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Sammanfattning 

Fjärrstyrning av värmepumpar är en bekvämlighet för att slippa vara på plats och ändå kunna göra 
inställningar på sin värmepump. Det ger möjligheten att komma till ett förvärmt fritidshus eller stuga 
med några enkla knapptryckningar. Det ger också möjligheten till mer kontroll över pumpens 
energiförbrukning, man kan spara in pengar på att inte låta pumpen stå och slösa energi då man inte är 
på plats.  

I dagsläget finns flera fjärrstyrningsprodukter för värmepumpar på marknaden, men dessa är ofta dyra 

och kan oftast bara ansluta till mobilnätet eller wifi. Fjärrstyrningsprodukterna är speciellt framtagna för 

att styra en värmepump och kan ej användas för att styra ytterligare produkter. 

Målet med detta examensarbete är att ta fram ett system baserat på en standardplattform som åtgärdar 

dessa problem samt där det finns möjlighet till framtida utbyggnad av dess funktionalitet.  

Vi börjar med att bestämma funktionaliteten för vår fjärrstyrningsprodukt. Därefter tas en struktur för 

hela systemet fram. Efter detta görs val av hårdvara och mjukvaruutveckling. 

Resultatet av vårt examensarbete är en fjärrstyrningsprodukt som kan styra Daikins värmepumpar. Vår 

fjärrstyrningsprodukt kan använda 3G-nätet, wifi eller trådat nätverk för att kommunicera med vårt 

systems centralenhet och användaren. Vår produkt har även en stor potential till utbyggnad för 

fjärrstyrning eller övervakning av andra enheter i hemmet.  
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Abstract 

Remote-control is a convenience that makes it possible to control ones heat-pump even though you’re 

not at home. Remote-control makes it possible to arrive to a warm holiday cottage or cabin with just a 

few simple keystrokes. Remote-control isn’t just a convenience; it gives you a better control of the 

pumps power consumption! You can save energy, and therefore money, by having a better control of the 

pump. 

There are multiple remote-control devices available at the market today, but most of them are rather 

expensive and aren’t usually able to select weather to connect to mobile-network or wifi. The remote-

control devices currently available are developed to control just one heat-pump and can’t control 

additional products. 

The goal of this thesis is to develop a system based on standard platform which addresses these 

problems and also have the potential to control other devices as well. 

We start of by determine the functionality of or device. We then design the structure of our remote-

control system. After this we select the hardware and begin our software development. 

The result of this thesis is a remote-control device which can be used to control Daikin heat-pumps. Our 

device can connect to internet using the 3G-network, wifi or wired Ethernet to communicate with the 

central unit of our system and to interact with the user. Our device has a great potential to be used to 

control more than just one heat-pump. 
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1 Introduktion 
Fjärrstyrning av värmepumpar är en bekvämlighet för att slippa vara på plats och ändå kunna göra 
inställningar på sin värmepump. Det ger möjligheten att komma till ett förvärmt fritidshus eller stuga 
med några enkla knapptryckningar. Det ger också möjligheten till mer kontroll över pumpens 
energiförbrukning, man kan spara in pengar på att inte låta pumpen stå och slösa energi då man inte är 
på plats.  

Man kan enkelt hitta fördelar från kundens synvinkel men blickar man ett steg längre ser man även 
möjligheten att erbjuda installatörer och servicetekniker enklare felsökningsmöjligheter. Desto mer 
information man kan plocka ut om pumpens status på en fjärrstyrningsenhet desto bättre. Man kan 
tänka sig att man erbjuder ett övervakningssystem för serviceteknikern där denne kan se aktuell status 
på värmepumpen och få en bredare förståelse för problemet utan att behöva vara på plats. Man kan 
även tänka sig att införa ett system som varnar för vissa kritiska statusar, t.ex. att trycket i pumpen är för 
lågt och att någonting har gått sönder. Om serviceteknikern kan höra av sig till kunden redan innan 
denne har märkt problemet ger det förtroende inför kund och man framstår som ett professionellt 
företag med en exklusiv service. 

Det finns flera fördelar med fjärrstyrningsprodukter som sträcker sig bortom kundens bekvämlighet och 
serviceteknikerns felsökningsmöjligheter. Automatiserade hem är någonting som man från början såg 
som sci-fi och knappt trodde kunde existera. Idag är många produkter på marknaden så kallade ”smarta” 
såsom mobiltelefoner, tv-apparater m.m. I grund och botten är uppkopplingsmöjligheterna mycket 
större och det känns inte helt orimligt att i stort sett alla manuellt styrda produkter i hemmet erbjuder 
möjligheten att koppla upp sig mot wifi framöver. Med det i åtanke behöver man någon sorts knytpunkt 
för alla dessa produkter som erbjuder styrning från en mobiltelefon, surfplatta eller PC. Med 
automatiserade hem ser man först bekvämligheten med att kunna styra enheter från distans. I ett 
bredare perspektiv ser man även chansen att med mer kontroll och medvetenhet över sitt 
energiförbrukande skapa ett mer energieffektivt hem. Det finns egentligen bara fördelar med en tjänst 
av denna typ. Man erbjuder kunden ett sätt att spara in pengar i hushållsekonomin samt chansen att dra 
ner på sin energiförbrukning och bidra till en grönare värld. Vem skulle inte vilja ta del av detta? 

1.1 Problemformulering 
Hur skapar man en fjärrstyrningsenhet för central styrning av produkter i hemmet? Problemet som finns 

med fjärrstyrningsprodukter är att de oftast är riktade till en enskild produkt, de är relativt dyra och att 
de inte är gjorda på standardplattformer. Hur konstruerar man ett system där en person kan styra sin 

värmepump, från exempelvis 50 mil bort, via en internetuppkoppling (se bild nedan)?  En tydligare 
beskrivning av systemet kan ses i kapitel 3. 

 

  

Figur 1: Översikt av önskat system 
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1.2 Syfte 
Projektet har primärt som syfte att erbjuda en fjärrstyrningstjänst till de värmepumpar som Halmstad 
Kylteknik AB tillhandahåller. Tanken är att ta upp och diskutera möjligheterna som fjärrstyrning innebär 
och problematiken bakom fjärrstyrning. Vi vill ta reda på hur man går tillväga för att skapa en 
fjärrstyrningstjänst som inte bara är riktad mot en enskild produkt utan kan fungera som en knytpunkt 

för fjärrstyrning av flera produkter i det moderna hemmet.  

1.3 Mål 
Målet är att ha en fungerande prototyp för en fjärrstyrningstjänst riktad mot Daikins värmepumpar med 
utvecklingsmöjligheter mot andra produkter. En enhet ska kunna monteras i samma rum som en 

värmepump. Enheten riktas mot pumpen och man ska efter enhetens uppstart kunna styra 
värmepumpen från sin användarprofil på våra applikationer. Enheten ska kunna kommunicera med 

värmepumparna via IR-signaler och den ska ha möjlighet att anpassas till att kommunicera med andra 

enheter via IR. Enheten ska kunna kommunicera med en central server via wifi eller mobilnätet och ta 
emot vilka kommandon som ska skickas till värmepumpen. En webbapplikation ska göras där användare 
kan registrera sig och knyta sig till vår enhet och styra sin pump därifrån. En mobilapplikation med 

samma funktionalitet som webbapplikationen ska göras, primärt för Android och i mån av tid anpassas 
till iOS och WindowsPhone. 

1.4 Avgränsningar 
 Systemet ska inte kunna styra andra produkter än värmepumpen utan skall enbart vara 

utformad så att utvecklingsmöjligheter finns för att anpassa den till flera produkter. 

 Enheten ska enbart vara kompatibel med ett 3G modem och ett wifi modem. 

 Mobilapplikation görs enbart för Android. 

 Enbart kompatibel mjukvara med Raspberry Pi modell B rev. 2. 

 Simulerad fjärrkontroll begränsas till kärnfunktionalitet. 

1.5 Krav 
Generella krav 

 Enheten skall via IR styra en av uppdragsgivaren bestämd värmepump. 

 Manövreringsavstånd mellan enhet och värmepump skall vara minst 2 m vid fri sikt. 

 Ev. kvittens från värmepumpen vid manövrering skall noteras av enheten. 

 Vid utebliven kvittens skall enheten skicka om kommandot minst fem gånger innan ett fel sänds 
till terminalen som beordrat kommandot. 

 Enheten skall förses med två digitala ingångar och två digitala utgångar. 

 Enheten skall förses med en analog ingång för att registrera spänning 0-5 V. 

 Enheten skall kunna registrera och förmedla lokal temperatur till den manövrerande terminalen. 
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 Användaren ska kunna ställa in temperatur samt kunna se aktuell rumstemperatur via 

webinterface eller mobilapplikation. 

 Vid anslutning via wifi måste användaren ange inloggningsuppgifter för wifi via webinterface 

eller mobilapplikation. 

 Användaren ska därefter enbart behöva ansluta vår enhet till wifi eller ansluta ett SIM-kort för 
3G kommunikation för att kunna använda enheten. 

 

Specifika krav för varje delsystem hänvisas till kravspecifikationen bilaga 7. 
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1.6 Generell arbetsgång 
Arbetsgången projektet igenom baserades på punkterna nedan: 

 Identifiera problemet. 

 Komma med förslag på lösningar eller idéer om hur man vill lösa problemet. 

 Identifiera kunskapsgap, hämta relevant information och minska kunskapsgap. 

 Omarbeta lösningsförslag efter att kunskapsgapet minskats. 

 Implementera lösningsförslag 

 Testa och identifiera eventuella fel och rätta till. Denna punkt upprepas tills testning lyckas. 

Det första problemet som stöttes på var hur systemet skulle designas i sin helhet. Efter att ha minskat 

kunskapsgapet inom alla områden så kom vi fram till att systemet skulle designas enligt figuren nedan. 

Systemet delades in i delsystem som bilden nedan beskriver och dessa togs fram enligt arbetsmetodiken 

som beskrivs ovan. Senare i kapitel 4(Metod) beskrivs de delsystem vi har utvecklat, både hur de 

fungerar och hur de har implementerats. 

 

 

  

Figur 2: Hela Systemet 
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1.7 Tidsplan 
Gantschema visar grov tidsplanering: 

 

Figur 3: Tidsplan 

Milstolpar 

 Projektplan 2014-02-10 

 Kravspecifikation och Testspecifikation 2014-02-17 

 Hårdvaran vald och beställd 2014-02-17 

 Allting på serversidan helt klart; serverprogram, databas och tillhörande script 2014-03-17 

 Hårdvarukoden färdig 2014-04-14 

 Webinterface och mobilapplikation(Android) klart 2014-05-06 

 Testning klart 2014-05-25 

Nedan beskrivs de åtgärder som skulle kunna tas utifall vi låg före eller efter tidsplaneringen. 

I det fallet då man låg före i tidsplaneringen skulle beslut tas om huruvida mobilapplikationen 
skulle göras tillgänglig för iOS. Om man efter det fortfarande låg före tidsplaneringen skulle 
beslut tas om huruvida mobilapplikationen skulle göras tillgänglig för WindowsPhone. 
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Lösningar då vi låg efter: 

 På serversidan finns mycket jobb angående säkerheten i kommunikationen med servern och 

databasen. Alternativt kan man utveckla funktionaliteten i servern men låta säkerhetsaspekten 

ligga på is tills beslut har tagits om produkten skall tas i bruk eller ej. 

 Ta bort möjligheten med wifi-anslutning och enbart utveckla produkten för 3G. 

 Enbart utveckla ett webbinterface, ingen mobilapplikation. 

 

Om hårdvaruproblem uppstod t.ex. kompatibilitetsproblem mellan Raspberry Pi och de andra delarna 
eller logistikproblem skulle beslut tas om ny hårdvara och beställning ske snarast. I det fallet då vi 
hamnade i en situation där vi var tvungna att vänta på beställda delar fanns möjligheten att vänta 
med hårdvarukodningen och istället börja utveckla webbinterfacet och mobilapplikationen under 
tiden. 
 

1.7.1 Avvikelser från tidsplan 

Projektets milstolpar har uppnåtts i tid och inga åtgärder för förseningar har behövts göras. Då vi har 

legat före i vissa faser av projektet så har vi fått ta beslut om extra funktionalitet. Vi valde att undersöka 

möjligheten till ljudåterkoppling från värmepumpen. Detta skulle ge en möjlighet till att bekräfta att 

kommandot mottagits av värmepumpen. 

1.8 Budget 
I utvecklingsfasen handlar det inte om några större kostnader, hårdvaran beräknas kosta under 1500kr 
vilket vi bekostar själva. Utvecklingsmiljöer och verktyg som används i projektet kommer inte kosta 
någonting. Halmstad Kylteknik AB har erbjudit sig att stå för eventuella merkostnader. 

1.9 Uppdragsgivare 
Projektet utvecklas för Halmstad Kylteknik AB som är etablerade experter inom industriella kyl- och 
frysanläggningar, klimatkyla, värmepumpar, värmeåtervinning och luftkonditionering. De specialiserar sig 

på unika lösningar och skräddarsyr lösningar efter kundens behov.  
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2 Bakgrund/Teori 
Fjärrstyrning av enheter i hemmet öppnar nya möjligheter och kan förenkla vardagen för användaren. 

Det finns flera olika lösningar för fjärrstyrning av värmepumpar i hemmet, bl.a. så finns IntesisHome [1] 

och AirPatrol [2]. Gemensamt för båda dessa är att de används för att fjärrstyra en värmepump, men 

IntesisHome använder sig av internet och AirPatrol tar emot kommandon via sms. Ett problem med de 

system som finns är priset. Priset för AirPatrol är 359€ (3250kr) och priset för IntesisHome är 2890kr, 

motsvarande i skrivande stund ca 319€ [3].  

Det som vi framför allt vill förbättra är priset. Att skapa en mer prisvärd produkt än de som finns på 

marknaden idag. En annan sak som vi vill förbättra är möjligheterna att kommunicera med sin 

fjärrstyrningsenhet. Om enheten kan använda sig av både Wifi och mobilnätet för att kommunicera så 

öppnar det nya möjligheter. 

Målet för oss är att designa en produkt som kan fjärrstyra värmepumpar, men en intressant idé är att 

lämna utrymme för en eventuell händig användare, eller oss, att lägga till ytterligare funktionalitet. 

Exempel på ytterligare funkitonalitet är t.ex. fjärrstyrning av andra produkter eller sammankoppling med 

hemlarm. Produkten ska utvecklas på en standardplattform för att göra den lättillgänglig och prisvärd 

samt att ha utrymme för att utveckla extra funktionalitet. Ett system baserat på en standardplattform 

ger vem som helst möjlighet att köpa in hårdvaran som sedan med vår mjukvara blir ett helt fungerande 

system. 

De problem vi har framför oss och måste lösa är bl.a. val av hårdvaruplattform att utveckla produkten 

på. Ett beslut måste även tas om vilken funktionalitet produkten ska ha och hur den ska kommunicera 

med användaren.  

En lista gjordes på olika punkter som vi ville göra annorlunda på vår fjärrstyrningsenhet jämfört med vad 
som redan finns. En lista gjordes även på vilka områden vi var tvungna att titta på för att ha verktygen 

och kunskapen för att utföra projektet. Vi kommer gå igenom alla delar och teori som behövs för att göra 
en fjärrstyrningsenhet och även allmänt kring fjärrstyrning. 

Kunskapsgap: 

 Serverprogram 

 Serverscript 

 Klientscript 

 Markup language 

 Databas 

 Style sheet language 

 HTTP 

 TCP/IP 

 Wifi 

 3G 

 Hårdvaruplattform 

 IR-transmitter 
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 Ljud-filter 

 Programmeringsspråk 

 Kryptering 

 

Förbättringar: 

 Prisvärd 

 Fler uppkopplingsmöjligheter 

 Utbyggnadsmöjligheter 

2.1 Hemautomatisering 
Fjärrstyrning och uppkopplade enheter är en viktig del inom begreppet ”smarta hem”. Nedan görs en 

kort introduktion på ämnet som ger en inblick i hemautomatisering och hur produkten skulle fungera i 

ett smart hem. Det kommer även beskrivas hur marknaden ser ut för denna typ av produkt och även hur 

marknaden styr både utveckling och användning av dessa produkter. 

2.1.1 Smarta Hem 

Termen "smart hus" användes officiellt först 1984 trots att man kan tycka att det har funnits ganska 

smarta hus i världen långt innan det. Det man menar när man säger smart hus är inte hur bra det är 
byggt, hur effektivt det är planlagt eller hur miljövänligt det är. Trots att dessa saker ofta är något som 

man strävar efter att inkludera i ett smart hus så är huvudkomponenten i ett smart hus den interaktiva 
teknologin som huset innehar. Tidigare har smarta hem inte slagit igenom på marknaden på grund av att 

det varit för dyrt och det har inte funnits ett stort utbud av produkter som kan kopplas upp trådlöst i 
hemmet. Vi går nu mot en tid där produkter förväntas ha trådlös uppkoppling inbyggt och intresset för 
att enkelt ha kontroll över produkterna i hemmet växer. Richard Harper definierar begreppet “smart 

home” som “a residence equipped with computing and information technology which anticipates and 
responds to the needs of the occupants, working to promote their comfort, convenience, security and 

entertainment through the management of technology within the home and connections to the world 
beyond” [4]. I takt med att elektronisk hårdvara blir billigare att tillverka och att intresset för smarta 
produkter växer ökar även lönsamheten I att utveckla produkter för smarta hem. 2001 startade 

mobiloperatören Orange ett smart hem projekt Orange at Home, ett smart hus som inkluderade den 
senaste teknologin med sikte på att få upp intresset för att bo i smarta hus. Huset var uppkopplat mot 

ett nätverk och en server som skötte alla funktioner i huset. Ljus, värme, vatten, säkerhetssystem, AV-
system och mycket annat kunde styras via trådlöst nätverk, sms eller en uppringning från en 

mobiltelefon. Orange at Home var också ett test för att se vilka funktioner som togs emot bäst bland den 
senaste teknologin för smarta hem [4].  

Idag drygt 10 år finns många av de produkter som testades tillgängliga för vem som helst. Idag är det inte 
helt ovanligt att man har en eller flera produkter hemma som man styr med sin surfplatta eller 
mobiltelefon över det trådlösa nätverket. 

De problem som fanns för 10 år sedan var att man var tvungen att investera en hel del för att anpassa ett 
existerande hem till ett "smart hem” med bland annat nätverksuppkoppling. Som en följd av detta blev 

smarta hem industrin fokuserad på fjärrkontrollstyrning som inte ställde krav på någon 
nätverksinstallation. Man tog på så sätt bort en stor del av problematiken men tog även bort möjligheten 
att ha en central styrpunkt för alla produkter i huset [4]. 
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2.1.2 Marknad 

Det finns två olika marknadsområden för produkter till ett smart hem, en nischad marknad och en 
generisk marknad. Den nischade marknaden är för specifika grupper med specifika behov, exempelvis 
äldre eller rörelsehindrade människor. Då kan man tänka sig att man erbjuder en tjänst där man går in 

och skräddarsyr en lösning anpassad för en specifik kund med ett specifikt behov. Detta är en intressant 
marknad om man kan skapa en pris-effektiv tjänst som t.ex. att man blir mer självgående, inte har behov 
av personlig assistans och kan spara in på läkarbesök m.m. [4]. 

Den generiska marknaden är dock den stora marknaden. Då tittar man på produkter för den breda 
massan och då handlar det mer om produkter med inriktning på komfort, penning- och miljöbesparande, 
användarvänlighet och simplicitet. Just enkelheten i installation och användning av en produkt 
tillsammans med priset är det som kommer avgöra om produkten slår inom smarta hem industrin. 

Richard Harper gör i sin bok en kategorisering av fem olika smarta hem efter graden av intelligens som 
de besitter. Det sträcker sig från ett hem som har enstaka intelligenta produkter som arbetar på ett 

intelligent sätt men jobbar separat från andra enheter till något han kallar uppmärksamma hem. Dessa 
registrerar all aktivitet från människor och produkter i huset och svarar utifrån aktiviteterna för att 
tillgodose människornas behov. Det kan vara t.ex. att människornas placering i huset registreras och 
lampor tänds och släcks efter vart människorna befinner sig. Han beskriver ett mellanstadie kallat 

”connected homes” där man har interna och externa nätverk som tillåter interaktiva- och fjärrstyrnings 
system att ha tillgång till tjänster och information både inifrån och utifrån husets väggar[4].  

Nivån av intelligens man vill ha i sitt smarta hem sätter alltså mer eller mindre krav på dem som tillverkar 
produkterna och sätter självklart också prisnivåerna på produkterna. 

2.2 Serverprogram 
För att en användare ska kunna komma åt en webbsida så använder man ett serverprogram som 

installeras på en serverdator. De två vanligaste serverprogrammen som används i störst utsträckning är 

Apache och Nginx. Nedan beskriver vi hur de fungerar i allmänhet och belyser vad som är utmärkande 

för de båda. 

2.2.1 Apache 

Apache HTTP Server Project startades som ett projekt med siktet inställt på att skapa en robust, 

reklamfri och tillgänglig HTTP server med mycket funktionalitet. Projektet tillhör Apache Software 
Foundation men det underhålls och utvecklas av en volontärgrupp av människor från hela världen [5]. 
Apache står för över 50 % av alla aktiva hemsidor och servrar över alla domäner [6][7]. 

Apache använder olika Multi-Processing Modules(MPM) som gör att man kan köra en process-baserad 
server, hybrid-server(process och trådar) eller händelsebaserat hybridläge (event-hybrid mode)[8]. 

Ett exempel är deras standard MPM worker som implementerar en hybrid multi-process/multi-tråds 
server. Istället för att bara vara en process-baserad server kan Apache använda trådar för att ta emot 
HTTP förfrågningar och på så sätt ha möjligheten att ta emot fler förfrågningar med färre system 
resurser. Apache har dock kvar mycket av stabiliteten man får från en process-baserad server tack vare 

hybridimplementationen och att de erbjuder multibearbetning (multiprocessing) som i sin tur erbjuder 
fler tillgängliga trådar. Apache har en begränsning på hur många trådar som kan startas upp. En kontroll 
process (parent) är ansvarig för att starta upp underliggande processer (child). Varje underliggande 

process kan sedan starta ett visst antal server trådar vilket definieras i Apaches ThreadsPerChild direktiv. 
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Den underliggande processen skapar även en tråd som lyssnar efter anslutningar och sänder 
anslutningen vidare till en server tråd för hantering när den kommer in. Apache försöker även hålla en 
andel av server trådar som står och väntar (idle), redo för att ta emot inkommande förfrågningar. Det 

här är ett sätt för att en inkommande förfrågan ska slippa vänta på att en server tråd eller process 
skapas. Antalet underliggande processer som startar initialt är satt i StartServers direktivet. Under 
körning gör Apache en uppskattning för hur många trådar som står och väntar (idle) i varje process. 
Apache startar upp eller stänger ner processer för att hålla antalet väntande (idle) processer inom ett 
visst omfång som definieras i MinSpareThreads och MaxSpareThreads. En gräns för hur många trådar 

som finns i alla processer, alltså hur många klienter som kan betjänas samtidigt, sätts i MaxClients 
direktivet [8]. 

 

Apaches MPM event är en variant av MPM worker som är designad för att kunna ta emot fler 
förfrågningar genom att lägga en del av processernas arbeta på underliggande trådar. Det frigör 

processens huvud-trådar (main threads) så de kan arbeta med nya förfrågningar [9]. 

 

Apaches MPM prefork implementera en icke-trådad server som är anpassade för att undvika problem 
när man använder bibliotek som inte är anpassade för flera trådar. Detta alternativ hanterar 
förfrågningar genom att isolera dem helt. Ett problem för en förfrågan kan alltså inte påverka en annan 

förfrågan [10]. 

2.2.2 Nginx 

Nginx är en gratis, open-source HTTP server, omvänd proxy och IMAP/POP3 server [11]. Nginx står för 
15-20% av alla aktiva hemsidor och servrar över alla domäner [6][7]. 

 

Nginx grundpelare är hög prestanda, hög samkörnings-möjlighet (concurrency) och lite 

minnesanvändning. Nginx är händelse-drivet, asynkront och enkeltrådat. Nginx använder multiplexing 
och händelse notifieringar till max och dedikerat de olika uppgifterna till separata processer. 

Uppkopplingar hanteras genom en effektiv körnings-loop (run-loop) via ett begränsat antal enkel-
trådade processer. I dessa processer eller arbetare (workers) kan Nginx hantera flera tusen 
uppkopplingar och förfrågningar samtidigt varje sekund. Nginx startar inte en process eller tråd för varje 

uppkoppling eller förfrågan. Arbetar (Worker) processerna tar istället emot de förfrågningar som 

kommer in på en gemensam socket. Dessa exekveras sedan inuti sin arbetar (worker) process körnings-
loop (run-loop). Vid uppstarten initieras sockets som används till att lyssna på inkommande 
förfrågningar. Arbetar (Worker) processerna blir tilldelade förfrågningar, läser från socket, hanterar 

förfrågningar och skriver till sockets simultant. Det är körnings-loopen (the run-loop) som är Nginx kärna 
och möjliggör att inte blockera inkommande uppkopplingar samtidigt som man hanterar förfrågningar. 
Nginx blir resurseffektivt eftersom den inte startar en ny process eller tråd varje gång en förfrågan 
hanteras. Minnesanvändningen blir väldigt låg och eftersom det inte skapas eller förstörs processer och 
trådar sparar man även in på CPU belastningen. Nginx lägger alltså bara till fler uppkopplingar i sin 

körnings-loop (run-loop) som hanteras asynkront tills de är färdiga och tas sedan bort från körnings-loop 
(run-loop). Nginx startar flera arbetare (workers) för att hantera uppkopplingarna och skalar därför bra 
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mot flera kärnor. Man kan skapa flera arbetare (workers) per kärna för att hantera högre belastningar 
eller ha en arbetare (worker) per kärna för en server med lägre belastning [12]. 

 

Nginx har då en enskild bestämmande (master) process och sedan flera av dessa arbetar (worker) 
processer beskrivet ovan. Det finns även en cache laddare (loader) och en cache hanterare (manager). 
Alla processer är enkeltrådade. De har en minnesdelningsmekanism för att kommunicera med varandra. 

Den bestämmande (master) processen körs som rot användaren (root user) medan de andra körs som 
användare utan rättigheter. Den bestämmande (master) processen hanterar allting i helhet. Den läser 
och validerar konfigurationer, startar och stänger sockets, startar och stängerarbetar (worker) processer, 
omkonfigureringar m.m. Arbetar (Worker) processerna hand om förfrågningar och uppkopplingar som 
kommer in från klienter. Cache laddaren (loader) och cache hanteraren (managern) hanterar 

minnesrelaterade uppgifter [12]. 

 

2.3 Server Side Script (CGI) 
När man gör en webbapplikation finns det vissa saker som användaren inte ser och inte ska se. I enkel 

mening gör serverskript allt det som användaren inte ser.  Det kan t.ex. vara att sköta kommunikationen 
med databasen. Vi går nedan igenom 3 varianter, PHP, PERL och ASP.NET som är kandidater för att sköta 
dessa saker åt oss. 

CGI eller Common Gateway Interface är en standard för ett gränssnitt mellan externa applikationer och 
informationsservrar såsom HTTP/webb servers. Eftersom en HTML/XML sida är statisk så existerar den i 

ett konstant tillstånd, den kommer inte ändra på sig. Med hjälp av ett CGI program som exekveras i real-

tid kan man skapa och använda dynamiskt material [13]. 

2.3.1 PHP 

PHP står för PHP:Hypertext Preprocessor och är ett general-purpose, open-source skriptspråk som är 

speciellt framtaget för webbutveckling.  Grundtanken med PHP är att snabbt kunna skriva program för 
att dynamiskt generera webbsidor. PHP ger möjligheten till att ha en statisk HTML sida och i den sticka in 
PHP kod där det behövs.  Koden exekveras på serversidan, generar HTML output och skickar sedan den 

vidare till klienten. Klienten får alltså tillbaka ett svar från PHP koden men vet inte hur koden som 
resulterade svaret ser ut eller är uppbyggd. Språket är tänkt att vara lättlärt och riktar sig specifikt till nya 
användare men erbjuder också egenskaper för den avancerade användaren [14]. 

 

PHP är som sagt huvudsakligen för server-skriptning men används enkelt för kommando rads 

skriptning(command line scripting) och för att skriva skrivbords (desktop) applikationer. Det kan 
användas på alla de stora operativsystemen såsom Linux, Windows, Mac m.fl. PHP har även stöd för de 
flesta webb servrar som finns tillgängliga idag såsom Apache, IIS Nginx och många andra. PHP har stöd 
för en mängd olika databaser vilket gör det enkelt att skriva webbsidor med behov av en databas. Man 
kan enkelt lägga till en så kallad förlängning (extension) på PHP och möjliggöra kommunikationen med 

en databas. PHP har möjlighet att tala med andra typer av tjänster genom en mängd olika protokoll som 
POP3, HTTP, COM m.fl. Vid behov kan man även öppna en rå socket och kommunicera genom vilket 
annat protokoll som helst [15]. 
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2.3.2 PERL CGI 

Perl är ett general-purpose språk som ursprungligen utvecklades för text manipulering men har växt till 
att inkludera system administration, web utveckling, GUI utveckling m.m. Tanken med språket är att det 
ska vara enkelt att använda, effektivt och komplett. Det har support för två typer av programmering; 
objekt orienterat och procedurisk programmering, inbyggd support för texthantering och en stor samling 

av tredje parts moduler [16]. Perl CGI är då en Perl modul som används för att hantera HTTP 
förfrågningar och förbereda svar på dessa. Perl CGI ger möjlighet att kommunicera med en databas, 
generera dokument dynamiskt, skapa HTML element, läsa och skriva från cookies m.m. [17]. 

 

2.3.3 ASP.NET 

ASP.NET är ett gratis ramverk utvecklat av Microsoft för Windows för att bygga webb sidor och 
applikationer från HTML, CSS och Javascript. Det är en vidareutveckling på Microsofts första server-side 

skript miljö ASP för att skapa och köra dynamiska, interaktiva webb server applikationer [18]. 

ASP.NET erbjuder tre olika ramverk; APS.NET web pages, web forms och ASP.NET MVC beroende på 
användarens behov och kunskap. De tre varianterna ger olika kontroll över utveckling och väljs efter 

typen av applikation som skall utvecklas [19]. 

2.4 Client Side Script 
Här pratar vi om saker som användaren faktiskt ser. Ett klientscript är något som skapar liv i en 

webbapplikation för att göra den mer attraktiv och användarvänlig. Eftersom det inte finns någon riktig 

konkurrent på detta område till Javascript har vi valt att bara ha med det.  

2.4.1 JavaScript 

JavaScript eller JS är ett objekt-orienterat kross-plattform språk som är mest känt för att som 
klient-skript (client-side-script) ge möjlighet till en interaktiv webbsida. JS är dock ett lättviktsprogram 

som inte står bra på egna ben. Det är designat som ett komplement till andra programmeringsspråk och 
ska enkelt kunna byggas in i dessa till en applikation. Väl inbyggt i en applikation kan JS få tillgång till 
objekt och överta kontrollen över dessa. JS förlänger grundspråket med objekt för att kunna ta kontroll 

över en webläsare och dess DOM (Document Object Model). Ett enkelt exempel på detta är en 
applikation som ger möjlighet att placera ett objekt eller element i en HTML sida och svara på 
knapptryckningar. JS är ett väldigt öppet språk, man behöver inte deklarera variabler mer än att det är 

just en variabel och har istället för en klassbaserad modell en prototyp uppbyggnad. Eftersom en JS 
variabel kan ärva olika saker beroende på vad det är för objekt som den tilldelas blir JS dynamiskt och 
anpassar sig enkelt efter ett annat språk. JS är brett använt och är tillgängliga för att stora webbläsare 
som IE, Firefox, Safari, Chrome [20][21]. 

 

2.5 Markup Language 
Markup language är det som utgör skelettet i webbapplikationen. Man använder det för att strukturera 

upp applikationen och bygger sedan vidare kring denna struktur. Därför tar vi upp både HTML och XML 

som är två bra alternativ till att sköta struktureringen. 
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2.5.1 HTML 

Tim Berners-Lee som arbetade för CERN föreslog 1989 ett internetbaserat hypertext system, det vi idag 
känner som HTML [22]. HTML är utvecklat för att vara ett simpelt kod-språk för att skapa hypertext 
dokument som är plattformsoberoende. HTML dokument är ett språk med generisk semantik som kan 

köras på vilken plattform som helst. HTML ger möjligheten att representera information i olika former, i 
en rad olika applikation på varierande plattform. I HTML dokument använder man "taggar" som 
definierar start och stopp för olika segment såsom paragrafer, listor, länkar m.m. Innehållet i taggen är 
den information som vi ser i webbläsaren. Taggarna kan inneha flera attribut som ger information om 
just det elementet. HTML definierar hur data ska visas i en webbläsare, så att en människa ska förstå det 

[23]. 

 

2.5.2 XML 

Tanken med XML är att generisk SGML ska kunna skickas, tas emot och bearbetas på internet. XML har 
utvecklats för att vara lättlärt och vara driftkompatibelt med SGML samt HTML. Ett XML dokument 
innefattar ett eller flera element som har sina gränser definierade med en start-tagg och en slut-tagg. 

Varje element har en typ som identifieras av ett namn eller generic identifier(GI) och kan ha flertalet 
attribut [24]. XML lägger till skillnad från HTML fokus på det data som ligger i en tagg. XML säger inte hur 
data ska visas upp utan sätter en etikett på data för att kunna identifiera olika data [25]. 

 

2.6 Style Sheet Language 
En webbapplikation behöver självklart se attraktiv ut också. Style sheets används för att ge 

webbapplikationen ett visst utseende. Man kan säga att det är som ett filter man lägger över 

applikationen för att få den att se ut på det sättet man vill. Vi tar upp CSS och XSLT som är två alternativ 

till att sköta stilen på applikationen. 

2.6.1 CSS 

Cascading Style Sheets eller CSS är ett enkelt verktyg för att modifiera hur informationen på en webbsida 

ska presenteras i webbläsaren. CSS är helt oberoende och kan användas tillsammans med ett HTML 
dokument eller vilket XML-baserat språk som helst. Man använder alltså CSS i kombination med sitt 
HTML/XML dokument för att modifiera hur data i dokumentet ska visas.  Med CSS har man jobbat utifrån 
att man ska separera strukturen av dokumentet(HTML/XML) från hur strukturen ska presenteras [26]. 

 

2.6.2 XSLT 

Extensible Stylesheet Language Transformations eller XSLT är ett sätt att transformera ett XML 
dokument till ett annat XML dokument, text dokument eller HTML dokument. Man tar alltså sitt XML 
dokument och kör det sedan genom ett XSLT style sheet som säger vad som ska göra med varje element. 
Detta är dock begränsat till XML-dokument men ger möjligheten att förändra sitt XML material till vad 
man har behov av [27]. 
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2.7 Kommunikation 
Kommunikationen är det som gör att systemet fungerar. Nedan tas de kommunikationsdelar upp som 

behövdes för att genomföra projektet. IR förklaras i allmänhet samt hur IR-signaler kan skickas. 

Nätverkskommunikationen sker över HTTP och TCP/IP. Nedan beskrivs vad detta är och hur det kan 

användas för att hålla kontakt öppen mellan en enhet och ett serverprogram. Kommunikation via Wifi 

och mobilnätet beskrivs också. 

2.7.1 IR 

Elektromagnetiska vågor är energi som transporteras i form av periodiska störningar av elektriska och 
magnetiska fält. Alla elektromagnetiska vågor färdas i samma fart, den fart som man normalt refererar 
till som ljusets hastighet. Det som är karakteristiskt för en elektromagnetisk våg och som skiljer dem åt är 

frekvensen och våglängden. Frekvensen och våglängden är båda relaterad till hastigheten dem färdas till 
och beror således båda två på källan som vågen originerar från. Frekvenserna varierar från högt till lågt 
och placeras någonstans i det elektromagnetiska spektrumet. Det elektromagnetiska spektrumet delas in 

flera olika våglängdsdelar och det är bara ett väldigt litet omfång mellan 400 till 700 nm som är synligt 

för det mänskliga ögat. Infraröda signaler hamnar mellan 0.7 till 300 mikrometer i våglängd vilket gör att 
vi människor inte kan uppfatta detta ljus [28]. När det gäller IR-kommunikation på korta avstånd mellan 
olika digitala enheter handlar det oftast om standarder framtagna av IrDA. Grundtanken är att man tar 

den digitala representationen av signalen och skickar den genom en IR-LED. Den signalen tas sedan emot 
av en foto-diod på mottagande enhet och avkodas [29]. 

 

2.7.2 HTTP 

Hypertext Transfer Protocol eller HTTP är ett applikationsnivålager för distribuerande, sammarbetande 
hypermedia informations system. Från början var HTTP ett väldigt enkelt protokoll för att föra över rå 
data över internet. Protokollet har sedan utvecklats i takt med efterfrågning av mer funktionalitet. HTTP 

arbetar utefter en förfråga/svar modell. En klient sänder en förfrågan till en server som håller 
informationen man vill åt i form av en förfrågnings metod(HTTP förfrågan). Servern svara i sin tur med en 

svarsmetod(HTTP svar) som innehåller en statuskod för om förfrågan gick igenom eller ej samt 
informationen som var efterfrågad. HTTP kan implementeras på vilket protokoll som helst på internet 
eller andra nätverk, det enda HTTP förväntar sig är säker transport över uppkopplingen. Vanligtvis 

kommunicerar HTTP över en TCP/IP uppkoppling men det är som sagt inget krav. HTTP har stöd för att 
man genom en uppkoppling ska kunna genomföra flera förfrågnings/svars utbyten så länge den 
underliggande uppkopplingen upprätthålls [30]. 

 

2.7.3 TCP/IP 

TCP/IP låter datorer med olika hårdvara och olika operativsystem kommunicera med varandra. Det ligger 
i grund för det Wide Area Network(WAN) man idag refererar till som internet och sträcker sig över hela 
planeten. När man pratar om nätverksprotokoll pratar man oftast om det i lager-termer. Det är utvecklat 
efter den principen att varje lager har ett eget isolerat ansvar inom kommunikationen och sammansatt 

med de andra lagren skapar man en så kalladprotokolluppsättning (protocol suite). TCP/IP är en sådan 
uppsättning som normalt ses som ett 4-lager system där varje system med enskild funktion tillsammans 
en komplett protokolluppsättning. Lagret längst ner kallas link-, data-link- eller network interface- lagret. 
Det inkluderar nätverkskortet med tillhörande drivrutiner för operativsystemet och hanterar all fysisk 
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interfacing mot mediet man kopplar upp sig på t.ex. nätverkskabel. Nästa lager är network- eller internet 
lagret som hanterar förflyttningen av paket i nätverket. Det primära ansvaret ligger här på IP protokollet 
som ser till att alla paket hamnar rätt baserat på IP-adressen som skickas med paketet. Tredje lagret är 

Transport lagret som ansvarar för att skapa en stabil uppkoppling för att applikationen(lager 4) ska kunna 
skicka data mellan två noder. Här kommer TCP protokollet in som ser till att alla data skickas och tas 
emot som det ska. Detta gör att applikationen inte behöver ha någon kontroll alls över data flödet utan 
överlåter det helt åt transportlagret. I transportlagret ligger också UDP som är en mycket enklare service 
som lämpar sig bra för vissa applikationer. UDP skickar bara paketen utan någon återkoppling och 

garanti för att de tagits emot vilket gör att om det har betydelse måste applikationen sköta den biten. 
Sista och fjärde lagret är då applikations lager. Här ligger exempelvis HTTP som vi tagit upp tidigare. 
Eftersom lagren skapar förutsättningarna med en stabil uppkoppling behöver HTTP bara sända sina 
förfrågningar och svar utan kontroll över underliggande lager [31]. 

 

2.7.4 WIFI 

Wifi är en teknik som ger en enhet möjligheten att ansluta till internet trådlöst via radiovågor och 
ersätter på så sätt behovet av en nätverkskabel. Tidigare så har vi tagit upp några av de olika lager som 

används för att skapa en uppkoppling mot internet. Det första lagret var lagret som skötte interfacet 
mellan anslutningsmediet(nätverkskabeln) och hårdvaran i enheten. För att få wifi att fungera måste 

man ha någonting som kan ta emot radiovågor istället för att ta emot information via kabel. Idag är den 
primära teknologin som används för att implementera detta något av protokollen från 802.11 familjen. 
Ett trådlöst nätverkskort i din dator implementerar alltså någon av 802.11 standarderna och på så vis kan 

man ansluta trådlöst till internet [32]. 

 

2.7.5 2G 

2G, även kallat GSM (Global System for Mobile Communication), är ett samlingsnamn för andra 

generationens mobiltelefonsystem [33]. GSM stod från början för "groupe spécial mobile". I början på 

1980-talet skapades gruppen "groupe spécial mobile" av "Europeiska post- och teleförvaltningarnas 

konferens", detta för att ta fram en gemensam teknik för mobila telefonisystem i Europa. Tidigare hade 

flera europeiska länder konstruerat egna system, vilket gjorde att det fanns flera icke kompatibla system. 

GSM baserar sig numera även på utomeuropeisk teknik vilket har gjort att förkortningen GSM numera 

står för "Global system for mobile communications" [34]. 

2.7.6 3G 

3G, även kallat UMTS vilket står för "Universal Mobile Telephone System", är benämningen för tredje 

generationens mobilnät [33].  Systemet kan likt 2G användas för att ringa, men kan också användas för 

datatrafik.  Om 3G täckning ej finns går en 3G telefon automatiskt över till GSM nätet. Den stora 

skillnaden mellan 3G och 2G (GSM) är hastigheten. 3G har upp till 40 gånger så hög överföringshastighet 

som 2G har [35]. 

2.7.7 4G 

4G är den fjärde generationens mobilnät och har mycket hög överföringshastighet, upp till en gigabit per 

sekund [33]. 
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4G bygger på tekniken LTE (Long Term Evolution), vilket är en internationell standard för dataöverföring. 

4G är till skillnad från 2G och 3G helt IP-baserad [36]. 

2.7.8 At Kommandon 

I början av 1980-talet tillverkade företaget Hayes ett modem som de kallade "Smartmodem 1200".  

P.g.a. efterfrågan på modem med högre hastighet tvingades företaget att kort därefter släppa 

uppföljaren Smartmodem 2400 vilket hade en överföringshastighet på 2400bps jämfört med 

föregångarens 1200bps [37]. 

P.g.a. tidspressen fanns det ingen tid för stora designförändringar. Detta ledde oavsiktligt till ett nytt sätt 

att se på standardisering inom modem vilket gäller än idag [37]. 

Hayes och andra modemtillverkare insåg fördelarna med att ha samma uppsättning av kommandon till 

nya modem som äldre. Detta ledde till att företaget Hayes tog fram standarden för AT-kommandon. Det 

finns två typer av AT-kommandon: grundläggande och utökade[38]. 

Både uppringda modem och GSM modem stöder de grundläggande AT-kommandona. GSM modem har 

även stöd för utökade AT-kommandon [38].  

Med de grundläggande AT-kommandona kan man t.ex. få ett modem att ringa upp (ATD) eller lägga på 

(ATH) [38].  

Med de utökade AT-kommandona kan man utföra saker som lämpar sig för mobila modem. Man kan 

bl.a. få aktuell signalstyrka (AT+CSQ) [38]. 

För att få reda på vilken operatör ett SIM-kort har använder man kommandot AT+CIMI. Detta 

kommando gör så att modemet svarar med SIM-kortets "International Mobile Subscriber Identity 

number" [38]. 

2.7.9 Sakis3g 

Sakis3g är en gratis programvara som är licensierat under GNU (General Public License). 
Programvaran används för att upprätta en uppkoppling till mobilnätet med ett 3G modem på Linux-
baserade system [39][40]. 
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2.8 Hårdvara 
Systemet som har utvecklats var tvunget att baseras på någon hårdvaruplattform. Nedan tas de två 

varianterna som valet stod mellan upp, Raspberry Pi och Arduino. 

2.8.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi är en dator lika stor som ett kreditkort [41]. Raspberry Pi finns i flera olika modeller, modell 

A och modell B. Priset för dessa är 25 respektive 35 US Dollars. Skillnaden mellan modell A och B är att 

modell A har 256MB ram, en USB-port och ingen nätverksport, medan modell 2 har 512MB ram, två 

USB-portar och en nätverksport [41]. 

Modell B finns i två revisioner, rev 1.0 och rev 2.0. Dessa båda är i stort sett identiska men med små 

skillnader som att rev 1.0 har säkringar på 140mA till USB-portarna. Modell B rev 2.0 har inga säkringar 

som begränsar strömmen till USB-portarna [42]. 

Gemensamt för alla modeller och revisioner är att strömmen in begränsas till 1A. Till USB-portarna kan 

bl.a. tangentbord, mus och/eller 3g-modem kopplas [42]. 

Det finns flera officiellt stödda operativsystem till Raspberry Pi, men det rekommenderade 

operativsystemet är Raspbian, vilket är baserat på Linux och speciellt utvecklat för Raspberry Pi [43]. 

Raspberry Pi stöder alla programmeringsspråk som kan kompileras för ARMv6 [44]. Några av dessa språk 

är: 

 Python 

 C 

 C++ 

 Java 

 Scratch 

 Ruby 

Raspberry Pi har 8 dedikerade GPIO pinnar, en UART, I2C buss, SPI buss, i2s ljud, 3v3, 5v och jord [45]. 

Trots att Raspberry Pi är tänkt att användas i utbildningssyfte är det möjligt för vem som helst att 

använda den i en kommersiell produkt. Allt som krävs är att orden "Powered by Raspberry Pi" finns med 

någonstans på förpackningen eller liknande[46]. 

2.8.2 Arduino 

Arduino är en "open-source" plattform för elektronik prototyper [47]. Arduino är avsedd att användas av 

alla som vill skapa interaktiva objekt eller miljöer. Det finns flera olika Arduino produkter, både kort och 

tillbehör (shields) till dessa. Det finns bl.a. ett färdigt shield för 3G, till priset av 1620kr [48].  
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Arduino kan programmeras i Arduinos egna utvecklingsmiljö alternativt i en tredjeparts utvecklingsmiljö 

såsom AVR Studio eller Makefiles [49]. Programmering av Arduino kort sker i C eller C++ [49]. Arduino 

har inget operativsystem utan den enda kod som körs på den är den man själv lägger på den. Antal in- 

och utgångar som finns tillgängliga varierar beroende på Arduino produkt. Det är tillåtet att bygga en 

kommersiell produkt baserad på Arduino produkter [49].  

En prismässig Arduino motsvarighet till Raspberry Pi är Arduino DUE som har ett rekommenderat pris på 

36 US Dollars [50]. Arduino DUE har 54 digitala I/O pinnar varav vissa har  extrafunktioner som seriell 

kommunikation, pwm, SPI, CAN, TWI och analoga ingångar [51]. 

2.8.3 1-Wire Tempsensor 

1-wire gränssnittet är precis som det låter, ett en-kontakts gränssnitt där kommunikationen via ett 

seriellt gränssnitt sparar in på antalet I/O pinnar som används på enheten. Det klarar flera enheter på 

samma lina kopplade till en enskild bestämmande (master) enhet och varje enhet har ett unikt 
Fabriksinskrivet ID.  Det stödjer två stycken kommunikationshastigheter, standard 15.4kbps och 125kbps 
[52]. 

2.8.4 2-Wire Tempsensor 

Two-wire gränssnittet eller I2C är ett bussystem som kräver två stycken linor, en seriell data lina(SDA) 
och en seriell klocknings lina(SCL). Gränssnittet klarar seriell tvåvägskommunikation och data kan skickas 
med upp till 100kbps i standardläge, 400kbps i snabbläge och 1Mbps i snabbläge+ eller till och med 

3.4mbps i högastighetsläge. Man kan koppla på flera enheter som är mjukvaru-adresserade med en unik 
adress och skapa master-slave kontakter. Det finns en multi-master feature i 2-wire gränssnittet som 

inkluderar kollisons spårning för att förhindra datakorruption [53]. 

2.8.5 IR-sändare 

IR-sändaren används för att skicka IR-kommandon till värmepumpen. Nedan tas två kretsar upp som kan 

användas efter behov. 

När det gäller IR-sändare behöver man koppla på en IR-diod till en av I/O pinnarna på kortet man väljer 

att använda. Den enklaste varianten är att koppla ett motstånd och en IR-diod mellan I/O pinnen och 

jord och bara sända ut signalen via den.  
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Figur 4: IR-Sändare1 

Vid behov av en lite större ström kan man välja att koppla på en transistor i kretsen och stärka upp den 
med hjälp av strömmatningen på kortet.  

 

Figur 5: IR-Sändare2 
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Smartphone 
plattform 

Android iOS Windows Phone Övriga

2.9 Mobila System 
Idag är det naturligt att göra en mobilapplikation som komplement till en webbapplikation. Vi bestämde 

oss för att göra en applikation på minst en plattform. Nedan tas de tre största plattformarna för 

mobilapplikationer upp, Android, iOS och Windows Phone. 

2.9.1 Android 

År 2003 grundade Andy Rubin företaget Android Inc [54]. Hans målsättning med företaget var att skapa 
smartare mobila enheter vilka är mer anpassade efter användarens personlighet och krav. 
2005, två år efter att Android Inc grundades, köpte 
Google upp företaget. Utvecklingen ökade efter att 
Google hade köpt upp företaget, och 2008 släpptes 
den första mobiltelefonen med Android som 
operativsystem. Operativsystemet Android bygger på 
Linux. Antalet enheter med Android som 
operativsystem har ökat enormt de senaste åren. Den 
3:e september 2013 uppgavs att över en miljard 
Android enheter hade aktiverats [55]. 
I Europa har Android 70,4% av smartphonemarknaden 
[56]. 

För att publicera en applikation för Android så behövs 

ett s.k. "utgivar-konto" [57]. Det kostar 25 US Dollar 

och går på några minuter. 

2.9.2 iOS 

iOS är ett operativsystem för mobila enheter utvecklat av Apple Inc. Operativsystemet som från början 

hette iPhone OS har utvecklats till att stödja andra Apple produkter som iPod Touch, iPad m.m. 

Operativsystemet ligger på andra plats i popularitet efter Android med 17.8% (juli 2013) [56]. 

Apple erbjuder allting inom sina produkter, hårdvaran, operativsystemet och utvecklingsverktygen. Detta 

gör att man enkelt kan starta igång och utveckla applikationer utan krångel och man har allting samlat på 

ett ställe [58]. För att distribuera sin applikation måste man gå igenom vissa steg som att t.ex. gå med i 

Apples Developer Program [59]. Applikationerna utvecklas i huvudsak i Objective-C. 

2.9.3 WindowsPhone 

Windows Phone OS är ett operativsystem för mobila enheter utvecklat av Microsoft. Det ligger på tredje 

plats i popularitet bakom Android och iOS med hela 6.8%(juli 2013) [56]. Applikationerna utvecklas med 

XAML för UI och C# eller Visual Basic för koden. Windows Phone SDK erbjuder alla verktyg man behöver 

för att utveckla applikationer med project templates, emulatorer m.m. För att distribuera applikationer 

finns det några steg man måste göra, t.ex. registrera sig på Windows PhoneDevelopment Center för ett 

certifikat [60]. 

2.10 Databas 
I ett system kan det finnas en del information som behöver lagras undan, t.ex. aktuell temperatur som 

man fått från en temperatursensor. Till detta använder man sig av en databas som egentligen bara är 

tabeller med data. Nedan beskrivs två vanliga databashanterare, MySQL och SQLite. 

Figur 6: Mobilplattform Andelar 
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2.10.1 MySQL 

MySQL är världens populäraste "open-source" databashanterare[61], och allmänt erkänd med över 100 

miljoner nedladdningar av dess mjukvara. MySQL är en av nyckeldelarna i "LAMP" (Linux, Apache, 

MySQL, PHP/Perl/Python), vilket är en snabbt växande samling av "open-source" mjukvara för 

webbutveckling [61]. 

LAMP har blivit ett allt mer populärt alternativ till dyra mjukvarulösningar tack vare sin låga kostnad och 

sitt plattformsoberonde [61]. 

Enligt MySQL:s utvecklare så vill de göra MySQL [61]: 

 Den bästa och mest använda databasen för uppkopplade applikationer 

 Tillgänglig och prisvärd för alla 

 Enkel att använda 

 Kontinuerlig utveckling av MySQL samtidigt som den fortsätter vara snabb, säker och stabil 

 Fri från buggar 

 

2.10.2 SQLite 

SQLite är en inbyggd SQL databasmotor vilken ej har en separat server process. SQLite läser från och 

skriver till vanliga filer på hårddisken, och en komplett SQL databas sparas i en fil på hårddisken. Denna 

variant använder väldigt lite resurser och är därför ett populärt val till bl.a. mobiltelefoner. Det är gratis 

att använda och är tillåtet att använda både för privat bruk och i kommersiella produkter [62]. 
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2.11 Programmeringsspråk 
I ett system finns flera olika delar. Olika delar lämpar sig att programmeras i olika programmeringsspråk. 

Nedan tas de språk upp som planerats använda till mjukvaran på Raspberryn, förutom PHP som 

beskrivits tidigare i kapitel 8.3 Server Side Script. 

2.11.1 Java 

Java är objektorienterat högnivåspråk framtaget av Sun Microsystems. Java kallades ursprungligen för 

OAK men 1995 ändrade Sun Microsystems namnet till java [63]. 

När java skapades strävade utvecklarna efter att göra ett programmeringsspråk som var [64]: 

 Objektorienterat, enkelt och bekant 

 Java är mycket likt C++, vilket gör det enkelt att lära sig för någon som redan kan 

 programmera i detta, men utan viss onödig komplexitet som finns i C++ för att undvika 

 vanliga programmeringsfel. 

 Stabilt och säkert 

 Java har en mycket enkel minneshantering jämfört med C/C++. För att skapa ett  nytt 

 objekt används operatorn new. När ett objekt inte längre behövs behöver inte 

 programmeraren frigöra dess minne, detta sköter javas automatiska "garbage 

 collector", vilket minimerar risken för minnes läckor. 

 Java är designat att vara ett säkert språk för nätverkskommunikation. 

 Plattformsoberoende 

 Java är designat att vara plattformsoberoende, både vad gäller arkitektur och 

 operativsystem. Detta är möjligt genom javas JVM, Java Virtual Machine, vilket är en 

 specifikation av en abstrakt maskin för vilken java kompilatorer kan generera kod. 

 Specifika implementeringar av JVM för specifik hårdvaru- och mjukvaruplattformar 

 tillhandahåller sedan ett konkret förverkligande av den  virtuella maskinen. 

 Högpresterande 

 För att få hög prestanda körs javas "garbage collector" på en lågt prioriterad tråd i 

 bakgrunden, vilket säkerställer en hög chans att minne är tillgängligt när det behövs. 

 Dynamiskt och "Multi Trådat" 

 Vid kompilering av java kod så sker en sträng statisk kontroll av koden, men när  koden 

 sedan körs är den dynamisk och kan utvecklas under körning (run-time). 

 Java har stöd för trådar, vilket bl.a. möjliggör att flera beräkningar sker 

 parallellt med varandra även på arkitekturer med en cpu kärna. 

 Detta möjliggör att programmet kan utföra beräkningar i bakgrunden samtidigt  som en 

 användare använder ett GUI. 
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Det som nämnts ovan har lett till att 97% av världens alla företagsdatorer kör java, och att hela 3 

miljarder mobiltelefoner kör java [65]. 

 

2.11.2 Python 

 
Python är ett objektorienterat högnivå programmeringsspråk. Dess inbyggda högnivå datastrukturer 
kombinerat med sitt dynamiska skrivsätt gör det till ett attraktivt språk för enkel och snabb utveckling 
[66]. Python har stöd för moduler och paket, vilket underlättar och uppmuntrar återanvändning av kod. 
 
PySerial är en Python modul som har byggt in egenskapen att kunna använda en seriell port [67]. 

2.11.3 Shell Script 

I ett operativsystem finns det ett speciellt program som kallas Shell [68]. I de flesta Linux baserade 
system agerar ett program som kallas bash (Bourne Again SHell) som shell program [69].  
Ett shell-program tar input från användaren, vanligtvis via tangentbordet, och om det som användaren 
skrivit är ett giltigt kommando så skickar shell-programmet vidare detta till operativsystemet. 
Om man använder flera kommandon i följd kan man spara dessa i en textfil och ange den som 
kommando till shell-programmet. En sådan textfil kallas för ett Shell-script [69].  

2.12 Kryptering 
Projektet handlar inte om IT-säkerhet men i ett fungerande system ska känslig data skyddas. Därför har 

de två vanligaste metoderna undersökts inom modern kryptering, symmetrisk och asymmetrisk 

kryptering. 

Kryptering har sina rötter som en viktig del i krigsföring då man inte ville att sin fiende skulle kunna få 

tillgång till information i sända meddelanden även om de fick fysisk tillgång till dem. I samband med 

utvecklingen av datorer och olika kommunikationssystem kom ett behov att kunna skydda sin privata 

digitala information. Därigenom har Kryptering annekterats av IT-världen och är idag en viktig 

komponent i alla system där känslig data förflyttas mellan olika noder. I grund och botten är 

frågeställningen som kryptering baseras på väldigt enkel, hur säkerställer jag att informationen jag 

sänder förstås av mottagande part men samtidigt skyddar den mot en tredje part? I modern kryptering 

talar man oftast om två typer, symmetrisk och asymmetrisk kryptering och dem tas upp nedan [70]. 

 

2.12.1 Symmetrisk kryptering 

Symmetrisk kryptering används för att ge säkerhet åt två parter som vill utbyta information på något sätt 

eller kommunicerar med varandra. Om någon tredje part skulle komma åt det som utbyts ska denne inte 

kunna få ut någon information om vad det faktiskt betyder. Man bestämmer då en krypteringsnyckel 

som hålls hemlig. När den ena parten A vill kommunicera med den andra parten B krypterar denne 

meddelandet innan det sänds iväg med hjälp av krypteringsnyckeln och en krypteringsalgoritm. Den 

mottagande parten B får det krypterade meddelandet på sin sida och avkrypterar det med den hemliga 

krypteringsnyckeln tillsammans med en avkrypteringsalgoritm. Man säger då symmetrisk kryptering på 

grund av att båda parterna använder samma nyckel både för att kryptera och avkryptera meddelanden. 
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Krypteringsalgoritmen och avkrypteringsalgoritmen behöver inte vara hemliga eftersom man måste ha 

nyckeln för att de ska kunna fungera. Kravet är dock att krypteringsnyckeln måste vara hemlig eftersom 

vem som helst skulle kunna avkryptera meddelandet annars. Grundidén är att utan krypteringsnyckeln 

ska det vara omöjligt för en tredje part att ta reda på vad meddelandet som sändes innehöll. Symmetrisk 

kryptering är den snabbaste typen av krypteringsalgoritmer gällande både mjukvara och hårdvara vilket 

gör den speciellt effektiv då man skall kryptera stora mängder data eller helt enkelt då det är krav på att 

sköta krypteringen snabbt [71]. 

 

Man särskiljer på block-Schiffer och ström-Schiffer. Block-Schiffer hanterar data av en och samma längd 

medan ström-Schiffer hanterar en ström av data där meddelanden kan ha olika längd. I block-Schiffer tar 

man alltså ett meddelande av en viss längd n tillsammans med krypteringsalgoritmen och 

krypteringsnyckeln av en viss längd k och skapar ett krypterat meddelande av samma längd n som det 

ursprungliga meddelandet hade. Avkrypteringen sker på samma sätt, att man tar ett krypterat 

meddelande av längden n tillsammans med avkrypteringsalgoritmen och krypteringsnyckeln och får att 

avkrypterat meddelande av samma längd n som det krypterade meddelandet hade. Ström-Schiffer tar en 

relativt slumpmässig ström av nycklar och en ström av bitar eller karaktärer i ett meddelande. Varje bit 

eller karaktär från meddelandet krypteras sedan en och en med motsvarande bit från nyckelströmmen 

och skapar det krypterade meddelandet. Vanligtvis fyller man även ut det krypterade meddelandet med 

lite slumpmässiga tecken för att dölja längden på meddelandet [71]. 

 

2.12.2 Asymmetrisk kryptering(Public Key) 

 

Grundidén med asymmetrisk kryptering är publika krypteringsnycklar. Varje persons krypteringsnyckel är 

egentligen två separata delar, en publik nyckel för kryptering som är tillgänglig för alla och en nyckel för 

avkryptering som hålls hemlig av just den användaren. Om en part A vill skicka ett krypterat till en annan 

part B tar sändande part A sitt meddelande och krypterar det med hjälp av mottagande part B:s publika 

krypteringsnyckel och krypteringsalgoritmen. Eftersom mottagande part B är den enda som har den 

hemliga nyckeln för att avkryptera meddelande som är krypterade med dennes publika nyckel har man 

säkerställt att en tredje part inte kan avkryptera meddelandet [71]. 
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3 Projektbeskrivning 

 

Systemöversikten ovan beskriver hur systemet är uppbyggt. Webbapplikationen och mobilapplikationen 

har samma roll och funktionalitet i systemet. Användaren kan registrera sig, logga in, göra 

kontoinställningar och skicka IR-kommandon via applikationerna. ConnectionServern är en knytpunkt 

och sköter kommunikationen för hela systemet. Alla enheter kopplar upp sig mot ConnectionServern och 

sedan sköter den hur och vart förfrågningar/svar skall skickas. Enheten sitter i samma rum som 

värmepumpen och är ansvarig för att ta emot förfrågningar från ConnectionServern, utföra motsvarande 

kommando och skicka svar tillbaka. Enheten är alltså det enda som kunden behöver installera hos sig. 

Den ersätter värmepumpens fjärrkontroll och möjliggör fjärrstyrningen. 

  

Figur 7: Systemöversikt 



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Projektbeskrivning 

26 
 

 

Kommunikationsschemat ovan beskriver mer i detalj hur kommunikationen via ConnectionServern går 

till. Som man kan se i bilden ovan sköts kommunikationen med XML-taggar. Dessa taggar anger vad som 

skall skickas, vem som skickar det och vart det skall skickas. När en förfrågan kommer in i 

ConnectionServern har den alltså all information den behöver för att dirigera om förfrågan till rätt enhet. 

Figur 8: Kommunikations Schema 
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4 Metod 

4.1 Laborationer IR 
För att kunna återskapa IR-signalerna som fjärrkontrollen skickar har vi valt att använda oss av tjänsten 
LIRC som finns tillgängligt för Linuxdistributioner och passar bra för Raspberry Pi. LIRC är från början 
tänkt som ett verktyg för att läsa in statiska IR-signaler till en konfigureringsfil som håller en eller flera 

simulerade fjärrkontroller. Man anropar sedan tjänsten tillsammans med namnet på filen för den 
fjärrkontroll man vill använda och namnet på kommandot som skall skickas. Allt detta finns i detalj 
tillgängligt i bilaga 9.1 IR-laborationer, men nedan är det generella tillvägagångssättet. 

 

4.1.1 Testning 

Vi använder oss av ett IR-signals program som heter LIRC. En IR-sensor kopplades till GPIO pinne 23 och 

den konfigurerades som input.  

När LIRC är rätt konfigurerat kan man ställa sig i ett inläsningsläge där alla IR-signaler som kommer in på 
IR-sensorn registreras och skrivs ut i terminalen på raspberryn i så kallad raw-code. Den visar signalerna i 
par om pulser och mellanrum, alltså en tid för hur länge signalen låg hög och en tid för hur länge signalen 

ligger låg. Dessa par representerar då ett bitmönster, "ettor" och "nollor" beroende på hur paren ser ut. 
Arbetsgången för att mappa IR-signalerna såg ut på följande sätt: 

1. IR-signaler för de olika kommandon som kan skickas med fjärrkontrollen lästes in och sparades i 

separata filer. 

2. Mjukvara skrevs för binär och hexadecimal representation av de inlästa råa koderna. 

3. Jämförelse gjordes mellan de hexadecimala representationerna och slutsats drogs om vilken bit 

som skötte vad. 

 

4.1.2 Problematik 

Värmepumparna som Kylteknik tillhandahåller har en tillhörande fjärrkontroll där man kan trycka på en 
knapp och sedan svarar värmepumpen efter kommandot. Fjärrkontrollen har en display som ändras allt 

eftersom man trycker på knapparna på fjärrkontrollen. Man har ingen som helst återkoppling till 
fjärrkontrollen från värmepumpen om kommandot har tagits emot, dock hörs ett pip från pumpen om 

kommandot har tagits emot. Om man håller för fjärrkontrollens IR-sändare kommer kommandot inte att 
gå fram till pumpen och inget pip kommer höras, däremot kommer displayen att uppdateras. Därför kan 
man dra slutsatsen att fjärrkontrollen håller koll på sin egen status och alla kommandon är unika, t.ex. 
temperatur 20 har en egen kod och det finns inga kommandon för att enbart öka eller minska 
temperaturen. Man kan även dra slutsatsen att alla inställningar som visas i displayen skickas på alla 

knapptryckningar. 
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Det som skapar ett problem här är just att alla inställningar skickas vid varje knapptryck. Det innebär att 
man inte bara kan läsa in signalerna till en fil och sedan skicka dem vid behov eftersom antalet olika 
bitkombinationer blir otroligt många. Därför måste man generera en IR-signal efter alla de inställningar 

som kan göras på fjärrkontrollen och sedan skicka den. Tänk exempelvis att en användare vill ha 
temperatur 20 i driftläge Cold. Det innebär att man måste hämta ut bitmönstret för temperatur 20 och 
lägga in på rätt ställe i bitmönstret som skall skickas. Man måste även hämta ut bitmönstret för driftläget 
Cold och lägga in det på rätt ställe i bitmönstret som skall skickas. Sedan har man rätt bitmönster och kan 
skicka signalen.  

IR- signalerna har även en kontroll-byte(byte 35) som innehåller ett bitmönster som motsvarar tidigare 

valda inställningar. Om inte byte35 stämmer överens med de inställningarna man har i resten av signalen 
kommer inte signalen kunna tas emot. Problematiken med byte 35 är att det finns väldigt många 

kombinationer då den beror på flera parametrar. 

 

 

4.1.3 Implementation 

För att åstadkomma genereringen av IR-signalerna har mjukvara skrivitsför att gå in i en textfil, extrahera 
det bitmönster som önskas och sedan spara undan det i en annan textfil. Det skapas alltså en textfil som 

innehåller det råa bitmönstret för en IR-signal som bland annat ändrar temperaturen till 20. Sedan går 
man in och hämtar just de bitar man vill åt, t.ex. de bitar som representerar temperaturen i signalen och 

sparar undan det i en annan fil som vi namnger t.ex. temp20.txt. På så vis har det sökta bitmönstret 
sparats undan, t.ex. för temperatur 20 och kan senare användas för att skapa en IR-signal med just de 

önskade inställningarna. Vi har begränsat oss till vad vi anser vara nyckelfunktioner men i ett slutskede 
där vår enhet skulle tas i bruk vill man förmodligen återskapa all funktionalitet som finns i fjärrkontrollen.  
Med nyckelfunktioner menas ställa in temperatur, driftläge, fläktläge, av/på samt powerläge. 

I LIRC ligger det en fil där alla simulerade fjärrkontroller sparas undan. Eftersom vi inte bara kan läsa in 

statiska signaler och spara undan dem i den filen måste vi alltså skapa den filen när ett kommando ska 
skickas. Mjukvara skrevs för att ta in de önskade inställningarna, hämta alla bitmönster för varje enskild 

inställning som tidigare sparats undan och sedan lägga in den sammansatta råa IR-signalen i filen för den 
simulerade fjärrkontrollen. Ett exempel på hur detta kan se ut: 

1. Användaren ställer in temperatur 20 i driftläget Cold på sin applikation. 

2. Inställningarna skickas ner till enheten. 

3. Enheten läser in bitmönstret för inställningarna från filer och skapar filen för den simulerade 
fjärrkontrollen. 

4. LIRC-tjänsten startas om. 

5. IR-signal skickas. 

 

LIRC-tjänsten måste startas om för att ändringar i filen för den simulerade fjärrkontrollen ska tas i bruk. 
Detta innebär en liten fördröjning på 1-2 sekunder innan IR-signalen faktiskt skickas. 
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4.2 Ljudanalys 
För att ta reda på frekvens i värmepumpens svarsljud, det ljud som pumpen gör när den tagit emot ett 

kommando, så spelades ljudet in med hjälp av gratisprogrammet Audacity [72]. Vilket program som 

används för att läsa in ljudet är irrelevant och påverkar ej metod/resultat. Ljudet spelades in tre gånger 

för att göra resultatet säkrare. När ljudet spelats in beräknades dess frekvens med hjälp av Matlab och 

snabb furier transform, vilket visar vilka frekvenser som signalen innehåller och hur starka dessa är. 

4.3 Frekvensfilter 
Vårt frekvensfilter ska vara ett band-pass filter som endast släpper igenom ljud med en frekvens nära 

den frekvens som värmepumpens svarspip har. Filtret väljs att designas som ett "Multiple-Feedback 

band-pass filter" och komponenternas värden räknas ut enligt kända formler. 

 

Figur 9: Ljudfilter 

f0 är den frekvens som filtret ska släppa igenom och beräknas enligt: 

   
 

  √(      )      
 

För att förenkla kan man anta att C1=C2=C. Efter förenkling får man då ekvationen nedan. 

   
 

   
√
     
      

 

Först väljs ett värde på kondensatorerna och sedan beräknas värdena på motstånden enligt formlerna 

nedan. 
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Genom att lösa ut Q ur formlerna för R1 och R2 så kan man få uttrycket 

   
  
   

 

A0 sätts att vara lika med 1 vilket leder till att  

       

Värdet på Q beräknas enligt formeln 

  
  
  

 

BW är bandbredden och sätts till 200 för att få ett relativt smalt band-pass filter. 

För att enkelt känna av ett svarspip från pumpen så ska en utsignal hållas hög i cirka en sekund. Detta 

åstadkoms genom att lägga till en RC-krets med lämpliga R och C värden vid utsignalen av filtret. 

  



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Metod 

31 
 

4.4 Server 

4.4.1 Val Serverprogram 

I detta läge finns det rent praktiskt inga problem med varken Apache eller Nginx som serverprogram för 

vår applikation. Det finns dock några punkter som man alltid kan reflektera över gällande sitt val oavsett 
vilken typ av applikation det gäller. 

• Hur stort tryck kommer det vara på servern? Hur många klienter kommer ansluta dagligen? 

• Vilken funktionalitet ska servern ha? 

• Vad finns det för krav gällande effektivitet? 

• Vilken plattform ska server köras på? 

• Licenser 

Eftersom vi inte vet om systemet kommer tas i bruk i framtiden eller hur många användare det skulle 
handla om måste vi tänka framåt. Vi vill ha en snabb och effektiv tjänst som inte är alltför resurskrävande 

men samtidigt inte begränsar oss om servertrycket skulle öka. Servern kommer inte ha några större krav 
på sig gällande funktionalitet utan kommer fungera som en knytpunkt för systemet. När man tittar på 
utvecklingsmöjligheter och projektet som en produkt som skulle kunna tas i bruk är open-source 

licenserna något att titta på. Har man friheten att gå vidare och distribuera som produkt som man vill 
eller begränsas man i licensen på något sätt. 

4.4.2 Apache vs Nginx 

Apache är ju då en process-baserad server medan Nginx är händelse-baserad. Nginx behöver alltså inte 

skapa nya processer eller trådar för varje förfrågan som kommer in utan hanterar detta i en eller i alla fall 
väldigt få trådar. Vad detta innebär är att Nginx inte har lika stor minnesanvändning vilket kan bli tydligt 
då servern belastas hårt. En process-baserad server håller förmodligen jämna steg med en  

händelse-baserad till en viss gräns, men under högre belastning blir RAM-användningen större och kan 
ha en stor inverkan på prestandan. Det som är utmärkande för Apache är den stora mängd funktionalitet 

som kommer med. Applikationsområdena är inte begränsade medan Nginx håller sig till 
kärnfunktionalitet. Tittar man på de licenser som Apache och Nginx ligger under så utgör ingen av dem 

ett problem för att använda Apache och Nginx i en kommersiell produkt. 

Det som väger dessa två för och emot är först och främst funktionalitet mot prestanda. I dagsläget finns 
behov av grundläggande funktionalitet men inget överdrivet avancerat. Prestandan kommer inte att 

spela någon roll om man inte lanserar det som en produkt och trycket på servern ökar. Det blir helt 
enkelt en fråga om vad vi förväntas behöva mest, mer funktionalitet för kommande tjänster eller mer 
prestanda för kommande servertryck. 

Vi har valt att använda oss av Nginx då prestanda prioriteras före eventuellt behov av funktionalitet. Det 
gör att man kan köra serverprogrammet med mer begränsade resurser. 

4.4.3 Val Databas 

Vi har valt att använda oss av MySQL när det gäller databas. Det är en av de mest välanvända open-
source databaser. Det är ett väldigt populärt val och är en komponent i en så kallat LAMP-stack där man 

kombinerar MySQL med Linux, Apache och PHP.  
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4.4.4 Val Server Side Script 

Ett server side språk behövs för att sköta kommunikationen mellan server och de klienter som vill kunna 
ansluta till den. Primärt handlar det om att göra de statiska webbsidorna lite mer dynamiska samt att 
kommunicera med databasen. Det kommer även ställas en del krav på att manipulera text vilket gör att 

ett språk med inbyggd funktionalitet rörande det är att föredra.  Det är en fördel om språket gör det 
enkelt för oss att skapa hjälpfunktioner vilket underlättar gällande kryptering m.m. 

Valet av skriptspråk faller sig mestadels på dokumentationen av språket. Då det är ett nytt språk som vi 
ska ta till oss under kort tid är det viktigt att det är lättlärt och att bra dokumentation finns att tillgå. Vi 
har valt att använda oss av PHP då dokumentationen är väldigt omfattande och enkel att först sig på. Det 
sätter heller inga begränsningar gällande text manipulation vilket egentligen är det enda kravet vi har. 
Man har även möjligheten att skapa klasser vilket ger oss friheten att skapa krypteringsmetoder som vi 

sedan enkelt kan återanvända på alla ställen där data skickas eller tas emot. 

4.4.5 Implementation Server 

Servern implementeras på en väldigt begränsad serverdator med Ubuntu Server installerat. Nginx är 
installerat på serverdatorn tillsammans med MySQL för databashantering och PHP för serverside 

kommunikation. 

En databas baserad på MySQL som vi kallar heatpump_database har två tabeller, users och heatpumps. 

Users uppgift är att precis som det låter hantera användarregistreringar och lagra användarprofilerna. 
Det är upplagt så att varje registrerad användare får ett unikt id i tabellen. Detta värde används sedan för 

att knyta en värmepump som finns inlagd i heatpumps till användaren. Det fungerar som följande; 
Enheten startar, kopplar upp sig mot databasen och lägger in sitt serienummer i heatpumps tabellen om 

det inte redan finns där. Användaren registrerar sedan ett konto via hemsidan eller mobilapplikationen. 
Användaren registrerar sedan ett serienummer via sin profil på hemsidan eller mobilapplikationen. Om 

det serienummer användaren angett finns kopplas pumpen till användarens profil genom att 
användarens id läggs till i något som heter ownerid i heatpumps tabellen. När man sedan ska nå 
användarens värmepump tittar man efter användarens id under ownerid i heatpumps. Heatpumps 

tabellen håller även status som uppmätt temperatur m.m. 

PHP ligger installerat tillsammans med Nginx och möjliggör kommunikationen med databasen från 
webbapplikationen och mobilapplikationen. 
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4.5 Mjukvara 

4.5.1 Val av mobil plattform 

På grund av begränsad tidsram gjordes valet att, i alla fall till en början, att utveckla vår applikation till 

enbart en mobil plattform.  

Valet stod mellan Android, iOS och Windows Phone. 

Valet föll på Android då den plattformen är den dominerande i Europa [56]. Vi har även mest erfarenhet 
av utveckling för Android. 

4.5.2 Implementation mobilapplikation 

Först bestämdes vad kraven på Android applikationen var och vad man skulle kunna göra med denna. 

Android applikationens huvudfunktionallitet bestämdes vara att kunna: 

Enkelt skicka kommandon till alla värmepumpar knutna till en specifik användare 

Se rumstemperatur i det rummet där man har sin värmepump 

Logga in 

Registrera sig som ny användare 

Android applikationen kommunicerar med det övriga systemet via den så kallade ConnectionServern. 
Android applikationen skickar kommandon till fjärrstyrningsenheten genom ConnectionServern på grund 

av: 

 Säkerhet 

o Genom att kryptera all data som skickas från applikationen och låta kommunikationen gå via vår 
Connection Server så minskar vi risken för att någon obehörig person får tillgång till någon 
annans värmepump. 

o Hade kommandon skickats via sms från Android applikationen till enheten så skulle i princip vem 
som helst kunna skicka kommandon till den om man visste dess mobilnummer. 

 Användarvänlighet 

o Genom att låta användaren logga in på Android applikationen kan man med flera olika telefoner 

ha tillgång till samma data. 

 Smidighet 

o Gemensam kopplingspunkt för alla enheter förenklar kommunikationen mellan dessa. 

 

Förfarandet gick till som sådant att vi först bestämde vad man skulle kunna göra med Android 

applikationen. Sedan bestämde vi vad för data som skulle skickas för ett specifikt kommando. 
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Applikationen och Connection Server utvecklades sedan parallellt för att effektivt kunna felsöka och 
förbättra båda dessa. 

För att enkelt kunna vidareutveckla och förbättra applikationen samt att hålla koden strukturerad och 
lättläst så användes designmönstret Model-View-Controller. 

Testning sker mot testspecifikationen. 

 

4.5.3 Val Webbapplikation 

HTML används för att göra statiska sidor till webbapplikationen. HTML används för att strukturera upp 
sidorna och blir ett skelett för webbapplikationen. HTML är standard när det gäller webprogrammering 

och med tanke på vår begränsade förkunskap inom området valde vi att använda HTML.  

För att sköta kommunikationen med databasen och göra våra sidor lite mer dynamiska behövde vi något 
scriptspråk på serversidan. PHP valdes för att sköta dessa delar för att det är väldokumenterat och 
uppfyller all funktionalitet vi behöver. 

Stylingen av sidan kommer skötas med CSS style sheets. Det kompletterar HTML väldigt bra och ger 
utrymme för att skapa vilken stil vi vill ha på webbapplikationen. 

4.5.4 Implementation Webbapplikation 

Till en början gjordes ett statiskt skal av webbapplikationen med HTML. Sidor gjordes för inloggning, 
registrering, pumpregistrering, inställningar och kontohantering. När struktureringen av 

webbapplikationen var klarlades funktionalitet in i form av PHP script. All hantering av databasen vid 

inloggning och registrering m.m. gjordes först och testades. Efter detta undersöktes hur 

kommunikationen skulle ske mellan webbapplikationen och fjärrstyrningsenhet. Med hjälp av 
ConnectionServern sker kommunikationen mellan webbapplikation och fjärrstyrningsenhet via XML 

strängar. Kommunikationsdelar som behövdes i webbapplikationen lades in, t.ex. efterfråga vilka wifi-
nätverk som finns tillgängliga eller skicka en IR signal. Hantering sker av svaren som fås tillbaka från 
ConnectionServern vid förfrågningar och visar resultaten i webbapplikationen därefter. 

  



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Metod 

35 
 

4.5.5 Kommunikations Server (ConnectionServer) 

ConnectionServer är ett program skrivet i programmeringsspråket Java. En gemensam kopplingspunkt 
för alla enheter i systemet behövdes för att enkelt och säkert kunna skicka kommandon från webbsidan 
och Android applikationen till en fjärrstyrningsenhet. 

Önskad systemdesign kan ses i figur 7, kapitel 3. Ett detaljerat kommunikation schema kan ses i figur 8, 
kapitel 3.  

Några av de problem som ConnectionServern löser: 

 Problem med brandvägg 

 Att öppna en uppkoppling från webbsidan till en enhet utan en mellanhand kräver att den IP-

adress och port som man försöker koppla upp till ej är bakom en brandvägg. Detta är ej 

användarvänligt då det kan krävas av en användare att slå av brandväggen för en specifik port 
samt att Port Forwarding kan krävas. 

 Säkerhet 

 Genom att "gömma" databasen, där användarnamn, lösenord och pumpinformation mm. sparas, 

bakom vår Connection Server så blir den mer svåråtkomlig utifrån. 

När ConnectionServern designades var målet att göra den effektiv, snabb och stabil. 

Den behövde även kunna hantera flera uppkopplingar samtidigt. 

De ovan nämnda kriterierna gjorde att valet föll på att skriva ConnectionServern i Java.  

Java har en enkel trådhantering, vilket lämpar sig väl för att hantera flera uppkopplingar samtidigt. 

En annan anledning till att programmera den i Java var att programmering av Android är väldigt lik java 
programmering, samt att Java kod även går att köra på Raspberry Pi. Att flera plattformar använder 
samma programmeringsspråk minimerar risken för dolda och svårhittade fel. 

 

Eftersom ConnectionServern hanterar uppkopplingar från flera olika sorters klienter måste dessa 
särskiljas. Detta löstes genom att låta varje enhet berätta vilken typ av enhet de är när de kopplar upp 
mot servern. När en enhet kopplar upp skapas en ny tråd för kontakten med den enheten. 

Om många enheter av samma typ är uppkopplade samtidigt vill man ändå inte att detta ska påverka 

prestandan. Detta löstes genom att hålla referenser till alla uppkopplingar i HashMaps, vilka har konstant 
och väldigt kort söktid. 

Valet att använda HashMaps istället för t.ex. länkade listor eller arrayer beror på två saker. 

Både arrayer och HashMaps har konstant söktid. Arrayer är inte lika flexibla som HashMaps och sökning 
efter specifika element är enklare med HashMaps då man, till skillnad från arrayer där man hämtar data 
från en numrerad plats, söker med ett nyckelord. 

En länkad lista är flexibel, men inte lika snabb att hämta data från som en HashMap då den har linjär 
söktid. Därför föll valet på HashMaps.  
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4.5.6 Kommunikation 3G Modem 

För att kunna få en Raspberry Pi att koppla upp till 3G nätet krävs ett 3g modem och ett SIM-
kort.3Gmodemet valdes till ett TP-Link MA180 modem. Detta på grund av behovet att ha ett olåst och 
billigt modem att utveckla för. 

För att koppla upp till 3G nätet behöver man bland annat veta följande: 

 SIM-kortets operatör 

 SIM kod 

SIM-kortets operatör tog vi fram genom att med hjälp av Python och modulen pySerial skriva ett 
program som öppnar en seriell kommunikation med modemet. Att vi valde Python till detta beror helt 
enkelt på att pySerial är väldigt lätt att använda och var det bästa alternativet. 

När seriell kommunikation öppnats till modemet kan man sedan med hjälp av AT-kommandon skicka 
kommandon till modemet och få svar. 

Med hjälp av kommandot AT+CIMI får man veta vilken operatör SIM-kortet som sitter i 3g modemet 
tillhör. Man kan på detta sätt lätt utöka programmet att stöda flera olika operatörer och automatiskt 
välja mellan dessa. 

SIM koden går ej att gissa med ett program så det krävs att den inaktiveras av användaren innan det går 

att använda SIM-kortet i 3G modemet. 

För att koppla upp till mobilnätet används ett gratis script kallat "Sakis3g". 

Med hjälp av informationen som vi tar reda på med AT-kommandon skapas en konfigureringsfil som 

scriptet använder för att koppla upp till rätt operatör. 

4.5.7 Kommunikation Wifi Modem 

Ett wifi modem från Edimax som är kompatibelt med vår mjukvara valdes. I samband med revision två av 

Raspberry Pi finns det en väldigt enkel metod för att koppla upp sig på wifi. Man anger helt enkelt sitt 
nätverks SSID och lösenord i en fil, startar om sin Raspberry Pi och sedan tar enheten till sig de nya 

inställningarna och sedan har man wifi. Det är även här fullt möjligt att göra Raspberryn kompatibel med 
flera wifi-modem men detta projekt begränsas till ett.  

4.5.8 IR-kommunikation 

IR-kommunikationen sköts genom en tjänst LIRC som finns tillgänglig för Linux distributioner. LIRC ger 

oss möjligheten att läsa in signaler med hjälp av en IR-mottagare och samtidigt att koppla på en IR-
sändare för att skicka IR-signaler. IR-signalerna skapas dynamiskt som det beskrivs under kapitel 4.1 
Laborationer IR, innan de skickas. 

4.6 Hårdvara 

4.6.1 Val Plattform 

Målet var att utveckla vår enhet på en prisvärd standardplattform. Valet stod mellan Raspberry Pi och 
Arduino DUE då dessa låg i rätt pris- och prestandaklass. 
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Valet föll på Raspberry Pi p.g.a. följande anledningar 

 Operativsystem 

o Ett operativsystem underlättar körning av flera processer parallellt då det sköter 

hantering av dessa. Till Raspberry Pi finns ett special designat operativsystem medans 
Arduino inte har något tillgängligt operativsystem. 

o All kod behöver inte skrivas från grunden då det finns många välbeprövade och praktiska 
tjänster inbyggda i operativsystemet Raspbian eller tillgängliga på internet.  

 Programmeringsspråk 

o Arduino går att programmera i Arduinos egenutvecklade miljö eller i C/C++ i en 
tredjeparts utvecklingsmiljö.  Vi ville inte låsa oss till att enbart utveckla i ett 
programmeringsspråk, vilket talade för att välja Raspberry Pi där fler språk stöds. 

 Pris 

o Priset för Arduino DUE och Raspberry Pi modell B är nästan identiskt. Priset för tillbehör 
skiljer sig dock. Till Arduino finns ett färdigt shield som kan kopplas direkt till hårdvaran, 

vilket är smidigt, men det kostar mycket. 
Till Raspberry Pi kan i princip vilket 3G-modem som helst väljas då det kopplas in via en  

USB-port, vilket ger möjlighet att hålla priset nere. 

4.6.2 Val Tempsensor 

Eftersom att det inte finns någon återkoppling via IR från värmepumpen och man därför inte kan plocka 

ut aktuell temperatur från den har vi valt att sätta på en tempsensor på vår enhet. 

En 1-wire temperatursensor med 0.5 graders felmarginal används. Detta för att inte använda upp några 

I/O pinnar i onödan och vi hamnar inom det krav vi har satt i kravspecifikationen. 

4.6.3 Val IR-Sändare 

Ingen färdig IR-sändare hittades så därför gjordes en egen. För att få önskad signalstyrka behövdes 

strömmen genom IR-dioden vara större än den som en vanlig I/O-pinne på Raspberry Pi klarar att 

leverera. Därför valdes IR-sändare med en transistor som beskrivs av figur 3 i kapitel 2.8.4. 
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5 Resultat 
 Fjärrstyrningsenhet 

En prototyp av en fjärrstyrningsenhet har gjorts som uppfyller målen vi satte upp innan 

projektet, se bild nedan.  

 

Figur 10: Fjärrstyrningsprototyp 

Prototypen kan styra Daikin värmepumpar via IR-signaler samt läsa aktuell rumstemperatur. 

Prototypen kan utvecklas mot fler IR styrda produkter efter mappning av deras IR-signaler och 

mindre tillägg i kommunikationsprogram. Möjlighet för utveckling mot icke IR styrda enheter 

finns via I/O-pinnar eller lokalt nätverk. Hårdvarukostnaden för enheten ligger mellan 550-850kr, 

se bilaga 9.6 Kostnad hårdvara. Enheten har tre olika uppkopplingsmöjligheter; Wifi, 3G och 

trådat nätverk. Enheten kopplar automatiskt upp till ConnectionServer vid uppstart.  Vid 3G-

uppkoppling hittas operatör automatiskt och vid wifi kopplar enheten upp med hjälp av senast 

konfigurerade wifi-inställningar. Enheten har en IR-sändare med en räckvidd på minst 2m vid fri 

sikt och uppfyller krav 2 under generella krav. IR-signaler skapas dynamiskt vid mottaget 

kommando från webb-/mobilapplikation. 
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 Webbapplikation 

Webbapplikationen uppfyller de mål och krav som sattes i början av projektet. Användarkonto 

kan skapas och fjärrstyrningsenheter registreras av en användare via hemsidan. Registrerad 

enhet kan styras via hemsidan och på så vis kan man styra sin värmepump. Användare kan ändra 

lösenord och email adress, visa wifi-nätverk tillgängliga för fjärrstyrningsenhet, skicka wifi-

inställningar till fjärrstyrningsenhet samt skicka IR-signaler. Se bilaga 3 Webbapplikation. 

 Mobilapplikation 

Målet att ha en mobilapplikation med samma funktionalitet som webbapplikationen har 

uppnåtts. Applikationen är utvecklad för Android, för bilder se bilaga 2 Mobilapplikation. 

 Kommunikation 

Ett kommunikationsprogram (ConnectionServer) har gjorts för att kommunicera mellan 

applikation(er) och fjärrstyrningsenhet. ConnectionServern löser problem med brandväggar och 

routrar. ConnectionServern fungerar som en knytpunkt för hela systemet och ger systemet stor 

potential för utbyggnad. All kommunikation via ConnectionServern är krypterad med hjälp av 

symetrisk kryptering. 
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6 Diskussion 
När man skapar en ny produkt eller ett nytt system strävar man alltid efter att överträffa de produkter 

som redan finns. I vårt fall handlade det framför allt om pris, uppkopplingsmöjligheter och 

utbyggnadsmöjligheter. Med tanke på att det primära målet var att styra en Daikin värmepump hade 

projektet varit en framgång även om alla förbättringar inte uppfylldes. Vi har nu ett resultat som 

uppfyller alla de tre förbättringar som vi ville uppnå.  Tack vare val av hårdvara och implementation av 

kommunikationen i systemet är resultatet en prototyp som löser brister i befintliga system på 

marknaden.  

Priset på hårdvaran för fjärrstyrningsenheten är ca 550-850kr inklusive moms beroende på vilka 

uppkopplingsmöjligheter enheten ska ha. Enheten går att anpassa efter uppkopplingsbehov och därav 

det varierande priset. En enhet med bara trådad uppkoppling blir billigare än en enhet med wifi och/eller 

3G uppkoppling. Priserna är hämtade från svenska leverantörer vid beställning av hårdvara för en enhet. 

Detta gör att priserna går att få ner betydligt vid massproduktion och med hårdvara från billigare 

leverantörer. Målet om att skapa en mer prisvärd produkt anses vara uppnått även om varje enhet skulle 

kosta som prototypen. 

 

Fjärrstyrningsenheten har tre uppkopplingsmöjligheter, vilket är fler än de produkter vi jämfört med. Vi 

tycker att en användare själv ska ha möjlighet att välja vilka uppkopplingsmöjligheter han/hon vill ha på 

sin enhet. Därför gjordes tre prisförslag i bilaga 6 Kostnad hårdvara. 

Fjärrstyrningsenheten är möjlig att utveckla mot fler IR styrda produkter efter mappning av den nya 

produktens IR-signaler. Fjärrstyrningsenheten genererar dynamiska IR-signaler beroende på det 

kommando som mottagits, vilket gör anpassning till nya IR-styrda produkter enkel. Det finns utrymme att 

koppla på andra produkter via I/O-pinnarna på fjärrstyrningsenheten (Raspberry Pi). Man kan även 

utveckla enheten till att styra produkter på lokalt nätverk. Jämför man med befintliga produkter är detta 

ett väldigt intressant allternativ och en stor förbättring. 

En stor styrkahos systemet är att det är anpassningsbart. Det som gör systemet så anpassningsbart är 

framförallt ConnectionServern. Eftersom att all kommunikation i systemet går via ConnectionServern 

behöver man bara ändra där för att bygga ut systemet till att styra andra produkter. Man kan enkelt 

lägga till ytterligare funktionalitet till ConnectionServern utan att ändra dess befintliga funktionalitet.  

ConnectionServern löser även två andra stora problem i systemet; brandvägg och säkerhet. En 

användare ska inte behöva göra avancerade nätverksinställningar gällande brandvägg och router. Med 

ConnectionServern ansluter fjärrstyrningsenheten inifrån nätverket och uppkopplingen hålls sedan 

öppen. Vid skickat kommando från applikationer har fjärrstyrningsenheten redan en öppen kanal till 

ConnectionServern och kommandot kan skickas den vägen. Tack vare att all kommunikation går via 

ConnectionServern ökas säkerheten för databasen då uppkoppling till den endast sker lokalt från 

serverdatorn. Fjärrstyrningsenheter har ingen direkt åtkomst till databasen utan kan endast skicka ett 

kommando till ConnectionServern om att t.ex. lägga upp värden i databasen.  
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Systemet är väldigt modulärt. Alla delsystem ligger separat från varandra och kommunicerar via XML 

strängar. Håller man sig till rätt format på strängarna, vilket man bestämmer helt på egen hand, kommer 

de andra delarna veta vad de ska göra. Detta gör att man kan byta ut Raspberryn eller 

ConnectionServern vid behov utan att systemet fallerar. På samma sätt kan man göra separata 

applikationer för andra produkter utan att oroa sig över att det blir problem. Connection Servern bryr sig 

enbart om formatet på XML strängen, inte hur den skapades. 

Man kan se en brist vid kommunikation med flera andra produkter och många uppkopplingar mot 

servern. All belastning skulle hamna på serverdatorn, både uppkopplingar mot webbapplikationen samt 

kommunikationen mellan applikationerna och Raspberryn. Detta skulle kunna lösas genom en separat 

serverdator och en separat ”kommunikationsdator” som sköter varsin del. 

I kravspecifikationen finns det med ett förslag om att ta ut en kvittens från värmepumpen vid mottaget 

kommando. Värmepumpen piper och blinkar vid mottaget kommando. Möjligheten att använda pipet 

från värmepumpen som kvittens har undersökts. Problemet med att få en kvittens via pipet är att man 

via andra ljudkällor än värmepumpen kan få falska kvittenser. Därför krävs en ganska precis 

frekvensfiltrering. Ett annat problem är att pipet är väldigt lågt, vilket ställer höga krav på 

mikrofonplacering och dess ljudupptagningsförmåga. Vi valde att inte inkludera ljudfiltret i vårt 

slutsystem då systemet med detta ej kunde uppnå kravet om manövreringsavstånd vilket prioriteras 

högre. Ett ljudfilter och mikrofon innebär även en högre slutkostnad för systemet. Eftersom målet var att 

göra en så prispressad produkt som möjligt bidrog även detta till att exkludera ljudfiltret. 

Eftersom värmepumpen blinkar vid mottaget kommando finns möjlighet att utnyttja detta för att få en 

kvittens om att kommandot mottagits. Detta har ej undersökts då det inte fanns tid, men det är ett 

allternativ. 

Krav- och testspecifikation gjordes för att kunna utvärdera resultatet av projektet. Vi ansåg 

kravspecifikationen vara ett minimum för att projektet skulle vara godkänt och hade som mål att göra 

mer än vad den beskriver.  Alla tester förutom de rörande kvittensen från pumpen har gått igenom. Från 

början visste vi inte vilken typ av kvittens som kan hämtas ut från värmepumpen. Det visade sig att det 

var ljud eller ljus från värmepumpen som kunde plockas ut som kvittens efter mottaget kommando. Av 

skäl som vi nämnt ovan anser vi att projektet är lyckat trots utebliven kvittensfunktionallitet.  
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7 Slutsats 
Alla mål och krav har uppnåtts. En fjärrstyrningsenhet, webbsida och Android-applikation har utvecklats. 

En central knytpunkt kallad ConnectionServer sköter kommunikationen mellan dessa delsystem. All 

kommunikation via ConnectionServern är krypterad. 

Det som är nytt med denna fjärrstyrningsenhet är att den har bättre uppkopplingsmöjligheter än många 

andra liknande produkter. Den kan koppla upp till internet via 3G, trådlöst nätverk eller trådat nätverk. 

Detta öppnar nya möjligheter och kan pressa priset tack vare att man kan anpassa produkten efter vad 

en specifik användare behöver. Med tanke på priset för hårdvaran skulle man kunna sälja denna produkt 

billigare än motsvarande produkter som finns på marknaden idag. 

Detta system har väldigt bra utbyggnadsmöjligheter. Raspberry Pi som har använts som plattform har 

flera lediga in-/utgångar som kan användas för att styra andra enheter än bara en värmepump.  

Systemet är modulärt och enskilda enheter/delsystem går enkelt att byta ut under förutsättningen att 

kommunikationen sker korrekt via xml-strängar till övriga delsystem. 

Erfarenheter vi tar med oss från examensarbetet är hur man arbetar i projektform från idé till 

slutprodukt. Vi tar även med oss nya kunskaper om webbdesign, kryptering, grundläggande nätverk, 

avkodning av IR-signaler, fjärrstyrning, databaser, enortsdatorn Raspberry Pi samt att vi har fördjupat 

våra programmeringskunskaper. 

Förslag på fortsatt arbete är att göra ett större test av systemet med fler enheter inblandade. Ett 

exempel är att ge ut fjärrstyrningsenheter till personer med aktuella pumpar för att se hur systemet 

beter sig ute i verkligheten under längre drift. Efter ett större test så skulle testet utvärderas samt 

eventuella fel och brister åtgärdas. När systemet anses vara driftsäkert så skulle man kunna undersöka 

marknadsläget för produkten samt paketering och marknadsföring. Man skulle även kunna integrera vårt 

system med ett larmsystem för att skapa en mer intelligent och central fjärrstyrning och övervakning av 

hemmet. En annan möjlighet är att koppla upp enheten så att användaren får tillgång till aktuellt pris på 

el. Detta skulle kunna kostnadseffektivisera uppvärmingen av hemmet. Övriga möjligheter på fortsatt 

arbete är att bygga ut fjärrstyrningsenheten att kunna styra andra enheter i hemmet.  

  



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Slutsats 

44 
 

 



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Referenser 

45 
 

8 Referenslista 

[1] Användarmanual IntesisHome, http://www.intesishome.com/docs/User-Manual-
IntesisHome.pdf, 2014-04-01 

[2] Produktinformation Airpatrol, http://airpatrol.eu/compare-products/, 2014-04-01 
[3] Prisinformation IntesisHome, http://www.luftmiljobutiken.se/sv/intesishome-wifi 

styrning/product_details.php/products_id/275, 2014-04-01  
[4] Harper R, Inside the Smart Home. 1st edition, Springer 2003  
[5] Apaches hemsida, http://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html, 2014-04-02 

[6] Undersökning använda serverprogram, 
http://news.netcraft.com/archives/2013/06/06/june-2013-web-server-survey-3.html,2014-
04-02 

[7] Undersökning använda serverprogram, 

http://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all, 2014-04-02 
[8] Apaches tekniska dokumentation, http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/worker.html, 

2014-04-02 
[9] Apaches tekniska dokumentation,http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/event.html, 2014-

04-02 

[10] Apaches tekniska dokumentation,http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/prefork.html, 
2014-04-02 

[11] Nginx hemsida,http://nginx.org/en/, 2014-04-02 

[12] Utdrag ur The Architectire of OpenSource Applications Volume 2 Andrew Alexeev, 

http://www.aosabook.org/en/nginx.html, 2014-04-02  
[13] CGI Dokumentation National Center for Supercomputing Applications Illinoi, 

http://web.archive.org/web/20100127191128/http://hoohoo.ncsa.illinois.edu/cgi/intro.htm
l, 2014-04-03 

[14] PHP:s egna manual, http://www.php.net/manual/en/intro-whatis.php, 2014-04-03 

[15] PHP:s egna manual, http://www.php.net/manual/en/intro-whatcando.php, 2014-04-03 
[16] Perl:s egna dokumentation, http://perldoc.perl.org/perlintro.html#What-is-Perl?, 2014-04-

03 

[17] Perl:s egna dokumentation, http://perldoc.perl.org/CGI.html#NAME, 2014-04-03 
[18] Microsoft Asp FAQ, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972347.aspx, 2014-04-03 
[19] Asp.NET start guide, http://www.asp.net/get-started, 2014-04-03 

[20] Mozilla Developer Network: Javascipt documentation, 
https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript, 2014-04-03 

[21]  Douglas Crockford, JavaScript: The Good Parts, O’Reilly Media 2008 
[22] World Wide Webb Consortion: HTML dokumentation, 

http://www.w3.org/History/1989/proposal.html,2014-04-03 
[23] HTML documentation T. Berners-Lee, http://tools.ietf.org/html/rfc1866#page-10,2014-04-

03 
[24] World Wide Webb Consortion: XML documentation, http://www.w3.org/TR/REC-xml/, 2014-

04-03 
[25] Oracle: Introduktion av 

XML,http://docs.oracle.com/javaee/1.4/tutorial/doc/IntroXML2.html, 2014-04-03 



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Referenser 

46 
 

[26] World Wide Webb Consortion: HTML & CSS, 
http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss#whatcss, 2014-04-03 

[27] World Wide Webb Consortion: XSLT, http://www.w3.org/standards/xml/transformation, 

2014-04-03 
[28] CRISP National University of Singapore,  

http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/em.htm, 2014-03-26 
[29] Infrared Data Assosiation,http://www.irda.org/, 2014-03-26 
[30] World Wide Webb Consortion: HTTP, http://tools.ietf.org/html/rfc2616#page-7, 2014-03-26 

[31] Richard W. Stevens.TCP/IP Illustrated. Vol. 1, The protocols.    Addison-Wesley 
(1993). 

[32] Wireless Networking in the Developing World, 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Wireless_Networking_in_the_Devel

oping_World_%28WNDW%29_Second_Edition.pdf, 2014-03-26 
[33] Telekområdgivarna:Täckning och Nät, http://telekomradgivarna.se/Mobil-telefoni/Tackning-

-nat/,  2014-03-17 

[34] Sammandrag av ”An introduction to GSM”, S. Redl, M. Weber, M. Oliphant, och ”GSM and 

personal communications handbook”, S. Redl, M. Weber, M. Oliphant, http://articles.portal-
tol.net/english-language-sv/GSM, 2014-03-17 

[35] ITU, "What really is a Third Generation (3G)(3G) Mobile Technology", 2009, 

http://web.archive.org/web/20090612050908/http://www.itu.int/ITU-D/imt-
2000/DocumentsIMT2000/What_really_3G.pdf, 2014-03-17 

[36] Telia: information om 4G, http://www.telia.se/privat/4g, 2014-03-17 
[37] Introduktion AT kommandon ,Frank Durda IV, 

http://nemesis.lonestar.org/reference/telecom/modems/at/history.html, 2014-03-09 

[38] Om AT kommandon, http://www.gsm-modem.se/at-kommandon/, 2014-03-08 

[39] Sakis3g källa, https://github.com/Trixarian/sakis3g-source, 2014-03-19 
[40] GNU General Public License v2, http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html, 2014-03-19 
[41] Raspberry Pi:s egna hemsida, http://www.raspberrypi.org/faqs#introWhatIs, 2014-03-17 

[42] Raspberry Pi:s egna hemsida,http://www.raspberrypi.org/wp-
content/uploads/2012/04/Raspberry-   Pi-Schematics-R1.0.pdf, 2014-

03-17 
[43] Raspberry Pi:s egna hemsida,http://www.raspberrypi.org/faqs#softwareOS, 2014-03-17 

[44] Raspberry Pi:s egna hemsida,http://www.raspberrypi.org/faqs#softwareLanguages, 2014-
03-17 

[45] Raspberry Pi:s egna hemsida,http://www.raspberrypi.org/faqs#performanceInterfaces, 

2014-03-17 
[46] Raspberry Pi:s egna hemsida,http://www.raspberrypi.org/archives/1892, 2014-03-17 
[47] Arduino:segna hemsida, http://arduino.cc/, 2014-03-17 
[48] Produktinformation 3g-shield hos återförsäljare,http://www.electrokit.com/3g-gprs-gps-

shield-for-arduino-och-    raspberry-pi.50626, 2014-03-17 
[49] Arduino:s  egna hemsida FAQ, http://arduino.cc/en/Main/FAQ, 2014-03-17 
[50] Arduino:s egna hemsida; Teknisk information Arduino DUE, 

http://store.arduino.cc/index.php?main_page=product_info&cPath=1  
 1_12&products_id=243, 2014-03-17 

[51] Arduino:s egna hemsida; Överblick av Arduino 
DUE,http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue, 2014-03-17 

[52] One-Wire protokoll, http://www.maximintegrated.com/products/1-wire/, 2014-03-18 



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Referenser 

47 
 

[53] I2C-buss specification och användarmanual, 
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf, 2014-03-18 

[54] Intervju med Andy Rubin, 

http://www.nytimes.com/2007/11/04/technology/04google.html?_r=1&pagewanted=all, 
2014-03-07 

[55] Androids tillväxt, Uttalande Vic Gundotra former Senior Vice President, Social for 
Google,https://plus.google.com/+VicGundotra/posts/8CVJ79nPQwN, 2014-03-07 

[56] Marknadsandelar mobilmarknaden, http://www.businessinsider.com/android-is-utterly-

dominant-in-europe-2013-7, 2014-03-19 
[57] Android developers hemsida, 

http://developer.android.com/distribute/googleplay/publish/register.html, 2014-03-24 
[58]  Apple developers hemsida,https://developer.apple.com/technologies/, 2014-03-24 

[59]  Apple developers 
hemsida,https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/App
 DistributionGuide/Introduction/Introduction.html, 2014-03-24 

[60] Windows Phone dev center; Distribution av applikationer, http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windowsphone/develop/ jj206943%28v=vs.105%29.aspx, 2014-03-24 
[61] MySQL:s hemsida, http://www.mysql.com/about/, 2014-03-09 
[62]  SQLite:s hemsida, https://sqlite.org/about.html, 2014-03-24 

[63] Tutorialspoint; Överblick av Java, http://www.tutorialspoint.com/java/java_overview.htm, 
2014-03-07 

[64] Oracle:s egna hemsida;  Java Language Environment,  
http://www.oracle.com/technetwork/java/intro-141325.html, 2014-03-07 

[65] Java:s egna hemsida; beskrivning av Java, http://www.java.com/sv/about/, 2014-03-07 

[66] Python:s egna hemsida; vad är python, http://www.python.org/doc/essays/blurb/, 2014-03-

09 
[67] Pyserial dokumentation, http://pyserial.sourceforge.net/pyserial.html, 2014-03-09 
[68] Freeos; Vad är Linux Shell, http://www.freeos.com/guides/lsst/ch01sec07.html, 2014-03-08 

[69] Utdrag ur “The Linux Command Line”, William E. Shotts Jr, 
2012http://linuxcommand.org/lts0010.php, 2014-03-08 

[70] Kapitel från “Handbook of Applied Cryptography”, A. Menezes, P. van Oorschot & S. 
Vanstone, https://web.archive.org/web/20050305140333/http://www.cacr.math.uwaterlo

 o.ca/hac/about/chap1.pdf, 2014-03-27 
[71] Delfs H, Knebl H. Introduction to Cryptography Principles and applications. Second edition 

Springer (2007). 

[72] Om Audacity, http://audacity.sourceforge.net/about/, 2014-03-27 



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Bilagor 

48 
 

  



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Bilagor 

49 
 

9 Bilagor 

 

Översikt 

1. Bilaga 1 IR-laborationer    ( 2 ) 

2. Bilaga 2 Mobilapplikation   ( 2 ) 

3. Bilaga 3 Webbapplikation   ( 2 ) 

4. Bilaga 4 Ljudfilter    ( 2 ) 

5. Bilaga 5 Testning    (18) 

6. Bilaga 6 Kostnad hårdvara   ( 2 ) 

7. Bilaga 7 Kravspecifikation   ( 2 ) 

8. Bilaga 8 Testspecifikation   ( 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Bilagor 

50 
 

 

 



Fjärrstyrning av värmepump 2.0  Bilagor 

Bilaga 1 IR-laborationer - 1(2) 
 

9.1 IR-laborationer 
De framtagna IR-signalerna är ej inkluderade i denna rapport då de kan anses vara känsligt material. 
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9.2 Mobilapplikation 
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9.3 Webbapplikation 
Inloggning 

 

 

Registrering 
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Start 

 

Pumpkontroll 
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9.4 Ljudfilter 
Frekvensanalys 

 

Filterkrets 
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9.5 Testning 

Bilaga Testning 

Generella 

Test nr: 1 

Krav nr: 1 

Beskrivning: 

Test för att kontrollera att man via IR-kommando kan styra bestämd pump. 

 

Tillvägagångssätt: 

Enhet kopplas upp vid värmepump, IR-kommando skickas. Test anses godkänt då man får korrekt effekt 

av kommandot på värmepump. Test görs i driftläget Fan med varierande Fanspeed för att tydligt se att 

fläkteffekten ändras vid skickat kommando. 

 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-04-15 

Kommentar: IR-kommando för Fanspeed 1-5 skickades, värmepumpen ökade fläkteffekten korrekt. 
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Bilaga Testning 

Generella 

Test nr: 2 

Krav nr: 2 

Beskrivning: 

Test för att manövreringsavstånd mellan enhet och värmepump är minst 2m vid fri sikt. 

 

Tillvägagångssätt: 

Enhet kopplas upp 2 meter från värmepump, IR-kommando skickas. Test anses godkänt då man får svar 

från pumpen(Pumpen piper). 

 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-04-16 

Kommentar: 
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Bilaga Testning 

Generella 

Test nr: 3 

Krav nr: 3 

Beskrivning: 

Test för att se så enheten kan ta in kvittens från värmepumpen(Pumpen piper). 

 

Tillvägagångssätt: 

Enhet kopplas upp 2 meter från värmepump, IR-kommando skickas, kvittens mottages. Test anses 

godkänt då kvittens har registrerats på enheten. 

 

 

 

Utfall:           [    ] Godkänt           [  x  ] Ej Godkänt 

Datum:  2014-05-07 

Kommentar:      Test ej godkänt då ljudfilter ej inkluderat i systemet. 
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Bilaga Testning 

Generella 

Test nr: 4 

Krav nr: 4 

Beskrivning: 

Test för felhantering av utebliven kvittens. 

 

Tillvägagångssätt: 

Enhet kopplas upp utan värmepump, IR-kommando skickas. Test anses godkänt då enhet skickar 

kommandot 5 gånger och sedan registrerar att kvittens uteblivet. 

 

 

 

Utfall:           [    ] Godkänt           [  x  ] Ej Godkänt 

Datum:  2014-05-07 

Kommentar:        Test ej godkänt då ljudfilter ej inkluderat i systemet. 
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Bilaga Testning 

Generella 

Test nr: 5 

Krav nr: 7 

Beskrivning: 

Test för att se så enheten kan registrera och förmedla lokal temperatur till den manövrerande 

terminalen(Applikationen). 

 

Tillvägagångssätt: 

Enhet kopplas upp utan värmepump. Temperatur hos enheten utläses från webinterface/applikation. 

Test anses godkänt då vi utläser samma temperatur i webinterfacet/applikation som i enheten. 

 

 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-05-07 

Kommentar: 
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Bilaga Testning 

Generella 

Test nr: 6 

Krav nr: 8 

Beskrivning: 

Test för att se att användaren kan ställa in temperatur samt se aktuell rumstemperatur via webinterface 

eller mobilapplikation. 

 

Tillvägagångssätt: 

Temperatur utläses via webinterface och mobilapplikation. Temperaturinställning sker lokalt vid pump 

med fjärrkontroll.  Efter x antal timmar utläses temperatur via webinterface och mobilapplikation.  

Samma test utförs igen men temperaturinställningen sker via webinterface och mobilapplikation istället. 

Test anses godkänt då förändring registreras på samma sätt för inställning via lokal enhet och vår enhet. 

 

 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-05-07 

Kommentar: 
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Bilaga Testning 

Generella 

Test nr: 7 

Krav nr: 9 & 10 

Beskrivning: 

Test för att se så användaren kan ange inloggningsuppgifter för wifi via webinterface och 

mobilapplikation samt att enheten kan kopplas upp via wifi och 3G. 

 

Tillvägagångssätt: 

Enhet kopplas upp trådat, wifi inställningar görs via webinterface, inställningar kontrolleras på enheten. 

Samma test görs för mobilapplikationen.  

Omstart av enhet görs, uppkoppling via wifi kontrolleras. 

Wifi kopplas ur från enhet, 3G modem med SIM-kort kopplas in. 

Omstart av enhet görs, uppkoppling via 3G kontrolleras. 

Test anses  vara godkänt då uppkoppling genomförts via wifi och 3G. 

 

 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-04-16 

Kommentar: 
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Bilaga Testning 

Server 

Test nr: 1 

Krav nr: 1 

Beskrivning: 

Test för Apache installerat, konfigurerat och funktionellt. 

 

Tillvägagångssätt: 

Status på Apache anropas från Server datorn. 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-02-27 

Kommentar:  
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Bilaga Testning 

Server 

Test nr: 2 

Krav nr: 2 

Beskrivning: 

Test för MySQL  installerat, konfigurerat och funktionellt. 

Tillvägagångssätt: 

Status på MySQL anropas från Server datorn. 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-02-27 

Kommentar:  
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Bilaga Testning 

Server 

Test nr: 3 

Krav nr: 3 

Beskrivning: 

Test för login() på webbapplikationen. 

Tillvägagångssätt: 

Login() anropas från webbapplikationen som loggar in användaren, loginCheck(user) anropas som 

hämtar information om användaren är inloggad ej och returnerar true eller false.  

Test anses vara godkänt då loginCheck(user) returnerar true. 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-03-08 

Kommentar:  Test gjordes tidigt för att testa grundläggande funktionalitet i webbapplikation. 
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Bilaga Testning 

Server 

Test nr: 4 

Krav nr: 3 

Beskrivning: 

Test för Register() på webbapplikationen. 

Tillvägagångssätt: 

Register() anropas från webbapplikationen som loggar in användaren, registerCheck(user) anropas som 

hämtar information om användaren är registrerad i databasen eller ej och returnerar true eller false.  

Test anses vara godkänt då registerCheck(user) returnerar true. 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-03-08 

Kommentar: Test gjordes tidigt för att testa grundläggande funktionalitet i webbapplikation. 
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Bilaga Testning 

Server 

Test nr: 5 

Krav nr: 3 

Beskrivning: 

Test för Pumpregister() på webbapplikationen. 

Tillvägagångssätt: 

Pumpregister() anropas från webbapplikationen som registrerar en pump på användaren. 

pumpregisterCheck(user) anropas som hämtar information om pumpen är registrerad på användaren 

eller ej. Är pumpen registrerad på användaren returneras true, annars false. 

Test anses godkänt då pumpregisterCheck(user) returnerar true. 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-03-08 

Kommentar: Test gjordes tidigt för att testa grundläggande funktionalitet i webbapplikation. 
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Bilaga Testning 

Applikation 

Test nr: 1 

Krav nr: 1-5 

Beskrivning: 

Test för funktionalitet via webbapplikation och mobilapplikation. Test utförs för registrering, inloggning, 

utloggning, registrering av värmepump, status på värmepump(online/offline), grafisk representation av 

fjärrkontrollen. 

Tillvägagångssätt: 

Test utförs för ovanstående kriterier på webbapplikation och mobilapplikation. Test anses godkänt då all 

funktionalitet från krav 1-5 uppfylls. 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-04-16 

Kommentar:  
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Bilaga Testning 

Hårdvara 

Test nr: 1 

Krav nr: 1 

Beskrivning: 

Test för att praktiskt se att vi kan koppla upp oss mot 3G-nätet. 

Tillvägagångssätt: 

Aktiverar 3G och besöker en hemsida via vår enhet. 

Test anses godkänt då man kan besöka en hemsida. 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-03-15 

Kommentar:  
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Bilaga Testning 

Hårdvara 

Test nr: 2 

Krav nr: 2 

Beskrivning: 

Test för att praktiskt se att vi kan koppla upp oss mot wifi. 

Tillvägagångssätt: 

Aktiverar wifi och besöker en hemsida via vår enhet. 

Test anses godkänt då man kan besöka en hemsida. 

 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-03-15 

Kommentar:  
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Bilaga Testning 

Hårdvara 

Test nr: 3 

Krav nr: 3 

Beskrivning: 

Test för att se så vår enhet kan skicka IR-signaler. 

Tillvägagångssätt: 

Kopplar in vår IR-transmitter på vår enhet. Skickar IR-signal via enhet. Skickad IR-signal registreras genom 

kamera. 

Test anses godkänt då vi kan registrera en skicka signal från IR-transmittern. 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-03-15 

Kommentar:  
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Bilaga Testning 

Hårdvara 

Test nr: 4 

Krav nr: 4 

Beskrivning: 

Test för att se att vi kan läsa aktuell rumstemperatur ±0.5 grader Celcius. 

Tillvägagångssätt: 

Skickar temperatur till pump med fjärrkontrollen, mäter temp vid pump, ±0.5 grader jämfört med skickat 

värde anses godkänt. 

 

 

Utfall:           [  x  ] Godkänt           [    ] Ej Godkänt 

Datum: 2014-04-15 

Kommentar:  
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9.6 Kostnad hårdvara 

Bilaga Kostnad Hårdvara 

Vi har tänkt oss att man skulle kunna göra dessa enheter i tre olika modeller. Dessa modeller är snarlika 

med enda skillnaden hur de ansluter till nätverk. En med wifi modem, en med 3G modem och en som 

man ansluter via nätverkssladd. 

Kostnaderna för de gemensamma delarna i dessa modeller är följande: 

 Raspberry Pi 299-349 kr 

 IR-transmitter komponenter < 5kr 

 Ljudfilterkrets komponenter < 25kr 

 Strömadapter ca 100kr 

 Temp-sensor < 10kr 

Beroende på modell tillkommer följande kostnader efter vad vi har använt: 

 Wifi modem 120kr 

 3G modem 349kr 

 Nätverkskabel 100kr 

Wifi modell - 580 

3G modell - 809 

Trådad modell - 560 

Priserna är baserade på de delar och komponenter som vi har använt i vårt projekt. Dessa priser är alltså 

den dyra varianten. Om man beställer i större skala utanför Sverige så kan man skära ner priserna rejält. 

Ett exempel är wifi-modemet, där har vi hittat ett fungerande alternativ som kostar runt 10 kr. 
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9.7 Kravspecifikation 
 

Generella krav 

1. Enheten skall via IR styra en av uppdragsgivaren bestämd värmepump. 
2. Manövreringsavstånd mellan enhet och värmepump skall vara minst 2 m vid fri sikt. 
3. Ev. kvittens från värmepumpen vid manövrering skall noteras av enheten. 
4. Vid utebliven kvittens skall enheten skicka om kommandot minst fem gånger innan ett fel 
 sänds till terminalen som beordrat kommandot. 
5. Enheten skall förses med två digitala ingångar och två digitala utgångar. 
6. Enheten skall förses med en analog ingång för att registrera spänning 0-5 V. 
7. Enheten skall kunna registrera och förmedla lokal temperatur till den manövrerande      
 terminalen. 
8. Användaren ska ha kunna ställa in temperatur samt kunna se aktuell rumstemperatur via  
 webbinterface eller mobilapplikation. 
9. Vid anslutning via wifi måste användaren ange inloggningsuppgifter för wifi via  
 webinterface eller mobilapplikation. 
10. Användaren ska därefter enbart behöva ansluta våran enhet till wifi eller ansluta ett sim- 
 kort för 3G kommunikation för att kunna använda enheten. 
 

Server 

1. Apache server installerad och konfigurerad 
2. MySQL Databas installerad och konfigurerad 
3. Fungerande PHP-script för login(), register(), pumpregister(),logout() ska finnas. 
 

Applikation 

1. Användare ska kunna registrera sig via webbinterface eller mobilapplikation. 
2. Användare ska kunna logga in via webbinterface eller mobilapplikation. 
3. Användare ska kunna logga ut via webbinterface eller mobilapplikation. 
4. Användare ska efter inloggning kunna ange serienr för att knyta värmepump till sitt konto  
 via webbinterface eller mobilapplikation. 
5. Användare ska efter att ha knutit värmepump till sitt konto kunna se status på  
 värmepumpen och grafiskt representation av den fjärrkontroll som finns lokalt till  
 värmepumpen. 
6. Mobilapplikationen är av typ android. 
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Hårdvara 

1. Kunna koppla upp sig mot 3G- nätet. 
2. Kunna koppla upp sig mot wifi. 
3. Kunna skicka IR-signaler. 
4. Läsa aktuell rumstemperatur ± 0.5 grader Celcius. 
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9.8 Testspecifikation 

Generella 

1. Enhet kopplas upp vid värmepump, IR kommando skickas. Test anses godkänt då man får 
korrekt effekt av kommandot på värmepump. (Krav 1) 

2. Enhet kopplas upp inom 2 m från värmepump, IR kommando skickas. Test anses godkänt 
då man får korrekt effekt av kommandot på värmepump. (Krav 2) 

3. Enhet kopplas upp vid värmepump, IR kommando skickas, kvittens mottages. Test anses 
godkänt då kvittens har registrerats. (Krav 3) 

4. Enhet kopplas upp utan värmepump, IR kommando skickas. Test anses godkänt då enhet 
skickar om kommandot 5 gånger och sedan registrerar att fel inträffat. (Krav 4) 

5. Enhet kopplas upp utan värmepump. Temperatur hos enheten utläses från 
webinterface/applikation. Test anses godkänt då vi utläser samma temperatur i 
webinterface/applikation som i enheten. (Krav 7) 

6. Funktionalitet lokalt testas, samma funktionalitet testas via webinterface/applikation. 
Om samma funktionalitet finns anses testet godkänt.(Krav 8) 

7. Uppkoppling utförs med färdig enhet. (Krav 9/10) 
 

Server 

1. Status på Apache server anropas. (Krav 1) 
2. Status på MySQL databas anropas. (Krav 2) 
3. Login() anropas, script loginCheck(user) anropas som hämtar information om användaren 

är inloggad eller inte. Är användare inloggad returneras true, annars false. (Krav 3) 
4. Register() anropas, script registerCheck(user) anropas som hämtar information om alla 

användare som finns i systemet. Finns användare returneras true, annars false. (Krav 3) 
5. Pumpregister() anropas, script pumpregisterCheck(user) anropas som hämtar 

information om användaren.Finns pumpen för användaren returneras true, annars false. 
(Krav 3) 

 

Applikation 

1. Funktionalitet testas med färdig enhet. Krav(1-5) 

Hårdvara 

1. Aktivera 3G och sedan besöka en hemsida på Raspberry Pi.(Krav 1) 
2. Aktivera wifi och sedan besöka en hemsida på Raspberry Pi. (Krav 2) 
3. Starta värmepumpen via IR. (Krav 3) 
4. Mäta temp, inom ± 0.5 grader jämfört med värde skickat till pumpen anses godkänt. 
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