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Tabell 1. En sammanställning av förkortningar som är relevanta för förståelse vid läsning i 

denna rapport. 
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Sammanfattning 
 

I detta projekt har mjukvara till en dator utvecklats, denna mjukvara är en prototyp för hur 

funktionaliteten i en framtida handhållen enhet för kommunikation mot 

EM50LoggerReadOut-programmet bör se ut, samt eftersträvas vid vidareutveckling. Under 

projektets gång har dels utveckling av en Android applikation i programmeringsspråket Java 

och utvecklingsmiljön Eclipse genomförts. Programmeringen av applikationen för Android 

har kommit att revideras till utveckling av mjukvara i programmeringsspråket Python. Den 

mjukvara som utvecklas i Python utvecklas för att verka som en prototyp på funktionalitet bör 

se ut i en applikation för Android som detta projekt kan stå som bas för. 

 

Det program som skapats, smartDustHandheldUnit, hanterar kommunikationen med 

EM50LoggerReadOut-programmet och mellan dessa två program kan auktoriserad anslutning 

etableras, data och information kan hämtas samt så kan anslutningen som skapats stängas ned. 

Utöver detta hanterar programmet upp- samt nedladdning till och från två .php-sidor 

anpassade för ändamålet. Dessutom finns funktionalitet för att kontrollera vilket 

operativsystem enheten använder.    
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1 Inledning 
 

Här presenteras bakgrunden till varför detta arbete har genomförts och vad målet med arbetet 

är. Här finns det även in förklaring på hur arbetet med rapporten är utformat, en kort 

presentation av vilken utvecklingsmiljö samt vilka metoder som har använts under arbetet. 

Därefter följer en kort sammanställning av de resultat detta arbete har fört med sig. 

 

1.1 Projektbakgrund 

 

I denna rapport presenteras det examensarbete jag utfört inom projektet DEWD – ”Drought 

Early-Warning Detection”. Projektet DEWD är ett uppdrag som Institutionen för 

Systemteknik, ISY, på Linköpings universitet fått från Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete, SIDA. Det fullständiga namnet på detta större projekt är “Local-scale 

early warnings for drought – can they increase community resilience?” och i detta projekt 

ingår förutom ISY också University of Cape Town, University of Limpopo, University of 

Kwa-Zulu Natal samt Department of Agriculture of Limpopo.   
 

Mitt examensarbete inom detta projekt går ut på att skapa kommunikationen mellan en 

dataloggningsenhet och en handhållen enhet. Det system som detta projekt arbetar med är en 

EM50Loggerenhet med tillhörande 5TE soil sensor enheter som sätts ut på lämplig plats i en 

by i Sydafrika. Till denna skapas två program, det ena i detta examensarbete och det andra, 

EM50LoggerReadOut i ett annat examensarbete utfört av Karolina Pålsson Gustafsson. 

Förutsättningarna för det program som skapas i detta examensarbete är dels själva 

dataloggningsenheten och sensorenheterna samt det program som utvecklats i det andra 

examensarbetet. Dessutom implementeras EM50LoggerReadOut-programmet mot EM50-

Loggerenheten. Den kommunikation som skapas i programmet smartDustHandheldUnit ska 

ta emot det data som lagrats i dataloggningsenheten via kommunikation med 

EM50LoggerReadOut-programmet. Med hjälp av denna kommunikation kan den data som är 

ny hämtas till den handhållna enheten. Programmet smartDustHandheldUnit kommunicerar 

sedan dessa data vidare för analys på något av de universitet som ingår i detta 

samarbetsprojekt, inledningsvis hanteras mottaget data av ISY, det data som analyserats 

skickas sedan tillbaka till den handhållna enheten för visning av resultatet.  

 

DEWD som projekt går ut på att dataloggningsenheter med tillhörande sensorenheter ska 

placeras ut i runt floden Limpopo i nordöstra Sydafrika, på gränsen mot Botswana, Zimbabwe 

och Moçambique för att kunna hantera och logga det klimatdata som sensorenheterna 

uppmäter. Detta för att på en lokal nivå ge befolkningen i området tillgång på väder- och 

klimatdata relevant för just detta område.  
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Området Limpopo basin är ett 416 296km
2
 stort område i Sydafrika, Botswana, Zimbabwe 

och Moçambique där 45 % av området ligger i Sydafrika. Klimatet i området varierar kraftigt, 

från det tropiskt regniga längs Moçambiques kust till tropiskt torr öken i södra Zimbabwes 

inland. Regn i detta område är starkt säsongsbundet, där ca 95 % faller mellan oktober och 

april under korta intensiva regndagar ojämnt fördelade över det geografiska området. På 

grund av detta begränsas odlingen av grödor efter beteendet på den korta regnsäsongen och 

dess årliga variationer. Majoriteten av området tenderar som en följd av världens 

klimatförändringar att drabbas av torka, eftersom södra Afrika består av flera olika 

klimatzoner blir området extra känsligt för rörelser i flera stora luftmassor och de följder 

dessa innebär. Stora delar av området påverkas av både fysisk och ekonomisk vattenbrist, 

torka. Enligt en bedömning av UNEP som genomfördes 2009 är majoriteten av området 

drabbat av fysisk vattenbrist [1].   

 

Illustration 1. Visar en bild över området ”Limpopo basin”, som utgörs av det färgade 

området. Det är i detta i detta flodbäddsområde som produkten av detta examensarbete ska 

placeras ut och användas. 

 

Valet att arbeta med just detta projekt gjordes då det kändes som ett viktigt projekt, som är till 

för att hjälpa utsatta människor till en enklare tillvaro. I dagens läge är det fortfarande svårt i 

Sydafrika att få tag på lokal väderdata och då de periodiska regnen inte längre går att lita på i 

samma utsträckning som innan pågrund av klimatförändringarna så behövs ett pålitligt system 

att på lokal nivå kunna komma åt väderdata. Detta projekt är en liten del i en lösning på detta 

problem. Den kommunikation som skapas i detta examensarbete ska förhoppningsvis kunna 

användas i Sydafrika för att underlätta för folket i de byar där det finns sensorenheter och 
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förhoppningsvis underlätta deras liv där, antingen i arbetets nuvarande form eller i en 

nyarbetad och optimerad form.   

 

Systemet som detta examensarbete går ut på att utveckla en del av ser ut på följande sätt. En 

dataloggningsenhet med tillhörande sensorer placeras på en lämplig plats både för mätning av 

markfuktsdata samt för hämtning av data från enheten. Detta eftersom att syftet med detta 

examensarbete är att ta fram mjukvara till en handhållen enhet, detta för att möjliggöra 

hämtning av data och information från dataloggningsenheten via ytterligare ett program som 

implementeras mot dataloggningsenheten. För att kunna upprätta anslutning mellan 

dataloggningsenheten och den handhållna enheten behövs dessutom program nummer två, 

detta för att upprätta en kommunikationslänk mellan det program som skapas för den 

handhållna enheten samt för att prata med dataloggningsenheten. Detta program nummer två 

har utvecklats i ett examensarbete som är ett nära samarbete med detta projekt, utfört av 

Karolina Pålsson Gustafsson. Den labbmiljö som använts för att utveckla dessa två program 

har sätt ut på följande sätt. 

 

 

Illustration 2. Ett foto som visar det system som utgjort utvecklingsmiljön som använts under 

utvecklingen av programmet som detta examensarbete innebär, den ”handhållna” enheten 

utgörs på denna bild av den laptop som ses till vänster i bilden.         

 

Som bilden ovan visar utgörs systemet av en dataloggningsenhet, en EM50 data logger, vilken 

pekas ut av den gröna pilen. Till denna hör i dagsläget en, men upp till fem sensorenheter, 

denna sätts ner i jorden. I labbmiljön utgörs jorden av svarta lådan med rabattjord och den 

nedstuckna sensorenheten pekas ut av den gula pilen. Det program som utvecklas i detta 

examensarbete körs på en dator, i bilden ovanför körs programmet på en laptop, denna 

behöver ha programvara samt hårdvara implementerad för kommunikation via Bluetooth, i 

slutändan är det önskvärt att det program som för närvarande körs i datorn istället körs på en 

handhållen enhet som en Android Applikation. Det program som utvecklats i det 

samarbetsprojekt till detta körs på den Rasberry Pi som den röda pilen pekar ut, men det är 

önskvärt att som vidareutveckling av detta implementera programmet på hårdvara liten nog 
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för att få plats i EM50 Loggerenheten. Den Rasberry Pi som kör programmet och 

kommunicerar direkt med EM50 Loggern ska också kunna ansluta till, samt skicka och ta 

emot information från, samt överföra data till det program som körs på en dator, detta görs via 

Bluetooth och i denna labbmiljö med den Bluetooth-dongle vilken pekas ut av den blåa pilen i 

bilden. Om den dator som används inte har tillgång på hårdvara och programvara behöver 

även datorn förses med en sådan dongle för att möjliggöra denna kommunikation.      

 

1.2 Rapportens utformning 

 

Den här rapporten är upplagd så att det först sker en inledande presentation av projektet, dess 

bakgrund, utformning och arbetsmiljö samt en kort beskrivning av den slutgiltiga produkten. 

Därefter följer relevant teori för projektet, där det bland annat presenteras teori om torka och 

markfukt samt teori om den dataloggningsenheten samt tillhörande sensorenhet som använts 

samt olika metoder för lång- respektive kortdistans för kommunikation. 

 

När all väsentlig bakomliggande teori för denna rapport är presenterad följer de metoder som 

använts i arbetet. Här presenteras den kommunikation som brukas av den färdiga mjukvaran, 

dels den mot EM50LoggerReadOut-programmet samt den kommunikation som används för 

att smartDustHandheldUnit-programmet ska kunna kommunicera med servrar på lämpligt 

universitet. Därefter presenteras utförandet av detta examensarbete, vilka verktyg som har 

använts för att utveckla mjukvaran och hur arbetet med utvecklingen av mjukvara utförts. 

 

Efter detta följer en mer ingående presentation av de resultat som projektet har uppnått, hur 

den slutgiltiga mjukvaran ser ut, varför den utformats på detta sätt, dess funktionalitet samt 

krav på operativsystem och dess miljö vid körning av programmet.  

 

Sedan följer den del av rapporten där funderingar kring arbetet tas upp, denna rubrik kallas 

diskussion. Denna följs av en presentation av framtida utveckling av produkten, det kan vara 

sådant som reviderats bort eller inte fått plats inom den tidsbudget som detta examensarbete 

har inneburit. I de slutliga bilagorna kommer väsentlig kod presenteras för att förenkla 

förståelsen för den mjukvara som presenteras.    

 

1.3 Arbetsmiljö 

 

Den arbetsmiljö som tillämpats i detta examensarbete är det labb på Linköpings universitet 

som heter Fo-lab Elektroniksystem. Då arbetet har gått ut på att utveckla mjukvara till den 

kommunikation som tidigare presenterats så har miljön bestått i att arbeta i operativsystemet 

Linux och i viss mån operativsystemen Android och Windows. Det programmeringsverktyg 

som har använts i arbetet är Eclipse. De programmeringsspråken som använts är Java, för 

utvecklingen av applikationen för Android samt Python för utvecklingen av prototypen för 

funktionaliteten i en handhållen enhet. Därutöver har programmet Emacs, vilken är en 

textredigerare, använts för utvecklingen av programkoden bakom programmet 

smartDustHandheldUnit. 
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1.4 Metod 

 

De metoder som har använts i arbetet med detta projekt är dels kommunikation via Bluetooth, 

detta för att kommunicera med det program, EM50LoggerReadOut, som är skapat för att 

kommunicera med en EM50 data logger. Denna kommunikation upprättas för att kunna utföra 

de hämtningar av data och information som är önskvärt i detta projekt. I arbetet med att 

utveckla en Android applikation användes programmeringsspråket Java samt de tillägg i dess 

miljö som skapats av Google för utveckling av applikationer för Android. Detta gjordes i 

utvecklingsverktyget Eclipse, där det finns möjlighet att utöka miljön med installationer av de 

nödvändiga utvecklingspaketen för Android så som Android SDK samt AVD. Under arbetets 

gång har revideringar fått göras som inneburit att både utvecklingsmiljö, utvecklingsverktyg 

och slutgiltigt mål för projektet har reviderats. Målet blev i reviderad form istället att utveckla 

mjukvara för en dator för att simulera den funktionalitet och kommunikation som den 

handhållna enheten önskas innehålla. Detta arbete utfördes i programmeringsspråket Python, 

till dessa fick utvecklingspaket för kommunikation via Bluetooth installeras för att 

programmet skulle ha möjlighet att hantera kommunikationen mot Em50LoggerReadOut.   

 

1.5 Resultat 

 

Arbetet med detta projekt har främst resulterat i programmet smartDustHandheldUnit. Ett 

program som utvecklats i programmeringsspråket Python. Programmets syfte är att hämta och 

hantera data och information från programmet EM50LoggerReadOut, som i sin tur 

kommunicerar med en EM50Dataloggerenhet med tillhörande markfuktssensorer. De två 

programmen smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut skickar kommandon och 

svar mellan varandra via Bluetooth med såkallade Bluetoothsockets, det är sedan 

EM50LoggerReadOut som ansvarar för kommunikationen mot EM50Loggerenheten, 

EM50LoggerReadOut är mjukvara som utvecklats i ett systerprojekt till detta examensarbete.  

 

Eftersom arbetet från början var syftat till att utveckla en Android applikation i miljön Eclipse 

finns det även ett programskelett för en sådan, det togs dock beslut om att överge detta 

pågrund av att programmeringen av dess funktionalitet blev för avancerad och omfattande att 

hinna läras in av mig som utvecklare under den tidsbudget detta projekt har haft att tillgå, och 

fokus lades istället på smartDustHandheldUnit-programmet som är en prototyp på hur 

funktionaliteten i Android applikationen önskas se ut.  
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Illustration 3. Ett fotografi som visar en Em50 Loggerenhet placerad i Sydafrika. Det är 

denna som potentiella användare av det program som utvecklas i och med detta 

examensarbete kommer att använda sig av. 

 

Sammanfattningsvis har bakgrunden till inom vad och med vilket syfte detta examensarbete 

har utförts. Som en del i projektet DEWD har ett program skapats som kommunicerar med 

lämplig hård- och mjukvara. Systemet för kommunikation, där hämtning av information och 

data ur en dataloggningsenhet med tillhörande sensorenhet där uppgiften är att kommunicera 

och lagra relevant markfuktsdata till de människor som lever i de områden där projektet 

verkar.  Området består i fallet med projektet DEWD om den del av området Limpopo basin 

som ligger i Sydafrika. Systemet i sig består av en dataloggningsenhet från Decagon kallad 

EM50 data logger samt tillhörande 5TE soil moisture sensorer. 

 

Vidare presenterades i denna presentation av projektet den disposition som arbetet med 

rapporten utgått ifrån, vilken arbetsmiljö, både fysisk och teknisk som har använts under 

arbetet med detta examensarbete.  En presentation i korthet av vilka metoder som använts och 

vilka resultat de gett presenterades vidare. 
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2 Teori 

 

Härnedan följer den teori som är relevant för arbetet med detta projekt. Denna teori kan både 

vara direkt applicerbar för det arbete som har utförts eller så kan det vara relevant 

bakgrundsinformation nödvändig för förståelse runt arbetet.  

 

2.1 Vad är torka 

 

Klimatet är ett ämne som på senare tid har blivit alltmer centralt, dess påverkan på människor 

är stort i världen idag. Människor drabbas i större utsträckning än tidigare av dess rubbningar. 

Översvämningar och uteblivna säsongsregn blir ett allt större problem. Eftersom detta 

examensarbete har som uppgift att mäta och analysera markfukt, för att kunna förvarna om 

extrema väderförhållanden, med främsta fokus på om och när en torrperiod inträffat eller 

riskerar att inträffa. Med torrperiod menas en period utan avbrott med nederbörd som 

understiger 0,1 mm. 

 

En torrperiod ger upphov till det lite mer diffusa begreppet torka. På vilken det inte finns 

någon entydig definition varken i Sverige eller globalt sett. I Sverige associerar många 

begreppet torka med perioder med så pass lite nederbörd att tillgången på vatten blir alltför 

dålig för att tillgodose behoven hos växtlighet både i naturen och på odlingar. Globalt så ser 

associationen liknande ut, torka ses som en tidsperiod med mindre nederbörd än förväntat 

som när den förlängs över en hel säsong eller en längre tidsperiod är otillräcklig för att möta 

kraven från miljön samt den mänskliga aktiviteten i området. 

 

Det finns dessutom flera olika varianter av torka, och vilka problem dessa skapar och vad 

eller vilka som drabbas av dessa presenteras nedan efter deras samband med fallen nederbörd 

[2], [4]. 
 

2.1.1 Meteorologisk torka 

 

Den meteorologiska torkan definieras vanligen som en bestämd tidsperiod då 

nederbördsmängden underskrider ett tröskelvärde på lägre nivåer än 75 % av den normala 

förväntade mängden nederbörd i ett geografiskt avgränsat område under nämnd period detta 

med hänseende på behoven i nämnt område. Vad som kan anses vara meteorologisk torka är 

följaktligen olika för olika områden [4]. 
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2.1.2 Agrikulturell torka 

 

Den agrikulturella torkan, även kallad jordbrukstorka, definieras ofta av bristande tillgång på 

vatten i marken för att tillgodose behoven hos de grödor som växer i det givna geografiska 

området, alltså blir fodertillväxten sämre på grund av avsaknaden av normal förväntad 

nederbörd under en given tidsperiod.  

 

Olika geografiska områden är olika känsliga för att drabbas av denna form av torka då det inte 

finns någon direkt relation mellan nederbördsmängd och agrikulturell torka. Eftersom att den 

fallna nederbörden fördelar sig olika i olika markförhållanden. Hur fördelningen i marken blir 

beror på lutning, jordarter, nederbördsintensitet samt markens naturliga fuktförhållanden, dess 

förmåga att bevara vatten och dess utsatthet för exempelvis avdunstning. Generellt kan man 

dock säga att ju sämre vattenhållande förmåga en jordart har desto större är risken att det 

område där denna jordart finns för att drabbas av agrikulturell torka [4]. 

 

2.1.3 Hydrologisk torka 

 

Då vi pratar om den hydrologiska torkan är bristen på nederbörd än mindre relevant i dess 

definition. Här är det istället minskad tillgång på vatten i markytan samt sjunkande nivåer i 

grundvatten i sjöar, bäckar och mänskliga reservoarer då man jämför dessa med 

genomsnittliga värden för givna tidpunkter. Eftersom den hydrologiska torkan inte är direkt 

beroende av omfattning och mängd på den nederbörd som faller i ett givet område utan 

snarare beror på hur de hydrologiska systemen utnyttjas. De faktorer som utnyttjar och 

påverkar kan vara allt från turism och rekreation till elektricitet, vattenförsörjning och arbeten 

för skydd av utrotningshotade arter och ekosystem. Den hydrologiska torkan har även en viss 

tidsfördröjning från att bristfällig mängd nederbörd fallit till att effekten av den hydrologiska 

torkan märkbart framträder. Detta i sin tur påverkar även återhämtningstiden då effekterna av 

denna typ av torka eftersom grundvattennivåerna tar lång tid på sig att åter nå upp till sitt 

normala tillstånd [4].  
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2.1.4 Socioekonomisk torka 

 

Socioekonomisk torka är konsekvenserna som drabbar samhällets strukturer då agrikulturell- 

och/eller hydrologisk torka har drabbat ett område. Definitionen av socioekonomisk torka är 

till skillnad från de andra formerna av torka att den framförallt beskriver relationen mellan 

tillgång och efterfrågan till följd av bristen på normal nederbörd. Alltså är det tillgången och 

behoven av hydrologiskt påverkade produkter som definierar om socioekonomisk torka 

drabbar ett område. Behovet av vattentillgång beror på de grödor som odlas, behovet av 

elektricitet kan bero på årstid. Den kanske viktigaste aspekten då man pratar om 

socioekonomisk torka är hur stor del av populationen i det drabbade området som påverkas av 

torkan. Ju fler som drabbas av torkan desto allvarligare blir dess effekter [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4. Denna bild visar de olika typerna av torka som tagits upp i detta arbete och hur 

dessa påverkas av varaktigheten hos naturfenomenet i sig. 



20 

 

2.2 Vad är markfukt 

 

Markfukt är ett mått på hur grundvattenytan påverkar jordmånsbildningen under 

vegetationsperioden. Grundvattennivån är olika i varierande markförhållanden men topografin 

är det som främst påverkar dess nivåer. Det finns olika zoner vid vilken man kan mäta 

markfukt, grundvattenzonen, markvattenzonen och markytan. I grundvattenzonen är alla porer 

i jorden vattenfyllda, alltså är jorden vattenmättad. Markvattenzonen, som existerar mellan 

grundvattenytan och markytan innehåller både vatten och luft i jordens porer. Sjunkande och 

stigande grundvattennivåer samt vattenmättnad i markvattenzonen är alltså indikatorer på hur 

fuktig eller torr ett markområde är [5], [6]. 

 

2.2.1 Mätmetoder för markfukt 

 

För att mäta markens fuktighet samt för att kunna samla in och logga dess data finns olika 

metoder. Här kommer några volymetriska sensorer för mätning av markfukt att presenteras. 
 

2.2.1 Tidsdomänreflektometri 

 

Genom att mäta tiden det tar för en elektromagnetisk puls att breda ut sig längs en 

överföringsledning bestämmer man bulk-dielektriciteten på det medium eller material 

mätningen gjorts. Det mätinstrument som används skickar ut tidsbestämda elektriska pulser 

med ett brett spann av höga frekvenser i en coaxialkabel. Denna är sedan kopplad till en 

mätningssond, sonden i sig består ofta av två till tre parallella metallstavar. När dessa placeras 

i jorden agerar de som vågledare. När instrumentet skickar en elektromagnetisk puls och 

denna möter en diskontinuitet, vilket i detta fall består av övergången mellan sonden och 

jorden, skickas delar av signalen tillbaka. Den tid det tar för signalen att skickas ut och 

komma tillbaka samt förändringen i energinivåer längs överföringsledningen räknas ut och 

analyseras. Fördelar med denna metod är att den ger mycket noggranna resultat, +- 1 %, detta 

ofta utan att behöva kalibreras till för den specifika marktypen [7]. 

 

2.2.2 Frekvensdomänreflektometri 

 

Frekvensdomänreflektometri (eng. Frequency Domain Reflectometry, FDR) går ut på att man 

med en elektrisk kapacitans sammankopplad med en oscillator vilka utgör den elektroniska 

krets med vilken markfukt mäts. Kapacitansen utgörs av en undersökningssond, som i sig 

består av två eller flera elektroder nedsänkta i marken i ett rör. På dessa appliceras ett 

elektriskt fält. Elektroderna bildar nu den dielektriska kondensator som fullbordar mätkretsen. 

Röret som använd gör att dessa undersökningssonder kan mäta markfukten på varierande djup 

i marken. Markfukten mäts genom att detektera skillnader i kretsens operationsfrekvens, detta 

beror på de dielektriska skillnaderna som orsakas av marvattenzonens vatteninnehåll. Svep 

med ett kontrollerat oscillationsfrekvensområde utförs och mätningen genomförs i sin tur på 

den uppmätta resonansfrekvensen. Det är resonansfrekvensen som är beroende av markens 

vatteninnehåll. Denna metod om den kalibreras korrekt mot de markförhållanden den ska 

mäta i ger mycket noggranna resultat, +- 1 %. Undersökningssonden kan vara av varierande 

design och kan kopplas till konventionella dataloggningsenheter [8]. 
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2.2.3 Amplituddomänreflektometri 

 

Amplituddomänrelektometri(eng. Amplitude Domain Reflectometry) går ut på att 

impedanssensorer med hjälp av en oscillator generar en sinusformad signal som skickas i en 

coaxial överföringskabel. Dessa sensorer sticks ned i jorden i flera parallella metallstavar, där 

de yttre stavarna bildar en elektrisk sköld runt den inre staven. När signalen som skickas längs 

med ledningskabeln når ett område med annorlunda impedans reflekteras delar av energin 

tillbaka till sändaren med en förändrad amplitud på sinussignalen. Förändringen beror på 

markens elektriska ledningsförmåga vilken i sin tur beror på vattenhalten i marken som därför 

kan beräknas ur förändringen i impedans och amplitud. Denna metod påverkas inte av 

temperatur och om den kalibreras rätt ger den noggranna resultat, +- 1-5%. Det är också en 

förhållandevis billig metod med standardkretsar som kan anslutas till konventionella 

dataloggningsenheter [9]. 
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2.3 EM50 data logger samt 5TE Soil Moisture sensor 

 

Det är 5TE Soil Moisture sensor som utgör mätenhet samt Em50 data logger som utgör 

datainsamlingsenhet med vilka kommunikation förs, i detta arbete sker kommunikationen 

aldrig direkt med dessa utan via programmet Em50LoggerReadOut.  

 

2.3.1 EM50 data logger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 5. Ett fotografi som presenterar den EM50 data logger som använts i arbetet med 

detta examensarbete mot vilken testningen av den utvecklade mjukvaran har utförts. 

 

EM50 data logger är en enhet för drivning av upp till fem separata sensorenheter samt 

samling och lagring av data via dessa sensorenheter. Dataloggningsenheten är producerad av 

Decagon Devices, Inc. Enheten är konstruerad för långsiktigt bruk i utomhusmiljö och den 

drivs med fem AA-batterier, enheten är inkapslad i ett skydd av plast byggt för att både vara 

väderbeständigt samt stöt- och UV-strålningsresistent. Dataloggningsenheten i sig är 

konstruerad för att operera i temperaturer på -40
o
c till 60

o
c och upp till 100 % relativ 

luftfuktighet.  

 

Enheten har fem portar för anslutning av sensorenheter med en 12-bitars analog signal eller 

32-bitars digital signal. Därutöver finns en com-port för anslutning med en enhet för utläsning 

av loggat data. Alla anslutningar sker med 3.5mm stereo-anslutning. Dataloggningsenheten är 

konstruerad för att en laptop eller handhållen enhet ska ansluta via com-porten och med den 

mjukvara som Decagon tillhandahåller kommunicera med ECH2O Utility software som är 
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utvecklad för att kommunicera med EM50-enheten. Med hjälp av ECH2O Utility software kan 

dataloggningsenheten döpas, tidsintervallet för loggning av data sättas samt en kontroll av 

vilken typ av sensor det är på varje sensorport. Enheten kan på sitt inkluderade flash-minne på 

1MB lagra 36 000 data från alla fem sensorerna [10]. 

 

Illustration 6. Fotografiet visar hur EM50 data logger ser ut då den är öppen, på bilden ses 

de fem portar till vilka senorer kopplas, där port 1 är använd. Samt så ses komporten till 

vilken en dator kopplas. 
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2.3.1 5TE Soil Moisture sensor 

 

5TE Soil Moisture sensor är en markfuktssensor som använder FDR för mätning av markens 

fuktighet. För att bestämma dess volymetriska vatteninnehåll mäts markens dielektriska 

konstant genom FDR. Mätningarna sker med frekvensen 70 MHz med mäthastighet på 150 

ms, vilket minimerar effekterna av salthalt och markens sammansättning. Detta i sin tur ökar 

precisionen av sensorns mätningar i olika typer av marksammansättning. Temperaturen mäts 

med en termistor på sensorn. Den elektriska konduktiviteten, alltså markens ledningsförmåga 

mäts med hjälp av elektroder i rostfritt stål. I områden med begränsad vattentillgång kan även 

salthalten vara viktig att mäta, något som är möjligt med 5TE. Sensorenheten kan opereras 

mellan -40
o
c till 50

o
c och kräver mellan 3.6V till 15V och 0.3mA till 10mA, 10mA krävs 

endast under de 150ms långa mätningarna [11]. 

 
 

Illustration 7. Ett fotografi på den 5TE soil moisture sensor som utfört de mätningar som 

använts under utvecklingen av mjukvaran i detta projekt, det är denna sensor som mätt de 

värden som använts i testningen i detta examensarbete. Det är även sensorer av denna typ 

som är sannolika att användas när projektet DEWD når sin implementeringsfas i Sydafrika. 
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2.4 Kortdistanskommunikation  

 

Den dataöverföring som skall ske i detta projekt mellan den handhållna enheten och 

programmet EM50LoggerReadOut önskas ske över kort distans, nedan presenteras möjliga 

alternativ till denna kommunikation. 

 

2.4.1 USB - Universal Serial Bus 

 

USB(Universal Serial Bus) är ett trådbundet kommunikationsprotokoll för två 

sammankopplade enheter. USB skapades från början för tvåvägskommunikation mellan 

sammankopplade enheter till låg kostnad, för låg- till mellanhastighetsöverföring för 

implementering i exempelvis datalagringsenheter, tangentbord och datamöss där 

begränsningen i porttillgång var ett problem. USB blev en gemensam lösning med samma 

porttyp samt användargränssnitt med vilken en mängd olika enheter kunde implementeras. 

Till att börja med skapades USB teknologin för att stödja två hastigheter på dataöverföring, 

1,5Mb/s i USB 1.0 samt 12Mb/s i USB 1.1.  

 

Utvecklingen vad gäller styrka och snabbhet på de enheter som använder USB som 

kommunikationssätt för dataöverföring ledde till lanseringen av en tredje överföringshastighet 

år 2000 då USB 2.0 möjliggjorde överföringshastigheter på 480Mb/s enligt half duplex. 

Teknikutvecklingen sker på ett sådant sätt att den upprätthåller sin bakåtkompatibilitet. När 

SuperSpeed USB eller USB 3.0 lanserades möjliggjordes dataöverföringshastigheter på 5Gb/s 

enligt dual-simplex. När enheter som sammankopplas via USB finns det flera olika lägen för 

effekt och energiförbrukning. De sammankopplade enheterna kan antingen ha varsin egen 

energiförsörjning som påverkas mycket lite av sammankopplingen, alternativt kan den ena 

enheten driva den andra [12], [13]. 

 

 

USB Version Överföringshastighet [Mb/s] 

1.0 1,5 

1.1 12 

2.0 480 

3.0 5000 

 

Tabell 2. Tabellen visar en sammanställning av USB versioner och deras respektive 

överföringshastighet, detta för att illustrera dels utvecklingen som skett inom USB-teknologin 

samt hur valet av version av teknologin påverkar prestandan i systemet. 
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Illustration 8. En bild som visar en standard USB-kontakt av typ A. Vilken är den kontakt som 

används då Em50 Loggerenheten kopplas in i den dator som kör EM50LoggerReadOut. Då i 

form av en kontakt med ett 3,5 mm stereojack i ena änden och en USB typ A i andra. 

 

 

2.4.2 Bluetooth 
 

Bluetooth möjliggör trådlös dataöverföring mellan upp till åtta stycken närliggande enheter 

genom radiofrekvensöverföring. Denna kommunikation är möjlig både från bärbara samt fasta 

enheter. Tekniken började utvecklas på Ericsson AB år 1994 som ett trådlöst alternativ till den 

seriella kommunikationen via RS232. Bluetooth teknologin eftersträvar en robust 

kommunikationsväg till en låg kostnad med låg energiförbrukning. En teknik som i dagens 

samhälle är implementerat i miljardtals produkter för både kommersiellt, industriellt och 

privat bruk. Detta i allt från mobiltelefoner och datorer till medicinsk utrustning [14].   

 

 

2.4.2.1 Specifikationer och teknisk information 

 

Det kommunikationsprotokoll som möjliggör denna radiofrekvensöverföring innebär en enkel 

och säker kommunikationsväg med en enhetlig struktur där enheter av olika typ kan ansluta 

och kommunicera sinsemellan. För att kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå krävs det att 

två enheter som ska kommunicera med varandra först “paras”, efter engelskans pair. Vidare 

sker kommunikationen i mindre nätverk kallade piconät(eng. piconets) där upp till åtta 

enheter kan vara uppkopplade dynamiskt till varandra. I ett piconät agerar en av enheterna 

master, denna enhet blir systemets styrenhet som kontrollerar kommunikationen i sitt piconät, 

de övriga upp till sju enheterna agerar som slavar eller slaves till masterenheten. Varje enhet i 

ett piconät kan vara uppkopplad till flera piconät samtidigt vilket resulterar i att antalet 

möjliga anslutningar är nästan obegränsade. Dessa nätverk skapas automatiskt när enheter 

ansluts till varandra [15]. 
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Illustration 9. En bild som visar ett exempel på hur ett piconet kan se ut då enheter kopplar 

upp sig mot varandra. Detta är endast ett typexempel, då flera piconet kan kopplas mot 

varandra på näst intill oändligt många olika sätt. 

 

 

Överföringshastigheten för Bluetoothenheter är mellan 1-3 Mbps. Räckvidden för de 

radioområden som dessa piconät skapar är applikationsspecifika. Detta innebär att de enskilda 

tillverkarna har möjlighet att implementera tekniken på ett sätt så att den understödjer den 

avsedda räckvidden, stöd för räckvidd delas in i tre klasser [15],[17]. 

 

 

 

Klass Räckvidd [m] Energiförbrukning [mW] Kommentar 

Klass 3 1 1 - 

Klass 2 10 2.5 Återfinns i de flesta mobila 

enteher. 

Klass 1 100 100 Återfinns primärt industriellt. 

 

Tabell 3. Denna tabell ställer upp specifikationerna för de klasserna som finns inom 

Bluetooth-tekniken. Fokus i tabellen har lagts på räckvidd samt energiförbrukning. 
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Inom dessa klasser kan dock räckvidden variera markant. Den vanligaste av dessa tre klasser 

är klass 2, den har bäst energiprestanda i förhållande till räckvidd, i många fall är en räckvidd 

på ca 10 meter fullt tillräckligt. I de nyare versionerna, från 3.0 + HS och nyare stängs 

radioenheten ner när denna är inaktiv och på så sätt sparas ytterligare energi. Denna 

energioptimering ger en ökad livslängd på batteriet för enheten på mellan 1-50 % jämfört med 

den klassiska Bluetoothteknologin [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10. Ett fotografi som visar de Bluetooth donglar som har använts för 

kommunikationen mellan de utvecklade programmer som genomförts i detta projekt. 
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Själva dataöverföringen sker som tidigare nämnt via radiofrekvensöverföring, detta i full 

duplex, vilket innebär att data kan både skickas och tas emot simultant. Bluetoothteknologin 

opererar i det icke licensierade ISM(industrial/scientific/medical)-bandet, som finns 

tillgängligt i de flesta av världens länder. Här tillhandahålls frekvenser mellan 2,4 och 2,485 

GHz. Detta förhållandevis smala frekvensband, på drygt 80 tillgängliga frekvenser har 

inneburit att åtgärder har implementerats för att förhindra både att två enheter stör ut varandra. 

Störningar förhindras med hjälp av adaptive frequency hopping(AFH), för att också kunna 

förhindra avlyssning av signaler används den metoden som kallas spread spectrum, vilket på 

svenska motsvarar ungefär spritt spektrum.  

 

Ett spritt spektrum gör det möjligt att utnyttja alla tillgängliga frekvenser vid dataöverföring, 

de olika sammankopplade enheterna har koll på vilka andra enheter som opererar inom 

frekvensbandet och kan på så sätt undvika de frekvenser som är upptagna. AFH-hoppen sker i 

sin tur bland dessa tillgängliga frekvenser med en nomial hastighet på 1600 hopp/sek samt 

med ett intervall på 1 MHz vilket gör signalen väldigt tålig mot störningar. Detta medför 

också att överföringseffektiviteten blir hög även i miljöer där mycket störningar förekommer 

[15].     

 

 

2.4.3 NFC - Near Field Communication 

 

Near Filed Communication, på svenska kallat närfältskommunikation, är en förhållandevis ny 

kommunikationsteknik. Den utvecklades av Sony, Nokia och Philips med start 2004 och är en 

sidogren till RFID(radio-frequency identification). Till skillnad från klassisk RFID-teknologi 

är NFC framtaget för att kommunicera på mycket korta avstånd, enligt standard 4 cm. Arbetet 

med denna nya typ av trådlös kommunikation har som strävan att vara enkelt. Två enheter ska 

kunna överföra information mellan varandra utan att dessa måste gå igenom flera steg för att 

ansluta till varandra, det räcker med att två enheter är tillräckligt nära varandra för att 

informationen ska kunna överföras. Genom att föra en smartphone eller surfplatta över ett 

NFC-märke ska den information som finns lagrad i märket kunna överföras till telefonen eller 

plattan. För att upprätthålla enkelhet och kompatibilitet mellan enheter med olika versioner av 

tekniken följer tillverkare en strikt standard vid implementering i nya produkter, detta har 

också bidragit till den snabba utvecklingen och utbredningen av NFC-tekniken [18]. 

 

2.4.3.1 Specifikationer och teknisk information 

 

En NFC-enhet kan antingen agera som en aktiv eller en passiv enhet. Den aktiva enheten 

kallas för reader eller interogator, läsare på svenska. Läsaren kan både läsa och skicka 

information, den opererar alltså enligt full duplex. Kommunikationen mellan en aktiv och en 

passiv enhet initieras av den aktiva enheten, som skickar en signal till den passiva enheten, 

om en sådan finns tillräckligt nära kommer denna nu att drivas av den signal som den aktiva 

enheten sänder ut. Kommunikationen sker genom att den aktiva enheten skickar ett 

kommando för att kontrollera vilken typversion för kommunikation som den andra enheten 

kommunicerar med av de tre typerna A, B och feliCa, när den aktiva enheten får svar sker 

vidare kommunikation i lämplig typversion [18], [19], [20].  

 

Den passiva enheten kan tack vare att den drivs av den aktiva enheten vara väldigt liten då 

ingen ytterligare energikälla behövs för att driva den. Vidare är den en mycket enkel enhet 

som en smart poster eller tag, märke på svenska, som endast lagrar information som kan 
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överföras till aktiva enheter då dessa kommer inom rätt avstånd från märket. Den passiva 

enheten hämtar inte någon information från någon annan enhet vilket innebär att den opererar 

enligt half duplex. Vid kommunikation med en auktoriserad aktiv enhet tar den passiva 

enheten emot kommandon, kontrollerar deras giltighet och endast vid ett mottaget godkänt 

kommando svarar enheten, tas ett ogiltigt kommando emot händer det ingenting [18], [20]. 

 

Tekniskt sett skiljer sig NFC från andra trådlösa kommunikationsmetoder som Bluetooth och 

Wi-Fi då dessa metoder använder radiofrekvensöverföring. NFC skapar istället ett 

elektromagnetiskt fält mellan de enheter som kommunicerar med varandra via löst kopplade 

spolar, enheterna överför sin information i detta fält med en överföringsfrekvens på 13.56 

MHz med en överföringshastighet på mellan 106 kbps och 424 kbps. För att upprätthålla 

säkerheten vid informationsöverföring mellan enheter etableras en säker överföringskanal där 

krypterad information kan överföras. För att ytterligare skydda de aktiva enheterna 

rekommenderas att installera anti-virusprogram i telefonen eller på surfplattan samt skydda 

den från oönskad användning med lösenord eller PIN-kod [19], [20], [21], [22]. 

 

 

 

Illustration 11. En bild på en överföring via NFC som sker mellan en mobil aktiv enhet och en 

passiv enhet, en  tag. I detta fall i form av en poster. 

 

 

Idag används NFC-tekniken för både kommersiellt och privat bruk. En telefon eller surfplatta 

kan fungera som kreditkort, tunnelbanebiljett eller papperskupong. Som privatperson kan du 

både åka tunnelbana, betala varor och ha dina kuponger i en och samma handhållna enhet 

samtidigt som företagen kan ta betalt för sina varor och produkter, lösa in kuponger och 

genomföra snabbare transaktioner [18].   
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2.5 Långdistanskommunikation  

 

I den applikation för Android som var det första önskade resultatet av detta projekt var 

kommunikation över lång distans nödvändig för att hantera överföringen av data till 

universitetets servrar, det alternativ som presenteras här är det alternativ som övervägdes i 

detta projekt. 

 

2.5.1 Global System for Mobile Communication – GSM 

 

Teknologin för GSM togs fram med början på tidigt 1990-tal och togs främst fram med 

avseende på taltelefoni men har utvecklats till att innehålla en uppsjö av bärartjänster. Ett 

GSM-system består av tre delsystem. Dels består det av en basstation, Base Station 

Subsystem BSS, som kan ses som systemets radionätverk. Basstationen innehåller alla de 

noder och funktionaliteter som är nödvänsiga för att trådlöst ansluta mobila användare till 

nätverket. Därefter följer delsystemet för nätverket, Network Subsystem NSS, vilken också 

refereras till som kärnnätverket. Detta delsystem innehåller alla noder som är nödvändiga för 

att omkoppla inkommande samtal i systemet samt abonnent och mobilitetshantering. Utöver 

dessa finns även det intelligenta delsystemet för nätverk, Intelligent Network Subsystem IN, 

vilket omfattar Service Control Point-databaser som utökar systemet med ytterliggare valfri 

funktionalitet.      

 

Bärarfrekvensen för att operera i Europa är 880-915 MHz för upplänk samt 925-960 MHz för 

nerlänk, dessa vidareutvecklades med fler frekvensband för att kunna operera i Nordamerika 

krävdes att anpassningar till 800MHz och 1900MHz banden, därför infördes som exempelvis 

1850-1910 MHz för upplänk samt 1930-1990 för nedlänk och 824-849 MHz för upplänk samt 

869-894 MHz för nerlänk som anpassningar till detta. 

 

Som utveckling för att stödja högre hastigheter med fler transportörer utvecklades den 

kretskopplade tekniken med paketkopplade applikationer. Utvecklingspaketet General Packet 

Radio Service, GPRS, var resultetet av detta. Denna teknologi möjliggjorde 

överföringshastigheter för data på upp till 14 kbps. Samtidigt hade utvecklingen av GSM 

teknologin med nya modulationstekniker ökat bithastigheten ytterligare denna teknik kallas 

Enhanced Data-rates for Global Evolution EDGE eller EDGE for GPRS alltså EGPRS, 

denna gav en ökad dataöverföringshastighet på samma bandbredd 

dataöverföringshastigheterna uppgick till 230 kbps för EGPRS detta både för krets- samt 

paketkopplade applikationer.  

 

Utvecklingen har fortsatt även efter detta med tekniker som Wideband Code Division 

Multiple Access, W-CDMA, är en teknik som utnyttjar högre bandbredd. Detta möjliggör 

dataöverföringshastigheter på runt 150 kbps [23]. 
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2.6 Mjukvara 

 

Eftersom detta arbete har gått ut på att utveckla mjukvara till vad som är tänkt att bli en 

handhållen enhet så följer här presentationer av de olika programmeringsspråk som använts 

under arbetet med detta projekt. 

 

2.6.1 Java 

 

Java som programmeringsspråk utvecklades i början av 1990-talet av Sun Microsystems. Det 

lanserades kommersiellt år 1996, det utvecklades från början för att användas på mobila 

enheter men har kommit att utvecklas mot användning på internet, på så sätt kan användare 

interagera med varandra vilket främjar utvecklingen. I dag används Java av över 6,5 miljoner 

användare både på och utanför internet.  
 

Java innehåller flera delar, det är dels ett programmeringsspråk, dels en plattform och dels en 

kompilator eller tolk. Programmeringsspråket möjliggör mjukvaruutveckling av applikationer 

och appletprorgam. Ett program skrivet i Java som programmeringsspråk går sedan igenom en 

Javakompilator där den översätts i såkallad byte-kod, denna byte-kod kan implementeras 

direkt på hårdvara eller i form av ett mjukvaruprogram som tolkar och exekverar byte-koden. 

 

Programmeringsspråket Java är ett objektorienterat språk och dess syntax liknar den som 

finns i C och C++. Utvecklingen av Java som programmeringsspråk strävar efter att hålla 

språket kraftfullt samtidigt som alltför komplexa funktioner undviks. Detta för att ge 

programmeraren en bra grund att utveckla stabila program. Språkets kraftfullhet och design 

gör det till ett populärt språk för mjukvaruutveckling. 

 

Java som plattform är en mängd fördefinierade klasser som förekommer i varje installation av 

Java. En Javaklass är en modul som innehåller programkod som definierar dess struktur, 

metoder och subrutiner vilka sedan anropas av det program som utvecklas. Javaklasser 

organiseras i grupper efter sin funktionalitet, dessa grupper utgör såkallade paket, packages. 

Det finns exempelvis paket för säkerhet, in- och utdata samt nätverk för att nämna några 

exempel. Koden i dessa moduler finns sedan att tillgå för de program som utvecklas för och 

körs emot denna plattform. Plattformen kan byggas ut med ytterligare paket, kallade 

extensions, och på så sätt ge tillgång till vidare klassdefinitioner.    

 

Java Virtual Machine(JVM), är den del av en Javainstallation som skapar en virtuell dator på 

vilken det utvecklade programmet körs. Denna gör dessutom programmet flyttbart mellan 

enheter med en JVM installerad. JVM finns att tillgå dels på Sunsystem samt till de flesta 

kommersiella operativsystemen som Windows, Linux, Unix och Apple. I och med att Sun år 

2010 köptes upp av Oracle är Java, som en del i detta, ett licensierat programmeringsspråk. I 

senare versioner av Java har just-in-time(JIT) kompilering tillkommit, denna programvara 

översätter de skapade byte-koderna till operativsystemets egen maskinkod något som ökar 

snabbheten i kod som körs upprepade gånger [24], [27], [28]. 
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2.6.1.1 Eclipse 

 

Eclipse är ett populärt programmeringsverktyg från början utvecklat av IBM för och är ett 

såkallat IDE(integrated development environment) för programmering i Java. Som 

programmeringsverktyg är Eclipse kraftfullt och med ett brett innehåll av funktioner, en 

negativ påföljd av Eclipse storlek och kraftfullhet är att det är mycket resurskrävande, och 

programmet kan därför behöva startas om med jämna mellanrum för att undvika att det blir 

trögt och långsamt. Programmet organiserar den programkod som utvecklas i form av projekt, 

dessa i sin tur placeras i ett såkallat workspace, en minnesrymd. Användaren kan själv styra 

och välja vart denna workspace lokaliseras och där alla projekt som utvecklas sparas [25].   
 

2.6.1.2 Android 

 

Android är en plattform för mobila enheter utvecklad av Google. Plattformen består av en 

fullständig mjukvarustack. För programmeraren innebär detta att Android tillhandahåller alla 

verktyg och strukturer som behövs för att utveckla applikationer. Mjukvarustacken består av 

allt från låg-nivå Linux-moduler till språknativa bibliotek. Android som operativsystem är 

byggt ovanpå Linux, vilket gör även Android till ett mycket flyttbart och säkert system 

eftersom det inte särskilt är beroende av enhetens hårdvaruprestanda. 

 

För programmering av Android används Java som programspråk, applikationen för Android 

skrivs som en Java källfil och kompileras därefter till Java byte-kod. Skillnaderna mellan en 

Javaapplikation och en Android applikation är att den Androida applikationen kompileras två 

gånger, först till Java byte-kod samt ytterliggare en kompilering till Dalvik byte-kod, Dalvik 

är en Androidspecifik Virtual Machine vilken används istället för Java VM vid 

Androidprogrammering för att bättre anpassa programmen till den mobila enhet de ska köras 

på.  Det är sedan Dalvik byte-koden som utgör den körbara applikationspaketsfilen för 

Android eller APK-filen. Denna innehåller dels den körbara Dalvik byte-koden, dels de 

resurser som inte är kod, här finns alltså layout filer i XML-format och språkpaket samt så 

kan även funktionsbibliotek inkluderas. Det ytterligare steg i kompileringen som Dalvik 

innebär betyder i teorin att Android applikationer skulle gå att skriva i programkod från andra 

språk, så länge dessa kan kompileras till Java Byte-kod, Python och Ruby är exempel på språk 

som skulle kunna kompileras till Java byte-kod [25].    

 

 

2.6.2 Python 

 

Python började utvecklas i slutet av 1980-talet av holländaren Guido van Rossum som var 

verksam på National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the 

Netherlands(Centrum voor Wiskunde en Informatica,CWI). Python är ett 

programmeringsspråk som är ett interpreterande och interaktivt objekt-orienterat språk av 

typen open source, vilket innebär att den har öppen källkod. Namnet Python kommer från den 

engelska komedigruppen Monty Python, vilket också är orsaken till varför ”spam” 

förekommer i många exempel på Pythonkod. Språket innehåller en mängd fördefinierad 

funktionalitet, detta i ett bibliotek med standardfunktioner, dessa standardfunktioner 

innehåller stöd för alltifrån matchning textmönster till nätverksskript. Pythons funktionalitet 

kan byggas ut med egenskrivna funktionsbibliotek och funktionsbibliotek skapade av en 

tredje part.  
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Python kan i sig användas som ett utbyggnadsverktyg, främst de senare versionerna av 

språket, då dessa kan anropa bibliotek från samt bli anropade av program skrivna i C och 

C++. Det finns också möjlighet att integrera Python i Java och .NET samt kommunicera via 

COM och samverka över seriella portar med andra enheter. 

 

Python som programmeringsspråk fokuserar på mjukvarukvalité, enighet samt läsvänlighet. 

Pythonkod är tackvare sin enhetliga kodsyntax lätt att underhålla samt använda på nytt. 

Python innehåller omfattande stöd för mer avancerad funktionalitet för objektorienterad och 

funktionsdefinierad programmering. Vidare är körbar Pythonkod vanligtvis mellan ⅓ och ⅕ 

av storleken på motsvarande kod skrivet i något av de statiskt skrivna språken C++ och Java. 

Pyhonkod är med sin läsvänlighet och kortare storlek lättare att skriva, underhålla och felsöka. 

Pythonprogram är dessutom direkt körbara, och inga kompileringar i externa verktyg behövs.  

 

Python används för programmering av Graphical User Interfaces(GUI) såväl som program för 

databasåtkomst och webbaserade system samt gränssnitt för operativsystem. Välkända företag 

och organisationer som idag använder Python är Google för sitt webbsökningsystem, 

YouTube är till stor del skrivet i Python dessutom främjar Rasberry Pi Python som sitt 

undervisningsspråk [26], [29]. 

 

För att sammanfatta de teorier som har tagits upp samt varit relevanta för detta projekt 

presenterades torka som fenomen samt olika former av torka, deras beroende på nederbörd 

och deras påverkan på miljö och samhälle. För att kunna mäta torka presenterades marfukt 

som begrepp. Torka kan ses som en brist på markfukt därför presenterades olika sätt att mäta 

markfukt för att på så sätt kunna upptäcka när torka inträffar. För att de mätvärden som ges 

ska bli intressanta lagras dessa i en dataloggningsenhet för att kunna övervakas och 

analyseras. Vidare presenteras den dataloggningsenhet och sensorenhet som använts i arbetet, 

deras specifikationer och prestanda som är relevant för detta arbete behandlas.  

 

Kommunikationen som den utvecklade mjukvaran använder sig av samt de alternativa 

metoder som övervägts presenteras, deras tekniska specifikationer med fokus på stabilitet, 

energiförbrukning och överföringshastighet samt för- och nackdelar presenteras för 

kommunikationsmetoder på kort och lång distans.   

 

Den mjukvara som utvecklats i detta examensarbete har utvecklats i programmeringsspråken 

Java och Python. Teori om språkens utveckling, funktionalitet och verktyg presenteras för att 

ge en bild av vad mjukvaruutvecklingen är baserad på. 
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3 Metod 
 

Här presenteras de metoder som använts för att möjliggöra arbetet med projektet. 

Presentationer om varför en viss typ av kommunikation valdes och varför andra valdes bort 

sker här. Vidare presenteras de olika utvecklingsmiljöer som har använts. Utöver detta 

presenteras även hur arbetet med detta projekt har genomförts. 

 

3.1 Val av kommunikation  

 

I detta projekt, med fokus på mjukvaruutveckling har det tagits ställning till olika lösningar 

till typ av kommunikation som kan vara lämplig för implementering. Hittills har flera olika 

möjligheter presenterats, både trådbundet och trådlöst, i detta stycke kommer presentationer 

av vilka metoder som implementerades i detta projekt att ske.    

 

3.1.1 Kommunikation mellan smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut 

 

Redan tidigt i detta projekt konstaterades att ett trådlöst alternativ var att föredra. Därför 

uteslöts trådbundna alternativ som USB. Det skulle bli alltför komplicerat med 

materialadministrering och hämtningar om det ett trådbundet alternativ valdes. Eftersom att 

endast en enhet skulle kunna hämta data åt gången, samt att risken för stölder av 

överföringsmaterial alltså den fysiska kontakten, skulle öka avsevärt om denna skulle finnas 

att tillgå på plats. Alternativet hade varit att varje enhet som ville hämta data fick ansluta med 

en en kabel som användaren tar med sig, detta är inte heller ett gångbart alternativ eftersom 

tillgången på dessa inte kan garanteras och därför kan förhindra att hämtning av data kan 

göras. 

 

De trådlösa alternativ som presenterats som möjliga alternativ är NFC och Bluetooth. Där den 

vitala skillnaden är att Bluetooth har en räckvidd på mellan 1 till 100 meter, NFC däremot är 

en kortdistanskommunikation med en räckvidd på max 4 cm. Då datamängderna i detta 

projekt kan variera väldigt, mellan några få data till stora mängder data tas hänsyn till 

överföringshastighet och den tid överföringen tar, långsam överföring medför att det blir en 

opraktisk lösning att den handhållna enheten ska hållas inom ett område på 4 centimeter från 

EM50-loggerenheten, om det finns många som vill hämta data samtidigt ger detta upphov till 

köer och trängsel. Detta i kombination med att NFC är en förhållandevis ny typ av 

kommunikation valdes denna bort i detta projekt, för mer beprövade och dokumenterade 

alternativ. 

 

Det alternativ som valdes var Bluetooth. Då det med en lämplig räckvidd på mellan 1 och 100 

meter beroende på vilken klass som implementeras i den tilltänkta hårdvaran gör det möjligt 

för många med handhållna enheter att stå inom räckviddens område, framförallt om klass 2 

med 10 meters räckvidd väljs, denna har även fördelaktig energiförbrukning, 2,5 mW, i 

förhållande till räckvidd och är därför lämplig att implementera i batteridrivna enheter.  
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3.1.2 Kommunikation mellan smartDustHandheldUnit och servrar för upp- och 

nedladdning av data 

 

När smartDustHandheldUnit-programmet körs kommer detta ske i en dator, så programmet 

använder datorns anslutning till internet för sin överföring av det hämtade datat. Detta sker via 

två standardbibliotek som finns i Python, nämligen urllib och urllib2, dessa baseras på http-

protokollet vilket passar arbetet med detta projekt då filen ska publiceras på en hemsida då 

tillgång till FTP-servrar saknas. Överföring via FTP är annars den metod som är vanligast för 

filöverföring. 

 

Det kommer att finnas två stycken servrar att tillgå som för närvarande är i formatet .php, en 

för uppladdning av hämtat data och en för nerladdning av analyserat data, att skilja på dessa 

var ett initiativ som togs under arbetets gång eftersom det förkortar väntetider på användbart 

data för nedladdning. Om den enhet som sänder upp data ska vänta på att just de data den 

enheten har skickat ska bli analyserat och sänt tillbaka till enheten, det skulle då finnas risk att 

stora fördröjningar uppstår i dataöverföringen. Därför används två separata servrar, som båda 

uppdateras kontinuerligt, men där fördröjningen som analyseringen av data innebär inte 

påverkar möjligheten att hämta analyserat data i samma utsträckning. Det kommer som en 

bieffekt inte alltid vara det absolut nyaste datat som finns tillgängligt för nerladdning, 

beroende på hur intervallen på dataupptagning i EM50loggerenheten är satt kan detta ha olika 

stor påverkan, desto oftare data hämtas i dataloggningsenheten i förhållande till hur ofta det 

hämtas av handhållna enheter och skickas för analys samt analyseras desto mer påverkas 

uppdateringen av analyserat data. 

    

3.1.3 Övrig kommunikation 

 

Övriga kommunikationssätt som har varit aktuella för detta arbete är GSM. Då mjukvaran 

som utvecklats i detta projekt från början var tänkt att konstrueras som en Android applikation 

för att implementeras på en mobiltelefon eller surfplatta. Som överföringsmetod uppfyller de 

nyare teknikerna inom GSM de överföringshastigheter som önskas i detta projekt, från EDGE 

och nyare så är överföringshastigheterna väl i fas eller snabbare än de som hämtningen med 

Bluetooth innebär, alltså tar överföringen mot servrarna jämförelsevis ungefär lika lång tid 

som hämtningen från dataloggningsenheten. Den reservation som kan finnas rent tekniskt är 

hur täckningen ser ut i GSM-nätet i Sydafrika och hur belastat detta är, täckningen i Sydafrika 

ska vara tillräcklig för att vara implementerbar i detta projekt.  

 

En ytterligare aspekt som behövs tas hänsyn till vid arbete mot GSM är de licensavtal som 

krävs för tillgång till GSM-nätverket. För detta arbete hade lösningen med stor sannolikhet 

stått i att de mobilenheter där applikationen hade implementerats i sig hade haft dessa licenser 

via de teleoperatörer som brukades på de enskilda enheterna, något att ha i åtanke här är de 

eventuella kostnader det innebär för ägaren av en enhet att överföra de mängder data det 

innebär att skicka hämtad information från EM50Loggerenheten samt hämta den analyserade 

informationen från dess server. GSM är det alternativ som nämns för dataöverföring i den 

tilltänkta applikationen, men eftersom utvecklingen övergick till smartDustHandheldUnit 

utvecklad för en dator i Python blev det aldrig relevant att ta ställning till frågan om huruvida 

implementering var lämplig eller möjlig i detta projekt.    
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3.2 Utvecklingsmiljö 

 

Målet för detta projektarbete har alltid varit att utveckla mjukvara för en handhållen enhet, 

vars syfte är att hämta data från en EM50-Loggernehet med lämplig mjukvara implementerad. 

Revideringar under arbetets gång har gjort att detta arbete har skett i flera olika miljöer, varför 

en presentation av dessa görs, med dess för- och nackdelar för arbetet med just detta projekt. 
 

3.2.1 Eclipse – Android Development Kit 

 

Eclipse är en programvara utvecklad för att hantera och stödja programmering i språket Java. 

I denna finns alla de bibliotek och den funktionalitet som krävs för att utveckla program i 

Java. Det finns även en mängd hjälpmedel för att stödja utveckling av dessa program, och för 

den vana användaren också underlätta programmeringen. Då ett nytt projekt skapas i Eclipse 

öppnas en såkallad “workbench” där användaren får ange namn och typ samt en del andra 

parametrar och grundinställningar för programmets funktionalitet. Eclipse spänner med hjälp 

av dessa upp din workbench. Denna ser olika ut beroende på vilken version av Eclipse man 

arbetar i och om det endast är ett rent Javaprojekt eller ett Androidprojekt. Även omfattningen 

i antalet underfiler ser lite olika, ett Android applikationsprojekt har en större mängd 

underfiler än ett rent Javaprojekt. 
 

För arbetet med att utveckla applikationen för Android användes programmeringsverktyget 

Eclipse. Som vidarebyggnad på detta installerades utvecklingspaketet Android Development 

Kit, ADK, för att möjliggöra programmering mot operativsystemet Android. Genom att 

använda dessa verktyg för utvecklingen av mjukvara finns de funktionsbibliotek samt den 

grundstruktur för applikationsutveckling för Android redan färdig då ett nytt projekt skapas. 

Då ett nytt projekt skapas ställer programmeraren in ett antal parametrar och inställningar för 

sitt projekt därefter skapas ett färdigt programskelett, där de filer som behövs i ett färdigt 

projekt finns med. Programmeraren fyller sedan på de olika filerna med programstrukturen i 

de filer som skapats efter de inställningar som gjorts, tillägg av filer kan även göras i 

efterhand. 
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3.3.2.1 Programmering av en Android applikation i Java 

 

För att programmera en applikation för Android i programspråket Java krävs det att strukturen 

på projektet ser ut på ett visst sätt, detta presenteras här; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 12. Denna bild visar hur flödet i en Android applikation ser ut och ineragerar. 

Programmen som utvecklas mot Andriod följer denna och programkoden utvecklas efter 

denna mall. 

 

 

3.3.2.1.1 Klassfiler 

 

Den programkod som utgör ett programs funktionalitet skrivs och placeras i en eller flera 

klassfiler, i formatet .java, alltså en Javaklassfil. I utvecklingen av en Android applikation 

finns sedan ett flödesschema att utgå ifrån då man utvecklar programmets olika funktioner. 

 

När ett program startas kan funktionalitet läggas i de olika funktionerna, därefter är 

programmet inne i ett körläge då kan programmet antingen pausas med onPause() eller 

stoppas med onStop(), det kan sedan återupptas med antingen onResume() eller 

onCreate() alternativt onStart() eller avslutas med onDestroy(). Med hjälp av 

dessa funktioner kan en aplikation sedan byggas upp. 

 

3.3.2.1.2 Layout 

 

För att skapa designen för hur den grafiska layouten ska se ut då programmet körs används en 

eller flera filer i formatet .xml, arbetet med den grafiska layouten kan väljas att göras grafiskt, 

man kan alltså i Eclipse utveckla sin layout så som man kommer att se den när den körs, man 

kan placera ut knappar, dialogrutor etc. till den eller de klassfiler som skapats i projektet, och 
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Eclipse tar fram den bakomliggande koden beroende på hur och vad som placeras ut på denna 

eller dessa ytor i en eller flera layoutfiler.  

 

Man kan också välja att skriva den bakomliggande koden direkt i xml-filen eller filerna och så 

blir det alltså den som sedan visar den grafiska layout som har designats. Beroende på vad 

man som utvecklare kan och föredrar så finns det alltså två separata sätt att utveckla sin 

layout. Det finns såklart möjlighet att kombinera de två nämnda metoderna då dessa existerar 

simultant i form av flikar i verktygets fönster, det går alldeles utmärkt att placera ut 

exempelvis en knapp grafiskt för att sedan ändra den bakomliggande koden för samma knapp 

i den flik där man arbetar med koden. 

 

3.3.2.1.3 Manifest 

 

Nästa del i framställningen av mjukvara i Eclipse mot Android är att lägga till rättigheter och 

annan nödvändig information i manifestfilen för den applikation man arbetar med, även detta 

görs i formatet .xml. 

 

3.3.2.1.4 Android Virtual Device - AVD 

 

För att köra de program som utvecklas för Android i Eclipse finns det två olika metoder. Det 

går dels att köra en komplierad applikation i det läge som kallas ”felsökning via USB”. Detta 

finns tillgängligt som utvecklaralternativ under ”inställningar” i varje Android enhet. Finns 

det ingen mobil Androidenhet att tillgå kommer verktyget Android Virtual Device, AVD, väl 

tillpass. Detta är ett utvecklingsverktyg som finns tillgängligt att installera då ADK installeras 

och som ger möjlighet att sätta upp virtuella Androidenheter som körs på den dator där 

utvecklingen i Eclipse sker. På så sätt kan man se hur applikationen beter sig och ser ut då den 

körs, på så sätt kan man felsöka och identifiera buggar i programmet.   

 

  

3.2.2 Python 

 

Efter beslutet om att istället skriva mjukvaran till den handhållna enheten i Python inleddes 

arbetet med att utveckla den kommunikation och funktionalitet som önskades. För att kunna 

arbeta med och implementera vissa delar av både kommunikation och funktionalitet krävdes 

installation av utvecklingspaket till Python. Dessa är specifika för respektive operativsystem, 

och i detta arbete fokuserades på lösningar för Linux och andra UNIX baserade 

operativsystem samt Windows. För arbete i både Linux och Windows krävdes installation av 

utvecklingspaket för kommunikation via Bluetooth, dessa paket är anpassade till de olika 

operativsystemen samt specifika för vilken version av Python som används. För 

programmering i Python användes i detta projekt textredigeraren Emacs för att skriva själva 

koden, sedan kördes koden direkt via Python i ett terminalfönster. 
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3.3 Utförande 

 

Här följer en presentation hur arbetet med detta projekt har utförts. 

 

3.3.1 Inläsning 

 

Inläsningsfasen till detta projekt bestod i att sätta sig in i hur den tekniska utrustning och den 

miljö vi skulle arbeta i fungerar samt att sätta oss in i hur tidigare examensarbeten inom detta 

större projekt smartDust har sett ut. Vi började med att läsa tre projektrapporter i projektet, 

den av Jonas Leehtojärvi - ”En lågeffektsmodul för markfuktsmätning med fokus på ZigBee” 

samt Joel Nordh - ”En lågeffektsmodul för markfuktsmätning med fokus på Bluetooth” samt 

den av Zubair Ahmed – ” Design of Autonomous Low Power Sensor for Soil Moisture 

Measurement” utöver dessa lästes rapporten ”Knowledge Management for Development 

Journal” av Muthoni Masinde samt avhandlingen ”ITIKI: bridge between African indigenous 

knowledge and modern science of drought prediction” även denna av Muthoni Masinde. 

Dessutom lästes det på om seriell kommunikation med RS232 samt hur kommunikation över 

bland annat USB och Bluetooth fungerar. Denna inläsning utfördes för att underlätta arbetet 

genom att sätta sig in i rätt miljöer och dess funktionaliteter. 
 

 

3.3.2 Utveckling av mjukvara 

 

Utgångspunkten för arbetet var att programmera en applikation för mobila enheter, som körs 

med operativsystemet Android, i programspråket Java i programmeringsverktyget Eclipse. 

Här presenteras dels efter vilken mall utvecklingen av projektet smarDustAndroidApplication 

har utförs enligt samt dels hur arbetet i praktiken har genomförts.  

 

3.3.2.1. Utvecklingen av smartDustAndroidApplication 

 

För utvecklingen av applikationen i detta projekt lades koden i fem olika klassfiler, detta för 

att varje aktivitet skulle få ett eget alternativt fönster. Dessa skulle se ut på olika sätt beroende 

på vilka steg och vilka händelser som skett. Flödet på den tilltänkta applikationen såg ut på 

följande sätt. 
 

Då programmet startas ska den första klassfilen eller aktiviteten visas, en välkomstskärm, med 

hjälp av onCreate()-funktionen visas texten ”Welcome to the smartDustHandheldUnit!” 

och dialogrutan “Enter your PIN” tillhörande denna visas ett textfält där den förväntade 

pinkoden skall skrivas, följt av knappen ”CONNECT”. Om denna trycks ner och en PIN-kod 

finns inskriven skickas kommandot ”CONNECT” samt PIN-koden till det program som 

kommunicerar med dataloggningsenheten, detta program kontrollerar att detta är en giltig 

pinkod och skickar därefter svar beroende på PIN-kodens giltighet, detta avgör om 

anslutningen godkänns eller inte, nu följer nästa aktivitet, alltså nästa klassfil.  
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Funktionaliteten för klassfil nummer två, beroende på om programmet tagit emot “connected” 

eller ”denied” ska följande resultat visas upp; om “connected” ska onCreate() visa 

meddelandet “Access granted” samt knappen “COLLECT DATA”.  Om programmet istället 

tar emot “deined” ska onDestroy() visa meddelandet “Access denied” och programmet 

bör därefter avslutas.  

 

Funktionaliteten för klassfil nummer tre startas då knappen “COLLECT DATA” har tryckts 

ned och funktionen onCreate() ska då skicka kommunikation till det program som 

kommunicerar med loggern att data kan börja förflyttas. Programmet försöker nu ta emot det 

data som EM50LoggerReadOut-programmet skickar. De data som överförs kan antingen tas 

emot korrekt, då skickas data automatiskt upp till universitetets server för analys, och en 

knapp “COLLECT DATA FROM SERVER” visas. Om denna trycks ner hämtas det senast 

analyserade datat och publiceras på den handhållna enhetens skärm. Om något i 

dataöverföringen från EM50LoggerReadOut istället skulle gå fel visas ett felmeddelande upp 

och knappen “TRY AGAIN” blir synlig. 

 

När programmet har visat upp det analyserade data som tagits emot av den mobila enheten 

ska programmet med hjälp av onStop() eller onDestroy() avslutas. 
 

Arbetet med applikationen utfördes utefter denna grundtanke och med detta flöde som mall, i 

praktiken var läget däremot annorlunda. Funktionaliteten i de olika klassfilerna var trots 

intensivt arbete under flera veckors tid med sökning på internet efter färdiga kodexempel med 

funktionalitet i mindre skala, implementering av dessa små kodexempel och många dagar 

felsökning av dessa begränsad till att ett textfält visades i varje klassfil i onCreate() samt 

att en knapp ”Push me” som förde användaren vidare till nästa aktivitet, i första aktiviteten 

fanns även knappen ”Get Data”, och när denna tryckts ned visades ett toast-meddelande med 

vart filen sparats på enheten upp. Att som novis inom dels Javaprogrammering, 

programmering av Android samt programmering av GUI försöka utveckla en applikation 

innehållande en kombination av dessa gjorde att även små kodexempel som söktes fram blev 

stora projekt att implementera i de olika filerna ett Androidprojekt innebär och felsökning tog 

lång tid.  

 

Efter flera veckor arbete med utveckling, testning och felsökning då endast ett layoutskelett 

utan någon av den önskade funktionaliteten implementerad hade skapats till applikationen 

togs det beslut om drastiska förändringar i angreppsmetoder på detta projektarbete.  

 

Eftersom begränsningen för framgång på individuell nivå låg i förståelse för den miljö, 

Eclipse, och det språk, Java mot Android, som arbetet med detta projekt innebar. Började jag 

nu kolla på alternativa språk och miljöer detta eftersom det med den tidsbudget på ca 427 

timmar som ett examensarbete innebär blev ett för stort steg att sätta sig in i funktionaliteten i 

ett helt nytt språk som Java innebar och att under samma tid tillgodogöra sig all den 

funktionalitet och de verktyg som Eclipse innehåller tog för lång tid. Med tidigare erfarenhet 

av programmering i C++ och Python gjordes utifrån detta projektets kanske största revidering. 

Det togs det beslut om byte av miljö och programmeringsspråk, på grund av detta fick också 

uppgiftens mål revideras eftersom detta kom att innebära att det inte längre går att direkt 

implementera den mjukvara som har tagits fram i en Android mobilenhet. Den mjukvara som 

utvecklas är istället en mall och utgångspunkt för hur funktionaliteten i vad som skulle ha 

blivit en Android applikation.  
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3.3.2.2 Programmering av mjukvara till en handhållen enhet i Python 

 

Grundtanken runt funktionalitet och programflöde i programmeringen av programmet 

smartDustHandheldUnit är alltså densamma som det för arbetet i Eclipse. Arbetet har utgått 

från att kontakt mellan programmen ska etableras, för att sedan data och information ska 

kunna överföras till auktoriserade enheter för att därefter kunna sändas vidare till och hämtas 

från lämplig server på ett universitet i samarbetet för att sedan visas för användaren på ett 

lämpligt sätt.  

 

Till att börja med skapades funktionaliteten för kommunikationen mellan 

smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut, inledningsvis uppstod en del problem 

runt smartDustHandheldUnit skulle agera som server- eller klientenhet. Att detta problem 

uppstod var dels beroende av misstolkningar och misstag vid testning och sökning av de 

kodexempel valdes, de exempel som först implementerades tillät inte programmet att både 

skicka och ta emot data på ett önskvärt sätt. När väl det gångbara alternativet hittades gick det 

både snabbt och smidigt att implementera detta, då kommunikationen till 

EM50LoggerReadOut-programmet nu inte styrdes av vilken enhet som var klient eller server.  

 

När smartDustHandheldUnit-programmet startas upp görs nu direkt och automatiskt en 

sökning efter en såkallad Bluetooth service där namnet ”smartDust” är specificerat, i 

EM50LoggerReadOut-programmet finns en motsvarande del som annonserar namnet 

”smartDust” för sökande enheter. När smartDustHandheldUnit-programmet hittar 

EM50LoggerReadOut-programmet via Bluetooth så matchas port, namn och värd(eng. host).  

 

 

Illustration 13. En bild som visar den bit av programkoden som ansvarar för att hitta en 

Bluetoothanslutning via service namnet smartDust, då en sådan hittas matchas port, namn 

och värd för denna och anslutningen har nu initierats. 
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Därefter skapades funktionen smartDustOpenBluetoothSocket() som när den 

anropas ansluter de två programmen till varandra på given värd och port därefter bildar den 

Bluetoothsocket via RFCOMM. Här sker också felhantering för om anslutningen skulle 

misslyckas. 

 

 

 

Illustration 14. Bilden visar den programkod som ansvarar för att ansluta de två enheterna 

med varandra genom att ansluta på den angivna porten och värden via RFCOMM och på så 

sätt skapa den bluetoothsocket som programmet kommer att använda sig av i framtida 

kommunikation med EM50ReadOut. 

 

Efter denna funktion skapades sedan de funktioner som kommunicerar med 

EM50LoggerReadOut-programmet samt de funktioner som utför och anropas ofta av de 

styrfunktioner som skapas. Till att börja med skapades funktionen, 

smarDustSendLoggerData() vars uppgift är att skicka kommandon till 

EM50LoggerReadOut, de tillgängliga kommandon som kan skickas är ”OPEN”, 

”DATA”,”BATTERY” och ”CLOSE” för anslutning i normalt mode. Om anslutningen 

istället är gjord i ingenjörsmode finns även alternativen ”ALL” och ”TIME”. Dessa 

kommandon tar funktionen emot i sitt funktionsanrop, den förväntar sig då att få 

Bluetoothsocket och kommando givet. Här finns också felhantering implementerat för om 

Bluetoothanslutningen skulle ha brutits. Funktionen returnerar ingenting vid en lyckad 

körning och felmeddelanden vid en misslyckad körning. 

 

Illustration 15. En bild på den programkod som utgör funktionen 

smartDustSendLoggerData(), i vilken det kommando som skickats med i 

funktionsanropet skickas till EM50LoggerReadOut-programmet. 
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Därefter skapades funktionen smartDustRcvLoggerData(), vars uppgift är att ta emot 

information från EM50LoggerReadOut. Vid anropet av denna funktion ges Bluetoothsocket 

och förväntad datalängd på den information som ska överföras. Funktionen i sig börjar med 

ett anrop av en funktion för kontroll av operativsystemet, för att kunna upprätthålla en korrekt 

felhantering. Därefter försöker smartDustRcvLoggerData() ta emot information över 

den givna Bluetoothsocketen. Funktionen returnerar sedan den mottagna informationen vid en 

lyckad körning och felmeddelanden vid en misslyckad körning. 

 

Den funktion som kallas smartDustRcvTransferData() skapades sedan för att 

hantera mottagning av de data som hämtas i EM50Loggern av EM50LoggerReadOut-

programmet. Detta sker på ett liknande sätt som i smartDustRcvLoggerData() men i 

denna datamottagningsfunktion har kontroll av formatering av det data som mottagits 

implementerats, samt kommunikation med EM50LoggerReadOut för att godkänna eller neka 

det mottagna datats formatering. En godkänd datasträng innehåller 5 stycken kommatecken, 

vilket kontrolleras vid mottagning av data. Vid godkänd formattering av data skickas 

kommandot ”ACK” med ett anrop av smarDustSendLoggerData() därefter returneras 

det hämtade datat. Vid fel i formateringen av mottagna data skickas istället kommandot 

”NACK” med hjälp av anrop av samma funktion, men med det negligerande kommandot. 

Programmet går inte ur denna funktion förens godkända data tagits emot, detta kan ses som en 

brist i programmet då det lätt kan fastna här. Vid anrop av 

smartDustRcvTransferData() skickas given Bluetoothsocket samt förväntad 

datalängd vid mottagning med. 

 

Efter detta konstruerades funktionen smartDustCloseBluetoothSocket() som vid 

anrop har som uppgift att stänga ner den Bluetoothsocket via vilken smartDustHandheldUnit-

programmet har varit auktoriserat anslutet till EM50LoggerReadOut-programmet. Denna 

funktion behöver inte något medskickat data vid anrop och returnerar 0 till den funktion som 

anropat den vilket innebär att programmet automatiskt avslutar. 

 

 

 

Illustration 16. En bild på den programkod som ansvarar för stängning av den 

Bluetoothsocket programmen använt för att kommunicera med varandra, dessa kan därefter 

inte längre kommunicera utan att en ny anslutning upprättas. 

 

Härefter skapades de funktioner som är till för att anropa de tidigare nämnda funktionerna och 

styra flödet och funktionaliteten i smartDustHandheldUnit-programmet. Dessa kommer vidare 

att refereras till som styrfunktioner. Det finns olika styrfunktioner för hantering av 

auktoriserad anslutning mellan smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut, hantering 

av dataöverföringen mellan de två programmen, hämtning av batteristatus från 

EM50Loggerenheten via EM50LoggerReadOut-programmet samt nedstämning av den 

auktoriserade anslutningen. Dessa funktioner finns att tillgå i normal-mode. Om anslutningen 
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gjordes i ingenjörs-mode finns dessutom funktioner för att dels hämta allt data i 

EM50loggerenheten. Denna funktion är körbar i nuvarande skick. Dessutom har en funktion 

för att ställa om tidsintervallet med vilket EM50Loggerenheten hämtar sina data påbörjats, 

denna går att köra men saknar önskad funktionalitet mot EM50LoggerReadOut. 

 

Den funktion vars uppgift är att etablera den auktoriserade anslutningen mellan 

smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut är funktionen 

smartDustOpenLoggerConnection() som skapades först av styrfunktionerna. Då 

denna funktion anropas och körs inleds den med att användaren blir ombedd att skriva in en 

PIN-kod, för närvarande på fyra siffror, därefter anropas funktionen 

smartDustOpenBluetoothSocket() och PIN-koden skickas med i anropet. 

Felhantering på om Bluetoothsocketen inte skulle vara skapad är implementerad här och 

varnar om så är fallet. 

 

 Därefter anropas funktionen smartDustSendLoggerData() med det givna kommandot 

”OPEN” följt av ett anrop av samma sändarfunktion där den inskrivna PIN-koden skickas till 

EM50LoggerReadOut. Båda dessa anrop har felhantering för bruten Bluetoothanslutning 

implementerad. När dessa kommandon skickats iväg väntar smartDustHandheldUnit på svar 

med hjälp av ett anrop av funktionen smartDustRcvLoggerData(). Svaret förväntas 

vara antingen ”connected”, ”connected2”(vilket innebär engineering-mode) eller ”denied” 

alltså vilken tillåtelse(eng. premission) den givna inskrivna PIN-koden har att ansluta mot 

EM50LoggerReadOut. Även här felhanteras bruten Bluetoothanslutning. Funktionen 

smartDustOpenLoggerConnection() returnerar antingen ”ordinary” eller 

”engineering” beroende på vilken anslutning som gjorts. Om något fel uppstått returneras 

antingen ”ERROR” eller 0. Noll returneras om bluteoothanslutningen är intakt men ingen 

känd tillåtelse har mottagits, detta innebär i sin tur att programmet avslutas. 

 



46 

 

Därefter utformades funktionen som har till uppgift att sköta dataöverföringen mellan 

smartDustHandhelUnit och EM50LoggerReadOut. Denna funktion är 

smartDustTransferLoggerData(). I funktionen sätts och skickas kommandot 

”DATA” med hjälp av ett funktionsanrop av smartDustSendLoggerData(), med 

Bluetoothsocket och kommando givet i anropet. Felhantering av Bluetoothanslutningen är 

implementerad även i denna funktion. Nu förväntar sig funktionen svar från 

EM50LoggerReadOut med hur många data som ska skickas, detta görs via 

smartDustRcvLoggerData() och värdet tas emot som en integer. Denna skrivs sedan 

ut vid körning av programmet genom att göras om till en sträng vid utskrift, detta för att 

användaren ska se hur omfattande körningen kommer att bli.  

 

Därefter anropas smartDustRcvLoggerData() igen för mottagning av batteristatus i 

EM50Loggerenheten. Denna görs om till en integer och kontrolleras. Om denna understiger 

ett heltalsvärde mindre än 10, vilket motsvarar 10 %, skrivs en varning ut och funktionen 

returnerar 0 så att programmet automatiskt avslutar för att hämtningen inte ska använda den 

sista batterireserven. Därefter kontrolleras att det mottagna värdet på variabeln för förväntade 

antal värden är större än noll, alltså att det finns nya värden att hämta, om inte skrivs 

meddelandet "No new data to collect." vid körningen och 1 returneras från funktionen. Detta 

ger användaren möjlighet att fortsätta välja bland möjliga funktionsanrop trots att inga nya 

data fanns att hämta.  

 

Nu skrivs det förväntade antalet värden och batteristatus ut för användaren med lämplig 

presentation. Därefter öppnas en fil internt i enheten för att möjliggöra skrivning av mottagen 

data till denna. Detta är en del som inte har kunnat anpassas till körning på olika enheter utan 

sökvägen till filen får ändras för varje gång enhet där programmet körs ändras. Därefter tas 

data emot i en loop från noll till värdet på förväntat antal värden med hjälp av funktionsanrop 

till smartDustRcvTransferData(), där data tas emot och skrivs till den specificerade 

filen varje gång som loopen körs. Det finns även en kontroll av då inga nya data är mottagna 

samtidigt som det värdet för förväntade antalet värden inte är uppnått, alltså om data gott 

förlorat, då skrivs en varning ut, 1 returneras och användaren kan på så sätt fortsätta välja 

funktioner att anropa. 

 

Om hämtningen istället går bra stängs filen för skrivning. Filen öppnas därefter på nytt, denna 

gång i läget ”append” som betyder bifoga eller fästa. På så sätt kan användaren ges möjlighet 

att lägga till sitt användar-ID och personliga lösenord som skrivs sist i filen utan att ta bort det 

som redan är skrivet. På så sätt kan indetifiering av vem som lagt upp vilket data ske. Denna 

funktion returnerar 1 vid lyckad körning för att användaren ska ges möjlighet att fortsätta 

välja bland tillgängliga funktionsalternativ. Dock är denna funktion också uppbyggd så att 

även om fel sker så ska användaren med hjälp av guidande text ges möjlighet att exempelvis 

ansluta igen, detta innebär att det även då returneras 1. 

 

Efter denna skapades funktionen smartDustBatteryStatus()vilken är en mycket 

enkel funktion, den anropar funktionen smartDustSendLoggerData() med 

Bluetoothsocket samt det givna kommandot ”BATT” som skickas till EM50LoggerReadOut. 

Den tar därefter emot batteristatusen från EM50LoggerReadOut-programmet och skriver ut 

detta för användaren med lämplig ledtext. Denna funktion är konstruerad så att oavsett om 

körningen är lyckad eller fel uppstår så hanteras detta med en returnering av 1 så att 

användaren kan fortsätta köra programmet och välja bland tillgängliga funktionsanrop. 
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Funktionen smartDustCloseLoggerConnection() utvecklades sedan för att hantera 

den kommunikation med EM50LoggerReadOut som krävs för stängning av den etablerade 

anslutningen samt stängning av Bluetoothanslutningen internt i smartDustHandheldUnit. 

Detta görs på följande sätt, smartDustSendLoggerData() anropas med 

Bluetoothsocket och det givna kommandot ”CLOSE” för att göra EM50LoggerReadOut-

programmet varse om att anslutningen stängs ned. Detta så att nedstängningen även kan köras 

på det programmet så att anslutningen inte längre är upptagen. Härefter finns felhantering för 

om anslutningen redan skulle vara bruten. Då anropas funktionen 

smartDustCloseBluetoothSocket() så att smartDustHandheldUnit kan stänga även 

sin Bluetoothsocket. Alternativt, om anslutningen över Bluetooth fortfarande är intakt så tas 

svar från EM50LoggerReadOut emot, detta skrivs då ut med hjälp av 

smartDustPrintRcvData() och sedan anropas 

smartDustCloseBluetoothSocket() så att stäning av Bluetoothsocketen möjligörs. 

Denna funktion returnerar 0 om en lyckad körning görs och programmet avslutas då 

automatiskt, annars 1 och fortsatta val kan göras. 

 

Dessutom konstruerades två funktioner för användare som anslutit i ingenjörs-mode, den 

första av dessa är funktionen som via EM50LoggerReadOut hämtar allt data som finns lagrat i 

EM50Loggerenhten, denna smartDustTranferAllData() fungerar mycket likt den 

funktion, smartDustTransferLoggerData(), som tidigare beskrivits med undantaget 

att det kommando som inledningsvis skickas till EM50LoggerReadOut är ”ALL”. Mottagning 

av svar och hanteringen av överföring och lagring sker som i 

smartDustTransferLoggerData(). 

 

Till sist har skapades ingenjörfunktionen för att sätta tidsintervallen med vilken 

EM50Loggerenheten hämtar sina data, detta i funktionen 

smartDustSetTimeInterval(). Det görs på följande sätt, det kommando som skall 

skickas sätts till ”TIME”, sedan anropas funktionen smartDustSendLoggerData() 

med Bluetoothsocket och det satta kommandot givet i funktionsanropet. Användaren får 

sedan med lämplig ledtext utskriven på skärmen och får därefter möjlighet att skriva in ett 

önskat tidsintervall. Även detta sänds till EM50LoggerReadOut med ett anrop av 

smartDustSendLoggerData() med det användarinput som togs emot som givet 

kommando utöver Bluetoothsocket. Funktionen tar sedan emot svar från 

EM50LoggerReadOut, något som i den nuvarande programversionen av 

smartDustHandheldUnit inte hanteras. Hela funktionen, oavsett om det är en lyckad körning 

eller misslyckad då felhanteringen varnat, returnerar 1 för att programmet ska fortsätta köra 

och användaren ska få möjlighet att välja funktionsanrop av nya funktioner. Denna funktion 

är i nuvarande skick körbar men icke funktionell, utan utvecklingen av denna kommer att 

presenteras som ett förslag på framtida arbete.    

 

Det skapades även en funktion för att ge användaren möjlighet att anropa funktionen 

smartDustOperatingSystemCheck() vars funktion är att kontrollera vilket 

operativsystem som enheten körs på, om oklarheter runt detta skulle finnas hos användaren 

har därför möjlighet att kontrollera denna implementerats. Detta kontrolleras av programmet i 

de funktioner som kommunicerar direkt mot Bluetoothsocketen, då felhanteringen av denna 

skiljer sig för de olika operativsystemen, och är egentligen överflödigt för att programmet ska 

fungera korrekt. Det är endast en funktion som är tillagd för att som användare kunna 

kontrollera att denna felhantering fungerar då dessa funktioner är uppbyggda på samma sätt, 

enda skillnaden är att här skrivs resultatet ut så att användaren ser resultatet. 
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Illustration 17. En bild som visar den programkod som utgör funktionen 

smartDustOperatingSystemCheck() vilken användaren kan köra för att kontrollera 

vilket operativsystem som enheten använder sig av. 

 

 

Därefter skapades de funktioner som hanterar upp- och nedladdning av data mot de .php-sidor 

som finns att tillgå, kommunikationen i dessa sker alltså inte längre mot 

EM50LoggerReadOut-programmet via Bluetoothsocket.  

 

Funktionen smartDustTransferUpServerData() skapades först och använder sig av 

Pythonbiblioteken urllib och urllib2 för att lägga upp den fil som har skapats med 

EM50Loggerdatat som hämtats. Det är viktigt att filnamnet som skapats tidigare och 

filnamnet som ges i denna funktion stämmer överens med varandra. Därefter ges en url-

sökväg, i detta fall;  

 
     uploadfile = ”testfil.txt” 
  upload_file_url= "http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/ 

                    upload_data.php?data=/site/edu/es/ 

                    EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/"  

                    + str(uploadfile) 

 

För att sedan skapa den data som ska publiceras används urllib för att avkoda filen. Därefter 

görs en förfrågan om att lägga upp den givna filen på den givna url-adressen med hjälp av 

urllib2. Därefter öppnas samma sökväg för att kontrollera att uppladdningen lyckades. Denna 

funktion returnerar alltid 1. Det finns implementerad felhantering i denna som varnar 

användaren för att något misslyckats, men den påverkar inte returneringen eller körbarheten 

av resterande funktioner i programmet. 

 

Därefter utvecklades den funktion, smartDustTransferDownServerData(), som 

sköter hämtningen av data från den givna .php-sidan för nedladdning; 

”http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/dnload_data.php”, gör detta på olika sätt beroende på 

operativsystemet på enheten. Ett funktionsanrop av smartDustOperatingSystem() 

görs därför för att programmet ska vara möjligt att köra oavsett om det körs på Linux eller 

Windows.  

 

Vid körning på Linux som operativsystem görs nedladdningen av data med hjälp av ”wget” 

från given url-adress. Detta skapar en länk till sidan med rätt data i det filsystem varifrån 

programmet körs. För visning av data, detta utanför denna programkörning, klickar man sedan 

på denna länk som sparats. Om körningen istället görs på Windows görs även nedladdningen 
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och visningen via urllib. Filen öppnas med den givna url-adressen, för att sedan läsas med 

avkodningsmetoden ”utf8”, samt skrivas ut så att användaren kan se denna. Funktionen i sig 

returnerar 1 oavsett lyckad eller misslyckad körning. Varningar kommer skrivas ut av den 

implementerade felhanteringen om körningen inte lyckas. Användaren kan alltså fortsätta 

köra programmet och välja vilken funktion som ska köras oberoende av resultatet av denna 

funktion. 

 

Under tiden som programmet utvecklats har de funktioner som styr anropen av 

styrfunktionerna vilka sköts av de såkallade ”commOptions” eller användaralternativ, som i 

sin tur blivit fler och fler för att möta programmets utveckling. Dessa har funnits med under 

hela programmets utveckling, men presenteras sist för att följa hur programkoden presenteras. 

Användaralternativen visas då programmet tagit emot vilken typ av anslutning som etablerats. 

Beroende på vilket svar man får då funktionen smartDustOpenConnection() körs, vid 

returnering av ”ordinary” visas ”OrdcommOptions”; 

 
{0 : smartDustCloseLoggerConnection, 

 1 : smartDustOpenLoggerConnection,  

 2 : smartDustTransferLoggerData, 

 3 : smartDustBatteryStatus, 

 4 : smartDustTransferUpServerData,    

 5 : smartDustTransferDownServerData, 

 6 : smartDustOperatingSystemCheck} 

 

Returneras istället ”engineering” visas ”EngcommOptions”; 

 
{0 : smartDustCloseLoggerConnection, 

 1 : smartDustOpenLoggerConnection,  

 2 : smartDustTransferLoggerData, 

 3 : smartDustBatteryStatus, 

 4 : smartDustTransferTranferAllData,  

 5 : smartDustTransferUpServerData, 

 6 : smartDustTransferDownServerData,   

 7 : smartDustOperatingSystemCheck} 

 

Till dessa skapades loopar för att sköta kontroll av användarens input samt anrop av de 

önskade funktionerna. Då kontroll av vilka valmöjligheter som ska visas har implementerats 

anropas anslutningsfunktionen automatiskt då programmet startas och det alternativet skulle 

kunna tas bort eller döpas om till ”reconnect” istället för ”open connection” alternativ 1 i de 

båda anslutningslägena. Här är felhantering implementerad för om anslutningen misslyckats 

samt om användaren skriver in ett ogiltigt värde. 

 
Sammanfattningsvis har en presentation av valet av kommunikationsmetoder gjorts, 

programmen smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut kommunicerar via 

Bluetooth. Ett kommunikationssätt med överföringshastigheter och räckvidd som uppfyller de 

krav som sätts på systemet, det är dessutom ett trådlöst alternativ vilket var en 

grundspecifikation till systemet. Kommunikationen till universitetets servrar sker via 

kommunikationsbiblioteken i Python som hanterar http-protokollet. En kort presentation av 

för- och nackdelar med kommunikationsmetoden GSM tas upp då detta hade varit relevanta 

frågor vid arbetet med en Android applikation. 
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Vidare presenterades den utvecklingsmiljö och de verktyg som använts vid utvecklingen av 

mjukvara. Vad dessa bidrar med och vilka brister de kan tänkas ha. Tillvägagångssätt för 

programmering både av en Android applikation och dels ett program i Python presenteras. 

 

Därefter presenteras genomförandet av arbetet dels med den Androida applikationen och 

funktionalitetsprototypen i Python har utförts. Hur och efter vilka mallar arbetet har lagts upp 

presenteras samt hur programmeringen gått till samt vilken ordning arbetet har utförts 

dessutom tas de revideringar som gjorts upp.      
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4 Resultat 
 

Här presenteras de program och deras funktionalitet som detta projekt har resulterat i. Både 

det endast påbörjade Android projektet samt den mer fullständiga versionen av 

smartDustHandheldUnit som skrivits i Python.  

 

4.1 smartDustAndroidApplication 

 

Som tidigare nämnt är den Android applikation som påbörjats under detta projekt inte en 

färdig produkt med den önskade funktionalitet som hade satts i specifikationerna till detta 

projekt, utan här kommer det endast kunna presenteras ett skelett till hur delar den önskade 

layouten till programmet ser ut samt ett fåtal knappar. Textsträngar med välkomnande text till 

varje aktivitet finns synliga då dessa startas. På alla utom den sista aktiviteten finns knappen 

”Push me” synlig och då denna trycks ner startas en ny aktivitet. Den första aktiviteten som 

startas då programmet initieras har dessutom knappen ”Get data” som i detta fall lägger en fil 

i ett internt filsystem samt visar ett såkallat toastmeddelande på skärmen om var filen läggs i 

filsystemet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 18. Bilden visar en testkörning av hur den Androida applikationen såg ut och 

fungerade då revideringen till att skriva programmet funktionalitet i Python gjordes. 
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4.2 smartDustHandheldUnit-programmet 

 

Funktionaliteten i det program som utvecklats i Python och som är ett resultat av detta projekt 

presenteras här. 

 

Då programmet stratas inleds det med att etablera kontakt mellan smartDustHandheldUnit-

programmet och EM50LoggerReadOut-programmet. För detta valdes som tidigare nämnt 

Bluetooth som kommunikationsmetod, och i programmet användes en Bluetoothsocket som 

anslutningsmetod. De enheter som ansluts till varandra måste fortfarande paras externt och 

sättas till synliga då Bluetoothdonglen installeras och kopplas in, görs detta korrekt är det kan 

nu smartDustHandheldUnit-programmet att både skicka till och ta emot data från 

EM50LoggerReadOut-programmet. 

 

Därefter följer den funktion som är till för att etablera en auktoriserad anslutning mellan 

smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut. Detta för att hålla kontroll på vilka 

enheter som har tillåtelse att hämta information från EM50Loggerenheten och även vilken typ 

av information den enskilde användaren har tillåtelse att hämta, detta i ett såkallat 

ingenjörsmode (enigineering mode). Sökningen av möjliga enheter att ansluta med görs direkt 

och automatiskt då programmet startas och på så sätt följer just anslutningen av enheterna inte 

den struktur som bygger upp resten av programmet. Till detta hör även en funktion vars 

uppgift är att fästa den anslutna Bluetoothsocketen till en specifik port på enheten.  

 

För den normala(ordinary) användaren följer nu de funktioner som konstruerats för att 

kommunicera med EM50LoggerReadOut-programmet. Här konstruerades även ett par 

funktioner som innehåller funktionalitet som anropas ofta, men som inte har något med 

kommunikationen mellan de två nämnda programmen att göra. Samt funktioner som sköter 

interna funktionsanrop och styr flödet i smartDustHandheldUnit-programmet. De olika 

funktioner som skapades för kommunikation med EM50LoggerReadOut var dels en funktion 

vars uppgift är att skicka kommandon till EM50LoggerReadOut, och en funktion vars uppgift 

är att ta emot svar från densamma. Nästa funktion har som uppgift att ta emot loggerdata från 

EM50LoggerReadOut samt kontrollera att de data som tas emot är rätt formaterade. Detta 

implementerades för att säkerställa att allt data togs emot på ett korrekt sätt. En funktion för 

att stänga anslutningen mellan smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut följer 

därefter. De två funktioner som placerades här på grund av att de är funktioner som anropas 

ofta av övriga delar av programmet är en utskriftsfunktion för mottagen information och data 

från EM50LoggerReadOut samt en funktion för kontroll av operativsystemet på enheten. 

Denna används för att programmet ska gå att köra på enheter med olika operativsystem. Det 

är då framförallt felhanteringen skiljer sig mellan de två behandlade operativsystemen Linux 

och Windows. 

 

De funktioner som kommer efter detta är till för att upprätthålla programflödet och samtidigt 

särskilja de olika önskade funktionaliteterna, dessa kommer vidare att kallas för 

styrfunktioner. Det är de funktioner som med hjälp av anrop av de tidigare nämnda 

hjälpfunktionerna, vilka mer direkt kommunicerar med EM50LoggerReadOut, genom att 

skicka kommandon och PIN-kod. Vidare så anropas de funktioner som tar emot information 

från EM50LoggerReadOut och en kontroll på om auktoriserad anslutning har kunnat 

etableras, antingen som normal användare eller ingenjör genomförs. Det kontrolleras 

dessutom om det istället är felmeddelanden som har genererats. Beroende på vad funktionen 

fått för svar returneras antingen vilket anslutningsmode som används, vilket i sin tur avgör 
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vilka valmöjligheter som ges och visas för användaren, eller antingen ett felmeddelande eller 

0. En nollreturnering avslutar programmet automatiskt.    

 

Den första styrfunktionen är den vars uppgift är att hantera programflödet för 

dataöverföringen mellan smartDustHanheldUnit och EM50LoggerReadOut programmen. 

Denna funktion anropar de funktioner som dels skickar kommando till EM50LoggerReadOut 

dels den som tar emot svar och den som tar emot data. I denna funktion görs även kontroller 

på det data som tas emot, en kontroll på förväntat antal värden som ska tas emot görs, detta 

för att vidare kunna kontrollera att allt data har tagits emot korrekt. Det görs också en kontroll 

av batteristatus för att hämtning av stora mängder data ska kunna undvikas vid för låg 

batteristatus. Denna funktion sköter också lagringen av det data som tas emot. Detta resulterar 

i en fil som läggs internt på den enhet som kör programmet. Ingen genomgående lösning för 

de olika operativsystemen samt de olika enheter som kör programmet har lyckats att 

implementeras, utan filens sökväg måste ändras beroende på vilken enhet som kör 

programmet och vid varje byte av enhet. I denna funktion sköts inläsning av och skrivning till 

filen med användarens id och lösenord, som denne blir ombedd att skriva in. 

 

Nu följer den styrfunktion som frågar efter EM50loggerns batteristatus. Den anropar de 

funktioner som sköter anrop av EM50LoggerReadOut, mottagning av svar från denna i form 

av batteristatusen som ett heltal(eng. integer) som anger den procentuella batteristatusen. 

Vidare anropas den funktion som skriver ut det som tagits emot från EM50LoggerReadOut. 

Här läggs viss egen ledningstext, i form av strängar som skrivs ut för användaren, till för att 

öka förståelsen för den som läser körningen av programmet eller programmet i sig självt. 

Denna funktion returnerar 1 till sin anropsfunktion, detta innebär att då den körts kan ett nytt 

val göras oavsett vart returneringen görs, alltså även om något fel skulle uppstå. 

 

Efter denna kommer den styrfunktion som är till för att sköta nödvändiga funktionsanrop och 

kommunikation mellan smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut då dessa ska 

stänga sin etablerade anslutning. Funktionsanrop sker för att skicka kommando till 

EM50LoggerReadOut samt så anropas funktionen som tar emot svar från denna. Sedan 

anropas funktionen för stängning av Bluetoothsocket samt så anropas funktionen som skriver 

ut mottagen information. Slutligen returneras 0 för automatisk stängning av programmet. 

 

Det finns ytterligare en styrfunktion skapad. Den ger användaren möjlighet att kontrollera 

vilket operativsystem programmet körs på, om oklarheter runt detta skulle finnas. Denna 

funktion returnerar 1 om det är ett av de implementerade operativsystemen Linux eller 

Windows, och väljaren kan fortsätta välja vad som ska utföras. Om det är ett för det 

smartDustHandheldUnit okänt operativsystem som körs returneras 0 och programmet 

avslutas. 

 

Ytterligare funktionalitet som önskades i smartDustHandheldUnit var att kunna skicka de 

mottagna och lagrade data till en server för analys samt att hämta färdiganalyserat data från 

lämplig server. Detta löstes i två olika styrfunktioner. Under projektets gång fick vi inte helt 

tillgång till de önskade metoderna för upp och nedladdning av data. Önskemålet var att kunna 

lägga dessa i en FTP-server, men någon sådan fanns aldrig att tillgå, utan tillfälliga lösningar 

som ger en bild av hur data kan skickas och hämtas implementerades i form av två .php-sidor.  

 

Styrfunktionen som hanterar uppladdningen av det data som tagits emot tidigare under 

programmets körning lägger med hjälp av funktionsbiblioteket urllib i Python. Dessa i sin tur 

använder sig av http-protokollet istället för ftp-protokollet och implementerades som 
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alternativ till det önskade alternativet FTP. Med hjälp av de funktioner i Python som urllib ger 

tillgång till lades det specificerade filnamnet upp till den url som också givits. I detta fall till; 

”http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/upload_data.php?data=/site/edu/es/EXJOBB/smartDus

t/smartDustSystem/py/”. En begäran(request) utförs för att lägga upp datat i filen på den 

givna sökvägen.  

 

Den styrfunktion som sköter nedladdningen av data gör detta på olika sätt beroende på vilket 

operativsystem som körs. Först anropas den funktion som kontrollerar detta, vid körning på 

linux görs en ”wget” på önskad url, i detta fall 

”http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/dnload_data.php”. Om körningen istället utförs på ett 

Windows system så görs istället en öppning av samma url via funktionsbiblioteket urllib i 

Python som sedan läses (read) med utf8-avkodning för att sedan skrivas ut på skärmen.  

 

Till sist kommer den del av programmet som avgör vilka styrfunktioner som anropas, detta 

görs i en huvuddel(main) som tar emot vilket anslutningsmode som den styrfunktion som 

upprättar anslutningen returnerar. Beroende på vad som tas emot visas antingen de 

valmöjligheter som den normala användaren har möjlighet att använda, alternativt kan de 

valmöjligheter som ges till ingenjören visas. 

 

De funktioner som finns utöver de redan presenterade om användaren anslutit i ingejörsmode 

är en styrfunktion som anropar den funktion som skickar kommandon till 

EM50LoggerReadOut att hämta alla data i loggerenheten. Detta sker på samma sätt som då 

nya data hämtas via den tidigare presenterade styrfunktionen, med skillnaden att datamängden 

blir större då allt data loggat i enheten ska hämtas. Dessutom finns det en styrfunktion 

påbörjad vars funktionalitet är att anropa funktionen som skickar kommandon till 

EM50LoggerReadOut att sätta tidsintervallet med vilket data loggas i Em50Loggerneheten. 

Arbetet med denna funktion är dock endast påbörjat och inte i funktionellt skick.    
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Illustration 19. Bilden visar ett flödeschema på hur programmet smartDustHandheldUnit ser 

ut och hur de olika anslutningslägen som finns implementerade påverkar utbudet på möjliga 

funktionsanrop.  

 

Det som nu presenterats utgör den funktionalitet som har utvecklats i arbetet med att ta fram 

mjukvara för en handhållen enhet i Python. Denna uppfyller inte alla de önskemål som var 

satta från början i detta projekt och på Android applikationen, detta beror på att Python som 

miljö inte skapar något GUI där utseendet och användargränssnittet får en grafisk design. Det 

finns sådana möjligheter även för projekt utvecklade i Python, men på den tidsbudget som var 

upplagd för detta arbete fanns det inte utrymme för att mer än titta på och bygga själva 

grafiken, ingen implementering av funktionalitet gjordes mot denna.       

 

4.2 Krav på miljö för körning av programmet 

 

Vid körning av programmet smartDustHandheldUnit ställer detta olika krav beroende på 

vilken miljö det körs i. Det krävs att ändringar görs i programmet om det körs på olika 

operativsystem. Det är dessutom väsentligt om körningen körs internt på enheter som är 

anslutna och en del av nätverket på Linköpings Universitet, eller om den enhet som kör 

programmet istället är en extern enhet. Att vara uppkopplad via eduroam eller Linköpings 

universitets trådlösa nätverk är otillräckligt. Enheten behöver ingå i det interna nätverket på 

LIU som har rättigheter att tillgå de filsystem som utgör den url-sökväg som det externa 

skriptet skapat till detta projekt lagt på .php-sidorna. Det gör att filen måste läggas upp i just 

detta specifika filsystem med rätt läsrättigheter för att en upp- och nerladdning av detta ska 

vara möjlig. 
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För att programmet ska vara möjligt att köra behöver utvecklingspaketet för 

Bluetoothkommunikation till Python installeras, detta för att dess funktionsbibliotek och 

funktioner ska bli tillgängliga för import för smartDustHandHeldUnit-programmet. 

Utvecklingspaketet var versionsspecifikt för vilken Pythonversion som programmet kördes 

på. Samma paket fanns dock utvecklat för olika operativsystem, och kunde därför laddas ner 

efter önskemål. 

  

 

4.2.1 Körning på enhet med direkt åtkomst till filsystemet för smartDust-projektet 

 

Gemensamt för körningar som görs på enheter med direkt åtkomst till filsystemet 

”/site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/” är att hela körningen och alla 

funktioner kan köras direkt från programmet. Skrivning samt hämtning till- och från 

filsystemet kan skötas direkt i programmet och ingen extern hantering i ett terminalfönster i 

enheten är nödvändig. Detta gäller oavsett de två hanterade operativsystemen Linux och 

Windows. 

 

4.2.1.1 Körning på Linux 

 

Programmet är i grunden konstruerat för att exekveras i Linux, och på en enhet med direkt 

åtkomst till filsystemet ”/site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/”. För att 

lyckad körning ska vara möjlig är det viktigt att kontrollera att de rader i programkoden som 

hanterar öppning av samt läsning och skrivning från och till filen, eftersom dessa är beroende 

av vilken enhet programmet körs på.  De bör kontrolleras så att det är anpassade för en intern 

körning på just den enhet de ska exekveras på. När detta har säkerställts kan programmet 

köras igenom, filerna sparas då direkt i filsystemet, upp- och nedladdning sker även de direkt 

från dessa. 

4.2.1.2 Körning på Windows 

 

I programmet finns i nuvarande version ingen sökväg för Windows mot 

”/site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/” implementerad, den kommer 

förmodligen att få ändras till något liknande 

”X://site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/” där X representerar ett delat 

nätverksfilsystem i Windows. Om dessa förändringar görs i programkoden där öppning av, 

skrivning till och läsning från filen hanteras innan körning på de ställen där filernas sökväg 

behöver specificeras, ska körning på Windows vara möjlig att genomföra med 

smartDustHandheldUnit-programmet. Detta har inte testats under detta projekt. 

 

 

4.2.2 Körning på en extern enhet 

 

Gemensamt för körningar på en extern enhet utan direkt åtkomst till det filsystemet för 

smartDust-projektet, men oavsett operativsystem, är att vissa externa funktioner behöver 

köras i en separat terminal innan upp- och nedladdning från .php-sidorna är möjlig. Alltså när 

önskat data är hämtat från EM50Loggerenheten och innan funktionsanrop till 
smartDustTransferUpServerData()  



57 

 

och smartDustTransferDownServerData() kan anropas behöver följande göras i en 

separat terminal;  

 

>>  scp testfil.txt  johlo320@student.liu.se@ixtab.isy.liu.se/site/edu/es/EXJOBB/ 

smartDust/smartDustSystem/py/  

 

 

4.2.1.1 Körning i Linux 

 

Vid en körning i Linux på en extern enhet krävs att man sparar programmet och de filer som 

genereras i en mapp vars sökväg sedan specificeras på de ställen i smartDustHandheldUnit-

programmet där skrivning samt läsning till och från filen hanteras. Dock inte i 
smartDustTransferUpServerData()  

och smartDustTransferDownServerData() eftersom de kräver att filen ligger i rätt 

filsystem på Linköpings universitet. För en körning i Linux som operativsystem finns redan 

”scp” som en funktion att köra i terminalen och detta är alltså det enda som behöver göras för 

att flytta filen till det filsystem som söks av och möjliggör korrekt upp- och nedladdning. 

 

4.2.1.2 Körning i Windows 

 

Vid körning på en enhet med Windows som operativsystem, saknas stöd för scp i teminalen 

och enheten. En installation av programvaran WinSCP måste göras, därefter fungerar upp- 

och nedladdning av filen på .php-systemet i terminalen på samma sätt som om körningen görs 

på en enhet med Linux som operativsystem, alltså de rader i koden som hanterar öppning, 

läsning och skrivning till och från den genererade filen behöver anpassas till en fil i enhetens 

interna system. Dock inte i de funktioner som hanterar upp- och nedladdning från .php-

systemet då dessa kräver att de är i det filsystem som hör till smartDust-projektet på 

Linköpings universitet. 

För att sammanfatta resultaten av detta projekt presenteras dels den applikation för Android 

som har utvecklats, vad den innebär och hur den fungerar. På samma sätt presenteras den 

funktionalitetsprototyp som utvecklats i Python i form av programmet 

smartDustHandheldUnit. De olika typerna av funktioner som finns, vad de har för syfte och 

funktionalitet presenteras samt de olika anslutningslägen som implementerats. Därefter 

presenteras de krav som programmet ställer på den miljö det körs i. Nätverksåtkomst, åtkomst 

till specifika filsystem, externa skript och krav på operativsystem behandlas. Dessutom tas de 

moment som inte helt är lösta upp. 
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5 Diskussion 
 

I diskussionen presenteras reflektioner om arbetet. De kommunikationssätt som använts, de 

miljöer som valts samt tankar kring de program som är resultatet av arbetet med detta 

examensarbete. 

 

5.1 Val av kommunikation 

 

De kommunikationsmetoder som har valts och som har blivit bortvalda kändes naturliga 

under arbetets gång. De skulle i efterhand kunna diskuteras ur ett perspektiv med avseende på 

hur annorlunda val hade kunnat påverka prestandan hos det utvecklade programmet. Den 

kommunikationsmetod som valdes för kommunikationen mellan smartDustHandheldUnit och 

EM50LoggerReadOut är Bluetooth. Att Bluetooth valdes före USB är rimligt, trots att 

överföringshastigheterna hos de nyare versionerna av USB vida överstiger de hos Bluetooth, 

detta eftersom ett trådlöst kommunikationsgränssnitt var specificerat i uppgiften. Vidare 

skulle alltså NFC vara ett alternativ till Bluetooth.  

 

Att NFC inte valdes till detta projekt beror på flera anledningar. Det är en förhållandevis ny 

teknik och att sätta sig in i denna teknik valdes därför bort till förmån för den äldre och mer 

etablerade Bluetooth-tekniken. Den främsta anledningen till att den kräver att den enhet som 

vill läsa ut data befinner sig inom 4 cm från enheten, alltså måste användaren hålla enheten 

inom detta område under hela den tid då data ska hämtas ut. Om inte avbryts hämtningen och 

den måste startas om, något som vid en hämtning av stora datamängder skulle kunna vålla 

problem. Tillsist är överföringshastigheterna fortfarande så pass långsamma hos NFC-

tekniken, att en hämtning skulle ta som minst cirka 2 gånger så lång tid som än vid överföring 

av samma data med Bluetooth. 

 

GSM skulle innebära överföringshastigheter som hamnar någonstans i närheten av dem för 

NFC, på mellan som minst cirka 3 gånger så långsam överföring som vid överföring med 

Bluetooth. Detta är något att ta hänsyn till om smartDustHandheldUnit-programmet 

vidareutvecklas till en Android applikation. Användning av GSM-nätet kräver dessutom 

licens, något som förvisso finns implementerat i de kommersiella mobiler som den framtida 

Android applikationen kan finnas installerad på, men då dataöverföringar kan komma att 

kosta pengar för användaren i form av taxor för överföring av data i GSM-nätet är detta något 

att ta hänsyn till. 
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5.2 Utvecklingsmiljö 

 

De miljöer som använts för arbetet med detta projekt är en av de faktorer som mest har 

påverkat arbetet. Eftersom arbetet från början var definierat som utvecklingen av en Android 

applikation för hämtning av data från EM50 loggerenheten via EM50LoggerReadOut-

programmet och i slutänden kom att bli smartDustHandheldUnit-programmet utvecklat i 

Python. Förklaringen till denna revidering av specifikation av uppgiften ligger i 

utvecklingsmiljön i Eclipse och programmeringsspråket Java. Då erfarenhet saknades i både 

miljön och språket sammantaget med den strama tidsbudget efter vilken arbetet utförts var 

beslut om revidering nödvändig då halva tidsbudgeten hade förbrukats och endast en stomme 

till en applikation utan egentlig funktionalitet hade utvecklats. 

 

Beslut togs om att istället utveckla en prototyp av hur programmet skulle fungera och se ut i 

programmeringsspråket Python. Den utvecklingsmiljö som detta innebar var en texteditor, 

valet föll på Emacs, och en installation av Python samt utvecklingsmodulen för 

Bluetoothkommunikation. Det är i denna miljö som framstegen har gjorts och den slutgiltiga 

produkten utvecklats.  

 

På grund av att detta kom igång så att endast halva tidsbudgeten funnits tillgänglig för 

utveckling av smartDustHandheldUnit så finns det flera områden inom vilka optimering av 

programmet och dess funktionalitet skulle kunna ske, dessa nämns vidare under rubrik 6 

Framtida utveckling.    

 

5.3 smartDustHandheldUnit 

 

Den slutgiltiga produkten som är resultatet av detta examensarbete presenteras i programmet 

smartDustHandheldUnit, i vilket den funktionalitet och kommunikation mellan 

EM50LoggerReadOut och den handhållna enheten har implementerats. Resultatet har i mångt 

och mycket uppfyllt de krav och förhoppningar som funnits och på så sätt är resultatet bra. 

Det har dock inte funnits tid att optimera funktionaliteten eller att göra strukturförbättringar, 

något som kan och behöver göras. Nu är programmet väldigt styrt av användarens input, 

något som kan diskuteras om det istället skulle vara mer självgående och att viss 

kommunikation mellan de inblandade enheterna skulle kunna ske automatiskt utan att 

användaren behöver ge någon input alls. Sedan arbetet övergick till utvecklingen av 

smartDustHandheldUnit har inga större revideringar behövt göras, endast viss funktionalitet 

som det helt enkelt inte funnits tidsbudget kvar för, har överförts till förslag på framtida 

utveckling. Då främst den funktion för ingenjörsläget som kallas 

smartDustSetTimeInterval(). 
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5.4 smartDustAndroidApplication 

 

Utvecklingen av smartDustAndroidApplication är detta projekts största bov vad gäller både 

resurs och energi, trots noggrant arbete med att dela ner programmets funktionalitet i små 

delar samt flödesschema för den önskade funktionaliteten samt extensivt arbete med att söka 

efter exempel och förslag på lösningar av funktionaliteten i små delar, stod arbetet allt som 

oftast stilla och fastnade i felsökning och implementering av kod. Beslut om arbetet med 

denna applikation och i de miljöer den krävde hade kunnat tas tidigare och därmed 

möjliggjort ett resultat där smartDustHandheldUnit hade haft en större tidsbudget tillbuds med 

plats även för optimering av det program som skapats. 

 

Sammanfattningsvis har diskussionen runt detta projekt bestått i dels en presentation av valet 

av kommunikation, motiveringar till vald metod, Bluetooth, mot de bortvalda metoderna USB 

och NFC tas upp och reflekteras över. De utvecklingsmiljöer som både har varit hjälpmedel 

och hinder i detta projekt tas upp, detta för att presentera vad och varför ett visst verktyg blev 

ett hinder eller ett hjälpmedel.  

 

Vidare behandlas de program som har utvecklats, deras förtjänster och brister samt 

reflektioner över hur utvecklingen av dessa gått och hur de hade kunnat utvecklas. I och med 

dessa presenteras också den revidering som skett under tiden arbetet fortskred.  
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6 Framtida utveckling 
 

I och med att ett examensarbete innebär en begränsad tidsbudget har en del revideringar 

genomförts och de delar som fått revideras bort presenteras här, som framtida utveckling på 

projektet.  

 

6.1 Allmän övergång och optimering av programkoden  

 

Det program som utvecklats i detta projekt, smartDustHandheldUnit, är en grundstomme i hur 

arbetet mot en önskad funktionalitet bör se ut. Programmet skulle framåt sett kunna både 

optimeras, vidareutvecklas och förfinas. Det finns säkert någon tankevurpa som kan rättas till, 

mer effektiva lösningar som går snabbare, kräver mindre resurser på den enhet som kör 

programmet eller båda delarna.  

 

Vidare funderingar på optimering som har uppkommit är om en funktion som avslutar 

programmet ska implementeras. I dagsläget avslutas programmet då funktionen 

smartDustCloseConnetion() anropas, något som till och med faller utanför ramarna 

för önskad funktionalitet. Anslutningen mellan EM50LoggerReadOut ska kunna brytas och 

programmet köra vidare utan att smartDustHandheldUnit stängs av, detta för att effektivisera 

för de enheter som vill ansluta till och hämta data via smartDustHandheldUnit. Alltså bör 

returneringarna som görs i smartDustCloseConnetion() ändras så att användaren kan 

fortsätta att köra programmet mot upp- och nedladdningsservrarna. Utöver detta vore det 

alltså önskvärt att utveckla en funktion vars syfte endast är att avsluta programmet 

smartDustHandheldUnit.   

 

Till sist skulle det vara önskvärt med en lösning för smartDustRcvTransferData() i 

syftet att undvika att programmet fastnar i denna funktion om data tas emot på felaktigt sätt. 

Kontroll av om det nyast inlästa datat är samma som vid förra läsningen, samt en timeout som 

startas om så är fallet, bör implementeras. Detta skulle kunna undvika att detta blir en 

evighets-loop i denna funktion. 

 

6.2 Implementering av kod i Android applikation 

 

Eftersom uppgiften och mjukvaran som skapades från början var tänkt att vara en Android 

applikation programmerad i Eclispe och språket Java är det rimligt att utveckla en applikation 

för Android baserat på det Python-program som är resultatet av detta examensarbete. Den 

mjukvara som utvecklats i Python är tänkt att representera den funktionalitet som den 

handhållna enheten ska kunna erbjuda sin användare. Användaren ska få identifiera sig eller 

sin enhet på lämpligt sätt, i dagsläget har valet på implementering fallit på två PIN-koder en 

för den normala användaren och en för ingenjören.  

 

Detta skulle kunna utvecklas till enhetsspecifik identifikation som bestämmer hur stor tillgång 

på funktionalitet som ska finnas för respektive användare. Vissa enheter ska i stort sett kunna 

hämta data och batteristatus från EM50Loggerenheten via EM50LoggerReadOut- och 

smartDustHandheldUnit-programmen medan vissa användare ska få tillgång till vidare 

funktioner vilka bör kontrolleras mer noggrant. I det stora hela är det högst relevant som 
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vidareutveckling på detta projekt att med smartDustHandheldUnit som utgångspunkt och mall 

för funktionalitet utveckla en Android Applikation.   

 

6.3 ”Engineering-mode”  

 

Det finns ett ingenjörsmode påbörjat i smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut, 

men fullständig funktionalitet i de påbörjade funktionerna har inte uppnåtts. Främst den 

funktion som heter smartDustSetTimeInterval() saknar önskad funktionalitet. Att 

färdigställa och vidareutveckla detta operationsläge är ett rimligt steg som framtida utveckling 

av detta projekt. Implementeras detta på ett korrekt sätt kan det göra det möjligt att alla 

läsningar kan ske utan att en laptop behöver kopplas in direkt mot com-porten på EM50 

loggerenheten. 

 

6.4 Utveckla ett Graphical User Interface till smartDustHandheldUnit-

programmet  

 

Detta är även det något som påbörjats, i mycket liten utsträckning, då en design har skapats på 

hur själva gränssnittet skulle kunna se ut, det finns dock i detta projekt ingen som helst 

funktionalitet implementerat på detta utan det består av den bild som tagits fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 17. En bild som presenterar det önskade utseendet på användargränssnittet för 

den handhållna enheten. Utefter denna layout kan lämplig funktionalitet för input från 

användaren utvecklas. 
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För att sammanfatta presentationen av framtida utveckling på mitt examensarbete togs ett 

antal förslag på utveckling och förbättringar upp. Dels så ges förslaget att göra en övergång av 

kod och optimering av densamma för att förbättra programmet så som det ser ut idag. En 

högst väsentlig vidareutveckling på detta examensarbete är att gå tillbaka till de 

specifikationer som sattes upp i detta projekt, alltså att mjukvaran som utvecklats syftar till att 

implementeras på en mobil Android enhet. Vidare arbete med att implementera det utvecklade 

programmet smartDustHandheldUnit till en Android applikation vore därför lämplig. 

 

En vidareutveckling på det anslutningsläge för ingenjören som är skapat skulle kunna ersätta 

behovet av att ansluta en laptop för att kunna utnyttja all funktionalitet mot 

dataloggningsenheten. Dessutom skulle det GUI som påbörjats kunna vidareutvecklas och 

implementeras med funktionalitet i programmet smartDustHandheldUnit för att komplettera 

funktionaliteten och få denna så nära den ursprungliga specifikationen som möjligt.   
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Illustration 1, En bild över området Limpopo basin, hämtat från 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Limpopo_watershed_topo.png, 2013-11-28 21.10  

 

Illustration 2, Ett foto som visar det system som utgjort den utvecklingsmiljö som använts 

under utvecklingen av programmet som detta examensarbete innebär. 

 

Illustration 3, Ett fotografi på en Em50 Loggerenhet placerad i Sydafrika. Det program som 

utveclats i detta projekt ska i slutändan kunna kommunicera med en sådan loggningsenhet via 

programmet EM50LoggerReadOut som i sin tur ska implemnenteras på hårdvara och placeras 

i dataloggningsenheten. Denna är nedladdad från http://limpopo-

dewd.blogspot.se/search?updated-max=2013-06-08T20:16:00%2B02:00&max-

results=3&start=12&by-date=false, 2013-12-10 13.43 med tillstånd från Jacob Wikner. 

 

Illustration 4, Visar de olika typerna av torka och hur de påverkas av varaktigheten hos 

naturfenomenet, skapad själv inspirerad av en bild från 

http://www.wamis.org/agm/pubs/brochures/WMO1006e.pdf, hämtat 2013-04-22, 12:47 

 

Illustration 5, Ett fotografi av EM50 data logger. 

 

Illustation 6, Ett fotografi på en öppen EM50 data logger. 

 

Illustration 7, Ett fotografi på 5TE soil moisture sensor. 

 

Illustration 8, En bild på en standard USB-kontakt av typ A hämtat från 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:USB-Connector-Standard.jpg, 2013-11-28 21.13 

 

Illustration 9, En bild på ett piconet hämtat från 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:BluetoothScatternet-de.svg, 2013-11-28 21.15  

 

Illustration 10, Ett fotografi på de Bluetooth donglar som har använts för kommunikationen i 

detta projekt. 

 

Illustration 11, En bild på en överföring mellan en mobil och en tag i form av en poster 

hämtad från http://en.wikipedia.org/wiki/File:NFC_touch_interactions_2.jpg, 2013-11-28 

21.16  

 

Illustration 12, Denna bild visar hur flödet i en Android applikation ser ut och efter vilken 

programkoden utvecklas. Hämtad från sidan http://answers.oreilly.com/topic/2692-android-

programming-understanding-the-activity-life-cycle/, 2013-12-10 13.21 med tillstånd att 

använda material från boken Learning Android av Marko Gargenta, 2011 O’Reilly Media, 

Inc. Där bilden finns publicerad på sidan 29 som figur 4-1. 

 

Illustration 13, En bild som visar den bit av programkoden som ansvarar för att hitta en 

Bluetoothanslutning. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Limpopo_watershed_topo.png
http://limpopo-dewd.blogspot.se/search?updated-max=2013-06-08T20:16:00%2B02:00&max-results=3&start=12&by-date=false
http://limpopo-dewd.blogspot.se/search?updated-max=2013-06-08T20:16:00%2B02:00&max-results=3&start=12&by-date=false
http://limpopo-dewd.blogspot.se/search?updated-max=2013-06-08T20:16:00%2B02:00&max-results=3&start=12&by-date=false
http://www.wamis.org/agm/pubs/brochures/WMO1006e.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:USB-Connector-Standard.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:BluetoothScatternet-de.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:NFC_touch_interactions_2.jpg
http://answers.oreilly.com/topic/2692-android-programming-understanding-the-activity-life-cycle/
http://answers.oreilly.com/topic/2692-android-programming-understanding-the-activity-life-cycle/
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Illustration 14, Bilden visar den programkod som ansvarar för att ansluta de två enheterna 

med varandra. 

 

Illustration 15, En bild på den programkod som utgör funktionen smartDustSendLoggerData 

 

Illustration 16, En bild på den programkod som ansvarar för stängning av Bluetoothsocket 

 

Illustration 17, En bild på den programkod som utgör funktionen 

smartDustOperatingSystemCheck. 

 

Illustration 18, Bilden visar en testkörning av hur den Androida applikationen såg ut och 

fungerade då revideringen till att skriva programmet funktionalitet i Python gjordes. 

 

Illustration 19, Bilden visar ett flödeschema på hur programmet smartDustHandheldUnit ser 

ut och hur de olika anslutningslägen som finns implementerade påverkar utbudet på möjliga 

funktionsanrop.  

 

Illustration 20, Bild av önskat utseende på användargränssnittet. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Tabell för funktionalitet i smartDustHandheldUnit 

 

Nedan följer en tabell där funktionaliteten för de olika funktioner som finns är beskrivna. 
 

Funktionens namn Implementerad funktionalitet  
smartDustOpenBluetoothSocket() I denna funktion hanteras anslutningen till given värd och port 

för Bluetooth. Funktionen 

smartDustOperatingSystem() anropas för att göra 

körning och felhantering möjlig på de två olika operativsystem 

som hanteras. Funktionen 

smartDustOpenBluetoothSocket() returnerar antingen 

den Bluetooth socket som skapats eller en felhanteringssträng. 
smartDustRcvLoggerData() Funktionen tar emot vilken Bluetooth socket som ska hanteras 

samt datalängd i sitt funktionsanrop. Den anropar sedan 

smartDustOperatingSystem() för att möjliggöra 

körning oavsett vilket av de två operativsystemen som används. 

Den tar sedan emot data över Bluetooth socketen och om inget 

går fel returneras denna datan. Om ett fel uppstår med 

anslutningen över Bluetooth så skrivs ett felmeddelande ut på 

skrämen och en felhanteringssträng returneras. 
smartDustRcvTransferData() Funktionen tar emot vilken Bluetooth socket som ska hanteras 

samt datalängd i sitt funktionsanrop. Även denna funktion gör 

ett anrop till funktionen som kontrollerar vilket operativsystem 

som programmet körs på för att möjliggöra körning oavsett 

vilket av de två hanterade operativsystemen som körs. 

 

Funktionen tar sedan emot data över sin Bluetooth socket. 

Därefter räknas antalet kommatecken i det motagna datat, då 

detta i ett korrekt mottaget data är konstant och antalet är 5. Om 

data med rätt formattering tas emot skickas kommandot ”ACK” 

till EM50LoggerReadOut-programmet, om datat istället är 

felaktigt skickas kommandot ”NACK”, oavsett kommando 

skickas det med ett anrop av funktionen 

smartDustSendLoggerData(). Data med Rätt 

formattering returneras, om fel med Bluetoothanslutningen 

uppstår returneras istället en felhanteringssträng. 

 
smartDustSendLoggerData() Funktionen anropas med given Bluetooth socket och ett 

kommando. Funktionen utför sedan en kontroll av 

operativsystemet på samma sätt som de tidigare nämnda 

funktionerna. Därefter skickas kommandot över den givna 

Bluetooth socket-anslutningen. Om fel med denna anslutning 

uppstår returneras en felhanteringssträng. 

  
smartDustPrintRcvLoggerData() Funktionen tar emot data i sitt anrop samt sätter loopens värde 

till 1. Det med skickade datat skrivs ut för användaren att läsa 

och funktionen returnerar 0. 
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Funktionens namn Implementerad funktionalitet  
smartDustCloseBluetoothSocket() Funktionen hanterar stängningen av anslutningen över 

Bluetooth socketen. Den returnerar 0. 
smartDustOperatingSystem() Funktionen kontrollerar vilket operativsystem programmet körs 

på med hjälp av os.name och får på så sätt reda på om det körs 

på Linux/unix/mac vilket ger resultatet posix eller om det körs 

på ett Windowssystem som istället ger resultatet nt beroende på 

vilket av dessa som tagits emot så returneras antingen strängen 

”UNIX” eller ”WINDOWS”. 
 

Nedan följer de funktioner som styr programmets flöde och funktionalitet, styrfunktionerna. Det är dessa som anropas 

med hjälp av de såkallade commOptions, förklaras sist i tabellen.  

 

smartDustOpenLoggerConnection() Funktionen inleds med att be användaren att skriva in sin PIN-

kod. Sedan anropas 

smartDustOpenBluetoothSocket(), när dess 

anslutning är upprättad så sätt kommandot till ”OPEN” och 

funktionen smartDustSendLoggerData() anropas med 

detta kommando givet därefter anropas samma funktion en gång 

till men denna gång skickas PIN-koden med i funktionsanropet. 

Om felhanteringssträngar tas emot här returneras nya 

felhanteringssträngar även i denna funktion. Har körningen varit 

lyckad tas anslutningsläge emot, alltså antingen anslutning i 

normal- eller ingenjörsmode varpå detta läge returneras från 

funktionen. Om inte anslutningsläget känns igen returneras 0.  
smartDustBatteryStatus() Funktionen inleds med att kommandot ”BATT” sätts, detta 

skickas sedan med hjälp av anrop av funktionen 

smartDustSendLoggerData(). Därefter tas 

batteristatusen emot i funktionen 

smartDustRcvLoggerData(), och skrivs ut med ett anrop 

av smartDustPrintRcvLoggerData(). Felhantering 

finns implementerad i denna funktion och returnerar nya 

felsträngar om en felsträng skulle tas emot i något av dessa steg. 

Funktionen rturnerar 1 oavsett hur körningen går, alltså även i 

fall då funktionen inte gör en lyckad körning. 
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Funktionens namn Implementerad funktionalitet  
smartDustTransferLoggerData() I denna funktion sätts först kommandot till ”DATA” vilket 

sedan skickas till EM50LoggerReadOut med hjälp av anrop av 

smartDustSendLoggerData(). Om fel med Bluetooth 

anslutningen sker här returneras 1 annars fortsätter funktionen 

med att ta emot data från EM50LoggerReadOut med hjälp av 

anrop av smartDustRcvLoggerData(), i detta läge tas 

förväntat antal data emot.  

Uppstår fel i Bluetoothanslutningen så returneras 1. Om så inte 

är fallet fortsätter funktionen genom att ta emot batteristatus på 

samma sätt som förväntat antal värden togs emot. Kontroll görs 

på om batteristatusen är för låg så att data inte hämtas ut och tar 

slut på batterierna om så är fallet returneras 0 så ingen ny 

hämtning kan inledas. Felhantering på om antingen 

Bluetoothanslutningen brytits eller om förväntade antalet värden 

är 0 alltså att det inte finns några nya data att hämta finns 

implementerad här och returnerar 1. 

 

 

Nu följer hanteringen av det data som ska tas emot från 

EM50LoggerReadOut, en fil öppnas för skrivning lokalt i 

enheten som kör smartDustHandheldUnit för loggning av 

mottaget data. Därefter tas det antalet data som är givet sen 

tidigare emot i en loop från 0 till givet värde. För varje varv i 

denna loop anropas funktionen 

smartDustRcvTransferData() vars reslutat skrivs ut för 

användaren och sedan skrivs till filen. När loopen gått färdigt 

stängs filen ned, felhantering för om inget nytt data finns 

mottaget trots att loopen inte körts förväntat antal gånger finns 

implementerad här. Användaren blir nu ombedd att skriva in sitt 

användarnamn och sitt lösenord, därefter öppnas filen i det läge 

som kallas ”append” och användauppgifterna läggs till sist i 

filen. Filen stängs sedan ner och funktionen returnerar 1.    
smartDustBatteryStatus() Funktionen inleds med att kommandot ”BATT” sätts, detta 

skickas sedan med hjälp av anrop av funktionen 

smartDustSendLoggerData(). Därefter tas 

batteristatusen emot i funktionen 

smartDustRcvLoggerData(), och skrivs ut med ett anrop 

av smartDustPrintRcvLoggerData(). Felhantering 

finns implementerad i denna funktion och returnerar nya 

felsträngar om en felsträng skulle tas emot i något av dessa steg. 

Funktionen rturnerar 1 oavsett hur körningen går, alltså även i 

fall då funktionen inte gör en lyckad körning. 
smartDustTranferAllData() Denna är en funktion som finns tillgänglig för anslutningsläget 

för ingenjören. Funktionaliteten i denna funktion är identisk 

med den i smartDustTransferLoggerData() med enda 

skillnaden i vilket kommando som blir satt i början av 

funktionen och skickas till EM50LoggerReadOut.  

I denna funktion, smartDustTransferAllData(), sätts 

kommandot till ”ALL”.  
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Funktionens namn Implementerad funktionalitet  
smartDustSetTimeInterval() Funktionen sätter kommandot till ”TIME” som skickas till 

EM50LoggerReadOut på samma sätt som i tidigare funktioner. 

Användaren blir sedan ombedd att ange ett heltalsvärde för att 

ange tidsintervallet för vilket EM50Logger-enheten ska utföra 

sina mätningar. Därefter tas svar från Em50LoggerReadOut 

emot och skrivs ut för användaren. Felhantering för 

Bluetoothanslutningen är implementerad i varje steg i denna 

funktion. Funktionen returnerar 1 vid både lyckad och 

misslyckad körning.  

Funktionen är endas påbörjad och fungerar i dagsläget ej som 

det är önskat. Den är en funktion som endast blir tillgänglig i 

ingenjörsmode. 
smartDustCloseLoggerConnection() Denna funktion sköter stängning av anslutning mot 

EM50LoggerReadOut. Den inleds med att kommandot sätts till 

”CLOSE” och skickas på samma sätt som tidigare till 

EM50LoggerReadOut. Då svar tas emot från 

EM50LoggerReadOut anropas funktionen 

smartDustClosetBluetoothSocket() och stängning 

av anslutningen utförs. Hantering för avbruten 

Bluetoothanslutning där sådan inte är önskvärd finns 

implementerad. 
 

Nedan följer de funktioner där anslutning mot EM50ReadOut inte är nödvändig. 

 

smartDustOperatingSystemCheck() På samma sätt som i smartDustOperatingSystem() 

kontrolleras vilket operativsystem som används på enheten, 

denna funktion är tillagd för att användaren ska få en interaktiv 

funktion där denne kan kontrollera vilket operativsystem som 

används. Denna funktion returnerar 1 vid körning på ett av de 

kända operativsystemen Linux/Unix eller Windows, annars 

returneras 0. 
smartDustTransferUpServerData() Uppladdningen av den fil som skapats för loggning av hämtat 

data sker genom att fil för uppladdning samt URL-

sökväg(http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/upload_data.php?

data=/site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/) 

ges. Därefter öppnas och avkodas den givna filen. En 

förfrågan(request) görs sedan för att lägga upp filens innehåll på 

den givna sökvägen, varpå en kontroll göra att allt gått bra. 

Funktionen returnerar 1.   

 

http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/upload_data.php?data=/site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/
http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/upload_data.php?data=/site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/
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Funktionens namn Implementerad funktionalitet  
smartDustTransferDownServerData() Nedladdningen av den fil som skapats för loggning av hämtat 

data sker på olika sätt beroende på operativsystemet, så 

funktionen inleds med ett anrop av 

smartDustOperatingSystem().  

 

Vid körning på Linux görs uppladdningen med en ”wget” på 

önskad 

URL(http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/dnload_data.php). 

 

Vid körning på Windows gör istället en öppning av sidan med 

hjälp av 

urllib.urlopen(http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/dnload_dat

a.php) följt av att läsningen görs med en utf8 avkodning för att 

sedan skrivas ut för läsning av användaren. Denna funktion 

returnerar 1. 

CommOptions och main-del Det finns två uppsättningar av commOptions enligt följande; 

Normalt mode: 
OrdcommOptions =  

{0 : smartDustCloseLoggerConnection, 

 1 : smartDustOpenLoggerConnection,  

 2 : smartDustTransferLoggerData, 

 3 : smartDustBatteryStatus, 

 4 : smartDustTransferUpServerData,    

 5 : smartDustTransferDownServerData, 

 6 : smartDustOperatingSystemCheck} 

 

Ingenjörsmode: 
EngcommOptions =  

{0 : smartDustCloseLoggerConnection, 

 1 : smartDustOpenLoggerConnection,  

 2 : smartDustTransferLoggerData, 

 3 : smartDustBatteryStatus, 

 4 : smartDustTransferTranferAllData, 

 5 : smartDustTransferUpServerData, 

 6 : smartDustTransferDownServerData,   

 7 : smartDustOperatingSystemCheck} 

 

I main-delen gör först anroper till 

smartDustOpenLoggerConnection() automatiskt med 

en given 1:a, och beroende på returneringen från denna skrivs de 

commOptions för det mode denne anslutit i ut. Anrop till 

funktionerna givna i commOptions görs sedan beroende på vad 

användaren ger för input(heltal mellan 0 och 6 eller 0 och 8 

beroende på anslutningsläge). Felhantering för kontroll av giltigt 

heltal samt att anslutningen lyckats finns implementerad här. 

Tabell 4, Förklaringar till de olika funktionerna som finns definerade i programmet och deras 

funktionalitet. 

http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/dnload_data.php
http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/dnload_data.php
http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/dnload_data.php
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9.2 Koden för smartDustHandheldUnit i sin helhet 

Nedan följer koden som utgör smartDustHandheld unit i sin helhet. Först listas de 

biblioteksimporter som programmet gör. För närmare förklaringar på de olika funktionernas 

funktionalitet se föregående rubrik, 9.1 och den tabell denna innebär. Först presenteras den 

kod som ansvarar för sökning samt matchning av den anslutning över Bluetooth som 

upprättas. Den kod som finns här är beroende av de funktionsbibliotek som importerats för 

Bluetooth. 

 

 
 
import urllib 

import serial 

import time 

import Bluetooth 

import os 

import __future__ 

 
#################CONNECTION WITH EM50-LOGGER##################### 

#Creating a Bluetooth service with uuid and service name smartDust. 

 

Bluetooth.services = Bluetooth.find_service(name="smartDust", 

                                            

uuid=Bluetooth.SERIAL_PORT_CLASS) 

 

#Loop which matches port, name and host IP with the logger device. 

for i in range(len(Bluetooth.services)): 

    match = Bluetooth.services[i] 

    if(match["name"] == "smartDust"): 

        port = match["port"] 

        name = match["name"] 

        host = match["host"] 

        print "Connected to: " + name, port, host + " via Bluetooth"  
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Nedan följer en listning av de funktioner som utgör programmets hjälpfunktioner, de som 

anropas av styrfunktionerna för att utföra specifika mindre uppgifter som dessa behöver. 

Hjälpfunktionerna är de funktioner som ska köras flertalet gånger i olika syften under 

programmkörningen. Först presenteras den funktion som finns ovan är den funktion som 

anropas för att etablera anslutningen via Bluetooth detta via RFCOMM till en given värd och 

port. Om fel uppstår hanteras dessa här.  

 

 
def smartDustOpenBluetoothSocket(PIN): 

#When called with a PIN-code this function establishes connection to the 

loggerunit via Bluetooth socket with a specific host on a specific port and 

returns this socket. 

    while 1: 

        OpSy = smartDustOperatingSystem() 

        if OpSy == "UNIX":  

            try: 

                Bluetooth_socket =  

                         Bluetooth.BluetoothSocket(Bluetooth.RFCOMM) 

                Bluetooth_socket.connect((host, port))  

                return Bluetooth_socket 

 

            except Bluetooth.btcommon.BluetoothError:    

                return "BT_ERROR" 

     

       elif OpSy == "WINDOWS": 

            try:  

                Bluetooth_socket =  

                         Bluetooth.BluetoothSocket(Bluetooth.RFCOMM) 

                Bluetooth_socket.connect((host, port))  

                return Bluetooth_socket 

 

            except Exception: 

                print "No connection with the logger, please connect  

                       again(smartDustRcvLoggerData)" 

                return "W_ERROR" 
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Den funktion som presenteras nedan tar emot information från EM50ReadOut-programmet 

och hanterar denna, felhantering för bruten Bluetoothanslutning finns implementerad. 

 
 
def smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, dataLength=32000): 

    # Primitive for receiving (formatted) data over the socket 

    while 1: 

        OpSy = smartDustOperatingSystem() 

        if OpSy == "UNIX": 

            try:  

                loggerRcvData = Bluetooth_socket.recv(dataLength) 

                return loggerRcvData 

     

            except Bluetooth.btcommon.BluetoothError: 

                print "Bluetooth disconnected(smartDustRcvLoggerData)" 

                return "BT_ERROR" 

 

        elif OpSy == "WINDOWS": 

            try:  

                loggerRcvData = Bluetooth_socket.recv(dataLength) 

                return loggerRcvData 

 

            except Exception: 

                print "No connection with the logger, please connect  

                       again(smartDustRcvLoggerData)" 

                return "W_ERROR" 
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Funktionen nedan hanterar överföring av data från Em50ReadOut-programmet och 

kontrollerar formatteringen på dessa data samt fehnaterar bruten Bluetoothanslutning. 

 

 
def smartDustRcvTransferData(Bluetooth_socket, dataLength=32000): 

    #This funcion when called with which Bluetooth socket to receive from 

and the maximum datalength retreives the data from the logger and returns 

it. 

    chars_in_string = 0 

    while 1: 

        OpSy = smartDustOperatingSystem() 

        if OpSy == "UNIX": 

            try:  

                loggerTransferData = Bluetooth_socket.recv(dataLength) 

                chars_in_string = loggerTransferData.count(',') 

                print "Commas in read data is: " + str(chars_in_string) 

                if chars_in_string == 5: 

                    cmd = "ACK" 

                    smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd ) 

                    print "Received: " + loggerTransferData 

                    return loggerTransferData 

             

                elif chars_in_string != 5 :  

                    print "Wrong format in data, to many or to few commas!" 

                          + loggerTransferData 

                    cmd = "NACK" 

                    smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd) 

 

            except Bluetooth.btcommon.BluetoothError: 

                print "Bluetooth disconnected(smartDustRcvTransferData)" 

                return "BT_ERROR" 

 
              elif OpSy == "WINDOWS": 
            try:  

                loggerTransferData = Bluetooth_socket.recv(dataLength) 

                chars_in_string = loggerTransferData.count(',') 

                print "Commas in read data is: " + str(chars_in_string) 

                if chars_in_string == 5: 

                    cmd = "ACK" 

                    smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd ) 

                    print "Received: " + loggerTransferData 

                    return loggerTransferData 

             

                elif chars_in_string != 5 :  

                    print "Wrong format in data, to many or to few commas!"  

                          + loggerTransferData 

                    cmd = "NACK" 

                    smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd) 

 

            except Exception: 

                print "No connection with the logger, please  

                       connect again(smartDustRcvTransferData)" 

                return "W_ERROR" 
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Funktionen som presenteras i följande stycke hanterar sändning av kommandon till 

Em50ReadOut-programmet. Kommandot ges i funktionsanropet. Funktionen har 

implementerad felhantering för bruten Bluetoothanslutning.  

 
 
def smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd ): 

    #This function sends commands such as "OPEN", "DATA" and "CLOSE" 

depending on which is given when the function is called, to the logger unit 

over the Bluetooth socket. 

        loggerSendCmd = "" 

        loggerSendTrm = "" # "\x0D" 

        OpSy = smartDustOperatingSystem() 

        if OpSy == "UNIX": 

            try:  

                Bluetooth_socket.send(loggerSendCmd + cmd + loggerSendTrm) 

 

                #Handling of exeption/error if connection is lost. 

            except Bluetooth.btcommon.BluetoothError: 

                print "Bluetooth disconnected (smartDustSendLoggerData)" 

                return "BT_ERROR" 

 

        elif OpSy == "WINDOWS": 

            try:  

                Bluetooth_socket.send(loggerSendCmd + cmd + loggerSendTrm) 

                 

            except Exception: 

                print "No connection with the logger, please  

                       connect again(smartDustSendLoggerData)" 

                return "W_ERROR" 

 
 
 
Funktionen nedan anropas för utskrift av mottaget data från Em50ReadOut-programmet. 

 

 
def smartDustPrintRcvLoggerData( data, verbose=1):  

    # Primitive to print out the data received from logger in a formatted 

style 

    if verbose:  

        print "---> Receiving %s from the logger" % data  

        return 0 

 
 
 
Den funktion som presenteras nedan hanterar stängingen av Bluetoothanslutningen. 

 

 
def smartDustCloseBluetoothSocket(): 

#This function handles the closing of the socket when the program is about 

to shut down, either when its called from the 

smartDustCloseLoggerConnection-function  

#or if the program are not allowed to communicate with the loggerunit.  

    global Bluetooth_socket 

    print "Closing the Bluetooth socket(smartDustCloseBluetoothSocket)" 

    Bluetooth_socket.close() 

    return 0 
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Den funktion som presenteras i följande stycke anropas då kontroll av operativsystem för 

felhantering etc. är nödvändig, den returnerar namnet på det operativsystem som används. 

 

 
def smartDustOperatingSystem(): 

    operating_system = os.name 

    if str(operating_system) == "posix": 

        #print "You are operating in a Linux/Unix/MAC environment" 

        return "UNIX" 

 

    elif str(operating_system) == "nt": 

        #print "You are operating in a Windows environment" 

        return "WINDOWS" 

 
 
 

 

 
################################################################# 

###################PROGRAM FLOW PART BELOW####################### 

################################################################# 

 

 

I efterföljande stycken presenteras de funktioner jag i rapporten valt att kalla för 

styrfunktioner, det är de som sköter anrop av nödvändiga hjälpfunktioner för att utföra de 

uppgifter som styrfunktionen behöver för sin funktionalitet. 

 
 
#################CONNECTION WITH EM50-LOGGER##################### 

 

Den funktion som ses nedan är den funktion som styr anrop av lämpligfa funktioner för att 

upprättta en Bluetoothanslutning mellan smartDustHandheldUnit och EM50LoggerReadOut-

programmet. 
 

 

def smartDustOpenLoggerConnection(info): 

    # This function when called from commOptions(with cmd 1) handles the  

    connecting between the dataretriving unit and the loggerunit, with  

    sending the PIN-code and checking the premission. 

    global Bluetooth_socket 

     

    #Asking the handler for his/her PIN-code 

    PIN = raw_input( "Type your 4 digit PIN-code: " ).rstrip( '\n' ) 

 

    print "Try to open the socket" 

    #Calling the smartDustOpenBluetoothSocket function with teh typed  

    PIN-code. 

    Bluetooth_socket = smartDustOpenBluetoothSocket(PIN) 

    if Bluetooth_socket == "BT_ERROR" or Bluetooth_socket == "W_ERROR": 

        print "No connection with  

               Bluetooth(smartDustOpenLoggerConnection_socket),  

               please connect again or close the program." 

        return "ERROR"  
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    cmd = "OPEN" 

    print "Sending %s" % cmd 

 

    #Calling the smartDustSendLoggerData function with first the command  

    "OPEN" then the typed PIN-code. 

    send_cmd = smartDustSendLoggerData( Bluetooth_socket, cmd) 

    if send_cmd == "BT_ERROR" or send_cmd == "W_ERROR": 

        print "No connection with  

               Bluetooth(smartDustOpenLoggerConnection_send),  

               please connect again or close the program." 

        return "ERROR"  

 

    send_pin = smartDustSendLoggerData( Bluetooth_socket, PIN) 

    if send_pin == "BT_ERROR" or send_pin == "W_ERROR": 

        print "No connection with  

               Bluetooth(smartDustOpenLoggerConnection_pin),  

               please connect again or close the program." 

        return "ERROR"  

 

    #Receiving the premission to conntinue the program from the logger unit 

    premission = smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) 

    

    #If smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) returns BT_ERROR  

    something went wrong and we shall return directly to commOptions to  

    choose connect. 

    if premission == "BT_ERROR" or premission == "W_ERROR": 

        print "No connection with  

               Bluetooth(smartDustOpenLoggerConnection_premission),  

               please connect again or close the program. " 

        return "ERROR" 

 

    elif premission == 'connected':  

        #If receiving the premission "connected" the program shall be  

        able to continue it's communication with the logger unit. 

        smartDustPrintRcvLoggerData(premission) 

        return "ordinary" 

 

    elif premission == 'connected2':  

        #If receiving the premission "connected" the program shall be  

        able to continue it's communication with the logger unit. 

        smartDustPrintRcvLoggerData(premission) 

        return "engineering" 

 

    #If receiving NOT the premission "connected" the program shall 

    automatically shut down. 

    #else: 

        #smartDustPrintRcvLoggerData(premission) 

        #Return zero closes the program automatically. 

        #return 0 
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Den funktion som presenteras nedan ansvarar för anrop av lämpliga funktioner för att 

hämtning av data ur EM50LoggerReadOut-programmet ska bli möjlig, funktioner anropas för 

sändning av kommando, mottagande av svar, mottagande och hantering av mottaget data samt 

utskrift av densamma.        

 
 
def smartDustTransferLoggerData(info): 

    #This function sends the command "DATA" to the loggerunit, then  

    it receives the amount of values it is going to retreive and prints 

    this, then it opens the file to which the the data should be stored 

    and writes the amount of values.   

    print "Request data from logger" 

    cmd = "DATA" 

    try: 

        send_cmd = smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd)  

 

    except NameError: 

            print "You are not connected yet, please choose connect!" 

            return 1  

 

    if send_cmd == "BT_ERROR" or send_cmd == "W_ERROR" : 

        print "No connection with the  

               Bluetooth(smartDustTransferLoggerData_send),  

               please connect again or close the program. " 

        return 1 

 

    number = smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) 

    print "Number is: " + str(number) 

 

    if number == "BT_ERROR" or number == "W_ERROR": 

        print "No connection with the  

               Bluetooth(smartDustTransferLoggerData_number),  

               please connect again or close the program. " 

        return 1 

     

    BatStat = smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) 

    if BatStat == "BT_ERROR" or BatStat == "W_ERROR": 

        print "No connection with the  

               Bluetooth(smartDustTransferLoggerData_BatStat),  

               please connect again or close the program. " 

        return 1 

 

    #If smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) returns 0 something  

    went wrong and we shall return directly to commOptions to choose  

    connect. 

    if int(float(number)) == 0: 

        print "No new data to collect, please close connection. "  

        return 1 

 

    BatStat = int(float(BatStat)) 

    if BatStat < 10: 

        print "Barrery status to low! "  

        #Send battery status to server??!? 

        return 1 

 

    smartDustPrintRcvLoggerData("Amount of values expected: " + number) 

    smartDustPrintRcvLoggerData("Battery status: " + str(BatStat) + "% ") 

    number = int(float(number))  

    openFile =    

        open("C:/Users/Johanna/Documents/Skola/EXJOBB(TQET11)/testfil.txt", "w+") 
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        #open("/site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/testfil.txt", "w+") 

     

    #A loop to write data to the file till "number" amount of values has 

    been retreived.  

    for i in range (0, number): 

        percent = (float(i+1)/float(number)) * 100 

        #If smartDustRcvTransferData(Bluetooth_socket, 1000) returns  

        BT_ERROR something went wrong and we shall return directly to  

        commOptions to choose connect. 

        echoData = smartDustRcvTransferData(Bluetooth_socket, 1000) 

        if echoData == "BT_ERROR" or echoData == "W_ERROR": 

            print "No connection with the 

            Bluetooth(smartDustTransferLoggerData_receive),  

            please connect again or close the program. " 

            return 1   

 

   print " Data is: " + str(echoData) 

        smartDustPrintRcvLoggerData(echoData) 

        openFile.write(echoData) 

        openFile.write('\n')  

        openFile.flush()  

 

        if echoData is None and i < number: 

            print "Some data is lost, plese choose close connection!" 

            return 1 

 

        print "---> Receiving data from the logger, progress is: " +  

              str(round(percent,2)) + "% \n" # + " of " + str(number) + "\n" 

      

    #closing the file when the data transfering is done. 

    openFile.close() 

    #Calling the uploading to server function, if we want to call this  

    function with commOption instead, then delete this line and make that  

    commOption available. 

    smartDustTransferUpServerData() 

    return 1 
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I efterföljande stycke ser vi den funktion som hanterar anrop av lämpliga funktioner för 

mottagande av batteristatusen hos EM50 dataloggningsenheten. 

 
 
def smartDustBatteryStatus(info): 

    # Opening the sockets between the two  

    # computers/units/ports on same computer 

    print "Ask the logger for battery status" 

    cmd = "BATT" 

    try: 

        send_cmd = smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd) 

    except NameError: 

        print "You are not connected yet, please choose connect!" 

        return 1  

 

    if send_cmd == "BT_ERROR" or send_cmd == "W_ERROR": 

        print "No connection with the  

               Bluetooth(smartDustBatteryStatus_send),  

               closing the program. " 

        return 1 

 

    echoData = smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) 

    if echoData == "BT_ERROR" or echoData == "W_ERROR": 

        print "No connection with the  

               Bluetooth(smartDustBatteryStatus_receive),  

               please connect again or close the program. " 

        return 1 

 

    smartDustPrintRcvLoggerData("Battery status: " + str(echoData) + "% ") 

    return 1 
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Den funktion som ses nedan är den funktion som utgör en del av ingejörsmodet och hanterar 

anrop av lämpliga funktioner för att kunna hämta all data ur EM50 dataloggningsenheten. 

Denna funktion kan endast anropas om anslutning i ingenjörsläge är gjord. 

 

 
def smartDustTransferTranferAllData(info): 

    # Opening the sockets between the two  

    # computers/units/ports on same computer 

    print "Request data from logger" 

    cmd = "ALL" 

 

    try: 

        send_cmd = smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd) 

        if send_cmd == "BT_ERROR" or send_cmd == "W_ERROR" : 

            print "No connection with the  

            Bluetooth(smartDustTransferTranferAllData_send),  

            please connect again or close the program. " 

            return 1 

 

    except NameError: 

        print "You are not connected yet, please choose connect!" 

        return 1  

 

    print "Starting to get data" 

    number = smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) 

    if number == "BT_ERROR" or number == "W_ERROR": 

        print "No connection with the  

               Bluetooth(smartDustTransferTranferAllData_number),  

               please connect again or close the program. " 

        return 1 

     

    BatStat = smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) 

    if BatStat == "BT_ERROR" or BatStat == "W_ERROR": 

        print "No connection with the  

               Bluetooth(smartDustTransferTranferAllData_BatStat),  

               please connect again or close the program. " 

        return 1 

 

    #If smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) returns 0 something 

    went wrong and we shall return directly to commOptions to choose  

    connect. 

    if number == 0: 

        print "No new data to collect, please close connection. "  

        return 1 

 

    BatStat = int(float(BatStat)) 

    if BatStat < 10: 

        print "Barrery status to low! "  

        #Send battery status to server??!? 

        return 1 

 

 

    smartDustPrintRcvLoggerData("Amount of values expected: " + number) 

    smartDustPrintRcvLoggerData("Battery status: " + str(BatStat) + "% ") 

    number = int(float(number))  

    openFile =  

        open("C:/Users/Johanna/Documents/Skola/EXJOBB(TQET11)/testfil.txt", "w+") 

        #open("/site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/testfil.txt", "w+") 
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    #A loop to write data to the file till "number" amount of values has  

    been retreived.  

    for i in range (0, number): 

        percent = (float(i+1)/float(number)) * 100 

        #If smartDustRcvTransferData(Bluetooth_socket, 1000) returns  

        BT_ERROR something went wrong and we shall return directly to 

        commOptions to choose connect. 

        echoData = smartDustRcvTransferData(Bluetooth_socket, 1000) 

        if echoData == "BT_ERROR" or echoData == "W_ERROR": 

            print "No connection with the  

                   Bluetooth(smartDustTransferTranferAllData_receive), 

                   please connect again or close the program. " 

            return 1   

 

        print " Data is: " + str(echoData) 

        smartDustPrintRcvLoggerData(echoData) 

        openFile.write(echoData) 

        openFile.write('\n')  

        openFile.flush()  

 

        if echoData is None and i < number: 

            print "Some data is lost, plese choose close connection!" 

            return 1 

 

        print "---> Receiving data from the logger, progress is: " +  

              str(round(percent,2)) + "% \n" # + " of " + str(number) + "\n" 

      

    #closing the file when the data transfering is done. 

    openFile.close() 

    #Calling the uploading to server function, if we want to call this  

    function with commOption instead, then delete this line and make that 

    commOption available. 

    smartDustTransferUpServerData() 

    return 1 
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Den funktion som presenteras nedan är endast påbörjad och inte helt i fungerande skick. Den 

är till för att hantera anrop av funktioner för att skicka kommandon och information till 

EM50LoggerReadOut-programmet för att det i sin tur ska skicka de kommandon som krävs 

för att ställa in tidsintervallet för hur ofta mätningar görs av dataloggningsenheten. 

 

 
def smartDustSetTimeInterval(info): 

    # Opening the sockets between the two  

    # computers/units/ports on same computer 

    print "Ask the logger for information" 

    cmd = "TIME" 

 

    # Check for socket existance. Notice that quite much  

    # of this could be encapsulated into another function. 

    try: 

        send_cmd = smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd) 

        if send_cmd == "BT_ERROR" or send_cmd == "W_ERROR": 

            print "No connection with the 

                   Bluetooth(smartDustBatteryStatus_send),  

                   closing the program. " 

            return 1 

        TimeInterval = raw_input( "Type desired interval in as an  

                       integer(seconds): " ).rstrip( '\n' ) 

        send_cmd = smartDustSendLoggerData(Bluetooth_socket, cmd) 

        if send_cmd == "BT_ERROR" or send_cmd == "W_ERROR": 

            print "No connection with the 

            Bluetooth(smartDustBatteryStatus_send), closing the program. " 

            return 1 

 

    except NameError: 

        print "You are not connected yet, please choose connect!" 

        return 1  

 

    echoData = smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) 

    if echoData == "BT_ERROR" or echoData == "W_ERROR" : 

        print "No connection with the  

               Bluetooth(smartDustBatteryStatus_receive),  

               please connect again or close the program. " 

        return 1 
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Den funktion som presenteras nedan är den funktion som sköter anrop av de funktioner som 

behövs för att stänga den etablerade Bluetoothanslutningen mot EM50LoggerReadOut-

programmet. 

 
 
def smartDustCloseLoggerConnection(info): 

    #When called this funcion sends "CLOSE" to the logger unit, then it  

    recieves "CLOSE" from the logger and calls the  

    smartDustCloseBluetoothSocket function to shut down the program. 

    #global Bluetooth_socket # must be global since we will destroy it 

    print "Closing the Bluetooth socket in smartDustCloseLoggerConnection 

           (L189)" 

    cmd = "CLOSE" 

    print "Sending %s" % cmd 

    try: 

        send_cmd = smartDustSendLoggerData( Bluetooth_socket, cmd)  

        if send_cmd == "BT_ERROR" or send_cmd == "W_ERROR": 

            print "No connection with the  

                   Bluetooth(smartDustCloseLoggerConnection_send),  

                   please connect again or close the program. " 

            smartDustCloseBluetoothSocket()  

            return 0 

        else: 

            #If smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) returns 0 

            something went wrong and we shall return directly to  

            commOptions to choose connect. 

            echoData = smartDustRcvLoggerData(Bluetooth_socket, 1000) 

            if echoData == "BT_ERROR" or echoData == "W_ERROR": 

                print "No connection with the  

                       Bluetooth(smartDustCloseLoggerConnection_receive),  

                       please connect again or close the program. " 

                smartDustCloseBluetoothSocket()     

                smartDustPrintRcvLoggerData(echoData) 

                smartDustCloseBluetoothSocket() 

                return 0 

    except NameError: 

        print "You are not connected yet, please choose connect!" 

        return 1  
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Nedan listas koden för den funktion som användaren själv kan anropa via commOptions i 

main-delen för att kontrollera vilket operativssystem som enheten där programmet körs 

opererar på. 

 
 
def smartDustOperatingSystemCheck(info): 

    operating_system = os.name 

    if str(operating_system) == "posix": 

        print "You are operating in a Linux/Unix/MAC environment,  

               as given in your check" 

        return 1 

 

    elif str(operating_system) == "nt": 

        print "You are operating in a Windows environment,  

               as given in your check" 

        return 1 

 

    else: 

        print "You are operating in an unknown operating system!" 

        return 0 
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Nedan presenteras koden för den funktion som ansvarar för att ladda upp data till 

universitetets server för detta ändamål. 

 
 

####################SEND TO UPLOAD SERVER###################### 

 

def smartDustTransferUpServerData(): 

    #This function sends the filepath in which the saved data from the 

     logger is stored in order for this to be sent to the server.  

     If we want to call this with commOption instead, then add "info"  

     to def-call and make the commOption available. 

    print "Send data to Server(UP)" 

 

    #Asking the handler for his/her UID and password 

    UID = raw_input( "Type your User-ID: " ).rstrip( '\n' ) 

    PASS = raw_input( "Type your password: " ).rstrip( '\n' ) 

    openFile =  

        open("C:/Users/Johanna/Documents/Skola/EXJOBB(TQET11)/testfil.txt", "a") 

          #open("/site/edu/es/EXJOBB/smartDust/smartDustSystem/py/testfil.txt", "a") 

    openFile.write("\n") 

    openFile.write("Username: " + UID) 

    openFile.write("\n") 

    openFile.write("Password: " + PASS) 

    # In this case we only send a file name to the server. The server will 

    then copy this file from the student file server to the web server area 

    and display it on the web page. 

 

    #fileName = "testfil" + str(time()) + ".txt" 

    fileName = "testfil.txt" 

    try:  

        #os.system("wget -q -O \"http://users.isy.liu.se 

                     /es/jacobw/dewd/upload_data.php?data= 

                     /home/johanna/Downloads/" + fileName + "\"") 

        print "We should put something up on the server here!!" 

 

    except HTTPError, e: 

        print "HTTP Error:",e.code , url 

 

    except URLError, e: 

        print "URL Error:",e.reason , url 

    #Calling the downloading to server function, if we want to call this 

    function with commOption instead, then delete this line and make that 

    commOption available. 

    smartDustTransferDownServerData()  

    return 1 
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Den funktion som är presenterad nedan är den funktion som ansvarar för nerladdning av data 

från den universitetsservern för detta ändamål. Beroende på operativsystem är det antingen de 

gula(windows) eller de gröna(Linux/Unix) raderna som behöver kommenteras in, de andra 

kommenteras ut vid denna körning. 

 

 
################RECEIVE FROM DOWNLOAD SERVER################## 

 

def smartDustTransferDownServerData():  

    #This function sends the filepath in which the analyzed data is  

    published in order for this to be downloaded to the devide in which  

    this program is running.  

    #If we want to call this with commOption instead, then add "info" to  

    def-call and make the commOption available. 

    print "Request data from Server(DOWN)" 

    try: 

        os.system("wget  

                  http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/dnload_data.php") 

         

        print "Trying to get data from server!\n" 

        page =  

             urllib.urlopen('http://users.isy.liu.se/es/jacobw/dewd/dnload_data.php') 

        text = page.read().decode("utf8") 

        print(text) 

 

    except HTTPError, e: 

        print "HTTP Error:",e.code , url 

 

    except URLError, e: 

        print "URL Error:",e.reason , url 

    return 0 
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Nedan presenteras koden som utgör de commOptions, eller anropsval, som styr programmets 

flöde i och med de anrop som görs av användaren. 

 

 
################################################################# 

####################PROGRAM CONTROL PART####################### 

################################################################# 

 

#Here follows the part where you can choos which funcion to call in which 

order, but if called in another order then 1 then 2 the program for now, 

gets error. 0 will allways shut down the program. 

 

# Then some standardized communication protocols 

OrdcommOptions = {0 : smartDustCloseLoggerConnection, 

                  1 : smartDustOpenLoggerConnection,  

                  2 : smartDustTransferLoggerData, 

                  3 : smartDustBatteryStatus, 

                  4 : smartDustOperatingSystemCheck} 

                  5 : smartDustTransferUpServerData 

                  6 : smartDustTransferDownServerData} 

 

#Give options to get battery status, logger id and other relevant data. 

EngcommOptions = {0 : smartDustCloseLoggerConnection, 

                  1 : smartDustOpenLoggerConnection,  

                  2 : smartDustTransferLoggerData, 

                  3 : smartDustBatteryStatus, 

                  4 : smartDustTransferTranferAllData, 

                  5 : smartDustOperatingSystemCheck} 
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Den del som följer nedan är den del jag kallar för main-delen, det är med hjälp av denna som 

de commOptions som finns direkt före i kodlistningen här, dels visar rätt anslutningsläge och 

användaralternativ(commOptions i normal- respektive ingenjörsläge) samt anropar de 

funktioner som användaren ger som input.   
 
#Give options to get battery status, logger id and other relevant data. 

#print "%d : %s " % (1, commOptions[nb]) 

 

#connect = int(raw_input("Choose a number: ")) 

test = smartDustOpenLoggerConnection("1") 

    

if test == "ordinary": 

    for nb in range(0,5): #If we want to use commands instead of calls  

                           to a function, then change 3 to 5. 

        print "%d : %s " % (nb, OrdcommOptions[nb]) 

         

    results = 1 

    while results: 

        if results != 0:  

            try: 

                nb = int(raw_input("Choose a number: ")) 

                results = OrdcommOptions[nb]("na") 

                 

            except ValueError: 

                print "Please enter a number between 0 and 4" 

                

            except KeyError: 

                print "Please enter a number between 0 and 4"  

 

 

                 

elif test == "engineering": 

    for nb in range(0,6): #If we want to use commands instead of calls  

                           to a function, then change 3 to 5. 

        print "%d : %s " % (nb, EngcommOptions[nb]) 

 

    results = 1 

    while results: 

        if results != 0:  

            try: 

                nb = int(raw_input("Choose a number: ")) 

                results = EngcommOptions[nb]("na") 

                 

            except ValueError: 

                print "Please enter a number between 0 and 5" 

            except KeyError: 

                print "Please enter a number between 0 and 4" 

 

#elif test == "ERROR": 

    #print "Something went wrong!" 


