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Sammanfattning
Idag finns det inga smarta lösningar som används i barer för att hålla reda på ölfatens volym eller 
kundernas olika vanor. Med dagens teknik är det möjligt att med hjälp av olika sensorer och annan 
hårdvara hämta denna information och presentera den på ett relevant sätt.

Den här rapporten tar upp hur ett system har utvecklats som en lösning till detta problem, samt vilka 
metoder som använts. Systemet är uppbyggt av en server som körs på en Raspberry Pi, vilken i sin 
tur hämtar information från en flödesmätare ansluten till ett ölfat, via en Arduino. Det är till största 
del konstruerat i Java med en MySql-databas. Resultatet är en webbsida som visar information om 
ölfatets volym, ölsort och pris.
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Abstract
There are no smart solutions today that are used in bars to keep track of the beer kegs volume or 
different customer habits. With today's technology it is possible to use different sensors and other 
hardware to retrieve this information and present it in a relevant way.

This paper discusses how a system has been developed as a solution to this problem and the 
methods used to do so. The system consists of a server running on a Raspberry Pi, which in turn 
gathers information from a flow meter connected to a keg, via an Arduino. It is largely constructed 
in Java with a MySql database. The result is a website that provides information about the berr kegs 
volume, beer type and price.
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Terminologi
Nedan följer en lista över en del termer och förkortningar. Vissa av dessa kommer att förklaras mer 
ingående i teori-sektionen. Några bör läsaren redan ha en någorlunda bra förståelse av.

CPU Central Processing Unit

CSS Cascading Style Sheets

CSV Comma-separated values

DAO Data Access Object

DBMS Database Management System

DTO Data Transfer Object

EJB Enterprise JavaBeans

Ethernet Datorkommunikation via kabel

GPU Graphical Processing Unit

Happy hour Marknadsföringsterm för en tidsperiod då en bar erbjuder rabatt.

HTML HyperText Markup Language

I/O Input/Output

JDBC Java Database Connectivity

JPA Java Persistence API

JQL Java Query Language

JSF JavaServer Faces

JSON JavaScript Object Notation

JTA Java Transaction API

Linux Operativsystem

MVC Arkitekturmönster

Open source Öppen källkod innebär att källkoden till ett program är fri och tillgänglig att läsa, 
ändra och vidaredistribuera för vem som helst.

O/R-mapping Object/Rational Mapping, ett system som konverterar databastabeller till klasser.

RAM Random Access Memory
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Repository Förvaringsplats för delade filer.

RPI Raspberry Pi

SQL Structured Query Language

SSH Secure Shell, protokoll för att ansluta sig mot andra datorer över internet.

UML Unified Modelling Language

USB Universal Serial Bus

Web service Webbaserat datorprogram som kommunicerar med andra enheter över internet.

Wiring Open source-ramverk för mikrostyrenheter.

XML Extensible Markup Language
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ziggy är en digitalbyrå som arbetar med att expandera och förbättra olika digitala verksamheter. 
Med ett 30-tal konsulter har de en bred kunskap och levererar insikter, strategi, koncept och 
innovativa designlösningar. De erbjuder tjänster inom områden som kundupplevelser i digitala 
kanaler, smarta hem-lösningar, bank och finans, intranät, affärssystem och e-handel. Vid sidan av 
detta så jobbar Ziggy med experimentiella hårdvaru- och mjukvaruprojekt.

Idag finns det inga smarta lösningar som används i barer för att hålla reda på ölfatens volym eller 
kundernas olika vanor. Med dagens teknik är det möjligt att med hjälp av olika sensorer och annan 
hårdvara hämta denna information och presentera den på ett relevant sätt.

1.2 Syfte

Syftet är att förenkla arbetet för barpersonalen genom att bland annat erbjuda ett sätt för dem att 
planera fatbyten, men också för att stimulera försäljning. Genom att ta fram en webbsida baserat på 
data från flödesmätare kopplade till faten, kan personalen få relevant information om fatens innehåll 
och kundernas vanor. Vi vill också upplysa om möjligheterna som finns med den här typen av 
digitala lösningar.

1.3 Problemanalys

Vid upptappning av öl eller annan dryck på fat finns ingen information som talar om när fatet är på 
väg att tömmas. Under rusningstrafik kan detta resultera i problem för bartendern, som när som 
helst kan upptäcka att faten är tomma, samtidigt som kunderna står på kö för att beställa.

Detta problem skall lösas genom att på ett smidigt och relevant sätt läsa nödvändig information, 
t.ex. volym och temperatur, från faten. Vi skall även undersöka hur denna information kan utnyttjas 
på fler sätt för att bland annat stimulera försäljning.

I dagsläget finns det ett känt open source-projekt som bygger på en Android-applikation. Ett 
alternativ är att utgår från detta system och förbättra det. Några nackdelar är att systemet är 
komplext, rörigt och nästan helt saknar skalbarhet. Affärslogiken ligger på klientsidan, vilket leder 
till att det endast finns en klient och den måste vara direkt ansluten till ölfatet.

Ett annat alternativ är att utveckla ett helt nytt system med bättre skalbarhet. Nackdelen med det är 
att mycket tid kommer gå till att på nytt utveckla delar av systemet som redan finns.
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1.4 Mål

Bartendern får information om ölfaten presenterad på någon skärm. Det kan t.ex. vara en PC eller 
en smartphone.

1.4.1 Primär funktionalitet

• Visa tillgänglig ölvolym

• Öldatabas (Välj och visa ölsort per fat)

• Happy hour alert

• Kunna hantera flera klienter samtidigt

• Multipla vyer

• Kunna hantera flera ölfat

1.4.2 Sekundär funktionalitet

• Visa ölens temperatur

• Visa "live status" (Animationer när öl tappas upp)

• Statistik (När dricks det öl och hur mycket etc.)

• Hälsokontroll (Hålla koll på vem som dricker och hur mycket)

• Säkerhet

1.5 Avgränsningar

Systemet har bara en användare och det är bartendern. Därför behövs inget användarsystem med 
inloggning och olika användartyper. Vi kommer heller inte fokusera på studier kring kundvanor 
eller andra psykologiska aspekter och vi kommer inte göra några större fältstudier kring bartenderns 
behov.
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2 Teori

2.1 Mikrostyrenheter och enkortsdatorer

En enkortsmikrostyrenhet, en mikrostyrenhet byggd på ett enda mönsterkort (eller "tryckt krets"), är 
direkt användbar för en applikations- eller mjukvaruutvecklare som inte har tid att utveckla all 
nödvändig styrenhetshårdvara. Kortet består av all den hårdvara och de kretsar som behövs, 
inklusive I/O-enheter. Det finns flera olika typer av input- och output-signaler som stöds av 
mikrostyrenheter för att kunna styra ett externt system. Digitala I/O-signaler sänder endast en bit av 
data som motsvarar på eller av, medan analoga signaler kan representera olika typer av data som 
kräver större bredd, t.ex. temperatur eller tryck.

I moderna enkortsmikrostyrenheter finns det ett återskrivbart minne som gör programutvecklingen 
enkel och tillsammans med den låga kostnaden har dessa mikrostyrenheter länge varit populära 
inom utbildning. De används även av utvecklare som behöver praktisk erfarenhet av nya 
processorfamiljer. [1]

En mikrostyrenhet är en liten dator på ett chip, med processor, minne och programmerbara input- 
och output-funktioner. De är designade för inbyggda applikationer med automatisk styrning för att 
kunna styra input och output i realtid.

Vissa mikrostyrenheter har en låg klockfrekvens för att spara energi och är därför lämpade för 
applikationer som kräver långvarigt batteri. De klarar av att behålla funktionalitet även när de 
väntar på avbrott. Andra beror mer på funktionskritiska krav och arbetar snabbare för att kunna 
hantera kritiska avbrott.

Mikrostyrenheter måste erbjuda realtidssvar på händelser i det system de styr. Händelserna hanteras 
genom avbrottssignaler till processorn, som pausar nuvarande instruktionssekvens för att direkt 
kunna hantera avbrottet. Olika avbrottsrutiner körs beroende på avbrottets källa, vilket kan vara 
saker som knappar eller mottagandet av data på en viss kommunikationslänk. Ett avbrott kan även 
väcka en mikrostyrenhet från ett lågenergiläge. Till skillnad från persondatorer så försöker 
mikrostyrenheter optimera avbrottens svarstider och dess förutsägbarhet för att skapa bättre 
realtidsstyrning. [2]

En enkortsdator är en komplett dator byggd på ett enda mönsterkort. En enkortsdator kan precis 
som en mikrostyrenhet användas i ett inbyggt system, med den skillnaden att en enkortsdator inte 
fokuserar på realtidsfunktionalitet. Däremot så är den kraftfull i förhållande till mikrostyrenheten 
och kan därför köra programvara som mikrostyrenheten inte klarar av.

Enkortsdatorer är både mindre och erbjuder ett bredare utbud av I/O, som riktar sig mer till 
industriella applikationer, än de moderkort som finns i persondatorer. Exempel på applikationer 
som använder enkortsdatorer är arkadspel och maskinstyrning. [3]

2.1.1 Arduino

Arduino är en enkortsmikrostyrenhet med open source-hårdvara som bygger på Atmels 
mikrostyrenheter ATmega8 och ATmega168. Arduino är skapad för att erbjuda ett enkelt sätt att 
utveckla system som kräver realtids-I/O, även för de med mindre erfarenhet. [4] 
Programmeringsspråket bygger på Wiring [5] som är ett open source-ramverk för mikrostyrenheter, 
som även det är utvecklat för att göra arbetet med mikrostyrenheter enklare. Arduinos mjukvara kan 
köras på flera olika plattformar, medan många andra är begränsade till Windows.
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2.1.2 Raspberry Pi

Raspberry Pi är en enkortsdator utvecklad av Raspberry Pi Foundation, som är en 
välgörenhetsorganisation som vill ge barn möjligheten att lära sig programmera i skolan. Datorn kör 
Linux med en klockfrekvens på 700 MHz och den senaste modellen har utökats med 512 MB 
RAM, 10/100 Ethernet och två USB 2.0-portar. [6]

Raspberry Pi har ingen realtidsklocka, utan operativsystemet måste använda ett Network Time 
Protocol (NTP) för att synkronisera tiden. [7]

2.2 G1/2 Water Flow Sensor

Flödesmätaren består av ett plasthölje med en vattenpropeller och en halleffektsensor som känner 
av när denna roterar. Sensorn skickar sedan motsvarande pulssignaler. Det krävs en 10K-resistor för 
att det inte skall bli någon störning i utsignalen. Denna flödesmätare har en felmarginal på upp till 
tre procent. [8]

2.3 Programmeringsspråk

I detta avsnitt tar vi upp några specifika varianter av programmeringsspråk som skiljer sig något 
från standardvarianterna.
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2.3.1 C

Arduinos programmeringsspråk är en förenklad version av C som bygger på Wiring, ett ramverk för 
mikrostyrenheter. Istället för en ”main”-metod krävs metoderna setup() och loop(). Den första körs 
en gång när programmet startar och innehåller vanligtvis inställningar som att ställa in I/O och 
avbrottshanterare. Den andra är, precis som namnet antyder, en loop som körs upprepade gånger 
tills det att programmet avslutas. [9]

Nedan följer ett exempel på ett program som tänder och släcker en lysdiod som är kopplad till en 
Arduino.

#define LED_PIN 13
 
void setup () {
 pinMode (LED_PIN, OUTPUT); // enable pin 13 for digital output
}
 
void loop () {
 digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // turn on the LED
 delay (1000); // wait one second (1000 milliseconds)
 digitalWrite (LED_PIN, LOW); // turn off the LED
 delay (1000); // wait one second
}

2.3.2 Java Platform, Enterprise Edition

Java EE är en utvecklingsplattform för att skapa säkra och skalbara webbapplikationer. Det är en 
utökning av Java Platform, Standard Edition (Java SE) och tillhandahåller ett API för bland annat 
O/R-mapping och web services. Med Java EE går det att skapa webbapplikationer med en 
flerlagerarkitektur, där servern kan hantera transaktioner, säkerhet och alla komponenter medan 
utvecklaren kan fokusera på affärslogik istället för infrastruktur. [10]

2.4 Ramverk

Ramverk är utvecklade bibliotek med olika funktioner som används för att underlätta arbetet med 
olika projekt och för att slippa skriva kod som andra redan skrivit. Det finns många användbara 
ramverk som t.ex. sköter databaskopplingar, transaktioner och koppling till olika I/O-enheter.

2.4.1 JavaServer Faces

JavaServer Faces (JSF) är ett ramverk för att skapa webb-applikationer. Det är baserat på ett 
komponentdrivet användargränssnitt där en förfrågan behandlas av en FacesServlet, som hanterar 
händelser och renderar ett svar i form av en HTML-sida. JSF är en del av Java EE. [11]

2.4.2 Primefaces

Primefaces är ett open source-bibliotek som erbjuder en samling grafiska komponenter som kan 
användas tillsammans med JSF. [12]

11



2.4.3 Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans (EJB) är en komponent på server-sidan som kapslar in systemets affärslogik. 
Det används bland annat för att hantera transaktioner och säkerhet. EJB är en del av Java EE. [13]

2.4.4 Java Persistence API

Java Persistence API (JPA) är ett ramverk som hanterar relationsdata. JPA använder så kallade 
"persistence entities", som är en Java-klass, vars tillstånd är direkt relaterat till en rad i en 
relationsdatabastabell. JPA är en del av Java EE. [14]

2.4.5 Java Database Connectivity

Java Database Connectivity (JDBC) är ett API för Java som erbjuder metoder för att ställa frågor till 
en databas. [15]

2.4.6 RXTX

RXTX är ett Java-bibliotek som används för att läsa och skriva från och till datorns serieportar. [16]

2.4.7 Opencsv

Opencsv är en enkel CSV-tolk för Java. [17]

2.5 Utvecklingsmiljö

Det finns alltid alternativ när det kommer till utvecklingsmiljöer. Vissa lämpar sig bättre i olika 
sammanhang, men ibland spelar det ingen roll vilken IDE en väljer att använda.

2.5.1 Arduino IDE

Arduinos rekommenderade utvecklingsmiljö innehåller det nödvändiga Wiring-biblioteket och det 
går att med en enda knapp ladda upp kod till brädan, som börjar köras direkt. Allt som behövs är att 
välja modell och USB-port i en lista. Det finns även en konsol som visar all output från brädan efter 
att koden laddats upp och körs. [18]

2.5.2 Astah

Astah är ett modelleringsverktyg som används för att skapa t.ex. klassdiagram och sekvensdiagram. 
[23]

2.5.3 Toad

Toad är ett modelleringsverktyg som används för att skapa databasmodeller. Det går också att 
exportera dessa modeller till ett flertal olika DBMS. [24]

2.6 Relaterade arbeten

Det finns några relaterade arbeten som liknar detta projekt i sin helhet och några som är direkt 
användbara i utvecklingen av det här systemet.
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2.6.1 Kegbot

Kegbot är ett open source-projekt som låter användaren styra ett ölfat via en Android-platta. 
Systemet håller koll på saker som flöde, temperatur och vem som dricker. Det går även att tappa öl 
direkt via applikationen. [19]

2.6.2 Open beer database

Open beer database är ett open source-projekt som består av en sammanställning av ca 6000 olika 
ölsorter, med information om bland annat smak, alkoholhalt och vilket bryggeri de kommer från. 
[20] Databasen kommer i form av ett antal CSV-filer, till skillnad mot alternativet BeweryDB [21], 
som är ett online-API.
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3 Metod
Här beskrivs de metoder och arbetssätt som använts för att genomföra detta arbete.

3.1 Process

Vi har använt en iterativ och inkrementell metod. Det innebär att vi har jobbat i iterationer och 
upprepat utvecklingsprocessen flera gånger för att uppnå ett bättre resultat. I varje iteration 
förändras lösningen genom att dåliga delar av programmet görs om eller tas bort helt och nya, 
förbättrade delar läggs till.

Att vi har arbetat inkrementellt innebär att vi har börjat med att utveckla en liten del av systemet 
med de viktigaste delarna först och sedan utökat det med varje iteration och lagt till mer 
funktionalitet.

3.2 Kravhantering

I och med att vi har haft stor frihet med det här projektet så hade vi bara några få riktlinjer att gå 
efter från början och inga direkta krav från kunden utöver den mest grundläggande funktionaliteten. 
Denna listade vi som krav tillsammans med några punkter som vi tyckte var intressanta. På grund 
av tidsbegränsningen för projektet delade vi sedan upp dessa punkter i två grupper, de som var 
nödvändiga för att systemet skulle fungera och de som skulle implementeras om vi fick tid över.

3.3 Dokumentation

Vi valde att använda Dropbox som repository till det här projektet. Vi skötte versionshanteringen 
manuellt genom att skapa nya kopior av alla filer vid ändringar och höll generellt en bra struktur 
bland mappar och filer.

De dokument som skall finnas med och lämnas till kunden är all programkod tillsammans med 
domänmodell, deployment-diagram, klassdiagram och databasmodell.

3.4 Teknikval

Vi har delat upp teknikvalen i två underkategorier.

3.4.1 Arkitektur och design

För att modellera systemet använde vi Astah Community för att skapa diagram med Unified 
Modeling Language (UML) som är standard för modellering av mjukvarusystem. Med UML skapas 
t.ex. flödes- och klassdiagram. Flödesdiagram beskriver hur olika aktörer interagerar med systemet 
och hur olika komponenter hanterar deras förfrågningar. Klassdiagram beskriver programkoden i 
detalj, med alla klasser och deras metoder.

Till databasmodelleringen använde vi Toad, då Astah Community inte innehåller något 
databasmodelleringsverktyg.

3.4.2 Utvecklingsmiljö

Arduino har, som tidigare nämnts, sitt eget programmeringsspråk som bygger på C och Wiring. 
Arduino har även sin egen utvecklingsmiljö, Arduino IDE, som vi valde att använda.
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Då vi skulle utveckla en webbapplikation så valde vi att arbeta med Java EE, som innehåller många 
ramverk för just webbapplikationer. Utvecklingsmiljön föll sig naturligt till NetBeans [25], som har 
direkt stöd för Java EE-applikationer och GlassFish Server [26].

Eftersom vi ville skapa ett skalbart system så valde vi att utveckla ett fristående Java-program som 
skulle hantera information om flödet från Arduino och skriva den till en MySql-databas [27]. Detta 
program utvecklades i Eclipse [28], som också är en utvecklingsmiljö med stöd för Java.

MySql Server användes för att hantera databasen.
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4 Konstruktion
I detta kapitel beskriver hur vi har utvecklat systemet.

4.1 Kravspecifikation

Det första vi gjorde när vi skulle påbörja arbetet med systemet var att utforma en kravspecifikation. 
Detta utfördes i ett antal iterationer genom att planera in möten med uppdragsgivaren, där vi 
redovisade det vi ansåg vara väsentlig funktionalitet för systemet utifrån de undersökningar vi 
genomfört inom området. Vi undersökte bland annat redan existerande lösningar av liknande 
problem och tog inspiration av det vi tyckte var viktigt och lät det vi tyckte var överflödigt utebli. 
Vi var väl medvetna om att projektet som vi arbetade med var tidsbegränsat och delade därför upp 
kravspecifikationen i två separata funktionalitetslistor. Den första listan innehöll primär 
funktionalitet, d.v.s. sådant som vi verkligen behövde i lösningen för att systemet skulle fungera. 
Den andra innehöll sekundär funktionalitet, d.v.s. sådan funktionalitet som skulle komma att 
implementeras om tid fanns. Nedan följer en kort beskrivning av systemet samt de båda 
funktionalitetslistorna.

Beskrivning

Systemet har bara en användare och det är bartendern. Därför behövs inget användarsystem med 
inloggning och olika användartyper. Bartendern får information om ölfaten presenterad på någon 
skärm. Det kan t.ex. vara en PC eller en smartphone.

Primär funktionalitet

• Visa tillgänglig ölvolym

• Öldatabas (Välj och visa ölsort per fat)

• Happy hour alert

• Kunna hantera flera klienter samtidigt

• Multipla vyer

• Kunna hantera flera ölfat

Sekundär funktionalitet

• Visa ölens temperatur

• Visa "live status" (Animationer när öl tappas upp)

• Statistik (När dricks det öl och hur mycket etc.)

• Hälsokontroll (Hålla koll på vem som dricker och hur mycket)

• Säkerhet

4.2 Modellering

Vi började utvecklingen av systemet genom att modellera hela systemet i UML.

4.2.1 Deployment-diagram

Vi började med att undersöka vilken typ av hårdvara som skulle användas i lösningen och hur vi 
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skulle koppla ihop allting. Vi läste om olika komponenter och datorer för att förstå hur allt 
fungerade och utifrån det skapade vi en arkitektur över systemet, med en abstrakt översikt av hur 
systemet var tänkt att fungera utifrån vår kravspecifikation. I jämförelse med de redan existerande 
lösningarna så låg fokus på att skapa ett skalbart system. Tanken med modellen nedan är att ge en 
övergripande bild av systemet.

Det var inte meningen att systemet i slutändan skulle behöva se ut och fungera exakt som på bilden 
ovan, utan bilden har som syfte att ge en överblick av hur komponenterna hänger ihop och kan 
kommunicera med varandra. Nedan följer en förklaring till hur kommunikationen sker mellan 
komponenterna samt vad som skall ingå i dem. 

Längst upp till vänster på bilden, markerad "Flowmeter", är den flödesmätare som sitter kopplad i 
slangen ur ett ölfat. När öl tappas upp passerar den flödesmätaren, vilken skickar signaler när en 
viss mängd passerat.
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Flödesmätaren är kopplad till en Arduino via en digital pin. Arduinon har som uppgift att räkna 
antal avbrott som flödesmätaren generar på denna pin under en bestämd tid. (Ett avbrott genereras 
när signalen från flödesmätaren går från 0 till 1.) Sedan utförs en beräkning för att få fram hur 
mycket vätska som passerat genom flödesmätaren under denna period. Detta skickas sedan via USB 
till en RPI.

RPI läser den data som Arduinon skickar från USB för att lagra i en databas. Databasen har som 
uppgift att lagra tillståndet av varje fat samt en beskrivning av den öl som för tillfället finns i fatet. 
Databasen är skapad utifrån ett antal CSV-filer som är hämtade från ett projekt vid namn Open beer 
database.

För att presentera fatens information så används en webbsida, som kör på en webbserver installerad 
på RPI. Webbsidan skall finnas tillgänglig för ett godtyckligt antal klienter och är anpassad för ett 
antal olika skärmstorlekar.

4.2.2 Domänmodell

Domänmodellen beskriver flödet genom systemet, från anrop till svar. Flödet beskrivs både i 
punktform och med ett sekvensdiagram (se bilaga B).

Flöde

1. Programmet visar information om ett antal fat.
1.1. Programmet visar fatets ölsort.
1.2. Programmet visar fatets volym.
1.3. Programmet visar fatets temperatur.

2. Användaren tappar upp ett glas öl från ett fat.
3. Programmet visar upptappningens framsteg i realtid.
4. Programmet uppdaterar fatets volym.

Alternativt flöde

4a. Volymen når gränsen för happy hour.
1. Programmet döljer fatets volym.

4b. Fatet är tomt.
1. Programmet visar att fatet måste bytas.
2. Användaren byter ut fatet.
3. Användaren anger vilken ölsort det nya fatet innehåller.
4. Användaren anger fatets volym.

4.2.3 Klassdiagram

Vi skapade ett klassdiagram (se bilaga C) där vi modellerade systemet utifrån kravspecifikationen 
som vi tagit fram. Detta gjordes med hjälp av att identifiera substantiv i kravspecifikationen för att 
fastställa vad som skulle vara potentiella klasser, sedan optimerade vi detta genom att ta bort 
överflödiga klasser. Under modelleringen av systemet så följde vi ett MVC-mönster, vilket är ett 
känt designmönster som används för att ”separera representationen av information från användarens 
interaktion med den”. Mönstret används för att öka systemets säkerhet och skalbarhet. [22]

4.2.4 Databasmodell

Databasen modellerade vi efter det att vi hämtat den från nätet i form av råa CSV-filer. CSV-filerna 
innehöll inte någon information om vilka restriktioner som skulle gälla för tabellerna, vilket ledde 
till att vi själva fick lista ut ungefär hur modellen från början hade sett ut. Sedan valde vi att lägga 
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till en egen tabell innehållande information om faten. (Se bilaga D.)

4.3 Programkod

Under denna rubrik beskrivs en del av systemets källkod. Koden beskrivs i den ordning som den 
skapats, vilket betyder att vi börjar med den kod som ligger närmast hårdvaran för att sedan 
förflytta oss upp mot vyn och beskriva Java-kod samt webb-programmering.

4.3.1 Arduino

Vi börjar med att beskriva den kod som hanterar avbrott från flödesmätaren. Denna kod körs på 
Arduinon och är skriven i en förenklad version av programmeringsspråket C. Syftet med denna kod 
är att den skall läsa data från flödesmätaren och konvertera denna data till enheten centiliter, för att 
sedan skicka detta värde via USB till RPI, tillsammans med information om vilket fat som tömts.

#define ID 1 // id of this keg
#define PIN 2 // arduino pin for input
#define TPCL 4.5 // ticks per cl

int count;

void flowSensorInterrupt() {
  count++;
}

void setup() {
  pinMode(PIN, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(0, flowSensorInterrupt, RISING);
}

void loop() {
  count = 0;
  sei();
  delay(1000);
  cli();
  float cl = (float) count / TPCL;
  char buffer[10];
  dtostrf(cl, 0, 2, buffer);
  Serial.println(String(ID) + " " + String(buffer) + " ");
}

Varje Arduino-program består av minst två metoder, setup() och loop(), som kan ses i bilden ovan. 
Metoden setup() anropas en gång i början av programmet och i denna görs vanligtvis initialiseringar 
av diverse saker som behövs innan programmet kan börja köra.

I vår kod så görs tre saker i denna metod. Det första är att anropa pinMode(PIN_NR, 
INPUT/OUTPUT), som definierar vilken pin på Arduino-brädan vi skall läsa data från. Vi har 
definierat PIN som nummer 2 för inläsning av data i vår kod. Nästa rad som körs är ett anrop till 
Serial.begin(bps), som initialiserar serieporten för läsning och skrivning. I vårat fall möjliggör detta 
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skrivning till USB. Bps står för "bits per second" och anger hastigheten som skrivningen till 
serieporten sker i. Tredje raden anropar attachInterrupt(PIN, HANDLER, MODE). Denna metod 
binder en angiven metod till att anropas vid ett avbrott från en viss pin. RISING innebär att avbrottet 
sker när signalen går från 0 till 1. Metoden flowSensorInterrupt() räknar upp på en variabel vid 
varje avbrott.

Nästa metod som ett Arduino-program måste innehålla är loop(). Denna metod anropas om och om 
igen tills det att Arduinon stängs av eller programmet avbryts på något sätt. I denna metod utförs 
logiken för vår del. Vi börjar med att sätta vår räknarvariabel till noll, varpå vi anropar sei(). Denna 
metod aktiverar avbrottshanteraren som vi specificerade i setup(). Programmet får sedan vänta i en 
sekund med metoden delay(ms) och under denna period räknas antalet avbrott från pin 2. Efter en 
sekund anropas cli(), som stänger av avbrottshanteraren. Efter detta utförs en beräkning som tar 
fram antalet centiliter vätska som passerat flödesmätaren. Detta görs med hjälp av en kalibrerad 
konstant TPCL (ticks per centiliter) som tagits fram genom en rad tester. Vidare så skapas en 
formaterad sträng med information om vilket fat det är som beräkningarna gjorts på, genom en 
hårdkodad ID-variabel, tillsammans med antalet centiliter som tömts under den sekund då 
programmet låg och väntade. Denna sträng skickas via metoden Serial.println() via USB-porten.

4.3.2 Java RXTX

I denna sektion beskrivs den del av systemet som läser data från Arduinon via USB. Denna modul 
är skriven i Java och kör på RPI. För att få Java att läsa data via USB på ett smidigt sätt, har vi 
använt ett externt bibliotek vid namn RXTX. Alla klasser som använts från detta bibliotek kommer 
från paketet gnu.io. Nedan följer kodsnuttar ur Java-klassen HWListener.

public class HWListener implements SerialPortEventListener

Klassen HWListener implementerar gränssnittet gnu.io.SerialPortEventListener, som är en 
händelsehanterare som triggas varje gång data finns tillgänglig för läsning i vårat program. Vid en 
händelse så anropas en metod som ingår i gränssnittet. För att upprätta en anslutning till en USB-
port skapade vi en metod vid namn connect(). Metoden tar inga parametrar men den tar hänsyn till 
en instansvariabel i klassen vid namn PORT_NAME som är en sträng med USB-portens namn.

private void connect() {
try {

CommPortIdentifier portID = 
CommPortIdentifier.getPortIdentifier(PORT_NAME);

if(portID.isCurrentlyOwned()) {
System.out.println("Failed to connect. " + 
PORT_NAME + "is already in use.");

return;
}
serialPort = (SerialPort) 
portID.open(this.getClass().getName(), TIME_OUT);
serialPort.setSerialPortParams(

DATA_RATE,
SerialPort.DATABITS_8 , 
SerialPort.STOPBITS_1, 
SerialPort.PARITY_NONE);
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in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(serialPort.getInputStream()));

serialPort.addEventListener(this);
serialPort.notifyOnDataAvailable(true);

} catch(Exception e) {
System.out.println("Failed to connect to " + 
PORT_NAME + ". " + e.getMessage());
System.exit(0);

}
}

Det första som görs i metoden är att försöka erhålla en instans till ett gnu.io.CommPortIdentifier-
objekt som används för kontrollera tillgängliga serieportar. I nästa steg används instansen till att 
kontrollera att porten är ledig för kommunikation. När detta är klart och ingenting har gått fel så 
används instansen för att erhålla en annan instans till ett gnu.io.SerialPort-objekt. Detta objekt 
används för att faktist kunna kommunicera med serieporten. Innan den är redo för användning så 
anropas en metod för att ställa in de parametrar som krävs för att objektet skall kunna förstå det den 
läser från serieporten. Här sätts bland annat variabeln DATA_RATE på samma sätt som BPS i 
Arduino-koden, d.v.s. vilken hastighet som kommunikationen skall ske i på serieporten. När dessa 
inställningar är klara så erhålls en instans till en java.io.BufferedReader som är en standard java-
klass som möjliggör läsning från en I/O-port. I nästa steg så binds en händelsehanterare till 
gnu.io.SerialPort-objektet för att låta en metod vid namn serialEvent(SerialPortEvent e) anropas 
varje gång det finns data tillgänglig för läsning på serieporten. Händelsehanteraren i detta fall är 
våran klass då den implementerar gnu.io.SerialEventListener.

@Override
public synchronized void serialEvent(SerialPortEvent e) {

if(e.getEventType() == SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE) {
try {

String[] tokens = in.readLine().split(" ");
int id = Integer.parseInt(tokens[0]);
float cl = Float.parseFloat(tokens[1]);
drainKeg(id, cl);

} catch(Exception ex) {
System.out.println("Could not read data from " 
+ PORT_NAME);

}
}

}

Det som görs i metoden är att vi först kontrollerar så att det verkligen finns data tillgänglig. Om så 
är fallet läser vi raden med java.io.BufferedReader-instansen för att sedan tolka den inlästa raden, 
då vi vet att Arduinon skickar en sträng formaterad på ett sådant sätt att den har fatets identifierare 
följt av antal centiliter som tömts ur fatet den senaste sekunden. Dessa data skickas vidare till en 
metod vid namn drainKeg(int id, float cl) som är en metod som uppdaterar tillståndet i ett angivet 
fat.
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private void drainKeg(int id, float cl) {
if (cl == 0) return;
try {

getCurrentVolume.setInt(1, id);
ResultSet rs = getCurrentVolume.executeQuery();
rs.next();
float currentVolume =
rs.getFloat("current_volume");
setCurrentVolume.setFloat(1, currentVolume  cl);
setCurrentVolume.setInt(2, id);
setCurrentVolume.executeUpdate();
System.out.println("Drained " + cl + " cl from keg 
" + id + ".");

} catch (SQLException e) {
System.out.println("Failed to drain " + cl + " cl 
from keg " + id + ".");
e.printStackTrace();

}
}

Koden ovan demonstrerar metoden som anropas när ett angivet fats volym skall uppdateras. 
Metoden anropas med två parametrar - ett heltal som talar om vilket fat det är och ett flyttal som 
talar om hur många centiliter som skall tömmas från fatet. Det första metoden kontrollerar är om 
fatet behöver uppdateras. Detta utförs genom att kontrollera ifall antalet centiliter är noll. Om det 
stämmer så låter vi metoden returnera utan att göra några ändringar i och med att fatet då har 
samma tillstånd det hade innan metoden anropades. I annat fall så uppdaterar vi fatets volym genom 
att hämta fatets volym från databasen och dra av det antal centiliter som metoden anropades med, 
för att slutligen spara den nya volymen av fatet till databasen. Databashanteringen utförs med hjälp 
av JDBC. Hur detta går till kommer att förklaras mer i detalj i nästa avsnitt.

4.3.3 JDBC och Opencsv

I denna sektion beskrivs den kod som använts för att skapa en mysql-databas utifrån ett antal CSV-
filer som vi erhållit från ett nedlagt öldatabas-projekt vid namn Open beer database. (För att få en 
större förståelse för hur databasen genereras utifrån dess modellerade struktur, se bilaga D.)

Vid skapandet av databasen så användes ett fristående Java-program för detta ändamål tillsammans 
med två externa bibliotek, JDBC och Opencsv. För att skapa denna databas så använde vi MySql 
Server. Vi loggade in i MySql Server via terminalen och skapade en databas vid namn beerdb.

Java-programmet består av två klasser, BeerManager och DB, där BeerManager har som uppgift att 
tolka innehållet i de CSV-filer vi har, som bygger upp databasen. DB har som uppgift att hålla en 
upprättad anslutning mot databasen och hantera  skapandet av tabeller och insättning av rader. 
Nedan visas kodsnuttar ur klassen DB.
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static void initDB() {
try {

Class.forName(DRIVER);
connection = DriverManager.getConnection(DB_URL, 
USERNAME, PASSWORD);
System.out.println("DATABASE READY");

} catch(Exception e) {
e.printStackTrace();

}
}

Koden ovan demonstrerar hur en anslutning till mysql-databasen görs i kod. Till att börja med 
initialiseras DRIVER-klassen, som är en sträng med en absolut sökväg till klassen 
com.mysql.jdbc.Driver. När detta är genomfört så erhålls en instans till klassen java.sql.Connection 
genom att den statiska metoden getConnection(URL, USER, PASS) anropas med en URL till 
databasen, samt användarnamn och lösenord.

static void createTables() {
try {

Statement stmt = connection.createStatement();
stmt.executeUpdate(create_category_table);
stmt.executeUpdate(create_style_table);
stmt.executeUpdate(create_brewery_table);
stmt.executeUpdate(create_beer_table);
stmt.executeUpdate(create_keg_table);
System.out.println("TABLES CREATED");

} catch(SQLException e) {
e.printStackTrace();

}
}

Ovan visas en metod från klassen DB där tabellerna till databasen skapas med 
com.mysql.jdbc.Connection-instansen som vi erhöll när vi skapade en anslutning till databasen i 
förra sektionen. Vi använder den instansen för att nu erhålla en instans till objektet 
java.sql.Statement genom att använda den statiska metoden createStatement(). Med denna instans 
anropar vi metoden executeQuery(SQL). Metoden anropar i sin tur databasen med en SQL-sats. 
Metoden skapar fem tabeller utifrån fördefinierade SQL-satser. Nedan följer ett exempel på en 
SQL-sats som exekveras i denna metod.
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static String create_brewery_table = 
"CREATE TABLE Brewery (" +
"id INT,"+
"name VARCHAR(50),"+
"address1 VARCHAR(50),"+
"address2 VARCHAR(50),"+
"city VARCHAR(50),"+
"state VARCHAR(50),"+
"code VARCHAR(50),"+
"country VARCHAR(50),"+
"phone VARCHAR(50),"+
"website VARCHAR(50),"+
"filepath VARCHAR(50),"+
"descript VARCHAR(250),"+
"PRIMARY KEY(id)" +
")";

Denna SQL-sats skapar tabellen innehållande alla bryggerier. Den körs i samband med att metoden 
createTables() anropas. För att lägga till ett bryggeri i databasen så har en metod skapats vid namn 
addBrewery(), men innan denna anropas så har ett java.sql.PreparedStatement-objekt förberets för 
att hantera parametrisering av SQL-koden på följande vis.

add_brewery = connection.prepareStatement("INSERT IGNORE INTO 
Brewery VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); 
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Nedan visas metoden som lägger till ett bryggeri i databasen.

static void addBrewery(int id, String name, String address1, 
String address2, String city, String state, String code, String 
country, String phone, String website, String filepath, String 
descript) {

try {
add_brewery.setInt(1, id);
add_brewery.setString(2, name);
add_brewery.setString(3, address1);
add_brewery.setString(4, address2);
add_brewery.setString(5, city);
add_brewery.setString(6, state);
add_brewery.setString(7, code);
add_brewery.setString(8, country);
add_brewery.setString(9, phone);
add_brewery.setString(10, website);
add_brewery.setString(11, filepath);
add_brewery.setString(12, descript);
add_brewery.executeUpdate();

} catch(Exception e) {
e.printStackTrace();

}
}

Denna metod tar alla nödvändiga parametrar som krävs för att skapa en rad i tabellen innehållande 
bryggerier. För att exekvera uppdateringen till databasen så anropas metoden executeUpdate() från 
instansen till objektet java.sql.PreparedStatement. Liknande metoder används för att lägga till 
resterande tabeller samt tabell-data i databasen.

I nästkommande sektion demonstreras hur tolkningen av en CSV-fil går till och hur all bryggeri-
data hamnar i databasen. Nedan följer en kodsnutt ur klassen BeerManager.

CSVReader breweries = new CSVReader(new InputStreamReader(
new FileInputStream("/PATH/breweries.csv"),"UTF8"));

Här används ett objekt vid namn au.com.bytecode.opencsv.CSVReader för att erhålla en instans till 
ett objekt för att kunna tolka CSV-filen. 

 
breweries.readNext();
time = System.currentTimeMillis();
tokens = null;
while((tokens = breweries.readNext()) != null) { 

DB.addBrewery( Integer.parseInt(tokens[0]), tokens[1], 
tokens[2], tokens[3], tokens[4], tokens[5], 
tokens[6], tokens[7], tokens[8], tokens[9], 
tokens[10], tokens[11]);

}
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Vi börjar med att anropa metoden readNext() på instansen då den läser en rad från en CSV-fil till en 
sträng-vektor, där varje element motsvarar ett kolumn-värde. Detta första anrop till readNext() 
hoppar över den första raden då den bara innehåller meta-data om kolumn-värden i CSV-filen. 
Sedan sätter vi Sträng-vektorn (tokens) till att vara null och startar därefter en while-loop som 
itererar genom hela CSV-filen. I varje iteration så anropas den statiska metoden DB.addBrewery 
med de rätta parametervärdena för att sedan kunna lagra dessa till databasen. Denna procedur utförs 
för varje CSV-fil på liknande sätt.

mysql> SELECT Count(*) From Brewery; 
++ 
| Count(*) | 
++ 
|     1414 | 
++ 
1 row in set (0.01 sec) 

När programmet kört klart så finns all information lagrad i mysql-databasen. Ovan visas antalet 
bryggerier i databasen efter det att Java-programmet exekverat klart.

Detta program behöver endast köra en gång på den dator som är tänkt att köra systemet, för att 
skapa databasen.

4.3.4 Java EE och MVC

Denna sektion av uppsatsen kommer att handla om hur systemets olika lager är uppbyggda 
tillsammans med de komponenter som arbetar i systemets bakgrund. Systemet är skapat efter en 
MVC-arkitektur där systemet delats upp i ett antal lager. Systemets logik har partitionerats för att 
uppnå de principer som finns inom mjukvaruarkitektur för att uppnå låg koppling, hög 
sammanhållning och inkapsling av systemet.

Systemet är uppdelat i tre paket - model, view och controller. Vi kommer att gå igenom vad de olika 
paketen innehåller för att på ett översiktligt sätt förklara hur systemet är uppbyggt. Vi börjar vår 
förklaring från botten med modellen och går därifrån uppåt förbi controllern till den vy som 
användaren av systemet interagerar med.

Model

Modellen är själva kärnan av systemet. Det är här all logik och databashantering sker. Vi har till vår 
hjälp för att förenkla kommunikationen med databasen använt oss av ramverket JPA (Java 
Persistence API), där vi utifrån den databas vi skapade i förra avsnittet använder oss av så kallade 
Entities för att förenkla våra anrop mot databasen.

Nedan följer ett exempel på en JPA-entitet som representerar ett fat i databasen. Entiteter motsvarar 
databasens tabeller och en instans av en JPA-entitet representerar en rad ur motsvarande tabell.

public class Keg implements Serializable, KegDTO {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Basic(optional = false)
    @Column(name = "id")
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    private Integer id; /** Primary key **/
    @Column(name = "max_volume")
    private Float maxVolume;
    @Column(name = "current_volume")
    private Float currentVolume;
    @JoinColumn(name = "beer_id", referencedColumnName = "id")
    @ManyToOne
    private Beer beerId;

I bilden ovan syns enbart en liten del av klassen Keg. Koden demonstrerar de kolumner som finns i 
tabellen Keg i databasen. Kolumnerna beskrivs med speciella notationer som ingår i ramverket JPA. 
Nedan följer en visning av tabellens kolumner i den faktiska databasen för att demonstrera 
förhållandet mellan JPA-entiteten och den faktiska tabellen.

mysql> SHOW COLUMNS FROM Keg; 
+++++++ 
| Field          | Type    | Null | Key | Default | Extra        | 
+++++++ 
| id             | int(11) | NO   | PRI | NULL    |auto_increment| 
| beer_id        | int(11) | YES  | MUL | NULL    |              | 
| max_volume     | float   | YES  |     | NULL    |              | 
| current_volume | float   | YES  |     | NULL    |              | 
+++++++ 
4 rows in set (0.00 sec) 

Ett problem som kan uppstå när en skapar en entitet som motsvarar en modifierbar databas-tabell är 
att det kan uppstå brister i säkerhet, då varje fält som deklareras i JPA-entiteten har en get() och 
set()-metod. Vi har därför skapat ett DTO-gränssnitt (Data transfer object) för varje JPA-entitet. 
Dessa gränssnitt har den egenskapen att de enbart ger tillgång till get()-metoderna, så att ingen 
modifiering kan göras på data i tabellen utifrån en erhållen referens. Klassen Keg implementerar ett 
sådant gränssnitt vid namn KegDTO.
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package model.dto;

public interface KegDTO {
    /**
     * En konstant som används vid beräkning av om 
     * fatet har den volym som krävs för att Happyhour
     * priset av ölen skall bli det aktuella priset för 
     * den öl som serveras i detta fat.
     */
    final static float HAPPY_HOUR_LIMIT = 200f;
    /**
     * @return en referens till ett DTO object som 
     * används mot tabellen innehållande öl i databasen.
     */
    BeerDTO getBeer();
    /**
     * @return ett flyttal som beskriver fatets storlek
     * i form av antal (cl) som får plats i fatet från 
     * början. 
     */
    Float getMaxVolume();
    /**
     * @return fatets aktuella volym
     */
    Float getCurrentVolume();
    /**
     * @return sant ifall prisbyte skall ske i annat 
     * fall ha kvar aktuella priset
     */
    boolean isHappyHour();
}

Ovan beskrivs gränssnittet till ett fat samt de metoder som sedan implementeras i JPA-entiteten. 
Som en kan se i gränssnittet så innehåller det inga metoder som tillåter modifikation av data som 
den implementerande klassen av detta gränssnitt har.

Liknande gränssnitt har skapats för samtliga JPA-entiteter som används i programmet. Detta för att 
endast referenser till gränssnitt som implementeras av JPA-entiteter får vistas utanför model-lagret i 
MVC-arkitekturen. Detta skapar säkerhet i systemet genom att endast det undre lagret av systemet 
har tillgång till att modifiera data som finns i databasen.

Nästa klass som skall förklaras är den klass som är ansvarig för systemets logik. Klassen har det 
passande namnet Logic. Klassen ligger i model-paketet precis som samtliga JPA-entiteter. Till 
skillnad från de DTO-klasser som redan förklarats så är Logic en DAO-klass (Data access object) 
vilket betyder att klassen har metoder som kan ändra och returnera data. DTO-objekten hade den 
skillnaden att de endast används för att hämta värden, medan denna klass ger möjligheten att även 
modifiera tillståndet av objekt i systemet. Logic-klassen bär utöver detta  även ansvaret för att 
hantera samtliga JPA-objekt och returnera deras respektive gränssnitt som referenser.
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public List<BeerDTO> getBeerList() {
        Query q = em.createQuery("SELECT b FROM Beer b");
        List<BeerDTO> beerList = q.getResultList();
        return beerList;
}

Metoden ovan ligger i klassen Logic. Den returnerar en lista med referenser till DTO-objekt, vilket 
betyder att anrop till denna metod enbart ger användaren möjlighet att läsa data från de objekt som 
finns i listan. Vi har redan definierat ett antal gränssnitt som implementeras av samtliga JPA-objekt, 
så det som görs i denna metod är att vi skapar en JQL-sats som anropar databasen och erhåller en 
lista med JPA-referenser, som sedan omvandlas så att de refereras till via sina motsvarande DTO-
gränssnitt. I detta fall hämtar metoden all data från tabellen Beer i databasen.

Controller

Controllern har som syfte att agera mellanhand åt vyn och modellen, så att användaren inte har 
direkt tillgång till modellen, samt för att minska beroendet mellan vy och affärslogik. Vi har använt 
oss av Java-klassen EJB för att skapa vår controller. Denna klass har den egenskap att den vid varje 
anrop startar en transaktion som gör att risken för krockar vid skrivning till databasen minskar. 
Detta leder till att endast en vy (klient) kan anropa controllern åt gången.

Controllern har utöver detta även ansvar för att kontrollera anropet innan det vidarebefordras till 
modellen, som en extra säkerhetsåtgärd. I vårat system kallas denna klass enligt konvention för 
DAOFacade. Nedan följer en kodsnutt ut den.

public List<BeerDTO> getBeerList() {
return logic.getBeerList();

}

Det här är samma metod som även visades i modellen. Vi ser här att controllern enbart 
vidarebefordrar anropet till modellen med hjälp av en referens till Logic-klassen. Någonting som 
även är vanligt i controller-klassen är att kontrollera in-parametrar till metoden innan den 
vidarebefordras, men i detta enkla exempel finns det inga parametrar att kontrollera.

View

Nästa paket som skall förklaras är paketet vid namn view. Detta paket innehåller de Java-klasser 
som är relaterade till hemsidan som presenterar information för användaren. Hemsidan har skapats 
med ramverket JSF tillsammans med ett tilläggsbibliotek vid namn Primefaces. Vi kommer att 
påbörja förklaringen av detta paket genom att förklara Java-koden som används för att skapa 
hemsidans logik.

Java-koden består av en managed bean som möjliggör anrop från hemsidan med hjälp av JSF-kod. 
Denna Java-instans lever så länge hemsidan är aktiv, innan den förstörs av skräphanteraren. Nedan 
följer ett exempel ur klassen PublicViewBean.

public void updateKeg() {
kegs = controller.getKegDTO();

}
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Denna metod används för att returnera en lista med KegDTO till klassen PublicViewBean. 
Ramverket JSF har tillgång till denna Java-klass genom användning av @Named. Nedan visas hur 
JSF-koden i hemsidan använder metoden demonstrerad ovan till att komma åt en metod i Java-
klassen.

<p:poll interval="1" listener="#{publicViewBean.updateKeg()}" 
update="@(.update)"/>

Denna JSF-kod anropar metoden från klassen PublicViewBean varje sekund med hjälp av en 
referens som deklarerats i denna klass. På samma sätt hämtar vi även all annan information som 
skall visas på hemsidan. Hemsidan innehåller enbart referenser till metoder i Java-klassen och utför 
därför ingen logik själv. Detta leder till skalbarhet då flera olika vyer kan skapas utan att det 
påverkar logiken eller kopplingen till den.

4.4 Driftsättning

För att exekvera systemet så förbereddes det först med tillhörande komponenter. Systemet har 
testats med ett ensamt fat inkopplat, men har stöd för flera. Nedan följer en beskrivning av hur det 
har gick till att få igång systemet. Vi kommer att beskriva installationen av systemet i två sektioner. 
I den första beskriver vi snabbt hur vi kopplat ihop de olika hårdvarudelar som systemet består av. I 
den andra sektionen går vi igenom hur mjukvaran installerats för att få systemet att köra.

Hårdvaruinstallation

Vi påbörjade installationen genom att sätta upp de nödvändiga hårdvarudelar som behövdes för 
systemet. Vi kopplade en flödesmätare till en Arduino med hjälp av en 10k-resistor för att slippa 
störningar. Sedan kopplade vi Arduinon till en USB-hub, vidare till en RPI. (Anledningen till att vi 
använde en USB-hub var för att ge systemet möjligheten att kunna ha ett flertal Arduino inkopplade 
samtidigt, vilket i sin tur ger systemet möjligheten att kunna hantera flera fat.) Till RPI kopplade vi 
in en Wi-Fi-dongel för att kunna fjärrstyra den via nätverket samt för att kunna använda den som 
webb-server.

Mjukvaruinstallation

För att installera de mjukvarukomponenter vi skapat så loggade vi in på RPI över nätverket via 
SSH. Vi laddade upp programmet vi skrivit till Arduinon för att läsa flödesdata till Arduino-brädan 
direkt med hjälp av Arduino IDE. När vi gjort detta så skapade vi databasen med hjälp av Java-
programmet som vi skrivit, som beskrevs närmare under förra kapitlet. Därefter så lät vi Java-
programmet som läser data från Arduino-brädan att köras. Detta program låter vi köra så länge 
programmet är igång. 

Efter vi skapat databasen, startat C-programmet som kör på Arduinon och skickar data via USB och 
Java-programmet som läser data från USB, så startade vi webb-applikationen som vi skrivit i Java.
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5 Resultat
Systemet startade som tänkt och när öl tappades upp från fatet uppdaterades fatets volym direkt. 
Nedan följer en skärmdump av vyn till systemet.

Utvecklingen gick som förväntat och samtliga metoder fungerade. I och med att vi använde oss av 
en iterativ och inkrementell metod så var det lätt för oss att utföra ändringar under arbetets gång 
som förbättrade slutresultatet.
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6 Diskussion

6.1 Resultat, validitet och reliabilitet

När allt arbete var klart och systemet skulle driftsättas i den tänkta miljön stötte vi på ett problem. 
Vi upptäckte att vår RPI hade en del begränsningar, som ledde till att servern var för långsam. Vyn 
kunde därför inte uppdateras i realtid som det var tänkt. Efter en del undersökningar kunde vi hitta 
på ett sätt att optimera prestandan av servern. Det visade sig att RPI delade upp det tillgängliga 
primärminnet lika mellan både CPU och GPU. RPI skulle för vår del agera som en server och 
därmed var det onödigt att tilldela GPU mer minne än nödvändigt. Vi gjorde därför en 
omfördelning av det tillgängliga primärminnet på ett sådant sätt att CPU fick det mesta av det 
tillgängliga primärminnet. Detta ledde till att vi uppnådde väntat resultat.

Har vi löst problemet?

Vi ville lösa ett problem som handlade om att ta reda på hur mycket öl som finns kvar i ett ölfat vid 
ett givet tillfälle och presentera detta för en användare genom ett webb-gränssnitt. Detta problem 
har vi löst genom att skapa det system som vi beskrivit i den här rapporten.

Är vår lösning bra?

När det gäller systemets reliabilitet så finns det en del optimeringar som kan göras då den har som 
uppgift att meddela om hur stor den kvarstående volymen är i ett fat. Metoden som vi använt för att 
lösa detta problem bygger på att vi använder oss av en flödesmätare och dessa har ofta en 
dokumenterad felmarginal som kan orsaka en del problem när en vill ha noggranna resultat. 
Modellen som vi använt oss av i detta projekt har enligt dokumentationen [8] en felmarginal på tre 
procent. Det som bör noteras med denna felmarginal är att den bygger på att en noggrant kalibrerat 
flödesmätaren. Problemet som uppstår när en i ett system som detta använder sig av en flödesmätare 
är att olika ölsorter kan skilja sig i mängd kolsyra samt densitet. Detta i sin tur kan påverka hur stor 
felmarginalen blir i olika mätningar med flödesmätaren. Optimeringen en kan göra är att för varje 
ölsort skapa en kalibrerad konstant som gäller för just den ölsorten och sedan använda sig av denna 
vid varje upphällning. Detta är dock ett allmänt problem när det gäller flödesmätare. Vi har valt att 
hantera detta på ett sådant sätt att när vi från flödesmätaren avläser att fatet nästan är slut, så döljer 
vi den exakta volymen från användaren. Detta är en del av ”happy hour”-kravet som leder till att 
den exakta volymen i fatet inte är intressant utan endast det faktum att fatet nästan är slut. Vi har på 
detta sätt undvikit problem med felmarginalen.

Vidare så bygger systemet på att användaren från början måste veta hur mycket öl som finns i ett fat 
som skall användas i systemet, då denna data inte är tillgänglig för systemet att hämta automatiskt. 
Ett scenario som skulle kunna inträffa är att användaren av systemet ställer in fel volym från början 
när ett nytt fat tas in. Ifall detta inträffar så kommer systemet aldrig att visa rätt korrekt volym. 
Detta har diskuterats och en alternativ lösning är att använda en våg istället för flödesmätaren. Då 
räcker det att veta ölens densitet och vikten av ett tomt fat. I längden kan detta vara en bättre 
lösning, men driftsättningen av en sådan lösning skulle vara mer problematisk än den med en 
flödesmätare.

En positiv sak med systemet  är att samtliga tillstånd lagras i en databas, vilket leder till att systemet 
kan krascha utan att data påverkas. Om systemet startas om så finns all information om fat och 
volym kvar. Å andra sidan skulle inga tillstånd behöva sparas om vi använt en våg, förutsatt att 
information om ölens densitet och fatens vikt finns tillgänglig.
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6.2 Metod

Vi har valt att enbart diskutera de delar av metoden där våra val resulterat i någon form av problem.

6.2.1 Dokumenthantering

Under projektets gång så har vi använt oss av Dropbox för hantering av alla de dokument som 
ingått i projektet. Det har visat sig vara ett bra alternativ för att lagra gemensamma filer och för att  
säkra dem från eventuella scenarier där exempelvis en hårddisk med filer skulle krascha.

En av nackdelarna med Dropbox är att dokument kan bli korrupta om två eller fler personer 
redigerar samma fil samtidigt utan att skapa en tillfällig kopia. Detta ledde till att skrivandet av 
vissa dokument tog längre tid än väntat i och med att vi fick vara noggranna med att meddela 
varandra i förväg innan någon ändring skulle ske, samtidigt som bara en person kunde arbeta med 
ett dokument åt gången. Vi har under arbetets gång tittat närmare på alternativa 
dokumenthanteringsverktyg och funnit att exempelvis Google Drive skulle kunna vara ett bättre 
alternativ. Där finns stöd för att flera personer skall kunna arbeta med och redigera samma fil 
samtidigt. För ett projekt med ett fåtal gruppmedlemmar som detta så har dock Dropbox fungerat 
bra då vi har lyckats hålla bra kommunikation med varandra.

6.2.2 Teknikval

När vi skulle välja vilket programmeringsspråk skulle använda oss av under detta projekt så fick vi 
börja med att undersöka vad det fanns för olika möjligheter till språk som RPI hade stöd för. Vi  
fann att Python var det som främst användes för liknande projekt så vi började med att undersöka 
det, trots att vi inte hade någon tidigare erfarenhet av just det språket. Det visade sig att Python var 
ett kraftfullt språk, men det saknade stöd för att modellera och implementera ett skalbart system 
med en flerlager-arkitektur. Därför valde vi istället att arbeta med Java som vi redan var vana vid. 

Nu i efterhand så kan vi konstatera att Java fortfarande är vårat favoritspråk men att vi kunde ha 
sparat en hel del kodrader på att utveckla systemet i Python, då det verkar finnas bra stöd för saker 
som t.ex. läsning från USB-portar, vilket krävde mycket tid och kod i Java.

Vi har även stött på en hel del problem gällande webb-applikationen som vi byggt, då denna är 
skapad i Java EE och kräver att den skall köra på en speciell server, med stöd för de olika 
komponenter som behövs för att ett Java EE-program skall kunna exekvera. Vi har funnit att många 
av dessa servrar är mycket resurskrävande och därmed otroligt tunga för RPI att hantera, även om vi 
har försökt hitta den tunnast möjliga versionen av den Java-server vi använt. Därmed har en hel del 
av tiden gått åt till att undersöka hur en sådan server skall kunna köras på RPI för att den inte skall 
vara för långsam. Med Python hade vi med största sannolikhet inte stött på detta problem.

6.3 Vidare utveckling

Systemet vi skapat har i regel följt en välplanerad arkitektur och detta medför därmed möjligheten 
att lägga till ny funktionalitet utan problem. Om en vill lägga till ny funktionalitet så påverkar det 
inte resten av systemet och om en vill ändra presentationen av systemets data räcker det att ändra i 
JSF-filerna och motsvarande CSS-filer.

Om en har som mål att lägga till stöd för ny hårdvara så behöver en dock uppdatera systemet genom 
alla dess lager. Då hårdvarukopplingen ligger längst ner i arkitekturen så behöver ovanstående lager 
få information om data från den nya komponenten, men inte heller detta behöver påverka resterande 
delar av systemet mer än så.

En vidareutveckling av systemet skulle kunna vara att bygga ett API till servern för att utöka 
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skalbarheten i systemet ytterligare. Detta skulle medföra att ett godtyckligt antal applikationer 
skrivna i olika språk skulle kunna anropa den. Detta API skulle kunna skapas på ett sådant sätt att 
servern t.ex. skickar och tar emot JSON-/XML-objekt via HTTP.

En annan vidareutveckling skulle kunna vara att skapa en design med ett mer attraktivt utseende för 
ett flertal fat. Detta är en fråga om CSS då systemet just nu returnerar information om de fat som 
finns i systemet till vyn, men det saknas en profilering av designen. (För en bild av hur systemet är 
tänkt att se ut, se bilaga E.)

6.4 Etik och moral

Systemet vi byggt är tänkt att användas i samband med alkoholkonsumtion och vissa av kraven i vår 
kravspecifikation medför en viss uppmuntran till att konsumera en större mängd alkohol. Därför bör 
en vara medveten om att ett system som detta skall användas ansvarsfullt.

6.5 Övrigt

Vi har utifrån det arbete vi utfört lärt oss en hel del om hårdvara och funnit att det med 
enkortsdatorer som RPI finns stora möjligheter att utveckla nya innovativa lösningar inom ett flertal 
olika områden. Vi har samtidigt under arbetets gång kommit fram till att en RPI må vara kraftfull i 
relation till andra mjukvarukomponenter i samma prisklass, men medför ett flertal begränsningar i 
form av primärminne samt processorkraft. RPI kan därför bli en krånglig maskin att arbeta med ifall 
en vill utföra tyngre beräkningar eller köra applikationer som är resurskrävande.
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Bilaga A: Deployment-diagram
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Bilaga B: Sekvensdiagram
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Bilaga C: Klassdiagram
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Bilaga D: Databasmodell
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Bilaga E: Designförslag
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