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 I 

FF ÖÖ RR OO RR DD   
 
Detta examensarbete är en del av civilingenjörsutbildningen inom 
datateknik på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har genomförts åt 
företaget Condotech i Luleå under sommaren och hösten 2007. Lech 
Kaniuk och Fredrik Öhrn på Condotech har varit till stor hjälp både för att 
de gav mig förtroendet att genomföra examensarbetet hos dem, men 
också för många kreativa idéer under arbetets gång. 
 
Arbetet har gett mig möjligheten att använda mina kunskaper inhämtade 
från utbildningen och applicera dem i ett omfattande projekt under 
tidspress. Detta har även lett till många nya kunskaper och erfarenheter 
som jag tar med mig till framtida projekt.  
 
 
 
 
 
  
Tobias Englund 
Luleå, oktober 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 II 

SS AA MM MM AA NN FF AA TT TT NN II NN GG     
 
Släckte du lampan i hallen innan du åkte till jobbet idag? Eller glömde du 
kanske låsa dörren? Skulle det inte vara perfekt om du enkelt kunde ta 
upp din mobiltelefon och kontrollera det nu? 

Detta är exempel på funktioner som Condotechs webblösning innehåller. 
Examensarbetet handlar om att skapa en webbaserad produkt som knyter 
samman olika typer av komponenter som är integrerade i hemmets 
produkter. Användarna av webblösningen kan maximera sin 
levnadskomfort, samtidigt som de kan minimera kostnader genom att de 
får översikt över förbrukning.  
 
Det kommer att vara möjligt att nå webblösningen både genom en dator 
med Internetuppkoppling och genom en mobiltelefon. Användarna blir 
inte begränsad till en typ av webbläsare eller blir tvingade att ladda ner 
program eller tillägg för att kunna ta del av informationen.  
 
En viktig del av arbetet har varit möjligheten för den inloggade kunden att 
se sin förbrukning och på ett smart sätt se jämförelser mellan olika dagar 
och månader. En annan del är att låta kunderna på ett enkelt sätt kunna 
skapa och få översikt över scheman för olika komponenter. Detta kan 
gälla av- och påslagning av belysning och andra strömbrytare, eller värdet 
för önskad temperatur i olika rum. 
 
 
 



 III 

AA BB SS TT RR AA CC TT   
 
Did you turn off the lights when you left for work today? Or maybe you 
forgot to lock the door? Wouldn’t it be great if you could pick up your cell 
phone and check this right now? 
 
These are all examples of the functionalities of the Condotech web 
solution. This master thesis is about the work on creating a web based 
product that integrates the components in the home. The users of the 
web solution can maximize their home comfort as well as minimizing the 
costs by getting a better overview of the consumption.  
 
It will be possible to access the web based solution both from an internet 
connected computer and a cell phone. The users will not be limited to a 
specific type of browser or forced to download and install any kind of 
software. 
 
An important part of the work as been to make it possible for the users to 
get an overview of their consumption and easily compare different days 
and months. One other important part is to let the users create and view 
different components schedules. This could be used to turn lights or 
other switches on or off, or entering a room temperature.  
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II NN LL EE DD NN II NN GG   

BB AA KK GG RR UU NN DD   
Allt fler funktioner flyttar ut på Internet och blir på så sätt tillgängligt var man än befinner sig. Det har 
länge varit möjligt att sköta bankärenden och deklarera över Internet. Även funktioner i hemmet får 
en helt annan funktionalitet genom att man alltid har tillgång till det. Idag finns det digital-tv-boxar 
och mediacenter-lösningar som låter dig skapa inspelningar av tv-program genom Internet. 
 
Det finns företag som idag erbjuder styrning av hemmet genom sammankopplade komponenter, men 
det är främst industrier och stora företag som använt sig av detta. Det är även dem som kan räkna 
hem den största ekonomiska besparingen när det gäller att automatisera funktioner. När det kommer 
till alternativ för vanliga konsumenter, så är det oftast dyrt och svårt att installera i efterhand. Detta 
beskrivs bland annat i [1]. Condotechs idé bygger på att deras system ska ha stöd för alla olika typer 
av komponentstandarder.  
 
Genom att samarbeta med hustillverkare är deras förhoppning att kunder ska kunna köpa ett 
specialanpassat paket, individuellt anpassat för dem, i samband med ett husköp. Det gäller också att 
lägga fokus på nyttan av det smarta hemmet och därigenom få kunden att spara både tid och pengar, 
men också vinna bekvämlighet. 
 
 

SS YY FF TT EE   OO CC HH   MM ÅÅ LL   
Examensarbetets syfte är att leverera en demonstrationsprodukt som Condotech kan använda för 
vidareutveckling, tillsammans med framtida finansiärer. Denna produkt kommer att bestå av både en 
webblösning och en mobiltelefonlösning. Det ska finnas en databas för all slags lagring av kunder och 
mätdata, utformad med åtanke på framtida behov. En viktig del av arbetet ska vara fokus på 
användarvändlighet och enkelhet, för att få en bra grund att bygga vidare på. 
 
 

AA VV GG RR ÄÄ NN SS NN II NN GG   
Arbetet med demonstrationsprodukten kommer att begränsas till fem olika typer av komponenter. All 
typ av mätdata kommer att vara slumpmässigt genererad under arbetet. Arbetet kommer inte omfattas 
av test eller konfigurering av komponenter utan endast vara en mjukvarubaserad startpunkt för 
företaget Condotech att arbeta vidare med. 
 
 

UU PP PP LL ÄÄ GG GG   OO CC HH   UU TT FF ÖÖ RR AA NN DD EE   
Arbetet delas upp i mindre steg enligt Figur 1. Webblösningen kommer att redovisas för Condotech 
vid två tillfällen. Första gången blir en demonstration av grafisk layout tillsammans med menysystem. 
Den andra redovisningen blir av slutprodukten tillsammans med dokumentation och de verktyg som 
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Förstudie kring val av 
programmeringsspråk
 

Utveckling Visning av del 1 
av webblösningen 
för Condotech 

Utveckling Visning av slutliga 
webblösningen för 
Condotech 

Möte med Condotech 
om kravspecifikation. 

Rapportskrivning 

Testkörning Testkörning 

Figur 1. Blockdiagram över examensarbetets utförande. 

behövs för implementering av databasen.  
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SS TT UU DD II EE   II NN OO MM   SS MM AA RR TT AA   HH EE MM   

HH II SS TT OO RR II KK   
Termen smarta hem har förändrats en hel del, om man jämför med vad det betydde för tjugo-trettio 
år sedan. De första lösningarna som presenterades var en enklare fjärrstyrning av strömbrytare. Idag, 
när Internet och datorer är självklarheter, har också termen fått en helt ny betydelse. Det handlar inte 
längre om att bara styra, utan också användning av tvåvägskommunikation där avläsning och 
registrering av mätdata, kan användas för att göra systemet intelligent och mer tillgängligt.  
 
Det finns olika metoder för att göra komponenter i hemmet smarta. Det första steget är att lösa 
problematiken när det gäller vad för typ av enheter man ska styra. Gäller det temperaturavläsning 
eller lampor är det oftast inget problem att installera på redan befintlig utrustning. Det blir betydligt 
svårare att styra redan monterade värmeelement eller svåråtkomliga funktioner såsom dörrlås.  
 
Det andra steget är att bestämma hur kommunikation och styrning ska fungera. Idag finns det enkla 
och billiga mottagare för envägskommunikation när det gäller av- och påslagning av en lampa. Mellan 
lampans strömkontakt och husets vägguttag placeras en mottagare som lyssnar på signaler från en 
sändare, fjärrkontroll. Signalerna kan överföras genom radiosignaler eller annan trådlös 
kommunikation. Strömförsörjningen är inget problem då mottagaren är inkopplad i elnätet. Det blir 
dock svårare att integrera utrustning där det vanligtvis inte finns tillgång ström. För att styra 
låsningsfunktionen i dörrar krävs en komponent som sköter motoriken i låset, samtidigt som den ska 
lyssna på signaler. För detta krävs ingrepp i väggen för att komponenten ska få tillgång till 
strömförsörjning.  
 
Beroende på vilka önskemål användaren, om personen är handikappad eller en äldre människa, så 
krävs kanske olika lösningar. Den som kan vara den mest ekonomiska lösningen i ett fall, kan i 
slutändan bli väldigt kostsamt i ett annat. I artikel [1] konstateras att ändringar i tekniska lösningar 
kostar mindre desto tidigare i utvecklingen de inträffar.  
 
Det som passar användaren under första året, kan bli svårt att bygga ut och förändra i framtiden. 
Artikeln rekommenderar därför att man noggrant går igenom olika situationer för att bestämma 
vilken teknik som är bäst lämpad. De varnar också för att använda för mycket teknik då detta kan leda 
till alldeles för komplexa lösningar. De ger ett exempel med en tekokare hos en person med ett 
handikapp som förhindrar användandet av en traditionell kokare. För att göra ett fullständigt säkert 
system måste det ske en kontroll av vad för vätska som är insatt, om det är korrekt mängd. I detta fall 
måste helt enkelt tekniken få ta ett steg tillbaka och ansvaret får istället ligga hos användaren. 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

KK OO MM MM UU NN II KK AA TT II OO NN SS SS TT AA NN DD AA RR DD EE RR   
Detta avsnitt kommer att presentera några av de kommunikationsstandarder som finns på marknaden 
idag. Examensarbetet har inte berört denna detalj utan ska fungera oavsett vad som blir systemets 
kommunikationssätt. Avsnittet kommer endast vara en enklare introduktion till hur de olika 
lösningarna fungerar.  
 

XX 11 00   

Den första standarden som blev allmänt känt och började användas i vanliga 
hem, heter X10 och började utvecklas 1975. Användningsområdet är 
begränsat, då X10 endast klarar av envägskommunikation. Det gör att det 
endast möjliggör funktioner såsom av- och påslagning av en eller flera 
mottagare. Den använder analoga signaler genom befintliga strömkablar. Det 
gör det möjligt att enkelt installera i exempelvis en lägenhet och ta med sig 
när man flyttar.  
 
Sändaren ger ifrån sig en signal som går ut i elnätet och hittar till rätt med hjälp av att varje mottagare 
har ett namn. Tyvärr begränsas namnet till en bokstav, mellan A och P, därefter en siffra mellan 1 och 
16. Detta ger 256 unika namn och kan bli ett problem när antalet inkopplade enheter växer. 
Förenklat kan man förklara det som så att signalen till mottagaren skickas genom att pulsen 
synkroniseras med växelströmmen. Alla inkopplade mottagare lyssnar efter signaler och när 
sinuskurvan passerar nolläget, söker de efter pulser på 120 KHz, till skillnad på vanliga elnätet som 
genererar 50 Hz.  
 

LL OO NN WW OO RR KK SS   

Den standard som är mest utbredd bland företag är LonWorks. Det är bolaget Echelon som ligger 
bakom tekniken som lanserade 1990. Det är en dyr lösning jämfört med andra tekniker men det är 
också en mer komplett lösning, som inte bara funkar i elnätet utan också genom telefonnätet, 
nätverkskablar eller över trådlös kommunikation. För att kunna styra komponenter så krävs det att 
man bygger in ett chip. Detta är grunden för standarden och detta chips kallas neuron och består av 
tre 8-bitars processorer. Två av dem används för kommunikation och en används för 
komponentspecifika programkoden. Samtliga komponenter kommunicerar med varandra med hjälp 
av peer-to-peer-teknik utan någon central enhet.  
 

CC EE BB UU SS   

Arbetet med standarden CEBus, Consumer Elecronic Bus, inleddes under 1984 av organisationen 
Electronic Industries Alliance. EIA är ett samarbete mellan olika tillverkare av elektronik. Eftersom 
X10 hade sina brister började denna standard växa fram för att erbjuda fler möjligheter. Den första 
specificeringen av standarden kom 1992. Precis som LonWorks så erbjuder CEBus flera 
överföringsmöjligheter. När det gäller överföringen av signaler genom elnätet så är det inte lika 
begränsat som X10, utan det finns högre säkerhet och stabilitet. 
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KK NN XX     

Den mest moderna standarden heter KNX, som administreras av Konnex, därav 
förkortningen.  Det är en vidareutveckling och sammanslagning av de tidigare 
standarderna European Home System Protocol (EHS), BatiBus och European 
Installation Bus (EIB). Precis som CEBus så går det att använda flera olika sätt 
att kommunicera med komponenterna. En stor fördel med KNX är att det går att använda ett brett 
spektrum av hårdvara som central knytpunkt, allt mellan en enkel mikroprocessor till en 
standarddator.  
 
 

MM AA RR KK NN AA DD EE NN   FF RR AA MM   TT II LL LL   II DD AA GG   
Läser man examensarbeten och artiklar från början av 2000 så beskriver samtliga en positiv bild av 
situationen i Sverige.  Sveriges största elbolag Vattenfall, hade en tjänst som de kallade Sensel och 
som erbjöd lösningar för smarta hem till kunder. I rapport [2] beskrivs Sensel på följande sätt: 
 

Sensel erbjuder idag sju stycken tjänster för privatpersoner. Sex av dessa är larmtjänster. Det 
innebär att användaren kan få larm skickade till mobiltelefonen om exempelvis en spisplatta är 
påslagen vid en tidpunkt då den borde vara avstängd. Användaren kan däremot inte åtgärda 
problemet utanför hemmet, utan måste åka hem och manuellt stänga av plattan. Andra vaktande 
tjänster som erbjuds är larm vid för hög kyl- eller frystemperatur, vid inbrott och rökutveckling samt 
då disk- eller tvättmaskinen läcker vatten. Endast den sjunde tjänsten, värmestyrning av hemmet, 
kan styras, det vill säga åtgärdas utanför hemmet. Fler styrande tjänster håller på att utvecklas och 
kommer att finnas på marknaden inom det närmsta året. 

 
I samma rapport finns även information om ett annat företag som hette Ehem och som erbjöd fler 
funktioner än Sensel. I en jämförelse beskrivs Ehem som en bättre lösning. 

 
Skillnaden mellan Sensels och eHems lösningar ligger, förutom i användning av standard, i 
tillämpningen av tjänsterna. Sensels system kan, som tidigare nämnts, för närvarande enbart 
hantera tjänster av vakthavande karaktär. eHems system kan däremot hantera tjänster av styrande 
karaktär. Här kan du exempelvis stänga av spisen även utanför hemmet. 

 
Nyteknik skriver i juni 2000 [3] om hur smarta hem är en värdefull framtida marknad. 
 

Tanken är att det i framtiden ska gå att styra det mesta i hemmet via datorn, mobiltelefonen eller 
en vanlig fjärrkontroll. Mängder av svenska företag satsar nu stora summor på att utveckla nya 
tekniska lösningar. Orsaken är att marknaden för automatiska eller smarta hem väntas vara värd 
över tio miljarder bara i Norden om några år. 

 
I slutet av 2001 var tonläget inte lika positivt utan nu hade många företag blivit tveksamma till sina 
satsningar. Tidningen Energivärlden publicerar i en artikel [4] följande kommentar från vattenfall. 
 

Efter en trög testförsäljning av smarta tjänster och en noggrann marknadsanalys har Vattenfall i vår 
bromsat sin satsning på tjänster för smarta hem. Marknaden är inte mogen och den dröjer flera år, 
menar Vattenfall. 

 
Vidare beskriver Vattenfall att även andra företag sett samma tendenser. Vattenfall tar betalt vid 
starttillfället och även en fast månadsavgift på 275 kronor. Konsulten Johan Strid som är speciallist på 

”
”

” ”
” ”

” ”

”
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affärslösningen opponerar på den något höga prisbilden. Han ger följande kommentar till 
Energivärlden. 
 

Själv betalar jag samma summa till ett vaktbolag för att de ska rycka ut med sirener och blåljus när 
tjuvlarmet går… 

 
Under perioden 2000 till slutet av 2001 förändrades alltså synen på smarta hem. En förklaring är att 
den stora it-kraschen på börsen inträffade under den perioden. Många it-bolag gick i graven eller tog 
stor skada då all positivism och framtidstro helt plötsligt raserades, när övervärderade bolag inte 
kunde visa några vinster. Om man idag gör en sökning på sensel vattenfall på sökmotorn Google 
hittar man gamla artiklar daterade innan it-bubblan.  Där tror vattenfall att det ska finnas 150 000 
anslutna svenska hushåll under år 2000, med en fortsatt tillväxt på 200 000 nya hushåll varje år. Det 
skulle fram till dagens datum ha över en och en halv miljon anslutna hushåll. Idag finns inte längre 
domänen sensel.se registrerad och ingen information går att hitta på vattenfalls hemsida.  
 
Ehem hade, liksom Sensel, stora visioner och blev innan kraschen uppköpta av företaget Frontyard. I 
en artikel i DN från 2004 [14] beskrivs hur företaget Ehems aktie gick från 1 öre till 37 kronor på bara 
några månader under 2000. Detta gjorde att företaget värderades till 418 miljoner. I samband med 
uppköpet ökade aktien till 87 kronor. Bolaget gick dock i konkurs i slutet av 2002. Om man idag 
besöker ehem.se möts man av en webbutik som säljer olika produkter för hemmet. 
 
En annan förklaring till att utvecklingen näst intill stått still, är att marknaden för sex-sju år sedan inte 
var mogen för tekniken. Datorer och Internet var fortfarande något relativt nytt. Idag ser läget 
annorlunda ut. Enligt en undersökning gjord av statistiska centralbyrån så hade 57,3 % av de svenska 
hushållen tillgång till dator i hemmet år 1999-2000.  Denna siffra var på våren 2006 78 %. När SCB 
undersökte tillgången till Internet i hemmet så var siffran 38,8 % 1999-2000 medan den var 83 % 
2006. Något som inte kommer fram i statistiken är att tjänsterna på Internet bara blir fler och mer 
avancerade. Så länge det finns tid och pengar att spara så vågar även den breda massan att pröva nya 
tjänster.  
 
Budskapet från Skatteverket är exempelvis att man ska deklarera på Internet för att få 
skatteåterbäringen snabbare på kontot. Försäkringskassan använder samma metod och tipsar om att 
anmäla sjukdom och vård av barn direkt på Internet. Genom att använda e-legitimation slipper man 
fylla i blanketter på traditionellt sätt och får ersättningen snabbare.  
 
Detta är exempel på hur framtoningen av tjänsterna inriktar sig mer på nyttan, än den tekniska delen. 
Under åren 2000-2001 fokuserade företagen istället på vad som var tekniskt möjligt snarare än vad 
kunderna egentligen ville ha. Detta framgår tydligt i ett citat av Stefan Möllerberg som jobbade på 
byggföretaget JM i Stockholm. Tidningen Energivärlden [4] publicerade hans kommentar mot 
prylfixeringen. 
 

 Kunderna efterfrågar inte en massa smarta tekniska lösningar och vem vill ha en tv på kylskåpet… 
 
Artikel [5] berör också det faktum att teknik inte ska användas bara för teknikens skull. Där beskrivs 
hur avancerad teknik kan vara kraftfullt när det används på rätt sätt, men också vara begränsande för 
användaren, om den inte är stabil och utför vad det är ämnad för. Första steget för utvecklaren av ett 
smart hem är, enligt artikeln, att omforma användarens behov, till en plattform att bygga vidare på. 

”

” ”

”
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Det är viktigt att tillgodose behoven redan från starten, för att undvika ett läge där allting måste göras 
om från grunden. Vidare beskrivs hur viktigt det är att upprätthålla användarvänligheten samtidigt 
som systemet utvecklas och blir interaktivt. Artikeln refererar även till artikel [6]. Där återfinns 
följande citat. 
 

What can technology do to help?” is almost always the wrong question. 
 
Det gäller alltså att först se vilket behov som finns och därefter utveckla tekniken. En studie 
publicerad i artikel [7], visar på en intressant metodik för att testa produkter hos tänkta användare. 
De arbetade fram en fungerande prototyp som sedan personerna fick testa att använda. Produkterna 
var inte utvecklade för något speciellt ändamål, utan meningen var att testpersonerna själva skulle 
komma på användningsområden. De var inte begränsade i sitt tankesätt när det gällde hur 
prototypen skulle fungera och kunde på så sätt komma fram till ny design och användning.  
 
Testpersonerna fick små trådlösa LCD-displayer som de kunde ha i sin hand samtidigt som de fick 
komma med idéer. I artikeln framkommer det hur de utan teknisk bakgrund hade svårt att bli 
engagerade i testet. Dessa gick att dela upp i två kategorier. Första kategorin var de som kände sig 
nöjda med vad som redan fanns tillgängligt, de hade svårt att tänka sig att prototypen skulle kunna 
hjälpa dem. Den andra kategorin var personer som tyckte prototypen kändes som science fiction och 
kunde inte relatera tekniken till sina vardagliga sysslor och behov. Bortser man från dessa så var testet 
framgångsrikt. Personerna kunde se nyttan av prototypen och gjorde dem engagerade på ett helt 
annat sätt en vad en teknisk beskrivande text kan göra.  
 
Detta är exempel på hur man tidigt i utvecklingen kan använda sig av testpersoner som kan styra 
utvecklingen i en riktning som inte utvecklarna tänkt sig. Utvecklarna är ofta begränsade i sitt 
tankesätt till vad som är tekniskt möjligt medan testpersoner ur produktens målgrupp kan tänka 
friare.  
 
 

NN YY AA   TT EE KK NN II SS KK AA   MM ÖÖ JJ LL II GG HH EE TT EE RR   
Det företaget Condotech vill göra är att ta sig in på en marknad som stått stilla de senaste åren, med 
en produkt där kunderna inte behöver bry sig om tekniken bakom. Om kunden kan hantera en 
mobiltelefon eller dator, så ska den även kunna hantera Condotechs lösning.  
 
I artikel [8], redovisas arbete och utvärdering av en prototyp, där mobiltelefoner används för att 
interagera med omgivningen. Artikeln kommenterar hur det under de senaste åren börjat växa fram 
ett stort intresse för nya mobila tjänster. Prototypen som presenteras kan användas för att styra och 
hämta information från objekt i verkligheten. De har även genomfört en studie med hjälp av en 
testgrupp på 20 personer. Varje person blev utrustad med en mobiltelefon och blev därefter placerad 
i ett rum. Inom nära räckhåll från där de satt fanns en radio, några meter bort en cd-spelare och i ett 
annat rum en temperaturmätare. De fick välja mellan tre olika metoder för att kommunicera med 
omgivningen, peka mot, söka efter eller placera mobiltelefonen direkt mot objekten.  
 
Resultatet av studien med radion blev att testpersonerna placerade sina mobiltelefoner på radion. 
Personerna tyckte detta var det snabbaste och enklaste sättet då de satt så pass nära objektet. När det 

”
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gällde cd-spelaren så hade det inneburit en fysisk ansträngning att förflytta sig fram till den, så där 
valde testgruppen att peka mot den istället. Temperaturmätaren i ett annat rum innebar också en 
förflyttning för att ta på den och att peka mot den var inte möjligt eftersom siktet blockerades av en 
vägg. Här valde gruppen att söka efter mätaren med hjälp av prototypen i mobiltelefonen. 
 
Detta är intressanta lösningar som är möjliga att integrera i ett smart hem. Lärdomen av resultatet är 
att det krävs att systemet i hemmet ska fungera på flera olika sätt. Beroende på var i huset användaren 
befinner så behövs olika metoder för att styra. Om användarna i huset måste ansluta till en 
webblösning för att släcka lamporna så upplevs inte längre hemmet smart. Det kommer alltid att 
finnas kvar ett visst behov för vanliga traditionella strömbrytare i nära anslutning till lampan när 
användaren är hemma. Condotechs smarta hem kommer att bestå både av en webblösning och en 
mobilanpassad lösning för att administrera hemmet. Att bara erbjuda en av dessa hade varit att 
begränsa användarvändligheten, eftersom det finns olika tillfällen då det är enklare eller bättre att 
använda sig av en av dessa. 
 
Artikel [5] kommenterar också valet av kommunikationslösning. Författarna har tillsammans 
erfarenhet av att ha byggt över 30 smarta hem sammanlagt. De anser att signaler genom befintligt 
elnät är billigt men det uppstår ofta problem vid strömavbrott. Även om det är en gammal beprövad 
teknik så kan tekniska problem inträffa, som inte enkelt kan åtgärdas. Att dra speciella kablar för 
kommunikationen är en dyr och krånglig lösning som ofta kräver avancerade tekniska lösningar 
utanför systemet. Det alternativet som framstår som det bästa enligt deras expertis, är att skicka 
kommunikationen trådlöst mellan radiosändare och mottagare. Det är en teknik som är relativt ny, 
men som i slutändan ofta blir ett billigare alternativ än att dra speciella kablar i väggar. Lösningen ger 
snabba installationer och som också enkelt år att flytta till en ny plats. 
 
I [1] varnar dock författarna att det växande användandet av trådlösa enheter för mer sig ökade 
säkerhetsrisker. Deras råd är att tidigt i utvecklingen arbeta in säkerhet i systemet för att undvika 
problem och kostnader i ett senare skede. När man använder en överföringsstandard som går att 
avlyssna eller manipulera finns risken att någon obehörig utifrån kan manipulera låsmekanismer. 
Detta kan medföra att försäkringsbolagen blir negativt inställda till hem med allt för mycket ny teknik 
och därigenom höjer premierna för dessa grupper.  
 
En tekniks lösning som blir allt billigare är så kallade RFID-mottagare. De används idag för att bland 
annat märka husdjur med ett unikt nummer kopplat till ägaren. Tekniken är även billig nog att ersätta 
streckkoder som används för prissättning i affärer. I artikel [9] presenteras en teknik där RFID-
mottagare kan användas för att identifiera komponenterna i hemmet. Genom att alla vägguttag 
utrustas med RFID-läsare så kan användarna i hemmet byta plats på exempel lampor och låta 
systemet automatiskt känna av bytet och flytta med inställningar och annan unik information för 
denna komponent.  
 

FF RR AA MM TT II DD AA   BB EE HH OO VV   OO CC HH   HH II NN DD EE RR   
Inom det medicinska området finns stora möjligheter att använda sig av tekniken och kunskapen 
inom smarta hem. I artikel [10] beskrivs hur tekniken kan hjälpa handikappade och äldre människor i 
hemmet. Det kan fungera som stöd och säkerhet för användaren och därigenom ge en större känsla 
av självständighet. Detta ger också möjligheter för personer att bo kvar hemma så länge som möjligt. I 
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artikeln beskrivs hur även dementa tillåts bo kvar där de har sina minnen istället för att bli placerade 
på en sjukvårdsinrättning.  
 
En viktig aspekt inför framtiden är att göra lösningarna användarvänlig för personer utan teknisk 
bakgrund.  Artikeln [11] redogör att minoriteten välkomnar smarta hem medan majoriteten ser 
tekniken som osäker och för mycket science fiction. Men författarna tror att denna syn kommer 
förändras i takt med att tekniken blir mer utbredd. 
 
Artikel [12] redogör att den åldersgrupp som växer snabbast i USA är personer äldre än 65 år. Även 
[13] kommenterar den enorma ökningen av äldre. På trettio år kommer antalet människor över 65 år 
i USA att dubbleras. Samma utveckling förutspås även i andra i-länder.  
 
[12] skriver också hur tillförlitliga smarta hem inte bara är en bekvämlighet utan också en vital del för 
att i framtiden klara av den åldrande befolkningen. För att kunna övervaka personer i ett hem krävs 
flera sammankopplade enheter. Detta beskrivs av författarna som ett osäkert och krångligt system. De 
presenterar istället ett intressant experiment som kan lösa dessa problem. För att få tillförlitlighet och 
flexibilitet byggs alla sensorer in i en och samma enhet. Denna enhet är ett intelligent och 
självnavigerande robothusdjur. Roboten bevakar personerna i hemmet genom att leta upp dem och 
på nära håll göra medicinska insamlingar. Visionen är att man ska kunna placera en i stort sätt 
färdigprogrammerad robot i vilken miljö som helst.  
 
 

SS AA MM MM AA NN FF AA TT TT NN II NN GG   
Det är ingen som vet hur termen smarta hem kommer förändras i framtiden men det som är säkert är 
att behovet för tekniken bara växer. Människor blir allt äldre och blir även mer välkomnande av nya 
tekniska framsteg, så länge fokus hamnar på användarvänlighet och nytta, istället för allt för mycket 
science fiction.  
 
Vilken kommunikationsstandard eller teknisk lösning som är det bästa valet är helt beroende på vad 
användaren önskar för funktioner i hemmet. Det som blir enklast och billigast för ett hem, kan vara 
det dyraste i ett annat. Det beror helt enkelt på vad för styrning och hur många komponenter som 
kommer att finnas i det smarta hemmet.  
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SS TT UU DD II EE   II NN OO MM   PP RR OO GG RR AA MM MM EE RR II NN GG SS SS PP RR ÅÅ KK   

BB AA KK GG RR UU NN DD   
När det gäller klassiska programmeringsspråk såsom C och C++, så har dessa en hög ingångströskel 
för nybörjaren. Den person som programmerar måste oftast ha en djupare insikt i hur en dator 
arbetar med till exempel minneshantering. Språken innehåller också avancerade funktioner som inte 
behövs vid skapande av webbapplikationer. 
 
Därför har man skapat förenklade så kallade skriptspråk, för specialiserade användningsområden där 
användaren snabbt och enkelt kan sätta igång med programmeringen.  
 
Det finns två olika vägar att ta när det gäller programmeringsspråk vid skapande av webbsidor. Den 
enklare typen som körs lokalt hos besökaren, klientspråk, och den mer dynamiska typen som 
kompileras hos webbservern, serverspråk, innan informationen presenteras lokalt hos besökaren. Ett 
populärt användningsområde för serverspråk är webbgallerier där alla förhandsvisningsbilder, länkar 
och information byggs upp när en besökare efterfrågar sidan. Om en ny bild läggs in i galleriet 
behövs ingen ändring. Om istället klientspråk hade används skulle detta medfört en manuell 
uppdatering av koden varje gång en ny bild läggs till eller något annat ändras.  
 

KK LL II EE NN TT SS PP RR ÅÅ KK   
Med klientspråk menar man att programkod exekveras av besökarens webbläsare. Detta kan vara 
enklare HTML-kod eller mer avancerade skript. En fördel är att det medför liten belastning för 
webbservern, även om det är ett stort antal aktiva besökaren inne på servern samtidigt.  
 

HH TT MM LL   

HISTORIK Det var under 1980-talet som några forskare på CERN började strukturera upp grunden 
för det som senare skulle bli HTML, Hypertext Markup Language. Det skapades eftersom det fanns ett 
behov att dela dokument och information mellan forskare. I början var det bara en samling 
ostrukturerade metoder men under 1990-talet började språket att standardiseras. Det är dock inget 
programmeringsspråk i ordets rätta bemärkelse, utan det är mer en samling koder som bestämmer 
utseende och funktion. Det finns till exempel ingen sätt att skriva villkor eller iterera koder. 
 
EGENSKAPER Är man nybörjare finns det många gratisverktyg som hjälper att skapa en hemsida 
utifrån ett enkelt gränssnitt. Det kallas What You See Is What You Get, WYSIWYG, och detta gör det 
enkelt att skapa listor, tabeller och flytta och dra i bilder helt utan att behöva skriva en endaste rad av 
HTML-kod.  
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Även fast man använder andra komponenter såsom ASP eller PHP, så 
kommer man att behöva använda HTML för all typ av presentation i webbläsarfönstret hos besökaren. 
Enbart HTML lämpar sig bäst till enklare hemsidor med statiskt innehåll, men tillsammans med andra 
komponenter blir HTML mycket kraftfullt. 
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CC SS SS   

HISTORIK Förkortningen står för Cascading Style Sheets och används för att definiera hur olika delar 
av HTML-kod ska visas. Det kom till för att göra det lättare att separera komponentegenskaperna från 
själva komponenten. I takt med att möjligheterna med HTML blev allt mer avancerad så började det 
bli svårt att hantera stora mängder parametrar. Genom att flytta ut alla parametrar för en tabell till ett 
eget dokument blir koden enklare att överblicka, men också enklare att standardisera. Vanligtvis 
skrivs all CSS-kod i ett eget dokument med ändelsen ”.css” vid sidan om övriga filer. 
 
EGENSKAPER Det är väldigt praktiskt att använda sig av CSS vid skapande av HTML. Man kan spara 
mycket tid genom att skapa en regel för hur rubriker och textdelar ska se ut. Vill man i efterhand 
ändra teckensnitt eller textfärg, så gör man det i CSS-filen istället för att ändra det på varje 
förekommande ställe, som ibland finns i flera olika HTML-dokument.  
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Största nyttan med CSS har man vid skapandet av större hemsidor. Man 
vill oftast att alla rubriker, tabeller och delar ska ha samma utseende. En annan praktisk funktion är 
möjligheten att ha flera olika CSS-filer kopplade till en hemsida. På så sätt kan besökaren ändra till en 
CSS med större text eller högre kontrast. 
 

WW MM LL   

HISTORIK I samband med det stora utbrottet av mobiltelefonin och Internet skapades denna 
standard kallad Wireless Markup Language. Hemsidor i HTML är oftast för stora att visas i en 
handdator eller mobiltelefon med liten bildskärm. 
 
EGENSKAPER WML är väldigt likt HTML och innehåller enklare kod med fokus på text. Det är inte 
bara skärmen som är en begränsning i en mobiltelefon utan också hastigheten på anslutningen och 
processorkraften i enheten. Därför finns det inget större stöd för visning av bilder och tabeller eller 
annan krävande utritning. 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN WML passar bra till att visa textbaserad information, till exempel senaste 
nyheterna eller tidtabeller. Sveriges Televisions satsning på TEXT-TV genom mobiltelefonens 
Internetanslutning blev populär under början av 2000-talet. Den användes flitigt för att uppdatera sig 
om de senaste nyheterna och sportresultaten. 
 

JJ AA VV AA -- AA PP PP LL EE TT   

HISTORIK Sun lanserade språket JAVA 1995. Det skapades för att kunna göra mer avancerade och 
programliknande hemsidor som inte går att bygga med enbart HTML.  
 
EGENSKAPER En nackdel med JAVA-applet är att det krävs att användaren har en JAVA Virtual 
Machine installerad på sin dator. En hemsida med en JAVA-applet gör att användaren upplever en 
fördröjning innan gränssnittet laddats in. En fördel är att den inte belastar webbservern då alla 
operationer istället körs hos användaren. 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Hemsidor som sköter framkallning av bilder använder sig ofta av JAVA-
applets i webbläsaren för att låta kunderna skicka in bilder. Även avancerade spel runt om på Internet 
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baseras på JAVA. En förenklad version av JAVA finns också tillgänglig för mobiltelefoner. Exempel på 
detta är exempelvis Svenska spels-spelklient till mobiltelefoner. 
 

JJ AA VV AA SS CC RR II PP TT   

HISTORIK Det skriptspråk som har störst utbredning är JavaScript. Skapades av företaget Netscape 
1995 och var en kraftigt nerbantad version av JAVA. Det finns vissa likheter mellan JavaScript- och 
JAVA-syntax men det är dock två helt skilda språk.  
 
När JavaScript genomgick en standardisering fick det namnet European Computer Manufactures 
Association Script, ECMAScript. Mozilla kallar sin implementering för JavaScript och Microsoft har sin 
egen variant kallad JScript. Det finns dock några betydande skillnader i vissa delar som gör att JScript 
endast fungerar i Microsofts webbläsare Internet Explorer. 
 
EGENSKAPER Eftersom allt körs lokalt hos besökaren så har personen också full tillgång till 
källkoden för alla sidor. Det är enkelt att öppna koden i en vanlig ordbehandlare och på så sätt se hur 
sidans layout och grafik är uppbyggd.  
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE JavaScripts är populärt att använda på formulär. Det kan gälla enklare 
kontroller som att granska att användaren fyllt fälten på ett korrekt sätt, men även mer avancerade 
funktioner som att kryptera eller applicera en hash-algoritm på lösenordet innan det skickas tillbaka 
till servern. JavaScript gör det även möjligt att skapa en dialog med besökaren i form av 
informationsrutor och knappar där besökaren kan ändra sidornas utseende. 
 

AA JJ AA XX   

HISTORIK Förkortningen står för Asynchronous JavaScript och XML. Det är inget nytt 
programmeringsspråk utan mer en samling av redan existerande webbstandarder.  
 
EGENSKAPER Kärnan för AJAX är att besökarens webbläsare hämtar små mängder data och 
därigenom slipper ladda om hela sidor med stort innehåll. På så sätt ska användaren uppleva 
hemsidan mer som ett program som körs lokalt på datorn, snarare än en hemsida med långa 
laddningstider mellan alla klick och inmatningar. 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE Ett populärt användningsområde för AJAX är sökfunktioner. 2005 blev 
AJAX uppmärksammat då Google implementerade detta i sin sökmotor med funktionen Google 
Suggest. Detta var ett smart sätt att snabba upp sökandet för besökaren. Genom att skriva in de 
inledande bokstäverna i sin sökning så föreslår sökrutan olika ord baserat på de vanligaste 
förekommande sökningarna av andra besökare. 
 
Prisjämförelsesidan prisjakt använder AJAX för att göra sökningar samtidigt som besökaren skriver in 
sin sökning. Redan vid första bokstaven redovisas en sökning som blir mer exakt desto fler bokstäver 
besökaren skriver in.  
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SS EE RR VV EE RR SS PP RR ÅÅ KK   
Med serverspråk menar man programkod som hanteras av servern. Fördelen med detta är 
möjligheten till databaskopplingar i olika former. På så sätt kan sidorna skräddarsys utifrån besökaren 
eller den inloggade användaren. Webbsidorna genereras först när en besökare anropar servern.  
 
Det finns också stora möjligheter för programmeraren att göra praktiska sidlayouter och dela upp 
sidan i mindre delar, då detta kan inkluderas på samma ställe på alla sidor. Detta är någon som 
används flitigt på Internet vid användning av ett statiskt sidhuvud och sidfot. Vill man göra detta i 
vanlig HTML-kod måste man använda sig av frames. Det är inte lika smidigt att hantera och har inte 
samma typ av funktionalitet. Ett av problemen med detta kan resultera i att sidan inte ser likadan ut i 
alla webbläsare. 
 
Eftersom programkoden körs på servern så är det möjligt att komma åt lokala resurser på servern, 
som inte går att nå direkt genom besökarens webbläsare. Detta ger stora möjligheter när det gäller 
hantering och åtkomst av filer och databaser. Det leder också till högre säkerhet då exempelvis en 
databas inte syns utifrån. Besökaren får inte tillgång till programkoden utan servern skickar endast ut 
den kompilerade, rena HTML-koden. 

AA SS PP   

HISTORIK Förkortningen står för Active Server Pages och ordet active syftar på möjligheten att skapa 
levande dynamiska sidor. Företaget Microsoft står bakom utvecklingen vars första version lanserades 
1996. ASP är egentligen inget programmeringsspråk utan mer som ett paket med stöd för olika 
skriptkomponenter. Det erbjuds som ett tillägg till Microsoft egna webbserverprogramvara IIS och 
har endast begränsat stöd i till exempel Apache. Koden för ASP skrivs i ActiveX-syntax som innefattar 
tidigare beskrivna JScript och även VBScript. 
 
EGENSKAPER Webbsidor programmerade i ASP har ändelsen ”.asp” och kan ha samma innehåll som 
en vanlig HTML-fil. När man vill använda ASP-specifik kod läggs detta mellan tecknen <% och %>. 
När en webbläsare gör en förfrågan på en HTML-fil så skickas filen direkt från servern. När en ASP-fil 
efterfrågas, körs först ASP-filen i programvaran hos servern, varefter resultatet, en ASP-fil innehållande 
ren HTML-kod, skickas som svar från servern.  2002 lanserade Microsoft en vidareutveckling kallad 
ASP.NET, som då fick stöd för programkod skrivet i VB.NET och C#.  
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN En av svagheterna med ASP är att det i stort sätt endast går att köra på 
IIS. Detta medför att det webbhotell man väljer eller den serverprogramvara man själv sätter upp 
begränsas till IIS. En styrka med ASP är möjligheterna att enklare kunna återanvända delar av redan 
existerande programkod från C eller VB, samt möjligheten till kommunikation med annan Microsoft-
programvara till exempel Word eller Excel. 
 

PP HH PP   

HISTORIK Dansken Rasmus Lerdorf lade grunden för PHP, Personal Home Page, 1994 då han ersatte 
skript programmerade i Perl. Han använde sin nyskapade PHP-kod för att visa sitt CV och spara 
trafikstatistik från sin hemsida. Det var dock först 1998 som PHP blev tillgängligt för allmänheten. Det 
var efter att två israeler skrivit om programmet och döpt om den till PHP Hypertext Preprocessor.   
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EGENSKAPER PHP är gratis och går att använda i stort sätt alla operativsystem. Källkoden är öppen 
och det är möjligt för vem som helst att modifiera och utveckla koden. PHP har stöd för flera olika 
typer av databaser och det finns mängder av verktyg och skript att gratis ladda ner runt om på 
Internet. Eftersom det är gratis så finns det ingen officiell support, men det finns däremot en enorm 
mängd användare och utvecklare som utbyter tips och idéer på forum.  
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Databasprogramvaran MySQL finns också tillgänglig för gratis 
nerladdning med lika stort operativsystemstöd som PHP. Dessa två har tillsammans blivit populära 
bland utvecklare. Det betyder att man kan installera apache i ett Linuxoperativsystem tillsammans 
med PHP och MySQL utan att betala en krona för någon av mjukvarorna. 
 

SS AA MM MM AA NN FF AA TT TT NN II NN GG   
Webblösningen för Condotech kommer att bli en kombination av klientprogrammering och 
serverprogrammering. När det gäller klientprogrammeringen så spelar det mindre roll vilken väg man 
tar i början då det är enkelt att ändra efteråt. HTML tillsammans med CSS kommer att utgöra grunden 
för sidans layout. Den meny som kommer att sköta all navigering för användaren måste vara 
dynamisk och uppdateras utifrån den inloggade användarens egenskaper. Denna navigering kommer 
att lösas med hjälp av JavaScript och någon form av div eller tabell som man enkelt döljer eller visar 
utifrån vilket val man gör i menyn. 
 
Det stora vägvalet inför programmeringsstarten är valet av serverprogrammering. Det är den kod som 
kommer att kommunicera med databasen och sköta all beräkning i hos servern.  Valet mellan ASP och 
PHP är ett val utan en självklar vinnare. De har båda sina för- och nackdelar. Ett av kraven från 
Condotech är att webblösningen ska gå att publicera på vilket webbhotell som helst. PHP ett bättre 
val då det finns ett bredare stöd enligt en webbhotellsguide tillhandahållen av Internetworld [15]. 
Om Condotech i framtiden väljer att använda en egen serverdator är även då PHP ett bättre val. ASP 
gör att man blir låst till en generellt dyrare Windowsmiljö, medan PHP har fullt stöd i alla stora 
plattformar, varav många helt kostnadsfria.  
 
När det gäller mobiltelefondelen är man begränsad av mobiltelefonens mindre bildskärm, men också 
den lägre överföringshastigheten.  
 
Nyare mobiltelefoner har stöd för javaapplikationer.  Detta kräver att användaren laddar hem 
applikationen till sin mobiltelefon. En nackdel med JAVA är att allt som redan lösts i webblösningens 
PHP-kod inte går att använda. Allt måste göras om i JAVA. Därför känns det som en bättre lösning att 
göra även mobiltelefondelen i PHP. Detta medför att man kan återanvända lösningar, men det blir 
också enklare att uppdatera koden i framtiden. En uppdatering av en javaapplikation kräver att 
användaren laddar ner allt igen, medan en ändring i PHP-sidan börjar gälla från det att användaren 
går in på sidan. 
 
Antingen väljer man den mer avancerade HTML eller den enklare WML. Fördelen med WML är att 
även äldre telefoner klarar av att visa sidan. Nackdelen är att sidan tyvärr blir väldigt begränsad till 
endast text. Valet blir därför HTML. Sidan blir en förenklad version av webblösningen med färre och 
mindre bilder och begränsad information med tanke på den mindre skärmen.  
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UU TT RR UU SS TT NN II NN GG   OO CC HH   FF ÖÖ RR UU TT SS ÄÄ TT TT NN II NN GG   

ÖÖ NN SS KK EE MM ÅÅ LL   OO CC HH   KK RR AA VV   
Innan exjobbet inleddes genomfördes ett möte med Condotech där det satte upp visa ramar och krav 
för hur webblösningen skulle se ut vid exjobbets slut.  

• Webblösningen ska gå att publicera på vilket webbhotell som helst. 
• Användarna ska inte behöva ladda ner några ytterligare program eller tillägg till sin dator för 

att använda sidan.  
• Kommunikationen mellan server och klient ska vara säker. 
• Lösenorden hos användarna ska genomgå en säkerhetskontroll för att förhindra korta, enkla 

lösenord.  
• Webblösningen ska vara dynamisk och det ska vara enkelt att lägga till nya funktioner samt 

sidor i framtiden. 
• Det ska finnas möjlighet att hantera komponenter av typen temperatur, vatten, el, 

strömbrytare och lås. 
• Den ska gå att se tydliga grafer över olika typer av förbrukning. 

 

DD AA TT OO RR KK OO NN FF II GG UU RR AA TT II OO NN   
Utifrån önskemålen och kraven ovan valdes programvara och lösningar enligt beskrivning nedan. 
Under arbetet kommer allt att ligga i en temporär serverdator för testkörning och enklare åtkomst. 
Vid exjobbets slut är det upp till Condotech att välja var allt att kommer publiceras. 
 
Hårdvara 
Intel Pentium PIII 1 GHz 
512 MB RAM 
 
Mobiltelefondel 
SonyEricsson P1i 
SonyEricsson w810i 
 
Programvara 
Microsoft Windows Server 2003 
Abyss Web server X1 2.5 
sTunnel 4.20 
MySQL 5.1 
PHP 5.2.3 
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II MM PP LL EE MM EE NN TT EE RR II NN GG   

II NN SS TT AA LL LL AA TT II OO NN   OO CC HH   KK OO NN FF II GG UU RR EE RR II NN GG   
PP HH PP   

Den senaste versionen av PHP laddades ner från www.php.net och var vid det aktuella tillfället 
version 5.2.3. Konfigurationsfilen php.ini redigerades för att passa hemsidan. För ökad säkerhet 
avaktiverades till exempel felmeddelandeloggningen direkt i webbläsarfönstret. Istället sparas all 
felinformation och alla varningar till en logg-fil på webbservern, som endast administratören har 
tillgång till. 
 
Tilläggstjänsterna MySQL och GD library medföljer standardinstallationen men måste aktiveras för att 
kunna användas. MySQL används för att PHP ska kunna kommunicera med databasens programvara. 
GD library är ett grafiskt tillägg som kommer att användas för att generera grafer. 
 

MM YY SS QQ LL   

Den senaste versionen av MySQL var vid installationen 5.1 och den inhämtades från www.mysql.com. 
En databas kallad condotech skapades och en användare med fullständiga rättigheter till databasen 
skapades också. För att administrera databasen skapas en administrationsdel för hemsidan. Dit har 
endast administratörer tillträde och där återfinns funktioner bland annat för att hantera kundkonton 
och skapa komponenter. 
 

SS TT UU NN NN EE LL   

Senaste versionen av sTunnel var vid installationen 4.20 och hämtades från den officiella hemsidan 
stunnel.mirt.net. sTunnel är ett kostnadsfritt open-source program som möjliggör krypterade 
anslutningar över SSL. I detta arbete kommer det att användas för att kryptera all kommunikation 
över https. Med hjälp av hemsidan OpenSSL, www.openssl.org,  skapas ett SSL-certifikat som används 
temporärt för detta webb- och mobiltelefonlösningens kommunikation för inloggade användare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.php.net
http://www.mysql.com
http://www.openssl.org
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GG RR AA FF II SS KK   LL AA YY OO UU TT   
Innan programmeringsdelen inleddes, arbetades en grafisk layout fram för webblösningen. 
Condotech hade tillsammans med ett webbdesignföretag arbetat fram en enklare grund. Utifrån 
denna arbetades en mer avancerad och modern layout fram.  
 
Menyalternativens utseende skapas i layouten och används sedan som bakgrund och knappar i 
navigationsdelen. Condotechs logotyp genomgick en omarbetning. Genom att lägga till skuggor, 
rundare former och förändra färgsättningen blir layouten mer levande. Användandet av reflektioner 
på olika sätt skapar ett modernare utseende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2, Grafisk layout. 
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Figur 3 Konceptuell datamodell. 

DD AA TT AA BB AA SS   
Innan databasens tabeller skapas och konfigureras, undersöktes hur denna skulle designas. Först 
analyserades hur många entiteter det kommer att finnas.  

EE NN TT II TT EE TT EE RR   

• USER. Inloggnings- och kunduppgifter. Lösenordet sparas i en hashad form för ökad 
säkerhet.  

• COMPONENT. Egenskaper för komponent, vem som är ägare, id-nummer. 
• COMPONENT-TYPE. Olika typer av komponenter. Används för att spara 

komponenttypspecifika egenskaper. 
• DATA. Mätdata från komponenter. 
• SCHEDULE. Schema för reglering av komponenter. 
• ADMIN. Inloggningsuppgifter för administratörer. 

SS AA MM BB AA NN DD   

Sambanden mellan entiteterna ovan förklaras med hjälp av en konceptuell datamodell enligt Figur 3. 
 

1. En user har en eller flera components 
2. En component tillhör en user 
3. En component är av en component-type 
4. En component-type kan kopplas till flera components 
5. En rad i data hör till en component 
6. En component återfinns i flera rader i data 
7. En rad i schedule hör till en component 
8. En component återfinns i flera rader i schedule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ADMIN 

DATA 

SCHEDULE 

COMPONENT USER 

COMPONENT-TYPE 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 8 
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AA TT TT RR II BB UU TT BB EE SS KK RR II VV NN II NN GG   

USER 
Attribut Förklaring Startvärde Domän Datatyp Obligatoriskt 
user_id Unikt användar-id. Primärnyckel. 0 >0 INT Ja 
username Unikt användarnamn.   CHAR(50) Ja 
password Lösenord i hashad form.  40 tecken CHAR(40) Ja 
firstname Förnamn.   CHAR(50) Ja 
lastname Efternamn.   CHAR(50) Ja 
street_address Gatuadress.   CHAR(50) Ja 
postal_code Postnummer.  5 tecken CHAR(5) Ja 
city Stad.   CHAR(50) Ja 
phone1 Telefonnummer.   CHAR(50) Ja 
phone2 Telefonnummer.   CHAR(50)  
email E-postadress.   CHAR(50)  
 

COMPONENT_TYPE 
Attribut Förklaring Startvärde Domän Datatyp Obligatoriskt 
type Unikt komponentnamn. Primärnyckel.   CHAR(15) Ja 
unit Enhet på mätdata.   CHAR(15) Ja 
growing Sätts till 1 om mätvärdet växer, 0 annars.  >0 INT(1) Ja 
 

COMPONENT 
Attribut Förklaring Startvärde Domän Datatyp Obligatoriskt 
component_id Unikt nummer för komponent. 

Primärnyckel. 
0 >0 INT Ja 

user_id Nyckel från USER..  >0 CHAR(50) Ja 
type Nyckel från USER.   CHAR(50) Ja 
name Beskrivning eller namn på komponent.   CHAR(50)  
 

DATA 
Attribut Förklaring Startvärde Domän Datatyp Obligatoriskt 
data_id Unikt nummer för datan. Primärnyckel. 0 >0 INT Ja 
component_id Nummer som anger vilken komponent 

datan hör till. 
 >0 INT Ja 

date Datum enligt formen 20070101.  8 tecken CHAR(8) Ja 
time Tiden enligt formen 1200.  4 tecken CHAR(4) Ja 
value Mätvärde för komponent.   CHAR(20) Ja 
 

SCHEDULE 
Attribut Förklaring Startvärde Domän Datatyp Obligatoriskt 
schedule_id Unikt nummer för schemat. Primärnyckel. 0 >0 INT Ja 
component_id Nummer som anger vilken komponent 

schemat hör till. 
 >0 INT Ja 

weekday Vilken veckodag värdet ska gälla.  3 tecken CHAR(3) Ja 
from_time Från vilken tid.  4 tecken CHAR(4) Ja 
to_time Till vilken tid.  4 tecken CHAR(4) Ja 
value Anger önskat värde.   CHAR(20) Ja 
 

ADMIN 
Attribut Förklaring Startvärde Domän Datatyp Obligatoriskt 
admin_id Unikt adminid. Primärnyckel. 0 >0 INT Ja 
username Unikt adminnamn.   CHAR(50) Ja 
password Lösenord i hashad form.  40 tecken CHAR(40) Ja 
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Figur 4. Sida2.php. 

Figur 5. Sida1.php. 

Figur 6. Sida1.php med sida2.php 
 

II NN LL OO GG GG NN II NN GG SS SS YY SS TT EE MM   
Det finns två olika delar av hemsidan. Den första delen är tillgänglig för alla utan begränsningar. Den 
andra delen är skyddad och går endast att nå om man har ett kundkonto på hemsidan. För att skydda 
delar av hemsidan går det att använda sig av en funktion i PHP som heter include. Genom att 
använda include så infogas en annan PHP-sida in på valfritt ställe.  
 
INCLUDE Det är en funktion som man kan använda för att infoga 
till exempel en logotyp-del som kommer ligga överst på alla sidor. 
Genom att använda include så förenklas arbetet om man senare 
vill förändra logotypen. Då behövs bara ändringarna göras på ett 
ställe. I Figur 5 finns ett exempel på sida1.php’s utseende. Man 
kan nu välja att infoga sida2.php enligt Figur 4 genom att lägga 
till följande kod överst i sida1.php: 
 
<?php 
     include (’sida2.php’); 
?> 
 
Resultatet av detta visas I Figur 6 där logotypen har blivit infogad 
överst på sidan. PHP-kompilatorn är gjort så att den går igenom 
koden rad för rad med början överst på sidan. Om det finns en 
include överst så kommer all kod i den inluderade filen köras 
innan det som finns nedanför.  
 
REQUIRE Det finns en mer avancerad version av include-
kommandot som heter require. Det funkar på samma sätt som 
include men med skillnaden att det krävs att den infogade sidan hittas. Exemplet ovan skulle få 
samma slutresultat men om av någon anledning sida2.php inte finns så kommer exemplet ovan bara 
att ignorera det och resten av koden körs vidare. Detta händer inte med require utan 
require(’sida2.php’) kräver att sida2.php ska gå att hitta och infogas. Om någon tagit bort filen eller 
döpt om den så kommer require inte att hitta den och då stannas exekveringen upp. Detta går att 
använda som en säkerhetsfunktion. 
 
INLOGGNINGSKONTROLL En PHP-sida skapas som sköter all inloggningskontroll. Denna sida 
kontrollerar om den nuvarande användaren är inloggad. Om besökaren inte är inloggad så visas en 
inloggningsruta. Om besökaren redan är inloggad så är allt korrekt. Alla sidor som kräver att 
besökaren är inloggad får då en require-koppling till inloggningskontrollen. Om då 
inloggningskontrollen ger ett korrekt svar så visas sidan. Om däremot kontrollen misslyckas så får 
besökaren en chans att logga in. PHP-exekveringen av besökarens efterfrågade sida är ännu inte gjord 
eftersom den koden ligger under require-koden som alltså fortfarande väntar på korrekta uppgifter 
från besökaren. 
 
När en besökare loggar in så matas användarnamn och lösenord in i rutor och denna information 
skickas med hjälp av HTML-standardens POST-funktion. En anslutning till MySQL-databasen görs och 
därefter kontrolleras om det finns en användare med användarnamnet i tabellen user, i databasen. 
Om så är fallet så kontrolleras att även lösenordet är korrekt angivet.  
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När den inloggade kunden byter till en ny sida så körs återigen inloggningskontrollen. För att slippa 
fråga användaren om inloggningsuppgifter vid varje sidbyte så måste man använda något sätt att 
minnas att just denna specifika användare redan är inloggad. 
 
SESSIONS Genom att använda PHP’s sessioner så kan man spara ner detaljer rörande en specifik 
session, det vill säga en besökare. Man kan exempelvis fråga efter besökarens namn och spara ner 
detta i sessionen och när besökaren byter sida så finns besökarens namn fortfarande kvar och kan 
användas på valfritt sätt. När inloggningskontrollen görs så finns alltså möjligheten för PHP-skriptet 
att spara ner inmatad data, i detta fall användarnamn och lösenord. Nästa gång inloggningskontrollen 
körs, vid sidbyte, så behöver inte PHP-skriptet fråga efter uppgifterna från användaren utan detta 
finns redan i sessionen och den inloggade kunden kan gå fram och tillbaka mellan olika sidor utan 
problem. 
 
KRYPTERAD KOMMUNIKATION När det handlar om att skicka användarnamn och lösenord på 
Internet så ska man tänka på att all information som utbyts sker i klartext. Det betyder att, om en 
person har möjlighet att lyssna av kommunikationen, enkelt kan se skickade användarnamn, lösenord 
och all annan data som utbyts mellan server och klient. Detta kan göras om en besökare använder en 
trådlös Internetanslutning utan kryptering, på till exempel ett Internetcafé. För att förhindra detta 
måste kommunikationen utbytas i krypterad form. Detta görs genom att byta ut hemsidesadressen till 
https istället för vanliga http. Detta tvingar besökarens webbläsare att ladda in ett SSL-certifikat från 
hemsidan. Efter detta blir all information som utbyts oläsbar för andra. 
 
SAMMANFATTNING INLOGGNINGSSYSTEM Genom att tvinga alla sidor att köra 
inloggningskontrollen innan den riktiga sidan visas, så går det att garantera att endast inloggade 
personer får tillgång till dessa sidor.  Det första som händer är att inloggningskontrollen skriver om 
adressen till https istället för http för att all kommunikation ska vara krypterad. Därefter skapas 
sessionen där användarnamn och lösenord sparas första gången, för att besökaren ska slippa skriva in 
uppgifterna vid varje sidbyte. När allt detta är kört så är det säkerställt att anslutningen är säker med 
en användare som är korrekt inloggad och PHP-kompilatorn kan nu visa den efterfrågade sidan. 
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Figur 7 Vanlig meny. 

Figur 8 Meny med undermenyer 

Figur 9 Dolda undermenyer. 

NN AA VV II GG AA TT II OO NN   
En viktig del av hemsidan är menyn, navigationsdelen. Denna används av 
användaren för att navigera runt bland alla hemsidans delsidor. För att inte 
överrumpla användaren med för mycket information, delar hemsidan upp 
på flera sidor. Detta gör att besökaren lättare hittar precis det som de är ute 
efter. Det finns fem typer av komponenter och eftersom ett hus kan 
innehålla över tjugo olika mätare så behövs ett enkelt sätt att visa dessa. 
 
UPPBYGGNAD Navigationsmenyn är ett sätt att presentera de olika delarna 
för besökaren. Menyn delas också upp i mindre delar för snabbare och 
enklare överblicka hemsidans alla delar. Har man bara ett fåtal sidor på sin 
hemsida behövs ingen komplicerad meny. För att säkra framtida behov är 
det fördelaktigt att redan från början planera för ett stort antal sidor och länkar. I Figur 7 visas alla 
menyalternativen direkt för användaren. I Figur 8 visas alternativen som undermenyer till ett mindre 
antal huvudalternativ. Genom visa och dölja olika undermenyer 
presenteras olika relevanta alternativ. Det sista exemplet, Figur 9, visar att 
man helt kan dölja alla länkar för användaren i startläget. När användaren 
aktiverar alternativ 1 så öppnas dess undermeny med tillhörande länkar.  
 
För att åstadkomma detta i HTML-kod måste man använda JavaScript i 
någon form. Endast HTML är statisk och går inte att dynamiskt ändra vid till 
exempel ett klick på en menyknapp. Detta löses med hjälp av JavaScript. 
Varje menyval och undermeny delas upp i var sitt lager, så kallad div i 
HTML-kod. Varje div får ett unikt namn och med hjälp av JavaScript går det 
att bestämma vilken div som ska vara synlig och vilken som ska vara dold.  
I Figur 10 syns den färdiga navigeringen med menyvalet tjänster aktivt med 
dess undermenyer för användaren att välja bland.  
 
STANDARDMENY Innan besökaren loggar in visas standardmenyn. I denna 
meny finns inga länkar till skyddade sidor utan besökaren är begränsad 
till de sidor som är tillgängliga för samtliga besökare.  
 
KUNDMENY När besökaren loggar in på sidan byts menyn ut till en unik 
meny för denna besökare. Menyn byggs upp dynamiskt utifrån vilka 
komponenter som användaren har kopplat till sig i databasen component. 
Innan menyn ritas ut sker en anslutning till databasen där alla olika typer 
av komponenter för denna användare hämtas. Dessa används sedan för att 
skapa länkarna i menyn. Det finns fem olika komponenttyper, men en 
inloggade kunden kanske endast har två av dessa. Då är det onödigt att 
visa menyval till komponenttyper som kunden ändå inte kan använda. 
 
 

Figur 10 Färdig navigering. 
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KK OO MM PP OO NN EE NN TT VV II SS NN II NN GG   
Enligt kraven ska hemsidan hantera komponenter av typen temperatur, vatten, el, strömbrytare och 
lås. Eftersom det är olika typer av data för varje komponent så delas de upp i tre olika grupper.  
 
VÄXANDE Den första gruppen är av växande typ. Det betyder att det senaste mätvärdet är 
förbrukningen fram till då. Till denna grupp hör el- och vattenförbrukning. För att få fram exempelvis 
senaste månadens förbrukning måste man ta månadens sista mätvärde och subtrahera med 
månadens första mätvärde.  
 
TEMPERATUR Den andra gruppen innehåller endast temperatur. Det är ett exakt mätvärde för den 
aktuella tiden. Det kan vara yttertemperatur, golvvärme eller annan typ av temperatur. Här går det att 
titta på aktuell temperatur vid ett visst klockslag eller ta fram medeltemperaturer under olika 
tidsperioder. 
 
BOOL Den tredje gruppen innehåller strömbrytare och lås. Mätvärdet hos dessa är antingen 1 eller 0 
och ger besked om komponenten är på eller av.  
 
Eftersom det finns olika grupper så kommer varje grupp få sin egen sida på hemsidan när kunden 
navigerar runt. Det går inte att rita samma graf för temperatur som för vatten, eftersom grafen för 
vatten är konstant växande. Om det gäller en graf över årets vattenförbrukning så är det mer 
intressant att se förbrukningen för varje månad, än att endast se en graf över mätvärden. När det 
gäller temperaturen blir det en medeltemperatur baserad på alla mätvärden som finns under 
perioden. 
 
GRAFPERIOD Det kommer att finnas möjlighet för 
kunden att själv välja vilken period som en graf ska 
genereras efter. Beroende på hur mycket mätdata som 
finns lagrad i tabellen data så skapas automatiskt 
valknappar för kunden. Finns det data från både 2006 
och 2007 så kommer det att finnas ett val att generera årsgrafer för dessa två åren som i Figur 11. 
 
Det samma gäller för att visa en graf över 
månader. Beroende på vilka månader som det 
finns mätdata för i tabellen data så visas olika val. 
I databasen sparas datum i formen ÅÅÅÅMMDD till 
exempel 20070101. När det gäller året så är det 
enkelt att bara läsa ur de fyra första tecknen i 
datumet. Men när det kommer till 
månadsvisningen så är det inte användarvänligt att 
be användaren att välja månad efter siffrorna 01 till 
12. Därför skapas en funktion som skriver om siffror till dess månad i textform som i Figur 12. Då får 
kunden möjlighet att välja månad i en lista mellan jan och dec. Har kunden endast mätvärden från 
september så visas alltså endast september i vallistan.  
 
 
 

Figur 11. Alternativ för graf över året. 

Figur 12. Alternativ för graf över månad. 
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EGENSKAPER Kunderna har möjlighet att när som helst ändra namn på komponenterna. Detta kan 
vara till hjälp för att vara säker 
på att man till exempel ändrar 
temperatur på rätt rum. 
Namnet eller beskrivningen 
som kunderna ger till sina 
komponenter anges på de 
knappar som används för att navigera runt. Om barnen i huset byter rum 
eller att det av annan anledning finns orsak att byta rumsnamn så finns 
alltså den möjligheten. Att endast kalla de för mätare 1 och mätare 2 kan 
vara förvirrande och leda till felaktig avläsning.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Visning av möjligheten  att byta namn på komponent. 

Figur 14. Länkar med beskrivning. 
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SS TT AA TT II SS TT II KK PP RR EE SS EE NN TT AA TT II OO NN   
För att generera fram grafer används det medföljande grafiska tillägget GD-libary. Det möjliggör 
skapandet av bildfiler i olika format. I den skapade bildfilen kan GD-libary bland annat rita olika 
geografiska former och skriva ut text.  
 
GD-LIBARY Det utvecklas med hjälp av öppen källkod och finns att ladda ner kostnadsfritt för 
mängder av programmeringsspråk, bland annat PHP. GD-Library innehåller mängder av grafiska 
hjälpmedel. Det kan bland annat användas för att förminska stora bilder, som är en populär funktion 
bland webbgallerier, där förminskningen sker automatiskt utan att användarna behöver göra detta 
manuellt bild för bild.  
 
GRAFGENERERING Graffunktionen är dynamisk och kan hantera olika antal mätvärden för att rita ut 
grafik. Ritar man ut en graf över ett år så blir det maximalt tre värden för varje månad, sammanlagt 36 
värden. En graf över en månad kan bli maximalt mellan 28 och 31 beroende på månad. Om det 
endast finns mätvärden för en halv månad så ritas dessa ut över hela grafen. Mellanrum och 
hjälplinjer räknas automatiskt ut efter hur många värden graffunktionen får.  
 
För att kunna använda samma funktion 
oberoende av hur låga eller höga värden som 
matas in så räknas grafens maxvärde ut 
utifrån värdena. Om maxvärdet är 17 så blir 
grafens intervall 0-20. Om däremot 2655 är 
max så blir intervallet 0-3000. 
 
Graffunktionen börjar med att skapa en ny 
bild med en bakgrundsbild som grund, 
enligt Figur 15. Denna bakgrundsbild är i 
bildformatet PNG för att kunna utnyttja 
genomskinlighetsegenskaperna. Inget annat 
bildformat erbjuder möjligheten att spara 
grafens runda hörn och skugga utan att 
behöva ange en bakgrundsfärg. På detta sätt 
kan grafen infogas på vilken bakgrundsfärg 
eller motiv som helst.  
 
Därefter används GD för allt grafiskt ritande utifrån de mätvärden man ger den.  När detta är gjort 
sparas bilden ner som en PNG och visas i kundens webbläsare enligt Figur 16. 
 
När det gäller komponenter som är av typen lås eller strömbrytare så ges ingen möjlighet att skapa 
grafer. Det går inte att visa grafer på samma sätt som de andra komponenterna eftersom värdet inte är 
ett mätvärde i samma betydelse. Antingen är komponenten av eller på. En graf skulle behöva visa 
specifika intervall då en komponent varit exempelvis på och detta skulle istället behöva vara i 
tabellform. Risken med detta är att det troligtvis blir avancerat och svårt att få översikt. Själva idén 
med graferna är att på ett enkelt sätt skapa översikt och låta användaren se tendenser och mönster i 
sitt användande. 

Figur 15 Grafens bakgrundsbild. 

Figur 16. Färdigritad årsgraf. 
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Förutom att bara se statusen på alla komponenter så måste även möjligheten att styra dem finnas. 
Komponenterna för vatten och el finns det ingen större anledning att styra. Det är komponenter som 
endast stöder envägskommunikation för statusavläsning. Men de övriga komponenterna ska gå att 
styra på ett enkelt sätt.  
 
VECKOSTYRNING ELLER DATUMSTYRNING Om man ser på hur en vanlig person lever sitt liv, så 
är det oftast samma tider som återkommer varje vecka. Därför känns det naturligt att skapa en 
schemaläggare för styrning baserad på vilken veckodag det är. Det blir också enklare att få översikt för 
kunden. En annan väg att gå hade kunnat vara att basera schemaläggaren på datum. En 
temperaturökning i sovrummet hade då gällt ett speciellt datum och tid. När sedan detta datum är 
passerat så försvinner den posten i schemat. Det blir då väldigt svårt att skapa och få översikt på sitt 
schema. Den 25:e ena månaden kan vara en onsdag, medan det nästa månad kan vara en tisdag.  
 
ANVÄNDARVÄNLIGHET Även fast man gör ett enkelt veckodagsbaserad schema, så gäller det att se 
till att det blir användarvänligt. Kunden ska snabbt se hur allting fungerar utan att behöva läsa långa 
hjälptexter. Det ska inte begränsas utifrån några få val, utan kunden ska känna att det finns den 
funktionalitet som krävs finns för att göra ett schema precis så som de vill. 
 
LULEBOS SCHEMALÄGGARE Företaget Lulebo använder en webbaserad schemaläggare för att låta 
sina hyresgäster styra av- och påslagning av motorvärmare. 

Figur 17. Lulebo:s schemaläggare. 

 
Lulebos schema innehåller en schemaläggare där alla val är i formen av rullgardingsval, där 
användaren kan kombinera olika klockslag. Använder man en mus med rullhjul så är det väldigt lätt 
att av misstag ange en felaktig tid. Det hade varit enklare att låta användaren använda sitt tangentbord 
för att ange klockslag. Det ges inte heller möjlighet att skapa en tid som ska gälla till exempel 
måndag, onsdag och fredag. För att åstadkomma detta måste man manuellt göra samma schema för 
tre dagar. Det går inte att radera endast en specifik post i schemat. Det enda sättet att radera är att 
rensa alla poster och börja om. 
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CONDOTECHS SCHEMALÄGGARE I schemaläggaren matas allt utom veckodagarna in med hjälp av 
tangentbordet. När kunden trycker på spara körs ett JavaScript som kontrollerar att alla uppgifter är 
ifyllda på ett korrekt sätt. Om något är fel visas ett meddelande som förklarar vad som ska justeras. 
När JavaScriptet godkänner all inmatad data så skickas det vidare för lagring i tabellen schedule i 
databasen. Det görs bland annat kontroll att endast siffror har används, att det är korrekta klockslag 
och att från-tiden inträffar före till-tiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 18. Alternativen för att lägga till poster i schemat. 

 
 
Förutom att skapa poster i schemat finns även möjligheten att se redan inlagda tider. Alla tider och 
önskad värde för den valda komponenten visas.  Varje post presenteras tillsammans med en 
markeringsmöjlighet för att ta bort valfria poster i schemat. Det finns också möjlighet att ta bort 
samtliga värden. Det finns ingen övre gräns för inlagda poster utan kunden kan lägga in oändligt 
många. Innan en ny post sparas i schemat så görs en kontroll för att se om den nya posten krockar 
med någon annan redan inlagt post. Om det redan finns ett schema för klockan 08:00-09:00 så går 
det inte att lägga in ett nytt schema för till exempel 07:00-08:15 eller 07:00-10:00. 
 

 
Figur 19. Översikt över inlagda poster i schemat. 
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Webblösningen som används för mobiltelefoner görs också den med hjälp av PHP och i HTML-form. 
Man blir begränsad till en mindre skärm och oftast lägre överföringshastigheter. Men trots detta är 
dagens mobiltelefoner avancerade och klarar också dem att hantera certifikat för krypterad 
datakommunikation. De funktioner och koder som skrivits för webblösningen kan återanvändas och 
endast små modifieringar gör det enkelt att anpassa sidans utseende till den mindre skärmen. 
 
När man ansluter till hemsidan med en mobiltelefon så blir man hänvisad till en enklare variant av 
hemsidan. Menysystemet är enkelt och innehåller endast en lista på alla komponenter som kund har i 
sitt hem. Genom att gå in på en typ av komponent får man på samma sätt, som i webblösningen, fram 
en lista med alla komponenter av den typen med tillhörande namn eller beskrivning.  
 
Figurerna nedan är tagna från en Sony Ericsson P1i som är inloggad på den mobiltelefonanpassade 
versionen av webblösningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Menyn för inloggad kund. Figur 22. Inloggningssidan för 
mobiltelefonversionen. 

Figur 20. Mätare 1, för komponenten 
temperatur. 
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HISTORA Genom att använda sig av krypterad kommunikation så förhindras möjligheten för en 
person i mitten att avlyssna och på så sätt få den informationen som skickas mellan server och klient. 
Internet designades från början för öppenhet och delning av dokument och då fanns det ingen 
anledning att använda sig av någon säkerhet. Men när det växt i popularitet så började 
säkerhetsbehovet bli allt mer påtagligt. Inloggnings- och betalningsöverföringar i klarttext gjorde det 
möjligt för någon utomstående att läsa av. Detta var tvunget att hindras på något sätt. Företaget 
Netscape designade en lösning för ett krypteringslager mellan http och TCP. 
 
HTTPS Vanlig Internettrafik, http, går över port 80. En krypterad anslutning, https, använder port 
443. En webbserver som vill skicka trafiken över https måste ha ett SSL-certifikat utfärdat för sin 
server. Certifikatet gäller endast sin egen domän och för att få detta korrekt utformat anlitar man ett 
certifieringsföretag. När ett certifikat är korrekt utformat märker besökarna på hemsidan ingen större 
skillnad när anslutningen övergår till https. Om man istället väljer att skapa sitt eget certifikat kommer 
man undan alla avgifter, men användare som besöker hemsidan får veta att certifikatet inte är 
godkänt av något certifikatföretag. Användarna måste då acceptera en förfrågan i webbläsaren för att 
kunna gå över till https-anslutningen.   
 
ALLTING KRYPTERAT Det gäller att upprätthålla säkerheten på alla nivåer. Inget steg i överföringen 
får vara utsatt. Använder man ett webbhotell för publicering av hemsidan så ska man vid överföringen 
till den sköta allt i krypterad form. Vanligtvis använder man FTP för att överföra filer till webbhotellet. 
Då finns det anledning att se till att anslutningen till FTP-servern sker över krypterad anslutning. PHP-
filer och annat innehåller ofta databasuppgifter och annan känslig information som måste skyddas 
från utomstående. 
 

SS QQ LL -- SS ÅÅ RR BB AA RR HH EE TT EE RR   
VALIDERA DATA All form av data som fås från användaren ska alltid kontrolleras. Det kan vara 
genom formulär eller genom adressfältet. Ska användaren fylla in ett årtal så ska endast siffror vara 
tillåtna. Detta kan kontrolleras med hjälp av JavaScript men eftersom detta kan stängas av så ska 
allting även kontrolleras i PHP-koden. Utan validering kan specialkommandon för exempelvis 
radering eller skapande av filer göras om det sker under rätta förutsättningarna.  
 
SQL-injection När det gäller formulär för data som kommer att användas i en SQL-sats i databasen så 
är det även här viktigt att kontrollera inmatad data. Genom att attackeraren skriver in 
specialkommandon istället för användarnamn och lösenord i inloggningsformuläret, så går det att 
skapa egna konton, eller komma över uppgifter från andra. Än idag finns oskyddade hemsidor där 
SQL-injection kan användas för att bryta sig in.   
 
På hemsida [16] finns ett exempel hur en SQL-injection kan genomföras. Följande SQL-sats körs mot 
databasen för att kontrollera att besökaren angett korrekta inloggningsuppgifter: 
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SELECT * FROM users WHERE name='$username' AND pass='$password'; 
 
$username och $password är de data som besökaren skriver in. Om Bosse med lösenordet qwerty 
försöker logga in så blir SQL-satsen: 
 
SELECT * FROM users WHERE name='Bosse' AND pass='qwerty'; 
 
Om denna sats ger ett sant resultat så blir Bosse inloggad. Detta är ett vanligt sätt att hantera 
inloggningen av användare. Om besökaren, i detta fallet attackeraren, istället för att skriva in Bosse’s 
korrekta lösenord, anger följande:  
 
' OR '1'='1 
 
Då kommer SQL-satsen att bli: 
 
SELECT * FROM users WHERE name='Bosse' AND pass='' OR '1'='1'; 
 
Detta ger ett sant resultat eftersom villkoret ändrats till att lösenordet inte behöver vara rätt utan det 
räcker att 1 är lika med 1, vilket alltid är sant. Detta resulterar i att användaren Bosse blir inloggad 
utan att ange korrekt lösenord. 
 
LÖSNING Det finns sätt att försäkra sig att alla data är kontrollerad. Ett enkelt sätt som inte kräver 
något förändring på själva filerna är att aktivera magic_quotes_gpc i PHP’s konfigurationsfil. Detta 
gör att specialtecknen ’, ”, \ och NULL inte tillåts ensamt utan att det infogas ett \ innan. Det vill säga 
tecknet ” görs om till \” automatiskt. Genom denna förändring så går det inte att göra enklare SQL-
attacker. Trots detta finns det metoder som gör att det går att komma runt detta. Därför innehåller 
nyare PHP-versionen en MySQL-specifik metod, mysql_real_escape_string, som tar hänsyn till fler 
specialtecken och lägger till \\ innan alla hittade förekomster. 
 

SS EE SS SS II OO NN SS ÄÄ KK EE RR HH EE TT   
Det finns metoder tillgängligt på Internet där man attackerar sessioner på olika sätt. Ligger hemsidan 
på ett webbhotell så delar oftast sessionsfilerna utrymme med de andra kunderna på hotellet. Man 
bör se till att inte spara känslig information såsom lösenord eller kreditkortsuppgifter utan att först 
applicera en hash-algoritm. Genom PHPs konfigurationsfil går det att bestämma hur länge en session 
är giltig. När en session blivit ogiltig raderas den och berörd användare blir utloggad. 
 
PRE-HIJACKING SESSION FIXATION Innan en användare tillåts logga in så ska man alltid skapa ny 
sessions-id för att förhindra att någon utomstående lyckats mata in uppgifter i nuvarande session. 
Detta görs för att låta servern bestämma en ny ID, istället för att använda den redan föreslagna. 
 
AVLYSSNA SESSIONS-ID Om känslig information såsom den aktuella sessionens ID skickas 
okrypterat eller direkt i webbadressen kan en utomstående lyckas utnyttja detta. Sessions-ID ska 
aldrig lämnas ut i någon form till besökaren. 
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Om det inträffar ett allvarligt fel på sidan så ska inte felmeddelandet som går ut till besökaren 
innehålla någon ytterligare information förutom att ett fel inträffat. Felrapportering ska istället endast 
skrivas in i en logg-fil som enbart administratörer har tillgång till. Detta är parametrar som man ställer 
in i konfigurationen för PHP. 
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Examensarbetets slutresultat ska vara uppfyllt utifrån kraven som arbetades fram tillsammans med 
Condotechs innan arbetet påbörjades.  
 

 Webblösningen ska gå att publicera på vilket webbhotell som helst. 
Förstudien kring valet av programmeringsspråk ledde fram till att webb- och mobiltelefonlösning 
båda skulle skrivas med hjälp av PHP. Detta val gjordes med tanke på att fritt kunna välja ett 
webbhotell, men också för att Condotech i framtiden kanske väljer att ha egen server. Det är en bättre 
ekonomisk lösning att använda sig av PHP före ASP, då ASP hade lett till att endast operativsystemet 
Windows hade kunnats användas. 

 Användarna ska inte behöva ladda ner några ytterligare program eller tillägg till sin dator 
för att använda sidan.  

Genom att använda vanlig standardiserad HTML, CSS och JavaScript uppfylls detta villkor. Ingen 
webbläsarspecifik kod har används, så kunderna kan nyttja valfri webbläsare. Allting har testats i de 
fyra mest populära webbläsarna Internet Explorer, Mozilla, Opera och Netscape. Utseende och 
funktionalitet var det samma i samtliga nyare versioner av webbläsarna. Alla webbläsare har vid 
installationen stöd för JavaScript som krävs för navigering i menysystemet. 
 

 Kommunikationen mellan server och klient ska vara säker. 
När inloggningen ska ske övergår all kommunikation till krypterad kommunikation med hjälp av SSL-
certifikat över anslutningen https. 
 

 Lösenorden hos användarna ska genomgå en säkerhetskontroll för att hindra korta, enkla 
lösenord.  

Lösenordet för nya kunder skapas av administratören. Om kunderna själva vill ändra sitt lösenord så 
godkänns endast lösenord på åtta tecken eller mer, med varierat siffror och bokstäver, minst en 
bokstav och minst en siffra. 
 

 Det ska finnas möjlighet att hantera komponenter av typen temperatur, vatten, el, 
strömbrytare och lås. 

Dessa komponenter har delats in i tre olika grupper där exempelvis el- och vattenförbrukningen har 
samma typ av utseende. 
 

 Webblösningen ska vara dynamisk och det ska vara enkelt att lägga till nya funktioner och 
sidor i framtiden. 

Menyer uppdateras dynamiskt utifrån användarens komponenter. Webblösningen hanterar tre olika 
grupptyper. Om en framtida komponent inte passar i någon av dessa grupper måste en ny PHP-sida 
skrivas som hanterar denna. Det är möjligt att återanvända stor del av den redan skrivna koden för 
dessa tre grupper så arbetet med en ny komponent bör vara minimalt. 
 

 Den ska gå att se tydliga grafer över olika typer av förbrukning. 
Webblösningen innehåller en funktion där grafer genereras utifrån användarnas inmatade önskemål 
och presenteras på ett tydligt sätt.  
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Figur 23. Inloggningssida. 

Det är svårt att presentera en interaktiv hemsida i rapportform, men några viktiga delar ur 
slutresultatet redovisas nedan.   
 
Figur 23 Användarvänligheten är upprätthållen 
genom att inte överösa användaren med 
information och intryck. Menyn på vänster sida ger 
tillgång till flertalet andra sidor. Eftersom 
användaren själv kan öppna och stänga 
menyalternativ, så upplevs den inte lika stor som 
en lång lista. Den aktuella sidans länk blir tydligt 
markerad i menyn för att förenkla navigeringen för 
användaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24 När en användare är inloggad så kan det 
finnas upp till fem olika komponenter. Med alla 
strömbrytare, lås och temperaturmätare i huset så 
kan det bli över tjugo olika mätare som kunden ska 
navigera runt bland. Genom sidans utformande så 
har användaren alltid full överblick och kan även 
vid ett stort antal mätare enkelt kontrollera dessa. 
 
 
 
 
 
 
Figur 25 Vid presentation av mätvärden, så har 
användaren möjligheter att visa grafer över ett 
specifikt år eller månad. När komponenten är av 
typen temperatur så redovisas medeltemperatur 
över perioden. När det gäller el och vatten så visas 
förbrukningen över den valda perioden.

Figur 24. Exempel på navigering. 

Figur 25. Grafvisning. 
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Figur 26 Schemaläggaren för temperatur och 
strömbrytare innehåller två delar. En del för att 
lägga in nya tider och värden. En annan del för att 
se de redan inlagda posterna i schemat. För att 
förenkla användandet så går det att skapa likadana 
scheman för flera dagar i taget. Vill användaren ta 
bort poster så går detta att göra en i taget eller 
samtliga på en gång. Tiderna sorteras utifrån 
klockslaget och dag, därigenom får användaren 
snabbt och enkelt översikt över schemat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26. Schemaläggaren. 
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När arbetet inleddes fanns förhoppning om att kunna använda riktig mätdata, hämtad från företaget 
KYAB’s enheter. Tyvärr fanns inte detta tillgängligt under tiden då examensarbetet pågick. Därför är 
all mätdata i databasen slumpmässigt skapad och inlagd för att kunna testa funktionaliteten. Det hade 
varit ett intressant steg att få testa systemet med hjälp av riktiga värden. 
 
Det som finns att göra i framtida versioner är att hantera data från riktiga komponenter. Ett problem 
med detta är att besluta hur ofta man ska hämta in mätdata och hur länge den ska sparas. När 
uppgifterna blivit, låt säga ett år gamla, så är det inte längre intressant att ha ett mätvärde per minut, 
utan då skulle ett värde per dag, eller rent av ett per vecka räcka för att visa tillfredställande grafer. 
Det blir också specialfall för varje typ av grupp. När det gäller temperatur så är det enkelt att räkna 
fram ett medelvärde utifrån de mätdata man har. Det blir svårare att hantera mätdata från exempelvis 
elförbrukningen då denna växer konstant. Det går inte att spara ett medelvärde för en dag utan då 
måste dagsförbrukningen räknas fram. 
 
Under arbetets gång har det funnits tillfällen då man önskat att man hade haft mer tid. Det finns 
många delar som är intressanta att arbeta vidare med och fördjupa sig i. En viktig del är dock att 
stanna upp och utvärdera det som finns hittills för att säkerställa att allt fungerar tillfredställande.  
 
Utifrån det som skapats hittills skulle schemaläggaren vara intressant att arbeta vidare med för att få 
fram en mer avancerad modell. Problematiken med detta är att bevara användarvänligheten, samtidigt 
som man lägger till fler funktioner. En intressant funktion skulle också vara att lägga till profiler. Då 
skulle användaren kunna skapa unika scheman för varje profil och enkelt kunna byta till profilen 
semester eller bortrest och då skulle systemet veta vad som gäller. 
 
En av visionerna för Condotech är att skapa ett smart artificiellt system där komponenterna själva vet 
vad de ska ha för värden. Utifrån redan existerande mätdata i databasen skulle systemet själv kunna 
räkna ut hur personen i huset jobbar och lever. Genom att integrera rörelsesensorer och 
väderstationer skulle stora delar av systemet kunna automatiseras. 
 
Miljöaspekten är en annan funktion som bör göra användaren mer medveten om kostnader kopplat 
till förbrukningen. Systemet skulle också kunna gå att bygga ut så att sparade kronor redovisas som 
ett komplement till förbrukad energi. Men redan som systemet är uppbyggt idag, ges en ökad 
översikt av förbrukningskostnader på ett helt annat sätt än när man bara läser en faktura. 
 
Smarta hem såg 2000 ut att vara en satsning som skulle ta marknaden med storm. Tyvärr var svenska 
hushållen inte redo för tekniken och börskraschen samma år gjorde företagen istället avvaktade. 
Sedan dess har marknaden för smarta hem i stort sett stått still. Under samma period har ny teknik 
tillkommit och de svenska hushållen har blivit mer mottaglig för tekniska lösningar. Det som detta 
examensarbete levererar gör att Condotech har möjligheten att förse kunder med användarvänliga 
funktioner på ett sätt som de förstår. En relativt liten kostnad vid byggandet av ett nytt hus kan ge 
stora besparingar genom att låta användaren se sin förbrukning. Automatisering och administration 
av husets komponenter låter också kunden använda tekniken på ett sätt som gör att termen smarta 
hem kommer till sin rätta. 
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