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Sammanfattning 
Syftet med projektet är att ta fram en prototyp av en alternativ centralenhet till Lansen 

Systems AB:s larmsystem. Prototypen skall möjliggöra en vidareutveckling av systemet, 

internetanslutning och låta sig styras från ett användargränssnitt.  

Hårdvaran som har använts i projektet är en Raspberry Pi vilken är en välkänd ”minidator” 

som skall tillåta vidareutveckling. 

Med hjälp utav en av USB-portarna på Raspberry Pi:n kopplas Lansens radiomodul in och 

används för att styra larmsystemets olika enheter över ett radioprotokoll. Kommunikationen 

mellan Raspberry Pi:n och radiomodulen sker med UART och följer samma protokoll som 

den microprocessor som i vanliga fall styr systemet.  

För att kunna styra larmsystemet från en mobilapplikation krävs det att information om 

systemet lagras. Detta görs med en webbserver som skickar data över Internet till 

användargränssnittet.  
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Abstract 
The purpose of this project was to develop a prototype as an alternative central unit in Lansen 

Systems AB alarm system. The prototype shall enable internet access and be controlled from 

an android application. Since it’s only a prototype that is developed in this project it must be 

possible to advance the prototype into a complete product. 

The hardware that will be used in this project is a Raspberry Pi which is a well known 

computer by the size of a credit card. 

With one of the USB ports the Raspberry Pi will be connected to the Lansen radio module and 

they will communicate with each other with UART. The radio module will be used to 

communicate with all the other units in the alarm system over a radio protocol. 

To make it possible to control the alarm system from an android application, information 

about the system need to be stored into databases. This will be done in a web server which 

will send and receive data to the android application and the alarm system over Internet. 
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Förord 
Med tanke på mitt intresse utav java-programmering så har detta projektet varit mycket roligt 

och intressant för min del. I detta projektet har jag fått användning utav de kunskaperna jag 

lärt mig av flertalet kurser under min tid på skolan och jag har samtidigt lärt mig mycket nytt. 

Jag skulle vilja passa på att tacka  uppdragsgivaren Lansen Systems AB för att ha gjort detta 

projektet möjligt och för den vägledning som har getts under projektets gång. 

Halmstad, 2014-05-10 

 

___________________________ 

Anton Palmqvist  
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1 Inledning 
Det blir allt mer vanligt med ”smarta hem” och det har visats ett intresse i att själv utveckla 

lösningar för att styra teknisk utrustning i hemmet. Det kan bland annat handla om  att styra 

lampor, ventilation eller temperatur på ett bekvämt och samlat sätt då kontrollpanelen ofta 

implementeras som applikation till en mobiltelefon eller surfplatta. Kommunikationen mellan 

kontrollpanelen och utrustingen kan vara över ett lokalt nätverk men också över Internet om 

användaren exempelvis vill styra lampor och temperatur i sommarstugan. 

Lansen Systems AB designar, utvecklar och säljer deras professionella larmsystem för både 

hemlarm och industrilarm. De upptäckte att det fanns en brist på marknaden där inga 

larmsystem tillåter konsumenterna själva att vidareutveckla och lägga till nya funktioner till 

sina larmsystem.  

I det larmsystem som Lansen erbjuder är säkerheten av högsta kvalitet med intelligent 

kamerateknik och övervakning. Till larmsystemet går det att installera en rad olika noder 

såsom rörelsedetektorer, kameror, magnetkontakter och en siren. Samtliga noder är helt 

trådlösa och kommunicerar över Lansens framtagna radioprotokoll. Larmsystemet styrs från 

centralenheten via vilken all kommunikation går.  

För att täcka bristen på marknaden fann Lansen lösningen att låta en Raspberry Pi ersätta 

processorn i larmsystemets centralenhet. Användningen av en Raspberry Pi skall tillåta 

användarna själva att implementera egna funktioner till larmsystemet. Genom att använda en 

Raspberry Pi ges även möjlighet att styra larmsystemet från ett användargränssnitt över 

Internet. 

Genom denna lösning med en öppen plattform ges möjligheten att ha en centralenhet i 

hemmet som både styr larmsystemet men också husets övriga smarta funktioner.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram en prototyp på ett Lansen larmsystem utvecklat med en 

öppen plattform som tillåter vidareutveckling utav systemet. 

 

1.2 Mål 
Målet med projektet är att ersätta centralenhetens processor mot en Raspberry Pi och låta den 

styra larmsystemet. Med Raspberry Pi:n kopplas larmsystemet upp mot Internet och 

möjliggör en styrning av larmsystemet från ett användargränssnitt via en webbserver. Se figur 

1 för överblick av systemet. 
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Figur 1 Överblick av systemet 

 

1.3 Avgränsningar 
I detta projektet tas det endast fram en prototyp för att testa möjligheterna att använda en 

Raspberry Pi för att styra ett larmsystem och därför har avgränsningar gjorts.  

Projektet är avgränsat för att endast följa de krav och de funktioner som ställts i 

kravspecifikationen, se bilaga 1 och behöver inte följa alla de krav som ställs på Lansen 

larmsystem.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur skall Lansens radiomodul kopplas ihop med en Raspberry Pi? 

 Hur skall Lansens radiomodul och Raspberry Pi:n kommunicera med varandra? 

 Vilka programmeringsspråk skall användas? 

 Hur skall Raspberry Pi:n kommunicera med en android-applikation? 
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1.5 Budget 
Vid projektets start så sattes ingen fast budget men det beslutades att samtliga kostnader 

bekostades utav Lansen Systems AB. Den totala kostnaden av projektet landade på ca 1000:-  

vilket stämde överens med vad som var förväntat. 

 

1.6 Idégivare och beställare 
Idégivaren till projektet var Hans-Erik Eldemark, universitetsadjunkt på Högskolan I 

Halmstad. 

Uppdragsgivare var Lansen Systems AB, Halmstad. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs de teoretiska delar som krävdes för att utföra projektet, bakgrund till 

smarta hem och en beskrivning över hur systemets olika delar kommunicerar med varandra. 

Under planeringsfasen av projektet lades störst del på att sätta sig in i Lansen Systems 

larmsystem och förstå hur de olika delarna i systemet kommunicerade med varandra. När det 

fanns en förståelse för hur larmsystemet kommunicerade lades tiden på att ta reda på 

lämpligaste sättet att kommunicera med larmsystemet från Raspberry Pi:n.  

Att styra sitt larmsystem från exempelvis en mobiltelefon är inget nytt utan är en tjänst som 

flera larmföretag erbjuder sina kunder. På den delen utav projektet har det inte gjorts någon 

undersökning på hur dessa tjänster har tagits fram. Det unika med detta projekt är att 

larmsystemet är ihopkopplat med en färdig plattform istället för egenutvecklad hårdvara samt 

att systemet styrs av en öppen plattform.  

 

2.1 Smarta hem 
Det blir mer och mer vanligt att automatisera sina hem och styra elektronik i hemmet med 

hjälp av diverse plattformar eller fjärrkontroller. Att styra eluttag i hemmet med 

fjärrkontroller och timers har det länge funnits produkter till, trots detta är det vanligt att folk 

kommer på egna lösningar och utvecklar dessa. I många fall använder de sig utav en 

Raspberry Pi eller liknande plattformar tillsammans med övrig elektronik. Ett projekt som gör 

precis detta är PiHAT – Raspberry Pi Home Automation Transmitter[1]. I projektet används 

en utav GPIO-pinnarna på en Raspberry Pi som en radiosändare och skickar en radiosignal till 

en mottagare på eluttaget. 

När en mjukvaruutvecklare hade åkt iväg på en affärsresa och glömt om han hade stängt 

garageporten efter sig eller inte, fick han en idé på en lösning för hur detta kan kontrolleras. 

Projektet Remote Garage Opener[2] är en lösning på hur en garageport kan öppnas och 

stängas samt kontrollera läget på porten via en android-applikation.  

Ett annat projekt är GardenPi: Garden Care with Raspberry Pi[3], vilket är ett system som 

automatiskt vattnar trädgården. Istället för ett vanligt tidsinställt system tar detta systemet reda 

på hur stor sannolikheten är för nederbörd under dagen och vattnar trädgården därefter. 

Ett betydligt större projekt är Home Automation[4] där samtliga funktioner är utvecklade på 

egen hand trots att systemets samtliga funktioner finns att köpa. Några av systemets 

funktioner är: temperaturkontroll i huset, öppning och stängning av garagedörr, och 

övervakningskameror.  

Genom att utvecka dessa typer utav funktioner själv kan kostnaden hållas nere rejält jämfört 

med att betala för samtliga färdiga produkter som löser detta. 

Många som utvecklar tekniska lösningar som ovanstående delar med sig utav vad dom har 

gjort på olika forum eller bloggar. De ger då inte bara idéer till andra utan oftast förklarar de 

samtliga tekniska lösningar som gjorts och delar med sig utav den källkod som använts. Detta 
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förenklar det väldigt för nästa person som vill göra samma lösning och det krävs då inte mer 

än en grundläggande kunskap inom ämnet för att göra detta. 

 

2.2 Systemet 
Projektets mål med att ersätta centralenhetens processor och styra larmsystemet med en 

Raspberry Pi uppnås med UART kommunikation till radiomodulen i centralenheten. 

Radiomodulen används för att skicka ut meddelanden över Lansens radioprotokoll och 

Raspberry Pi:n för att styra denna radiokommunikation. 

Då larmsystemet skall kunna styras från ett användargränssnitt, utom räckhåll för ett lokalt 

nätverk, måste Raspberry Pi:n vara uppkopplad till Internet och kommunicera med en 

utanförliggande webbserver. Läs mer om webbservrar under 2.7. Lansen Systems larmsystem 

hanterar intrång och sabotage på systemet och när en väg ut mot Internet öppnas ställs det 

stora krav på att säkerheten är lika hög där som på resten av systemet. Läs mer om säkerhet 

under 2.9. 

Användargränssnittet kommunicerar med larmsystemet via webbservern och hämtar ut 

information om systemet ur en databas. För att hantera databaserna används en 

databashanterare, läs mer om databaser, databashanterare samt administration av databaser 

över Internet under 2.6. All information som hämtas ut från databaserna på webbservern sker 

med PHP-script. Den information som sedan skall skickas vidare till antingen 

användargränssnittet eller Raspberry Pi:n lagras i JSON-objekt (JavaScript Object Notation). 

Se figur 2 Lösningsförslag, för en överblick över kommunikationen mellan Raspberry Pi, 

webbserver och android-applikation. 
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Figur 2 Lösningsförslag 

2.2.1 Lösningsförslag 

Det lösningsförslag som togs fram, se figur 2, gjordes efter diskution tillsammans med 

handledaren. Efter diskussion kring hur problemen skulle attackeras togs olika lösningar fram 

som sedan övervägdes vid de veckovisa mötena. En lösning som togs fram och påbörjades var 

att låta Raspberry Pi:n fungera som en server samtidigt som den styr larmsystemet. Denna 

lösning valdes bort då det tog onödig kraft från Raspberry Pi:n. Istället valdes servern att 

sättas upp på en datorn utanför systemet. 

Lösningen för kommunikationen mellan server och användargränsnittet togs fram med hjälp 

av ett referensprojekt Remote Databases Tutorial Overview[14]. Det projektet gick ut på att 

sätta upp ett forum där det gick att skapa och skriva kommentarer till forumtrådar och lagra 

allt inuti en databas. 

 

 

2.3 Raspberry Pi 
Raspberry Pi är en enkortsdator av storleken utav ett kreditkort och skapades av Raspberry Pi 

Foundation. Den användas till bland annat mediaspelare, elektroniska projekt och spel. 

Raspberry Pi finns i två olika modeller, modell A och B. Skillnaden mellan dessa två är att 

Användargränssnitt 
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modell B har 512MB RAM , två stycken USB portar samt en Ethernet-port medans modell A 

endast har 256MB RAM, en USB port och saknar Ethernet-port. Modell A är billigare och 

kan i vissa fall dra hälften så mycket ström gentemot modell B[5].  

Raspberry Pi har flera GPIO (General Purpus input/ output), där samtliga är 

programmeringsbara. Några av dessa är avsedda för UART, i2c buss samt strömförsörjning, 

varav resterande kan användas till valfritt ändamål[5].  

 

 

 

Figur 3 Raspberry Pi 

 

 

2.4 Lansen radiomodul 
I samtliga av Lansens enheter sitter det en radiomodul vilken används för att kommunicera 

över ett radioprotokoll. I systemets olika sensorer sitter det radiomoduler av typen slav och i 

centralenheten sitter det en av typen master. Se radiomodulen som används i centralenheten 

på figur 4 Radiomodul. 
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Figur 4 Lansen radiomodul 

2.5 Operativsystem 

Ett operativsystem är ett program som fungerar som en mellanhand mellan hårdvaran och de 

applikationer som körs ovanpå operativsystemet. Förutom att förse support till 

applikationerna hjälper även ett operativsystem processorn med dess grundläggande 

funktioner. Figur 5 visar operativsystemets relation till hårdvara, applikation samt användare. 

 

Figur 5 Operativsystemets relation till hårdvara 

2.5.1 Raspbian 

Raspbian är ett gratis Linux operativsystem som bygger på operativsystemet Debian och är 

optimerat för användning på en Raspberry Pi. Debian är kompatibel med ARM arkitekturer 

från version ARMv7-A CPU och högre. Då Raspberry Pi använder sig av en AMRv6 CPU 

arkitektur är inte Debian kompatibel med Raspberry Pi vilket gör optimeringen som gjorts på 

Rasbian nödvändig. Rasbian har som mål med sin mjukvara att bli det populäraste 

operativsystemet av Raspberry Pi användare[6]. 

 

2.6 UART 
UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter) består av en mottagare och en 

sändare vilka är hårdvaran som omvandlar data från parallell till seriell form. Data skickas i 
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bytes till UART:ens transmit-register och omvandlar datan från bytes till bitar som sedan 

skickas en i taget. Vid destinationen tar sedan en annan UART emot datan och sätter samman 

denna till bytes igen[7].   

 

2.7 Webbserver 
En webbserver är en programvara vilken förser besökaren med webbsidor. Servern kan dels 

leverera hemsidor till användaren efter begäran samt hämta data ur en databas för att 

sammanställa webbsidor av dessa[8]. 

Apache HTTP webbserver är den mest populära webbservern på Internet och har varit det 

sedan 1996. Apache är en fri webbserver med öppen källkod utvecklat av Apache Software 

Foundation vars mål är att skapa en robust webbserver. Den stödjer programmeringsspråken 

PHP och Python samt är kompatibel med de större operativsystemen som Microsoft Windows 

och Linux[9]. 

 

2.8 Databaser och MySQL 
För att hantera data och information om data på ett strukturerat och effektivt sätt krävs ofta 

användning av en databas. Med hjälp av en databas går det att hantera, spara och hämta ut 

stora mängder av data utan lång söktid[10].   

För att få tillgång till, manipulera eller lägga till data i en databas krävs en databashanterare. 

MySQL är den populäraste open source databashanteraren som använder sig av SQL 

(Structured Query Language). Istället för att lagra all data i en stor tabell lagrar MySQL data i 

relationsdatabaser. Genom att dela upp data och information om data i olika tabeller och ge 

dessa tabeller relationer till varandra kan data delas upp på ett strukturerat sätt. MySQL var 

från början utvecklat för att hantera stora databaser snabbare än de alternativ som fanns. Idag 

ger MySQL också hög säkerhet i databaserna[11]. 

PhpMyAdmin är ett program skrivet i PHP för administration av MySQL servrar över 

Internet. Med phpMyAdmin går det bland annat att ändra, ta bort och lägga till data i 

databasen men också exekvering av SQL-påståenden. För att underlätta hantering av data har 

phpMyAdmin en funktion för att visuellt skapa queries (SQL-frågor) som används för att 

manipulera databasen. Genom att  bygga upp queries visuellt underlättar det för användaren 

att få ut det önskvärda ur varje SQL-fråga. Användaren behöver inte heller komma ihåg 

tabellernas relationer till varandra[12]. 
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2.9 Säkerhet 
Lansen Systems håller hög säkerhet på sitt larmsystem och när larmsystemet öppnas upp till 

Internet ställs nya krav på dess säkerhet. Hade systemet endast behövt fungera i ett lokalt 

nätverk hade ingen extra säkerhet behövts sättas upp, vilket nu krävs för att skydda systemet 

från attacker och intrång. Om ett intrång skulle ske och oönskade besökare tog sig in i 

systemet skulle denna besökare exempelvis kunna stänga av systemet helt och hållet.  

Om ett lokalt nätverk inte är ett alternativ går det att bygga upp säkerheten genom att endast 

tillåta utgående data. I detta projektet skulle det betyda att användargränssnittet endast skulle 

kunna få information och status från systemet och inte styra larmsystemet. 

Då inget utav de två tidigare lösningarna på säkerheten är ett alternativ i detta projekt är en 

bra lösning att använda sig utav en extern server. Vid användning av en extern server kan en 

högre säkerhet byggas upp än vad som hade varit fallet om servern låg på hemnätverket [13].  

 

  



  

 

12 

 

  



  

 

13 

 

3 Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som används under projektet. Det beskrivs också 

olika lösningsalternativ med dess för- och nackdelar samt implementationsval och metodval 

som har tagits. 

3.1 Utförande 
Vid starten av projektet skrevs en tidsplan vilken huvudsakligen består av de tre faserna 

planering, utveckling samt testning, se tidsplan bilaga 3. Efter att en tidsplan var gjord sattes 

det upp milstolpar för att få ett avslut i varje fas innan nästa påbörjades, se milstolpar bilaga 4.  

Genom projektet har det varit veckoliga möten tillsammans med handledaren för att diskutera 

vad som gjorts föregående vecka  samt vad som skall göras under kommande vecka. 

Nedan punktas de olika delarna upp som de tre faserna bestod av: 

 Planering 

o Planering och krav 

o Förstudier 

o Val av mjukvara 

o Lösningsförslag 

 Utveckling 

o Kommunikation mellan Raspberry Pi och Lansen radiomodul 

o Server och databas 

o Android-applikation 

 Testning 

o Test efter testspecifikation 

 

3.2 Planering och krav 
Att sätta upp en tidsplan för projektet var viktigt för att få en överblick av projektet och 

besluta ifall projektet var genomförbart eller inte. Efter beslutet om att fortsätta med projektet 

togs det fram en kravspecifikation tillsammans med uppdragsgivaren över de generella krav 

som skulle uppfyllas. Kravspecifikationen ändrades under projektets gång i form utav 

prioriteringen av olika krav, se Kravspecifikation bilaga 1. 

De generella kraven för projektet var: 

 Installera enheter i systemet 

 Larma av/ på systemet 

 Ta emot larm från systemets enheter 

 Slå på testläge 

 Skicka avisering till användargränssnittet vid utlöst alarm 
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3.3 Förstudier 
En stor del av planeringsfasen var att förstå hur Lansens larmsystem fungerade och 

kommunicerade. Detta gjordes dels genom att studera de protokoll som systemet följer samt 

testa systemet med mjukvaran Docklight. Med Docklight kan larmsystemet styras manuellt på 

samma sätt som centralenheten sedan ska styra systemet. Detta gjordes genom att skicka 

meddelanden från Docklight i form av bytes på samma sätt som UART kommunikationen 

senare skulle fungera. 

För att ta fram en lösning på hur android-applikationen skulle kommunicera med en 

webbserver studerades andra projekt som hade löst detta. 

 

3.4 Val av mjukvara 
Mjukvaran till projektet valdes med hänsyn till tidigare erfarenheter samt hur mycket hjälp det 

fanns att inhämta på Internet i form utav exempelkod och guider. 

 

3.4.1 Operativsystem 

Trots att det inte var ett krav att använda ett operativsystem på Raspberry Pi:n beslutades det 

att använda Raspbian. Då ett mål i projektet var att användaren skall kunna vidareutveckla 

projektet togs beslutet att användaren skall känna sig bekväm med utvecklingsmiljön. Valet 

av operativsystem föll på Raspbian eftersom det är ett ledande operativsystem för användning 

på Raspberry Pi. 

 

3.4.2 Styrning av larmsystemet 

När projektet startades så var tanken att Raspberry Pi:n skulle kopplas ihop med Lansens 

radiomodul via de GPIO-pinnar som är avsedda för UART-kommunikation. När utvecklingen 

av kommunikationen påbörjades upptäcktes ett fel i Lansens radiomodul då den inte gav 

tillbaka korrekta svar. Radiomodulen skickades tillbaka till uppdragsgivaren för felsökning 

och projektet fortsatte istället på en annan radiomodul kopplad till Raspberry Pi:n via en 

USB-port istället. Se Bilaga 5 för hur lösningen mellan Raspberry Pi:n och radiomodulen 

löstes via GPIO-pinnarna. 

Larmsystemet styrs av Raspberry Pi:n med UART-kommunikation till radiomodulen. Den 

största biten i denna delen var att tolka den inkommande datan och utföra rätt kommandon när 

dessa inträffade.   

När programmeringsspråk skulle väljas för UART-kommunikationen stod det mellan att 

använda sig utav programmeringsspråket C eller Java. Fördelarna med att implementera i 

språket C var: 

 Rikligt med exempelkod 

 Inga nya installationer på Raspberry Pi:n är nödvändiga 
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 Tidigare erfarenheter av C programmering 

Fördelarna med att implementera i språket Java var: 

 Färdigimplementerade Java-bibliotek för användning vid UART kommunikation 

 Tidigare erfarenheter av Java-programmering 

 Utforska möjligheten för användning utav Java på en Raspberry Pi 

 Kommunikation till webbserver kan implementeras på snarlikt sätt som 

användargränssnittet  

Nackdelarna med att använda Java var: 

 Installation av Java Development Kit krävs för Java-tillämpningar på Raspberry Pi 

 

Efter att de båda språkens för- och nackdelar ställts mot varandra togs beslutet att 

implementationen skulle ske i språket Java. Anledningen till det var för att det fanns färdiga 

bibliotek för seriell-kommunikation samt att det fanns ett intresse att utforska möjligheterna 

att använda Java på Raspberry Pi:n. Ytterligare en anledning var att kommunikationen mellan 

larmsystemet och webbservern kunde göras på ett snarlikt sätt mot det som android-

applikationen använder sig utav. Detta då även android-applikationen är implementerad i 

Java.  

Den enda nackdelen med att implementera i Java var att en installation utav Java 

Development Kit krävdes för att möjliggöra Java-tillämpningar. Trots detta vägde fördelarna 

med att implementera i Java klart tyngre än fördelarna med att implementera i C.  

 

3.4.2 Databas 

Android-applikationen behöver förses med information om användaren och larmsystemet och 

därför behöver denna information lagras i en databas. Den databashanteraren som valdes att 

användas i projektet är MySQL och valdes utan att jämföra denna med andra alternativ. Det 

gjordes inga förstudier på andra alternativ då MySQL med säkerhet skulle fungera bra till 

detta projektet. Några fördelar med databashanteraren MySQL var följande: 

 Open source och gratis för användning 

 Exempelkod 

 Tidigare erfarenheter av MySQL 

 

3.4.3 Webbserver 

Till projektet ställdes inga krav från uppdragsgivaren på den webbserver som skulle användas 

i projektet. Anledningen till detta var att webbservern varken kommer att användas eller 

vidareutvecklas efter projektet. 
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De alternativ som valdes mellan var att antingen betala för en ”hostad” webbserver eller att 

bygga upp en egen. 

Fördelen med att inte bygga upp en egen server är att det sparar tid och servern har hög 

säkerhet mot intrång. Nackdelen är att man måste betala för tjänsten. 

Fördelar med att sätta upp en egen webbserver är: 

 Helt fri från kostnad 

 Stort utbud av exempelkod och guider 

Nackdelar: 

 Tidskostsamt 

 Inget skydd mot intrång 

 

Till projektet valdes det att sätta upp en egen webbserver istället för att betala för en ”hostad” 

webbserver eftersom den endast skulle användas ett par veckor under projektets gång. Det 

fanns också mycket information att inhämta online om hur en webbservern kunde sättas upp 

och ansågs inte ta så lång tid att det skulle vara värt att betala för en ”hostad” server. Att 

server saknar skydd mot intrång sågs inte som något problem då den inte kommer att 

användas efter projektet 

 

3.4.4 Användargränssnitt 

Till projektet ställdes kravet att larmsystemet skulle gå att styras från ett användargränssnitt 

samt att information skulle gå att hämta från systemet. De alternativen som stod att väljas 

mellan var antingen en hemsida eller en android-applikation. 

Android-applikation 

Fördelar: 

 Bättre sätt att skicka information från larmsystemet till användaren 

 Tidigare erfarenheter av utveckling av android-applikationer 

Nackdelar: 

 Begränsat till en plattform 

 Krävs plattform kompatibel med applikation 

Hemsida 

Fördelar: 

 Går att använda från valfri plattform 
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Nackdelar: 

 Mindre bra sätt att meddela användaren om larmsystemets tillstånd 

 Inga tidigare erfarenheter av utveckling av hemsidor 

 

Nackdelen med att en android-applikation endast kan användas på en android-plattform sågs 

inte som ett problem för projektet då endast en prototyp skulle tas fram. Att kunna meddela 

användaren på ett bra sätt var avgörande i valet då användaren direkt skall bli meddelad om 

ett alarm har utlöst. Vid användning utav en hemsida hittades inga bra alternativ till detta och 

därför föll denna metoden bort och beslutet togs att implementera användargränssnittet som 

android-applikation. 

 

3.5 Test 
Under hela utvecklingsfasen gjordes det mindre tester kontinuerligt för att sedan i testfasen 

göra större tester på alla delar av systemet samt ett sluttest där alla delar sätts samman. De 

tester som har utförts i projektet har gjorts för att att försäkra att alla de generella krav som 

satts upp vid projektstarten har blivit uppfyllda.  

De tester som har utförts är: 

 Raspberry Pi, larmsystemet 

o Försätta larmsystemet i olika driftlägen samt ta emot inkommande data från 

systemet. 

 Android-applikation 

o Skicka begäran till webbserver om att försätta larmsystemet i olika driftlägen. 

o Ta emot avisering vid utlöst alarm i larmsystemet. 

 Sluttest 

o Testning utav hela systemet för att försäkra sig om att de tidigare redan testade 

delarna även fungerar tillsammans med resten av systemet. 

Något större test på webbservern har inte genomförsts då den endast kommer att användas i 

detta projekt och inget som kommer att vidareutvecklas. Det som testats på webbservern är att 

databaserna uppdateras och att informationen hämtas ut korrekt från dom. 

För utförligare beskrivning om testerna som genomförts se bilaga 2, Testspecifikation. 
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4 Resultat 
Detta kapitel beskriver de resultat som uppnåtts under projektet med hjälp utav de metoder 

som beskrivs i kapitel 3. 

 

4.1 Mjukvarudesign 
I projektet har det använts flera Java-bibliotek för den implementation som har gjorts. Detta 

har resulterat i att koden blivit enkel att både förstå samt bygga vidare på. All den 

implementation som gjorts på Raspberry Pi:n har gjorts med avseende för vidareutveckling. 

 

4.1.1 Styrning av larmsystem 

Implementationen av UART kommunikationen mellan radiomodulen och Raspberry Pi:n 

gjordes med det färdigimplementerade Java-biblioteket Java Simple Serial Connector. Med 

hjälp utav det biblioteket kan Raspberry Pi:n kommunicera med larmsystemets och ersätter 

därmed processorn i Lansens centralenhet. Samtlig källkod har överlämnats till Lansen 

Systems AB. 

En Java-applikation implementerades för att hantera inkommande data från systemet samt 

skicka kommandon ut till larmsystemets enheter. Applikationen byggdes upp på ett sätt där all 

inkommande data från systemet intas men att endast den data som berör de kraven på 

projektet tas om hand om. Denna implementering gör det enkelt att vidareutveckla 

applikationen till att uppfylla samtliga krav som ställs på Lansens larmsystem och utföra alla 

nödvändiga operationer. Se applikationens flödesschema på figur 6.  
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Figur 6 Flödesschema applikation 

 

4.1.2 Larmsystemts koppling till webbserver 

Applikationen som hanterar inkommande data från larmsystemet startar en ny tråd där 

kommunikationen till webbservern sker. Denna kommunikation sker över ett HTTP-protokoll 

och i tråden används Apaches HTTP-bibliotek för implementeringen. Kommunikationen sker 

genom att skicka ”POST” eller ”GET” metoder till webbservern där data hämtas ut från  olika 

databaser lagrade på webbservern.  
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Vid användande av ett ”POST” kommando skickas inparametrar in till webbservern för att 

hämta ut specifik data i en databas eller ifall data skall läggas till i en databas.  

Skickas ett ”GET” kommando till webbservern hämtas data ut från en databas och vilken 

applikationen senare skall bearbeta och skicka ut till larmsystemet. 

 

4.1.3 Användargränssnitt 

Användargränssnittet implementerades i Java i utvecklingsmiljön Eclipse med verktyget 

Android Development Tools. Samtlig källkod har överlämnats till Lansen Systems AB. 

Android-applikationen används för att styra larmsystemet, kunna försätta detta i olika 

driftlägen och ta emot information från systemet. De funktioner som applikationen har är 

följande: 

 Aktivera installationsläge 

o Genom att uppdatera systemet försätts larmsystemet i installationsläge och 

börjar leta efter icke-installerade enheter inom larmsystemets räckvidd. Om en 

enhet hittas som inte redan blivit installerad installeras denna enhet och blir en 

del av systemet. 

 Slå på/ av testläge 

o När systemet går in i testläge testas enheterna i systemet för att se att samtliga 

enheter fungerar korrekt. För att avsluta testläget försätts larmsystemet i 

normalt driftläge. 

 Larma på / av 

o Genom att larma på larmsystemet ligger samtliga enheter och inväntar alarm. 

Om alarm utlöses skickas ett meddelande om detta till centralenheten och 

Raspberry Pi:n. 

Se figur 7 för användargränssnitt. 
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Figur 7 Användargränssnitt 

 

Efter att användaren har loggat in och webbservern har verifierat användaruppgifterna, se 

inloggningssida på figur 8 Inloggningssida användargränssnitt, ligger applikationen ständigt 

och håller kontakt med webbservern så länge den har internetuppkoppling. Detta för att direkt 

meddela användaren när information skickas från systemet. 

 

Figur 8 Inloggningssida användargränssnitt 
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Om ett alarm har utlösts i systemet och webbservern har blivit informerad om detta, kommer 

applikationen i sin tur att ta emot ett meddelande med denna information, se figur 9 

Avisering. Applikationen kommer sedan att skapa en text-avisering som kommer att visas i 

den plattform som den körs i, samt en vibration och en alarmsignal kommer utlösas. 

 

 

Figur 9 Avisering 

 

4.2 Webbserver 
Till projektet valdes det att sätta upp en egen webbserver på en personlig dator för att fungera 

i ett lokalt nätverk. När systemets delar väl fungerade i ett lokalt nätverk öppnades portar för 

att flytta servern online.  

Detta visade sig fungera bra då servern uppfyllde sitt syfte med projektet och klarade av de 

tester som gjordes på den. 

  

4.2.1 Databaser 

På webbservern skapades det databaser där informationen om systemet samt användaren 

ligger lagrat. Databaserna skapades i MySQL och håller information om larmsystemet samt 

det tillståndes larmsystemet befinner sig i och användarens inloggningsuppgifter till android-

applikationen. PhpMyAdmin används för att hantera data i databaserna. 
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4.2.2 Kommunikation 

När larmsystemet eller android-applikationen kommunicerar med webbservern sker detta via 

script skrivna i PHP. Scripten hämtar ut önskad data ur databasen och ”parsar” sedan datan in 

i JSON-objekt för att sedan skickas tillbaka. JSON-objektet innehåller alltid ett meddelande 

för att mottagaren skall veta om avläsningen var lyckad eller inte. Nedan visas ett utdrag på 

hur ett JSON-objekt skickas från webbservern. Utdraget är från de script som kontrollerar 

användaruppgifterna vid inloggning av användargränssnittet. 

if ($login_approved) {  

$response["success"] = 1; 

$response["message"] = "Inloggning lyckad"; 

die(json_encode($response)); 

} else { 

$response["success"] = 0; 

$response["message"] = "Ogiltiga uppgifter"; 

die(json_encode($response)); 

} 

 

4.3 Uppnådda resultat  
De resultat som projektet har resulterat i är: 

 En alternativ centralenhet har tagit fram i form av en Raspberry Pi samt en Lansen 

radiomodul med funktionerna: 

o Installera enheter i systemet 

o Larma av och på samtliga enheter 

o Försätta larmsystemet i testläge 

o Från samtliga enheter ta emot alarmen: sabotage, alarm, nedrivning utav enhet 

 En webbserver har satts upp på en dator utanför systemet med syftet att: 

o Kommunicera med både larmsystemet och med android-applikationen 

o Lagra data i databaser 

o Hämta ut data från databaser 

 En android-applikation har skapats som fungerar som en alternativ manöverpanel med 

funktionerna: 

o Larma av/ på samtliga enheter 

o Försätta systemet i installationsläge 

o Aktivera testläge 

o Ta emot avisering vid utlöst alarm i systemet 

Utöver ovanstående resultat så har det även hållts en muntlig presentation av projektet med en 

PowerPoint-presentation inför examinatorn, opponenter samt övrig publik, se PowerPoint-

presentationen i bilaga 6, PowerPoint-presentation. Examensarbetet har också ställts ut på 
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mässan UtExpo dagarna 28/5-2014 och 30-31/5-2014 tillsammans med övriga 

examensarbeten från Högskolan i Halmstad. 
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5 Slutsats 
I detta kapitel förklaras de slutsatser som dragits av projektets resultat, vilka erfarenheter 

projektet har gett samt förslag på hur projektet kan vidareutvecklas. 

5.1 Resultat 
Med projektet har det visats att det är möjligt att styra Lansens larmsystem med en Raspberry 

Pi och ersätta centralenhetens processor. Genom användning av en Raspberry Pi ges 

möjligheten att enkelt koppla larmsystemet upp mot Internet och på så vis styra larmsystemet 

från en android-applikation.  I och med detta har det tagits fram ett sätt att skapa en alternativ 

centralenhet till Lansens larmsystem med öppen källkod. Det har också bevisats att det är 

möjligt att styra larmsystemet från en alternativ manöverpanel i form av en android-

applikation. 

Centralenheten som tagits fram i projektet tillåter användaren att implementera egna 

funktioner till larmsystemet eller styra övrig teknisk utrustning i hemmet från samma 

centralenhet. Det gör att användaren kan använda en och samma kontrollpanel för för att styra 

önskvärd utrustning. 

Projektet har uppfyllt samtliga högprioriterade krav som beskrivs i Kravspecifikation, se 

bilaga 1. Projektets mål har blivit uppfyllt samt alla problemformuleringar har blivit 

besvarade. 

Slutsatsen som kan dras från resultaten är att projektet varit lyckat. 

 

5.2 Erfarenheter 
Majoriteten utav projektet har varit att sätta sig in i hur ett profesionellt larmsystem fungerar 

och främst hur centralenheten styr systemet. En utav de främsta erfarenheter projektet har 

resulterat i är kommunikationen mellan Raspberry Pi:n och larmsystemet. Trots att ett Java-

bibliotek användes krävdes god förståelse för hur kommunikationen fungerar. Detta för att 

säkerställa att kommunikationen sker på korrekt sätt. Även hur det går att sätta sig in i ett 

system med protokoll samt testning har gett goda kunskaper och kommer vara till stor fördel 

framöver. 

Webbservern har en viktigt roll i projektet och det saknades även kunskaper inom detta 

område vid projektets start. Hur en webbserver sätts upp och hur det går att kommunicera 

med olika delar av servern med hjälp utav PHP-script kan absolut komma till användning i 

framtiden. 

 

5.3 Vidareutveckling 
Detta projekt var begränsat till att endast uppfylla några krav som ställs på larmsystemet och 

den applikation som styr systemet från Raspberry Pi:n hanterar i endast ett fåtal utav de 

inkommande kommandon från systemet. En självklar vidareutveckling på prototypen är att 

implementera så att systemets samtliga kommandon och operationer fungerar.  
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Prototypen kommunicerar med radiomodulen via en USB-port men kan enkelt ändras till att 

kommunicera via GPIO-pinnarna på Raspberry Pi:n vilket var tanken vid starten utav 

projektet. Då Raspberry Pi:n endast erbjuder två USB-portar finns det ett intresse utav att 

använda GPIO-pinnarna istället för att kunna lämna USB-portarna till exempelvis WiFi- och 

3G-sticka. 

Samtliga enheter i Lansens larmsystem kan användas helt trådlöst. Utav den anledningen kan 

det finnas ett intresse i att använda en WiFi-sticka i en utav USB-portarna istället för kabel till 

Ethernet-porten.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras projektets resultat och lösningar. 

6.1 Hårdvara 
Raspberry Pi:n och radiomodulen är kopplade mellan varandra via en USB-kabel men de 

inledande veckorna i utvecklingsfasen var denna koppling via GPIO-pinnarna på Raspberry 

Pi:n. Kopplingen ändrades då det var något fel på radiomodulen eftersom den sände tillbaka 

fel information. Hade den första radiomodulen kunnat användas genom hela projektet hade 

det sparat in mycket tid som kunnat läggas på andra delar av projektet istället. 

Användningen av Raspberry Pi i centralenheten har visat sig vara en bra lösning och kan 

användas i Lansens system. En fortsättning på projektet och de resultat som har uppnåtts i 

examensarbetet kommer att göras av uppdragsgivaren. Under vidareutvecklingen kommer 

GPIO-pinnarna användas istället för en USB-port då de troligast kommer att användas till 

annat, exempel på vad USB-portarna kan behövas till beskrivs i 5.3 Vidareutveckling. 

Under vidareutvecklingen kommer det behöva göras beräkningar på hur mycket ström som 

denna centralenhet kommer att förbruka. Om den visar sig förbruka betydligt mer än den 

andra centralenheten måste en ny batteridriven strömförsörjning tas fram. Detta på grund av 

säkerhetsskäl då larmsystemet inte får slås ut om ett strömavbrott skulle inträffa. Om 

centralenheten skulle dra för mycket ström finns det flera sätt att försöka minska 

strömförbrukningen. Ett exempel på detta är att stänga av HDMI/PAL utgångarna på 

Raspberry Pi:n då det ändå inte kommer att vara några skärmar inkopplade. Nedan är ett 

kommando för hur detta kan göras: 

/opt/vc/bin/tvservice –off 

 

6.2  Mjukvara 
UART kommunikationen mellan Raspberry Pi:n och radiomodulen valdes att implementeras i 

Java vilket visade sig fungera utmärkt. Implementationen är enkel att förstå med kunskaper 

inom Java-programmering och är uppbyggd för att enkelt kunna vidareutveckla applikationen. 

Om det hade funnits mer tid till projektet hade det implementerats fler funktioner och byggts 

upp en applikation som hanterade fler av larmsystemets funktioner. Men applikationen 

uppfyller de kraven som ställdes på den och ses som en lyckad del utav projektet. 

När android-applikationen utvecklades var projektet i sitt slutskede och det ingen tid att lägga 

på att göra en avancerad design. Det fanns flera idéer på funktioner som kunde läggas till, så 

som hämta en statusuppdatering från larmsystemet, men på grund av tidsbegränsningen fanns 

det inte tillräckligt med tid för detta.  

Android-applikationen saknar också en funktion som meddelar när larmsystemet har försatts i 

olika driftlägen. Användaren får nu bara reda på om applikationen har skickat iväg en begäran 

till webbservern och det framgår inte ifall denna begäran har nått hela vägen fram till 

larmsystemet och Raspberry Pi:n. Användaren vet alltså inte vilket driftläge larmsystemet är 
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försatt i. En funktion som meddelar användaren om kommunikationsfel har uppstått skulle 

också vara till användning. Exempelvis om larmsystemet har förlorat sin uppkoppling till 

webbservern, vilket skulle betyda att larmsystemet inte kan styras från android-applikationen. 

Även om android-applikationen inte har några extra funktioner uppfyller den de krav som 

ställdes på den. Valet av att använda en android-applikation över en hemsida visade sig vara 

det bästa valet. Användaren får nu direkt reda på om ett alarm har utlöst i larmsystemet och 

inget alternativ till detta fanns om en hemsida hade använts istället. Den bästa lösningen om 

en hemsida hade använts hade varit att meddela användaren via email, vilket inte hade varit 

tillräckligt. 

En av nackdelarna med utvecklingen av android-applikationen var att den endast skulle 

fungera på ett begränsat antal plattformar. Det fanns en lösning genom att implementera 

applikationen i HTML5 för att fungera på alla plattformar men som ströks tidigt i projektet. 

Anledningen till detta var att det inte ansågs finnas tid till att sätta sig in i en ny 

implementeringsteknik då det knappt fanns tid till applikationen som det var. 

Den stora risken när en väg mot Internet öppnas är att oönskade personer tar sig in i systmet 

och styr det. Om detta skulle inträffa så kan inte bara dessa personerna stänga av 

larmsystemet utan också exempelvis hämta bilder från kamerorna. Om det hade funnits tid i 

slutet av projektet så hade det undersökts vilka säkerhetsåtgärder som hade kunnat göras för 

att minimera risken för intrång.   
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1 Inledning 
Kraven kommer att presenteras i en tabell enligt nedan. Den första kolumnen anger vilket 

kravnummer det är. Andra kolumnen anger vilket status det är på kravet, antingen orginal, 

förändrat eller borttaget. Den tredje kolumnen anger vad kravet är och den fjärde kolumnen 

anger vilken prioritet kravet har. Där 1 är baskrav som skall uppfyllas, 2 och 3 är krav som 

skall göras i mån av tid. 

 

Krav nr x Status Kravtext för krav 

nr x 

prioritet 

 

1.1 Parter 
De parter involverade i projektet är följande: Uppdragsgivare Lansen Systems AB, handledare 

Hans-Erik Eldemark samt en studerande vid dataingenjörsprogrammet på Högskolan i 

Halmstad. 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet är att ersätta den processor som i dagsläget sitter i centralenheten i larmsystemet 

Lansen System mot en Raspberry Pi och utveckla denna till en open source. Detta  för att 

tillåta konsumenterna själva att vidareutveckla systemet. För att möjliggöra detta krävs det att 

konsumenterna förstår hur systemet fungerar, för detta krävs det att ett API, Application 

Programming Interface, framställs. Det skall även vara möjligt för användaren att styra larmet 

över Internet och därför skall en android applikation utvecklas. 

1.3 Användning 
Prototypen görs för att testa möjligheterna att använda en Raspberry Pi för att styra ett 

larmsystem samt koppla upp denna mot Internet och en android applikation. 

1.4 Bakgrundsinformation 

Lansen System AB har ett larmsystem med en centralenhet där det är möjlig att koppla in en 

mängd olika noder. De upptäckte en brist på marknaden där det inte finns något larmsystem 

som tillåter konsumenterna själva att vidareutveckla och lägga till egna funktioner till sina 

larmsystem. De fann lösningen att låta en enkortsdator, Raspberry Pi, fungera som 

centralenhet. Genom denna Raspberry Pi kan larmet tillåtas styras via ett webbgränssnitt samt 

tillåter möjligheten att lägga till nya funktioner till larmet. 

Det som skall ersätta centralenhetet i larmsystemet Lansen System är en Raspberry Pi samt en 

Lansen radiomodul. Tillsammans skall de styra över och låta sig styras via en android 

applikation.  
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2 Översikt av systemet 
Systemet kommer att bestå utav en Raspberry Pi samt ett webbgränssnitt. Raspberry Pi skall 

styras från en android applikation samt kommunicera med en Lansen radiomodul . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Grov beskrivning av produkten 
Produkten skall ersätta centralenheten i larmsystemet Lansen System. 

2.2 Produktkomponenter 
Denna produkt kommer att bestå utav en Raspberry Pi, en Lansen radiomodul samt eventuellt 

övriga elektroniska komponenter. 

2.3 Ingående delsystem 
1. Raspberry Pi 

2. Applikation 

 

 

 

 

 

 
 

Raspberry 

Pi 

Lansen 

radiomodul 

Applikation 
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2.5 Generella krav på hela systemet 

Krav nr . Status Kravtext för krav nr x Prioritet 

1 Orginal Installera noder i systemet 1 

2 Orginal Larma på/ av systemet 1 

3 Orginal Ta emot larm från sensorer 1 

4 Förändrat 

27/3 

Slå på/ av sirener 2 

5 Förändrat  

27/3 

Ta emot bilder från sensorer med kamera 3 

6 Orginal Slå på testläge 1 

7 Förändrat 

27/3 

Notifier applikation vid låg batterinivå 2 

8 Förändrat 

27/3 

Se signalstyrka för respektive sensor 2 

9 Orginal Utlösa larm i applikation vid larm i systemet 1 

 

3 Delsystem 1: Raspberry Pi 
Delsystemet består av en Raspberry Pi samt en Lansen radiomodul.  

Krav nr . Status Kravtext för krav nr x Prioritet 

10 Orginal Skicka ut meddelande Alarm On/Off ur 

EMWITECH specifikation till samtliga sensorer 

i systemet. 

1 

11 Orginal Ta emot meddelandet Confirmation of Alarm 

On/Off ur EMWITECH specifikation. 
1 

12 Orginal Ta emot meddelande Alarm ur EMWITECH 

specifikation, meddela gränssnitt vilken sensor 

som har utlöst ett larm samt skicka meddelande 

Set Siren ur EMWITECH specifikation. 

1 

13 Orginal Ta emot meddelande Alarm reset ur 

EMWITECH specifikation. 
1 

14 Orginal Skicka meddelande Set Siren ur EMWITECH 

specifikation. 
1 

15 Förändrat 

27/3 

Skicka meddelande Take Image samt OK to 

send Image ur EMWITECH specifikation. 
2 

16 Förändrat 

27/3 

Ta emot meddelande Request Image send samt 

Image ur EMWITECH specifikation. 
2 

17 Orginal Skicka meddelande Set test mode ur 

EMWITECH specifikation. 
1 

18 Orginal Skicka meddelande Request System status ur 

EMWITECH specifikation. 
1 

19 Orginal Ta emot meddelande System status ur 

EMWITECH specifikation. 
1 

20 Orginal Ta emot meddelande Sensor status ur 

EMWITECH specifikation. 
1 
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21 Orginal Ta ut batterinivå ur meddelande Sensor status ur 

EMWITECH specifikation.  
1 

22 Orginal Meddela applikatrion vid låg batterinivå för 

någon sensor. 
2 

 

4 Delsystem 2: Applikation 
Delsystemet består utav en android applikation, server samt databas. 

Krav nr . Status Kravtext för krav nr x Prioritet 

23 Orginal Visa notifiering vid larm. 1 

24 Orginal Meddela Raspberry PI via server att stänga av 

larmsystemets samtliga enheter. 
1 

25 Orginal Meddela Raspberry Pi via server att slå på 

larmsystemets samtliga enheter 
1 

26 Orginal Meddela Raspberry Pi via server att söka efter 

nya enheter i systemet. 
1 

27 Orginal Skicka förfrågan till Raspberry Pi via server  om 

att ta emot bild från sensor med kamera i 

larmsystemet. 

2 

 

 

5 Krav på vidareutveckling 
I detta projektet kommer det att utvecklas en prototyp utav produkten och det är därför 

väsentligt med uppgraderingar och vidareutveckling. 

Krav nr . Status Kravtext för krav nr x prioritet 

29 Orginal All dokumentation skall finnas i elektronisk 

form. 
1 

 

6 Ekonomi 
Krav nr . Status Kravtext för krav nr x Prioritet 

30 Orginal Alla inköp görs av Martin Hallberg på Lansen 

System AB 
1 
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7 Dokumentation 
Projektet skall dokumenteras för att underlätta vidareutvecklingen för framtida projekt. 

Krav nr . Status Kravtext för krav nr x Prioritet 

30 Orginal Samtlig dokumentation skall skrivas på 

engelska. 
1 

 

8 Kvalitetskrav 
Krav för att produkten skall fungera enligt specifikationerna. 
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Bilaga 3, Testspecifikation 
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1 Inledning 
Testplanen beskriver de tester som har gjorts på systemet. Testerna görs för att kontrollera att 

de krav som satts upp i kravspecifikationen uppfylls. Alla tester görs två gånger för att vara 

säker på att resultatet av testet blir detsamma. 

Steg Händelse Förväntat utfall Resultat 1 Resultat 2 

 

Om resultatet av ett test inte är det samma som det föväntade görs en felrapport på detta testet 

för att ta reda på vad som gick fel och hur felet kan åtgärdas. 

Förväntat utfall  

Verkligt utfall  

Åtgärd  

 

1.1 Syfte 
Sytet med testplanen är att hitta eventuella brister och fel i systemet samt hur dessa kan 

åtgärdas. 
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2 Android-applikation 

2.1 Skicka begäran till server 

Syfte Skicka begäran till server om att försätta larmsystemet i olika 

lägen. 

Förutsättning Internetuppkoppling. 

Berör krav nummer 1,2 och 6 

 

Steg Händelse Förväntat utfall Resultat 1 Resultat 2 

1 Skicka begäran om att 

försätta larmsystemet i 

installering läge. 

Mottag svar från server om 

att begäran har mottagits 

från server. 

OK OK 

2 Skicka begäran om att 

försätta larmsystemet i test 

läge. 

Mottag svar från server om 

att begäran har mottagits 

från server. 

OK OK 

3 Skicka begäran om att 

försätta larmsystemet i 

normalt läge. 

Mottag svar från server om 

att begäran har mottagits 

från server. 

OK OK 

4 Skicka begäran om att 

försätta larmsystemet i 

pålarmat läge. 

Mottag svar från server om 

att begäran har mottagits 

från server. 

OK OK 

5 Skicka begäran om att 

larma av larmsystemet. 

Mottag svar från server om 

att begäran har mottagits 

från server. 

OK OK 

 

Datum 4/5-2014 

Testare Anton Palmqvist 
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2.2 Notifiera användare vid utlöst alarm 

Syfte Notifiera användare om ett alarm utlöst i larmsystemet. 

Förutsättning Internetuppkoppling. 

Berör krav nummer 9 

 

Steg Händelse Förväntat utfall Resultat 1 Resultat 2 

1 Logga in på android-

applikation. 

Mottag svar från server om 

att inloggingen lyckades. 
OK OK 

2 Invänta meddelande om 

utlöst alarm från server. 

Android-applikation körs 

och inväntar meddelande. 
OK OK 

3 Mottag meddelande om 

utlöst alarm i larmsystemet. 

Skapa noifikation om det 

utlösta larmet i 

androidenheten. 

OK OK 

 

Datum 4/5-2014 

Testare Anton Palmqvist 
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3 Raspberry Pi 

3.1 Försätta larmsystemet i olika lägen 

Syfte Försätta larmsystemet i installerings läge, test läge, aktivera larm, 

deaktivera larm. 

Förutsättning Uart-koppling till larmsystemet samt internetuppkoppling. 

Berör krav nummer 1,2,3,4 och 6. 

 

Steg Händelse Förväntat utfall Resultat 1 Resultat 2 

1 Försätta larmsystemet i 

installering läge. 

Mottag svar ENAPI_ACC 

från larmsystemet. 
OK OK 

2 Godkänna installation av 

samtliga enheter som inte 

redan blivit installerade. 

Mottag svar ENAPI_ACC 

från larmsystemet för 

samtliga enheter. 

OK OK 

3 Skicka meddelande för att 

försätta larmsystemet i 

pålarmat läge. 

Mottag svar ENAPI_ACC 

från larmsystemet. 
OK OK 

4 Skicka meddelande för att 

stänga av samtliga larm i 

larmsystemet. 

Mottag svar ENAPI_ACC 

från larmsystemet. 
OK OK 

 

Datum 4/5-2014 

Testare Anton Palmqvist 
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4 Systemet i helhet 

4.1 Testa hela systemet 

Syfte Testa hela systemet för att kontrollera att de tidigare testerna även 

fungerar tillsammans med de andra delarna av systemet. 

Förutsättning Uart-koppling till larmsystemet samt internetuppkoppling för både 

Raspberry Pi och android-applikationen. 

Berör krav nummer 1,2,4,6 och 9 

 

Steg Händelse Förväntat utfall Resultat 1 Resultat 2 

1 Skicka begäran om att 

försätta larmsystemet i 

installeringläge från 

android-applikation. 

Mottag svar från server om 

att begäran har mottagits 

från server. 

OK OK 

2 Mottag begäran som 

skickades i steg 1 från 

servern till Raspberry Pi:n. 

Skicka meddelande 

ENAPI_INSTALL_MODE 

till larmsystemet. 

OK OK 

3 Mottag meddelande 

ENAPI_ACC från 

larmsystemet. 

Invänta meddelande från 

samtliga enheter som inte 

blivit installerade. 

OK OK 

4 Godkänna installation av 

samtliga enheter som inte 

redan blivit installerade. 

Mottag svar ENAPI_ACC 

från larmsystemet för 

samtliga enheter. 

OK OK 

5 Försätta larmsystemet i 

normalt driftläge. 

Mottag svar ENAPI_ACC 

från larmsystemet. 
OK OK 

6 Skicka begäran om att 

försätta larmsystemet i 

testläge från android-

applikation. 

Mottag svar från server om 

att begäran har mottagits 

från server. 

OK OK 

7 Mottag begäran som 

skickades i steg 6 från 

servern till Raspberry Pi:n. 

Skicka meddelande 

ENAPI_TEST_MODE_ON 

till larmsystemet. 

OK OK 

8 Mottag meddelande 

ENAPI_ACC från 

larmsystemet. 

Invänta eventuella 

händelser i larmsystemet. 
OK OK 

9 Skicka begäran om att 

stänga av testläget i 

larmsystemet från android-

applikation. 

Mottag svar ENAPI_ACC 

från larmsystemet. 
OK OK 
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10 Skicka begäran om att sätta 

larmsystemet i pålarmat 

läge från android-

applikation. 

Mottag svar från server om 

att begäran har mottagits 

från server. 

OK OK 

11 Mottag begäran som 

skickades i steg 10 från 

servern till Raspberry Pi:n. 

Skicka meddelande för att 

försätta samtliga enheter i 

ALARM_MODE_ON. 

OK OK 

12 Mottag meddelande 

ENAPI_ACC från 

larmsystemet. 

Invänta alarm från de 

installerade enheterna. 
OK OK 

13 Utlös alarm från någon av 

enheterna. 

Mottag alarm från 

larmsystemet och meddela 

server om utlöst alarm. 

OK OK 

14 Mottag meddelande om 

utlöst alarm i larmsystemet 

från servern till android-

applikationen. 

Skapa noifikation om det 

utlösta larmet i 

androidenheten. 

OK OK 

15 Skicka begäran om att sätta 

larmsystemet i avlarmat 

läge från android-

applikation. 

Mottag svar från server om 

att begäran har mottagits 

från server. 

OK OK 

16 Mottag begäran som 

skickades i steg 15 från 

servern till Raspberry Pi:n. 

Skicka meddelande för att 

försätta samtliga enheter i 

ALARM_MODE_OFF. 

OK OK 

17 Mottag meddelande 

ENAPI_ACC från 

larmsystemet. 

Larmsystemet är satt i 

normalt driftläge och 

inväntar begäran från 

användaren. 

OK OK 

 

Datum 4/5-2014 

Testare Anton Palmqvist 
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Bilaga 3, Tidsplan 
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Bilaga 4, Milstolpar 
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Färdig projektplan 2014-02-07 

Färdig kravspecifikation 2014-02-21 
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Bilaga 5, GPIO-lösning 

Raspberry Pi GPIO kopplad till Lansen radiomodul 
Vid projektets start var tanken att Raspberry Pi:n skulle kopplas ihop med Lansens 

radiomodul via GPIO-pinnarna, General-Purpose I/O. En bit in i utvecklingsfasen utav 

projektet visade det sig att den radiomodul som kopplades via GPIO-pinnarna inte fungerade 

korrekt och en annan radiomodul fick användas för att slutföra projektet.  

För lösningen med GPIO löddes kablar fast på radiomodulen och sedan på en socket som 

placerades på Raspberry Pi:ns GPIO-pinnar. Bilden nedan visar hur denna lösning kopplades 

ihop. Radiomodulen till höger är den som användes för att slutföra projektet och har en USB-

B port vilken användes istället men förutom porten är de båda radiomodulerna identiska. 
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Bilaga 6, PowerPoint-presentation 
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