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Digitalisering van het aanwezigheidsbord
met Bluetooth Beacons
Kunnen docenten en studenten elkaar gemakkelijker vinden door smartphones en beacons?

Aanleiding
Zuyd Hogeschool is een hogeschool op meerdere loca�es, dat hbo-bachelor en hbo-ad opleidingen
aanbiedt. Bij de docentenruimte op de 3e etage, loca�e Nieuw Eyckholt, hangt een schui�ord met de
aanwezige docenten op. Vaak komt het voor dat het lijkt alsof een docent niet aanwezig is. Hij/zij is dan
vergeten zichzelf aan te melden op het bord. Ze vergeten simpelweg om het schui�e te verplaatsen en
lopen direct door naar de docentenkamer of naar hun leslokaal.

Hierdoor denken studenten dat de docent niet aanwezig is, terwijl deze wel degelijk op loca�e is. Dit zorgt
ervoor dat studenten ervoor kiezen op dat moment geen vragen te stellen of deze te verplaatsen naar een
later moment. Dit hee� als risico dat ze belangrijke vragen (soms te)laat stellen of helemaal vergeten.

Doelstelling
Het doel van dit project is een oplossing bedenken om het handma�g aanmelden van het
aanmeldingenbord te automa�seren en digitaliseren. Dit zorgt ervoor dat er met meer
zekerheid aangegeven kan worden dat er een docent aanwezig. Ook zijn er een aantal
randvoorwaarden die belangrijk zijn om mee te nemen. Via NFC-pasjes swipen of een
knop indrukken is digitalisering maar geen automa�sering. Naast een automa�sche
manier van detec�e moet het ook mogelijk zijn om de aanwezigheid te kunnen tonen op
een digitaal bord. Ook dit bord moet zichzelf automa�sch updaten om zo de huidige
aanwezigheid te laten zien. Ook is gevraagd zelf een oplossing te ontwikkelen in plaats in
te kopen. Deze oplossing moet dan ook open source blijven. Open source betekent dat
de code voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen deze mag aanpassen en publiceren
(a�ankelijk van de open source licen�e die er aan toegevoegd is).

Aanpak
Gedurende het project zijn Agile sprints van twee weken
gebruikt. Het project is begonnen met een State of the
Art vooronderzoek waarin met quick scans om voor
technologieën voor display (OLED, LED, LCD),
communica�e (RFID, WLAN, Bluetooth, LoRaWAN), web
en architectuur te oriënteren. Daarna zijn vier
deelvragen (IDE’s/libraries voor Bluetooth Beacons en
mobile development, back-end bord technologieën en
A/B-testen, onderzoek naar IoT architectuur, Bluetooth
Beacon defini�e, realisa�e en lokalisa�e) uitgevoerd
door middel van literatuuronderzoeken, Kitchenham
systema�sche review en een enquête. Tweemaal
wekelijkse gesprekken vonden plaats met een
procesbegeleider, en om de twee weken vonden
gesprekken plaatst met de opdrachtgever om voortgang
te rapporteren en requirements op te halen.

Verder is VSCode gebruikt om het Extended Abstract in
LaTeX te schrijven. Android Studio is gebruikt om de
mobiele app te schrijven met behulp van de AltBeacon
Android library. De Bash-programmeertaal is gebruikt
voor het werk op de Raspberry Pi beacon zelf. Voor het
digitale bord is IntelliJ gebruikt met de Java, HTML en
CSS programmeertalen.

Resultaten
Uit het vooronderzoek is bevonden dat Visual Studio (voor Xamarin), Android Studio en IntelliJ IDEA aangeraden worden voor mobile app development. Alle drie de
IDE’s zijn ongeveer even goed op alle gebieden, waardoor de beslissende factor de ervaring van projectleden wordt. Voor dit project hadden alle projectleden ervaring
met Android Studio, dus is hiervoor gekozen voor de mobiele app. Van de libraries is AltBeacon benoemd in 18 van de 21 bronnen en wordt geadviseerd als beacon-
detec�e library.

Uit het A/B-testen is gebleken dat docenten en studenten de voorkeur hebben voor een algemene indeling bestaan uit 3 kolommen. Een overkoepelende index
weergave met aanwezigheid op groen, afwezig en “niet storen” op rood en verwacht op geel kreeg ook de voorkeur. Een persoonlijk welkomstbericht hee� de voorkeur
gekregen om langs de rand va het bord te plaatsen, met extra informa�e in het midden van het scherm. Gevonden back-end systemen voor aanwezigheidsystemen
werken met PHP en JavaScript. Vanwege dit, is besloten om met Java en Springboot te gaan (vanwege de eerdere ervaring met Java binnen de projectgroep). Voor de
Cloud back-end is besloten om op het framework van Microso� Azure te draaien, met een basis-database en API’s voor het aanwezigheidsbord.

Er is gebleken dat er niet één specifieke architectuur is voor dit project. De meest gebruikte architectuur in de IoT is de Fog-Cloud architectuur. Maar dit is bedoeld voor
steden. Een andere verdeling architectuur is het drie lagen model (devices, processing, applica�on). Een specifieke indeling is Percep�on-Network-Middleware-
Applica�on-Business-lagen architectuur. Voor deze specifiekere indeling is gekozen.

Voor de Beacon is AltBeacon besloten als protocol vanwege vendor-neutraliteit, open specifica�e en cross-pla�ormability. Een Raspberry Pi met een Bash script draait
automa�sch een AltBeacon met UUID, Major (verdieping + vleugel, conform Zuyd Hogeschool standaard) en Minor (klas) om de loca�e aan te geven. Deze beacon kan
worden gedetecteerd worden door de mobiele app om via API’s een aan-/afmelding door te geven aan de back-end. De back-end verwerkt deze melding, waardoor de
web interface van het bord de huidige status van docenten accuraat weergee�.

Conclusie
Het is mogelijk een geautoma�seerde manier van
aanmelden te ontwikkelen zonder dat de docenten een
handma�ge handeling hoeven te doen. Echter is het
belangrijk de mogelijkheid te behouden voor de mensen
die geen interesse hebben, zoals gebleken uit het A/B
onderzoek. Zo blij� de toepassing vrijwillig.

Het is mogelijk gebruik te maken van Bluetooth beacons
voor dit project. Hierbij is het advies om de
kallibra�ewaarde van elke beacon goed af te stellen en te
bekijken hoe de Bluetooth in de omgeving zich gedraagt.
Het is niet zeker wat de werking is als er een
verifica�estap plaatsvindt tussen beacon en telefoon. Dit
kan nog verder onderzocht worden.

Tevens is het mogelijk om het geheel zelf te ontwikkelen
en zo te beheren dat alle componenten verplaatst kunnen
worden van Cloud naar Cloud provider of van eigen
beheer naar Cloud of andersom. Dit is mogelijk met het
gebruik van Docker containers.

Hoe werkt ons aanwezigheidsbord?
1. De mobiele applica�e staat aan, waaraan een app-id gekoppeld is
2. De persoon loopt langs de beacon
3. De mobiele applica�e gee� een bericht aan de API met app-id, de beacon's UUID en de aanmeldstatus (aanwezig/afwezig).
4. De Cloud back-end ontvangt het API bericht, gee� het door aan de data handler waardoor de database met aanwezigheidstatussen
updatet.
5. De nieuwe aanwezigheid van de persoon staat op de website voor het digitale aanwezigheidsbord.
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GitLab/GitHub repositories? Scan me!
Repository lijst:
1. GitLab:Web Interface Bord (Master branch)
2. GitLab: Extended Abstract + API's + Data
Handler
3. GitLab: AltBeacon Transmi�er
4. GitHub:Mobiele Android App

Digitaal aanwezigheidsbord voorstel, met Bluetooth Beacon in ruimte.


