp av <Service> med attributet
type, som m̊aste vara samma som typeattributet för denna
tjänst.

För fler exempel p̊a hur en profil är uppbyggd hänvisas till
Definition Browser[44], och den profil som definierats för det-
ta arbete i bilaga A.3.

Notera att det saknas bra dokumentation för vilken XML-
syntax som är till̊aten och vad de olika konfigurationsmöj-
ligheterna innebär.



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Profile xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://schemas.bluetooth.org/Documents/

profile.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" type=
"se.liu.ida.tqpr10" name="RemoteSwitch">

    <InformativeText>
        <Abstract>RemoteSwitch profile used to automate your home.</Abstract>
        <Summary>The RemoteSwitch profile is a custom profile. There are two roles, 

"Power Switch" and "Remote". USE CASE: A person gets home from a busy day 
at work with his Bluetooth enabled iPhone in his pocket. The light in his 
hall sending out advertisement packets. The iPhone establishes a 
connection to the light in the hall when the RSSI value is greater then a 
threshold value predefinded by the user. The iPhone turns the lights on in 
the hall. When the man has taken off his coat he walks into the kitchen, 
the iPhone establishes a connection to the lamp in the hall and turns it 
off as the man walks away from it. When the man has entered the kitchen he 
picks up his iPhone and turns the lamp in the window on by pressing a 
button in the user interface of the iPhone-app.</Summary>

    </InformativeText>
    <Role name="Power Switch">
        <Service type="se.liu.ida.tqpr10.service.power_switch">
            <Declaration>Primary</Declaration>
            <Requirement>Mandatory</Requirement>
        </Service>
        <Service type="org.bluetooth.service.device_information">
            <Declaration>PrimarySingleInstance</Declaration>
            <Requirement>Optional</Requirement>
        </Service>
    </Role>
    <Role name="Remote">
        <Client type="se.liu.ida.tqpr10.service.power_switch">
            <Requirement>Mandatory</Requirement>
        </Client>
        <Client type="org.bluetooth.service.device_information">
            <Requirement>Optional</Requirement>
        </Client>
    </Role>
</Profile>

A.3 Resulterande profil



<Service xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:
noNamespaceSchemaLocation="http://schemas.bluetooth.org/Documents/service.xsd" 
name="Power Switch" type="se.liu.ida.tqpr10.service.power_switch" 
uuid="0000D671-0000-1000-8000-00805F9B34FB">

<InformativeText>
    <Abstract>
        This service exposes the power switch intended for power switch applications.
    </Abstract>
    <Summary>
        The Power Switch Service exposes the state of the power and makes it possible 

for power switch applications to change it's state.
    </Summary>
</InformativeText>
<Dependencies>
    <Dependency>
        This service has no dependencies on other GATT-based services.
    </Dependency>
</Dependencies>
<GATTRequirements>
    <Requirement subProcedure="Read Characteristic Value">Mandatory</Requirement>
    <Requirement subProcedure="Write Characteristic Value">Mandatory</Requirement>
</GATTRequirements>
<Transports>
    <Classic>false</Classic>
    <LowEnergy>true</LowEnergy>
</Transports>
<Characteristics>
    <Characteristic name="OnOff" type="se.liu.ida.tqpr10.characteristic.onoff">
        <InformativeText>
            The On Off characteristic is used to send the current state of the power 

switch.
        </InformativeText>
        <Requirement>Mandatory</Requirement>
        <Properties>
            <Read>Mandatory</Read>
            <Write>Mandatory</Write>
            <WriteWithoutResponse>Excluded</WriteWithoutResponse>
            <SignedWrite>Excluded</SignedWrite>
            <ReliableWrite>Excluded</ReliableWrite>
            <Notify>Excluded</Notify>
            <Indicate>Excluded</Indicate>
            <WritableAuxiliaries>Excluded</WritableAuxiliaries>
            <Broadcast>Mandatory</Broadcast>
        </Properties>
        <Descriptors>
            <Descriptor name="Server Characteristic Configuration" type=

"org.bluetooth.descriptor.gatt.server_characteristic_configuration">
                <Requirement>Mandatory</Requirement>
                <Properties>
                    <Read>Mandatory</Read>
                    <Write>Mandatory</Write>
                </Properties>
            </Descriptor>
        </Descriptors>
    </Characteristic>
</Characteristics>
</Service>

A.4 Resulterande tjänst



<Characteristic xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:
noNamespaceSchemaLocation="http://schemas.bluetooth.org/Documents/
characteristic.xsd" name="OnOff" type="se.ida.liu.tqpr10.characteristic.onoff" 
uuid="000006EF-0000-1000-8000-00805F9B34FB"> 

    <InformativeText>
        <Summary>
            Holds a simple On/Off state.
        </Summary>
    </InformativeText>
    <Value>
        <Field name="State">
            <Requirement>Mandatory</Requirement>
            <Format>boolean</Format>
            <Enumerations>
                <Enumeration key="0" value="Off" />
                <Enumeration key="1" value="On" />
            </Enumerations>
        </Field>
    </Value>
</Characteristic>

A.5 Resulterande egenskap
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