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Abstract 

This report is about using a wireless communication technology called NFC (Near 
Field Communication) when communicating between a mobile phone using an 
Android operating system and a NFC reader called ACR122U. The purpose of 
this project is to:  

 Select an Android phone which supports NFC. 

 Create an application that runs on the Android mobile phone and which 
shall send a password via NFC. 

 Create a program which will run on a PC running Windows 7 and which 
will handle ACR122U. 

 Explain the gathered knowledge in this document so that others may more 
readily be able to work with NFC. 

The following questions will be answered in this report: 

 Which Android mobile phone should be used when developing an application 
which will communicate via NFC? 

 What is required when developing an application that can communicate via 
NFC? 

Action research is the research method that was used when searching for answers 
to the questions above. This means the research is done by reading about the 
subject, implementing one or more solutions in order to find a working solution 
and then documenting the results.  
The implementation of the software on the mobile phone was done with a lot of 
help from the Android Developers website.  
When developing the software to be used by the computer to handle ACR122U a 
lot of research was made. A demo application and a java library called “nfctools” 
made by the German company GrundID GmbH were very useful when trying to 
figure out how the communication works. The program that handles ACR122U 
was developed through alternating between reading and testing different solutions. 

The mobile phone that was chosen during this project is Samsung Galaxy Nexus 
running Android 4.0.  

The software that handles ACR122U needs to handle these things: 

- Sending data via USB to ACR122U – This was done using a class called 
“ModWinsCard” which came with an NFC development package.  

- An ACR122U Pseudo-APDU (Application Protocol Data Unit) command. 
- Some of ACR122U’s NFC controller (PN532) commands. 
- Some parts of the NFC layers: NDEF (NFC Data Exchange Format), SNEP 

(Simple NDEF Exchange Protocol) and LLCP (Logical Link Control 
Protocol).  

It is important to know which NFC layers are implemented in the devices that are 
to communicate with each other via NFC. The same layers must be used when 
packing and unpacking data.
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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om att använda en trådlös kommunikationsteknik som 
kallas NFC (Near Field Communication) vid kommunikation mellan en Android 
mobiltelefon och en NFC-läsare som kallas ACR122U.  
Syftet med detta projekt är att: 

 Välja en Androidtelefon som har stöd för NFC. 

 Skapa en applikation som skall köras på Androidtelefonen och som skall 
skicka ett lösenord via NFC. 

 Skapa ett program som skall köras på en dator med operativsystemet 
Windows 7 och som skall hantera ACR122U. 

 Förklara den insamlade kunskapen i detta dokument så andra lättare skall 
kunna arbeta med NFC. 

Följande frågor kommer att besvaras i denna rapport: 

 Vilken Androidtelefon bör användas vid utveckling av en applikation som kan 
kommunicera via NFC? 

 Vad krävs vid utveckling av en applikation som kan kommunicera via NFC? 

Aktionsforskning är den forskningsmetod som användes vid sökandet efter svar 
på frågorna ovan. Detta innebär att forskningen görs genom att läsa om ämnet, 
genomföra en eller flera lösningar för att hitta en fungerande lösning och sedan 
dokumentera resultaten. 
Implementeringen av programvaran på mobiltelefonen genomfördes med mycket 
hjälp från Android Developers hemsida. 
Vid utvecklingen av den programvara som skall användas av datorn för att hantera 
ACR122U gjordes en hel del forskning. En demoapplikation och ett Javabibliotek 
som heter "nfctools" som är skapade av det Tyska GrundID GmbH var mycket 
användbara vid försöken att ta reda på hur kommunikationen fungerar. 
Programmet som hanterar ACR122U har utvecklats genom att växelvis läsa och 
testa olika lösningar. Den mobiltelefon som valdes under det här projektet är 
Samsung Galaxy Nexus som kör Android 4.0. 

Den programvara som hanterar ACR122U måste hantera dessa saker: 
- Skicka data via USB till ACR122U - Detta gjordes med hjälp av en klass som 

kallas "ModWinsCard" vilken kom med ett utvecklingspaket för NFC. 
- Ett ACR122U pseudo-APDU (Application Protocol Data Unit) kommando. 
- Några av ACR122U:s NFC-kontroller (PN532) kommandon. 
- Delar av NFC lagren: NDEF (NFC Data Exchange Format), SNEP (Simple 

NDEF Exchange Protocol) och LLCP (Logical Link Control Protocol). 
 
Det är viktigt att veta vilka NFC lager som finns implementerade i de enheter som 
skall kommunicera med varandra via NFC. Samma lager måste användas för att 
packa och packa upp data. 

Nyckelord 

Android, NFC, ACR122U, PN532, NDEF, SNEP, LLCP



Innehållsförteckning 

3 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 5 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................... 5 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 6 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 6 
1.4 DISPOSITION ............................................................................................................................... 7 

2 Teoretisk bakgrund ................................................................. 9 

2.1 RADIOVÅGOR .............................................................................................................................. 9 
2.2 INDUKTIV KOPPLING ................................................................................................................. 10 
2.3 RFID......................................................................................................................................... 11 

2.3.1 RFID-läsare och RFID-taggar ....................................................................................... 11 
2.4 KONTAKTLÖSA SMARTKORT ..................................................................................................... 13 
2.5 NFC .......................................................................................................................................... 14 

2.5.1 NDEF .............................................................................................................................. 15 
2.5.2 SNEP ............................................................................................................................... 15 
2.5.3 LLCP ............................................................................................................................... 15 
2.5.4 Digital Protocol .............................................................................................................. 15 

2.6 ANDROID .................................................................................................................................. 16 
2.6.1 Android beam ................................................................................................................. 16 

2.7 ACR122U ................................................................................................................................. 17 
2.7.1 APDU ............................................................................................................................. 17 
2.7.2 PN532 ............................................................................................................................. 17 

3 Metod och genomförande ..................................................... 18 

3.1 INFORMATIONSSÖKNING ........................................................................................................... 18 
3.2 ACR122U ................................................................................................................................. 19 
3.3 VAL AV ANDROIDTELEFON ....................................................................................................... 19 
3.4 DOKUMENTATION AV ARBETET ................................................................................................ 20 
3.5 IMPLEMENTATION AV MJUKVARA ............................................................................................. 20 
3.6 TEST OCH VERIFIERING ............................................................................................................. 22 

4 Resultat och analys ................................................................ 23 

4.1 VILKA ANDROIDTELEFONER KAN ANVÄNDAS VID UTVECKLING AV EN APPLIKATION SOM KAN 

KOMMUNICERA VIA NFC? .................................................................................................................. 23 
4.2 VAD KRÄVS VID UTVECKLING AV EN APPLIKATION SOM KAN KOMMUNICERA VIA NFC?.......... 24 
4.3 QRTECH NFC ANDROID DEMO ................................................................................................. 26 
4.4 QRTECH NFC COMPUTER DEMO .............................................................................................. 28 

5 Diskussion och slutsatser ...................................................... 30 

5.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 30 
5.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 34 
5.3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 36 

6 Terminologi ............................................................................ 39 

7 Externa länkar ........................................................................ 40 

8 Referenser .............................................................................. 41 

9 Sökord ..................................................................................... 44 

10 Bilagor ................................................................................. 45 



Figurförteckning 

4 

Figurförteckning 

FIGUR 1. KRETS 2 SIN ENERGI FRÅN KRETS 1 GENOM INDUKTIV KOPPLING. .............................................................. 10 
FIGUR 2. EN RFID-TAGG. ............................................................................................................................. 11 
FIGUR 3. ETT SMARTKORT KOMMUNICERAR MED EN LÄSARE FÖR ATT LÅSA UPP DÖRREN. .......................................... 13 
FIGUR 4. NFC-ETIKETTER. ............................................................................................................................. 14 
FIGUR 5. NFC-LÄSAREN ACR122U. ............................................................................................................... 17 
FIGUR 6. ANTENNEN STÄNGS AV OCH SÄTTS PÅ MED HJÄLP AV ”ACR122U TOOL”. ................................................. 19 
FIGUR 7. DE 2 NEDERSTA NFC-LAGREN SAMT 3 OLIKA NFC-LÄGEN. ..................................................................... 24 
FIGUR 8. DE LAGER SOM HANTERAS DÅ ACR122U KOMMUNICERAR MED TELEFONEN. ............................................. 25 
FIGUR 9. ANVÄNDARINTERFACE FÖR ”QRTECH NFC ANDROID DEMO”. ................................................................. 26 
FIGUR 10. LÖSENORDSBYTE I ”QRTECH NFC ANDROID DEMO”............................................................................ 27 
FIGUR 11. ANVÄNDARINTERFACE FÖR ”QRTECH NFC COMPUTER DEMO”. ............................................................ 28 
FIGUR 12. LÖSENORDSBYTE I ”QRTECH NFC COMPUTER DEMO”. ........................................................................ 29 
FIGUR 13. LOGCAT VISAR HUR ”QRTECH NFC COMPUTER DEMO” KOMMUNICERAR................................................ 45 
FIGUR 14. LOGCAT VISAR VAD SOM HÄNDER I ANDROIDTELEFONEN NÄR GRUNDID GMBH:S DEMO ANVÄNDS. ............. 46 



Inledning 

5 

1 Inledning 

Detta examensarbete har genomförts som ett moment i programmet ”datateknik 
med inriktning på inbyggda system”. Programmet lästes på Jönköpings Tekniska 
Högskola (JTH). Detta examensarbete gick ut på att försöka generera en lösning 
till ett existerande problem genom att studera ett visst område, implementera en 
lösning och till sist dokumentera resultatet. Arbetet har utförts i samarbete med 
Qrtech AB. 

För att förstå denna rapport till fullo bör läsaren ha viss kännedom om inbyggda 
system och programmering. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

NFC (Near Field Communication) är en trådlös kommunikationsteknik som blivit 
mer och mer populär de senaste åren. Tekniken är baserad på RFID (Radio 
Frequency Identification) och kontaktlösa smartkort. NFC fungerar endast på 
mycket nära håll vilket leder till ökad säkerhet jämfört med flera andra trådlösa 
tekniker. Många mobiltelefontillverkare har börjat implementera stöd för NFC i 
sina mobiltelefoner. I vissa länder använder de sina NFC-telefoner vid betalning 
av matvaror, tågbiljetter med mera. 
För att en mobiltelefon skall ha möjlighet att kommunicera via NFC måste 
mobiltelefonen innehålla både mjukvara och hårdvara som stöder denna form av 
kommunikation. 

1.1.1 Företagets bakgrund 

Qrtech AB är ett aktiebolag som arbetar med konsultverksamhet inom området 
produktutveckling för inbyggda system. Företaget registrerades den 10:e januari 
1995 under namnet ”Hisafe Development AB”. I Maj år 1999 döptes bolaget om 
till ”Qrtech AB”. Verksamheten har två kontor. Deras huvudkontor befinner sig i 
Göteborg. Det andra kontoret är beläget i Jönköping. År 2010 hade företaget 54 
anställda. [1] [2] [3] 

1.1.2 Problembeskrivning 

Detta examensarbete går ut på att använda NFC vid kommunikation mellan en 
Androidtelefon och en NFC-läsare som heter ACR122U. 

Min uppgift består av att: 

 Välja en Androidtelefon som har stöd för NFC. 

 Skapa en applikation som skall köras på Androidtelefonen och som skall 
skicka ett lösenord via NFC. 

 Skapa ett program som skall köras på en dator med operativsystemet 
Windows 7 och som skall hantera ACR122U. 

 Förklara den insamlade kunskapen i detta dokument så andra lättare skall 
kunna arbeta med NFC. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Utbildningens mål är att de studenter som examineras skall uppfylla de kriterier 
omvärlden kräver av en ingenjör. Bland annat innebär detta att den studerande 
personen noggrant skall undersöka den information som erhålls och prestera på 
samma nivå som en sann ingenjör. 

Mitt eget mål är att utöka mina programmeringserfarenheter samt lära mig hur 
RFID och NFC används eftersom den kunskapen ger mig en fördel då jag skall 
söka arbete. Dessutom kommer examensarbetet ge mig arbetserfarenhet inför det 
kommande yrkeslivet som högskoleingenjör.  

Det huvudsakliga målet för Qrtech är att referenshårdvaran och Androidtelefonen 
skall kunna kommunicera via NFC. Mitt arbete ger Qrtech en färdig grund för 
kommunikation mellan den valda mobiltelefonen och referenshårdvaran. Denna 
grund kan användas vid utveckling av ett flertal olika applikationer i framtiden. 

 

I detta examensarbete besvaras dessa frågor: 

 Vilka Androidtelefoner kan användas vid utveckling av en applikation som 
kan kommunicera via NFC? 

 Vad krävs vid utveckling av en applikation som kan kommunicera via NFC? 

 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet innefattar inte: 

 Kryptering av den information som skickas mellan enheterna. 

 Utveckling på fler än en plattform. 
 
Dessutom läggs mindre fokus på utseende och användarvänlighet eftersom detta 
projekt inte skall resultera i en färdig produkt som kan säljas.  
 



Inledning 

7 

1.4 Disposition 

Dispositionen beskriver hur kommande delar av dokumentet är strukturerade. 

1.4.1 Teoretisk bakgrund  

Kapitlet ”Teoretisk bakgrund” behandlar de ämnen läsaren inte behöver ha någon 
tidigare kunskap om. 

Först berör kapitlet kort hur radiovågor och sedan induktiv koppling fungerar 
eftersom RFID och NFC använder sig av radiovågor och induktiva kopplingar. 
Efter detta behandlas de viktigaste detaljerna hos de två teknikerna som ligger till 
grund för NFC-teknologin. Den första av dessa är RFID-taggarnas teknik. Den 
andra är den teknik som ligger bakom kontaktlösa smarta kort. 
När grunden har lagts går texten över till att förklara vad som är speciellt med 
NFC samt vad som skiljer NFC från RFID och kontaktlösa smarta kort. Därefter 
beskrivs den NFC-funktionalitet Android har implementerat i sin plattform. Till 
sist beskrivs den förvalda referenshårdvaran samt dess olika interface. 

1.4.2 Metod och genomförande 

Kapitlet ”metod och genomförande” handlar om hur arbetet genomfördes.  

Till att börja med beskrivs den studiemetod som användes då detta examensarbete 
utfördes.  Därefter går kapitlet över till att förklara hur sökandet efter information 
till den teoretiska bakgrunden gick till. Då informationssökningen har beskrivits 
går kapitlet över till att visa hur ACR122U:s funktionalitet undersöktes i början av 
arbetet. Sedan behandlas den informationssökning som berör valet av 
mobiltelefon. Kapitlet berör även lite kort hur arbetet med de dokument som 
skrevs åt Qrtech AB tillverkades. Efter detta redogör kapitlet för hur både 
mjukvaran på mobiltelefonen och mjukvaran på datorn implementerades. 
Avslutningsvis beskrivs de testfall som användes för att ta reda på om 
applikationerna verkligen fungerar som de skall. 

1.4.3 Resultat och Analys 

”Resultat och analys” innehåller det slutgiltiga resultatet av arbetet samt 
författarens analys av resultatet. 

Kapitlet behandlar inledningsvis valet av Androidtelefon – vilken telefon som 
valdes och varför den valdes. Efter detta besvaras frågorna: 

 Vilka Androidtelefoner kan användas vid utveckling av en applikation som 
kan kommunicera via NFC? 

 Vad krävs vid utveckling av en applikation som kan kommunicera via NFC? 

Kapitlet beskriver slutligen hur de färdiga programmen fungerar ur ett 
användarperspektiv. 
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1.4.4 Diskussion och slutsatser 

Författaren presenterar i kapitlet ”diskussion och slutsatser” sina egna åsikter om 
examensarbetet. 

Detta kapitel börjar med att beskriva de språkliga svårigheter som påträffats under 
skrivandet av denna rapport. Sedan framförs författarens egna åsikter om 
examensarbetets resultat vilket avslutas genom en jämförelse av två olika sätt att 
kommunicera med Androidtelefonen. Därefter behandlar kapitlet hur den 
forskningsmetod som valdes har påverkat arbetet. Slutligen sammanfattas arbetet 
genom att författaren drar slutsatser utifrån resultatet samt beskriver hur arbetet 
kan vidareutvecklas.
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel består av den information som krävs för att förstå resultatet. All 
information i detta kapitel har samlats in från externa källor under arbetets gång.  

2.1 Radiovågor 

Mobiltelefoner och andra apparater använder sig av radiovågor för att 
kommunicera trådlöst med varandra. Radiovågor är en form av elektromagnetiskt 
fält. [4] 

Ett elektromagnetiskt fält är ett fält som bildas runt elektriska anordningar. Den 
elektriska anordningen skickar ut elektromagnetisk strålning åt alla håll.  
Olika varianter av dessa fält fungerar på olika sätt. Till exempel skickar 
mikrovågsugnar ut elektromagnetisk strålning som värmer upp maten medan en 
mobiltelefon skickar ut elektromagnetisk strålning som överför data till en annan 
mobiltelefon. [5] [6] 

2.1.1 Närfält och fjärrfält 

Elektromagnetiska fält kan delas upp i närfält och fjärrfält. Ett närfält påverkas av 
förändringar vad gäller både laddningsfördelning samt elektrisk ström hos den 
källa som ger upphov till det elektromagnetiska fältet. [8] 
I närfältet skiljer sig proportionen mellan den magnetiska och elektriska delen av 
fältet i olika delar av fältet. Fältet kan vara till stor del magnetiskt eller till stor del 
elektriskt i närheten av fältets källa. Emellertid kommer dessa delar av fältet 
försvagas i olika hastighet tills fältens proportionella relation blir: [7] 

 

 

 
Därefter övergår fältet till att vara ett fjärrfält. [7] Ett fjärrfält påverkas av 
förändringar i närfältet. [8]  

Både närfält och fjärrfält försvagas längre bort från dess källa, men försvagningen 
sker långsammare i fjärrfältet jämfört med närfältet. [7] 
Eftersom övergången från närfält till fjärrfält sker gradvis finns det en zon som 
liknar både ett närfält och ett fjärrfält.[8] 

Det magnetiska fältet = 
120 * pi 

Det elektriska fältet 
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2.2 Induktiv koppling 

Induktiv koppling betyder att strömmen i en krets påverkar spänningen i en annan 
krets trots att de ej är kopplade till varandra. När ström passerar genom en krets 
bildas ett magnetiskt fält kring kretsen. Fältet kan påverka en annan krets fastän 
kretsarna inte nuddar varandra. [9] [10]  
En induktiv koppling illustreras nedan i figur 1. 

Induktiva kopplingar kan användas för att överföra både energi och data. [13] 

 

Figur 1. Krets 2 sin energi från krets 1 genom induktiv koppling. 
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2.3 RFID 

I detta kapitel sammanfattas den information om RFID (Radio Frequency 
Identification) som krävs för att bättre förstå NFC. All information om RFID är 
sammanfattad ur [11].  

Då två enheter kommunicerar med varandra med hjälp av RFID-teknik använder 
de radiovågor. Kommunikationen sker alltså trådlöst.  
En viktig egenskap hos trådlös kommunikation är dess räckvidd. Hos RFID-
tekniken varierar räckvidden beroende på systemet som använder tekniken. En del 
RFID-system klarar bara av att skicka information på några centimeters avstånd, 
medan de RFID-system som fungerar på längst avstånd kan skicka informationen 
cirka 100 meter. Denna stora variation beror på komponenterna i den enhet som 
använder sig av RFID-tekniken och om enheten är aktiv eller passiv. Till exempel 
kan en sådan komponent vara en antenn. Antennens storlek påverkar hur långt 
systemet klarar av att sända sina signaler. 

2.3.1 RFID-läsare och RFID-taggar 

De enheter som använder RFID för att kommunicera med varandra kallas RFID-
taggar och RFID-läsare. 

I figur 2 nedan visas hur en RFID-tagg kan se ut. En tagg innehåller information. 
En läsare inhämtar information från en tagg för att sedan utföra en åtgärd. 
Läsaren kan även skriva till taggen. 
Taggarna kan klassas på två olika sätt. Den ena metoden klassar taggar beroende 
på hur många gånger man kan programmera om dem. Den andra metoden klassar 
taggarna beroende på taggens komponenter och funktionalitet. 
Den andra sortens klassificering innehåller grupperna passiva, aktiva och semi-
aktiva (semi-passiva) taggar.  

 

 

Figur 2. En RFID-tagg. 



Teoretisk bakgrund 

12 

2.3.2 Passiv tagg 

En passiv tagg har ingen egen energikälla. Därför kan denna tagg konstrueras till 
att bli mycket liten och simpel. För att den passiva taggen ska kunna kommunicera 
med RFID-läsaren måste den passiva taggen ha tillgång till en energikälla. Energin 
får taggen från läsaren genom induktiv koppling.  

2.3.3 Aktiv tagg 

En aktiv tagg: 

 Har en egen energikälla. 

 Är större än en passiv tagg. 

 Kan bestå av flera olika komponenter så som sensorer och 
mikroprocessorer. 

Denna typ av tagg kan till exempel användas för att mäta ett värde från en sensor 
för att sedan spara värdet tills en RFID-läsare vill erhålla den sparade 
informationen.  

2.3.4 Semi-aktiv (semi-passiv) tagg 

Precis som en aktiv tagg har den semi-aktiva taggen en egen energikälla som 
används för att utföra arbete. Skillnaden mellan en aktiv och en semi-aktiv tagg är 
att den semi-aktiva taggen fungerar ungefär likadant som en passiv tagg då taggen 
skall kommunicera med en RFID-läsare. Både den passiva och semi-aktiva taggen 
utnyttjar RFID-läsarens energikälla då de kommunicerar med varandra.  
En semi-aktiv tagg kan göras mindre än en aktiv tagg eftersom den semi-aktiva 
taggen inte behöver en lika stor energikälla.  

 



Teoretisk bakgrund 

13 

2.4 Kontaktlösa smartkort 

I artikeln [12] beskrivs skillnaderna och likheterna mellan RFID och kontaktlösa 
smartkort. Både RFID och kontaktlösa smartkort använder sig av radiovågor vid 
kommunikation med andra enheter. Dessutom används båda för att lagra 
information. 

Den avgörande skillnaden mellan RFID och kontaktlösa smartkort är att ett 
kontaktlöst smartkort har mycket högre fokus på säkerhet jämfört med RFID-
enheter. Säkerheten beror på att ett kontaktlöst smartkort innehåller funktionalitet 
för att kryptera informationen på kortet. Det finns inte någon regel som 
bestämmer vilken räckvidd ett kontaktlöst smartkort skall använda vid 
kommunikation med en annan enhet. Vanligtvis används ett avstånd på 10 cm vid 
kommunikation. Det korta kommunikationsavståndet bidrar till att öka säkerheten 
vid informationsutbytet. [12] 

Ett exempel på hur ett smartkort kan användas visas i figur 3. I figuren 
kommunicerar kortet med en läsare. Läsaren kontrollerar att kortet har rätt 
behörighet för att komma in i rummet bakom dörren. Om kortet har rätt 
behörighet låses dörren upp. 

 

 

Figur 3. Ett smartkort kommunicerar med en läsare för att låsa upp dörren. 
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2.5 NFC 

NFC (Near Field Communication) teknologin är enligt [13] grundat på både 
RFID-taggar och kontaktlösa smartkort. Teknologin har dessutom kompletterats 
med ny funktionalitet. NFC-teknologin använder en induktiv koppling för att 
överföra både data och energi.  

När två NFC-enheter kommunicerar med varandra måste de vara mycket nära 
varandra skriver NFC Forum i [14]. Det maximala kommunikationsavståndet är 4 
centimeter. 

NFC är lätt att använda. [13] berättar hur det är möjligt att överföra information 
via NFC bara genom att hålla två NFC-enheter mot varandra. 
Ett bra exempel på detta kommer från en artikel [15] om en Brittisk 
reklamkampanj för filmen ”X-Men First Class”. Några företag skapade 
tillsammans en affisch som innehåller en NFC-tagg. Med hjälp av en mobiltelefon 
som stöder NFC fick vem som helst tillgång till innehållet i affischen. 

Förutom affischer finns det andra former som informationen kan lagras på. Till 
exempel i mobiltelefoner och NFC-etiketter. Två NFC-etiketter visas i figur 4 
nedan. 

 

 

Figur 4. NFC-etiketter. 

 

 

I [13] står det att apparater som använder NFC-teknologi kan klassas som 
antingen NFC-aktiverade enheter eller NFC-taggar. Bland taggarna är det 
vanligtvis de passiva taggarna som används. 
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NFC-aktiverade enheter har 3 olika lägen [13]:  

 Kortemulering 
Här imiterar NFC-enheten ett kontaktlöst smartkort. Med hjälp av 
kortemulering kan en läsare som använder en annan typ av kontaktlös 
teknologi läsa NFC-enheten.  
 

 Läs- och skrivmod 
När detta läge används kan NFC-enheten läsa information från vissa typer 
av taggar. Det går också att skiva information till en tagg. 
 

 Peer-to-Peer (p2p)  
Detta läge används då två NFC-enheter byter information med varandra. 
Det vill säga båda enheterna kan sända och ta emot data. 

Nedan beskrivs kort några NFC-specifikationer. Det finns även andra 
specifikationer. Varje specifikation beskriver hur en viss del av kommunikationen 
via NFC skall hanteras.    

2.5.1 NDEF 

NDEF (NFC Data Exchange Format) är ett format som behandlar hur 
meddelanden som skickas via NFC skall se ut. [16] 

Protokollet godkändes 24 juli 2006. [17] 

2.5.2 SNEP 

SNEP (Simple NDEF Exchange Protocol) är ett protokoll som gör det möjligt att 
skicka NDEF-meddelanden då p2p-kommunikation används. [16] 

Protokollet godkändes 31 augusti 2011. [17] 

2.5.3 LLCP 

LLCP (Logical Link Control Protocol) är ett protokoll som hanterar all p2p-
kommunikation som sker via NFC. Detta lager kan liknas vid datalänklagret i 
OSI-modellen (en modell som delar upp kommunikationen mellan 2 datorer i 
olika lager) och är baserat på standarden IEEE 802.2. [16] 

Version 1.0 av protokollet godkändes 11 december 2009. Version 1.1 av 
protokollet godkändes 20 juni 2011. [17] 

2.5.4 Digital Protocol 

”Digital Protocol” är ett protokoll som initierar och bibehåller all kommunikation 
som sker via NFC. Protokollet ser till att alla NFC-enheter är kompatibla med 
varandra. [16] 

Protokollet godkändes 17 november 2010. [17] 
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2.6 Android 

Android har implementerat några åtgärder som bidrar till att öka säkerheten vad 
gäller NFC i de mobiltelefoner som använder deras plattform. Enligt [18] är NFC 
avstängt när mobiltelefonens skärm är avstängd. Dessutom måste en applikation 
som utvecklats av en 3:e parts utvecklare vara synlig på skärmen för att kunna 
utnyttja NFC.  
 
I en demonstrationsvideo [18] visas ett exempel då 2 mobiltelefoner 
kommunicerar med varandra via NFC. Den ena användaren startar en applikation. 
Den andra användaren låter sin mobiltelefon visa hemskärmen. Sedan behöver de 
endast lägga mobiltelefonerna bredvid varandra. Den telefon som har 
hemskärmen framme startar automatiskt en applikation som kan hantera den 
överförda informationen. 
När detta demo visades använde de Android Gingerbread (Android 2.3). I 
Android Ice Cream Sandwich (Android 4.0) har de genomfört en del förändringar 
vad gäller NFC i Android. Listan nedan beskriver kort några förändringar Android 
har gjort var gäller operativsystemets NFC-funktionalitet: 
 
Android 2.3 (sammanfattat från [19]) 

 Första versionen av Androids plattform som stöder NFC. 

 Ramverk till ett API som kan läsa NDEF meddelanden. 
 
Android 2.3.3 (sammanfattat från [20]) 

 Begränsat stöd för p2p kommunikation. 

 Ett antal nya APIs. 

 Möjlighet att kommunicera med ett flertal NFC-taggar. 

 Bättre kontroll över hur applikationer startas via NFC. 
 
Android 4.0 (sammanfattat från [21]) 

 Bra stöd för p2p kommunikation. 

 Förbättrad metod för att skicka meddelanden (Android beam). 

2.6.1 Android beam 

I [23] står det att Android beam är en metod för att skicka meddelanden via NFC. 
Metoden finns tillgänglig i Android 4.0. Android beam använder sig av p2p-
kommunikation då den skickar meddelanden, vilket betyder att det inte spelar 
någon roll vilken av enheterna som startar kommunikationen. 
I tidigare versioner av Android använde de en annan metod för att skicka 
meddelanden, men [22] skriver att det tidigare sättet att skicka meddelanden är 
föråldrat. 
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2.7 ACR122U 

NFC-läsaren ACR122U är tillverkad av ACS (Advanced Card Systems Ltd). 
Läsaren är gjord för att kopplas in i en dator. Datorn och NFC-läsaren 
kommunicerar via en USB-kabel. [23] 
 

I figur 5 nedan visas ACR122U med det skal läsaren har då den har köpts från 
Areff. 

 

Figur 5. NFC-läsaren ACR122U. 

 

Nedan beskrivs det protokoll som används vid kommunikation med ACR122U 
samt en av ACR122Us hårdvarudelar. 

2.7.1 APDU 

APDU (Application Protocol Data Unit) är ett protokoll som används då två olika 
program ska kommunicera med varandra (via till exempel USB eller ett trådlöst 
nätverk). Detta protokoll beskrivs i ISO/IEC 7816-4. [24] 

Dock har ACR122U ett par egna APDU-kommandon som beskrivs i läsarens 
API-dokument. [25] 

2.7.2 PN532 

PN532 är den NFC-kontroller ACR122U använder då information skall skickas 
och tas emot via NFC. [26] 

Denna kontrollenhet har en uppsättning egna kommandon. Dessa kommandon 
kan bland annat konfigurera kontrollenheten, hantera en anslutning till en annan 
NFC-enhet samt skicka och hämta data. Alla detaljer om dessa kommandon finns 
i tillverkarens användarmanual. [27]
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3 Metod och genomförande 

Den studiemetod som användes vid utförandet av examensarbetet kallas 
aktionsforskning. Med aktionsforskning menas att forskningen sker genom 
införskaffande av kunskap från både teoretiska studier och praktiska handlingar 
inom det valda forskningsområdet. [28] 

Dokumentation är en mycket viktig del av aktionsforskningen. Ett välskrivet 
dokument kan hjälpa andra individer begripa sig på problemet och dess lösning. 
Se [28] för mer information om termen ”Aktionsforskning”. 

Eftersom denna metod valdes har arbetet bestått av både programmering och 
studier av NFC.  

3.1 Informationssökning 

All informationssökning har skett med hjälp av en dator. Högskolebibliotekets 
hemsida utnyttjades för att hitta e-böcker som handlade om RFID. I övrigt 
användes en sökmotor för att finna fakta. Informationen om NFC inhämtades 
från NFC Forum (en samling företag som utvecklar standarder för NFC) och 
informationen om Android erhölls från Android Developers (Androids officiella 
utvecklingswebbsida).  

Arbetsmiljöverkets och strålsäkerhetsmyndighetens hemsidor har nyttjats vid 
insamlandet av information om radiovågor. 

Om en mindre trovärdig källa användes konfirmerades alla fakta genom att 
bekräfta informationen utifrån en mer trovärdig källa. 
Till exempel då Wikipedia användes som källa för induktiva kopplingar. Alla fakta 
bekräftades med hjälp av ett dokument från University of North Carolina. 

För att bekräfta huruvida en okänd källa var trovärdig eller ej genomfördes 
sökningar efter information om källan. De källor som i denna rapport har räknats 
som trovärdiga är till exempel universitet och företag. 
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3.2 ACR122U 

NFC-läsaren valdes av Qrtech innan examensarbetet påbörjades. Qrtech köpte ett 
utvecklingspaket från Areff Systems. Utvecklingspaketet innehöll NFC-läsaren 
ACR122U, några RFID-taggar, programmeringsexempel, dokumentation samt 
några färdiga program. Arbetet påbörjades med studier av ett medföljande 
dokument där ACR122U:s API beskrevs. Därefter genomfördes en undersökning. 
Undersökningen fastställde vilka av de färdiga programmen som var intressanta 
att använda vis test av kommunikationen. Sedan gjordes en noggrann studie av de 
programmeringsexempel som följt med i utvecklingspaketet. Dessa studier gav en 
viss förståelse av hur kommunikationen skulle gå till.  

De kommandon som finns beskrivna i ACR122U:s API ([25]) testades med hjälp 
av programmet ”ACR122U Tool”. I figur 6 nedan visas ett exempel på hur 
”ACR122U Tool” användes för att testa ACR122U. De kommandon som skickas 
i exemplet stänger av och sätter på den antenn som finns i ACR122U. 

 
Figur 6. Antennen stängs av och sätts på med hjälp av ”ACR122U Tool”. 

 

3.3 Val av Androidtelefon 

Valet av mobiltelefon baserades på [29] där de hade skrivit vilka telefoner som 
stöder NFC. Det stod även vilka av dessa telefoner som använder Androids 
plattform. Genom att skapa ett dokument som innehöll alla alternativ och därefter 
sortera bort de telefoner som inte använde Android kunde valet av mobiltelefon 
begränsas till ett fåtal mobiltelefoner. Sedan gjordes en kontroll av vilka utav de 
kvarstående mobiltelefonerna som fanns tillgängliga i Sverige. Avslutningsvis 
gjordes en jämförelse av de versioner av operativsystemet Android varje telefon 
använde. 
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3.4 Dokumentation av arbetet 

När ett företag arbetar med ett projekt skapar de oftast viss dokumentation för att 
göra arbetet med projektet enklare. Detta examensarbete har inkluderat sådan 
dokumentation. 

Det första dokument som skapades åt Qrtech var en projektspecifikation. 
Dokumentet användes för att beskriva examensarbetet och planera 
examensarbetets utförande.  

Därefter skrevs några kravspecifikationer. En kravspecifikation visar hur 
produkten skall se ut och fungera sett från ett användarperspektiv. 

Innan konstruktionen av mjukvaran påbörjades var det tänkt att ett dokument 
som beskriver mjukvarans design skulle ha skapats. Dock gjordes ett beslut att 
först undersöka hur Androidtelefonen och ACR122U gör för att kommunicera 
med varandra via NFC. 

Eftersom det visade sig vara mer komplext att få igång kommunikationen via 
NFC än planerat konstruerades applikationerna innan dokumentet som beskriver 
mjukvarans design skapades. Den dokumentation som skapades beskriver istället 
hur det färdiga resultatet var uppbyggt. 

 

3.5 Implementation av mjukvara 

Följande text beskriver hur utvecklingen av den applikation som skickar 
lösenordet från mobiltelefonen (Qrtech NFC Android Demo) och det program 
som hanterar ACR122U från datorn (Qrtech NFC Computer Demo) gick till. 
Ett viktigt moment som utfördes under hela utvecklingsprocessen var att ofta 
spara en backup på en nätverksenhet hos Qrtech. 

3.5.1 Qrtech NFC Android Demo 

Först gjordes en installation av Eclipse och Androids SDK (Software 
Development Kit). Androids utvecklingswebbplats var till stor hjälp under 
utvecklingsprocessen. ”Qrtech NFC Android Demo” konstruerades genom att 
använda Androids ”NFC Demo” som grund. Applikationen skrevs i 
programmeringsspråket Java. Dessutom krävdes en USB-drivrutin för att föra 
över programmet från datorn till mobiltelefonen. Denna drivrutin fanns på 
Samsungs amerikanska webbsida. 

Applikationen testades genom att låta ett demo skapat av GrundID GmbH 
hantera ACR122U. Detta demo lyckades få ACR122U att kommunicera med 
mobiltelefonen. 
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3.5.2 Qrtech NFC Computer Demo 

Som tidigare nämnt innehöll det inköpta utvecklingspaketet färdiga program, 
programmeringsexempel samt flera dokument. Dessa program lyckades inte 
kommunicera med mobiltelefonen. Genom att studera vad som hände på 
mobiltelefonens sida med hjälp av LogCat i Eclipse upptäcktes problemet. 
Programmen hanterade inte de lager mobiltelefonen krävde för att 
kommunikationen skulle fungera. 

Konstruktionen av ”Qrtech NFC Computer Demo” påbörjades. Eftersom Visual 
Studio 2010 redan fanns på arbetsdatorn användes denna utvecklingsmiljö. 
”Qrtech NFC Computer Demo” skrevs i programmeringsspråket C#. 

Genom att låta GrundID GmbH:s demo hantera ACR122U och samtidigt läsa 
LogCat formades en uppfattning om hur kommunikationen fungerade. Företaget 
hade även skapat ett API i Java för hantering av ACR122U. Detta API studerades 
noggrant. Därefter extraherades ett av de kommandon som användes för att 
hantera ACR122U.  

Detta kommando skickades flera gånger till mobiltelefonen genom ACR122U. 
Genom att kontrollera vilka delar av det svar kommandot gav som var lika och 
sedan dechiffrera svaret kunde olika delar av kommunikationens uppbyggnad 
lösas ut. En del av kommandots uppbyggnad förklarades i [26]. 
Den delen bestod av NFC-kontrollerns kommandon vilka beskrivs i dess 
användarmanual [27]. 

Kommunikationsproceduren konstruerades genom att studera i de olika 
specifikationerna, konstruera det kommando som enligt instruktionerna skulle 
komma härnäst och dechiffrera det svar som mottogs efter att ett nytt kommando 
skickats.



Metod och genomförande 

22 

3.6 Test och verifiering 

För att verifiera applikationernas funktionalitet utfördes de nedanstående 
testfallen: 

 Byte av lösenord i ”Qrtech NFC Computer Demo”. 

 Byte av lösenord i ”Qrtech NFC Android Demo”. 

 Kommunikation mellan ”Qrtech NFC Android Demo” och ”Qrtech NFC 
Computer Demo” där enheterna använder sig av samma lösenord. 

 Kommunikation mellan ”Qrtech NFC Android Demo” och ”Qrtech NFC 
Computer Demo” där enheterna använder sig av olika lösenord. 

 Förflyttning av mobiltelefonen till utanför ACR122Us räckhåll mitt under 
kommunikationsskedet. 

 Upprepad översändning av lösenordet där mobiltelefonen hela tiden 
befinner sig inom ACR122Us räckhåll. 
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4 Resultat och analys 

Först besvaras de två frågor som ställdes i början av denna rapport. I slutet av 
detta kapitel beskrivs de färdiga applikationerna ut ett användarperspektiv. 

 

4.1 Vilka Androidtelefoner kan användas vid utveckling 

av en applikation som kan kommunicera via NFC?  

Observera att detta resultat är begränsat till de Androidtelefoner som har NFC 
och säljs i Sverige eftersom övriga Androidtelefoner inte var relevanta för detta 
examensarbete.  

De enda mobiltelefoner som hade NFC, Android och var tillgängliga i Sverige var: 

 Galaxy Nexus 

 Nexus S 

Dessa mobiltelefoner kan alltså användas vid utveckling av en applikation som kan 
kommunicera via NFC. Till detta examensarbete valdes Galaxy Nexus som körde 
Android 4.0. Undersökningen gjordes i februari år 2012. 
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4.2 Vad krävs vid utveckling av en applikation som kan 

kommunicera via NFC? 

All NFC-kommunikation byggs med hjälp av flera olika lager. Det som krävs vid 
utvecklingen av en applikation som kan kommunicera via NFC beror på vilka av 
dessa lager som redan hanteras av annan mjukvara. 
I botten av all NFC-kommunikation finns det 2 lager vilka visas i figur 7 nedan. 
Dessa två lager måste alltid hanteras i all NFC-kommunikation. Om en produkt 
inte följer de existerande standarderna vad gäller NFC kommer produkten inte 
kunna kommunicera med andra NFC-enheter. 

Ovanpå de 2 bottenlagren finns det 3 olika lägen (p2p, läs- och skrivmod samt 
kortemulering). En applikation behöver inte hantera alla 3 lägen för att 
kommunikationen via NFC skall fungera. Dessa 3 lägen innehåller ytterligare lager. 
Ett läge kan byggas på olika sätt genom att använda olika lager som finns i det 
läget. För att kommunikationen skall fungera måste alltså de enheter som 
kommunicerar med varandra hantera vissa lager i ett visst läge. 
Till exempel kan en NFC-enhet använda läs- och skrivmod för att kommunicera 
med en tagg. Sedan använder en annan NFC-enhet läget läs- och skrivmod för att 
hämta data från taggen. De två enheter som använder läs- och skrivmod måste då 
hantera samma lager för att den enhet som hämtar paketet skall kunna öppna 
paketet. Om taggen endast lagrar paketet behöver taggen inte hantera alla lager. 

I detta projekt har både mobiltelefonen och ”Qrtech NFC Computer Demo” 
använt p2p-läget för att kommunicera med varandra. Där var de också tvungna att 
implementera samma lager för att kommunikationen skulle fungera. 

För den som är intresserad finns det mer detaljerad information om alla lager på 
[30] och [31]. 

 

 

Figur 7. De 2 nedersta NFC-lagren samt 3 olika NFC-lägen. 

 

Härefter beskrivs det som krävdes under utvecklingen av de två applikationerna 
”Qrtech NFC Android Demo” och ”Qrtech NFC Computer Demo”. 
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4.2.1 ”Qrtech NFC Android Demo”  

Operativsystemet Android hanterar själv alla lager som krävs för att 
kommunikationen via NFC skall fungera. Utvecklaren behöver endast använda 
Androids färdiga funktioner för att skicka information. För att kunna använda 
dessa funktioner krävs en installation av Androids SDK (Software Development 
Kit). 

4.2.2 ”Qrtech NFC Computer Demo”  

Hos ACR122U hanteras de 2 bottenlager (som tidigare visades i figur 7) av 
läsarens NFC-kontroller (PN532). Dessa 2 lager behöver alltså inte hanteras av 
”Qrtech NFC Computer Demo”. Däremot måste programmet hantera samma 
lager i det läge mobiltelefonen hanterar. I detta fall var det p2p-läget. 

Som tidigare nämnt innehåller varje läge olika lager. Android 4.0 använder sig av 
de lager som finns beskrivna i NFC Forumets standarder. Därför kommer endast 
den lagerstruktur som dessa standarder utgör att beskrivas.  

I figur 8 nedan visas de lager ”Qrtech NFC Computer Demo” är uppdelat i. Dessa 
lager krävdes för att kommunicera med mobiltelefonen via ACR122U. I botten 
befinner sig modulen ”ModWinsCard” som hanterar anslutningen till ACR122U 
via USB. De kommandon som skickas till ACR122U via USB-anslutningen kallas 
APDU-kommandon. Bland dessa kommandon har ACR122U några egna 
kommandon, så kallade ”pseudo-APDU”. Ett av dessa kommandon används för 
att skicka data direkt till PN532. Alltså måste det data som skickas vara ett PN532-
kommando.  
PN532-kommandona används för att ändra enhetens inställningar vad gäller 
kommunikationen via NFC samt skicka och hämta data via NFC. All data som 
skickas och hämtas är packat i p2p-lägets lager. 
Här används de p2p-lager som finns beskrivna i NFC Forumets standarder: 
LLCP, SNEP och NDEF. 

 

Figur 8. De lager som hanteras då ACR122U kommunicerar med telefonen. 
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4.3 Qrtech NFC Android Demo 

Här beskrivs applikationen ”Qrtech NFC Android Demo”. Denna applikation 
utvecklades för Androidtelefonen under detta examensarbete. 

När användaren startar ”Qrtech NFC Android Demo” visas användarinterfacet 
enligt figur 9 nedan. Lösenordsfältet där det i figur 9 står ”default” uppdateras om 
användaren väljer att byta lösenord. 

Då användaren lägger telefonen emot ACR122U eller en annan NFC-läsare som 
är kapabel till att kommunicera via p2p kommer rutan att minskas i några 
sekunder. Om användaren väljer att trycka på skärmen kommer lösenordet att 
skickas, och om användaren väljer att inte trycka på skärmen kommer lösenordet 
inte att skickas. När några sekunder har passerat återgår rutan till sin normala 
form. 

 

Figur 9. Användarinterface för ”Qrtech NFC Android Demo”. 
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Användaren kan också välja att trycka på knappen ”Change Password” i figur 9. 
När användaren har tryckt på denna knapp byter applikationen till att visa ett 
interface enligt figur 10 nedan. Genom att trycka på det tomma textfältet med den 
blå linjen kan användaren få fram ett tangentbord på skärmen. Om användaren 
trycker på knappen ”OK” kommer lösenordet att sparas. Därefter övergår 
applikationen att visa interfacet i figur 9 igen, dock med det nya lösenordet istället 
för ”default”. 
Skulle lösenordet vara tomt då användaren trycker på ”OK” i figur 11 kommer ett 
felmeddelande visas. När användaren har stängt felmeddelandet återgår 
applikationen till att visa figur 10. 
För att gå från interfacet i figur 10 till interfacet i figur 9 utan att byta lösenord 
måste användaren trycka på ”Cancel” i figur 10. 

 

 

Figur 10. Lösenordsbyte i ”Qrtech NFC Android Demo”. 
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4.4 Qrtech NFC Computer Demo 

Här beskrivs det datorprogram som utvecklades för att hantera ACR122U.  

När användaren startar programmet visas användarinterfacet i figur 11.  
Nedan beskrivs de olika delarna i detta interface:  

 Om användaren klickar på knappen ”Quit” avslutas programmet.  

 Efter texten ”Status:” visas ett meddelande som beskriver vad som händer 
eller har hänt i programmet. 

 Under texten ”Event Log” visas en logg på det som har hänt i 
programmet. Denna logg är begränsad till max 30 meddelanden. 
Överskrids denna gräns slängs det äldsta meddelandet. 

 Den bild som visas till vänster om ”Event Log” ändras beroende på vad 
som har hänt i programmet. När programmet nyss har startat är alla 
färgcirklar mörka. Beroende på vad som har hänt i programmet blir en av 
färgerna ljus: 

o Grön = Rätt lösenord har tagits emot. 

o Gul = Läs det nuvarande statusmeddelandet (Gul används då 
användaren har bytt lösenord samt om något 
kommunikationsproblem har uppstått). 

o Röd = Fel lösenord har tagits emot. 

 Under texten ”Current Password” visas det nuvarande lösenordet. 
Lösenordet är satt till ”default” vid programmets start. 

 Om användaren klickar på knappen ”Change Password” visas interfacet i 
figur 12 ovanpå det interface som visas i figur 11 och interfacet i figur 11 
blir låst tills interfacet i figur 12 har stängts. 

 

Figur 11. Användarinterface för ”Qrtech NFC Computer Demo”. 
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Nedan beskrivs de olika delarna av det interface som visas i figur 12: 

 Det tomma textfältet används för att skriva in det nya lösenordet.  

 Om användaren klickar på ”Cancel” stängs interfacet utan att lösenordet 
sparas. 

 Om textfältet är tomt och användaren klickar på ”OK” visas ett 
felmeddelande. När användaren har stängt felmeddelandet blir interfacet i 
figur 12 återigen aktivt. 

 Om användaren har skrivit in ett nytt lösenord i textfältet och sedan klickar 
på ”OK” sparas det nya lösenordet innan interfacet stängs ned.  

 

Figur 12. Lösenordsbyte i ”Qrtech NFC Computer Demo”. 

4.4.1 Olösta problem 

Kommunikationen mellan ACR122U och Galaxy Nexus fungerar inte alltid helt 
felfritt. Orsakerna till problemen är oklara eftersom problemen endast dyker upp 
ibland. 

 

Testfall: 
Upprepad översändning av lösenordet där mobiltelefonen hela tiden befinner sig 
inom ACR122Us räckhåll. 

Problembeskrivning: 
Ibland måste mobiltelefonen placeras utanför ACR122U:s räckhåll innan ett 
meddelande kan skickas igen. Om programmen startas om brukar problemet 
försvinna. 

 

Testfall: 
Förflyttning av mobiltelefonen till utanför ACR122Us räckhåll mitt under 
kommunikationsskedet. 

Problembeskrivning: 
Om kommunikationen avbryts mitt i uppstår det ibland problem med att 
kommunicera efter kommunikationsavbrottet. I vissa fall hjälper det att föra 
mobiltelefonen utanför ACR122Us räckhåll i ett par sekunder. Om inte detta 
hjälper bör programmen startas om. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Ett problem jag upptäckte ganska tidigt var att en del termer jag använde i denna 
rapport inte har någon officiell svensk översättning. Jag fann flera olika artiklar 
och dokument där de antingen använde det engelska ordet eller översatte ordet till 
svenska. Dock var översättningarna ofta olika. Därför använde jag de engelska 
termerna istället.  
Bristen på svenska översättningar av orden ledde även till ett annat problem. Jag 
tycker att användandet av ord så som ”NFC-enhet” eller ”NFC-kommunikation” 
verkar mindre professionellt. Jag hade säkerligen kunnat skriva ”enhet som 
använder sig av NFC” istället för ”NFC-enhet” på flera ställen, men jag tror det 
skulle leda till för långa och krångliga meningar. Alltså valde jag att skriva på det 
mindre professionella sättet. På de ställen där det passar har jag skrivit om ”NFC-
kommunikation” som ”kommunikation via NFC” eftersom denna omskrivning 
känns mindre lång och komplicerad. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Arbetet har krävt en stor del forskning och problemlösning vilket förväntas av en 
ingenjör. Jag har noggrant undersökt den information jag har erhållit genom att 
bekräfta informationen från flera källor. Speciellt då informationen är från en 
okänd källa och därmed skulle kunna ge felaktig information. Jag har även utökat 
min programmeringserfarenhet, lärt mig hur NFC fungerar samt dokumenterat 
mina resultat. Sist men inte minst har jag skapat den programvara Qrtech ville ha. 
På grund av allt detta anser jag att examensarbetets syfte har uppfyllts. Dock 
tycker jag inte att jag lyckades besvara frågeställningen ”Vilka Androidtelefoner 
kan användas vid utveckling av en applikation som kan kommunicera via NFC?” 
fullständigt eftersom jag begränsade mig till de mobiltelefoner som fanns i Sverige.  

Jag anser ändå att det jag kom fram till är godtagbart. De Androidtelefoner som 
hade stöd för NFC och fanns tillgängliga i Sverige verkade finnas i resten av 
världen också. Däremot verkade det som att de Androidtelefoner som hade stöd 
för NFC och inte fanns i Sverige endast fanns tillgängliga i ett eller ett par länder.  

Sedan kommer detta resultat inte att förbli relevant särskilt länge eftersom nya 
mobiltelefoner hela tiden dyker upp på marknaden. Därför vore det mindre 
gynnsamt att ödsla tid på att besvara frågan helt. Informationen från denna del av 
resultatet kommer att vara föråldrad inom en snar framtid. 
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5.1.1 Val av mobiltelefon 

Den mobiltelefon jag valde var Galaxy Nexus. Anledningen till att jag valde denna 
mobiltelefon istället för Nexus S är för att det endast var Galaxy Nexus som körde 
Android 4.0 då telefonen valdes. Nexus S skulle få Android 4.0 senare. 

Ofta brukar det anses bättre att använda en något äldre mjukvara eftersom 
tillverkarna då har hunnit rätta till de flesta felaktigheter i mjukvaran, men då NFC 
Forum har släppt flera nya NFC-specifikationer de senaste åren var det sannolikt 
att dessa specifikationer inte fanns implementerade i äldre versioner av Androids 
operativsystem. Alltså anser jag risken är stor att en äldre version inte stöder NFC 
lika väl som en nyare version. 

Dessutom fasas vissa äldre NFC-funktioner ut i Android 4.0. Om applikationen 
skall hållas aktuell är det därför bättre att använda en senare version av Android 
där dessa funktioner inte används. Hade jag utvecklat applikationen för den 
version av Android som användes på Nexus S hade jag troligtvis fått ändra i 
applikationen när Nexus S uppdaterade till Android 4.0. 

5.1.2 Krav på implementationerna 

Jag anser att frågeställningen ”Vad krävs vid utveckling av en applikation som kan 
kommunicera via NFC?” är bättre besvarad. Jag har valt att inte beskriva hela 
lagerstrukturen hos NFC eftersom strukturen eventuellt förändras om nya 
standarder skapas för NFC. Information om lagerstrukturen kan dock enkelt 
hittas på NFC Forumets hemsida. Tidigare har jag även refererat till två dokument 
([30] och [31]) som innehåller mer information om NFC och dess struktur. 

Resten av resultatdelen behandlar de krav som ställs på skapandet av 
programvarorna ”Qrtech NFC Android Demo” och ”Qrtech NFC Computer 
Demo” samt programvarornas funktionalitet från ett användarperspektiv. 
Eftersom frågorna egentligen redan har besvarats skulle denna del kunna ses som 
överflödig, men jag anser att dessa resultatdelar ändå är tillräckligt viktiga för att 
ha med i rapporten.  

De krav som ställs på skapandet av programvarorna kan vara intressant för en 
läsare att känna till om denne skall arbeta med något liknande projekt i framtiden. 
Dessutom hade jag själv svårigheter med att förstå hur jag skulle strukturera 
kommunikationen med ACR122U. Därför bör jag föra den kunskapen vidare. 

Den del av resultatet som behandlar programvarornas funktionalitet från ett 
användarperspektiv har jag tagit med i rapporten eftersom det ger läsaren en bättre 
bild av vad jag har åstadkommit under examensarbetet. Resultatet får en form som 
är lättare att förstå. 
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5.1.3 Förändringar under projektets gång 

Resultatet blev dock inte som det var tänkt från början. Ett par ändringar har 
gjorts under utvecklingsprocessen. 

”Qrtech NFC Android Demo” ser i stort sett ut som planerat. Den enda 
ändringen jag var tvungen att göra var att ta bort en knapp. Knappen skulle 
användas för att skicka lösenordet via NFC, men eftersom Android har en 
inbyggd funktion där rutan minskas och användaren sedan trycker på skärmen om 
denne vill skicka ett meddelande via NFC blev knappen överflödig. 

Däremot har ”Qrtech NFC Computer Demo” genomgått en större förändring. 
Tidigare var det tänkt att ett program skulle skapas på ACR122U och ett program 
skulle skapas på datorn. Detta visade sig inte vara möjligt. Istället slogs dessa 
program ihop till ett enda program på datorn.  
Användarinterfacet hos ”Qrtech NFC Computer Demo” fick också genomgå ett 
par förändringar. I ett tidigare stadium av examensarbetet var interfacet väldigt 
simpelt konstruerat. Interfacet skulle endast visa om lösenordet var rätt eller fel. 
Senare utvecklades detta interface till det utseende det fick i resultatdelen. 

5.1.4 En alternativ lösning 

I efterhand har jag upptäckt att ”Qrtech NFC Computer Demo” skiljer sig från 
GrundID GmbH:s demo. I LogCat kunde jag se att GrundID GmbH använder 
NPP (NDEF Push Protocol) istället för SNEP (Simple NDEF Exchange 
Protocol). För den som är intresserad visas dessa loggar i bilaga 1. 

Specifikationen för NPP [32] beskriver detta protokoll som ett sätt att hantera 
NDEF-meddelanden ovanpå LLCP-lagret. Enligt [33] skapade Google protokollet 
NPP innan SNEP fanns.  
Mobiltelefoner som använder NFC och har en version av Android som släpptes 
innan SNEP släpptes borde således använda NPP istället.  
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NPP eller SNEP? 

GrundID GmbH skriver i [34] att företagets demo kräver att antingen Nexus eller 
Nexus S används (dock fungerade även Galaxy Nexus med detta demo). Då dessa 
mobiltelefoner använde tidigare versioner av Android i början av 2012 tror jag inte 
att dessa mobiltelefoner hade stöd för SNEP. Alltså var NPP det enda valet. 
Galaxy Nexus stöder både NPP och SNEP eftersom den fungerade med både 
”Qrtech NFC Computer Demo” som använder SNEP och GrundID GmbH:s 
demo som använder NPP. 

Eftersom SNEP troligtvis inte är implementerat i äldre mobiltelefoners mjukvaror 
borde således NPP användas för att kommunicera med dem. Dock gäller detta 
eventuellt endast de mobiltelefoner som använder operativsystemet Android. 
Den specifikation som beskriver hur NPP ska användas kallas enligt [32] 
”Android NDEF Push Protocol Specification”.  
Jag tror det finns en risk att företag som använder andra operativsystem till sina 
mobiltelefoner hellre skriver ett eget protokoll än använder sin konkurrents 
protokoll. Den som vill kommunicera med andra gamla NFC-telefoner bör 
undersöka om mobiltelefonen använder något annat protokoll.  

Dock vet jag inte om Android kommer att ha fortsatt stöd för NPP nu när det 
officiella protokollet SNEP har släppts. Jag tror att NPP kanske kommer att fasas 
ut i framtiden eftersom detta inte är ett officiellt lager. Innan NFC Forumet 
bildades använde företag sina egna standarder för att kommunicera via NFC. Allt 
eftersom har NFC Forumet skapat officiella standarder som alla kan använda. Om 
alla använder dessa standarder kommer alla NFC-produkter kunna kommunicera 
med varandra. 

Jag skrev tidigare att jag valde Galaxy Nexus eftersom den mobiltelefonen 
använder Android 4.0. Jag skrev också att Nexus S skulle få Android 4.0 senare. 
Enligt flera artiklar på nätet har Android 4.0 släppts till Nexus S. Jag anser att 
NPP var ett bättre val vad gäller kommunikationsprotokoll innan Nexus S hade 
tillgång till Android 4.0. Om inte alla väljer att uppgradera till Android 4.0 kan det 
fortfarande vara en bättre idé att använda NPP då det finns fler mobiltelefoner 
som stöder detta. Emellertid tror jag att NPP kommer att fasas ut i framtiden. 
Därför anser jag SNEP är bättre lämpat för framtida applikationer. 

Det är även möjligt att implementera både SNEP och NPP. Om ett stort företag 
skall sälja en produkt bör de implementera stöd för båda dessa protokoll och 
eventuellt även andra protokoll om det finns. Jag tror många konsumenter skulle 
ogilla om det till exempel skapas ett biljettsystem där NFC används och där de 
måste köpa en nyare NFC-telefon för att kunna använda biljettsystemet.
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5.2 Metoddiskussion 

Jag anser att forskningsmetoden ”aktionsforskning” var ett bra val för detta 
arbete. Som tidigare nämnt består aktionsforskning av att forskaren söker efter 
information, provar olika lösningar och till sist dokumenterar resultaten.  

Mitt arbete har till stor del bestått av informationssökning, men jag hade inte 
lyckats komma fram till ett lika utförligt resultat utan att testa mig fram med hjälp 
av de program jag skrev.  

Arbetet med applikationen till mobiltelefonen tillförde ingen kunskap om hur 
kommunikationen via NFC fungerar, men eftersom denna applikation användes 
för att testa kommunikationen med ACR122U anser jag att denna del av arbetet 
ändå var viktig. Dessutom tog arbetet endast 1 till 2 arbetsdagar.  

Däremot gav arbetet med hanteringen av ACR122U mig mycket kunskap om hur 
kommunikationen via NFC fungerar. Den fungerande kommunikationsprocessen 
byggdes genom att omväxlande läsa olika dokument och sedan testa olika 
lösningar. Detta stämmer med hur aktionsforskning skall utföras. 

5.2.1 Syftespåverkan 

Då arbetet med utvecklingen av ”Qrtech NFC Computer Demo” fördjupade min 
kunskap om NFC anser jag att aktionsforskningen var ett bra metodval vad gäller 
uppfyllandet av mitt syfte. Jag känner att jag inte hade fått en lika djup kunskap 
om NFC om en annan forskningsmetod hade valts. 

Jag anser även att forskningsmetoden har lett till att Qrtech:s syften har uppfyllts. 
Genom mina implementationer av lösningarna fick Qrtech två användbara 
program och genom min dokumentation fick de tillgång till den kunskap jag 
förvärvade under examensarbetets gång.  

Däremot tycker jag att skolans syfte kan uppnås lika väl oavsett val av 
forskningsmetod. Hur väl studenten undersöker den informationen som erhålls 
och hur väl studenten uppfyller de kriterier omvärlden kräver av en ingenjör 
tycker jag mer beror på studentens egna egenskaper än forskningsmetoden. 
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5.2.2 Resultatpåverkan 

Vad gäller mina frågeställningar anser jag att dessa frågor hade kunnat besvaras 
även om en annan forskningsmetod hade valts. Valet av Androidtelefon gjordes 
endast genom informationssökning. Därmed kan inte detta räknas som 
aktionsforskning.  
Jag hade även kunnat få fram informationen om den lagerstruktur NFC har utan 
aktionsforskning, men som jag tidigare skrev har arbetet med ”Qrtech NFC 
Computer Demo” lett till en djupare förståelse för NFC. Om jag inte hade använt 
aktionsforskning som forskningsmetod hade jag inte implementerat ”Qrtech NFC 
Computer Demo”. Utan denna implementation hade jag inte vetat att en 
existerande NFC-produkt eventuellt bara hanterar vissa NFC-lager. När projektet 
påbörjades utgick jag från att ACR122U skulle hantera alla NFC-lager. Det 
krävdes en hel del arbete innan jag insåg att ACR122U endast hanterade de två 
nedersta NFC-lagren.  

Hade jag använt en annan forskningsmetod skulle således en del av resultatet inte 
funnits med. Dessutom kan aktionsforsningen bekräfta om teorin faktiskt 
stämmer överens med verkligheten, vilket leder till ett mer trovärdigt resultat.  
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Det är viktigt att veta vilka NFC lager som finns implementerade i de enheter som 
skall kommunicera med varandra via NFC. Samma lager måste användas för att 
packa och packa upp data.  

Om man hanterar en NFC-enhet som till exempel ACR122U måste man även ha 
koll på de andra kommunikationslager som krävs för att kommunicera med den 
valda NFC-enheten. I detta examensarbete packades NFC-lagren LLCP, SNEP 
och NDEF in i ett kommando till ACR122U:s NFC-kontroller (PN532). Detta 
kommando packades i sin tur in i ett kommando som beskrevs i ACR122U:s API 
dokumentation. Kommandona skickades via USB. Som tur var hanterades USB-
anslutningen av modulen ”ModWinsCard”. Jag behövde endast använda 
modulens färdiga funktioner för att skicka kommandona till ACR122U. ACR122U 
hanterar i sin tur någon form av kommunikation till PN532.  

5.3.1 Val av Androidtelefon 

Angående val av Androidtelefon tycker jag själv att Galaxy Nexus var ett bättre val 
eftersom mobiltelefoner brukar anses som ”gamla” efter bara ett par år. Genom 
att välja den nyare mobiltelefonen dröjer det något längre tills mjukvaran måste 
anpassas för en ännu nyare mobiltelefon. Dessutom använde Nexus S inte 
Android 4.0 då detta arbete påbörjades. Som jag tidigare skrev ville jag helst 
använda Android 4.0 eftersom denna version av Android innehöll skillnader vad 
gäller NFC jämfört med tidigare versioner av Android. 

5.3.2 Qrtech NFC Android Demo 

Applikationen ”Qrtech NFC Android Demo” var enkel att konstruera. För att 
sända lösenordet behövde jag endast använda en av Androids färdiga funktioner i 
den mjukvara jag skrev. Operativsystemet Android hanterade alla detaljer vad 
gäller dataöverföringen via NFC.  

Eftersom ”Qrtech NFC Android Demo” skickar ett lösenord skulle applikationen 
kunna användas som nyckel till ett flertal olika system. Dock är lösenordet inte 
krypterat. Vem som helst skulle kunna ta emot lösenordet, men då NFC endast 
fungerar inom 4 centimeters avstånd och lösenordet ej skickas förrän användaren 
väljer att skicka lösenordet är applikationen fortfarande ganska säker.  
”Qrtech NFC Android Demo” skulle även kunna vidareutvecklas till att använda 
Androids funktionalitet för hantering av mottagna NFC-meddelanden. Sedan 
finns det även en risk att applikationen måste ändras när Android övergår från 4.0 
till 4.1 eller någon ännu nyare version. Det beror på vad som förändras i den nyare 
versionen. 
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5.3.3 Qrtech NFC Computer Demo 

Det andra programmet, ”Qrtech NFC Computer Demo”, har lite fler 
utvecklingsmöjligheter. 

För det första har jag inte gjort en fullständig implementation av de 
kommunikationslager som används i programmet. Jag implementerade bara de 
delar av lagren som behövdes för att kommunikationen skulle fungera. Det hade 
tagit för lång tid att hantera alla lager till fullo. Jag tror att ett program som skall 
säljas måste hantera alla lager ordentligt. Därför bör denna del vidareutvecklas 
innan ”Qrtech NFC Computer Demo” kan säljas som en färdig produkt. 

Sedan är det möjligt att återanvända olika delar av de lager jag skrev i ”Qrtech 
NFC Computer Demo” vid utvecklingen av andra applikationer som skall hantera 
en NFC-enhet. 
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Olösta problem 

Jag tycker även att de olösta problemen i ”Qrtech NFC Computer Demo” bör 
lösas innan programvaran säljs. Jag har några funderingar på vad som kan orsaka 
dessa problem: 

 Det felmeddelande jag får efter att jag har utfört testfallet ”Förflyttning av 
mobiltelefonen till utanför ACR122Us räckhåll mitt under 
kommunikationsskedet.” betyder att jag inte har utfört PN532:s 
skicka/hämta rutin i rätt ordning (jag måste köra varannan ”skicka” och 
varannan ”hämta"). Felmeddelandet visades då jag lade tillbaka 
mobiltelefonen och försökte skicka lösenordet igen. 
Jag funderar på om det eventuellt kan vara så att när jag startar om 
kommunikationssekvensen vill PN532 fortsätta från ”skicka” eller ”hämta” 
beroende på vad som användes sist i ”Qrtech NFC Computer Demo”. 

 Problemet då jag försöker utföra testfallet ”Upprepad översändning av 
lösenordet där mobiltelefonen hela tiden befinner sig inom ACR122Us 
räckhåll.” är lite svårare att förstå sig på. Allt jag behöver göra för att 
problemet skall försvinna är att starta om programmen eller i värsta fall 
datorn och mobiltelefonen. Eftersom problemet bara dyker upp ibland har 
jag inte lyckats testa om det räcker att bara starta om datorn eller 
mobiltelefonen.  
En teori jag har angående orsaken till detta problem är att jag inte lyckas 
stänga anslutningen ordentligt innan jag försöker ansluta igen. Jag kunde 
skicka ett nytt meddelande jag tog bort mobiltelefonen och sedan lade 
tillbaks den igen. Detta tyder på att det är något som inte frigörs ordentligt 
då mobiltelefonen befinner sig inom ACR122U:s räckhåll. 

 Jag har också noterat att datorn alltid försöker installera en drivrutin på 
mobiltelefonen när jag lägger mobiltelefonen på ACR122U. För att göra 
detta måste datorn kommunicera med ACR122U via USB. Jag tror att detta 
eventuellt stör kommunikationen mellan ACR122U och ”Qrtech NFC 
Computer Demo”.  

Fastän det finns några kvarstående problem i ”Qrtech NFC Computer Demo” 
anser jag att examensarbetets mål har uppnåtts. Jag har lyckats få mobiltelefonen 
att kommunicera med datorn via ACR122U. Det arbete jag har utfört breder väg 
för framtida projekt där kommunikationen skall ske via NFC. 
Jag hoppas att detta examensarbete är till hjälp för de som vill påbörja liknande 
programmeringsprojekt. 
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6 Terminologi 

Term Förkortning Betydelse 

Application Protocol 
Data Unit 

APDU Ett dataöverföringsprotokoll som 
används då två olika program ska 
kommunicera med varandra (via till 
exempel USB eller ett trådlöst nätverk). 

Application 
Programming Interface 

API Ett API är ett interface som hanterar 
kommunikation mellan två mjukvaror. 
API:et behandlar de detaljer som krävs 
för att utföra en viss åtgärd, medan den 
mjukvara som använder API:et bara 
behöver känna till några grundläggande 
delar.  

Digital Protocol  Det NFC-lager som initierar och 
bibehåller all kommunikation som sker 
via NFC.  

NFC Data Exchange 
Format 

NDEF Det NFC-lager som hanterar 
meddelandets format. NDEF kan till 
exempel beskriva om meddelandet är 
ren text eller en länk till en webbsida. 

Near Field 
Communication 

NFC En trådlös kommunikationsteknik där 
båda parter måste vara mycket nära 
varandra för att kommunicera.  

Logical Link Control 
Protocol 

LLCP Det NFC-lager som hanterar p2p-
kommunikation. 

Peer-To-Peer p2p Kommunikation då ingen av parterna 
agerar server eller klient. 

Radio Frequency 
Identification 

RFID En av de kommunikationstekniker 
NFC-tekniken är baserad på. 

Software Development 
Kit 

SDK En uppsättning verktyg som kan 
användas vid mjukvaruutveckling. 

Simple NDEF Exchange 
Protocol 

SNEP Det NFC-lager som hanterar sändning 
och mottagning av NDEF meddelanden 
då p2p-kommunikation används. 
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7 Externa länkar 

NFC Forum 
http://www.nfc-forum.org/ 

Androids utvecklingswebbsida (Android Developers) 

http://developer.android.com 

GrundID GmbH:s demo 

http://www.grundid.de/nfc/ 

Samsungs amerikanska webbsida 

http://www.samsung.com/us/
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10 Bilagor 

Bilaga 1 Jämförelse av den logg som visas i ”Qrtech NFC Computer Demo” 
respektive GrundID GmbH:s demo. 

Programmen ”Qrtech NFC Computer Demo” och GrundID GmbH:s demo kan 
använda ACR122U för att kommunicera via NFC. Dock visar LogCat att dessa 
program inte fungerar exakt likadant. 

 

I figur 13 nedan visas en skärmdump som togs då ”Qrtech NFC Computer 
Demo” kommunicerade med ”Qrtech NFC Android Demo”.  

 

Figur 13. LogCat visar hur ”Qrtech NFC Computer Demo” kommunicerar. 
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I figur 14 nedan visas en skärmdump som togs då GrundID GmbH:s demo 
kommunicerade med ”Qrtech NFC Android Demo”.  

 

Figur 14. LogCat visar vad som händer i Androidtelefonen när GrundID 

GmbH:s demo används. 


