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Sammanfattning 
I dagens samhälle är det stor fokus på energieffektivisering. Trots detta låter många 

människor lampor, tv-apparater och datorskärmar med mera, stå påslagna helt i 

onödan. Målet med detta projekt är att bygga en enkel prototyp för hemautomation 

där en användare via en applikation på en mobiltelefon kan slå på och av strömmen 

för elektriska produkter i hemmet, samt se om dessa produkter är på eller avslagna. 

Prototypen ska också samla in data om strömförbrukningen för dessa elektriska 

produkter. 

Denna uppsats beskriver utvecklingen av prototypen och tar upp de val som har 

gjorts under projektets gång. 

Projektet resulterade i en prototyp som efter test visade att det finns potential att 

använda hemautomation till att spara ström.  

  



 
 

Abstract 
In today's society there is a significant focus on energy efficiency. Despite this, 

people leave lamps, televisions and computer screens etc. powered on 

unnecessarily. 

The goal of this project is to build a simple prototype for home automation where a 

user, via an application on a mobile phone, can switch on and off the power of an 

electrical products in the home and as well as being able to check whether such 

products are switched on or off. The prototype will also collect data on power 

consumption for these electrical products. 

This thesis describes the development of the prototype and addresses the choices 

made during the project. 

The project resulted in a prototype which after tests showed that there is potential to 

save energy by using home automation. 
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1 Introduktion  

Sogeti [1] är ett IT-konsultbolag med bred verksamhet, stort fokus på kompetens och 

modern teknik. Sogeti arbetar i första hand med Microsoft-teknologi och Microsoft 

försöker slå sig in på Internet of Things [2] marknaden. Sogeti är därför nyfikna på 

vilka möjligheter det finns med Internet of Things och vill genomföra ett projekt som 

berör detta. Internet of Things är ett koncept som bygger på att allt ska vara 

uppkopplat mot internet. Hemautomation [3] är en underkategori till Internet of Things 

och är det som kommer behandlas i denna uppsats. 

 

 

Figur 1: Exempel på hemautomation 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mycket ström det är möjligt att spara 

genom att automatisera elektriska produkter i hemmet, detta ska göras genom att 

bygga en prototyp för hemautomation. Med hjälp av prototypen ska en användare 

kunna kontrollera de automatiserade produkterna. Prototypen ska också samla in 

och lagra data om strömförbrukningen för de automatiserade elektriska produkterna, 

detta för att sedan ha möjlighet att undersöka hur mycket ström det är möjligt att 

spara.  

Det primära målet för projektet har uppnåtts. En prototyp för hemautomation har 

byggts där en användare kan kontrollera en elektrisk produkt via en mobilapplikation. 

Prototypen testades och resultatet visade att det går att sänka strömförbrukningen 

med hemautomation. 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad enligt denna disposition. 

Kapitel 2 - Bakgrund 

I detta kapitel förklaras bakgrunden till projektet. En överblick av prototypen 

presenteras, samt de tekniker och komponenter som diskuterades under processen 

för att konstruera denna. 

Kapitel 3 - Design 

I detta kapitel beskrivs designen för prototypens komponenter. Fyra scenarion som 

kan ske vid drift av prototypen förklaras översiktligt. 

Kapitel 4 - Implementation 

I detta kapitel beskrivs implementationen av prototypens komponenter. De fyra olika 

scenariona som introduceras i kapitel 3 förklaras ingående. 

Kapitel 5 - Resultat och utvärdering 

I detta kapitel presenteras resultatet av projektet. Två olika tester av prototypen 

presenteras, samt en utvärdering av protypens elförbrukning, användarvänlighet och 

säkerhet diskuteras.  

Kapitel 6 - Slutsats 

I detta kapitel presenteras alternativa lösningar, vad som kunde ha gjorts bättre, 

tänkbara funktioner vid vidareutveckling av prototypen, våra egna tankar samt en 

sammanfattning av projektet.



   
 

   
 

2 Bakgrund 

Detta kapitel presenterar de tekniker som diskuteras i denna uppsats. I delkapitel 2.1 

presenteras syftet med projektet, delkapitel 2.2 förklarar vad hemautomation är och 

vilken nytta man kan tänkas ha med det. Tekniker och verktyg som diskuteras i 

uppsatsen introduceras i delkapitel 2.3, 2.4 och 2.5, där varje delkapitel tar upp 

varsin del av prototypen. Delkapitel 2.6 sammanfattar detta kapitel.  

2.1 Introduktion 

För att undersöka hur mycket ström det är möjligt att spara genom att automatisera 

elektriska produkter, byggdes en prototyp som kan stänga av, sätta på och mäta 

strömförbrukningen för en elektrisk produkt. Prototypen (se Figur 2) innehåller tre 

huvudkomponenter, en mobilapplikation, en molntjänst, samt en förmedlingsnod i 

form av enkortsdatorn Raspberry Pi [4] som kontrollerar den automatiserade 

elektriska produkten. 

 

 

Figur 2: Illustration över prototypen [5]1 

  

                                            
1 Sammansatt bild 
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2.2 Hemautomation 

Hemautomation är ett samlingsbegrepp för produkter och utveckling som resulterar i 

att arbetsuppgifter i hemmet utförs automatiskt. VVS [6] är en av de branscher som 

har drivit på hemautomationen, till exempel sitter det termostater på våra element 

som ser till att hålla en konstant rumstemperatur. Ett annat vanligt förekommande 

exempel är tidskontrollerade strömbrytare som placeras i eluttagen för att få lampor 

att lysa vid bestämda tider på dagen. 

Utvecklingen har idag rört sig mot att man kopplar samman till exempel timrar och 

termostater med datorsystem vilket möjliggör en stor mängd nya sätt att automatisera 

hemmet. Ett exempel är att värmen automatiskt sänks när ingen är inne i huset eller 

att lampor tänder och släcker sig baserat på hur ljust det är ute, detta resulterar i att 

energiförbrukningen kan minskas i ett hem. 

 

2.3 Mobilapplikationen 

Detta delkapitel går igenom den teknik som ska användas för att utveckla 

mobilapplikationen. 

2.3.1 Android Studio 

Android Studio [7] är en utvecklingsmiljö för att utveckla applikationer till 

operativsystemet Android, som lanserades i december 2014 av Google [7]. Android 

Studio ersätter Eclipse [8] tillsammans med insticksmoduler som officiell utvecklings 

miljö för Android [9]. En av de nya funktionerna är att man lättare ska komma igång 

med projekt med hjälp av en ”setup wizard”. Denna ”setup wizard” underlättar för 

användaren genom att importera exempel projekt, ställa in miljön och skapa 

optimerade virtuella maskiner för testning av mjukvaran. Google har även lagt till stöd 

att göra en prestanda analys av applikationen, vilket gör att utvecklare kan optimera 

sin applikation. 
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2.4 Molntjänst 

Detta delkapitel går igenom de tekniker som ska användas för att utveckla 

molntjänsten. 

2.4.1 Microsoft Azure 

Azure är Microsofts molnplattform [10] som stödjer ett antal tjänster som till exempel 

virtuella maskiner, säkerhetskopiering, SQL [11] och NoSQL [12] [13]. På Azure kan 

man driftsätta applikationer på en skalbar grund [14] vilket gör att kostnaderna blir 

låga, då man inte behöver betala för hårdvara som inte används fullt ut. Stabilitet är 

också en av styrkorna med Azure då Microsoft själva påstår att Azure har en drifttid 

på 99.95% [10]. 

2.4.2 ASP.NET Web API 

ASP.Net web API [15] är ett ramverk till .NET plattformen för att underlätta 

utvecklingen av webb-API:er och andra HTTP baserade tjänster. När man startar ett 

projekt så skapas det en rad olika filer och mappar som underlättar utvecklingen. När 

utvecklingen påbörjas skapas det automatiskt en dokumentation över API:et, vilket 

sparar tid.  

2.4.3 Microsoft SQL Server 2012 

Microsoft SQL Server [16] är en mjukvara för SQL-databaser som körs på Windows 

plattformen. Microsoft SQL finns i en rad olika versioner med olika funktioner och 

prestanda, men grunden är den samma. I detta projekt används Microsoft SQL 

Server 2012 som finns på en virtuell maskin i Azure. 

2.4.4 Entity Framework 

Entity Framework [17] är en object-relation mapper (ORM) [18] som gör det möjligt 

att arbeta mot en databas med hjälp av klasser och objekt, detta gör att utvecklare 

inte behöver tänka på hur de underliggande databas tabellerna ser ut. 
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2.5 Förmedlingsnoden 

Detta delkapitel går igenom de tekniker och hårdvara som diskuterades vid 

utvecklingen av förmedlingsnoden. 

2.5.1 Z-Wave 

Z-Wave [19] [20] är ett trådlöst kommunikationsprotokoll som primärt används för att 

kontrollera elektronisk utrustning och kommunicera med sensorer i hemmet. 

Protokollet skickar data med hjälp av radiosignaler på frekvensbandet runt 900 Mhz, 

detta frekvensband har valts för att undvika interferens från andra teknologier såsom 

Wi-Fi och Bluetooth.  

En stor fördel med Z-Wave är att protokollet stödjer tvåvägskommunikation [21]. När 

en avsändare skickar ett meddelande över Z-Wave nätverket får denna en 

bekräftelse om meddelandet har kommit fram till mottagaren, detta medför att ett Z-

Wave system kan upptäcka om meddelandet inte har kommit fram till mottagaren. 

Med hjälp av detta kan systemet upptäcka att en mottagare är trasig eller monterad 

utom räckvidd. 

 

Figur 3: Kommunikation med och utan bekräftelse 
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Z-Wave använder mesh-topologi [22] för att koppla ihop sändare och mottagare. 

Fördelen med detta är att täckningen kan bli bättre och signalen kan välja bästa 

vägen till mottagaren. Som man kan se i Figur 4 så kan sändaren skicka ett 

meddelande till mottagaren, även fast de inte är inom räckvidd. 

 

Figur 4: Mesh-nätverk i ett hem 

Ett Z-Wave nätverk består av minst en kontrollenhet och en slavenhet, där alla 

enheter på Z-Wave nätverket innehar ett unikt nodid. Kontrollenheten är den enhet 

som kontrollerar andra Z-Wave enheter. Kontrollenheten är ansvarig för Z-Wave 

nätverkets uppbyggnad, då det är kontrollenheten som lägger till nya slavenheter i Z-

Wave nätverket. Det kan finnas flera kontrollenheter i samma Z-Wave nätverk. Om 

sådant är fallet blir en av dessa primärkontroller och resterande sekundärkontroller. 

Skillnaden på primärkontroller och sekundärkontroller är att sekundärkontroller inte 

kan lägga till slavenheter i Z-Wave nätverket. För ansluta nya Z-Wave enheter till Z-

Wave nätverket måste den ny Z-Wave enheten paras vilket kan utförs genom att 

hålla in knappen på Z-Wave primärkontrollern till denna börjar blinka och därefter 

hålla in knappen på slavenheten tills lampan på slavenheten slutar blinka. 
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Figur 5: Exempel på ett Z-Wave nätverk [23] 

För att kunna kontrollera slavenheter i Z-Wave nätverket logiskt behövs det 

programvara. Kontrollenheter tillsammans med denna typ av mjukvara benämns som 

förmedlingsnod. En förmedlingsnod blir hjärnan i Z-Wave nätverket då 

förmedlingsnoden fattar beslut utefter användarens inställningar. Ett exempel är att 

alla lampor släcks vid klockan nio på kvällen. 
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2.5.2 Tellstick 

Tellstick [24] är ett varumärke tillhörande Telldus Technologies AB [25]. Där man har 

lanserat tre olika produkter, Tellstick [26], Tellstick Duo [27] och Tellstick Net [28]. 

Tellstick och Tellstick Duo ansluts båda via USB till en dator tillskillnad från Tellstick 

Net som ansluts till en router i nätverket. Det som dessa produkter har gemensamt är 

att de används till att skicka ut radiosignaler på 433,92MHz [24]. Dessa signaler 

används för att kontrollera elektronisk utrustning i hemmet som till exempel 

strömbrytare. Anledningen att man har valt denna frekvens är på grund utav att det 

finns ett stort utbud av slavenheter som använder denna frekvens för fjärrstyrning, 

detta medför att utbudet på produkter är stort. Då produkterna varken certifieras eller 

byggs för att fungera med Tellstick är det svårt för kunder att vara säkra på om 

slavenheterna de tänker köpa fungerar med Tellstick. 

Tellstick behöver inte paras på samma sätt som Z-Wave, utan går att använda direkt. 

Därför blir det enklare för användare att komma igång med systemet. Att Tellstick inte 

behöver paras medför dock att system blir osäkert då slavenheten utför kommandot 

utan att bekräfta vem som har skickat signalen. Vad kan ske om någon monterar upp 

en Tellsticksändare utanför ditt hem?  

Tellstick duo har möjligheten att ta emot signaler från slavenheter, vilket kan 

användas till att öka stabiliteten i ett Tellsticksystem. Tyvärr finns det få slavenheter 

som använder denna funktion. 
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2.5.3 OpenZwave 

OpenZWave [29] [30] är ett öppet bibliotek som bygger på det stängda protokollet Z-

Wave. Alla som utvecklar med hjälp av Z-Waves officiella SDK [31] måste betala och 

skriva under ett avtal om att inte släppa materialet fritt [32].Vilket har medfört att 

utvecklingen av biblioteket gått sakta fram. Det är en aktiv grupp utvecklare som 

utvecklar biblioteket [33]. Denna grupp utvecklare har lyckas få till ett brett stöd för 

olika controller trots avsaknaden av officiella dokument. [34]  

OpenZWave fokuserar på att abstrahera Z-Wave till en nivå som göra att man inte 

behöver kunskap om hur signalerna i Z-Wave nätverket skickas. OpenZWave är 

lanserat under licensen GNU Lesser General Public License [35], vilket gör att den 

färdiga prototypen går att släppa under valfri licens, detta gör att man har stor kontroll 

över prototypen, vilket är väldigt viktigt när man ska gå från prototyp till produkt. 

OpenZWave har stöd för ett antal av de vanliga kontrollenheterna som finns för Z-

Wave. Ett exempel är Aeon Labs Z-Stick 2 (delkapitel 2.5.7) som användas i 

prototypen. OpenZWave är till större del skrivet i C++, men de har även utvecklat en 

wrapper [36] för att öppna upp möjligheterna att utveckla på .NET plattformen. Det 

finns även wrappers från tredjepartsutvecklare som öppnar upp möjligheten att 

använda biblioteket i ett antal olika språk [37] såsom Node.js och Python med mera.  
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2.5.4 OpenZWave Node.js wrapper 

OpenZWave Node.js wrapper [38] är en OpenZWave wrapper utvecklad av Jonathan 

Perkin. Wrappern har för närvarande inte stöd för alla funktioner i OpenZWave. De 

funktioner som finns är möjligheten att få statusrapporter från alla slavenheter och 

lyssna efter ändringar på Z-Wave nätverket. Det finns även stöd att skicka 

kommandon till slavenheter men många av dessa kommandon är ännu inte 

implementerade. 

2.5.5 Raspberry Pi 

Raspberry Pi [39] [4] är en enkortsdator som inte är större än ett vanligt kreditkort. 

Raspberry utvecklades med lärande i åtanke. Utvecklarna tänkte att datorn skulle bli 

så liten och billig att man skulle kunna använda den i vilken skola som helst, vare sig 

det är en skola i ett utvecklingsland eller en rik skola i ett industriland [40]. För att 

Raspberry Pi skulle fungera i länder utan stabil tillgång till el så designade man den 

så den har en låg strömförbrukning på ca 3 W, vilket gör att Raspberry Pi kan drivas 

med batteri eller solceller om så önskas.  

Raspberry Pi finns i två olika modeller, A och B där A fokuserar på att vara billig och 

B fokuserar på att ha lite fler anslutningar och mer RAM-minne, till exempel har 

modell B en Ethernetport vilket modell A saknar helt. Modell A har ett riktpris på 20 

US$ och modell B har ett riktpris på 35 US$. Prisskillnaderna kan tyckas låga men i 

ett utvecklingsland gör prisskillnaden mycket då modell B kostar 75 % mer. Tittar 

man på den svenska marknaden så kan man tydligt se att intresset för modell A är 

svagt och modell B är den svenska kunder tycker är intressant [41] [42]. 

 

Figur 6: Illustration av Raspberry Pi 1 Modell B+ [5] 
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2.5.6 Intel Galileo Gen 2 

Intel Galileo Gen 2 [43] är en enkortsdator som bygger på Intels x86 arkitektur [44]. 

Både mjukvaran och hårdvaran i Galileo är lanserad under open source licens vilket 

underlättar utvecklingen, detta drar även till sig en Community [45] för utveckling runt 

Galileo 2. 

Galileo har Arduino certifikat [43] vilket gör att de som är vana att jobba med Arduino 

kan fortsätta utveckla på samma sätt som tidigare. Det går att lägga in open source 

operativsystemet Linux på Galileo. Linux öppnar upp möjligheterna till ett stort antal 

språk, till exempel Node.js [46] och Python [47].  

I Galileo sitter en 32 bitars processor Intel Pentium [48] på 400 MHz och den saknar 

grafikprocessor [49]. Galileo har ett stort utbud av funktioner om man jämfört med 

Raspberry Pi, till exempel har Galileo stöd för Power-over-Ethernet [50]. Power-over-

Ethernet gör att man lättare kan montera Galileo då man bara behöver dra en 

Ethernet sladd till monteringsplatsen.  

Intel har själva släppt en utvecklingsmiljö för utveckling av Internet of Things (IoT) 

som heter Intel XDK IoT Edition [51], där man lätt kan utveckla Node.js applikationer 

för Galileo och Edison. Bland funktionerna i denna utvecklingsmiljö finns stöd för 

automatisk identifiering av tillgängliga Galileo på nätverket, stort antal exempelkoder 

och en SSH-klient [52].  

 

Figur 7: Bild på Intel® Galileo Gen 2 Development Board [53] 
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2.5.7 Aeon Labs Z-Stick 2 

Z-Stick S2 [54] är en Z-Wave kontrollenhet från tillverkaren Aeon Labs. Z-Stick S2 

ger dig möjligheten att förvandla din vanliga dator till en Z-Wave förmedlingsnod. 

Kontrollenheten pluggas in till datorn via USB2 vilket gör att den går att använda på 

de flesta datorer. Z-Stick2 fungerar med de flesta Styrmjukvaror vilket gör denna 

modell är populär. 

 

Figur 8: Aeon Labs Z-Stick 2 [55] 

2.5.8 Aeon Labs Smart Switch 

Aeon Labs Smart Switch [56] är en Z-Wave kompatibel strömbrytare som placeras i 

ett vanligt eluttag. Utöver möjligheten att kontrollera om en elektrisk produkt ska vara 

på eller avslagen så även kan strömförbrukningen på de anslutna elektriska 

produkten läsas av, samt vilken spänning det är på elnätet. Med hjälp av 

strömförbrukningen och spänningen på nätet så räknar Smart Switch ut 

energiförbrukningen på den elektriska produkten som är kopplade till brytaren. 

Eftersom Z-Wave stödjer tvåvägskommunikation så kan denna data rapporteras till 

kontrollenhet i Z-Wave nätverket.  

 

Figur 9: Aeon Labs Smart Switch Gen 5 [57]2 
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2.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har bakgrunden till projektets introducerats. Det har även presenterats 

att projektet går ut på att utveckla en prototyp för hemautomation som ska kunna 

fjärrstyra elektronisk utrustning och samla in data om dess strömförbrukning i ett 

hushåll. Begreppet hemautomation har förklarats och hur det kan användas för att 

spara energi. Det har i tre delkapitel förklarats vilka tekniker som har undersökts inför 

utvecklingen av de olika delarna i projektet.  

Ut av de tekniker och komponenter som har presenterats användes följande för att 

bygga prototypen. 

 Z-Wave 

 Aeon Labs Smart Switch 

 Aeon Labs Z-Stick 

 Raspberry Pi 

 OpenZWave Node.js wrapper 

 Aeon Labs Z-Stick 2 

 Aeon Labs Smart Switch  

 Microsoft Azure 

 ASP.NET Web API 

 Microsoft SQL Server 2012 

 Entity Framework 

 



   
 

   
 

 

3 Design 

Detta kapitel introducerar designen av prototypen. Delkapitel 3.1 innehåller en 

introduktion av vilka komponenter som måste finnas i prototypen. I delkapitel 3.2 

presenteras prototypen översiktligt samt designen av dess komponenter. I delkapitel 

3.3 presenteras fyra olika scenarion som kan ske vid användning av prototypen, 

detta för att ge en bättre förståelse i hur prototypens komponenter samarbetar.  

3.1 Introduktion 

För att undersöka hur mycket ström det går att spara med hemautomation har en 

prototyp byggts. För att kunna avgöra vilka elektriska produkter som är värda att 

automatisera ur energisynpunkt, behövdes grafer över strömförbrukningen på varje 

ansluten elektrisk produkt. Genom att analysera strömförbrukningen var det möjligt 

att avgöra vilka produkter som är värda att automatisera. De delar som förväntades 

behövas i prototypen var följande.  

 Elektrisk produkt som strömförbrukningen mäts på. 

 Strömbrytare med inbygg energimätare som läser av strömförbrukningen och 

rapporterar den till förmedlingsnoden. 

 Förmedlingsnod som kommunicerar strömbrytaren. 

 Databas för att spara insamlad data. 

 Webb API för att dela med sig av data samt skicka och ta emot 

styrkommandon. 

 Mobilapplikation för att kontrollera elektisk produkt samt kontrollera om denna 

är på eller avslagen. 

Detta kapitel handlar om hur prototyp är designad vilka val som har gjorts. 
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3.2 Översikt av prototypen 

Prototypen är uppbyggt av fem komponenter: 

1. Mobilapplikation 

2. Webb-API 

3. Databas 

4. Förmedlingsnod 

5. Z-Wave slavenhet 

Slavenheten som används är en Aeon Labs Smart Switch. Denna används för att 

rapportera in data om strömförbrukningen, samt sätta på och stänga av strömmen för 

en elektrisk produkt. Förmedlingsnoden är konstruerad av en Aeon Labs Z-Stick 2 

som ansvarar för kommunikationen med Z-Wave nätverket och en Raspberry Pi vars 

uppgift är att behandla insamlad data samt utfärda kommandon som Aeon Labs Z-

Stick 2 förmedlar till Z-Wave nätverket.  

 

Figur 10: Översikt av prototypen [5] [55] [57]3 
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Dessa två komponenter är sammankopplade via USB. Webb-API:et är uppbyggt med 

hjälp av ASP.NET web API och databasen är en SQL-server som kör på Microsoft 

SQL Server 2012. Mobilapplikationen är byggd med hjälp av Java i verktyget Android 

Studio. 

Dessa komponenter kommunicerar med varandra och detta görs på olika sätt mellan 

alla komponenter. Slavenheterna tar emot kommandon och rapporterar insamlad 

data till förmedlingsnoden via Z-Wave protokollet. Förmedlingsnoden använder en 

TCP-förbindelse för att skicka behandlad data och ta emot kommandon från webb-

API:et. För att spara och hämta data från databasen använder webb-API:et SQL som 

genereras med hjälp av ramverket Entity Framework. Mobilapplikationen använder 

protokollet HTTP för att kommunicera med webb-API:et. 

3.2.1 Z-Wave 

Z-Wave slavenheten som har valts till prototypen är en Aeon Labs Smart Switch. 

Denna fungerar så att man kopplar in en elektrisk produkt med 230V stickpropp. Då 

många elektriska produkter i våra hem använder 230V stickpropp gör det att många 

av de elektriska produkterna i hemmet kan testas utan att prototypen behöver 

ändras. Denna slavenhet har möjligheten att sätta på och stänga av strömmen samt 

att mäta energiförbrukningen för den inkopplade elektriska produkten. 

 

Figur 11: Elektrisk produkt kopplad till Aeon Labs Smart Switch [57]4 
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3.2.2 Förmedlingsnoden 

Förmedlingsnoden är konstruerad av en Aeon Labs Z-Stick 2 som ansvarar för 

kommunikationen med Z-Wave nätverket, samt en Raspberry Pi vars uppgift är att 

behandla insamlad data och utfärda kommandon som Aeon Labs Z-Stick 2 förmedlar 

till Z-Wave nätverket. Dessa två komponenter är sammankopplade via USB. 

 

Figur 12: Förmedlingsnoden [5] [55]5 

Förmedlingsnodens uppgift är att administrera, kontrollera och samla in data från Z-

Wave nätverket, detta görs med hjälp av en implementation skriven med hjälp av 

JavaScript plattformen Node.js. Styrningen av Z-Wave nätverket och insamlingen av 

data sker med hjälp av open source biblioteket OpenZWave. Kontrollkommandon 

mottages och insamlad data vidarebefordras via en TCP-förbindelse. 

Node.js applikationen är eventstyrd, vilket medför att beroende på vad som sker på 

Z-Wave nätverket och TCP-förbindelsen påverkar vad som utförs i programmet. Det 

finns två olika typer av händelser som kan ske, att ny information mottages från Z-

Wave nätverket eller på TCP-förbindelsen. Om det skulle inkomma ny information 

från Z-Wave nätverket, filtrerar och paketerar applikationen denna, för att sedan 

skicka denna till API:et via TCP-förbindelsen. Om det istället skulle vara så att det är 

ny information på TCP-förbindelsen avkodar applikationen informationen och utför 

kommandot som finns beskrivet. 
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Nedan följer en lista med de event som finns i applikationen, samt vad får eventen att 

triggas.  

 driver ready:  OpenZwave har anslutits till förmedlingsnoden. 

 driver failed: OpenZwave inte kunde ansluta till kontrollenheten. 

 scan complete:  skanningen av Z-Wave nätverket är klar. 

 node added:  Ny nod startar processen att läggas till i Z-Wave nätverket. 

  node ready: Nod i Z-Wave nätverket är redo att utföra  

kommandon. 

 value added:  Nod i Z-Wave nätverket kan rapportera ett nytt värde. 

 value changed:  När ett värde på en nod i Z-Wave nätverket förändras. 

 close:  TCP-förbindelsen avslutas. 

 data:  Data har inkommit på TCP-förbindelsen. 
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3.2.3 Webb-API:et 

Webb-API:et fungerar som ett gränssnitt mellan mobilapplikationen, databasen och 

förmedlingsnoden. API:et har placerats i Azure för att lösa tre problem. 

1. Direktkommunikation mellan mobiltelefon och förmedlingsnod skulle bli 

problematiskt då majoriteten av de svenska internetleverantörerna tilldelar 

sina kunder dynamiska IP-adresser. 

2. Routrar i hushållen har ofta inbyggda brandväggar vilket blockerar 

inkommande anslutningar. 

3. Raspberry Pi har på grund av sina begränsade resurser en begränsad 

beräkningskraft. 

Genom att placera API:et i Azure löses alla tre problemen. 

1. IP-adressen till den virtuella maskinen som kör webb applikationen får en 

statisk IP-adress [58]. 

2. Då en mobiltelefon inte längre behöver ansluta direkt till förmedlingsnoden 

uppstår inte några problem med routerns brandvägg. Förmedlingsnoden 

ansluter till webb-API:et vilket gör att routerns brandvägg tillåter anslutningen. 

3. En virtuell maskin Azure är skalbar viket gör att applikationen blir tilldelad de 

resurser som behövs för tillfället [10] 
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3.2.4 Databasen 

Databasen uppgift är att spara strömförbrukning, effekt, spänning samt vilka noder 

som finns i Z-Wave nätverket och om dessa är på eller avslagna. 

I tabellen Graphs sparas ström effekt och spänning. Tabellen Units innehåller de 

värden attributet Unit i Graphs kan anta. Tabellen Nodes innehåller alla noder i Z-

Wave nätverket och tabellen NodeStatus sparar statusen för en binary power switch. 

 

Figur 13: Databasdiagram 
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3.2.4.1 Nodes 

Tabellen Nodes som syns i Figur 14 innehåller en lista med alla noder i Z-Wave 

nätverket. Varje post består av tre attribut NodeId, ZWaveType och deviceType. 

NodeId berättar vilket ID-nummer noden har i Z-Wave nätverket. NodeId används 

också som primärnyckel då denna är unik för varje nod i Z-Wave nätverket. 

ZwaveType identifierar vilken typ av funktioner noden har, till exempel ”Binary power 

switch”. deviceType förklarar vilken typ av elektrisk utrustning som är kopplad till 

noden, till exempel en lampa eller tv. 

 

 

Figur 14: Databastabell Nodes 
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3.2.4.2 NodesStaus 

NodeStatus tabellens syfte är att visa vilka noder i Z-Wave nätverket som är 

påslagna och vilka som är avslagna, detta för att API:et inte ska behöva ställa en 

fråga till förmedlingsnoden, varje gång som någon ställer en fråga till API:et 

angående om en specifik Z-Wave enhet är på eller avslagen. Som det går att se i 

Figur 15, innehåller tabellen NodeStatus attributen NodeId och Status. Attributet 

NodeId beskriver vilken nod posten representerar och attributet status beskriver om 

Z-Wave noden är på eller avslagen. Status representeras av en bit där 0 betyder 

avslagen och 1 betyder påslagen. 

 

Figur 15: Databastabell NodeStatus 
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3.2.4.3 Graphs 

Tabellen Graphs används för att spara information som kan användas för att 

representera grafer över strömförbrukning, spänningsvariation, samt 

effektförbrukningen för varje ansluten slavenhet som har möjlighet att leverera denna 

information. Tiderna som används i tabellen är sparade i UTC +0 för att underlätta 

användande internationellt.  

 

Figur 16: Databastabell Graphs 

 

Varje förändring på mätvärden sparas som ett streck i grafen där StartTime och 

Endtime är ändarna i Y led, medan Value är höjden i Y led. Attributet Unit används 

för att berätta vilken enhet det är på Y led tillexempel Volt. Poster med samma 

kombination av NodeId och Unit ses som att de tillhör samma graf.  

Figur 17: Illustration av grafrepresentationen  
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3.2.4.3.1 Designval för databastabellen Graphs 

När tabellen skulle designas var målet att spara så mycket intressant data som 

möjligt, detta för att i framtiden ha möjlighet att lansera funktioner som analyserar 

data utan att först behöva samla in data på nytt. Det beslutades att 

strömförbrukningen skulle sparas undan som grafer. Det som behövdes utvärderas 

var hur ofta strömförbrukningen, spänningsvariation och effektförbrukningen ska 

loggas. Valet stod mellan att logga med ett fast tidsintervall eller att logga vid 

förändring något av värdena. Det fanns två aspekter som behövde utvärderas före ett 

beslut kunde fattas. Dessa var hur många poster i databasen de olika alternativen 

skulle generera, samt vilken detaljrikedom dessa skulle ge.  

Att uppdatera vid förändring skulle ge god detaljrikedom då man får en graf 

innehållandes varje förändring av värdena. Perioder med mycket förändringar på 

värdena skulle resultera i att väldigt många poster sparas i databasen, medan 

perioder utan förändringar av värdena skulle resultera i att inga poster behöver 

sparas i databasen. 

Att uppdatera med fasta tidsintervaller skulle resultera i lägre detaljrikedom då man 

inte vet om strömförbrukningen har varit hög eller låg mellan mätningarna utan bara 

vad de är vid mätningen. Fördelen med detta är att genom förkorta och förlänga 

intervallet mellan mätningarna kan man kontrollera hur mycket data som sparas i 

databasen. Mängden data som sparas är då konstant vilket resulterar i en konstant 

belastning på databasen. 

Valet blev att uppdatera vid förändring av värdena då en hög detaljrikedom tillåter 

mer detaljerade analyser av insamlad mätdata. Det uppskattades också att mycket 

utrustning i hemmet har en relativt konstant strömförbrukning. Den varierande 

belastningen på databasen skulle inte heller bli ett problem då databasen är placerad 

på Azure. 
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3.2.4.4 Units 

Tabellen Units innehåller en lista med alla enheter på y axeln som är tillåtna att 

sparas i Graphs. Några exempel på enheter som kan finnas är Ampere, Volt och 

Watt 

 

Figur 18: Databastabell Units 

 

  



40   Kapitel 3. Design 

3.2.5 Mobilapplikation 

För att kontrollera elektriska produkter samt kontrollera om dessa är av eller på 

behövs ett användargränssnitt. Användargränssnittet i prototypen är en 

Androidapplikation som kan göra detta genom en brytare för att kontrollera 

slavenheten och en knapp för att hämta nuvarande läge. Brytaren är konstruerad så 

att den antingen står i läget av eller på, detta för att presentera för användaren om 

slavenheten är på eller avslagen. Om en användare vill byta läge räcker det med ett 

enkelt klick på brytaren för att ett kommando ska skickas iväg. Då slavenheten kan 

stängas av manuellt av en användare finns också en knapp för att hämta vilket läge 

slavenheten står i för nuvarande. 

 

Figur 19: Mobilapplikationen 
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3.3 Scenarion 

I detta delkapitel introduceras fyra olika scenarion som kan ske vid användning av 

prototypen, detta för att ge läsaren en större förståelse hur prototypen fungerar 

Dessa scenarion är: 

1. Start av prototypen. 

2. Sätta på eller stänga av elektrisk produkt. 

3. Insamling av data från elektrisk produkt. 

4. API:et utfärdar information till förmedlingsnoden eller mobilapplikationen. 
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3.3.1 Start av prototypen 

Detta delkapitel går igenom vad som sker i prototypen vid uppstart.  

 

Figur 20: Händelseförlopp vid start av prototypen [5] [55] [57]6 

1. Systemadministratören startar webb API:et som ligger i Azure. 

2. Webb API:et startar en TCP-server som börjar lyssna efter inkommande 

anslutningar ifrån förmedlingsnoden. Därefter börjar Webb API:et lyssna efter 

HTTP-förfrågningar från mobiltelefoner.  

3. Användaren startar Raspberry Pi som vid uppstart initierar Node.js 

applikationen.  

4. Node.js applikationen ansluter till webb API:et genom att sätta upp en TCP-

förbindelse. 

5. Node.js applikationen detekterar alla noder i Z-Wave nätverket och skickar 

information om dessa till webb-API:et.   

6. Webb-API:et ansluter till databasen första gången information ska läsas eller 

skrivas. 
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3.3.2 Tända en lampa 

Detta delkapitel förklarar vad prototypen utför när en användare använder 

mobilapplikationen för att tända en lampa. 

 

Figur 21: informationsflöde vid kontroll av lampa [5] [55] [57] 

1. Användaren klickar på brytaren i mobilapplikationen.  

2. Mobilapplikationen skickar en HTTP-förfrågan till webb-API:et. 

3. Webb-API:et kontrollerar vilken slavenhet som ska tändas. 

4. Webb-API:et skickar kommandon till förmedlingsnoden. 

5. Förmedlingsnoden tolkar kommandot. 

6. Förmedlingsnoden skickar vidare kommandot till Aeon Labs Smart Switch. 

7. Aeon Labs Smart Switch slår på strömmen så att lampan tänds.  
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3.3.3 Mätning av strömförbrukning 

Detta delkapitel förklara vad som utförs i prototypen vid mätning av en elektrisk 

produkts strömförbrukning.  

 

 

Figur 22: Informationsflöde vid mätningar [57] [5] [55]7 

1. Aeon Labs Smart Switch upptäcker en förändring av ett mätvärde. 

2. Information om förändringen som har skett rapporteras till förmedlingsnoden. 

3. Förmedlingsnoden filtrerar och paketerar informationen. 

4. Den behandlade informationen skickas till webb-API:et via TCP-förbindelsen. 

5. Webb-API:et kontrollerar vilken typ information det inkommande paketet 

innehåller. 

6. Entity Framework skapar en SQL-fråga som skickas till databasen. 

7. Databasen sparar informationen. 
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3.3.4 Visa status lampa 

Detta delkapitel förklarar vad som utförs i prototypen när en användare startar 

mobilapplikationen och ska visa om en lampa är på eller avslagen. 

 

Figur 23: Informationsflöde vid informations förfrågan från databas 

 

1. Mobilapplikationen startar och behöver då information om en lampan är på 

eller avslagen. 

2. En HTTP-förfrågan skickas till webb-API:et. 

3. Webb-API:et tyder HTTP förfrågan. 

4. Entity Framework ställer en SQL-fråga till databasen. 

5. Databsen hittar informationen om lampan. 

6. Entity framework returnerar svaret till webb-API:et. 

7. Webb-API:et kontrollerar svaret. 

8. Svaret skickas till mobiltelefonen via HTTP. 

9. Svaret avkodas och visas för användaren.  
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3.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har en översikt av prototypen presenterats. Designen av de fem 

komponenterna tillhörande prototypen har beskrivits. Dessa är 

1. Mobilapplikationen. 

2. Webb-API:et i Azure. 

3. Databasen som lagrar information om strömförbrukning och status av 

systemet. 

4. Node.js applikation på Raspberry Pi. 

5. Z-Wave slavenhet. 

De fyra olika scenarion som kan ske vid användning av prototypen har presenterats. 

1. Uppstart av prototypen.  

2. Sätta på eller stänga av elektrisk produkt. 

3. När prototypen utför mätningar av en elektrisk produkts strömförbrukning. 

4. När en mobiltelefon vill hämta information om en lampa är på eller avslagen 

 



   
 

   
 

 

4 Implementation 

Kapitel 4 innehåller mer ingående detaljer om hur prototypens komponenter är 

implementerade samt hur dessa är sammankopplade. Kapitel 4 innehåller även en 

mer detaljerad genomgång av de scenarion som introducerades i kapitel 3. 

4.1 Implementation av protypens komponenter 

Detta delkapitel går igenom implementationsdetaljer för förmedlingsnoden, webb-

API:et samt mobilapplikationen.  

4.1.1 Förmedlingsnoden 

Förmedlingsnodens uppgift är att kartlägga, övervaka samt kontrollera Z-Wave 

nätverket, detta görs medhjälp av en Node.js applikation som körs på en Raspberry 

Pi, detta delkapitel gå igenom implementationen av Node.js applikationen. Först 

presenteras applikationens struktur. Därefter presenteras de event som styr 

applikationens gång. 
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4.1.1.1 Programstruktur 

Node.js applikationen är uppdelad i sex olika filer, detta för att få en enklare struktur 

på programmet. Nedan finns en enkel förklarning på vad de olika filerna innehåller. 

 

Figur 24: UML-diagram över Node.js applikationen 

MainController 

I filen MainController finns alla funktioner som triggas av händelser på Z-Wave 

nätverket. 

TCPClient 

Denna fil innehåller en TCP-klient som hanterar kommunikationen med API:et. Filen 

innehåller event och funktioner för att skicka, ta emot samt avkoda inkommande 

data.  

ZWaveNetworkControl 

Denna fil innehåller funktioner för att kontrollera Z-Wave nätverket. 

OpenZWave 

Denna fil innehåller OpenZwave biblioteket som möjliggör kommunikationen med Z-

Wave nätverket. 

DataObjectBuilder 

Denna fil innehåller funktioner för att bygga de dataobjekt som ska skickas till 

databasen via TCP-klienten. 

DevelopmentHelpLibrary 

Denna fil innehåller stödfunktioner som används för att underlätta utvecklingen. Det 

finns till exempel finns funktioner för att få ut nuvarande tid och datum i det formatet 

som SQL vill ha. 
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4.1.1.2 Event 

Node.js applikationen använder en kombination av olika eventstyrda funktioner för att 

kartlägga, övervaka och kontrollera Z-Wave nätverket. Dessa eventstyrda 

funktionerna avgör vad som ska utföras om ett event inträffar, till exempel om en 

slavenhet blir tillagd i Z-Wave nätverket skickas information om den nya noden till 

databasen.  

I Node.js applikationen finns det fem event som används för att kartlägga Z-Wave 

nätverket. Eventen driver ready, driver failed och scan complete sker endast vid 

uppstarten av applikationen. Node added och node ready triggas även när 

applikationen är i vanlig drift. 

driver ready 

function(homeid) 

Vid lyckad uppstart av OpenZwave triggas eventet driver ready. 

Parametern homeid identifierar det ansluta Z-Wave nätverket, 

detta event används för att bekräfta att uppkollpingen mot Z-

Wave nätverket har lyckats. 

driver failed 

function() 

Skulle OpenZwave-drivrutinen misslyckas vid uppstart triggas 

eventet driver failed. Det som utförs om detta sker är att hela 

programmet stänger av sig. 

scan complete 

function() 

Eventet scan complete triggas när den initiala skanningen av 

Z-Wave nätverket är färdig. Eventet används bara för att 

bekräfta när scanningen av Z-Wave nätverket är avslutad. 

node added 

function(nodeid) 

När en ny nod hittas i Z-Wave nätverket triggas eventet node 

added. Det allokeras då en plats i minnet för den nya noden. All 

information som finns om noden i detta skedde är nodeid  

node ready 

function (nodeid, 

nodeinfo) 

Eventet node ready triggas när en nod är redo att användas, 

detta event triggas när en ny nod blivit tillagd i Z-Wave nätverket 

eller efter nod har utfört ett kommando.  

Funktionen undersöker om detta är en ny nod eller en befintlig 

som är redo igen efter att utfört ett kommando. Ifall det skulle 

vara en ny nod skickas information om noden till webb-API:et. 

Tabell 1: Tabell över event för att kartlägga Z-Wave nätverket 
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I Tabell 2 presenteras de event som används för att kontrollera TCP-förbindelsen. 

TCP data Eventet TCP data triggas när det finns ny data från web API:et. 

Det som sker när eventet TCP data triggas är att data som 

hämtas från TCP-förbindelsen tolkas som ett kommando, till 

exempel stänga av lampa med id 6. 

TCP error Det som sker när eventet TCP error triggas är att applikationen 

testar att sätta upp TCP-förbindelsen till web API:et på nytt. Om 

detta misslyckas triggas eventet TCP error igen. Om detta skulle 

ske fem gånger utan att lyckas ger applikationen upp. 

Tabell 2: Tabell över event som triggas av TCP-förbindelsen 
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I Tabell 3 presenteras de event som hanterar övervakningen av Z-Wave nätverket. 

value added 

function(nodeid, 

commandclass, 

value) 

Eventet value added triggas om en nod skulle kunna innehålla 

en ny typ av värde, till exempel spänning, detta triggas endast 

vid uppstart eller att en ny nod blir tillagd i Z-Wave nätverket. 

Denna triggas för varje värde en slavenhet kan mäta, som till 

exempel ström. Vid uppstart av programmet triggar Aeon Labs 

Smart Switch eventet flera gånger då den kan mäta ström, 

spänning och effekt, men det finns även ett antal andra värden 

som rapporteras från enheten som inte är intressanta.  

 

Det som sker när eventet triggas är att första intervallet för 

mätningarna startas. 

value changed 

function 

(nodeid, 

commandclass, 

value) 

Eventet value changed triggas om ett värde på en nod i Z-

Wave nätverket förändras, till exempel strömförbrukningen på 

en lampa minskar. 

 

När eventet triggas avslutar applikationen föregående intervall 

och skicka informationen till webb-API:et. Efter att informationen 

är skickad startas ett intervall för det nya mätvärdet. 

Tabell 3: Tabell över event som hanterar övervakning av Z-Wave nätverket 
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4.1.2 Webb API:et 

Webb API:et fungerar som ett gränssnitt mellan mobilapplikationen, databasen och 

förmedlingsnoden. För att bygga detta gränssnitt används ASP.Net Web API 

ramverket som grund. Webb-API:et är uppdelat i tre olika delar: hantering av API 

anrop, hantering av databasen och kommunikation med förmedlingsnoden. 

Anropen till webb API:et görs via HTTP och hanteras av tre olika controllers som är 

uppdelade efter vad som ska utföras vid ett anrop till API:et. 

 RemoteController - hanterar alla API-anrop som handlar om att kontrollera 

slavenheter, till exempel stänga av en lampa. 

 StatusController - tar hand om alla API-anrop rörande vilken status en 

slavenhet har för tillfället. Till exempel är lampan påslagen för tillfället. 

 HomeController - är en automatiskt genererad controller som hanterar visning 

av en startsida med bland annat automatisk genererad dokumentation över 

API:et. 

Det finns tre olika controller som hanterar databasen. Dessa är uppdelade så att 

varje controller ansvarar för en av SQL-databasens tabeller.  

 GraphsController - hanterar alla modifieringar av SQL-tabellen Graphs. 

 NodesController - hanterar alla modifieringar av SQL-tabellen Nodes. 

 NodeStatusController - hanterar alla modifieringar av SQL-tabellen 

NodeStatus. 

Det finns också en klass vid namn TCPServer som hanterar TCP-förbindelsen. 

Tillskillnad mot de andra controllerna skapas en instans direkt när webb-API:et 

startas. TCP-servern skapas direkt för att förmedlingsnoden ska kunna samla in data 

även om ingen använder webb API:et för tillfället. 
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4.1.3 Mobilapplikationen 

Mobilapplikationen som används för att kontrollera och övervaka slavenheter är en 

androidapplikation kodad i Java. Mobilapplikationen har tre funktioner: stäng av, sätta 

på och kontrollera om en elektrisk produkt är på eller avslagen. För användaren finns 

det två delar, en brytare och en knapp. Brytaren visar antingen av eller på så att 

användaren hela tiden kan se om den elektriska produkten som är inkopplad i 

prototypen är på eller avslagen. Om användaren vill byta läge kan denna klicka på 

brytaren som då skickar iväg ett turnOn eller turnOff kommando till webb-API:et 

genom en HTTP-förfrågan. 

Då en elektrisk produkt skulle kunna byta läge genom att någon ändrar läge på den 

elektriska produkten manuellt eller att någon ändrar läge via en annan mobiltelefon, 

finns en knapp för att hämta nuvarande läge. Om en användare klickar på 

uppdateraknappen skickar applikationen en HTTP-förfrågan till webb-API:et. När 

applikationen får ett HTTP-response uppdateras brytaren så den återspeglar om den 

elektriska produkten är på eller avslagen, detta görs också när applikationen får 

fokus vilket gör att när en användare startar eller byter till applikationen så brytaren 

står i läget som motsvarar verkligenheten när mobilapplikationen startas.  
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4.2 Implementation av prototypens kommunikationslänkar 

För att prototypens komponenter ska kunna kommunicera med varandra har tre olika 

kommunikationslänkar används. Mobilapplikationen kommunicerar med webb-API:et 

med hjälp av HTTP, webb-API:et kommunicerar med databasen med hjälp av SQL 

som generas med Entity Framework och kommunikationen mellan förmedlingsnoden 

och webb-API:et sker genom en TCP-förbindelse. 

4.2.1 TCP-förbindelsen 

Ett meddelande på TCP-förbindelsen är uppbyggd i form av en sträng som innehåller 

en header samt ett datafält som separeras av ett kommatecken och avslutas av ett 

\n(end of line). Headern berättar vilken typ av information datafältet innehåller samt 

vilken funktion som ska bearbeta informationen. Datafältet innehåller en JSON 

formaterad sträng med det data som behövs för att genomföra kommandot. Strängen 

i dataströmmen kan se ut som exemplet nedan. 

 

Figur 25: Exempel på en dataström 
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4.2.1.1 TCP-Servern 

För att webb-API:et ska kunna ta emot TCP-anslutningar från förmedlingsnoden 

måste en TCP-server sättas upp. Att skapa en TCP-server i C#.NET kräver mer 

arbete jämfört med att skapa en TCP-klient i Node.js. För att en klient ska ha 

möjlighet att ansluta till TCP-servern måste en tråd skapas som hela tiden ligger och 

lyssnar efter inkommande anslutningar. När en ny anslutning inkommer skapas en ny 

tråd för att hantera anslutningen till den nya klienten. Allt detta görs genom raderna i 

Figur 26. 

static void ListenForClients() 
{ 
   Debug.WriteLine("ListenForClients"); 
   tcpListener.Start();//Start listening for clients thread 
 
   while (true) 
   { 
      //blocks until a client has connected to the server 
      TcpClient client = tcpListener.AcceptTcpClient(); 
 
      //create a thread to handle communication  
      //with connected client 
      Thread clientThread = new Thread(new                 
      ParameterizedThreadStart(HandleClientComm)); 
      clientThread.Start(client);//Start handling clients thread 
   } 
} 

Figur 26: Kod för att lyssna efter inkommande TCP-anslutningar 

Tråden som hanterar anslutningen med den enskilda klienten börjar med att skapa 

en streamreader som hanterar mottagandet av meddelanden från klienten. När ett 

meddelande mottages via TCP-förbindelsen separeras headern och datafältet. 

Därefter används en switchsats för att undersöker vilket kommando som headern 

innehåller. Beroende på vilket kommando headern innehåller anropas olika 

funktioner i API:et. Det som samtliga har gemensam är att de konverterar den JSON 

formaterade strängen till en klass som finns i C# före vidare användning. 
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4.2.1.2 TCP-Klienten 

I programmet som finns på förmedlingsnoden har en separat fil skapats för att 

hantera TCP-förbindelsen till webb-API:et. Att skapa en TCP-klient i Node.js är 

mycket enkelt. Allt som behövs göras är att importera nätverksbibliotek net. Därefter 

skapa en instans av klassen Socket och anropa funktionen connect med IP 

adressen och port numret på servern den ska ansluta till som parameter. 

var net    = require('net'); 
var main   = require('./MainController.js'); 
var HOST   = main.HOST; // Adress till API 
var PORT   = main.PORT; // Port på API 
var client = new net.Socket();  
client.connect(PORT, HOST, function () {// Kod som körs när förbindelsen är 
skapad 
}); 

Figur 27:kod för att skapa TCP-anslutning 

För att skicka data till API:et används funktionen sendCommandInfo. Funktionen tar 

emot det kommando som önskas skickas till API:et samt ett objekt med data. 

Objektet konverteras till en JSON-formaterad sträng som fogas samman med 

kommandot till ett meddelande enligt designen som finns i början av kapitel 4.2.1. 

Avslutningsvis skickas meddelandet till API:et via TCP- förbindelsen. 

exports.sendCommandInfo = function (command,data){ 
    var nodeJSON    = JSON.stringify(data); 
    var commandInfo = command + ";" + nodeJSON + "\n"; 
    console.log(commandInfo); 
    client.write(commandInfo); 
} 

Figur 28: Kod för att skicka kommando via TCP 
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4.2.2 HTTP 

För kommunikationen mellan mobilapplikationen och webb-API:et används HTTP. 

Kommunikationen via HTTP är uppbyggd så att mobilen skickar en HTTP förfrågan 

till en av API:ets olika funktioner, till exempel api/Remote/TurnOff. Tillsammans 

med HTTP-förfrågan skickas det data om vad som ska utföras. För funktionen i 

exemplet ovan måste NodeId på den slavenhet som ska stängas av skickas med 

som data. Ett exempel på hur detta skulle kunna se ut 

api/Remote/TurnOff?nodeId=6. När webb-API:et har behandlat frågan levereras 

svaret tillbaks till mobilapplikationen som en JSON formaterad sträng. 
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4.2.3 Entity Framework 

För att underlätta kommunikationen med databasen används Entity Framework [17]. 

För att generera databastabeller med hjälp av Entity Framework skapar man klasser i 

C# som beskriver tabellerna. I exemplet i Figur 29 ses klassen för databastabellen 

Nodes. 

public partial class Nodes 
    { 
        [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)] 
        [Key] 
        public int NodeId { get; set; } 
        [StringLength(30)] 
        public string ZWaveType { get; set; } 
        [StringLength(20)] 
        public string DeviceType { get; set; } 
    } 

Figur 29: Entity Framework model 

För att hantera data i databasen med hjälp av Entity Framework skapar man en 

instans av databasklassen. Denna instans innehåller en samling av instansvariabler 

där varje instansvariabel representerar en tabell i databasen. Med hjälp av instansen 

går det att utföra flera olika funktioner mot databasen. Exemplet i Figur 30 visar vad 

som sker när en slavenhet ska läggas till i databasen. Först undersöks om den 

aktuella slavenheten redan finns i databasen. Om så är fallet uppdateras posten med 

den nya informationen. Om slavenhet inte finns i databasen skapas en ny post. 

Slutligen sparas förändringen till databasen. 

public class NodesController : ApiController{ 
        private Database db = new Database(); 
        public void AddNode(Nodes newNode){ 
            //kontrollerar om noden redan finns i databasen 
            var original = db.Nodes.Find(newNode.NodeId); 
            if (original != null){ 
                db.Entry(original).CurrentValues.SetValues(newNode); 
            } 
            else{  
                db.Nodes.Add(newNode); 
            } 
            db.SaveChanges(); 
        } 
    } 

Figur 30: Entity Framework controller 

 



4.3 Scenarion  59 

4.3 Scenarion 

I detta delkapitel kommer de fyra olika scenariona som presenterades i kapitel 3.3 

förklaras mer ingående, detta för att ge läsaren en större förståelse hur prototypen 

fungerar. De olika scenariona är: 

1. Start av prototypen. 

2. Tända en lampa. 

3. Mätning av strömförbrukningen för elektrisk produkt. 

4. Förfrågan om en elektrisk produkt är på eller avslagen.   
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4.3.1 Start av prototypen 

Nedan presenteras en mer detaljerad beskrivning över hur prototypen startas och 

vad som sker vid uppstart.  

 

Figur 31: Informationsflöde vid uppstart av prototypen [5] [55] [57]8 

1. Systemadministratören publicerar webb-API:et med hjälp av Visual studio och 

besöker adressen http://sogeti-ksd.cloudapp.net/ExjobbHemautomation med 

hjälp av webbläsaren vilket får webb-API:et att starta.  

2. Webb-API:et startas och TCP-servern sätts igång. 

3. Strömmen ansluts till Raspberry Pi vilket får denna att starta. Vid uppstart av 

Raspberry Pi startas Node.js applikationen automatiskt med hjälp av ett bash-

skript. 

4. Förmedlingsnoden ansluter till TCP-servern genom att skapa en instans av 

klassen Socket och anropa funktionen Connect(). 

var client = new net.Socket();  
client.connect(PORT, HOST, function () { 
// Kod som körs när förbindelsen är skapad 
}); 

Figur 32: Kod för att ansluta till en TCP-server 

5. Node.js applikationen startar OpenZWave som initierar kopplingen till ZWave-

nätverket och börjar skapa event som Node.js applikationen sedan fångar.  

                                            
8 Sammansatt bild 

http://sogeti-ksd.cloudapp.net/ExjobbHemautomation
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Det första eventet som skapas är driver ready eller driver failed. Om 

kopplingen misslyckas avslutas programmet. Lyckas kopplingen börjar 

OpenZWave skanna Z-Wave nätverket och skapar event när en nod 

upptäcks. För varje nod som upptäcks skapas eventen node added, value 

added och node ready. När alla noder har hittats triggas eventet scan 

complete. 

6. Kopplingen till databasen sker när en fråga skickas till databasen. 
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4.3.2 Tända en lampa 

Nedan presenteras en mer detaljerad förklarning över vad som sker när en 

användare vill tända en lampa med hjälp av mobilapplikationen. 

 

Figur 33: Informationsflöde vid tända lampa. [5] [55] [57]9 

1. En användare klickar på brytaren i mobilapplikationen. 

2. En HTTP förfrågan innehållande nodeid och släckkommandot skickas till webb-

API:et. 

/api/Remote/TurnOn?nodeid=6 

3. Webb-API:et undersöker vilken nod som ska tändas. 

4. Webb-API:et skapar ett meddelande med turnOn kommando som header och 

vilken nod som ska tändas som data.  

TurnOn;{6}\n 

Meddelandet skickas sedan via TCP-förbindelsen till förmedlingsnoden. 

Förmedlingsnoden undersöker vilket kommando som har inkommit och anropar 

därefter rätt funktion. 

5. Förmedlingsnoden kontrollerar vilken slavenhet som ska tändas. 

6. Förmedlingsnoden kör därefter koden nedan för att tända lampan. 

zwave.switchOn(nodeId); 

7. Aeon Labs Smart Switch tar emot kommandot och tänder lampan. 

  

                                            
9 Sammansatt bild 
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4.3.3 Mätning av strömförbrukning 

Nedan presenteras detaljer för vad som sker i prototypen när denna mäter 

strömförbrukningen för en lampa. 

 

Figur 34: Informationsflödet vid mätning [5] [55] [57]10 

1. En mätning påbörjas genom att Aeon Labs Smart Switch upptäcker att 

strömförbrukningen på den ansluta lampan förändras.  

2. Informationen om att en förändring har skett skickas genom Z-Wave nätverket till 

förmedlingsnoden. OpenZWave triggar eventet value changed. 

3. Node.js applikationen upptäcker eventet value changed och börjar med att 

undersöka om värdet som har ändrat sig är av en enheterna Watt, Volt eller 

Ampere. Om värdet är något av dessa enheter avslutas nuvarande intervall. 

Därefter skickas strängen NewGraphInterval och dataobjektet innehållande det 

avslutade intervallet till funktionen SendCommand. 

4. Dataobjektet konverteras till JSON och sammanfogas till ett meddelande, 

exempel finns i Figur 35.  

NewGraphInterval;{"NodeId":6,"Value":24,"Unit":"W","StartTime":"20
15-04-07 12:12:09","EndTime":"2015-04-07 12:12:13"}\n. 

Figur 35: Exempel på meddelande på TCP-förbindelsen 

5. Meddelandet skickas sedan via TCP-förbindelsen till webb-API:et. Webb-API:et 

kontrollerar vilken funktion som ska anropas genom att undersöka meddelandets 

header.  

6. När API:et vet att det är NewGraphInterval kommandot konverterar API:et JSON 

strängen till en instans av tabellklassen Graphintervall. 

7. Instansen läggs till i databasen med hjälp av raden nedan. 

db.Graphs.Add(newGraphInterval); 

8. Entity Framework ser till att förändringarna sparas i databasen.  

                                            
10 Sammansatt bild 
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4.3.4 Visa status för lampa 

Nedan presenteras detaljer för vad som sker i prototypen när en användare 

använder mobilapplikationen för att kontrollera om denna har glömt stänga av 

lampan. 

 

Figur 36: Informationsflödet vid förfrågan till API:et 

1. Mobilapplikationen startar och vill veta vilken status en slavenhet i Z-Wave 

nätverket har. 

2. En HTTP-förfrågan skickas till webb-API:et. 

api/Status/NodeStatus?nodeId={6} 

3. Webb-API:et tolkar frågan och skickar den vidare till Entity Framework. 

4. Entity Framework konverterar frågan till SQL. 

5. Databasen undersöker i tabellen Nodestatus och returnerar svaret till Entity 

Framework. 

6. Entity Framework konverterar svaret till en eller flera C# modeller. 

7. Webb-API:et tar emot svaret och konverterar det till JSON. 

8. Svaret skickas som HTTP-response till mobiltelefonen. Är lampan på slagen 

innehåller HTTP-responsen texten true. Skulle lampan vara avslagen innehåller 

HTTP-responsen texten false. 

9. Mobiltelefonen visar svaret för användaren genom att placera brytaren i rätt läge. 

4.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har implementationen av prototypens komponenter, samt 

kommunikationslänkarna tillhörande prototypen beskrivits. En mer djupgående 

detaljerad förklaring av de scenarion som uppstår vid användning av prototypen har 

presenterats.



   
 

   
 

 

5 Resultat och utvärdering 

Detta kapitel presenteras en utvärdering av projektet. Med hjälp av prototypen har två 

tester gjorts vilket presenteras i delkapitel 5.1. Delkapitel 5.2 går igenom varför olika 

tekniker valdes och hur dessa har fungerat. Delkapitel 5.3 tar upp utvärdering av 

prototypen. 

5.1 Test av prototypen  

För att testa prototypen samt undersöka vilka scenarion det är möjligt att spara 

ström, skapades två olika testscenarion. Det första är en lampa och det andra en 

datorskärm under en arbetsdag. I dessa tester användes prototypen för att simulera 

att enheten automatiskt sätts på när användaren anländer till platsen där den 

elektriska produkten är placerad och stängs av när användaren lämnar platsen. 

  



66   Kapitel 5. Resultat och utvärdering 

 

5.1.1 Testscenario Lampa kontoret 

Första testscenariot är en arbetsdag på kontoret där en skrivbordslampa lyser under 

arbetsdagen. Under en vanlig arbetsdag släcks inte skrivbordslampan då man är lat 

eller glömmer bort den, vilket medför att lampan lämnas tänd. För att testa hur 

mycket ström det kunde sparas, testkördes prototypen i 4 timmar och 30 minuter, 

detta för att ta reda på genomsnittliga strömförbrukningen på lampan, detta test 

resulterade i en genomsnittlig strömförbrukning på 13,5 Watt. 

 

Figur 37: Strömförbrukning för skrivbordslampa 
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Därefter gjordes ett test där prototypen användes för att stänga av lampan varje gång 

testpersonen gick ifrån skrivbordet. Den genomsnittliga strömförbrukningen sjönk då 

till 9,9 W 

 

Figur 38: Strömförbrukning för skrivbordslampa med prototypen 

Den genomsnittliga strömförbrukningen för lampan under en vanlig arbetsdag 

minskades därför med 
13,5−9,9

13,5
≈  27 %. Resultatet visar tydligt att det går att sänka en 

lampas strömförbrukning med hjälp av hemautomation. 
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5.1.2 Testscenario Skärm 

Det andra testscenariot är en datorskärm som är ansluten till en arbetsdator där en 

person arbetar under en arbetsdag. Datorskärmen går automatiskt i viloläge efter tio 

minuter utan användning vilket är standardinställningen i Windows 8.1. Testet går 

därför ut på att tar reda på om det finns potential till att spara ström om skärmen 

stängs av när användaren lämnar datorn istället för efter 10 minuter. 

Först användes prototypen för att mäta strömförbrukningen när skärmen stängde av 

sig automatiskt efter 10 minuter vilket resulterade i en genomsnittlig strömförbrukning 

på 27,6 W. 

 

Figur 39:Strömförbrukning skärm 
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Därefter testades scenariot när prototypen användes för att stänga av och sätta på 

skärmen när användaren var nära, detta resulterade i en genomsnittlig 

strömförbrukning på 24,0 W. 

 

Figur 40:Strömförbrukning skärm med prototypen 

Resultatet i detta scenario är en minskning i strömförbrukningen på 
27,6−24,0

27,6
≈ 13% 

vilket inte är lika betydelsefull minskning som kontorslampan men fortfarande en 

påtaglig sänkning av strömförbrukningen. 

5.1.3 Slutsats 

Resultaten från dessa testscenarion visar tydligt att det går att sänka 

strömförbrukningen med hjälp av hemautomation. Vare sig om det gäller enkla 

elektriska produkter som en lampa eller om det är mer avancerade elektriska 

produkter med inbyggda energispar funktioner som en datorskärm. Utöver detta kan 

användare med hjälp av mobilapplikationen sänka strömförbrukningen genom att 

upptäcka att de har glömt stänga av elektriska produkter och stänga dessa på 

distans. 
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5.2 Utvärdering av tekniker 

I detta delkapitel utvärderas av några av teknikerna som har används till att bygga 

prototypen. 

5.2.1 Z-Wave 

Det första steget i projektet var att välja ett kommunikationsprotokoll för 

kontrollerandet av de automatiserade elektriska produkterna i hemmet. Det första 

protokollet som undersöktes var Tellstick. Det som talade för Tellstick var att det 

fanns ett stort utbud av produkter som stödde protokollet. Denna teknik valdes dock 

bort på grund av avsaknaden av produkter som stödjer tvåvägskommunikation. Ett 

protokoll med stöd för tvåvägskommunikation ansågs vara nödvändigt för projektet, 

eftersom detta medför möjligheten att veta om strömbrytare är på eller avslagen. 

Det andra protokollet som undersöktes var Z-Wave. Protokollet har stöd för 

tvåvägskommunikation och funktionaliteten att slavenheter kan skickar data till 

förmedlingsnoden med till exempel information om strömförbrukning. Utbudet av 

produkter som använder Z-Wave är stort vilket ger en användare många 

valmöjligheter. Z-Wave valdes att användas eftersom protokoll hade funktionaliteten 

som behövdes till projektet. 

Z-Wave protokollet har fungerat bra. Det enda som är värt att påpeka är att 

räckvidden är lite för kort. När det testade i öppen miljö var räckvidden ca 30 meter. 

Dock så minskade räckvidden fort när det fanns hinder i vägen för signalen, detta 

problem borde dock bli mindre ju fler Z-Wave enheter som finns i Z-Wave nätverket, 

detta då fler Z-Wave enheter möjliggör fler kommunikations vägar.   
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5.2.2 OpenZWave och Node.js wrapper 

När det stod inför valet av Z-Wave bibliotek hittades det två olika alternativ, det 

officiella biblioteket som tillhandahålls av Sigma Designs och den öppna källkoden 

OpenZWave. Det officiella biblioteket har fördelar som dokumentation och att ett 

företag som står bakom som till exempel kan bidra med support. Dock så har det 

officiella biblioteket en kostnad på runt 3000 dollar [59]. OpenZWave är licensierad 

under öppen källkod, vilket gör att koden är gratis att använda. OpenZWave 

utvecklare är en stor fördel eftersom de uppfattades som aktiva och hjälpsamma. 

Valet föll på OpenZWave då en kostnad på 3000 dollar inte var ett alternativ. 

Nästa steg var att ta beslut om vilket språk som skulle användas tillsammans med 

OpenZWave på förmedlingsnoden. De språk som undersöktes först var C++ och C# 

tillsammans med ramverket .NET. Inget av dessa valdes på grund utav buggar i 

OpenZWave som gjorde att Aeon Labs Smart Switch som hade införskaffats, inte 

fungerade med någon av de tillgängliga versionerna av OpenZWave. Efter en del 

eftersökande hittades Node.js wrapper som använder en version av OpenZwave som 

fungerade tillsammans med Aeon Labs Smart Switch. Språket som valdes att 

användas på förmedlingsnoden blev därför Node.js.  

I efterhand går det att säga att OpenZwave var svårare att använda än vad som först 

uppskattades. Kostanden på 3000 dollar för att få använda det officiella Z-Wave 

biblioteket överväger denna svårighet för mindre projekt som detta. En ansökan 

skickades till Sigma Designs om att få utvärdera det officiella Z-Wave biblioteket, 

men ansökan blev tyvärr avslagen vilket gör att det inte går att säkerställa att det 

officiella biblioteket fungerar bättre än OpenZWave. 
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5.2.3 Raspberry Pi 

Att installera ett operativsystem på Raspberry Pi var mycket enkelt. Den officiella 

hemsidan erbjuder länkar till operativsystem som stöds, samt guider hur en 

användare installerar dessa på sin Raspberry Pi. Möjligheten att köra Linux på 

Raspberry Pi ger en användare stora möjligheter att bygga ett 

hemautomationssystem ut efter sina önskemål då Linux har stöd för många 

programmeringsspråk. Eftersom det finns många användare av Linux och Raspberry 

Pi så är det mycket lätt att hitta information och få hjälp ifall man skulle stöta på 

problem. Sammanfattningsvis anser vi att Raspberry Pi är ett bra alternativ för en 

person som vill bygga sitt eget hemautomationssystem. 

5.2.4 Galileo 

Att installera operativsystem på Intel Galileo var enkelt. Dock var dokumentationen 

om hur detta ska utföras var inte lika enkel att hitta som dokumentationen för 

Raspberry Pi. Intels egen mjukvara, Intel XDK IoT Edition [51] som testades för att 

utveckla på Intel Galileo fungerade smidigt. En bra funktion var att Galileo 

automatiskt hittades på det lokala nätverket.  

Att Intel Galileo har stöd för .NET är en sanning med modifikationer då det saknas en 

stor del av basfunktionerna, detta kommer troligen inte bli bättre med tiden då 

Microsoft nu har annonserat ut att de ska stödja Raspberry Pi 2 [60] vilket gör att Intel 

Galileo troligen kommer att glömmas bort. Utveckling av .NET applikationer för Intel 

Galileo är därför inget som rekommenderas. 

Under projektets gång lyckades aldrig Node.js wrappern installeras på Intel Galileo 

på grund av att den avskalade Linux distributionen som tillhandahölls av Intel 

saknade minst en av de bibliotek som behövdes för att slutföra installationen. Det 

lades inte jättemycket tid på att försöka lösa detta problem då Node.js wrappern 

redan fungerade på Raspberry Pi. Det lades istället fokus på att utveckla resterande 

delar av prototypen. 
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5.3 Utvärdering av prototypen 

I detta delkapitel presenteras en utvärdering av prototypen. Förmedlingsnodens 

strömförbrukning har mäts vilket presenteras i delkapitel 5.3.1. Prototypens 

användarvänlighet diskuteras i delkapitel 5.3.2 samt en utvärdering av prototypens 

säkerhet ges i delkapitel 5.3.3. 

5.3.1 Strömförbrukning förmedlingsnoden 

Det gjordes ett test för att undersöka förmedlingsnodens genomsnittliga 

strömförbrukning. Testet avbröts efter 30 minuter på grund utav att mätutrustningen 

som användes inte kunde mäta värden lägre än 1 W vilket gjorde att endast 3 

sekunder av de 30 minuterna testet pågick rapporterade värden över 0 W. Under de 

tre sekunderna som samlades in var värdet 1 W vilket gör att det i alla fall går dra en 

slutsats att den genomsnittliga strömförbrukningen ligger lägre än 1 W. Då 

förmedlingsnodens strömförbrukning är under 1 W är den försumbar, detta gör att 

prototypen aldrig konsumerar mer ström än den sparar åt användaren. 

5.3.2 Användarvänlighet 

Prototypens användarvänlighet har inte prioriterats under projektet. 

Användarvänlighet kan dock anses bra då det är få delar i prototypen användaren 

kan påverka. De delar som användaren förutsätts förstå är hur man sätter i strömmen 

till förmedlingsnoden och hur man klickarna på de två knapparna i 

mobilapplikationen.  

Om prototypen ska vidareutvecklas måste användarvänligheten tänkas på då 

användarvänligheten i en applikation tenderar att minska i takt med antalet funktioner 

som finns tillgängliga för användaren växer. 
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5.3.3 Säkerhetsaspekt  

I nuvarande stadie är prototypen ur en säkerhetsaspekt, väldigt osäker. Vem som 

helst som känner till adressen till webb-API:et kan anropa dess funktioner. En 

angripare både kan avläsa användarens aktivitet samt kontrollera den anslutna 

elektrisk produkten, detta kan vara kan vara livsfarligt beroende på vilken typ av 

elektriskprodukt som är ansluten. Om det till exempel skulle vara en kaffekokare som 

är inkopplad i prototypen skulle denna kunna fatta eld om den är på slagen vid fel 

tillfälle. TCP-anslutningen mellan webb-API:et och förmedlingsnoden är lite säkrare 

men har en angripare kunskaper om hur nätverk fungerar kan den lätt kapa TCP-

anslutningen då det inte finns några kontroller ifall det är det riktiga webb-API:et 

förmedlingsnoden ansluter till. Ska prototypen vidareutvecklas och användas i 

hemmet behövs säkerhetsåtgärder vidtas.  

5.4 Sammanfattning 

I detta har kapitel har två tester som har gjorts med prototypen presenterats. Dessa 

två tester visade att det går att spara ström med hjälp av hemautomation. Det har 

också presenterats utvärderingar av tekniker som används i prototypen. Utöver detta 

har tre utvärderingar av prototypen presenterats. 

 



   
 

   
 

 

6 Slutsats 

I detta kapitel sammanfattas projektet i sin helhet. En alternativ lösning samt tre 

förslag på vidareutveckling av prototypen presenteras. 

6.1 Alternativ lösning 

Prototypen använder i nuvarande utformning en TCP-förbindelse för kommunikation 

mellan webb-API:et och förmedlingsnoden. En alternativ lösning skulle vara att 

använda HTTP. Webb-API:et lagrar då HTTP-förfrågningar från mobilapplikationen 

som ska vidarebefordras till förmedlingsnoden. Förmedlingsnoden ska då 

kontinuerligt skicka HTTP-förfrågningar till webb-API:et och fråga om det finns något 

nytt kommando att utföra. Denna lösning skulle fungera mycket bättre på ett stort 

system där det finns många förmedlingsnoder anslutna eftersom webb-API:et då inte 

behöver hantera TCP-förbindelser till alla förmedlingsnoder när dessa inte skickar 

någon data. Det finns dock en nackdel med en HTTP-lösning. Det skulle uppstå 

fördröjningar i systemet då det blir en väntan mellan att webb-API:et vill skicka ett 

kommando till förmedlingsnoden och att förmedlingsnoden frågar efter ett kommando 

att utföra. 

6.2 Problem 

Arbetet med detta projekt har överlag gått bra. Projektet hade dock en problematisk 

start då leveransen av den hårdvara som skulle användas till projektet vart fördröjd. 

När hårdvaran väl anlände så upptäcktes det att Aeon Labs Smart Switch inte var 

kompatibel med de versioner av OpenZwave som fanns tillgängliga via OpenZWaves 

hemsida, detta resulterade i att ytligare två veckor försvann i sökandet av att hitta en 

version av biblioteket som var kompatibel med hårdvaran. Utvecklingen av kod har 

under hela projektet fungerat bra utan några nämnvärda problem. 

Den enda av problemen som hade gått att lösa bättre var att beställa utrustningen i 

god tid.  
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6.3 Vidareutveckling 

Under projektets gång har tre funktioner som skulle kunna implementeras till 

prototypen diskuterats.  

6.3.1 Sektioner 

En idé skulle vara att dela in Z-Wave slavenheter i olika sektioner. Via 

mobilapplikationen ska användaren ha möjlighet att skapa sektioner och binda 

önskade Z-Wave slavenheter till dessa. Ett exempel är att användaren har ett 

godtyckligt antal Z-Wave kontrollerade lampor i sitt vardagsrum. Användaren ska då 

kunna skapa en sektion och binda de Z-Wave kontrollerade lamporna i 

vardagsrummet till denna sektion. Istället för att stänga av alla lamporna i 

vardagsrummet var för sig så ska användaren med ett knapptryck kunna stäng av 

alla lampor i den önskade sektionen. 

6.3.2 Scheman 

En användare ska via mobilapplikationen ha möjlighet att göra inställningar för att 

kontrollera lampor och sektioner automatiskt via scheman. Till exempel så ska en 

användare ska ha möjlighet att ställa in så att valda lampor sätt på vid en viss 

tidpunkt. 

6.3.3 Koppla in fler slavenheter 

I nuvarande stadie fungerar prototypen i sin helhet endast med en Z-Wave slavenhet 

av typen strömbrytare eller strömmätare. Det är möjligt att koppla in fler slavenheter 

av dessa typer i prototypen. Ytterligare strömbrytare kan ej kontrolleras via 

mobilapplikationen, dock kan ytterligare strömmätare leverera mätdata till databasen. 

Genom att implementera så att mobilapplikationen frågar webb-API:et vilka noder 

som finns i Z-Wave nätverket och utefter den informationen dynamiskt lägger till 

kontrollknappar i mobilapplikationen, kan man kontrollera fler elektriska produkter 

med hjälp av prototypen. 

Möjligheten att koppla in fler typer av Z-Wave slavenheter än bara strömbrytare 

skulle öppna upp väldigt stora möjligheter för hemautomation. Nästa steg skulle 

kunna vara att koppla ljussensorer. Skulle ljusflödet i ett rum överstiga ett förbestämt 

värde, så skulle lamporna i det rummet stänga av sig. 
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6.4 Egna tankar 

Detta projekt har varit mycket roligt och lärorikt. Eftersom vi har jobbat med tre olika 

plattformar så har vi används oss av flera olika tekniker vilket har givit oss många nya 

kunskaper. Microsoft Azure är en plattform som blir allt vanligare vilket gör att det är 

intressant att få testa att arbeta med det i praktiken. Node.js är också ett språk som 

är på frammarsch och kan komma att förändra hur man skriver kod för servrar vilket 

gjorde detta intressant att testa. Så ett projekt med många nya tekniker som används 

till att bygga en prototyp inom ett område på frammarsch summeras som roligt och 

givande.  

6.5 Slutord 

Under projektet har många tekniker används och fyra av dem har utvärderats i denna 

uppsats. Alla dessa tekniker har tillsammans varit med och format en prototyp som är 

tänkt att användas för att identifiera vilka elektriska produkter som hemautomation 

kan användas för att sänka strömförbrukningen. 

Prototypen har testats genom att mäta strömförbrukningen för en lampa och en 

datorskärm. Prototypen användes för att mäta den genomsnittliga 

strömförbrukningen för dessa elektriska produkter då de stod på i onödan. Därefter 

användes prototypen för att slå av och på de elektriska produkterna ut efter ett givet 

scenario. Dessa tester gav ett bra resultat då strömförbrukningen på kontorslampan 

sänktes med 27 % och datorskärmen med 13 %.  

Vi har därför kommit fram till att hemautomation kan bidra till minskad 

strömförbrukning och tror att detta kommer att spela en stor roll i byggandet av 

moderna energieffektiva hushåll som gör det bekvämare för användaren och 

samtidigt sparar ström. 

  



78   Kapitel 7. Referenser 

7 Referenser 

 

[1]  Sogeti Sverige AB, ”Sogeti i korthet,” [Online]. Available: 

http://www.sogeti.se/om-oss/sogeti-i-korthet/. [Använd 6 maj 2015]. 

[2]  C. Lindholm, ”Sakernas internet,” [Online]. Available: 

http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s

akernas-internet. [Använd 12 Februari 2015]. 

[3]  Wikipedia, ”Home automation,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Home_automation. [Använd 5 maj 2015]. 

[4]  RASPBERRY PI FOUNDATION, ”What is a raspberry pi?,” [Online]. Available: 

http://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/. [Använd 15 Februari 

2015]. 

[5]  Raspberry Pi Foundation, ”Raspberry Pi Model B picture,” [Online]. Available: 

https://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2015/01/Pi2ModB1GB_-

comp.jpeg. [Använd 5 Maj 2015]. 

[6]  Wikipedia, ”VVS,” [Online]. Available: http://sv.wikipedia.org/wiki/VVS. [Använd 

03 mars 2015]. 

[7]  Wikipedia, ”Android Studio,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Android_Studio. [Använd 17 februari 2015]. 

[8]  Wikipedia, ”Eclipse (software),” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29. [Använd 2 mars 2015]. 

[9]  Google, ”Android Developer Tools,” [Online]. Available: 

http://developer.android.com/tools/help/adt.html. [Använd 2 mars 2015]. 

[10

]  

Microsoft, ”What is Microsoft Azure,” [Online]. Available: 

http://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure/. [Använd 17 Februari 

2015]. 

[11 Wikipedia, ”SQL,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/SQL. [Använd 2 



6.5 Slutord  79 

]  mars 2015]. 

[12

]  

Wikipedia, ”NoSQL,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL. 

[Använd 2 mars 2015]. 

[13

]  

MongoDB, Inc, ”NOSQL DATABASES EXPLAINED,” [Online]. Available: 

http://www.mongodb.com/nosql-explained. [Använd 2 mars 2015]. 

[14

]  

Microsoft, ”Azure pricing,” [Online]. Available: http://azure.microsoft.com/en-

us/pricing/. [Använd 21 Maj 2015]. 

[15

]  

Neudesic, LLC, ”ASP.NET,” [Online]. Available: http://www.asp.net/web-api. 

[Använd 2 mars 2015]. 

[16

]  

Wikipedia, ”Microsoft SQL Server,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server. [Använd 2 mars 2015]. 

[17

]  

RoMiller, ”Home,” [Online]. Available: https://entityframework.codeplex.com/. 

[Använd 8 April 2015]. 

[18

]  

Wikipedia, ”Object-relational mapping,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping. [Använd 8 April 2015]. 

[19

]  

Sigma Designs, Inc., ”About Z-Wave,” [Online]. Available: http://z-

wave.sigmadesigns.com/about_z-wave. [Använd 04 Mars 2015]. 

[20

]  

Wikipedia, ”Z-Wave,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Z-Wave. 

[Använd 04 Februari 2015]. 

[21

]  

ZWaveWorld, ”Frequently Asked Questions,” [Online]. Available: 

http://www.zwaveworld.com/faq.php. [Använd 18 Februari 2015]. 

[22

]  

Wikipedia, ”Mesh networking,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking. [Använd 25 mars 25]. 

[23

]  

Sigma Designs, Inc, ”What is Z-Wave: z-wave about mesh network,” [Online]. 

Available: http://z-wave.sigmadesigns.com/img/z-

wave_about_mesh_network.png. [Använd 5 Maj 2015]. 



80   Kapitel 7. Referenser 

[24

]  

Telldus Technologies, ”TellStick - Awaken Your Gadgets,” [Online]. Available: 

http://www.telldus.se/products/tellstick. [Använd 19 februari 2015]. 

[25

]  

Telldus, ”About us,” [Online]. Available: http://www.telldus.se/company/index. 

[Använd 4 mars 2015]. 

[26

]  

Telldus, ”TellStick Basics,” [Online]. Available: 

http://www.telldus.se/products/tellstick. [Använd 4 mars 2015]. 

[27

]  

Telldus, ”TellStick Duo Basics,” [Online]. Available: 

http://www.telldus.se/products/tellstick_duo. [Använd 4 mars 2015]. 

[28

]  

Telldus, ”TellStick Net Basics,” [Online]. Available: 

http://www.telldus.se/products/tellstick_net. [Använd 4 mars 2015]. 

[29

]  

OpenZWave, ”Home,” [Online]. Available: http://www.openzwave.com/. [Använd 

4 Februari 2015]. 

[30

]  

OpenZWave, ”Summary,” [Online]. Available: https://code.google.com/p/open-

zwave/. [Använd 4 februari 2015]. 

[31

]  

Sigma Designs, Inc., ”Z-Wave® Developer Kit,” [Online]. Available: http://z-

wave.sigmadesigns.com/docs/brochures/Z-Wave_Dev_Kit_br.pdf. [Använd 5 

mars 2015]. 

[32

]  

OpenZWave Library , ”Introduction to OpenZWave,” [Online]. Available: 

http://www.openzwave.com/dev/. [Använd 5 Mars 2015]. 

[33

]  

OpenZWave, ”Committed Changes,” [Online]. Available: 

https://code.google.com/p/open-zwave/source/list. [Använd 5 Mars 2015]. 

[34

]  

OpenZWave, ”Controller Compatibility List,” [Online]. Available: 

https://code.google.com/p/open-zwave/wiki/Controller_Compatibility_List. 

[Använd 5 Mars 2015]. 

[35

]  

Free Software Foundation, Inc, ”GNU Lesser General Public License,” [Online]. 

Available: http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html. [Använd 4 Februari 2015]. 

[36 Wikipedia, ”Wrapper library,” [Online]. Available: 



6.5 Slutord  81 

]  http://en.wikipedia.org/wiki/Wrapper_library. [Använd 9 Februari 2015]. 

[37

]  

OpenZWave, ”ProjectsUsingOZW,” [Online]. Available: 

https://code.google.com/p/open-zwave/wiki/ProjectsUsingOZW. [Använd 5 Mars 

2015]. 

[38

]  

J. Perkin, ”Node OpenZwave,” [Online]. Available: 

https://github.com/jperkin/node-openzwave. [Använd 03 Mars 2015]. 

[39

]  

Wikipedia, ”Raspberry Pi,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi. [Använd 15 Februari 2015]. 

[40

]  

RASPBERRY PI FOUNDATION, ”ABOUT US,” [Online]. Available: 

http://www.raspberrypi.org/about/. [Använd 19 februari 2015]. 

[41

]  

Prisjakt, ”Raspberry Pi Model A,” [Online]. Available: 

http://www.prisjakt.nu/produkt.php?pu=1539113. [Använd 11 Februari 2015]. 

[42

]  

Prisjakt, ”Raspberry Pi Model B Rev 2,” [Online]. Available: 

http://www.prisjakt.nu/produkt.php?pu=1539114. [Använd 11 Februari 2015]. 

[43

]  

Intel Corporation, ”Intel® Galileo Gen 2 Development Board—Empower Your 

Prototype,” [Online]. Available: http://www.intel.com/content/www/us/en/do-it-

yourself/galileo-maker-quark-board.html. [Använd 5 Mars 2015]. 

[44

]  

Wikipedia, ”x86,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/X86. [Använd 25 

mars 2015]. 

[45

]  

Wikipedia, ”Community,” [Online]. Available: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Community. [Använd 25 mars 2015]. 

[46

]  

Joyent Inc, ”About Node.js,” [Online]. Available: http://nodejs.org/about/. [Använd 

5 Mars 2015]. 

[47

]  

Python Software Foundation, ”Aboute Python,” [Online]. Available: 

www.python.org. [Använd 5 mars 2015]. 

[48 Wikipedia, ”Pentium,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium. 



82   Kapitel 7. Referenser 

]  [Använd 25 mars 2015]. 

[49

]  

Wikipedia, ”Graphics processing unit,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit. [Använd 25 mars 2015]. 

[50

]  

Wikipedia, ”Power over Ethernet,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet. [Använd 18 februari 2015]. 

[51

]  

Intel Corporation, ”Intel® XDK IoT Edition,” [Online]. Available: 

https://software.intel.com/en-us/html5/xdk-iot. [Använd 5 Mars 2015]. 

[52

]  

Wikipedia, ”Secure Shell,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell. [Använd 18 februari 2015]. 

[53

]  

Intel Corporation, ”Intel® Galileo Gen 2 Development Board picture,” [Online]. 

Available: 

http://www.intel.com.au/content/dam/www/public/us/en/images/photography-

consumer/16x9/galileo-board-gen2-tilt-

16x9.jpg/jcr:content/renditions/intel.web.576.324.jpg. [Använd 5 Maj 2015]. 

[54

]  

Aeon Labs, ”Z-Wave USB Stick,” [Online]. Available: http://aeotec.com/z-wave-

usb-stick. [Använd 03 Mars 2015]. 

[55

]  

Smartahembutiken, ”AEON-LABS Z-Stick (Series 2),” [Online]. Available: 

http://www.smartahembutiken.se/shop/ws75/44475/art75/h2244/23792244-

origpic-ae9c0c.png. [Använd 5 Maj 2015]. 

[56

]  

Aeon Labs, ”Z-Wave plug in switch,” [Online]. Available: http://aeotec.com/z-

wave-plug-in-switch. [Använd 04 Mars 2015]. 

[57

]  

Domotique store, ”Smart Switch Gen5,” [Online]. Available: 

http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/prises/382-zw075-

prise-gen5-zwave-avec-mesure-de-consommation-aeotec-by-aeon-labs.html. 

[Använd 5 maj 2015]. 

[58

]  

Microsoft, ”How Azure pricing works,” [Online]. Available: 

http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/ip-addresses/. [Använd 8 April 



6.5 Slutord  83 

2015]. 

[59

]  

Sigma Designs, Inc, ”Get Started with Z-Wave,” [Online]. Available: http://z-

wave.sigmadesigns.com/dev_kits#z-wave_get_started. [Använd 12 mars 2015]. 

[60

]  

Raspberry Pi Foundation, ”WINDOWS 10 FOR IOT,” [Online]. Available: 

https://www.raspberrypi.org/windows-10-for-iot/. [Använd 5 Maj 2015]. 

[61

]  

Z-Wave, ”What is Z-Wave,” [Online]. Available: http://z-

wave.sigmadesigns.com/what_is_z-wave. [Använd 04 Februari 2015]. 

[62

]  

Z-Wave Alliance, ”About Z-Wave technology,” Z-Wave Alliance, [Online]. 

Available: http://z-wavealliance.org/about_z-wave_technology/. [Använd 06 02 

2015]. 

[63

]  

Aeon Labs, ”Smart Energy Switch manual,” [Online]. Available: 

http://aeotec.com/z-wave-plug-in-switch/141-smart-switch-manual-

instructions.html. [Använd 11 02 2015]. 

[64

]  

Android Developers, ”Android Studio 1.0,” [Online]. Available: http://android-

developers.blogspot.com/2014/12/android-studio-10.html. [Använd 17 februari 

2015]. 

[65

]  

Wikipedia, ”Model–view–controller,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller. 

[Använd 18 februari 2015]. 

 

 


	1 Introduktion
	1.1 Syfte
	1.2  Disposition

	2 Bakgrund
	2.1 Introduktion
	2.2 Hemautomation
	2.3 Mobilapplikationen
	2.3.1 Android Studio

	2.4 Molntjänst
	2.4.1 Microsoft Azure
	2.4.2 ASP.NET Web API
	2.4.3 Microsoft SQL Server 2012
	2.4.4 Entity Framework

	2.5 Förmedlingsnoden
	2.5.1 Z-Wave
	2.5.2 Tellstick
	2.5.3 OpenZwave
	2.5.4 OpenZWave Node.js wrapper
	2.5.5 Raspberry Pi
	2.5.6 Intel Galileo Gen 2
	2.5.7 Aeon Labs Z-Stick 2
	2.5.8 Aeon Labs Smart Switch

	2.6 Sammanfattning

	3 Design
	3.1 Introduktion
	3.2 Översikt av prototypen
	3.2.1 Z-Wave
	3.2.2 Förmedlingsnoden
	3.2.3 Webb-API:et
	3.2.4 Databasen
	3.2.4.1 Nodes
	3.2.4.2 NodesStaus
	3.2.4.3 Graphs
	3.2.4.3.1 Designval för databastabellen Graphs

	3.2.4.4 Units

	3.2.5 Mobilapplikation

	3.3 Scenarion
	3.3.1 Start av prototypen
	3.3.2 Tända en lampa
	3.3.3 Mätning av strömförbrukning
	3.3.4 Visa status lampa

	3.4 Sammanfattning

	4 Implementation
	4.1 Implementation av protypens komponenter
	4.1.1 Förmedlingsnoden
	4.1.1.1 Programstruktur
	4.1.1.2 Event

	4.1.2 Webb API:et
	4.1.3 Mobilapplikationen

	4.2 Implementation av prototypens kommunikationslänkar
	4.2.1 TCP-förbindelsen
	4.2.1.1 TCP-Servern
	4.2.1.2 TCP-Klienten

	4.2.2 HTTP
	4.2.3 Entity Framework

	4.3 Scenarion
	4.3.1 Start av prototypen
	4.3.2 Tända en lampa
	4.3.3 Mätning av strömförbrukning
	4.3.4 Visa status för lampa

	4.4 Sammanfattning

	5 Resultat och utvärdering
	5.1 Test av prototypen
	5.1.1 Testscenario Lampa kontoret
	5.1.2 Testscenario Skärm
	5.1.3 Slutsats

	5.2 Utvärdering av tekniker
	5.2.1 Z-Wave
	5.2.2 OpenZWave och Node.js wrapper
	5.2.3 Raspberry Pi
	5.2.4 Galileo

	5.3 Utvärdering av prototypen
	5.3.1 Strömförbrukning förmedlingsnoden
	5.3.2 Användarvänlighet
	5.3.3 Säkerhetsaspekt

	5.4 Sammanfattning

	6 Slutsats
	6.1 Alternativ lösning
	6.2 Problem
	6.3 Vidareutveckling
	6.3.1 Sektioner
	6.3.2 Scheman
	6.3.3 Koppla in fler slavenheter

	6.4 Egna tankar
	6.5 Slutord

	7 Referenser

