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Sammanfattning
Arbetet  beskrivet  i  detta  examensarbete  går  ut  på  att  jämföra  vilken  av
plattformarna Arduino Uno med en ESP8266  wifi-modul och Raspberry Pi 3
modell B som är mest lämplig att använda i ett Internet of Things projekt där
inhämtning av data, bearbetning av data och presentation av datan. Metoden för
arbetet är att dela upp det i olika moment, först undersökt faktorerna pris och
strömförbrukning  därefter  testas  kommunikationen  över  wifi  för  de  olika
plattformarna  och  därefter  hur  lång  tid  det  tar  att  skapa  ett  test  för
kommunikationen på varje plattform. Resultatet av jämförelsen är att Raspberry
Pi är mest lämplig för detta projekt, men att avgöra vilken plattform som ska
användas  i  Internet  of  Things  beror  till  störst  del  på  vilka  krav  som finns,
eftersom bägge plattformarna har sina egna fördelar mot varandra. En server
skriven i  python  hämtar  datan  från  sensorn  via  Raspberry Pi  med  hjälp  av
socketmeddelanden,  därefter  sparas  datan  i  en  databas  där   ett
identifieringsnummer  för  plattformen styr  sparandet  av datan.  För  att  kunna
presentera datan från sensorn så skapades en webbplats som hämtar datan från
databasen beroende på om användaren skickar en begäran från webbplatsen. Ett
användartest har genomförts på webbplatsen för att undersöka användbarheten.
Användartestet  visade  att  webbplatsen  hade  de  funktioner  som  användarna
ansåg  behövdes,  enda  åtgärdspunkten  var  färgsättning  på  webbplatsen  som
åtgärdades.  

Nyckelord: Internet of things, Usability, wifi, Arduino, Raspberry Pi, ESP8266,
Python, Mysql.
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Abstract
The work described in this thesis is  aimed at comparing Raspberry Pi model 3
B and Arduino Uno with an ESP8266 wifi module to see which one is most
suitable to use in a Internet of Things project where data collecting from an
sensor,  processed and then presented.  The method for  this  comparison is  to
divide the work. First, price and power consumption will be evaluated. Then,
the stability of communication over wifi will be tested. Finally, the time it takes
to design a program on the platforms will be measured. The result from the
comparison  show that  the  Raspberry  Pi  is  the  best  choice  for  this  type  of
Internet of Things projet. However, which platform to choose depends on the
specific goals of the project since the platforms are good at different things. A
server written in Python communicates with the Raspberry Pi by using socket to
socket communication, the Raspberry Pi collects the data from the sensor and
then sends it to the server. The server then saves the data in a database by the
unit  identification number.  Then a webpage was designed that presented the
data to the user. A usabiity test was done on the webpage and the result from the
usability test showed that the test users was satisfied with the usability with the
page, exept the choice of colors, which was fiexd. 

Keywords: Internet of things, Usability, wifi, Arduino, Raspberry Pi, ESP8266,
Python, Mysql.
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1 Inledning
Våra hem blir mer och mer uppkopplade mot internet, hela tiden tillkommer
nya  produkter  och  system  för  att  övervaka  och  förenkla  tillvaron  för  oss
människor,  allt  från  kylskåp  till  brödrostar  kan  nu  vara  uppkopplade  mot
internet eller mot varandra, och går dessa enheter går ofta att styra via olika
applikationer, detta för att kunna användas enheten utan att användaren behöver
fysiskt interagera med den.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Då  Internet  of  Things[1]  idag  blir  mer  och  mer  populärt,  och  nya
tillämpningsområden  ständigt  dyker  upp,  uppstår  ofta  frågeställningen  om
vilken hårdvaruplattform (härefter benämnt som plattform) som är lämplig att
använda för olika projekt. Att avgöra vilken typ av plattform som kommer att
användas att är ett stort beslut, då detta val påverkar vilka komponenter som
kan användas till systemet. Komplexiteten hos systemet påverkas även det då
vissa  plattformar  är  mer  fullständiga  datorsystem,  medans  andra  kan  vara
enklare mikroprocessorer och därför kräver betydligt mycket mer jobb för att få
att fungera som önskat med nödvändiga komponenter för systemet. Så för att
kunna göra ett lämpligt val av plattform så krävs en stor del eftertanke innan
beslut fattas över vad som skall användas. 

Denna rapport ämnar att presentera en undersökning av två av de mest populära
plattformarna för Internet of things projekt.  De plattformar som kommer att
undersökas  är  Raspberry  Pi  3  modell  B  och  Arduino  Uno,  undersökningen
genomförs för att utreda vilken plattform som kan vara mest lämplig i vissa
typer av system under vissa förutsättningar. 

1.2 Övergripande syfte

Undersökningens  övergripande  syfte  är  att  utreda  vilken  av
hårdvaruplattformarna Raspberry Pi 3 modell B och Arduino Uno som är mest
lämplig  att  använda  i  Internet  of  Things  system  där  kommunikation  över
internet  och  insamling  av  data  samt  hantering  av  data  krävs.  Denna
undersökning görs för att förenkla valet av plattform för liknande system.  

I denna undersökning kommer ett  fall skapas där den plattform som är mest
lämplig kommer att användas i ett system där exempelvis ett tryck på ett tak,
eller  fuktighetsgrad  i  växter,  uppmäts  och  kontrolleras  mot  förutbestämda
parametrar.
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1.3 Avgränsningar

Denna undersökning är avgränsad till  att  enbart  undersöka lämpligheten hos
Raspberry  Pi  3  modell  B  och  Arduino  Uno  i  ett  specifikt  system  där  en
hämtning av data från en sensor sker via en plattform, och därefter presenteras,
men resultatet av studien går att tillämpa på liknande Internet of Things projekt.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Målet  med  undersökningen  är  att  klargöra  vilken  plattform  som  är  mest
lämpligt. För att kunna avgöra vilken som är den bästa kandidaten för systemet
så kommer undersökningen centrera runt ett par punkter som är av vikt för ett
system av  denna  typ.  För  att  få  ett  bra  resultat  kommer  några  kriterier  att
undersökas. 

1. Kostnad för nödvändiga komponenter till systemet

2. Stabilitet vid kommunikation över wifi

1. Känslighet för störningar

2. Styrka hos wifi-signal

3. Strömförbrukning

4. Säkerhet hos plattformen och dess komponenter

5. Mängd arbete som krävs för att få systemet att fungera

Dessa  kriterier  behöver  undersökas  för  att  ge  ett  relevant  resultat  av
undersökningen, och en jämförelse av resultaten för var plattforms prestanda i
dessa  kriterier  kommer  att  användas  för  att  konstatera  lämplighet  för
tillämpning i det tilltänkta systemet och i andra liknande system. 

För att kunna konstatera vilket behov som eventuella användare anser finns, så
kommer dessa tidigare nämnda kriterier att presenteras i en enkätundersökning
för  att  skapa  en  inbördes  rangordning,  detta  för  att  kunna  möjliggöra  en
mätbarhet hos målen.

En  applikation  som  hanterar  inmatad  data  och  presenterar  risknivå  för
användare kommer att skapas och genomgå iterationer med användartest för att
tillgodose  användarnas behov.

1.5 Översikt

Kapitel  2  beskriver  termer,  teori  och tidigare forskning.  Kapitel  3  beskriver
metoden för undersökningen. Kapitel 4 beskriver konstruktionen hos systemet.
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Kapitel 5 beskriver resultatet av undersökningen. Kapitel 6 beskriver slutsatser
av undersökningen.
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2 Teori
Detta kapitel kommer att gå igenom tidigare forskning i området och termer
som används regelbundet i undersökningen kommer att förklaras. 

2.1 Definition av termer och förkortningar

I  detta  underkapitel  kommer  koncept  och  saker  av  vikt  för  förståelsen  av
rapporten att få en kortfattad beskrivning eller förklaring.

2.1.1 Internet of Things

Internet  of  Things  är  ett  brett  namn på  dagens  pågående utbredning av  det
traditionella användningen av Internet. Alldagliga saker som får uppkoppling
mot internet och kan exempelvis mäta eller reglera sig själva, alternativt av en
användare kallas i dag för smarta saker.  Införandet av dessa smarta saker är det
som i brett brukar kallas för Internet of Things[2]. Några mål för Internet of
Things är att enheter ska kunna identifieras, kunna kommunicera samt kunna
påverka varandra[2]

2.1.2 Sensornod

En sensor nod är i vanligast benämning i sammanhang med Internet of Things
en nod i någon typ av nätverk som fångar in information av något slag. Dessa
skickar eller hanterar sedan denna information.

2.1.3 Raspberry Pi

Raspberry  Pi  är  en  liten  enkortsdator  som  skapades  i  England  av
välgörenhetsorganisationen Raspberry Pi, denna dator skapades med syfte att
göra det billigare för utvecklingsländer att kunna lära ut datateknik. Trotts att
syftet av produkten var att underlätta utbildning, så används produkten flitigt
inom ett flertal områden, ofta med syfte att göra vardagliga saker smarta. Dvs.
Internet of Things relaterade projekt. 

2.1.4 Arduino Uno

Arduino  Uno  är  en  enkortsdator  som  skapades  för  att  underlätta  för
designstudenter  att  skapa  elektriska  prototyper.  Men  idag  används  Arduino
Uno, och andra produkter ur serien flitigt inom olika utbildningar för att lära ut
hur elektriska komponenter fungerar och för att skapa olika system. Arduino
Uno används ofta till olika Internet of Things projekt.

4
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2.1.5 ESP8266

ESP8266  är  en  wifi-modul  för  enkortsdatorer  som  används  för  att  få  ett
fungerande trådlöst nätverk.

 

2.1.6 Cloud Servers

En moln server är en distribuerad server, vilket betyder att servern kan delas av
flertalet  användare och att  användarens behov styr vilken typ av server som
används och vilken prestanda servern har. En molnserver hyrs ofta från ett en
andra hands part, och då hanteras support och underhåll utav den som hyr ut
tjänsten istället för användaren. Detta skiljer sig från traditionella servrar som
en användare själv får underhålla och ansvara för [3].   

2.1.7 Android Sqlite

Android Sqlite är  en lättvikts databas som är inkluderad i  Android,  och den
används för att spara användares data i Android applikationer.

2.1.8 RSSI 

RSSI är ett mått utav den mottagna signalstyrkan, den  mäts i negativa decibel,
och ju större ett värde är så ju bättre signal.

2.1.9 Sockets

Sockets är en slutpunkt för att ta emot och skicka data vid kommunikation inom
ett nätverk.

2.2 Tidigare forskning

I detta underkapitel presenteras relevant tidigare forskning, denna information
kommer  att  användas  i  resultatkapitlet  för  att  se  om  denna  undersökning
kommer fram till samma resultat.

2.2.1 Val av Plattform

Då Internet of Things fortfarande är i ett tidigt skede av sin utveckling, så finns
det ett behov att kunna välja lämpliga plattformar till IoT projekt, eller att skapa
egna plattformar. Enl [4]. så är det i första hand behovet hos projektet som styr
vilken typ av plattform som bör väljas.

2.2.2 Raspberry Pi och Internet of Things

Att välja Raspberry Pi som plattform till IoT är enligt [5], det bästa valet, då
dels  det  låga  priset  och  flertalet  valbara  operativsystem  har  bra  support.
Raspberry Pi är även ett bra val på grund av att plattformens popularitet har

5
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gjort  så  att  det  är  enkelt  att  utöka  systemet  med  nya  komponenter  och
tillhörande bibliotek som gör det enkelt att starta projektet [5].

[6] lyfter fram hur Raspberry Pi är ett starkt val av plattform, med motiveringen
att Raspberry Pi med en ZigBee modul har stabil kommunikation över wifi, och
därför passar sig väl i  ett hemma-övervakningssystem, så som typen av system
som  kommer  att  skapas  i  denna  undersökning.  Detta  kan  bedömas  som
irrelevant,  då de senare versionerna av Raspberry Pi kommer med integrerat
wifi, men då situationer finns då man kan behöva välja enklare plattformat, men
ändå  behöver  wifi,  så  kan  man  använda  ett  tidigare  Raspberry  Pi
utvecklingskort  med wifi-modul  för  att  skala   ned  plattformen men ändå få
stabil kommunikation. 

De få negativa effekterna av att använda Raspberry Pi för IoT är i första hand
strömförbrukning,  vilket  påverkar  hur  man  kan  använda  plattformen  för
batteridrivna projekt [7]. Raspberry Pi kommer  inte med några analoga portar,
så för att  kunna använda analoga sensorer eller  mätinstrument så behövs en
modul[7], vilket kan vara ett hinder för mindre system som använder analoga
sensorer, eller om äldre system skall integreras med ett nytt system.  Slutligen
kan det  konstateras  att  Raspberry Pi  är  ett  bra  val  av plattform för  ett  IoT
system.  

2.2.3 Arduino och Internet of things 

Arduino passar sig väl för IoT system som kräver flertalet sensorer, då denna
enkortsdator stödjer ett flertal analoga och digitala portar [8]. Arduino passar
sig  även väl  i  batteridrivna  system,  då  energiförbrukningen hos  en  Arduino
enkortsdator är låg jämfört med motsvarande plattformar. Att utveckla program
till Arduino anses enkelt och lättlärt, vilket är en stor fördel för användare som
inte har en relevant bakgrund. En av de bidragande orsakerna till att Arduino
anses enkelt att utveckla i är att det finns ett flertal  aktiva forum där hjälp finns
att få, och då det mesta inom Arduino är open-source så finns en del kod-block
för  modulerna  att  få  tag  på  som  underlättar  utvecklingen  av  programmen.
Dokumentation till Arduino finns i stor utsträckning, vilket är speciellt viktigt
då  system  med  Arduino  blir  väldigt  maskinnära,  och  en  viss  elektrisk
förkunskap krävs vid ihop koppling av moduler[9]. 

Arduino  som plattform  för  IoT har  även  nackdelar,  som att  den  befintliga
dokumentationen  för  moduler  ofta  är  väldigt  teknisk  och  svårförstådd  för
personer som ej redan är insatta i enkortsdatorer. Den dokumentation som finns
kan i vissa fall även vara felaktig och det kan resultera i oönskade resultat[9].

Arduino är i dagsläget även ett av de billigaste alternativen av IoT plattformar,
men att ha i åtanke på detta är att om systemet behöver utökas till fler moduler
så ökar kostnaden, medans det i en mer fullständig plattform som Raspberry Pi
redan finns mer funktionalitet och inte ett allt för mycket större pris.

6
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2.2.4 Cloud Server och IoT

Att sammanföra två av de mest populära internettjänsterna idag är ett viktigt
arbete,  de två internettjänsterna är Internet  of  Things  och molntjänster.  I  ett
sådant system baserat på dessa två delar så kan ett flertal enklare sensor-noder
kopplas  ihop  och  mätning  och  datahämtning  göras  i  noderna,  medans
hanteringen av data kan ske i molnen. Detta är fördelaktigt då det innebär att
komplexiteten  hos  Internet  of  Things  noderna  kan  vara  betydligt  mycket
mindre,  då de endast behöver samla in data,  och skicka den till  molnet[10].
Detta möjliggör en utökad potentiell marknad för IoT. Exempelvis det system
som kommer att skapas i denna undersökning skulle enbart behöva kunna läsa
data från en sensor och skicka det vidare till  ett  moln där all  uträkning och
sparande av statistik kunna ske. Detta skulle innebära att plattformen i systemet
skulle kunna vara väldigt enkel, vilket skulle ge ökad batteritid och hållbarhet. 

2.2.5 MQTT

Message  Queuing  Telemetry  Transport  är  ett  lättvikts  publish/subscibe
protokoll, vilket innebär att en klient prenumererar till en broker, och publicerar
meddelanden till olika i topics som hanteras av brokern. Detta innebär att det är
enkelt att koppla in nya sensorer eller andra klienter till ett befintligt system
eftersom dessa nya enheter kan ansluta sig till brokern[11].     

7
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3 Metod
3.1 Litteraturstudie och undersökning

Litteraturstudien har i huvudsak genomförts som en webbaserad litterär studie
genom sökning på diverse databaser med relevant information. Då information
hittats så har den i möjliga mån kontrollerats mot andra informationskällor, så
som utgivare, standarder o.s.v. Viss information som ej hittats på webbaserade
källor har då fått undersökas i tryckta källor, så som kurslitteratur. Den litterära
studien kommer att användas för att ta undersöka de kriterier som finns och inte
behöver mätas. Så som prisinformation, säkerhetsskillnader hos plattformarna
etc.

3.2 Enkät kriterier

Kriterier enkäten skapades för att kontrollera vilka kriterier som de potentiella
användarna  själva  ansåg  vara  de  viktigaste  kriterierna  för  systemet,
enkätundersökningen  genomförs  för  att  vid  tveksamhet  eller  vid  liknande
resultat  av  undersökningar  av  plattformarna,  kunna  ta  användarnas  åsikt  i
åtanke  vid  sammanfattning  av  undersökningen.  Detta  för  att  säkerställa  att
systemet anpassas till viss del för användarna och  inte enbart av utvecklaren.
För mer ingående information se bilaga A. Enkäten kommer att  lämnas ut i
pappersform vid en plats där potentiella användare befinner sig, det kommer
vara  frivilligt  att  delta  i  studien.  De  potentiella  användarna  i  detta  fall  är
jaktintresserade män i medelåldern, då dessa ofta äger jaktstugor och liknande
som inte besöks regelbundet. 

Enkäten  ber  användarna  att  rangordna  följande  faktorer:  Pris,
Strömförbrukning, Utökning, Säkerhet, Stabilitet. 

3.3 Användbarhetstest

Användbarhetstestet  kommer  att  utformas  för  att  ta  reda  på  om  systemet
uppfyller de krav som användarna har, och för att ta reda på vad användarna
anser  om systemet  i  sin  helhet.  Vid  användandet  av användbarhetstest  skall
uppgifter  utföras av testarna, och eventuella problem kommer att registreras.
Efter  testet  har  genomförts  kommer  testanvändarna  att  få  svara  på  en
enkätundersökning  om  hur  de  uppfattat  systemet  och  eventuella  åsikter
registreras[12].

3.4 Kommunikationsstabilitets test 

För att ta reda på vilken av Arduino eller Raspberry Pi som är  mest lämplig för
denna typ av system så kommer ett kommunikationens stabilitet att testas, för
att  kunna få ett  jämförbart  resultat  så kommer ett  program skapas på bägge
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enheterna  som mäter  enhetens  RSSI  på  det  trådlösa  nätverket.  För  att  testa
stabiliteten så kommer signalstyrkan hos enheterna testas både stillastående och
över ökande distans,  i  de stillastående mätningarna så kommer nätverket  att
vara under  störande signaler  och utan störande signaler.  Dessa RSSI värden
kommer att  utvärderas emot varandra och presenteras i  grafer där skillnader
framgår tydligt om ett sådant resultat erhålles. Platsen för mätningarna kommer
att  i  de  stillastående  fallen  vara  ett  avskiljt  rum  med  minimalt  av  signal
störning. De mätningarna som utförs på ökande distans kommer genomföras
utomhus.

De  mätningar  som  är  stillastående  kommer  att  utföras  i  ett  tomt  gammalt
skyddsrum som är 5 gånger 5 meter, rummet har bedömts som tillräckligt fritt
från störande signaler, då inga nätverk hittas på en laptop och en mobiltelefon
tog inte emot någon signal, figur 1 visar uppställningen för mätningarna. 

I  de mätningar  som ska vara under störning så har två stycken routrar med
trådlösa nätverk kopplats upp stående på var sida om plattformen, de trådlösa
nätverken  går  på  samma  kanal  och  frekvens  som det  trådlösa  nätverk  som
plattformen är ansluten till.

Det kommer att dels skapas grafer som illustrerar beteendena hos plattformarna.
Men för att kunna använda mätvärdena så måste det tas med standardavvikelser,
medelvärden och  SEM. 

Formeln ovan visas formeln för att beräkna standardavvikelsen, som visar hur 
stor del utav mätningarna som faller inom ett visst intervall, dvs. hur stor 
spridning mätningarna har. Detta värde behövs för att kunna beräkna SEM, 
standard deviation of the mean. 
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Figur 1: Uppställning för kommunikationstest
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Formeln  ovan  visar  hur  SEM  beräknas,  SEM  visar  hur  stor  avvikelse
medelvärdet kan förväntas att ha från medelvärdet från mätningarna. Dessa två
värden används för att säkerställa att mätresultat är relevanta och går att dra
slutsatser från.

3.5 Strömförbrukningen

För  att  kunna  konstatera  vilken  utav  plattformarna  som är  mest  lämplig  att
använda i ett system som är tänkt att kunna fungera utan fast strömförsörjning
så kommer plattformarnas strömförbrukning att  testas. Testet  kommer gå till
genom att plattformarna kommer att hämta data från sensorn och skicka data till
servern. Istället för att vara ansluten till en fast strömförsörjare så kommer de
att vara anslutna till ett batteri för att mäta effekten, tiden som det tar innan
batteriet är slut kommer att resultera i en mätbar effekt, vilken sedan kommer
omvandlas till wattimmar och dessa resultat kommer slutligen att jämföras mot
varandra.

3.6 Sensorklient 

Mottagningen  av  sensor  data  kommer  att  ske  genom att  servern  skickar  en
förfrågan till plattformen att hämta data från sensorn, och sedan kommer den att
ta in värdet och skicka detta till  servern. I denna studie som kommer de två
olika  plattformarna  som  används  vara  Raspberry  Pi  och  Arduino  Uno,  i
Raspberry  Pi  så  kommer  det  endast  behövas  en  sensor  och  ett  4,7kOhm
motstånd. Till Arduino så kommer det även att behövas en signalomvandlare
som kan  omvandla  3.3v  till  5v,  det  kommer  även  att  behövas  två  stycken
knappar för att kunna bryta jordningen och CH01 på Arduino för att möjliggöra
koduppladdning  till  ESP8266  modulen.  Bägge  plattformarna  kommer  att
behöva en kopplingsplatta och en sensor. 

3.7 Server 

En egendesignad enkel server skriven i pyton  kommer att skapas som tar emot
värdet från plattformen och därefter skickar det vidare till en databas. Valet att
välja  en egendesignad server  istället  för  en molnbaserad  server  beror  på att
mängden arbete att få en fungerande kommunikation mellan server och klienter
är mindre i detta fall.  Att mängden data som kommuniceras är väldigt liten gör
även att kostnaden att använda en molnbaserad server blir högre än att bara ha
en egen server. Värt att notera är dock att om ett sådant här typ av system skulle
skapas i skarpt läge, så kan en molnbaserad lösning vara mer lämplig, eftersom
mängden  data  som kommer  behöva  hanteras  kommer  att  bli  större,  då  fler
klienter kommer anslutas och de olika klienterna kommer att behöva hanteras
på ett mer ingående sätt än i detta fall då bara en klient kommer att finnas. 
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3.8 Webbplats

Designen av webbplatsen ska vara centrerad kring användaren, och med hjälp
av tidiga undersökningar på vilka kriterier som en webbplatsen måste uppfylla
för  att  användarna  ska  vara  nöjda  med  funktionaliteten  hos  den[12],  och
användarnas  önskemål  ska  betänkas  för  att  undvika  fel  och  uppfylla
användarnas förväntningar. Designen hos webbplatsen ska utvecklas iterativt,
med hjälp av användbarhetstest utförda av en testgrupp av potentiella användare
så  kommer  webbplatsen  att  bedömas  efter  deras  resultat  och  vid  behov
förändras[12].

På webbplatsen ska det  gå att  ta  emot det  uppmäta värdet  från servern och
jämför detta mot de användarspecifika parametrarna som har angetts. 

3.9 System 

Det fullvärdiga systemet kommer att fungera genom att en användare skapar ett
konto och anger sin enhets identifikationsnummer som sparas i  en mariaDB
databas. När användaren vill hämta data så klickar användaren på motsvarande
knapp och  skickar  en begäran till serven om att få data från sensorn, serven
skickar då en begäran till sensorklienten om att läsa data från sensorn. Sedan
kommer sensorklienten att skicka tillbaka data till servern, som i sin tur sparar
datan  i  en  databas  som  webbplatsen  efter  det  att  den  skickat  begäran
kontrollerar  periodvis  för  att  se  om  det  uppdaterats,  därefter  så   jämförs
informationen från sensorn med informationen om vilken tålighet som finns
angiven på webbplatsen, och sedan så presenteras resultatet i from av färger,
rött  för  fara,  gult   för  varning och grönt  för  ofarligt  illustration  1  visar  en
översikt av systemet.
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Figur 2: Översikt system
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3.10 Arbetsgång

Arbetsgången för arbetet startar med att undersöka de litterära källorna, därefter
skapas  ett  test  utav  kommunikation  över  wifi,  testet  genomförs  och
informationen från testet bearbetas. Därefter så skapas server och klient, och
kommunikationen  dem  emellan,  slutligen  skapas  webbplatsen  där
informationen  presenteras.  För  att  illustrera  arbetesgången  mer  tydligt  så
presenteras den i figur 3. 

Efter  webbplatsen  har  implementerats  första  gången  så  genomförs  ett
användartest,  och baserat på resultatet  från testet  så genomförs ändringar  på
webbplatsen vid behov.
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Figur 3: Arbetsgång
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4 Konstruktion 
I detta kapitel kommer konstruktionen av systemet att presenteras.

4.1 Kommunikationsstabilitets test

Ett  test  för  att  mäta plattformarnas  stabilitets  över  trådlöst  nätverk skapades
genom att ett program mätte upp RSSI värden. Programmen är designade för att
kunna mäta både stillastående och vid ökande distans.

4.1.1 Raspberry Pi

För att testa signalstabiliteten hos det trådlösa nätverket hos en Raspberry Pi så
skrevs ett program i Python som hämtade RSSI värdet från Debian terminalen,
detta går till genom att hela den aktuella raden i terminalen hämtades in som en
sträng,  och  därefter  skalades  strängen  så  enbart  RSSI  värdet  hämtades  för
utskrift. För detaljerad information se figur 4.

4.1.2 Arduino med esp8266 

För att  kunna mäta RSSI värdet i Arduino så krävdes betydligt med arbete. Det
första som behövdes göra var att koppla ihop Arduino med esp8266 modulen
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Figur 4: Python kod
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och en nivåomvandlare, nivåomvandlaren är nödvändig för att esp8266 är 3,3 v
medans TX/RX på Arduino är 5v,vilket kan medföra skada på komponenterna. 

För att kunna programmera ESP8266 modulen så måste man flasha den, och
kopplar man via en Arduino Uno så måste man kunna kontrollera detta under
uppladdning utav kod, om man inte gör detta steg så kommer det enbart att gå
att  ladda kod till  Arduino och inte  ESP8266,  så  för  att  kunna ladda upp så
använder man knapparna på kopplingsbordet.  

För  att  kunna programmera  ESP8266 modulen  via  Arduino så användes  ett
bibliotek  som  möjliggör  att  använda  ett  C  liknande  syntax  istället  för  AT
kommandon, och eftersom AT kommandon är ganska så simplistiska så gjordes
bedömningen att  det behövdes ett  mer omfattande sätt att programmera,  och
med hjälp utav biblioteket så kunde man använda färdiga funktioner, så som
WiFi.status(),etc.  Biblioteket  laddades  ned  från  github.  Man  var  därefter
tvungen att ställa in ESP8266 som utvecklingskort i Arduino IDE och därefter
skriva koden och ladda upp den via Arduino Uno.  

Programmet skrevs i Arduino IDE och fungerar genom att man initierar seriell
kommunikation, och vilken Baud som ska användas. I detta fall valdes 115200
eftersom det ofta är standard på ESP8266, programmet ansluter till det trådlösa
nätverket och så länge plattformen är ansluten så skriver den ut RSSI värdet,
koden finns i figur 6. 
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Figur 5: Kopplingsschema Arduino Uno och ESP8266
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4.2 Sensornod

Sensor  noderna  är  slutpunkterna  på  systemet,  dessa  består  av  sensorer  som
mäter in data från omgivningen, i detta fall är det en sensor som är kopplad till
plattformarna. 

4.3 Sensorklient

Efter  resultaten  från  testerna  så  användes  Raspberry  Pi  som  plattform  till
systemet, resultaten från mätningarna kan ses i kapitel 5.

Sensorklienten är skriven i Python och kommunicerar med hjälp av sockets.
Klienten fungerar genom att det först skapats en funktion för inhämtar in data
från sensorn genom terminalen och därefter så skapas en anslutning till servern.
När  klienten  tar  emot  ett  meddelande  från  servern  så  anropas  sensor  data
funktionen och det returnerade värdet skickas vidare till servern genom att först
packas i binär form och sedan konverteras till en sträng. Figur 7 visar koden för
klienten. 
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Figur 6: C/C++ kod för Arduino Uno
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Sensorklientens arbete är att ta in data från sensorn, packa data så den går att
skicka över sockets, och därefter skicka den till  servern som vidare hanterar
data. Figur 8 visar flödesschemat för sensorklienten.
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Figur 7: Klient skriven i Python

Figur 8: Flödesschema sensorklient
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4.4 Databas

Databasen är skriven i MySQL och består av två stycken entiteter med olika
attribut. Ena entiteten har attribut som är användaruppgifter, data från sensorn,
och identifieringsnummer för användarens enhet. Den andra entiteten innehåller
attributen identifieringsnummer och en flagga som visar om data ska hämtas
från sensorn och placeras i användaruppgifter, eller om data har hämtats och ska
läsas från entiteten användaruppgifter.

Figur 9 visar ett ER diagram över databasens uppbyggnad. Databasen används
dels för att spara användaruppgifter och inlästa värden från sensorn, och dels
för att kunna hantera förfrågningar från webbplatsen om att läsa in ny data från
sensorn.  

4.5 Server

I  systemet så finns det två stycken servrar.  En server skriven i  Python som
hanterar kommunikationen från och till  sensorklienten och en Apache server
som hanterar webbplatsen. 

4.5.1 Python 

Kommunikationen från serverklienten tas  emot av en egenskapad server  via
sockets.  Först  så  skapas  en  socket  som binds  till  en  port  och  en  ipadress,
därefter så ställs socketen in att lyssna på porten och anslutningar accepteras. Så
som Figur 10 visar så skapas en anslutning till databasen skapas så att servern
kan  kontrollera  om  det  behöver  hämtas  data  och  för  att  kunna  uppdatera
användarens data från sensorn  Efter att en anslutning gjorts så skapas ett socket
objekt  och  en  adress  som används  för  att  ta  emot  och skicka  data  till  den
anslutna socketen. Servern hämtar entiteten requests och kontrollerar om det
finns någon information, är entiteten tom så görs inget, men om det finns någon
information i entiteten så skickas ett meddelande till sensorklienten som hämtar
in ny sensordata  och skickar tillbaka detta till  servern som då tar  emot och
lägger  in  sensordatan  i  användaruppgifterna  för  den  användare  med  samma
enhetsnummer  som  ligger  i  entiteten  request,  och  därefter  sätts  attributet
Has_been_read till 1. därefter så avvaktar servern i 2 sekunder och upprepar
sedan processen. 
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Figur 9: ER för databasen
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4.5.2 Apache

Webbplatsen hostas med HTTP servern Apache via Xampp. Under arbetet så
har enbart localhost används för både webbplatsen och databasen. 

4.6 Webbplats

En webbplats har skapat för att presentera information och för att möjliggöra
användarinteraktion i systemet. Webbplatsen är skriven med PHP, HTML och
Javascript, och stilen är skapad i CSS. Innehållet på webbplatsen har delats upp
i sex olika PHP filer,  varav två filer består av en header och en footer som
inkluderas i de övriga filerna. En PHP fil hanterar data från HTML formulär
och kommunikation med databasen. utöver PHP filerna finns en Javascript fil
som  hanterar  viss  funktionalitet  på  webbplatsen  och  en  CSS  fil  som  styr
utseendet.  Webbplatsen är designad i huvudsak för mobil användningen, men
ska även fungera på en dator så på grund av detta är storleken på webbplatsen
skalbar för flertalet enheter. 

4.6.1 Inloggning och registrering

För att kunna säkerställa att endast behöriga användare kommer åt webbplatsen
och privat information från sensorn så krävs en inloggning för att komma åt
information. 
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Figur 10: Flödesschema server
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Figur 11 visar startsidan för webbplatsen, vilket är en sida där man väljer att
antingen logga in eller att registrera sig, efter att en användare har loggat in så
finns möjligheten att ta bort kontot. 

Efter att en användare klickar på register eller login så döljs knapparna och ett
formulär syns som användaren fyller i, så som figur 12 visar. Om användaren
ska registrera ett konto så anges det tänkta användarnamnet, lösenord och den
tillhörande sensorns identifieringsnummer. När användaren försöker registrera
kontot så kommer det genomföras en kontroll mot databasen som ser till  att
enbart  en  användare  med  det  användarnamnet  finns.  Formen  skickas   med
HTTP POST request och tas hand om med PHP, detta beskrivs mer ingående i
kapitel 4.6.5. När användaren loggar in så skickas denne vidare till index sidan.
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Figur 11: Startsida

Figur 12: Inloggnings och registreringsformulär
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4.6.2 Index

På indexsidan så kan användaren hämta information från sensor klienten och
informationen hanteras av Javascript script som jämför den hämtade värdet mot
ett förutbestämt tålighetsintervall som består av säkert, varning och fara. Dessa
olika  stadier  i  intervallet  presenteras  sedan med motsvarande färgkoder,  där
grönt symboliserar säkert, gult symboliserar varning och rött symboliserar fara. 

Indexsidan består så som figur 13 visar, utav en välkomsttext och av en knapp
som användaren klickar på för att hämta information från sensor klienten.

Då användaren klickar på Get sensor data så försvinner knappen och en form
där användaren anger sin enhets identifieringsnummer och därefter klickar på
Get  data  så  hämtas  information  från  databasen  och  denna  information
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Figur 13: Datahämtningssida

Figur  14:  Datahämtningsform  och
presentation
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presenteras i en ruta som ändrar färg beroende på värdet från den inhämtade
informationen, se figur 14. 

4.6.3 Utloggning

Klickar  en  användare  på  logout  så  skickas  användaren  vidare  till
utloggningssidan som avslutar användarsessionen och skickar besökaren vidare
till startsidan, och därefter så förstörs sessionen.

4.6.4 Javascript

Vid  knapptryck  och  vid  hämtning  av  informationen  från  sensor  klienten  så
används Javascript. När en knapp trycks på webbplatsen så anropas ett script
som tar in namnet på den knapp som har tryckts som parameter och i scriptet så
döljes de övriga knapparna och formuläret för den tryckta knappen visas. Detta
sker genom Javascripts document.getElementById och id på den HTLM div
eller   knapp  som  ska  döljas  eller  visas.  Själva  visningen  och  gömmande
fungerar genom att ändra attributet på CSS filen för det idet.  För att kunna
använda informationen från sensor klienten i ett script så måste det gå att hämta
informationen från servern. Eftersom informationen hämtas från databasen med
hjälp av ett PHP script så går den inte att använda utan att hämta den först.
Genom att använda ett PHP script som echoar informationen som ett HTML
attribut  och  därefter  hämta  HTML attributet  med  Javascript  script  så  kan
informationen hanteras.  För att visa de olikfärgade rutorna så hämtar ett script
informationen från sensor klienten och jämför det med intervallet, och den ruta
med rätt färg motsvarande informationen visas.

4.6.5 Dataöverföring

Kommunikation mellan server och databas sker med hjälp utav MySQLi på ett
objektorienterat  vis.  En  PHP  klass  för  att  ansluta  och  hantera  databasens
innehåll har skapats, och varje gång en HTML form skickas så skapas ett objekt
av PHP klassen som hanterar informationen som kommer med POST. Beroende
på vilken form som skickas så anropas olika medlems funktioner. 

4.6.6 Iteration två.

Efter  resultatet  av  användbarhetstestet  i  kapitel  5.4 så  framkom åsikter  från
testanvändarna  att  färgsättningen  bör  ändras.  För  att  säkerställa  att
färgsättningen skulle kännas modern så gjordes detta om.
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Så som Figur 15 visar så ändrades färgsättningen till  en vanlig kombination
inom Android, vilket ofta är grå/grön.  
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Figur  15:  Färgsättning  efter
användarfeedback
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5 Resultat
5.1 Litterär undersökning och beräkningar

5.1.1 Pris

Priset för de olika plattformarna beror på vilka komponenter som behövs för att
sensor  klienten  ska  kunna  fungera  som  tänkt,  och  som  inte  de  bägge
plattformarna behöver för detta ändamål. I tabell 1 presenteras resultatet utav
undersökningen.

Komponent Pris (Kr) Totalt

Esp8266 Wifi-modul 99,9[13]

Strömförsörjare 59,9[13]

Arduino Uno 229[13]

388

Raspberry Pi 399[13]

399

Tabell 1: Prisjämförelse 

Resultatet utav undersökningen visar att Arduino Uno med dess komponenter är
2.74% billigare än Raspberry Pi. För att få systemet att fungera med Arduino så
tillkommer  mer  komponenter,  så  som  kablage,  strömförsörjare,  etc.  men
eftersom dessa  är  billiga  så  tas  dessa  ej  med  i  beräkningen,  men  eftersom
prisskillnaden  är så liten, så anses priset vara lika.

5.1.2 Strömförbrukning

Start 50% batteri Stop Totalt Wh

Raspberry Pi 11:55:00 23:05:34 05:42:18 18:40:18 0.0348

Arduino Esp8266 14:00:00 14:30:14(24h) 06:35:21 39:42:18 0.0163

Tabell 2: Strömförbrukning

Resultatet av mätningarna för strömförbrukningen visas i tabell 2, och där kan
man se att Raspberry Pi drar mer ström än vad Arduino Uno gör, Raspberry drar
mer än dubbelt så mycket ström än vad Arduino gör, närmare bestämt 113,5%
mer.
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5.1.3 Säkerhet

Eftersom Raspberry Pi är en fullständig PC med ett operativsystem med dess
säkerhets aspekter, och Arduino inte är det, utan man får  till viss del göra sina
egna lösningar så har Raspberry Pi högre säkerhet än Arduino.

5.1.4 Utökning

De bägge olika plattformarna har ett liknande antal olika möjliga komponenter
och sensorer. Den största skillnaden mellan dem är mängden arbete som behövs
för att kunna tillföra nya komponenter, vilket i Raspberry Pi oftast är enklare än
Arduino, detta eftersom många komponenter till  Raspberry är plug and play
medans  de  till  Arduino  kräver  mer  arbete,  så  som  färdiga  bibliotek  och
nivåomvandlare osv. Att avgöra vilken som är bäst lämplig för utökning är inte
alls enkelt, eftersom detta beror på vilka kriterier som används i bedömningen, i
detta  fall  används enkelhet att  implementera som den avgörande faktorn för
bedömningen. Och då utfaller resultatet att Raspberry Pi är enklare att utöka
med nya komponenter, eftersom det finns större dokumentation och mer hjälp
att finna.

För att konkret kunna visa skillnaden mellan implementering i Raspberry Pi och
Arduino så presenteras i  tabell  3 antalet  moment som krävdes för att  kunna
utföra test av kommunikationsstabiliteten 

Arduino Raspberry Pi

Ansluta ESP8266 Skriva kod i Python

Skapa Flash knapp

Importera  ESP8266  biblioteket  från
github.

Ställa in Arduino IDE för ESP8266

Ställa in rätt baud 

Skriva kod

Total tid: 3 veckor  Total tid : 2 dagar

Tabell 3: Arbetsmoment, Raspberry Pi och Arduino 

Så som tabell 3 visar så krävdes det betydligt mer arbete för att få Arduino att
fungera än vad som krävdes för Raspberry Pi. 

5.2 Enkätundersökning

De potentiella  användarna  i  enkätundersökningarna  svarade  att  det  som de
ansåg vara viktigast i systemet var priset, sedan strömförbrukningen, därefter
kom  kommunikationens  stabilitet  och  säkerheten,  användarna  ansåg  att
möjlighet att utöka systemet var det minst viktigaste funktionaliteten i systemet.
Figur 16 visar de potentiella användarnas svar i detalj.
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Utifrån dessa resultat så kommer arbetet med att utvärdera vilken plattform som
är  mest  lämplig  att  använda i  detta  system fokuseras.  Om några  resultat  är
jämna så kommer övriga faktorer att avgöra vilken som är mest lämplig.

5.3 Kommunikationsstabilitets test

Resultatet från mätningarna presenteras i kapitel 5.2.1-3

5.3.1 Mätningar stillastående utan störning

I  den  första  mätningen  så  uppmätes  RSSI  signalen  med  en  stillastående
plattform och utan störningar,

och så som figur 17 visar så var RSSI signalen uppmätt för Raspberry Pi högre
än ESP8266 modulen, vilket betyder att den uppfattade styrkan hos signalen är
starkare för Raspberry Pi än Esp8266.
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Figur 17: Stillastående utan störning
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Stapeldiagrammet  med  felmarginal  i  figur  18  visar  medelvärdet  för
mätningarna,  vilket  tydligt  visar  att  ESP8266  har  ett  lägre  RSSI  värde  än
Raspberry  Pi,  vilket  betyder  att  signalen  är  starkare  hos  Raspberry  Pi.  I
diagrammet kan man även se felmarginalen hos mätningen i de röda sträcken,
och eftersom dessa ej passerar varandra så är slutsatsen baserad på mätningarna
korrekt. Även i tabell 4 så kan man se att de bägge plattformarnas medelvärde
plus SEM värdet inte överlappar varandra, och att Raspberry Pi har ett högre
medelvärde än ESP8266. 

Plattform Medelvärde Std SEM

ESP8266 -53.7242 1.4773 0.0122

Raspberry Pi -43.3022 1.3667 0.0092

Tabell 4: Mätvärden utan störningar

5.3.2 Mätningar stillastående med störningar

I  den  andra  mätningen  så  utsattes  plattformen  för  störande  signaler,  vilket
påverkade den mottagna signalstyrkan markant så som figur 19 visar, man kan
även i figuren se att ESP8266 modulen hade mycket mer varierande mätvärden
under testet, vilket indikerar att den är mycket mer känslig för störningar än vad
Raspberry Pi är. 
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Mätvärdena för Raspberry Pi varierar väldigt lite, medans ESP8266 modulens
mätvärden varierar mycket mer, vilket visar att även i detta test så är Raspberry
Pi betydligt mycket stabilare än ESP8266 modulen vilket även SEM stapeln i
figur 20 visar.

I figur 20 så visar de röda sträcken felmarginalen i mätningarna, och i stapeln
för ESP8266 kan man se att  dess sträck omfattar större del av medelvärdet,
detta innebär att mätvärdena för ESP8266 varierade mer än för Raspberry Pi. I
tabell  5  så  syns  det  att  standardavvikelsen  och  SEM  värdena  är  betydligt
mycket större för ESP8266 än för Raspberry Pi, vilket visar en större varians
hos mätvärdena. 
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Figur 19: Stillastående med störningar

Figur 20: Stillastående med störningar
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Plattform Medelvärde Std SEM

ESP8266 -60.0174 5.3055 0.0903

Raspberry Pi -52.8619 1.7512 0.0151

Tabell 5: Mätvärden med störningar

5.3.3 Mätning under ökande distans

I den sista mätningen så ökade distansen mellan mätningarna. Och så som figur
21 visar så har Raspberry Pi även i denna mätning har högre RSSI värden än
vad ESP8266 modulen har. 

Men att påpeka i denna mätning är att skillnaden mellan ESP8266 modulen och
Raspberry Pi är mindre i detta fall än i de tidigare mätningarna. Raspberry Pi
har  starkare  signal  i  alla  mätningarna  än  vad  ESP8266  modulen  har,  men
eftersom skillnaderna mellan de bägge inte ökar med den ökande distansen så
kan man ej dra någon slutsats att själva distansen har någon större påverkan på
signalen,  utan det  är  mer en indikator  att  Raspberry Pi  har  allmänt  starkare
RSSI än ESP8266, vilket även kapitel 5.2.1 visar.
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Figur 21: Ökande distans

Figur 22: Ökande distans
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Figur  22  visar  medelvärdet  av  mätningarna,  och  felmarginalen  i  SEM,  i
stapeldiagrammet  kan  man  se  att  ESP8266  har  ett  lägre  RSSI  värde  än
Raspberry Pi har, och de röda sträcken visar felmarginalen i mätningarna och
eftersom  dessa  sträck  ej  korsar  varandra,  så  visar  det  att  skillnaden  i
mätningarna är säkra, vilket även man kan se i tabell 6, då SEM tillsammans
med medelvärdet för plattformarna inte kommer att överlappa varandra.

Plattform Medelvärde Std SEM

ESP8266 -83.8971 8.5202 0.3653

Raspberry Pi -71.6902 9.0433 0.3954

Tabell 6: Mätvärden under ökande distans

Värt  att  kommentera  angående  resultaten  av  mätningarna  är  att  ESP8266
modulen har enbart Arduino Uno som strömförsörjare, vilket inte är optimalt
och kan leda till att prestandan hos modulen är sämre än den eventuellt skulle
ha varit med en egen strömförsörjning. Men för att testet skulle bli så rättvist
som möjlig, och med antagandet att det i systemet inte kommer att användas
flertalet strömförsörjare, så har detta ignorerats i mätningarna.

5.4 Användbarhetstest

Ett  användbarhetstest  har  genomförts  där  fyra  stycken  testanvändare  fick  i
uppdrag  att  genomföra  olika  moment  på  webbplatsen.  Samtliga  användare
utförde alla uppdrag utan några problem och behövde inte några ledtrådar eller
hjälp.  Efter  användarna  genomfört  uppdragen  så  fick  de  svara  på  en
undersökning där frågor om hur de ansåg att det gick att använda webbplatsen. 
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Så som figur  23  visar  så  var  så  kunde  användarna  ta  sig  igenom de  olika
uppdragen enkelt och ansåg inte att de hade några problem med dem. För att se
om de hade några övriga synpunkter så fick de ange dem i sista fältet.

De  åsikter  som registrerades  handlade  om färgsättningen  och  att  det  skulle
DeviceId skulle sparas och inte behöva anges två gånger. 
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Figur 24: Övriga åsikter

Figur 23: Resultat undersökning användbarhetstest
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6 Analys
I detta kapitel så samlas utvärderas arbetet och dess resultat. 

6.1 Resultat av definierade mål

6.1.1 Mål 1: Kostnad för nödvändiga komponenter till systemet

Så som beräkningarna i tabell 1 i kapitel 5.1.1 visar så är prisskillnaden mellan
Raspberry Pi och Arduino väldigt liten, i detta fall är Arduino 2.74% billigare,
men eftersom det tillkommer mer kablage och liknande förbrukningsmaterial så
kommer prisskillnaden att minska. Eftersom skillnaden är så liten så kan den
försummas och priset anses lika.

6.1.2 Mål 2: Stabilitet vid kommunikation över wifi

Baserat  på  resultatet  från  mätningarna  i  kapitel  5.3  så  kan  slutsatsen  att
Raspberry Pi har stabilare kommunikation över wifi dras. Raspberry Pi har både
starkare RSSI signal både med och utan störningar, även över ökande distans så
har Raspberry Pi starkare RSSI än Arduino med ESP8266 wifi-modul.

6.1.3 Mål 2.1: Känslighet för störningar

Vid mätningarna i kapitel 5.3.2 så ser man med tydlighet att Raspberry Pi är
mindre känslig för störningar än Arduino med ESP8266 wifi-modul, då dess
mätvärden är stabilare med mindre variation. Men om man jämför mätvärdena
från  kapitel  5.3.2  och 5.3.1  så  ser  man att  RSSI  signalen  för  Raspberry Pi
minskar med 22.1%, medans Arduino med ESP8266 minskar 11.7% vilket visar
att  Arduino med ESP8266 är  mindre  känslig  för  störningarna,  men att  dess
signal blir ostabil med högre varians. 

6.1.4 Mål 2.2: Styrka hos wifi-signal 

Resultatet från mätningarna i kapitel 5.3.1 till 5.3.3 visar att Raspberry Pi har
starkas  RSSI värde.  Vilket  indikerar  att  Raspberry Pi  har  starkare signal  än
Arduino med ESP8266.  

Värt att notera är att ESP8266 modulens strömförsörjare i detta arbete är på
samma  volt  och  ampere  som  Raspberry  Pi,  och  detta  är  väldigt  lågt  för
ESP8266 som möjligtvis kan fungera bättre med bättre strömförsörjning.

6.1.5 Mål 3: Strömförbrukning

Som resultatet  i tabell  2 i  kapitel  5.1.2 visar så förbrukar Raspberry Pi mer
ström. Raspberry Pi drar 113.5% mer ström än vad Arduino med ESP8266 drar.
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6.1.6 Mål 4: Mängd arbete som krävs för att utöka systemet

Så som tidigare diskuterat i kapitel 5.1.4 så är det inte enkelt att avgöra vilken
plattform som är mer komplex att utöka. Men för detta arbete så krävdes det 6
moment för att  kunna utföra kommunikationstest  på Arduino med ESP8266,
medans det enbart krävdes ett moment för att utföra kommunikationstestet för
Raspberry Pi , även den tid för att utföra mätningarna var större för Arduino
med ESP8266 än med Raspberry Pi, 3 veckor mot 2 dagar. Vilket visar att i
denna typ av arbete så är det svårare att utöka systemet med komponenter i
Arduino än med Raspberry Pi.

6.1.7 Sammanfattning

Att avgöra vilken plattform som är mest lämplig inom Internet of Things är inte
enkelt.  Så  som detta  arbete  visar  så  beror  valet  av  plattform mer  på  vilka
egenskaper som är önskvärda av plattformen. Om ett Internet of Things projekt
ska skapas där exempelvis strömförsörjningen är ett stort problem så är Arduino
ett  bättre val eftersom den drar mindre ström än Raspberry Pi.  Men om ett
Internet  of Things  projekt  ska gå snabbt  att  utveckla så är Raspberry Pi  ett
bättre val då det, enligt detta arbete, är enklare och går snabbare med Raspberry
Pi.

6.2 Utvärdering av användartest

Användartestet visar att användarna anser att systemet är enkelt att använda och
att  de  funktioner  som  bör  finnas  med  finns.  Användarna  genomförde  de
uppgifter som fanns beskrivna i användartestet utan problem och  behövde inga
förtydligar eller tips över vad som skulle göras eller hur de skulle gå till väga
för att utföra uppgifterna. De punkter som behövde åtgärdas var färgsättningen
som  många  av  användarna  ansåg  var  undermålig,  vilket  ändrades  till  ett
grå/grön färgsättning  som är  vanlig  i  mobilapplikationen i  Android  och bör
anses vara rimligt. En användare ansåg att det var onödigt att ange DeviceId när
man ska hämta data från sensoren efter man loggat in, denna information finns
redan lagrad i databasen och bör gå att hämta istället för att behöva anges av
användare.  Men  på  grund  av  tidsbrist  så  valdes  denna  punk  att  skjutas  till
framtida arbeten.

6.3 Fortsatt arbete

Fortsättningsvis  så  borde  systemet  designas  om  till  en  enklare  lösning  för
kommunikation från sensoren till  webbplatsen,  ett  exempel vore att  använda
någon typ av lättvikts publish/subscribe protokoll så som  MQTT i kombination
med  en  molnserver,  istället  för  lösningen  med  socket  kommunikation  och
databas. 

För att fortsätta utvecklingen av webbplatsen så bör användbarhetstest med fler
användare genomföras, då antalet testpersoner i det utförda användbarhetstestet
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är  alldeles  för  liten,  då det  är  osäkert  att  dra  statistiskt  säkra slutsatser  från
enbart 4 testpersoner[14]. 

ESP8266 kan användas till mer än enbart kommunikation, så ett fortsatt arbete
vore att få systemet att fungera från enbart ESP8266 modulen och inte använda
Arduino  eller  Raspberry  Pi,  detta  skulle  dra  ned  på  kostnader  och
strömförbrukningen markant.

6.4 Fortsatt forskning

En mer omfattande undersökning där mer än RSSI mäts skulle behövas för att
med säkerställa vilken plattform som har stabilast kommunikation, faktorer så
som paketförluster,  latancy, och med mera bör betraktas för att  kunna få ett
tydligare resultat.  

För att kunna med säkerhet säga vilken plattform som kräver mer arbete för att
utöka Internet of Things projekt så behöver flertalet  moduler testas och mer
arbete krävs, att dra slutsatsen i detta examensarbete att Raspberry Pi är enklare
att utöka är lite vagt, eftersom möjligheten finns att ESP8266 modulen är mer
krävande än andra moduler.  Detta bör undersökas mer ingående för att  med
säkerställa vilken plattform som är enklast att arbeta med.

Ett central arbete där en standard för hur personlig information som hanteras
över Internet of Things tas fram bör genomföras så att denna fråga hanteras och
som framtida arbeten kan använda för att säkerställa personliga integriteten hos
användare och för att säkerheten i systemet ska kunna garanteras. 

6.5 Etiska och samhälleliga aspekter

I  detta  examensarbete  så anses inte några flertalet  etniska aspekter  hanteras,
systemet som skapats fungerar lika för alla användare och diskriminerar inte
någon, då systemet kan användas av alla.

En aspekt som är viktig i denna typ av Internet of Things projekt är personlig
integritet. Typer av system som det skapat i detta arbete samlar in information
som i obehöriga händer kan användas för flertalet  syften.  Om en användare
använder detta system, och på något vis kan kopplas ihop med användarens
identitet  så  kan  kriminella  se  när  systemet  används  för  att  kunna  se  om
användaren  är  bortrest  och  då  genomföra  inbrott  eller  liknade,  vilket  är  en
viktig aspekt att tänka på när man skapar ett system som hanterar denna typ an
information.  
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Att  välja  hårdvaruplattform  för  Internet  of  Things  projekt  –  En  jämförelse
mellan Raspberry Pi och Arduino  
Marcus Jonsson 2017-11-15

Bilaga A: Enkätundersökning om 
övervakning av snötryck på tak
Denna enkätundersökning vänder sig till dig som har en stuga eller ett hus som 
på vintern samlar snö på taket. Ett övervakningssystem som håller koll på hur 
stort tryck som ligger på taket är under utveckling och din åsikt är viktig för det 
fortsatta arbetet av utvecklingen!

För att kunna göra systemet så lämpligt som möjligt kommer några kriterier att 
presenteras, och en skala på hur viktigt dessa punkter är för ditt framtida 
användande av systemet kommer att presenteras. Svara på dessa kriterier så 
kommer systemet bli mer anpassat efter era önskemål. 

Läs igenom kriterierna och ange den siffra som bäst passar din åsikt.

Poängsystemet är utformat på detta vis 

1-2-3-4-5, där 1 är mycket viktigt och  5 är mindre viktigt.

Kriterier         

1, Pris        
Poäng______________________

2, Stabil kommunikation från systemet (påverkar säkerheten)      
Poäng______________________

3, Strömförbrukning(hur ofta batterier ska bytas, elkostnader)     
Poäng______________________

4, Säkerhet hos systemet(inbrottsrisk, personliga uppgifter etc.)  
Poäng______________________

5, Enkel utökning av befintligt system       
Poäng______________________

Tack för ditt deltagande! 
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