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Abstract 

 

Abstract 

Modern data loggers have many settings which is reflected in the application used 
to communicate with them. They have more settings than individual companies 
and people need which makes the application unnecessarily complicated. By 
reducing the number of settings, the application can be made smaller, faster and 
easier to learn. This bachelor thesis was done at Inventech Europe AB, who 
provided data loggers for temperature and moisture measurements. They wanted 
to explore opportunities to develop a program that people with limited computer 
experience could quickly learn to use. Therefore, the aim of this work is to 
investigate what such a program would look like. 

The thesis focus is on the design process. The different steps were visualized 
through various UML diagrams. Since the project was relatively small, a 
development process following the waterfall model was chosen. Following the 
model means completing each step (requirements specification, design, 
implementation, testing, etc.) in succession. It assumes that one step is completed 
before the next step is started. The model works best when the project is small 
and well defined. Unfortunately, the specification given by the company changed 
multiple times during development. With that in mind, a more flexible 
development process should have been chosen to allow for changes that may 
occur during the development. 

The end result was a program prototype that was easy to use and didn’t have more 
settings than necessary. The prototype can be used as a base for adding custom 
functionality. To show this, two additional functions was included. One of the 
features was the ability to save the collected data to an external database which 
later could be used as a data source for other application that could visualize the 
data using different graphs. In order to easily identify different connected data 
loggers, a second setting was included, enabling naming of the various loggers. 

 



 

 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Dagens dataloggare har många funktioner vilket avspeglas i programvaran som 
används för att kommunicera med dem. De har fler funktioner än vad enskilda 
företag och privatpersoner behöver vilket gör programvaran onödigt komplicerad. 
Genom att minska antalet inställningsmöjligheter kan programvaran göras mindre, 
snabbare och lättare att lära sig. Arbetet utfördes hos Inventech Europe AB som 
tillhandahöll dataloggare för temperatur- och fuktighetsmätning. De ville 
undersöka möjligheterna att utveckla ett program som personer med begränsad 
datorvana snabbt kunde lära sig att använda. Därför var syftet med detta arbete att 
utreda hur ett sådant program kunde se ut. 

Arbetets fokus låg på designprocessen. Genom olika UML-diagram visualiserades 
de olika momenten i processen. Då projektet var relativt litet valdes en 
utvecklingsprocess som följer vattenfallsmodellen där de olika stegen 
(specifikation, design, implementation, test) utförs i följd. Det förutsätter att ett 
steg är färdigt innan nästa steg påbörjas. Modellen fungerar bäst när projektet är 
mindre och väldefinierat. Tyvärr ändrades företagets krav på hur programmet 
skulle fungera flera gånger under arbetets gång. Därmed borde en mer flexibel 
utvecklingsprocess ha valts för att ge utrymme för förändringar som kunde 
uppkomma under projektets gång. 

Slutresultatet blev en funktionsprototyp som var lätt att använda och inte hade fler 
inställningsmöjligheter än nödvändigt. Funktionsprototyp kan användas som bas 
för att lägga till egen skräddarsydd funktionalitet. För att visa detta inkluderades 
ytterligare två funktioner. En av funktionerna var möjligheten att kunna spara 
insamlad data till en extern databas som sedan kunde användas som källa till andra 
program vilka exempelvis skulle kunna visualisera data med hjälp av olika grafer. 
För att lätt kunna identifiera olika inkopplade dataloggare inkluderades även 
möjligheten att namnge de olika enheterna. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete genomfördes som ett led i det 3-åriga programmet 
Informationsteknik på Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). Arbetet handlade 
om att utveckla ett mer användarvänligt program för dataloggare än de som finns 
på marknaden idag. För att ha möjlighet till detta användes iButton inköpta av 
Inventech Europe AB, ett företag som har sina lokaler i Science Park, Jönköping. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Idag har det blivit allt viktigare att kunna mäta olika miljöförhållanden under 
specifika perioder. Det som har drivit på utvecklingen är främst ökad globalisering 
vilket bl.a. medför längre transportsträckor och internationella regler. Till detta 
kan olika typer av sensorer användas. Sensorer används inom flera olika områden 
inte minst inom zoologin där de kan användas till att undersöka djurs 
beteendemönster [1]. Djurs beteende påverkas nämligen i hög grad av olika 
miljöförhållanden så som t.ex. temperatur och fuktighet. Ett annat nära besläktat 
område är jordbruket där sensorer kan användas för att garantera optimala 
växtförhållanden genom att övervaka temperatur och fuktighet i växthus [2]. De 
kan också användas till att studera olika geofysiska fenomen så som glaciärers 
beteende [3] vilket ger viktig kunskap om förändringar i klimatet.  

En sensor konverterar värdet av en fysikalisk storhet till ett värde av en annan 
fysikalisk storhet som kan avläsas elektriskt. För att kunna mäta och lagra 
uppmätta värden under en specifik period måste sensorn anslutas till någon typ av 
elektronisk hårdvara som automatiskt kan lagra data under en längre period. Det 
går att använda en helt vanlig PC med fördelen att all data lagras direkt i datorn, 
men då metoden inte är speciellt portabel passar sådan datainsamling bäst i 
laboratoriemiljö. 

För att samla in data i omgivningar som inte tillåter en fullfjädrad PC används 
oftast en s.k. dataloggare. Dataloggare, som är fristående hårdvara, kan samla in 
data från en eller flera sensorer och kan sedan avläsas från någon typ av display 
eller överföras till en PC. Där kan de sedan sparas och analyseras med olika 
verktyg som ritar grafer eller på annat sätt visualiserar data. 

Dataloggare för olika typer av mätningar kommer i en rad utföranden och har ett 
antal anslutningar för olika interna och/eller externa sensorer och instrument. 
Man skiljer mellan dataloggare som är kopplade till ett nätverk där data 
automatiskt sparas till en server och dataloggare som måste anslutas manuellt till 
en PC eller annan utrustning för att spara data[4][5]. Dessa dataloggare är avsedda 
för ett specifikt syfte vilket leder till att de ofta är mindre och billigare. De 
innehåller, förutom inbyggd sensor, någon form av strömkälla, en mikroprocessor 
och ett minne för att lagra mätvärden. 
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De vanligaste sensorerna som ansluts till dataloggare är temperatur- och 
fuktighetssensorer. Det beror till stor del på deras breda användningsområde. 
Oavsett vad som mäts så spelar oftast både temperatur och fuktighet stor roll i de 
uppmätta värdena och behöver såldes kontrolleras. Just temperatursensorn brukar 
ingå i grundsortimentet då det är en väldigt enkel och vanlig sensor. 

Då dataloggarna främst är marknadsförda till större företag innehåller de ofta fler 
funktioner än vad mindre företag eller privatpersoner behöver. Eftersom 
dataloggarna har många olika användningsområden blir program som 
kommunicerar med dem ofta väldigt komplicerade. Genom att utveckla flera olika 
program för olika syften blir det lättare för kunden att lära sig använda ett specifikt 
program vilket sparar både tid och pengar. Detta ger fördelen att kundkretsen för 
de olika dataloggarna blir större. Genom att utveckla ett program med endast de 
absolut nödvändigaste funktionerna som bas blir det lättare att skräddarsy 
programvaran efter kundernas behov. 

1.1.1 Dataloggare 

För att undersöka hur den typ av ovan beskrivna program skulle kunna se ut 
valdes en dataloggare bland ett antal olika företag. Företagen som ansågs vara 
relevanta var Onset, Monarch instrument, Dickson, Madgetech och Maxim 
Integrated. Detta för att företagen är de främsta tillverkarna av portabla 
dataloggare. Dataloggarna från dessa företag var väldigt lika varandra 
funktionsmässigt även om de hade olika användningsområden. Företagen 
levererade också sina dataloggare tillsammans med ett program som användes för 
kommunikation mellan dataloggare och en PC. Även programmen var väldigt lika 
varandra när det gällde funktionalitet och gränssnitt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Målet är att utveckla en funktionsprotyp för kommunikation med en dataloggare 
som mäter och sparar uppmätt data. Funktionsprototyp ska innehålla nödvändiga 
grundfunktioner och fylla behovet av ett program som är lätt att använda och lära 
sig. Tyngdpunkten i arbetet ligger på designprocessen. Denna kommer att 
visualiseras och utvärderas med hjälp av UML-diagram.  

Examensarbetet har följande frågeställningar som utgångspunkt: 

 Vilka funktioner är nödvändiga i en mjukvara för ett mätsystem bestående 
av dataloggare kopplade till en PC? 

 Hur kan ett minimalistiskt program för kommunikation med en 
dataloggare se ut? 

Examensarbetets mål var att utveckla ett användarvänligt program som kunde 
kommunicera med en eller flera iButton’s kopplade till en PC. 
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1.3 Avgränsningar 

Uppdragsgivaren var enbart intresserad av temperaturdata och 
funktionsprototypen begränsades därmed till detta. En fuktighetssensor skulle i ett 
senare skede kunna vara användbar om man bestämmer sig för att bygg ut 
mätsystemet med fuktighetsmätning i den slutliga produkten. 

Arbetet begränsades till sensorkomponenter som endast har digitalt kodade 
utsignaler. Själva programutvecklingsarbetets omfattning begränsades i sin tur 
genom att i funktionsprototypen endast inkludera funktioner för dataloggning av 
temperatur. 

1.4 Disposition 
Denna rapport är uppdelad i fyra delar. Första delen av rapporten beskriver 
teoretiska koncept för mätsystem och utvecklingsprocesser för programvara. Den 
andra delen beskriver arbetsprocessen för studien, övergripande krav på en 
funktionsprototyp, hårdvarutekniker och programvarutekniker. Den tredje delen 
beskriver resultatet från analys, design och implementationsfasen. Den sista delen 
summerar resultat och slutsatser från detta arbete. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel beskriver mätsystemsteori och komponenter i ett mätsystem. Vidare 
beskrivs vilka hårdvaru- och programvarutekniker som används i detta 
examensarbete. Slutligen ges en beskrivning av två olika utvecklingsprocesser med 
olika angreppsätt. Beskrivningarna används som grund för diskussion av 
designprocessen i diskussionskapitlet. 

2.1 Mätsystem 

2.1.1 Funktion 

I grund och botten är ett mätsystem en metod för att samla in information om 
fysikaliska fenomen och presentera informationen till en observatör eller till ett 
tekniskt system. Systemet kan ses som en kanal för att omvandla data från 
mätobjekt till målobjekt [6]. Omvandlingen kan grovt delas upp i tre steg, 
insamling av data, distribution av data och presentation av data (Figur 1). Detta 
kan ske för en eller flera fysikaliska fenomen. 

 

 

Figur 1. Aktivitetsdiagram för ett mätsystem. 

 

1. Datainsamling 

Datainsamling handlar om att hämta in data från ett eller flera mätobjekt 
och omvandla det till elektriskt överförbar mätdata. Detta sker i tre steg. 

a. Omvandling av fysikaliskt fenomen till elektrisk värde 

Eftersom de flesta fysikaliska fenomen inte är elektriska måste dessa 
först konverteras till ett elektriskt värde. Detta är sensorns uppgift. 
Sensorn ansluter mätobjektet till mätsystemet. 

b. Signalanpassning 

Utsignalen från sensorn är sällan lämplig att direkt konverteras till 
ett digitalt värde. Den analoga signalen kan behöva förstärkas 
(linjärt eller olinjärt) och/eller filtreras innan den omvandlas till ett 
digitalt värde.  

c. A/D omvandling 
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Den analoga (signalanpassade) signalen kodas till ett digitalt värde 
genom A/D omvandling. Detta sker i tre steg: sampling, 
kvantifiering och kodning. Sampling betyder att man vid diskreta 
tidpunkter läser av signalvärdet, kvantifiering att värdet rundas av 
till närmsta digitala värde och kodning att det sedan ges ett binärt 
värde. 

2. Data distribution 

Att leverera data till en observatör eller till ett tekniskt system. 

3. Data presentation/registrering 

Beroende på vilket syfte man har med mätningen kan denna funktion 
innehålla olika presentationsfunktioner och/eller funktioner för 
mätdatalagring. 

2.1.2 Arkitektur 

Traditionella test och mätsystem bygger oftast på en centraliserad kontroll- och 
datahantering. Oftast är det en central styrenhet som styr aktiviteter som t.ex. 
läsning och datahantering i anslutna instrument och sensorer. 

Med distribuerade mätsystem menar man vanligen system bestående av en eller 
flera styrenheter där varje enhet i sin tur är kopplad till instrument och sensorer. 
Autonoma mätenheter som dataloggare är exempel på sådana system. Från dessa 
förs data manuellt över till en central enhet eller läses regelbundet av över en 
kommunikationslänk till en central enhet. Systemets resultat sammanställs sedan i 
den enheten. 

I en mer generell modell av ett distribuerat mätsystem kan man tänka sig noder 
bestående av styrenheter och instrument eller sensorer där noderna direkt kan 
kommunicera med varandra utan någon central enhet. 

2.1.3 Sensorkomponent 

Beroende på utsignal kan sensorkomponenter kategoriseras i tre olika typer. 
Sensorkomponenter med analog utsignal, med digitalt kodad utsignal och med 
halvdigital utsignal (t.ex. information kopplat till frekvens, pulsbredd, etc.). 

En sensors grundläggande uppgift är att omvandla ett fysikaliskt fenomen till ett 
elektriskt värde. Har sensorkomponenten flera funktioner kan den klassificeras 
som en Smart och/eller Intelligent sensor beroende på vad funktionerna är [7]. 
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En smart sensor (ofta kallad dataloggare) innehåller funktioner som 
signalanpassning och A/D-omvandling och kan anslutas till seriella gränssnitt 
(t.ex. RS232/485/422, USB), parallella gränssnitt eller till en sensorbus (t.ex. SPI, 
I2C, CAN). Sensorerna kan också innehålla andra funktioner så som styrning av 
mättidpunkt, datalagring av mätdata och rapportering av tidsstämplade mätdata. 
Dessa funktioner kräver ett gränssnitt mot sensorkomponenten som gör det 
möjligt att använda funktionerna i sensorkomponenten och att fråga efter lagrade 
mätvärden. 

Sensorkomponenter som innehåller en eller flera funktioner av typ själv-test, själv-
identifiering, själv-validering och själv-adaptering brukar betecknas som en 
intelligent sensor. Dessa typer beskrivs enligt nedan. 

Själv-test: Sensorkomponenten testar själv sensorfunktionen 
genom att t.ex. producera stimuli nära mätobjektet 
och verifiera signalen genom de olika stegen ner till ett 
binärt mätvärde. 

Själv-identifiering: Sensorkomponenten introducerar sig själv för ett 
mätsystem. Detta kräver ett standardprotokoll med 
fördefinierad data som beskriver sensorn (t.ex. 
TEDS). 

Själv-validering: Sensorkomponenten kan själv bedöma och rapportera 
sensorvärdets giltighet. 

Själv-adaptering: Sensorkomponenten anpassar sitt funktionssätt till 
dess omgivning (t.ex. mot ett fysikaliskt fenomen eller 
gränssnitt not ett mätsystem). 

Intelligenta sensorer är än så länge inte så vanliga men kommer att krävas när man 
bygger distribuerade mätsystem som nätverk av sensornoder utan någon 
överordnad central enhet. 

2.1.4 Temperaturgivare 

I funktionsprototypen används givare för temperaturmätning. Vanligaste 
givartyper för temperaturmätning är termoelement, termistorer och resistiva 
temperaturgivare (RTDs). Det finns också en fjärde typ, fiberoptiska sensorer. 
Dessa är ovanliga och används bara i speciella miljöer (miljöer med 
elektromagnetiska störningar) och tas inte upp här [8]. 

 Termoelement 

Vanligaste sensortypen. Är användbar i tillämpningar som kräver stort 
temperaturområde. Den har låg reaktionstid men på grund av egenskaper i 
materialet som de är gjorda av är det svårt att få ner noggrannheten under 
1 °C. Termoelement behöver ingen extern strömmatning (konstant ström). 

 Resistiva temperaturgivare (RTDs) 
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Nästan lika vanlig som termoelement. Fördelen är att en RTD ger stabil 
temperaturavläsning i många år till skillnad från termoelementet men har 
samtidigt lägre reaktionstid. Den har högre noggrannhet i ett relativt 
snävare temperaturområde. 

 Termistorer 

Har det minsta temperaturområdet men samtidigt den högsta 
noggrannheten ända ned till hundradelar av en grad. Detta gör att den 
också är mycket ömtåligare än de övriga temperaturgivarna. 

2.2 Hårdvaruteknik 

2.2.1 iButton 

En iButtonsensor är en integrerad krets omsluten av ett skyddande rostfritt 
metallhölje [9]. Kretsarna kan användas till allt från temperaturmätning till 
identifikation. De är utvecklade för att klara extrema förhållanden samtidigt som 
deras minimala storlek gör dem lätta att placera. 

Metallhöljet fungerar som en kontakt för dataöverföring och består av två delar 
separerade av en plastring [9]. Överdelen överför data medan underdelen och 
sidorna fungerar som jord (Figur 2). Inuti metallhöljet finns en krets som är 
förbunden med höljets sidor. Genom att ansluta höljet till en docka ansluten till en 
PC kan kommunikation med kretsen ske via ett 1-wire protokoll.  

 

Figur 2. Insidan av en iButton DS1923. 

Varje iButton har en unik adress som används för att identifiera den i ett nätverk 
[9]. Adressen, som består att ett antal siffror och bokstäver (t.ex. 
7400000018975D21), är fastetsad med laser på kretsen och går inte att ändra. 
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Det finns flera olika typer av iButtons med vitt skilda användningsområden så 
som temperaturmätning, fuktighetsmätning, identifiering, betalning m.m. (Tabell 
1) [10]. Även iButtonsensorer med samma användningsområde har olika 
egenskaper. DS1921G kan exempelvis mäta temperaturer från -30 °C till 70 °C 
med en noggrannhet på 1 °C, medan DS1922L mäter temperaturer mellan -40 °C 
och 85 °C med 0,5 °C noggrannhet (Tabell 2) [11][12]. Båda dataloggarna 
innehåller dock en RTD. Loggad data samlas efter en loggsession in genom att 
manuellt ansluta iButton-enheten till en datainsamlingsstation. 

Olika typer av iButtons har olika typer av minnen. Dessa är nvSRAM (Non-
Volatile Static Random-Access Memory), EEPROM (Electrically Erasable 
Programmable Read-Only Memory) och ROM (Read-Only Memory). Både 
nvSRAM och EEPROM går att skriva till upprepade gånger medan ROM endast 
går att läsa från. Det är av denna anledning som ROM använts i iButtons avsedda 
för identifikation. Alla sensorer avsedda för temperaturmätning använder 
nvSRAM med olika mängd minne reserverat för lagring av mätvärden. 

Tabell 1. Olika typer av iButtons och minnestyp samt exempel på användningsområden [13]. 

iButton Användningsområde Minnestyp 

DS1923 Temperatur och fuktighets övervakning  NV SRAM 

DS1922L Temperatur övervakning NV SRAM 

DS1963S Foto identifikation & e-betalning NV SRAM 

DS1990A Elektronisk åtkomst & kontroll av vaktrundor ROM 

DS1972 Inventarier kontroll & inspektion av data lagring  EEPROM 

 

Tabell 2. Olika modeller och deras upplösning samt mätvärdesområden [13]. 

iButton Minne för mätvärden Upplösning Omfång 

DS1923 8192 Byte 0,5°C eller 0,0628°C -20°C till +85°C 

0 till 100%Ф 

DS1922L 8192 Byte 0,5°C eller 0,0628°C -40°C till +85°C 

DS1922T 8192 Byte 0,5°C eller 0,0628°C 0°C till +125°C 

DS1921G 2048 Byte 0,5°C -40°C till +85°C 

DS1921Z 2048 Byte 0,125°C -5°C till +26°C 

DS1921H 2048 Byte 0,125°C +15°C till +46°C 

2.2.2 1-Wire 

Teknologin 1-Wire utvecklades av Dallas Semiconductor för seriell 
kommunikation med små, billiga komponenter som t.ex. digitala termometrar och 
väderinstrument [14]. Kommunikationen sker genom två ledningar, en är jord och 
den andra används för att transportera data och ström med 15,4 kbps eller 125 
kbps överföringshastighet. Denna konstruktion bidrar till att minska 
komplexiteten för 1-Wire-enheternas gränssnitt (Figur 3). 
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Kommunikationen påbörjas alltid av en huvudenhet (t.ex. PC eller mikrodator), 
vilken kan kommunicera med en eller flera underenheter (t.ex. EPROM enheter, 
dataloggare, A/D omvandlare etc.). För att huvudenheten ska kunna skilja på de 
olika 1-Wire enheterna så har varje enhet ett unikt 64-bitars 
identifikationsnummer som tilldelats vid tillverkning [15]. De sista 8 bitarna i 
numret talar om vilken typ av enhet det är samt dess funktion. 

 

Figur 3. Två olika sätt som en mikrokontroller (µC) kan kommunicera med en integrerad krets. Till höger visas 
en traditionell kommunikation med separata portar för data och klockcykler samt anslutning för ström. I den 
vänstra bilden används 1-Wire där ström överförs samtidigt som data [16]. 

2.3 Programvaruteknik 

2.3.1 .NET Framework 

.NET Framework är en utvecklingsplattform för Windows av Microsoft [17], som 
för första gången utannonserades på Microsofts Professional Developers 
Conference år 2000 [18][19]. Två år senare släpptes .NET Framwork 1.0 och år 
2006 släpptes version 2.0 [20] , den version som använts i detta arbete. .NET 
Framework används till att utveckla, kompilera och distribuera .NET 
applikationer. 

Plattformen innehåller två huvudkomponenter, en exekveringsmiljö (Common 
Language Runtime, CLR) och ett klassbibliotek (Framework Class Library) [21]. 
CLR är Microsofts implementation av ett Virtual Execution System som är en del 
av Common Language Infrastructure (CLI) [22][23]. Den fungerar som en virtuell 
maskin, vilken hanterar exekveringen av .NET applikationer. 

Microsoft .NET Framework innehåller funktioner som endast kan implementeras 
i Windows, i kontrast till CLI, viket är både plattforms- och språkoberoende. Ett 
program utvecklat för .NET plattformen är således bara plattformsoberoende så 
länge det inte använder Windows-specifika komponenter. Microsoft har dock 
publicerat en plattformsoberoende implementation av CLI tillsammans med fri 
källkod som kan kompileras för Windows XP, FreeBSD och Mac OS X 10.2 [24].  
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Plattformen .NET Framework separerar programmet från operativsystemet. Detta 
görs genom att källkod skriven i ett CLI-kompatibelt språk kompileras till en 
programfil som innehåller Microsoft Intermediate Language (MSIL) [25]. MSIL är 
Microsofts implementation av Common Intermediate Language som finns 
definierat i CLI [26]. Det är ett assemblerspråk med låg abstraktionsnivå som är 
oberoende av operativsystem och processor [25]. När programmet exekveras i 
CLR översätts MSIL till processorspecifik maskinkod i en process kallad just-in-
time (JIT) kompilering [27]. Vid kompileringen översätts programmets funktioner 
till maskinkod allt eftersom de anropas. Efter exekvering sparas den resulterande 
maskinkoden i primärminnet så att samma metoder inte behöver kompileras igen 
vid upprepade anrop. 

Eftersom kompileringen sker samtidigt som programmet exekveras kan 
prestandan påverkas negativt, speciellt vid uppstart då mycket kod körs. För att 
undvika detta problem kan en annan typ av kompilering användas, en så kallad 
ahead-of-time kompilering [28]. Som namnet antyder kompileras MSIL till 
maskinkod som sparas till hårddisken innan programmet startas vilket kan snabba 
upp exekveringen. 

Ett alternativ till .NET Framework är Mono. Mono startades med syfte att 
utveckla en UNIX version av Microsofts .NET Framework, med öppen källkod. 
Det gjorde det möjligt för UNIX-utvecklare att bygga och distribuera .NET 
applikationer till flera olika plattformar [29]. Mono är baserat på ECMA-
standarderna1 C# och CLI och finns tillgängligt för ett flertal operativsystem. 
Dock implementerar inte Mono alla delar av .NET Framework eftersom vissa 
funktioner är kraftigt bundna till Windows API. Av denna anledning används 
Mono främst för utveckling av .NET applikationer för andra operativsystem så 
som exempelvis Linux. 

2.3.2 C# 

C# är ett objektorienterat och typsäkert språk utvecklat för .NET Framework av 
Microsoft [30]. År 1998 påbörjades utvecklingen, under ledning av Anders 
Hejlsberg, med mål skapa ett objektorienterat språk som var enkelt och modernt, 
samtidigt som det hade ett brett användningsområde. År 2000 skickade Microsoft 
tillsammans med Hewlett-Packard och Intel in specifikation för C# till ECMA 
International och den godkändes följande år [31]. Specifikationen blev även 
godkänd av ISO/IEC år 2003 [32]. 

                                                 
1 Ecma International, tidigare kallat European Computer Manufacturers Association (ECMA), är en 

organisation som arbetar för standardisering av hemelektronik, informations- och 

kommunikationsteknik. 
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Microsofts implementation av C# är beroende av .NET Framework för 
exekvering och tillgång till kodbibliotek [31]. C# som standard är dock helt 
självständigt vilket innebär att funktionalitet från .NET Framework inte säkert är 
tillgänglig i andra implementationer av C#. Utöver grundläggande funktionalitet 
förväntar standarden att en implementation innehåller ett betydligt större bibliotek 
som underlättar programvaruutveckling. 

C# har ett enhetligt system för de olika datatyperna. Alla typer, inklusive 
bastyperna (int, double, etc.) ärver från en gemensam basklass, vilket medför att 
alla typer har ett antal gemensamma operationer och värden som kan lagras, 
förflyttas och förändras på ett konsekvent sätt [30][33]. C# har två olika sorters 
datatyper; värdetyper och referenstyper [31]. Värdetyper är grundläggande typer 
(t.ex. int och char) men också uppräkningstyper (enum) och kodkonstruktionen 
struct. Till referenstyper räknas klasser, gränssnitt, ombud och fält. De två olika 
datatyperna skiljer sig bland annat när det gäller lagring av data till primärminnet, 
där värdetyper lagrar data direkt medan referenstyperna innehåller en referens till 
objektet. 

C# har ett antal egenskaper som underlättar programutveckling [30]. Exempelvis 
sköts minneshanteringen automatiskt av en så kallad skräpsamlare (eng. garbage 
collector) vilken frigör minne som ockuperats av objekt som inte längre används. 
En annan egenskap, som är ett resultat av språkets typsäkra design, förhindrar 
användning av oinitierade variabler vilket t.ex. förhindrar inläsning av 
slumpmässiga värden. 

C# har sitt ursprung i C och C++, vilket gör att språket påminner mycket om 
dessa. Det finns dock några väsentliga skillnader. Det förekommer exempelvis 
inga globala variabler eller funktioner och pekare får bara användas i kodblock 
märkta ”unsafe”. 

Språket har även en del likheter med Java [34]. Båda språken har en 
objektorienterad och typsäker design samtidigt som de utnyttjar en skräpsamlare 
för att frigöra minne som inte längre används. För att koden ska vara lätt att förstå 
tillåter varken Java eller C# multipelt arv. C# stödjer, till skillnad från Java, 
operatoröverlagring vilket kan göra koden mer lättläst. En annan skillnad är att 
Java inte har ett system för datatyper där alla ärver från en gemensam basklass. C# 
har därmed en renare syntax vilket gör språket tydligare och mer lättanvänt. 

2.4 Processer för programutveckling 
Följande definitioner av process, metod, metodik och modell har hämtats från 
svenska terminologicentrumet [35]. 

Process:  ”verksamhet som består av ett antal relaterade händelser som 
tjänar visst ändamål eller leder till visst resultat”. 

Metod:  ”sätt att utföra visst arbete”. 

Metodik:  ”uppsättning metoder inom visst område”. 
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Modell:  ”schematisk avbildning eller strukturerad beskrivning av verkliga 
eller abstrakta företeelser”. 

Enkelt uttryckt kan man säga att processen beskriver vad som skall göras 
(arbetsflödet) medan metod beskriver hur arbetet utförs. 

Vid utveckling av programvara tas olika delresultat fram som är beroende av 
varandra. Beskrivningen i specifikationen används som indata till designen som i 
sin tur är indata till kodningen. Ett idealt arbetsflöde skulle vara att första ta fram 
en specifikation, sedan design och slutligen kod. 

Verkligheten är dock aldrig ideal. Under utvecklingen kan t.ex. kraven från kunden 
förändras viket påverkar specifikationen och alla efterföljande utvecklingssteg. 
Vidare kan felaktigheter upptäckas i ett visst utvecklingssteg vilket gör att man får 
gå tillbaka till tidigare steg för att korrigera felet. Därefter måste ändringen drivas 
igenom i efterföljande utvecklingssteg. 

Det finns ett antal utvecklingsprocesser som på olika sätt ger stöd under 
programvaruutvecklingen. Oftast brukar man skilja mellan sekventiella och 
iterativa utvecklingsprocesser. En sekventiell utvecklingsmetod innebär att en 
utvecklingsfas kan påbörjas först när den föregående har avslutats (ex. 
vattenfallsmetoden). Ett ”iterativt” arbetsflöde innebär däremot att en sekvens av 
utvecklingssteg repeteras ett antal gånger. Under en iteration kan man begränsa sig 
till en del av programvaran och välja att lägga större eller mindre vikt på vissa 
utvecklingssteg. Vad som skall ingå i en iteration brukar definieras i en 
iterationsplan.  

2.4.1 Vattenfallsmodellen 

 

 

Figur 4. Sekventiell utvecklingsprocess. 

I vattenfallsmodellen delas utvecklingsarbetet upp i en sekvens av utvecklingssteg. 
Varje steg skapar utdata som används som indata i efterföljande steg (Figur 4). 
Tanken är att varje steg skall vara helt klart och bedömas innan man fortsätter 
med nästa steg. 

Fördelar: 

 Är överskådlig och lätt att förstå vilket gör modellen lämplig att 
använda om man saknar tidigare erfarenhet i utvecklingsprojekt eller 
saknar stöd från ett företag som har en mer avancerad 
utvecklingsmodell anpassad för projektet. 

 Ger en sekvens av utvecklingssteg med tillhörande in-/utdata vilket ger 
förutsättningar för en god kvalitet och underhållsmässighet av 
programvaran. 
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Nackdelar: 

 Förutsätter att alla krav kan definieras i början av utvecklingen. 

 Testning och integration kommer sent i utvecklingsarbetet vilket gör 
upptäckta fel kostsamma. 

 Hanterar inte förändringar i krav eller felrättning under utvecklingen vilket 
gör att modellen bara kan ses som en grov modell av ett verkligt arbetssätt 
(beskriver inte iterationer som måste genomföras). 

2.4.2 Iterativ utvecklingsmodell 

Varje iteration består av en sekvens av utvecklingssteg. I varje iteration läggs olika 
tyngd på de olika stegen (definieras i en iterationsplan) (Figur 5). Målet är att 
generera en exekverbar testad utgåva av varje nytt tillägg. 

En avancerad variant på en iterativ utvecklingsmodell är Rational Unified Process 
(RUP). RUP används i många större företag och är en kombination av 
utvecklingsprocess och utvecklingsmetod. 

RUP kräver ett omfattande anpassningsarbete av utvecklingsmodell och 
verktygsmiljö till en viss projekttyp i en organisation. Vanligtvis används speciella 
verktyg för UML-modellering och kodgenerering. Genom att definiera olika roller 
för inblandade parter definieras vilka resultat som skall tas fram av vem och vem 
som skall granska/godkänna resultaten. När olika personer producerar olika 
delresultat krävs stöd från ett konfigurationshanteringsverktyg för att få resultaten 
att hänga ihop. RUP är därmed enbart lämpligt för större projekt i ett företag. 

 

Figur 5. Ett förenklat flöde i en iterativ utvecklingsprocess. 

Fördelar: 

 Tidiga iterationer ger möjlighet att få tidig feedback från kund. 

 Risk kan minimeras genom att utveckla kritiska delar i tidiga iterationer. 

 Testning sker kontinuerligt (i varje iteration) vilket också minskar risk. 

 Kan leverera ett delvis utvecklat system (av genomförda iterationer). 

 Eftersom varje tillägg ger en ny testad funktion får man ett säkrare mått på 
hur långt man kommit i utvecklingen än om man bara går på producerad 
utdata i en sekventiell utvecklingsprocess.  

Nackdelar: 

 Ställer större krav på utbildning av projektmedlemmarna. 
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 Kräver ett omfattande anpassningsarbete till ett projekt eller organisation. 

 Passar bäst i större företag med stora projekt och många människor 
inblandade. 
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3 Metod och genomförande 
För att få svar på vilka funktioner som är nödvändiga i en PC kopplad till 
dataloggare och hur ett minimalistiskt program för kommunikation med 
dataloggare kan se ut utvecklades en funktionsprototyp av ett mätsystem som 
underlag för en utvärdering. 

Svaret på frågan ”hur ett minimalistiskt program kan se ut” skall ge ett resultat 
som på en arkitekturnivå är generell för en PC kopplad till dataloggare som samlar 
in mätdata. På en mer detaljerad nivå krävs en anpassning till olika dataloggare. 
Resultatet kompletteras därför med en beskrivning av vilka begränsningar som 
finns och vilka anpassningar som måste göras för att klara andra typer av 
dataloggare. 

Nedan beskrivs utvärderingsmetoden för studien, övergripande krav från 
uppdragsgivare på funktionsprototypen och tekniker som användes vid 
programutvecklingen. 

3.1 Utvärderingsmetod 
Arbetet började med att skaffa underlag för att bygga en funktionsprototyp av ett 
antaget mätsystem. Därefter byggdes en funktionsprototyp som utvärderades mot 
en tänkt användare ihop med uppdragsgivare. Om funktionsprototypen inte 
uppfyllde den tänkta användarens krav justerades funktionsprototypen och en ny 
utvärdering genomfördes. Detta upprepades fram till att den tänkta användaren 
ansågs vara nöjd. Följande arbetsflöde följdes: 

1. Skaffa underlag för att bygga en funktionsprototyp 

Fördjupning av mätsystemteori 

 Principer och tekniker för mätsystem som är av betydelse för 
funktionsprototypen har tagits fram ur material från internet. Alla 
källor finns i referenslistan. 

Definition av funktionsprototyp 

 Definition av vilka funktioner funktionsprototypen skulle innehålla 
gjordes i flera steg. Första prototypen av mätsystemet byggde på 
antagande av vilka funktioner som var lämpliga. Funktionerna 
uppdaterades efter utvärdering beroende på vad utvärderingen gav 
för resultat. 

 Definition av vilka komponenter funktionsprototypen skulle 
innehålla. 

Definition av arbetssätt och teknik för att ta fram programvara. 

 Lämplig process och metod valdes för programutveckling. 

 Lämpligt programspråk och utvecklingsplattform valdes. 
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2. Bygga en funktionsprototyp. 

Utveckling av programvara 

 Programvara till funktionsprototypen utvecklades genom att ta fram 
specifikation, design och testad kod. 

3. Utvärdering 

Utvärdering av funktionsprototyp 

 Utvärdering av funktioner i funktionsprototypen gjordes i samråd 
med uppdragsgivaren.  

3.2 Systemkrav 
Avsnittet som följer beskriver övergripande krav på hur mätsystemet skall fungera 
i förhållande till sin omgivning och vilka komponenter som skall ingå i 
mätsystemet. Krav på programvaran beskrivs i kapitel 8.2. 

Uppdragsgivaren är ett företag som tar fram nya tekniska produkter i samarbete 
med andra företag som i sin tur tillverkar den slutliga produkten. 

Målet för den slutliga prototypen var ett mätsystem som kan användas för att 
garantera kvalitet hos produkter eller tjänster genom att logga temperatur och 
fuktighet för en produkt eller en tjänst under en hel livslängd eller vid olika stadier 
av tillverkning och/eller leverans. 

Exempel på tänkbara applikationer 

 Loggning av temperatur vid distribution av livsmedel. 

 Loggning av temperatur vid distribution av läkemedel och medicinska 
organ. 

 Loggning av temperatur och fuktighet vid miljöövervakning i växthus. 

 Loggning av temperatur och fuktighet i en autoklav (en tryckkammare som 
används för att utföra industriella processer som kräver förhöjd temperatur 
och tryck, t.ex. i medicinska tillämpningar för att utföra sterilisering eller 
inom den kemiska industrin för att härda beläggningar). 

Ett sådant mätsystem kräver en loggfunktion som  

1. är kompakt. 

2. är portabel. 

3. har låg energiförbrukning. 

4. har ett rimligt pris. 

5. klarar en tuffare miljö. 
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3.3 Verktyg 

3.3.1 iButton 

iButton, från företaget Maxim Integrated2, valdes som representant för en typisk 
dataloggare då deras kompakta natur ger dem ett brett användningsområde. 
Maxim Integrated var också det enda företaget som tillhandahöll ett API. De 
modeller som valdes var DS1921G och DS1922L då dessa iButton sensorer 
representerar de två olika huvudkategorierna av temperaturdataloggare i Maxims 
sortiment. Den ena kategorin omfattar dataloggare som lagrar färre mätvärden 
under en kortare period medan den andra lagrar fler värden under längre period. 
Det var mot dessa dataloggare som utvecklingen av funktionsprototypen gjordes 
för att visa att det var möjligt att utveckla ett lättanvänt program genom att 
begränsa antalet inställningsmöjligheter. En dialog fördes med Inventech om vilka 
funktioner som var viktiga och vilka som var överflödiga för att få en inblick i hur 
denna typ av program används (se bilaga 8.2 Kravspecifikation). 

De olika iButtonsensorerna är integrerade kretsar som består av en uppsättning 
elektriska kretsar på en platta av halvledarmaterial, skyddat av ett metallhölje. 
Metallhöljet har dimensionerna 16x6mm vilket gör dem väldigt lätt att hantera[10]. 
För att ansluta en iButton till en PC behövs någon form av mottagare som t.ex. 
DS1402D-DR8 som har plats för två iButton sensorer (Figur 6). 

Maxim Integrated tillhandahöll en gratis programvara på sin hemsida som 
användes för att demonstrera funktionaliteten hos företagets olika produkter. Av 
denna anledning hade programmet fler inställningsmöjligheter än vad enskilda 
företag behövde eller kunde använda, vilket gjorde programmet komplext och 
svårt att använda. 

 

Figur 6. iButton kan anslutas till en dator via en mottagare (DS1402D-DR8). Mottagaren ansluts till datorn 
via en RJ-11 port eller USB port adapter.  

                                                 
2 Sensorerna är utvecklade och producerade av Dallas Semiconductor, vilket är ett dotterbolag till 

Maxim Integrated. Maxim Integrated utvecklar, tillverkar och säljer integrerade kretsar. 
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3.3.2 Inventech Europe AB 

Arbetet utfördes hos Inventech Europe AB som är ett internationellt teknik- och 
utvecklingsföretag med fokus på teknisk produktutveckling. De bedriver initiering, 
resursallokering, organisering och leding av utvecklingsprojekt inom data, 
elektronik och inbyggda system samt försäljning av produkter inom nämnda 
områden. 

Företagets lokaler ligger i Science Park, Jönköping, som ägs av Jönköpings 
kommun, Habo kommun och Högskolan i Jönköping. Meningen är att parken ska 
stimulera tillkomst av nya företag genom att bidra med rådgivning, utlåning av 
kontorsplats, tillgång till kontorsmaskiner och andra förmåner. 

År 2007 köpte Inventech in ett antal iButton sensorer som de planerade att sälja 
till mindre företag och privatpersoner tillsammans med programvara som kunde 
läsa och skriva till sensorerna. Inventech var intresserade av att utveckla ett 
program som kunde kommunicera med DS1921G och DS1922L 
(temperaturmätare) samt eventuellt med DS1923 (temperatur- och 
fuktighetsmätare). 

Inventech ville distribuera ett program, tillsammans med iButton, som var lätt att 
installera och endast innehöll de nödvändigaste funktionerna så att även personer 
med liten datorvana skulle kunna använda det. Detta innefattade även en 
automatisk installation av ytterligare komponenter som programvaran krävde för 
att fungera. Inventech hade dock inga specifika krav på vilket 
programmeringsspråk som skulle användas, utan var öppna för programmering i 
antingen C, C++ eller C#. Stor vikt lades på användarvänlighet vilket innebar att 
det grafiska gränssnittet skulle vara lätt att ändra efter företagets direktiv. På grund 
av detta valdes C#, ett språk med hög abstraktionsnivå som utvecklats speciellt 
för .NET Framework [36]. Språket ger tillgång till många färdiga klasser för 
utveckling av bl.a. användargränssnitt. 

3.4 Process och metodik för programutveckling 
För att få en struktur i utvecklingsarbetet utan att lägga ner oproportionerligt 
mycket arbete på den användes en vattenfallsmodell. Utvecklingen av 
programvaran till funktionsprototypen anpassades därför i möjligaste mån till att 
följa vattenfallsmodellen. 

Modellen består av ett antal steg som följer efter varandra. Utvecklingsstegen som 
användes är specifikation, design, implementation och test (se kapitel 2.4.1). I 
specifikationen ingår både behovsanalys och kravspecifikation. Efterföljande steg 
som leverans, drift och underhåll har inte haft samma vikt i utvecklingen av 
funktionsprototypen och har därför utelämnats. 
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Kravändringar från uppdragsgivare och felkorrigering under utveckling gör det 
svårt att strikt följa vattenfallsmodellen. När nya krav tillkommer eller ändras har 
dessa förts in med början i kravspecifikationen. När fel upptäcks måste dessa 
korrigeras i tidigare steg. På grund av att det endast fanns en utvecklare i detta 
projekt så undveks problem med att få olika versioner av delresultaten att hänga 
ihop då dessa kunde åtgärdas snabbt. 

3.4.1 Metodik för programutveckling 

Objektorienterad teknik användes för att beskriva specifikations- och 
designresultat med UML diagram. 

I specifikationsfasen har en kravspecifikation tagits fram i form av olika 
användningsfallsdiagram (figur 8) och användningsfallsbeskrivningar (bilaga 8.1). 
Diagrammen och beskrivningarna definierar vad programvaran skall göra och 
vilka yttre aktörer programvaran kommunicerar mot. 

I designfasen beskrevs funktionsprototypens struktur och beteende på 
arkitekturnivå med klassdiagram (figur 9) och sekvensdiagram (figur 10-12). 
Vidare beskrevs relationer mellan tabeller i databasen med ER-diagram. 

Installationsprocessen för programvaran som krävs i en PC beskrivs med ett 
aktivitetsdiagram och med ett distributionsdiagram 

3.5 UML diagram 
Under utformningen av programmet användes UML (Universal Modeling 
Language)[37]. Som namnet antyder är det ett språk som används för att skapa 
modeller av alla typer av system. En av fördelarna med UML är att det är en 
standard vilket betyder att vem som helst som ser diagrammen kan förstå hur 
systemet är uppbyggt. 

UML-standarden beskriver 14 olika typer av diagram (figur 7). Dock används 
endast ett fåtal regelbundet [38]. I denna rapport användes klass-, sekvens- och 
användningsfallsdiagram för att visualisera de grundläggande processerna, men 
även aktivitetsdiagram för att visa installationsprocessen och distributionsdiagram 
för att visa utvecklingen av installationsfilen. 

Andra vanliga diagram är objektdiagram och tillståndsdiagram. Objektdiagram 
används för att visa strukturen av ett system vid en specifik tidpunkt så som 
objekt och deras relationer till varandra. Eftersom iButtonApp inte innehåller flera 
objekt av samma klass innebär det att ett objektdiagram inte tillför mer 
information än ett klassdiagram. Tillståndsdiagram visar vilka olika tillstånd ett 
specifikt objekt går igenom. Programmet iButtonApp har dock i princip bara två 
tillstånd; ”starta nytt uppdrag” och läs mätdata alternativt ”läs/spara mätdata”. 
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Figur 7. Klassdiagram för olika UML diagram (metamodell) [39]. De diagram som användes i detta arbete är 
markerade i svart. 

3.5.1 Användningsfallsdiagram 

För att beskriva programmets funktionalitet användes ett användningsfallsdiagram 
(figur 8) som skapats utifrån kravspecifikationen (se bilaga 8.2 Kravspecifikation). 
Till skillnad från sekvensdiagram och flödesscheman visar inte 
användningsfallsdiagram i vilken ordning eller hur många gånger en viss handling 
utförs. Diagrammets uppgift är att illustrera samband och beroenden mellan de 
olika användningsfallen och dess aktörer. Vad som bör noteras är att aktörerna 
inte är individer utan roller. Diagrammet talar om vad programmet ska göra men 
inte hur det ska göras.  

3.5.2 Klassdiagram 

För att få en överblick över programmet och relationerna mellan de olika 
klasserna brukar ett klassdiagram användas. Det blir också lätt att avgöra om 
programmet har en bra design. Andelen beroenden eller relationer mellan 
klasserna ska var så få som möjligt. 

Ett klassdiagram kan ha olika abstraktionsnivåer beroende på vad det har för syfte. 
Det räcker med att bara ange klasserna och dess relationer men det går också att 
utöka med klassernas attribut och metoder. 

3.5.3 Sekvensdiagram 

För att förstå hur de olika objekten interagerar med varandra används 
sekvensdiagram, vilka är en typ av integrationsdiagram. Diagrammen motsvarar de 
olika betydande användningsfallen där vikten läggs på i vilken ordning de olika 
objekten interagerar med varandra. 
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I ett sekvensdiagram visas de olika aktörerna och objekten som är involverade i 
användningsfallet tillsammans med deras respektive tidslinje nedanför i vertikal 
riktning. Tiden börjar under respektive objekt och ökar i nedåtgående riktning. 
Meddelanden visas som pilar från avsändaren till mottagaren.  

3.5.4 Aktivitetsdiagram 

Ett aktivitetsdiagram är en typ av tillståndsdiagram som bara, eller till stor del 
innehåller aktiviteter. Det är i princip ett flödesschema som representera flödet 
mellan de olika aktiviteterna. Diagrammet används för att demonstrera ett 
dynamiska beteende för processer inom verksamheter och datorsystem. Det går 
också att användas till att specificera interaktionen mellan aktörer i 
användningsfall. Fokus ligger på aktiviteternas sekvens och villkoren som länkar 
samman dem. Sekvensen utgår från en startpunkt och slutar med en slutpunkt. 
Mellan dessa utförs olika aktiviteter och flödet kan vara sekventiellt, utgrenat eller 
parallellt.  

3.5.5 Distributionsdiagram 

Distributionsdiagram används för att beskriva systemets hårdvarustruktur som 
utgör plattformen för mjukvaran. Det går också att ange vilka 
mjukvarukomponenter och vilken hårdvara de befinner sig på. Diagrammet är 
främst användbart när systemet involverar flera olika hårdvaruplattformar som 
t.ex. klienter, web- och databasserverar. 

3.6 Plattform och teknologier 

3.6.1 Utvecklingsmiljö 

För att underlätta utvecklingen av programmet användes en integrerad 
utvecklingsmiljö (IDE). Detta är ett program eller en samling av program som 
består av bl.a. textredigerare, kompilator och verktyg för felsökning. Microsoft 
Visual Studio är en av de största och mest använda utvecklingsmiljöerna. Den har 
inbyggt stöd för ett antal språk som exempelvis C#, C++ och Visual Basic. Vid 
utveckling av detta program användes Visual Studio 2005. 

I Visual studio skapas de flesta projekt från en mall. För detta program användes 
en mall för ett grafiskt Windows-program. Visual studio lagrar sedan alla resurser 
(kod, ikoner, etc.) i en fil som fungerar som en behållare för alla projekt och filer 
som programmet kräver.  

Visual studio innehåller också, förutom de grundläggande komponenterna, en 
”Windows Forms Designer” som underlättar utvecklingen av grafiska 
användargränssnitt för program i Windowsmiljö. Verktyget skapar automatiskt 
kod i C# eller VB.NET som sedan kan användas vid programutveckling.  
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3.6.2 1-Wire drivrutiner och API 

För att kunna kommunicera via 1-Wire-bussen behövdes drivrutiner från Maxim 
Integrated. Dessa drivrutiner tillsammans med ett API och dokumentation fanns 
att ladda ner från deras hemsida. Gränssnittet som Maxim tillhandahåller 
(OneWireAPI.NET), distribuerat som ett dynamiskt länk-bibliotek, kapslar in 
anropen till drivrutinerna för 1-Wire. Det är skrivet i Microsofts J# och kräver 
därmed att Visual J# 2.0 Redistributable och .NET Framework 2.0 är installerat. 

Kommunikationen mellan en PC och ett 1-Wire nätverk sker genom en adapter 
(DSPortAdapter klass) som rent fysiskt är en maskinvaruenhet (1-Wire 
huvudenhet). Det finns olika adaptrar för de olika typerna av portar på en PC som 
seriell-, parallell-, eller USB-port. 

3.6.3 Installation 

En mall för installationsprojekt (”Setup and deployment”) i Visual Studio 
användes för att skapa installationsfilen. Visual studio kände automatiskt av vilka 
komponenter som var tvungna att vara installerade på måldatorn för att 
programmet skulle kunna startas och integrerade dem i installationsfilen. 

Installationsfilen som skapades exekveras sedan av Windows Installer, tidigare 
känt som Microsoft Installer, på användarens dator. Windows Installer är en 
programvara som används för installation, lagring och borttagning av program. 
Den läser filer som följer MSI formatet. En MSI-fil är relationsdatabas som 
innehåller instruktioner och data för installation och avinstallation av en specifik 
applikation under olika förhållanden. Microsoft har lagt till möjligheten att skapa 
filer för Windows Installer i Visual Studio, en möjlighet som utnyttjades i detta 
arbete. 
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4 Resultat 
Gränssnittet designades med användarvänlighet i åtanke. Det betyder att en 
eventuell användare ska kunna använda programmet utan en ingående och 
tidskrävande utbildning eller genom att ha läst utförliga instruktioner. Detta 
innebär i sin tur att endast de mest grundläggande funktionerna har 
implementerats. Dock har möjligheten att namnge de olika sensorerna lagts till då 
detta gör det lättare att skilja de olika sensorerna åt. Installationen är helt 
automatisk efter att den startats. 

4.1 Design 

4.1.1 Användningsfallsdiagram 

De olika aktörerna är i det här fallet är användare, sensorn kopplad till datorn 
och en databas. 

För att förklara vad som äger rum i de olika användningsfallen används ibland 
korta beskrivningar (se bilaga 8.1 Användningsfallsbeskrivningar). 

 

 

Figur 8. Illustration av användningsfall. Aktörerna visas som streckgubbar. Att läsa mätdata från sensor är en 
del av att spara mätdata från sensor, viket markerats med <<include>> i diagrammet. 

4.1.2 Klassdiagram 

Funktionsprototyp använder två klasser, CDataAccess och CSensorCom, för att 
kommunicera med databasen och sensorerna. I klassdiagrammet (figur 9) visas de 
olika klasserna utan respektives metoder och egenskaper. 
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Klassen CSensorCom sköter kommunikation med sensorn, vilket innebär att den 
används för att starta nya uppdrag och ställa in samplingsfrekvens, datum och 
namn på sensorn. Den innehåller även metoder för att läsa insamlad data från det 
senaste uppdraget. För att kommunicera med sensorn hämtas först en referens till 
den ursprungliga 1-Wire adaptern. Detta görs första gången vid uppstart och 
sedan regelbundet för att kontrollera om någon ny iButton har kopplats in. 
Referensen lagras i en variabel av typen DSPortAdapter som är en abstrakt 
basklass för alla 1-Wire port adapter objekt. Det är sedan detta objekt som 
används för att skicka instruktioner till eller ta emot data från sensorn. 

För att skriva de insamlade mätvärdena till databasen används CDataAccess. 
Klassen har ett objekt av typen OleDbConnection (Object Linking and 
Embedding, Database) som är en del av ett API utvecklat av Microsoft för 
åtkomst av data från olika källor på ett enhetligt sätt. Objektet används här till att 
skriva till en Access-databas men kan lika gärna skriva till en Excel- eller SQL-
databas.  

 

Figur 9. Klassdiagram över funktionsprototypens klasser och tredjeparts-API. 

4.1.3 Sekvensdiagram 

Sekvensdiagrammen utgår från de tre användningsfallen som kravspecifikationen 
gav upphov till. Användningsfallet ”starta nytt uppdrag” (figur 10) beskriver hur 
en användare går till väga för att via iButtonApp instruera sensorn om hur den ska 
samla in temperaturdata samtidigt som gammal data från samma senor raderas i 
databasen. 

Fallen ”Läs mätdata från sensor” (figur 11) och ”Spara mätdata från sensorn” 
(figur 12) beskriver hur användaren kan hämta data från vald sensor för att 
antingen spara den till databasen eller visa den direkt i iButtonApp. 
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Figur 10. Sekvensdiagram för andvändningsfallet: Starta nytt uppdrag. 

 

Figur 11. Sekvensdiagram för andvändningsfallet: Läs mätdata från sensor. 
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Figur 12. Sekvensdiagram för andvändningsfallet: Spara mätdata från sensor. 

4.2 Databas 

Databasen var en relationsdatabas och bestod av två olika tabeller, en som 
innehöll information om sensorn och en som lagrade mätvärdena (figur 13).  

Tabellen med de olika sensorerna innehåller förutom namnet på sensorn också 
dess ID-nummer som fungerar som primärnyckel (figur 13). Nyckeln används 
sedan för att binda en sensor till de mätvärdena den har samlat in. Mätvärdena 
lagras i sin tur i en tabell för resultat tillsammans med den tidpunkt som värdet 
uppmättes. 

 

 

Figur 13. ER-diagram för relationsdatabasen. 
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4.3 Installation 
Funktionsprototyp kräver .NET Framework 2.0, vilket i sin tur kräver att Internet 
Explorer (IE) 5.01 och Windows Installer 3.0 är installerat [40]. Vidare behövs 
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 för databasåtkomst. För att 
få tillgång till 1-Wire API som är skrivet i Microsofts J# måste Visual J# 
redistributable 2.0 vara installerat. 

Windows XP kommer förinstallerat med IE 6. Eftersom Windows använder 
Internet Explorer till många av dess underliggande processer och inte bara som 
webbläsare antogs att kravet på Internet Explorer var tillgodosett från början. 

Ett aktivitetsdiagram (figur 14) användes för att visa installationsprocessen för 
olika system. Funktionsprototyp utvecklades och testades för Windows XP men 
bör även fungera med modernare versioner av Windows då det exekveras på 
.NET plattformen. Nyare versioner av Windows kommer med många av de 
nödvändiga komponenterna förinstallerade. Om en äldre version av Windows 
upptäckts under installationsprocessen, avbryts installationen. 

 

Figur 14. Aktivitetsdiagram över installationsprocessen. Här visas även de rekommenderade versionerna av 
respektive komponent. 
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Förutom programmet skulle installationsfilen inkludera en Access-databas och 
OneWireAPI.NET.dll som innehöll 1-Wire API (figur 15). När Windows startar 
ett program som är beroende av ett separat bibliotek söker operativsystemet i 
första hand efter filen i samma filkatalog som programmet laddades i vilket 
innebär att OneWireAPI.NET.dll, sensorData.mdb och iButtonApp.exe 
placerades i samma katalog. 

 

 
Figur 15. Distributionsdiagrammet visar vilka filer som placeras på datorn vid installation av iButtonApp. 

4.4 Gränssnitt 

4.4.1 Starta nytt uppdrag 

När iButtonApp startas visas en lista över vilka sensorer som är inkopplade samt 
två flikar för start av nytt uppdrag (New mission) och läsning av insamlad data 
(Status/Readings) för vald iButton. Listan över sensorer uppdateras automatiskt var 
tredje sekund genom att funktionsprototyp frågar efter inkopplade sensorer. Om 
sensorerna har tilldelats ett namn visas de i listan, annars visas deras ID-nummer. 
En sensor väljs genom att en användare klickar på dess namn, vilket aktiverar de 
två flikarna. Om ingen sensor valts är flikarna låsta (Figur 16). 
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Figur 16. Gränssnitt som visas vid start. Två sensorer ”Sever Room E3012” och ”Hallway B” är inkopplade i 
datorn men ingen har valts. 

När en sensor väljs hämtar funktionsprototypen sensorns adress samt tidigare 
inställda parametrar som namn, sensorns interna klocka och samplingsfrekvens 
(Figur 17). Dessa går sedan att ändra (förutom den unika adressen) till önskade 
inställningar.  

För att ändra sensorns interna klocka så går det att synkronisera den med datorns 
klocka genom att kryssa i Set sensor time to PC time. Detta kan vara användbart om 
sensorn ska anpassas för olika tidszoner eller om den interna klockan måste 
korrigeras. Temperatursensorn DS1921G har t.ex. en garanterad precision på ±2 
minuter per månad vid temperaturer mellan 0°C och +45°C [11]. Under 
samplingsfrekvens går det att ange hur ofta sensorn ska mäta och lagra 
temperaturen samtidigt som en uppskattning av hur länge minnet räcker för den 
specifika samplingsfrekvensen anges. Om sensorn inte ska sluta samla in 
mätvärden när minnet är slut utan istället börja om från början och skriva över 
gamla värden kryssas Enable Roll-Over i. Detta ger användaren möjligheten att 
avgöra hur sensorn ska göra om uppdraget tar längre tid än planerat och allt 
minne är använt. Om Enable Roll-Over är ikryssad kommer all data från uppdragets 
början att skrivas över. Är den inte ikryssad kommer istället all data som kunde ha 
samlats in gå förlorad. 
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För att starta mätning av temperatur används knappen Start new mission. Då ges 
först en varning om att tidigare data på sensorn kommer att skrivas över innan 
uppdraget startas. Sedan skrivs all uppdragsinformation till sensorn tillsammans 
med eventuellt sensornamn. 

 

 

Figur 17. Sensorn ”Sever Room E3012” är vald och all information om den presenteras i fliken New mission. 

4.4.2 Hämta mätdata 

Med en sensor vald i listan över inkopplade sensorer kan man under fliken 
Status/Readings (Figur 18) se information om det pågående uppdraget samt en kort 
fabriksinställd beskrivning av sensorn (under Description). Under Status visas 
uppdragets status, om det är pågående eller avslutat. Vidare går det också att 
avläsa samplingsfrekvensen, om några mätvärden blivit överskrivna samt om 
överskrivning av gamla värden valts. Under Status visas också förutom det datum 
som uppdraget startades också sensorns interna klocka, hur många mätvärden 
som finns lagrade i minnet och hur många värden som samlats in totalt (d.v.s. 
inklusive de värden som eventuellt blivit överskrivna). 
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Under Status/Readings kan man även läsa och spara mätdata för vald sensor med 
knapparna Show Data och Save Data. När användaren klickar på knappen Show 
Data visas mätvärdena i en lista i den ordning som de samlats in tillsammans med 
ett index (Figur 18). Om mätvärdena ska sparas skrivs de istället till en 
accessdatabas tillsammans med den tidpunkt som de olika mätvärdena uppmättes. 
All insamlad data länkas till ett id och ett namn. 

 

 

Figur 18. Användargränssnitt för läsning och sparande av mätdata. 

4.5 Distribution 
Programmet distribueras på en CD tillsammans med .NET Framework, J# 
Redistributable och drivrutinerna till 1-Wire. Med på skivan finns en 
installationsfil som sköter installation av de nödvändiga komponenterna.  

Microsoft avråder från att använda nästlade installationer, dvs. installationer som 
startar andra installationer. Anledningen är att de lätt kan misslyckas då de är svåra 
att underhålla för slutanvändaren [41].  Detta innebär att det finns en risk att 
Microsoft väljer att inte stödja nästlade installationer i framtida versioner av 
Windows Installer. För att garantera att installationen även fungerar då används en 
batch fil som installerar de olika komponenterna i rätt ordning. För att undvika att 
kommandotolken vissas startar batch filen via ett Visual Basic skript. 
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5 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel diskuteras resultat och arbetsprocess samt förslag på hur 
funktionsprototypen skulle kunna vidareutvecklas. Resultatet utvärderas utifrån 
syfte och frågeställningar från introduktionskapitlet. Vidare analyseras 
genomförandet av arbetsprocessen som valts för att besvara frågeställningarna och 
hur de bidrog till slutresultatet.  

5.1 Resultatdiskussion 
Fråga 1: Vilka funktioner är nödvändiga i en PC för ett mätsystem 
bestående av dataloggare kopplade till en PC? 

Detta examensarbete har identifierat funktioner som en användare av ett 
mätsystem bestående av dataloggare kopplat till en PC behöver för att styra 
mätning och datainsamling från dessa. 

Funktionerna beskrivs i bilaga 8.1 Andvändningsfallsbeskrivningar. I detta fall 
motsvaras systemet av programvaran i PC:n. Beskrivningen är generell i termer av 
sensor och mätdata dvs. funktionerna är giltiga för mätning med olika typer av 
sensorer. Sensor i den här beskrivningen motsvarar en smart sensor (dataloggare). 

Användargränssnittet mot funktionerna är lätt att använda utan någon förkunskap. 
Med färre inställningsmöjligheter och beskrivande namn kan användaren snabbt 
komma igång med att hämta temperaturdata och starta nya uppdrag. De 
funktioner som Inventech ville ha med utöver de grundläggande funktionerna 
passade bra in med de övriga. Möjligheten att ändra namn på sensorerna lades till 
bland inställningarna för att starta nytt uppdrag och sparande av data placerades 
tillsammans med verktyg för inläsning av data. 

Fråga 2: Hur kan ett minimalistiskt program för kommunikation med en 
dataloggare se ut? 

Vad programvaran kan göra och vilka yttre aktörer programvaran kommunicerar 
mot beskrivs av användningsfallsdiagram (figur 8) samt 
användningsfallsbeskrivningar (Bilaga 8.1). På arkitekturnivå beskrivs 
komponenter och beteende med klassdiagram (figur 9) och sekvensdiagram (figur 
10-12). Vidareutveckling av funktionsprototypen kan ske inom följande områden: 

1. Generalisering av programvara till olika sensorer 
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Programmet utformades för att utföra en uppgift för en specifik sensor, 
trots det skulle programmet skulle kunna göras helt modulärt. Olika 
kontroller och inställningar skulle kunna kapslas in i skräddarsydda 
kontroller. En kontroll är en komponent som kapslar in 
användargränssnittsfunktionlitet i en klass. Def finns tillgång till ett antal 
färdiga kontroller i .NET Framework’s standardbibliotek. För att inte 
behöva skriva en kontroll från grunden går det att bygga vidare på t.ex. 
klassen UserControl som finns i System.Windows.Controls. Genom 
klassen får man tillgång till mycket av den funktionalitet som krävs av en 
sådan kontroll. Användaren kan sedan manuellt ange vilka inställningar 
som är aktuella alternativt ha olika profiler för olika sensorer och uppgifter. 

2. Automatisk detektering av sensorer 

Programmet skulle kunna identifiera vilka sensorer som är inkopplade och 
endast visa de aktuella inställningarna för t.ex. temperatur- eller 
fuktighetsmätning. 

3. Funktioner för visualisering av data 

Ytterligare funktioner som kan läggas till är en grafritare eller andra verktyg 
som hjälper till att visualisera data. 

4. Prestandaförbättringar 

Det finns utrymme för att förbättra prestandan. Tiden det tar att läsa data 
från sensorerna kan tyvärr inte kortas ner då 1-Wire protokollet begränsar 
hastigheteten. Däremot kan tiden det tar att skriva data till en databas 
reduceras betydlig genom att förbättra koden för att skriva till databasen. 
Istället för att skriva rad för rad skulle all data kunna skrivas på samma 
gång. Tyvärr stödjer inte en Microsoft Access den typen av skrivningar på 
samma sätt som en SQL databas gör. Alternativt kan man använda den 
något föråldrade tekniken DAO istället för ADO.NET för att 
kommunicera med databasen vilket kan ge en prestandavinst. Ytterligare 
prestandaökning skulle kunna ske genom användning av klassen 
OleDbTransaction. Vid en transaktion verifieras att alla frågor exekverats 
korrekt i slutet istället för efter varje värde. 

5. Programbibliotek 

Koden är separerad i olika namnrymder vilket ofta görs i C#. Den skulle 
dock kunna delas in i separata programbibliotek vilket skulle underlätta för 
ändringar i koden. Det skulle även innebära att projektet inte behöver 
kompileras om och ändringar i ett programbibliotek riskerar inte att 
påverka andra delar av programmet. Det blir då lätt att ändra saker som 
t.ex. vilken databas eller vilken sensor som programmet ska använda. 
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5.2 Diskussion av Designprocess 
Eftersom en stor del av examensarbetet bestod i att utveckla programvara nämns 
här några observationer och erfarenheter kring programvaruutvecklingsprocessen 
som valts. 

Fördelarna med att följa vattenfallsmodellen bestod i att den var lätt och förstå 
samt förstärker god utvecklingssed, dvs. design först och implementation sedan. 
Utdata från varje steg är klart definierad och hänger ihop med tidigare steg. 

Vattenfallsmodellen förutsätter att kraven är definierade i början. Företaget 
Inventech var t.ex. inte helt säkra på vilka krav de hade och en del förutsättningar 
ändrades under arbetes gång. Det var främst vilket programmeringsspråk och 
databas som skulle användas samt vilken den tilltänkta målgruppen var. Då 
programmeringsspråket inte påverkade designen nämnvärt ställde avsaknaden av 
målgrupp och val av databas till de största problemen. Förmodligen skulle det ha 
hjälpt att använda sig av ett antal prototyper som kunde fastställa hur 
programvaran skulle utformas. Det är ofta svårt att ändra tidigare beslut när en 
vattenfallsmodell används. Men då projektets storlek var förhållandevis litet gick 
det relativt lätt att ändra. 

Vid användning av en vattenfallsmodell kan ytterligare problem uppstå med det 
sekventiella arbetsflödet när fel eller brister upptäcks under utvecklings gång. 
Tyvärr är inte processen helt realistisk då programutveckling i grunden är iterativ. 
Oftast görs åtminstone någon prototyp av systemet innan allt är planerat och 
testning sker kontinuerligt under utvecklingen. Om vattenfallsmetoden följs strikt 
finns det en risk för att slutresultatet inte alls är vad kunden förväntat sig då t.ex. 
missförstånd eller rena felaktigheter kan ha kommit med i något steg. Det är av 
denna anledning som programvara oftast utvecklas parallellt med designen. Om 
programvaran som ska utvecklas är något mindre och har en tydlig 
kravspecifikation fungerar dock vattenfallsmodellen någorlunda väl. 

En utvecklingsmodell för iterativ utveckling med delsteg hade kunnat hjälpa att 
tidigare upptäcka kravändringar men hade då också krävt att Inventech hade varit 
delaktiga i varje iteration. En iterativ utvecklingsmodell kräver en tydligare 
beskrivning av arbetsstegen och en planering av delstegen för varje iteration. 
Sammantaget kan man säga att det är svårare att komma igång med en iterativ 
utvecklingsprocess. Det krävs att man jobbar i ett företag som har processer, 
metoder och verktyg som stöder en sådan utvecklingsprocess. I det här projektet 
hade det varit alltför tidskrävande att bygg upp en sådan struktur. 

5.3 Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuteras metodsteg i utvärderingsmetoden efter hur bra de har 
fungerat under arbetets gång. Listan på alla metodsteg finns i kapitel 3.1. 

Definition av funktionsprototyp 
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Uppdragsgivaren hade från början tänkt sig ett distribuerat mätsystem med flera 
datainsamlingsstationer (klienter). Varje datainsamlingsstation skulle samla in 
mätdata lokalt från dataloggare och via internet rapportera data till en central SQL 
databas. Efter några veckor ändrade man sig till att bara använda en 
datainsamlingsstation för att samla in mätdata från dataloggare och spara data i en 
Microsoft Access databas. 

Arbetssätt och programvaruteknik 

Programutvecklingsprocessen som användes för att ta fram specifikation, design 
och testad kod kan liknas vid Vattenfallsmodellen. Under utvecklingstiden har 
bristerna i denna process blivit tydliga då uppdragsgivaren ändrat förutsättningar 
ett flertal gånger. En iterativ process hade dock inte varit möjlig i detta fall då 
enbart begränsad kontakt kunde hållas med uppdragsgivaren.  

Programmet skrevs i C# då detta ansågs fördelaktigt (se avsnitt 2.3.2). Även 
uppdragsgivaren var van vid detta språk och hade gedigen erfarenhet i 
programutveckling i .NET miljö. Då funktionsprototypen skulle underhållas samt 
vidareutvecklas till färdig produkt av uppdragsgivaren ansågs C# vara det mest 
lämpliga programmeringsspråket. Detta innebar dock att mer tid lades ner på 
programmeringen än vad som var planerat från början då nya kunskaper om C#-
programmering fick inhämtas under arbetets gång. Tiden som lades ner på 
programmeringen var mer än planerat bl.a. på grund av att utvecklingen krävde 
kunskap i C# programmering 

Utvärdering av funktionsprototyp 

Förståelsen för vilka funktioner en användare antas behöva ökade under 
utvecklingens gång. Återkoppling från uppdragsgivaren kunde först ges när 
funktionsprototypen var klar för utvärdering. Detta gjorde att ändringar i 
programvarukraven kom sent i utvecklingen och att ändringarna blev 
tidskrävande. 

5.4 Slutsatser och rekommendationer 

5.4.1 Slutsatser 

En dataloggare innehåller nästan ett helt mätsystem i en kapsel. Användbarheten 
och spridningen av dataloggare skulle öka väsentligt om leverantörer tillhandhöll 
enkla användargränssnitt baserade på kunders behov och efterfrågan. 

Idag utvecklar många dataloggstillverkare en programvara som stöder alla deras 
produkter och som inkluderar alla verktyg som en eventuell användare kan tänkas 
behöva. Fördelen är att det blir lättare och därmed billigare att underhålla en enda 
version av programvaran. Dock förs utvecklings- och underhållskostnaderna över 
till kunderna. En mer specialiserad programvara har stor potential att minska 
kunskaps- och tidsbelastningen ute hos kunden och därmed öka kundnöjdheten 
hos befintliga kunder, samt öppna dörrar för nya kunder som inte själva besitter 
den kompetens som idag behövs för att anpassa och underhålla programvaror. 
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5.4.2 Rekommendationer 

Genom att utveckla olika versioner av programvaran utifrån de vanligaste 
användningsfallen kan dataloggstillverkarna göra deras produkter mer attraktiva 
för kunder som inte vill eller kan lägga ner tid och pengar på att lära sig ett 
komplicerat program med funktioner de inte behöver. Detta arbete demonstrerar 
hur ett sådant program kan se ut.  

Leverantörer av dataloggare bör utveckla mer lättanvända gränssnitt motsvarande 
det som togs fram i funktionsprototypen. Det skulle öka kundbasen och göra det 
möjligt att sälja fler dataloggare till en bredare industri. 

Utvecklare av mätsystem (innehållande en eller flera olika dataloggare) bör utgå 
från funktionsprototypen och utveckla en produkt utifrån de rekommenderade 
förbättringarna som beskrivs i resultatdiskussionen. 
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7 Bilagor 

7.1 Användningsfallsbeskrivningar 

 

Användarfall Starta mätapplikation 

Aktör Användare, Sensor 

Beskrivning 1. Användaren startar applikationen (iButtonApp). 

2. Systemet ritar upp användargränssnittet. 

3. Systemet frågar efter anslutna sensorer. 

4. Sensorerna svarar med dess ID-nummer. 

5. Systemet listar alla hittade sensorer. 

 

Användarfall Starta nytt uppdrag 

Aktör Användare, Sensor 

Förutsättningar Minst en sensor kopplad till datorn. 

En sensor är vald. 

Beskrivning 1. Användaren ställer in uppdragsparametrar. 

2. Användaren startar ett nytt uppdrag. 

3. Systemet beordrar nollställning av mätdata i sensorn. 

4. Sensorn nollställs. 

5. Systemet skickar uppdragsparametrarna till sensorn. 

6. Systemet beordrar start av ny mätning. 

 

Användarfall Läs mätdata från en sensor 

Aktör Användare, Sensor 

Förutsättningar Minst en sensor kopplad till datorn. 

En sensor är vald. 
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Beskrivning 1. Användaren väljer sensor. 

2. Systemet ber sensorn om mätdata. 

3. Sensorn sickar mätdata. 

4. Systemet tar emot mätdata. 

5. Systemet skriver ut mätdata i en lista. 

 

Användarfall Spara mätdata från en sensor 

Aktör Användare, Sensor, Databas 

Förutsättningar Minst en sensor kopplad till datorn. 

En sensor är vald. 

 

Beskrivning 1. Användaren väljer sensor. 

2. Systemet hämtar mätdata (se Läs mätdata från sensor). 

3. Systemet öppnar databasen för skrivning. 

4. Systemet skriver mätdata till databasen. 

5. Systemet stänger databasen. 

 

Användarfall Presentera mätdata 

Aktör Användare, Databas 

Beskrivning 1. Användaren väljer sensor. 

2. Systemet öppnar databasen för läsning. 

3. Systemet hämtar data för vald sensor. 

4. Systemet stänger databasen. 

5. Systemet presenterar mätdata för användaren. 

 

7.2 Kravspecifikation 
Programvaran ska uppfylla följande krav: 
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 Programmet ska fungera i Windows XP eller senare. 

 Programvaran ska kunna hämta de data som en iButton har samlat på sig 
under angiven tidsperiod (Figur 19). 

 De sensorer som programvaran ska kommunicera med är olika typer av 
temperatursensorer. 

 Samplingsfrekvens, datum och namn för en specifik iButton ska kunna 
ställas in. Inställningarna ska sparas i sensorns minne på reserverade 
minnesadresser. Detta innebär att ett uppdrag skapas. 

 All uppmätt data från olika sensorer ska kunna sparas till en lokal databas. 

Företaget ställde ytterligare följande krav: 

 En installationsfil ska installera programvaran tillsammans med nödvändiga 
tredjepartskomponenter. 

 Namn ska kunna tilldelas specifik sensor för lättare identifiering. 

Om tid fanns skulle även följande implementeras: 

 Stöd för en sensor som klarar av att mäta fuktighet (DS1923). 

 Uppmätt data ska kunna sparas över internet till en databas som ligger på 
en central server (Figur 19). 

 Resultatet ska vara tillgängligt genom en webbläsare med hjälp av en Java 
applet (Figur 19). 

 

 

Figur 19. Dataöverföring över Internet. Programvaran skriver mätdata från sensorn till servern som sedan kan 
hämtas med en Java applet. Bilden gjordes i Cacoo [42]. 
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