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Sammanfattning 

IoT (Internet of Things) är enheter som vanligtvis är utrustade med olika slags sensorer, dessa 

sensorvärden skickas sedan till en server där dessa värden på något sätt bearbetas. Det 

förutspås att användandet av IoT enheter kommer att öka signifikant under de kommande 

åren.  

 

Microsoft har en tjänst som heter Azure IoT Hub, vilket är designat för att enkelt administrera 

IoT enheter, men Azure IoT Hub tillhandahåller inget gränssnitt för att kunna administrera 

dessa IoT enheter. Uppdraget för detta projekt var därför att skapa ett gränssnitt för Azure IoT 

Hub. 

Abstract 

IoT (Internet of Things) are devices which are usually equipped with different kinds of 

sensors, these sensor values are then sent to a server where these values are somehow 

processed. It’s predicted that the usage of IoT devices will increase significantly during the 

upcoming years. 

 

Microsoft has a service named Azure IoT Hub, which is designed for easy administration of 

IoT devices, but Azure IoT Hub provides no user interface to administer these IoT devices. 

The task of this project is to create a user interface for Azure IoT Hub. 
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1 Inledning 

1.1 Projekt 

Sogeti är intresserade av att börja arbeta med IoT (Internet Of Things) enheter. En IoT enhet 

är en enhet som är ansluten via internet till en server, vanligtvis är en sådan enhet en sensor 

och det är IoT enheter i form av sensorer som Sogeti kommer att jobba med. Sogeti är i behov 

av att enkelt kunna administrera IoT enheter, därför måste ett gränssnitt för detta utvecklas. 

Gränssnittet ska vara anslutet till Microsoft Azure IoT Hub, vilket är en molntjänst som lagrar 

information för olika IoT enheter som för närvarande är anslutna och även enheter som kan 

ansluta. Gränssnittet ska hämta information från IoT Hub som ska presenteras, samt utföra 

vissa funktioner på IoT Hub. Gränssnittet kommer endast att användas internt inom Sogeti 

under deras utveckling av programvara till IoT enheter. 

1.2 Syfte 

Grässnittet som skapas genom projekts gång är menat att underlätta Sogetis administrering 

samt användande av IoT Hub och dess funktioner. Microsoft Azure tillhandahåller inget eget 

gränssnitt för att administrera enheter i IoT Hub, vilket är problematiskt under en 

utvecklingsfas av programvara eller användning av IoT enheter.  

1.3 Krav 

1.3.1 Hårda krav 

 Utvecklingsfasen av projektet inkluderar följande: 

o En undersökning om hur ett bra gränssnitt ska designas, vilket sedan 

gränssnittets utseende till viss del kan baseras på. 

o Skapa ett gränssnitt och dess funktionalitet på servern som det kräver, med 

åsikter från företagshandledaren om dess design och behov av 

funktionalitet. 

Eftersom en IoTHub är kapabel till att hantera hundratals enheter måste även gränssnittet vara 

det. Detta kräver att gränssnittet och servern inte får orimliga prestandaproblem när de måste 

bearbeta mycket data. 

1.3.2 Lösa krav 

 Under projektets andra vecka diskuterades det med företagshandledaren om vad 

som hade utförts i projektet, dvs. det dåvarande gränssnittet och det diskuterades 

även om ytterligare steg för projektet. En idé var att ge enheter möjlighet att 

automatiskt kunna ansluta till IoT Hub genom att få information av gränssnittet. 

Gränssnittet skulle kunna ge enheter möjlighet att automatiskt ansluta och 

autentisera sig mot en IoT Hub så att användaren inte skulle behöva ansluta 

enheter manuellt.  
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1.4 Bakgrund 

1.4.1 IoT enheter 

IoT enheter är ett generellt namn för enheter som är anslutna till internet, genom att så många 

enheter är uppkopplade medför det att enheterna blir väldigt lättåtkomliga. Om många enheter 

är sammanlänkade via internet medför det enkelhet i vardagen, t ex kan alarmet på en IoT 

kompatibel väckarklocka starta en IoT kompatibel kaffebryggare och på så sätt är kaffet redan 

färdigt när en person vill dricka det. Termen ”IoT” (Internet of Things) användes för första 

gången 1999 av Kevin Ashton och handlade då mycket specifikt om sensorer som mätte 

materialflödet genom ett företag. Sedan dess har användandet av begreppet IoT blivit bredare 

då det nu används inom betydligt fler områden, t ex i form av sensorer som mäter värden för 

viktiga ämnen i vattenförsörjningsnätet. Enligt [1] så är en viktig del för IoT enheters 

utveckling att de ansluter vardagliga och redan befintliga föremål samt har möjlighet att 

tillämpa intelligens på dessa föremål, i form av att rent fysiskt interagera med något eller att 

hämta mätvärden från någon sensor på enheten. I Santander används IoT enheter till stor 

utsträckning och mäter bl a temperatur och lediga parkeringsplatser. Genom en app kan 

invånarna sedan komma åt denna information för att underlätta sina vardagsliv[2]. Eftersom 

möjligheterna att ansluta IoT enheter till internet och nätverk under den senaste tiden blivit 

betydligt enklare via t ex wi-fi, mobilnät eller bluetooth, bidrar det till att användandet av IoT 

enheter har haft goda förutsättningar att utvidgas. [1, 3] 

1.4.2 Olika molnbaserade IoT tjänster  

Det finns flera företag som tillhandahåller IoT Hub tjänster. Anledningen till att en IoT Hub 

används är att framförallt underlätta administreringen av många IoT enheter eftersom de då 

finns samlade på en och samma plats. Det är då enkelt för en användare av en IoT Hub att få 

en överblick av alla de IoT enheter som användaren eller ett företag äger. I detta projekt 

innebär administrering av IoT enheter att kunna administrera en IoT Hub och utföra de 

funktioner som en IoT Hub ger. 

1.4.2.1 Oracles IoT tjänst 

Oracle ger användare av deras IoT molntjänst möjlighet att direkt administrera inlagda 

enheter, men detta måste göras via deras konsol i molntjänsten. Där är det möjligt att direkt 

hantera de inlagda enheterna samt utföra olika analyser på de data som enheterna skickat. [4] 

1.4.2.2 Amazons IoT tjänst 

Amazon tillhandahåller en molntjänst för att ansluta IoT enheter. Även där finns det ett 

inbyggt administratörsverktyg i deras molntjänst, men precis som Oracles tjänst går den 

endast att använda genom ett konsolfönster. Utvecklingsmiljön till Amazons IoT tjänst stödjer 

bland annat följande språk [5, 6]:  

 Java 

 .Net  

 Android 

 Python 

 PHP 

 C++ 
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1.4.2.3 Microsofts IoT tjänst 

Azure IoT Hub ger inte användare möjlighet att direkt administrera de enheter som är 

anslutna till IoT Hub, vilket är anledningen till att Sogeti vill att ett gränssnitt som ger 

möjlighet till detta utvecklas. Azure IoT Hub har API:er för flera olika språk [7, 8]: 

 .NET 

 C 

 Node.js 

 Java 

Eftersom både Oracles och Amazons IoT tjänster har inbyggda sätt att administrera deras 

Hubbar skulle någon av dem säkert varit lämpligare för Sogeti att använda. En fråga ställdes 

till företagshandledaren om varför projektet gick ut på att använda Azures tjänst. Svaret blev 

att de har stora samarbeten med Microsoft och redan utnyttjar andra Azure tjänster, vilket gör 

att Azure IoT Hub är ett lämpligare val för dem. 

 

Microsoft Azures arkitektur för användande av IoT enheter ser ut på följande sätt: 

 

Figur 1. Visar arkitekturen för Azures IoT Hub och anslutna enheter.     
Källa: https://azure.microsoft.com 

 

Azure kommunicerar vanligtvis med IoT enheter via ett nätverksprotokoll som kallas AMQP, 

vilket står för ”Advanced Messaging Queing Protocol”. [9, 10] 

1.4.3 Administrering av IoT Hub 

Gränssnittet och den tillhörande servern som utvecklas i detta projekt kommer att utvecklas i 

en .NET miljö. 

 Microsoft Azures IoT Hubs API ger tillgång till följande funktioner: 

 Lägga till och ta bort enheter. 

 Hämta viss information om enheterna. [7] 

  

https://azure.microsoft.com/
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2 Design 

2.1 Administratörsverktyget och dess krav på funktionalitet 

2.1.1 Olika delar som projektet omfattar 

2.1.1.1 Gränssnittet 

Företagshandledaren specificerade inte i vilken form som gränssnittet skulle skapas, vilket gör 

det möjligt att designa projektet på två olika sätt. 

 

Gränssnittet kan designas som en webbsida och det kräver också att en server designas för att 

hantera webbsidan och det som ska presenteras på sidan. Följande fördelar finns genom att 

göra gränssnittet som en webbsida: 

 Gränssnittet är åtkomligt genom vilken webbläsare som helst. Detta gör det mycket 

enkelt för användare att utnyttja det, inget speciellt program måste föras över till 

datorerna där det ska användas.  

 Eftersom alla användare ansluter till en och samma centrala plats innebär det att all 

information som behöver lagras i databaser finns tillgänglig för alla. D v s om en 

användare skriver något till databasen så kan andra användare komma åt samma 

information. 

 

Alternativt kan gränssnittet utvecklas som ett vanligt program i Windows. Databasen kommer 

i så fall att ligga lokalt på datorn där programmet används, d v s om programmet sedan 

används på en annan dator kommer den inte kunna använda samma information som någon 

annan matat in i en databas på en annan dator. Om programmet ska kunna ansluta till en 

central databas måste ett separat program designas för att hantera kommunikationen mellan 

databasen och programmet.  

 

Det är lämpligast att gränssnittet görs som en webbsida. Den mest avgörande faktorn är att 

den är åtkomlig från alla datorer med webbläsare och tillåter samtidigt att flera användare 

använder den samtidigt. Utvecklingen av webbsidan sker då i två steg: 

 Ett gränssnitt måste designas. 

 En tillhörande webbserver måste skapas. Denna webbserver är mer lättutvecklad än att 

behöva göra en separat för ett Windows program. 

 

Gränssnittet i webbläsaren kommer att kommunicera med webbservern som skickar den 

information som ska presenteras i gränssnittet. Servern har tillgång till att använda C# samt 

Azures API medan gränssnittet endast kan utnyttja HTML, CSS och JavaScript.  

2.1.1.2 Vad som krävs hos servern 

Servern kommer att hantera den data som skickas till användarens webbläsare och gränssnittet 

som visas där. Servern kommer även att vara den som reagerar på kommandon som 

användaren gör, t e x ett tryck på en knapp, och utför därmed olika funktioner beroende på 

vilken knapp det tryckts på. Läsning från IoT Hub, databas samt bearbetningen av dessa data 

kommer även att behöva ske på servern innan datan skickas till användarens webbläsare.  
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Följande UML diagram visar relationen mellan servern, gränssnittet och anslutna IoT Hubbar. 

Det kan läggas till fler eller färre IoT Hubbar än vad som visas i diagrammet. Antalet anslutna 

enheter till varje IoT Hub är endast ett exempel.  

 

Figur 2. Diagram som visar förhållandet mellan de olika delarna av projektet. 

2.1.2 Vad som krävs i gränssnittet 

I gränssnittet ligger olika kontroller, t ex knappar, textrutor och inmatningsfält, som skickar 

events till servern som den får hantera. Nedan diskuteras den information och funktionalitet 

som gränssnittet måste innehålla. 

2.1.2.1 Gränssnittets anslutning till IoTHub 

Användaren måste kunna specificera IoT Hubbar som gränssnittet ska ansluta till. 

Gränssnittet kräver funktionalitet som låter användaren mata in en Connection String för en 

IoTHub för att sedan kunna hämta data från den. Dessa Connection Strings måste sedan 

lagras i en databas så att gränssnittet ska ha möjlighet till att återansluta till dessa IoTHubs 

efter att gränssnittet har stängts och sedan öppnats igen.  

2.1.2.2 Presentation av information från IoT Hub 

Användaren behöver kunna se de enheter som finns inlagda i IoTHub och den tillhörande 

informationen som finns i databasen. Den information som måste presenteras för varje enhet i 

gränssnittet inkluderar följande: 

 Enheternas namn. 

 Enheternas Primary Key. 

 Enheternas kommentarer. 

 Enheternas ”Last Active” variabel, vilket beskriver när enheten senast upprättade en 

anslutning till IoT Hub. 
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2.1.2.3 Tillägg och borttag av enheter i IoT Hub 

Att kunna lägga till och ta bort enheter från IoT Hub är mycket viktigt. Tillägg av enheter görs 

genom att användaren i gränssnittet får specificera ett namn för en enhet som sedan servern 

använder sig av för att skapa det önskade namnet till en enhet. Dubbletter av namn får inte 

existera i IoTHub och om användaren matar in ett namn som redan existerar ska ett 

felmeddelande visas. Eftersom Sogeti vill kunna hantera väldigt många enheter samtidigt 

skulle det även vara bra om användaren enkelt kan lägga till många enheter samtidigt baserat 

på användarens behov.  

 

Användaren behöver kunna ta bort enskilda enheter från IoTHub. Detta kommer användaren 

att få göra genom att trycka på en knapp som finns bredvid varje enhet som visas i 

gränssnittet. Användaren borde även kunna markera flera enheter och sedan ha möjlighet att 

ta bort de markerade enheterna.  

2.1.2.4 Kommentarer för varje enhet 

Efter synpunkt från företagshandledaren så fanns det behov av att kunna lagra extra 

kommentarer för varje enhet. Denna extra information kommer att lagras i en databas som 

ligger på samma maskin som gränssnittets server eftersom IoTHub inte har funktionalitet för 

att lagra kommentarer. Kommentarerna kommer att läsas in från databasen och sedan paras 

ihop med den tillhörande enheten som lästs in från IoT Hub. 

2.1.2.5 Vad som krävs för att hantera hundratals enheter i IoTHub 

Gränssnittet måste innehålla funktionalitet för att användaren enkelt ska kunna hantera 

hundratals enheter. För att åstadkomma detta behövs en sök- eller filterfunktion som gör det 

möjligt för användaren att enklare hitta de enheter som användaren är intresserad av. Med 

denna funktion ska det vara möjligt för användaren att söka efter en viss enhets namn eller en 

del av ett namn. Det ska också vara möjligt att utföra en sökning på samtliga kommentarer 

som alla enheter har.  

 

För att ytterligare underlätta hanteringen och sökandet efter enheter behövs även 

funktionalitet för att skapa olika vyer där endast enheter som finns i den vyn visas. 

Användaren får ge varje vy ett namn och specificera vilka enheter som ska ligga i den vyn 

genom att antingen sätta permanenta filter eller manuellt markera vilka enheter som ska ligga 

i vyn. Den information som behövs för varje vy sparas i en databas och läses in samtidigt som 

gränssnittet.  

2.2  Ett gränssnitts utseende 

2.2.1 Det enklaste gränssnittet utifrån en utvecklares perspektiv 

Om det inte hade funnits möjlighet att spendera mycket tid med detta projekt hade gränssnittet 

blivit mycket enkelt designat. Alla funktioner hade legat högst upp på webbsidan och 

informationen om enheter hade visats nedanför dessa. Detta hade medfört att gränssnittets 

utseende och användarvänlighet blivit mycket lågt eftersom ingenting hade strukturerats på ett 

bra sätt. Det är uppenbart att mycket tid måste spenderas med att designa gränssnittet, utifrån 

de olika designval som är lämpliga. 
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2.2.2 Olika alternativ på design tillämpade för att kunna användas i detta projekt 

Nedan diskuteras olika alternativ för att presentera olika element i gränssnittet och de olika 

lösningarna som är möjliga att designa gränssnittet. 

2.2.2.1 Presentation av information för enheterna 

Information om enheterna skulle kunna visas i en enkel lista. 

 

Figur 3. Visar ett exempel på en lista med information. 

Eftersom det finns fyra värden som måste visas per enhet blir det i en lista ett värde per rad, 

informationen som tillhör den första enheten visas i figur 3 på de första fyra raderna. Det 

finns ingen information i listan som beskriver vilken rad som visar vilken information. Det 

blir svårt att för användaren att avgöra vilken information som tillhör vad, speciellt när det 

finns många enheter att visa information om. 

 

 

Figur 4. Visar flera listor med enheternas information sorterad efter vilken typ det är. 

Alternativt kan flera listor användas för att visa informationen. Informationen för varje enhet i 

figur 4 visas grupperad efter vilken typ det är, vilket ökar användarvänligheten. Denna lösning 

fyller i princip samma funktion som en tabell. 
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Många andra program använder sig av tabeller för att representera information som kan 

sorteras i olika kolumner där varje rad med information har data tillhörande varje kolumn, t ex 

den visuella vyn av SQL databaser samt tabeller i Microsoft Excel. 

 

 

Figur 5. Visar ett exempel på hur en tabell ser ut i Excel, med all information inlagd. 

  

De kolumner som måste skapas i en tabell för alla enheter är densamma för varje enhet och 

eftersom informationen som hämtas från IoT Hub är i ett platt format är det enkelt att visa den 

i en tabell. 

 

Alternativ till att använda en tabell är att använda ett träddiagram. Varje nod i diagrammet 

delar sig till andra undernoder, där det understa elementet i diagrammet, det längst till höger i 

figur 6, kallas för löv.  

 

Figur 6. Visar hur sensorer skulle kunna struktureras i ett träddiagram. 

Genom att använda noder skulle sensorer kunna grupperas visuellt och användaren får genom 

gränssnittet klicka sig genom noderna för att komma till löven.  Löven i figur 6 skulle med ett 

träddiagram kunna representera en enhets information. Det löv som motsvarar enheten skulle 

kunna dela upp sig i flera löv som presenterar enhetens namn, kommentar e t c. För att skapa 

dessa grupperingar (noder) krävs det att antingen användaren får strukturera hela trädet, eller 

så skulle det kunna skötas automatiskt av servern genom en analys av namnet på enheternas 

namn eller deras kommentarer, där enheter med liknande namn eller kommentarer hamnar 

under samma nod. Träddiagrammet i figur 6 skulle även kunna presenteras vertikalt i 

gränssnittet och inte endast horisontellt. [11] 
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2.2.2.2 Skapande av vyer 

Anledningen till att användaren ska kunna skapa vyer är för att kunna gruppera olika slags 

enheter så att de blir lättare att sortera mellan vilka enheter som gör vad. Eftersom användaren 

själv måste specificera vilka enheter som ligger i en vy måste vissa inmatningsfält finnas: 

 Inmatningsfält för namnfilter. Filtrerar ut alla enheter som antingen helt eller delvis 

uppfyller det inmatade filtret.  

 Inmatningsfält för kommentarsfilter. Filtrerar ut alla enheter som har en kommentar 

eller en del av en kommentar, som uppfyller detta filter. 

 

Figur 7. Visar hur användaren får skapa en vy. 

Figuren ovan visar hur en vy skulle kunna skapas. Användaren får antingen mata in de filter 

som vyn ska baseras på eller markera de enheter som ska ligga i vyn. Det ska inte vara möjligt 

att både välja enheter manuellt och samtidigt använda filter. Det kan skapa otydlighet för 

vilka enheter som ligger i vyn. Namnet på vyn måste vara unikt för en vy och obligatoriskt att 

använda, eftersom namnet ska förklara vilka enheter som vyn presenterar.  
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2.2.2.3 Val av vy  

Användaren ska kunna markera vilken vy som ska visas i gränssnittet. Vyerna som 

användaren ska kunna skapa, eller de vyer som eventuellt genereras automatiskt, behöver vara 

lättåtkomliga i gränssnittet för att underlätta användningen av dess funktionalitet. 

 

Ett val av en vy kan göras genom en nedfällbar lista. 

 

Figur 8. Visar ett exempel på hur vyer skulle kunna presenteras i en nedfällbar lista. 

Presentationen av existerande vyer kan göras i listan där användaren får markera en vy och 

sedan visas vyn efter ett tryck på knappen. Listan behöver dessutom ett standardvärde som 

visar alla enheter, d v s då ingen vy är vald. 

 

Alternativ till att göra det som en lista är att göra valet av vy direkt med knappar.  

 

Figur 9. Visar ett exempel på hur en vy skulle kunna väljas med knappar. 

Varje knapp representerar en vy och ett tryck på knappen visar den vyn. Knapparna måste 

skapas dynamiskt baserat på hur många vyer som existerar. I en nedfällbar lista skapas nya 

rader automatiskt baserat på hur många vyer som finns. Att enbart använda knappar innebär 

att antalet klick som användaren måste göra för att byta vy minskar. Dessutom blir det mer 

överskådligt vilka vyer som existerar. Även här behövs en knapp för att visa alla enheter i IoT 

Hubben, d v s när ingen vy används. 

2.2.2.4 Val av anslutning till IoT Hub  

Eftersom gränssnittet ska innehålla funktionalitet att administrera flera IoT Hubbar samtidigt 

måste även de olika anslutningarna till IoT Hubbarna sorteras på ett lämpligt sätt. Den 

enklaste lösningen är att automatiskt skapa vyer för de olika anslutningarna och låta 
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användaren välja den vyn för en IoT Hub som just då är intressant att titta på. Men detta 

medför att information hela tiden hämtas från alla inlagda IoT Hubbar, vilket ur 

prestandasynpunkt är onödigt att göra eftersom användaren inte är intresserad av att alltid se 

all information från alla IoT Hubbar. I och med detta är det lämpligt att låta användaren 

markera den IoT Hub som användaren är intresserad av att titta på. Det medför att onödig 

information inte behöver hämtas från alla IoT Hubbar utan information hämtas från den IoT 

Hubben som användaren markerat. Varje vy som användaren skapat kan då även göras 

specifik för varje enskild IoT Hub, så att de inte visas för användaren på IoT Hubbar som de 

inte är skapade för. 

 

Program som t e x Microsoft Word 2007 och moderna webbläsare använder flikar att sortera 

olika webbsidor och olika typer av verktyg. 

 

Figur 10. Visar hur flikar presenteras i Firefox webbläsare.     
Källa: http://theedublogger.edublogs.org/files/2010/04/browsertabs21.jpg 

Flikar skulle kunna användas för att skilja på anslutningar till olika IoT Hubbar, där varje IoT 

Hub representerar en flik. Information hämtas endast från den markerade fliken, och flikarna 

placeras som bäst högst upp i gränssnittet, precis som de är positionerade i de flesta andra 

gränssnitt.  

 

Ytterligare alternativ är att högst upp i gränssnittet använda en nedfällbar ruta som listar upp 

de olika IoT Hubbarna som användaren kan ansluta till, se figur 11.  

 

Figur 11. Visar ett exempel på hur IoT Hub kan väljas genom en nedfällbar lista. 

Precis som ett av alternativen att välja vilken vy som ska visas så kan samma struktur 

användas för att välja vilken IoT Hub som servern ska hämta information från. 

2.2.2.5 Presentation av kommentarer  

Kommentarer som användaren kan sätta för varje enhet måste även på något sätt visas i 

gränssnittet med alla enheter. Enklaste lösningen är att visa kommentarerna i en direkt 

anknytning till respektive enhet och då visa kommentarerna som en kolumn i en tabell eller på 

ett liknande sätt för alternativen till att presentera informationen om enheterna. 

http://theedublogger.edublogs.org/files/2010/04/browsertabs21.jpg
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I många listor kan ofta en viss rad expanderas för att få ytterligare information om den raden, 

t ex att filhanterare låter användare expandera mappar och se deras innehåll. 

 

Figur 12. Visar ett exempel på en stängd nedfällbar meny. 

 

Figur 13. Visar ett exempel på en öppen nedfällbar meny. 

Liknande metod kan användas i gränssnittets tabell i form av en knapp som expanderar just 

den raden där knappen sitter och visar då kommentaren. Det kan även vara mycket användbart 

om det finns en knapp som expanderar alla kommentarer om användaren har behov av att se 

alla kommentarer samtidigt. 

  

Alternativt går det att visa kommentarerna först när användaren lägger musen över en rad i 

gränssnittet, se figur 14. 

 

Figur 14. Visar hur en inforuta kan visas i gränssnitt vid användande av en tabell. 

Även här kan problem uppstå om användaren har behov av att hela tiden se kommentarerna.  

Ovanstående alternativ visar endast kommentarer när användaren gör något speciellt med 

gränssnittet, d v s det kräver att användaren trycker på en knapp eller flyttar musen till ett 

speciellt område. Ytterligare alternativ är att visa kommentaren hela tiden så att alla 

kommentarer alltid är synliga för användaren.  

2.2.2.6 Sökning efter enheter i gränssnittet 

Eftersom sökfunktionerna är relaterade till visandet av informationen för enheterna måste de 

positioneras nära informationen. 
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Figur 15. Exempel på en sökruta som placerats högt upp i gränssnittet. I denna bild används en tabell 
för att visa informationen om enheterna. 

Olika typer av sökfunktioner placeras ofta högt upp i andra gränssnitt, så sök- eller 

filterfunktionen för tabellen bör också placeras över tabellen.  

 

Alternativt kan en knapp användas för att öppna en meny för att få fram en sökruta. 

 

Figur 16. Visar en meny som öppnar sig och ligger över det övriga gränssnittet. 

En sådan meny lägger sig ovanpå det övriga gränssnittet. Här måste användaren göra ett extra 

knapptryck för att öppna menyn. 
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2.2.2.7 Borttag och tillägg av enheter till en IoT Hub. 

Tillägg och borttag av enheter är viktiga funktioner som enkelt måste kommas åt. Tillägg av 

enheter skulle kunna placeras högt upp i gränssnittet, precis över presentationen av 

information. Denna lösning innebär att flera rader av området högst upp i gränssnittet hela 

tiden kommer att ockuperas av dessa funktioner. 

 

Alternativ till detta är att användaren får trycka på en knapp i gränssnittet som tar fram en 

meny eller öppnar ett nytt fönster där funktionaliteten för att ta bort eller lägga till finns 

tillgänglig. Denna lösning tillåter att det resterande gränssnittet kan presenteras utan att dessa 

funktioner hela tiden ockuperar delar av gränssnittet, samtidigt som dessa funktioner är 

lättillgängliga. Som nämnts tidigare behöver menyer extra knapptryck från användaren för att 

komma åt dessa funktioner. 

2.2.2.8 Inställningar 

En inställningspanel behövs för att låta användaren mata in de IoT Hubbar som servern ska 

kunna ansluta till. Eftersom tillägg eller borttag av anslutningar till IoT Hubbar inte kommer 

att användas så ofta är det inte nödvändigt att de övriga delarna av gränssnittet anpassar sig på 

något sätt efter detta behov. Inställningspanelen skulle därför kunna ligga på ett helt separat 

område utan att det skulle påverka användarvänligheten.  

 

Precis som med tillägg och borttag av enheter är det även möjligt att lägga inställningspanelen 

som en separat meny som endast visas efter att användaren tryckt på en knapp.  
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2.3 Det slutgiltiga gränssnittet 

2.3.1 Kriterier för ett bra användargränssnitt 

ISO-9241 del 110, 11 och 12 definierar olika överskådliga ergonomiska krav som ett 

gränssnitt eller mjukvara på en dator måste uppfylla, därför kan dessa definitioner behöva 

förklaras ytterligare för att ge en bättre förståelse för vad de innebär:  

  ISO 9241-110 [12, 13] 

o (a) Feltoleranser. Ett gränssnitt ska hindra användaren från att utföra felaktiga 

saker och om det sker något fel ska ett beskrivande felmeddelande visas. 

o (b) Lämpligheten som gränssnittet har för det som gränssnittet ska utföra. T ex 

kan ett gränssnitt vara konstruerat så att användaren måste klicka sig igenom 

väldigt många menyer för att slutföra sin uppgift, även om alla menyer är 

beskrivande för vad varje val gör för något kan det vara olämpligt att ha en 

sådan design. Alla funktioner för att slutföra uppgiften bör finnas i gränssnittet 

och användaren ska kunna på ett enkelt sätt slutföra sin uppgift. [14] 

o (c) Stämmer bra överens med användarens förväntningar. Gränssnittet ska bete 

sig på ett sätt som användaren förväntar sig. [15] 

 ISO 9241-11 [12, 16] 

o (d) Hur effektivt en användare kan uppnå sitt mål. 

o (e) Hur mycket resurser en användare måste spendera för att uppnå sitt mål, 

t ex hur lång tid användaren måste spendera i gränssnittet. 

o (f) Användarens subjektiva belåtenhet vid användning av gränssnittet, t ex 

layouten av gränssnittet. 

 ISO 9241-12 [12, 13, 17] 

o Hur mjukvara bör presentera information för användaren, t ex genom olika 

tabeller eller grafer.  

 (g) Information bör visas på ett tydligt sätt. 

 (h) Presentera endast information som användaren behöver för att 

slutföra uppgiften. 

 (i) Information ska vara lätt att läsa. 

 (j) Presentera informationen på liknande sätt i hela gränssnittet. 

(k) Många användargränssnitt har liknande layout som många andra program och undviker på 

så sätt att användaren behöver lära sig helt nya layouter för olika mjukvaror. Ett gränssnitt ska 

vara enkelt att navigera, information ska presenteras på ett lämpligt sätt, funktioner som 

används ofta ska vara mycket enkla att komma åt. [18, 19] 

En användares användning av en mjukvara (program eller webbsida) kan delas in i fyra olika 

steg: 

 Användaren gör någon aktivitet i programmet, t ex trycker på en knapp. 

 Mjukvaran reagerar på kommandot och utför någon funktion. 

 Mjukvaran visar resultatet av användarens kommando. 

 Användaren funderar på nästa steg som ska utföras. 

Detta är en simplifierad modell, i praktiken kan användaren mycket väl börja fundera över sitt 

nästa steg under väntetiden på att mjukvaran bearbetar det resultat som ska visas, speciellt om 

användaren har tidigare kunskap om just den mjukvaran. Studier har visat att väntetiden på 

mjukvara spelar stor roll i användarens upplevelse av mjukvaran och att långa väntetider även 

sänker användarens produktivitet, vilket gör att det är viktigt att ett gränssnitt reagerar snabbt 

på användarens kommandon. [20] 

 

Genom att uppfylla samtliga punkter är det möjligt att skapa ett bra användargränssnitt. 
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Kriterierna tar generellt upp vad som måste åstadkommas, varje punkt måste tolkas och 

anpassas för varje enskilt fall när de appliceras i valen av designen för gränssnittet.  

2.4 Utvärdering av de olika designvalen 

2.4.1 Användarens behov av gränssnittets olika funktioner 

Vissa av funktionerna nämnda ovan är viktigare än andra och detta gör att gränssnittet måste 

designas utifrån hur ofta användaren har behov av de olika funktionerna. Nedan visas de olika 

funktionernas prioritet, i en fallande ordning: 

 Användaren har ett stort behov av att kunna se information relaterat till alla enheter 

som finns i IoT Hub på ett enkelt sätt för att underlätta administreringen. Hit tillhör 

också filter samt funktionaliteten för vyer och sökningar eftersom de är verktyg som 

underlättar sorteringen av information.  

 Kommentarerna för enheterna måste vara enkla att komma åt och visas på ett sådant 

sätt att det är enkelt att förstå vilken kommentar som tillhör en viss enhet. 

 Tillägg samt borttag av enheter måste gå att komma åt enkelt, eftersom detta är 

funktionaliteten som enheterna kräver för att överhuvudtaget kunna ansluta till IoT 

Hub. 

 Tillägg och borttag av anslutningar till olika IoT Hubbar. Funktionaliteten som detta 

ger är viktig, men behöver inte användas ofta av användaren.   

2.4.2 Ett gränssnitt utifrån de möjliga designvalen 

Gränssnittets design baseras på ett systematiskt val av de olika möjligheterna för designerna 

som tagits upp ovan. Definitionerna för vad ett bra gränssnitt behöver uppfylla tas med i de 

val som utförs. Alternativen för varje möjlighet till design jämförs för varje kriterium listade 

ovan. I nedanstående jämförelser är vissa kriterier utvärderade tillsammans eftersom de är 

relevanta att bedöma samtidigt. De kriterier som är relaterade till användarens upplevelse av 

designvalen är en uppskattning som är baserad på hur de andra kriterierna är uppfyllda, därför 

är just detta kriteriet (f) placerat sist av alla kriterium i nedanstående utvärderingar. I vissa fall 

är kriteriet (f) skrivet i kombination med något annat kriterium. 

2.4.2.1 Presentation av information för enheterna 

Eftersom detta endast är information som presenteras är (a) inte relevant för dessa val. Det 

enda som användaren ska kunna ändra för enheterna är kommentarerna. Det finns inga 

begränsningar för vad en kommentar kan sättas till. (j) är inte heller relevant, eftersom denna 

typ av information endast visas på ett ställe i gränssnittet. 

 Lista med all information. 

o (b): Inte lämpligt sätt att visa denna typ av information. Vid användande av 

många enheter blir informationen rörig och otydlig. 

o (c): Denna design är med stor sannolikhet inte hur användaren förväntar sig att 

denna typ av information ska presenteras. Med denna design brukar varje rad 

representera ett enda element, det ska inte behövas flera rader i denna tabell för 

att presentera all den information som är relaterad till en och samma enhet. 

o (d) och (e): Med denna design har en användare svårt att uppnå sitt mål p g a 

att informationen är rörig. Det tar lång tid för en användare att hitta den 

information som användaren vill jobba med. 

o (g): Information visas inte på ett tydligt sätt. 

o (h): Med denna metod presenteras endast den information som är relaterad för 

användarens nuvarande uppgift. 

o (i): Information är läsbar men inte tydligt strukturerad för användaren. 
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o (k): Denna metod att visa information relaterad till ett och samma element på 

flera rader i en lista finns inte i många andra program. 

o (f): Troligtvis låg belåtenhet. 

 Informationen grupperad i olika listor. 

o (b): Vid många enheter leder denna design till att användaren måste rulla nedåt 

i flera olika listor för att hitta den data som hör ihop med varandra. 

Användaren får då göra mycket jobb bara för att hitta all information som är 

relaterad till en enhet. 

o (c): Denna design är med stor sannolikhet inte det sätt som en användare 

förväntar sig att denna typ av information presenteras på. 

o (d) och (e): Användaren får svårt att uppnå sitt mål p g a att användaren måste 

spendera tid med att hitta den information som tillhör varje enhet. 

o (g): Informationen visas inte på ett tydligt sätt.  

o (h): Endast den information som är relevant för användaren presenteras i 

gränssnittet. 

o (i): Informationen är läsbar men inte tydligt strukturerad. 

o (k): Det finns inte många program som använder denna design för att visa 

denna typ av data. 

o (f): Användaren är med stor sannolikhet inte nöjd med denna design. 

 Tabell för att visa informationen. 

o (b): En tabell är ett lämpligt sätt att visa denna information på. 

o (c): En tabell är med sannolikhet det sätt som användaren förväntar sig att 

denna typ av information ska presenteras. 

o (d) och (e): Användaren kan med stor sannolikhet effektivt och snabbt uppnå 

sitt mål för att hitta den information som användaren är intresserad av. 

o (g): Information om varje enhet visas på ett tydligt sätt. 

o (h): Denna design visar endast information som är relevant för användaren. 

o (i): Informationen är tydligt strukturerad och lättläst. 

o (k): Många andra program använder liknande design för att visa denna typ av 

information. 

o (f): Uppskattningsvis kommer användaren att vara belåten med denna design. 

 Träddiagram. 

o (b): Inte lämplig för att visa denna typ av information. Att strukturera 

information på detta sätt kan ge en bra överblick av enheter, men vid 

användande av en IoT Hub som innehåller många enheter kan denna design 

blir otydlig p g a storleken på träddiagrammet. 

o (c): Denna design är troligtvis inte det användaren förväntar sig för att visa 

denna typ av information. 

o (d) och (e): Beroende på hur många enheter som måste visas i gränssnittet kan 

det ta tid för användaren att förstå eller navigera sig genom träddiagrammet för 

att se den information som användaren är intresserad av. 

o (g): Informationen visas strukturerat och tydligt. 

o (h): Endast information som användaren är intresserad av presenteras. 

o (i): Informationen är läsbar. 

o (k): Träddiagram används sällan för att presentera denna typ av information. 

o (f): Troligtvis blir användarens belåtenhet låg med detta designval. 

Slutsatsen av de olika kriterierna leder till att en tabell är det mest lämpliga valet för att 

presentera informationen om enheterna. De övriga alternativen uppfyller väldigt få av 

kriterierna. 
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2.4.2.2 Val av vy som ska visas 

Kriteriet (a) är inte relevant för dessa designval eftersom användaren inte kan utföra något 

allvarligt fel, det enda felet användaren kan göra är att råka välja fel vy men det är möjligt att 

enkelt byta till en annan vy. Kriteriet (k) är uppfyllt för båda dessa designalternativ, en 

användare kan med stor sannolikhet förvänta sig båda dessa designer, eftersom de används i 

många andra program.  

 Nedfällbar lista. 

o (b): Användaren behöver göra rimligt antal tryck för att kunna byta vy. Endast 

de funktioner som behövs för att kunna byta vy finns med i denna design. 

Alternativt kan knappen för att byta vy tas bort, och istället kan vyn bytas 

direkt när användaren har valt något annat val i listan än det som redan är 

markerat.  

o (c): Nedfällbara listor stämmer med stor sannolikhet bra överens med en 

användares förväntningar för en sådan design.  

o (d): Användaren kan effektivt uppnå sitt mål med denna design. Elementen 

som denna design består av är tydliga och beskriver sig självt. 

o (e): Tiden som användaren måste spendera med detta designval för att uppnå 

sitt mål är låg.  

o (g) och (i): Informationen visas på ett tydligt sätt och det uppstår ingen 

otydlighet vid dessa designvals presentation av informationen. 

o (h): Endast de vyer som en användare kan välja mellan finns i listan, vilket är 

endast den information som användaren har behov av för att slutföra sitt mål. 

o (j): Denna typ av information presenteras endast på ett ställe i hela gränssnittet. 

o (f): Troligtvis så är användarens belåtenhet med denna design hög. 

 Knappar som representerar varje vy. 

o (b): Alla valbara vyer kommer med denna design att visas, det blir lätt för 

användaren att slutföra sin uppgift, d v s byta vy. 

o (c): Detta designval stämmer med stor sannolikhet bra överens med 

användarens förväntningar. Knappar används i många andra program för att 

ändra den information som presenteras i ett gränssnitt, t ex flikar i en 

webbläsare. 

o (d) och (e): Användaren kan mycket effektivt och snabbt byta vy.  

o (h): Endast information som användaren behöver för att byta vy presenteras. 

o (i): All information om vilka vyer som finns är lättläst. 

o (j): Denna typ av information presenteras endast på ett ställe i hela gränssnittet. 

o (f) och (g): Användarens belåtenhet är med stor sannolikhet hög. Strukturen av 

elementen i denna design är bra och ger en bra överblick av alla de existerande 

vyerna. 

Dessa två val uppfyller alla kriterier väldigt bra. 

2.4.2.3 Val av IoT Hub anslutning 

(a) Är inte relevant för dessa designval, användaren kan inte välja några felaktiga 

anslutningar till IoT Hubbar eftersom endast de som är möjliga att ansluta till kommer 

att visas i gränssnittet. 

 Val av IoT Hub genom flikar 

o (b): Alla val av IoT Hubbar som användaren kan ansluta till presenteras på ett 

enkelt sätt och gör det enkelt för användaren att slutföra uppgiften. 

o (c): När användaren trycker på en flik markeras den som vald och information 

i den IoT Hubben visas för användaren, precis som användaren förväntar sig 

att det ska fungera. 
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o (d) och (e): Genom att flikarna visas högst upp i gränssnittet är det enkelt för 

användaren att byta IoT Hub.  

o (g), (h) och (i): Den enda informationen som ska presenteras visas tydligt och 

med denna design är det lätt att tolka vilka IoT Hubbar som användaren kan 

ansluta till. 

o (j): Denna typ av information presenteras endast på ett ställe i hela gränssnittet. 

o (f) och (k): Användaren är med stor sannolikhet nöjd med denna design. Den är 

både enkel att använda och återfinns också i många andra program, vilket gör 

att användaren är bekant med denna typ av design. 

 Nedfällbar lista 

o (b): Som det föregående alternativet presenteras informationen också på ett 

enkelt sätt för användaren. Användaren kan även med denna design enkelt 

slutföra sitt mål. 

o (c): Att kunna välja olika alternativ ur en nedfällbar lista är en design som 

användaren skulle kunna förvänta sig.  

o (d) och (e): Genom att använda en lista är det enkelt för användaren att byta 

IoT Hub.  

o (g), (h) och (i): Informationen för de val av IoT anslutningar som användaren 

kan göra presenteras på ett tydligt sätt, ingen onödig information relaterat till 

byte av anslutning visas. 

o (j): Denna typ av information presenteras endast på ett ställe i hela gränssnittet. 

o (f) och (k): Detta designval är enkel för en användare att förstå och användaren 

begriper med stor sannolikhet snabbt hur denna design ska användas, vilket 

leder till att användaren troligtvis är nöjd med detta val.  

Båda dessa designval uppfyller alla kriterier på ett bra sätt. 

2.4.2.4 Presentation av kommentarer 

(a) Är inte relevant för denna design. Inget felmeddelande behöver presenteras för 

visningen av kommentarer. Kommentarer kan sättas till vad som helst och om ingen 

kommentar är satt är kommentarsfältet tomt. 

 Expanderbar meny. 

o (b): Kommentarer måste kunna visas i gränssnittet, men att behöva expandera 

kommentarer är sannolikt inte det användaren vill behöva göra. 

Kommentarerna för enheterna kan vara mycket viktiga för att användaren ska 

kunna t ex identifiera var en enhet är placerad eller vad det är för typ av enhet.  

o (c) och (k): Att expandera menyer för att få ytterligare information om något är 

vanligt i andra program och är ett sätt som användaren kan förvänta sig att få 

ytterligare information på. 

o (d) och (e): Om användaren endast är intresserad av en enhets kommentar kan 

användaren uppnå sitt mål relativt enkelt. Men om användaren är intresserad 

av flera enheters kommentarer blir det tidskrävande för användaren att behöva 

expandera många menyer. 

o  (g), (h) och (i): Kommentarerna kommer att presenteras på ett tydligt sätt och 

informationen om en kommentar kommer att vara lättläst, men det är först 

efter att en meny har expanderats.  

o (j): Denna typ av information presenteras endast på ett ställe i hela gränssnittet. 

o (f) Det är svårt att uppskatta vad en användare tycker om denna design, 

eftersom det beror mycket på vilket behov användaren har för att kunna se 

många kommentarer samtidigt.  

 Inforuta som visas när användaren placerar markören över en rad som representerar en 
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enhet. 

o (b): Denna design gör det omöjligt för användaren att visa flera kommentarer 

samtidigt, vilket försvårar användarens möjlighet att jämföra kommentarer för 

olika enheter.  

o (c) och (k): Att visa extra information när markören placeras över något 

används i många andra gränssnitt, men p g a det som nämns i punkten ovan är 

detta troligtvis inte ett sätt som användaren förväntar sig behöva göra för detta 

projekts gränssnitt.  

o (d) och (e): Eftersom användaren måste placera markören över enheten för att 

se kommentaren blir det tidskrävande för användaren att kunna se en 

kommentar. Användaren behöver spendera mycket tid för att kunna se många 

enheters kommentar. 

o  (g), (h) och (i): Användaren kan tydligt se kommentaren för en enhet, ingen 

annan (onödig) information kommer att visas för användaren och 

kommentaren kommer att vara lättläst när den väl visas.  

o (j): Denna typ av information presenteras endast på ett ställe i hela gränssnittet. 

o (f): Användaren kommer troligtvis vara missnöjd med denna design, p g a att 

de övriga punkterna är negativa. 

 Visa kommentarer som en kolumn i en tabell. 

o (b): Denna design visar alltid kommentarerna för användaren. Om användaren 

har behov av att alltid se alla kommentarer, för att t e x jämföra enheter, är 

detta en bra design.  

o (c) och (k): Många andra program visar information som en tabell, vilket gör 

att det är lämpligt att visa kommentaren som en kolumn vid användande av en 

tabell. Troligtvis är det på detta sätt som användaren förväntar sig att kunna se 

kommentarerna. 

o (d) och (e): Eftersom användaren alltid ser kommentarerna för alla enheter kan 

användaren uppnå sitt mål mycket effektivt. 

o (g), (h) och (i): Kommentarerna för varje enhet kommer att presenteras på ett 

bra och tydligt sätt, varje kommentar kommer att ligga på samma rad i tabellen 

som den övriga informationen relaterad till den enheten.  

o (j): Vid en situation där informationen om enheterna kommer att presenteras 

som en tabell blir detta designval mycket lämpligt att använda. 

o (f): Eftersom de övriga punkterna är positiva kommer användaren troligtvis att 

vara nöjd med detta designval. 

Eftersom en tabell kommer att användas visas kommentarerna som bäst som en kolumn i en 

tabell. 

2.4.2.5 Sökning efter enheter 

Den enda feltoleransen kan behöva hanteras för detta är ogiltiga inmatningar i sökrutorna. 

Inget speciellt felmeddelande behöver visas för denna design, eftersom en felaktig inmatning 

endast leder till att inga enheter kommer att visas i gränssnittet om användaren gör en sökning 

efter något som inte existerar.  

 En sökruta som placeras ovanför tabellen. 

o (b): Sökfunktionen blir lättåtkomlig för användaren och är enkel för 

användaren att använda sökfunktionen. 

o (c) och (k): Eftersom många andra gränssnitt har sina sökrutor placerade högst 

upp i gränssnittet kommer användaren lätt att vänja sig vid användning av detta 

gränssnitt. 

o (d) och (e): Sökfunktionerna är alltid åtkomliga för användaren. Tiden som 
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användaren måste spendera för att komma åt sökfunktionerna är minimal. 

o (g), (h) och (i): Sökfunktionerna presenteras på ett tydligt sätt och det finns 

ingen risk att användaren misstolkar inmatningsfälten för sökfunktionerna till 

att vara något annat. 

o (j): Denna typ av information presenteras endast på ett ställe i hela gränssnittet. 

o (f): Baserat på hur de andra kriterierna är uppfyllda kommer användaren 

sannolikt vara nöjd med denna design. 

 En sökruta placerad i ett separat fönster.  

o (b): Sökfunktionen finns i gränssnittet men blir lite svåråtkomlig för 

användaren eftersom ett separat fönster måste öppnas.  

o (c) och (k): Sökrutor som ett separat fönster finns i flera andra gränssnitt, vilket 

gör att användaren kan mycket väl förvänta sig denna design. 

o (d) och (e): När användaren behöver göra flera upprepade sökningar kan det 

leda till ineffektivitet då det separata fönstret måste öppnas flera gånger. 

o (g), (h) och (i): Precis som för det andra designalternativet finns det ingen risk 

att detta designval kan misstolkas av användaren eftersom sökrutan presenteras 

på ett tydligt sätt. 

o (j): Denna funktionalitet kommer endast finnas på ett ställe i gränssnittet. 

o (f): Baserat på hur de övriga kriterierna uppfylls kan användaren vara belåten 

med detta designval. 

En användare kan vara nöjd med båda dessa designval. Men det kan vara enklare för 

användaren att slippa behöva öppna ett nytt fönster varje gång en sökning ska utföras, vilket 

gör det mer lämpligt att hela tiden via sökfunktionerna över tabellen. 

2.4.2.6 Tillägg och borttag av enheter 

(a) Användaren ska inte kunna lägga till en enhet som redan existerar, vilket är en felaktighet 

som måste hanteras av gränssnittet. Det gäller för båda designvalen. Detta är en viktig 

funktionalitet som måste finnas i gränssnittet och kriteriet (b) måste uppfyllas för båda 

alternativen. Eftersom tillägg- och borttagningsfunktionaliteten av enheter är något som 

användaren enkelt måste komma åt så är det viktigt att den är tillgänglig på ett lätt sätt. 

 Placera dessa funktioner högst upp i gränssnittet, över informationen om enheterna. 

o (c) och (k): Att endast kunna använda denna funktionalitet när användaren är 

högst upp i gränssnittet är inget som användaren förväntar sig. Det är svårt att 

avgöra hur andra gränssnitt uppfyller dessa kriterier, eftersom detta designval 

är något som är ett väldigt speciellt behov för detta projekt. 

o (d) och (e): Eftersom användaren behöver vara högst upp i gränssnittet för att 

använda dessa funktioner kan det leda till att användaren upplever det som ett 

ineffektivt designval. 

o (g), (h) och (i): Eftersom all funktionalitet som behövs presenteras i 

gränssnittet med detta designval uppfylls dessa kriterier. 

o (j): Denna funktionalitet kommer endast finnas på ett ställe i gränssnittet. 

o (f): Baserat på hur de övriga kriterierna uppfylls uppskattas användaren inte 

vara belåten med detta designval. 

 Placera dessa funktioner i en meny. 

o (c) och (k): Detta designval gör det möjligt för användaren att alltid komma åt 

dessa funktioner, även om användaren inte befinner sig högst upp i 

gränssnittet. I många andra program finns det ofta annan typ av funktionalitet 

som är tillgänglig för användaren även om användaren inte befinner sig högst 

upp på sidan. 

o (d) och (e): Eftersom användaren när som helst kan komma åt dessa funktioner 
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kommer användarens effektivitet vid användande av gränssnittet vara stort. 

Tiden det tar för användaren att komma åt dessa funktioner är låg. 

o (g), (h) och (i): Även fast detta designval placeras i en meny kommer det 

precis som föregående designval uppfylla alla dessa kriterier. 

o (j): Denna funktionalitet kommer endast finnas på ett ställe i gränssnittet. 

o (f): Baserat på hur de övriga kriterierna uppfylls kommer användaren säkert att 

vara belåten med detta designval. 

Eftersom det är enklare för användaren att slippa behöva vara högst upp i gränssnittet denna 

funktionalitet ska användas görs detta bäst som en meny som alltid kan vara åtkomlig för 

användaren. 

2.4.3 Sammanfattning av analysen 

Analysen gav följande resultat för ett bra gränssnitt: 

 Information om enheterna bör visas som en tabell. 

 Designvalet för att skapa vyer finns det inte några alternativ till. Med fördel så läggs 

skapandet av vyer som en meny som användaren får öppna för att inte blockera det 

resterande gränssnittet.  

 Val av vilken vy som ska visas kan antingen göras som en nedfällbar lista eller enbart 

med knappar. Båda valen uppfyller många av kriterierna på ett bra sätt. 

 Designvalet för hur användaren ska välja IoT Hub kan antingen vara flikar som visas 

högst upp i gränssnittet eller som en nedfällbar lista. Båda dessa val uppfyller 

kriterierna på ett bra sätt. 

 Eftersom informationen om enheterna kommer att göras som en tabell är det lämpligt 

att kommentarerna visas direkt i tabellen. Kommentarerna blir då lättåtkomliga för 

användaren. 

 Baserat på uppfyllandet av kriterierna så bör sökfunktionerna placeras högst upp i 

gränssnittet.  

 Funktionaliteten för tillägg och borttag av enheter bör göras som en meny, så att det är 

alltid är åtkomligt för användaren.  

 Inställningspanelen bör göras som en meny, så att det inte blockerar något annat i 

gränssnittet. 
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3 Metoder och verktyg 

3.1 Metoder 

Projektet inleddes med att få mer specifik information av företagshandledaren om vad som 

skulle åstadkommas, men projektet utfördes till stor del utifrån egna idéer, med synpunkter 

från företagshandledaren. Testande av gränssnittets funktionalitet mot IoT Hub och databasen 

har skett genom hela utvecklingsfasen allt eftersom funktionerna för det implementerades. För 

möjlighet att fullt ut testa gränssnittet har även simulerade IoT enheter skapats i Visual Studio 

som skickat slumpmässig information till Event Hub. Bloggning om projektets utveckling 

skedde på universitetets Blackboard och ingen agil utvecklingsmetod användes då det inte 

funnits behov av det. Eftersom jobb med en Arduino inleddes skedde även utveckling i C/C++ 

med Arduinons egna IDE. 

3.2 Verktyg 

 Programmeringen skedde i Visual Studio och Arduinos IDE. 

 För att testa gränssnittets funktionalitet skapades simulerade enheter som ett program i 

Visual Studio. Dessa simulerade enheter var programmerade i C# och anslöt sig till 

IoT Hub för att skicka slumpmässig information för att därigenom undersöka så att 

gränssnittet fungerade korrekt.  

 Sogeti tillhandahöll en dator på kontoret i Örebro där arbetet utfördes.  

 En Arduino enhet användes för att testa hur gränssnittet fungerade med den.  

3.2.1 ASP.NET 

ASP.NET är en del av Microsofts .NET framework för att enkelt kunna skapa dynamiska 

webbsidor genom Visual Studio. I ASP inkluderas stöd för att skapa webbsidor med hjälp av 

CSS, JavaScript, HTML och har dessutom fullt stöd att använda C# och dess olika bibliotek 

på serversidan. Detta gör att servern har möjlighet att använda sig av mycket avancerade 

funktioner som inte kan uppnås på enbart klienten, alltså på gränssnittet i webbläsaren. En 

webbsida gjord med ASP.NET har fullt stöd för eventbaserade händelser som t ex triggas av 

ett knapptryck eller en inmatning i en textruta. Dessa events triggar funktioner att köras på 

servern. Varje gång som webbsidan måste använda sig av funktionalitet som ligger på servern 

så innebär det en belastning för servern, både i utförande av funktionen men även sändandet 

av data till klienten. Därför är det fördelaktigt om så mycket som möjligt utförs genom 

JavaScript funktioner som endast körs på klientens sida, t ex sorteringar av listor som visas. 

[21, 22] 

3.2.2 Microsoft Azure 

Microsoft Azure är en samling av många molnbaserade webbtjänster som Microsoft 

tillhandahåller, bl a möjlighet att tillhandahålla servrar för webbappar (webbsidor), SQL 

databaser och virtuella nätverk. En användare av Azure måste logga in i deras tjänst och kan 

sedan välja att använda de molntjänster som det finns behov av. [23] 

3.2.3 IoT Hub och Event Hub 

IoT Hub och Event Hub är en del av tjänster från Microsoft Azure. För att kunna använda Iot 

Hub måste först en instans av IoT Hub skapas i Microsofts molntjänst Azure. När en IoT Hub 

har skapats får användaren en Connection String för att kunna ansluta och autentisera sig till 

sin IoT Hub. Användande av en IoT Hub måste ske genom Azures API, det finns ingen 

möjlighet att direkt från Azures webbsida interagera med IoT Hub funktioner. Genom API:n 

får en användare tillgång till följande funktionaliteter [7, 24]: 

 Skapande av nya namn till enheter som ska kunna ansluta sig. Innan det är möjligt att 
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ansluta en enhet måste den först tilldelas ett namn som användaren har skapat i IoT 

Hub. När ett namn för en enhet skapats genereras även en Primary Key som också 

måste användas när en enhet ska ansluta sig till IoT Hub.  

 Borttag av redan existerande enheter i IoT Hub. 

 Hämta information om alla enheter som för närvarande finns i IoT Hub.  

 

Event Hub är en annan tjänst i Azure och används ofta tillsammans med IoT Hub. Denna 

tjänst gör det möjligt att skicka meddelanden till och från enheter som är anslutna. Dessa 

meddelanden kan antingen skickas från enheterna, t ex att de skickar information om 

sensorvärden. Om ett meddelande skickas till en enhet så kan det vara något kommando som 

ska utföras på enheten. [25] 
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4 Genomförande 

Arbetet med projektet utfördes i två faser. I första fasen testades endast de olika verktygen 

som projektet använde sig av och i den andra fasen utvecklades själva projektet.  

4.1.1 Testprojekt 

4.1.1.1 Azure IoT Hub 

Testprojekt skapades i början av genomförandet för att testa IoT Hub. Detta inkluderade 

läsning av enheters information, tillägg av enheter och borttag av enheter. Dessa testprojekt 

skapades endast som konsolprogram eftersom dessa givetvis inte behövde ett gränssnitt.  

4.1.1.2 Tester relaterade till webbsidan 

För att få en förståelse för hur webbutveckling fungerar utfördes några tester relaterade till 

det. Dessa tester var endast för att få en enkel uppfattning om webbutveckling, t ex 

tillvägagångssättet för att placera element på olika platser i webbsidan och vilka steg servern 

går igenom när ett knapptryck sker. Varje gång som sidan måste hämtas (uppdateras) från 

servern sker en så kallad PostBack. En sådan kan triggas när sidan öppnas för första gången 

eller när servern måste svara på en funktion som måste utföras på servern, t ex när ett 

knapptryck skett. Följande steg utförs när en server måste bearbeta en sida som ska skickas 

till webbläsaren, i fallande ordning: 

 Page request. Servern tar emot en förfrågan om en sida. Om ASP.NET bedömer att 

sidan inte behöver uppdateras på något sätt för denna förfrågan skickas en cachad 

variant av sidan till webbläsaren. Om sidan på något sätt uppdaterats utförs de 

resterande stegen. 

 Initiering. Element som fanns på sidan tidigare är nu tillgängliga att användas, t ex 

läsa information som tidigare presenterades i gränssnittet. 

 Ladda. Om det inte är första gången som webbläsaren öppnar sidan så återställs alla 

element som webbläsaren kan bearbeta till det stadie som de senast hade i 

användarens webbläsare.  

 Event hantering. Om något event har triggats, t ex av ett knapptryck, så utförs det i 

detta stadium. 

 Rendering. Sidan och alla dess element renderas för att kunna visas i webbläsaren. 

 Urladdning. Sidan har skickats till webbläsaren och data på servern relaterad till den 

bearbetningen rensas. 

Att vara medveten om vilken ordning dessa utförs visade sig vara mycket viktigt under 

utvecklingen, eftersom det är viktigt att funktioner utförs i rätt ordning. [26] 
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4.2 Servern 

Servern används för att hantera den information som måste visas i webbläsaren samt 

responderar på funktioner som användaren vill utföra. Nedan visas ett UML diagram av 

serverns struktur.  

 

Figur 17. UML diagram för servern. 

4.2.1 Hanterare av gränssnittet 

Denna klass innehåller funktionalitet för att direkt kunna hantera gränssnittet. Den 

information som måste visas i gränssnittet, t ex i tabeller eller i textfält, sätts från denna klass. 

Denna klass utför alltid en ny hämtning av data från IoT Hub och inläsning från databasen 

sker varje gång som sidan triggar en postback, för att se till så att senaste datan alltid visas för 

användaren. Eftersom information fås från både IoT Service och Database Service klasserna 

måste denna information bearbetas i denna klass innan den kan presenteras i gränssnittet. En 

kommentar från databasen måste paras ihop med den tillhörande enheten hämtad från IoT 

Hub. När ett knapptryck sker i gränssnittet skapas ett event som denna klass hanterar, olika 

funktioner körs beroende på vilken knapp som användaren har tryckt på.  

4.2.2 Database Service och Database Classes 

Database Service hanterar läsning, skrivning och borttag från databasen, vilken är en lokal 

databas. Database Classes innehåller klasser för att hantera lagring av den information som 

har lästs in från databasen.  

4.2.3 IoT Service 

Denna klass hanterar läsning, tillägg samt borttag av enheter i Azure IoT Hub. Eftersom det är 

onödigt att läsa in data från alla de existerande IoT Hubbar som kan finnas i databasen läses 

information endast in från den nuvarande valda IoT Hubben.  
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4.2.4 Device Data 

Innehåller en klass som har variabler för all information som tillhör en enhet.  

4.2.5 SQL databas 

Databasen skapas av Entity Framework, vilket är ett sätt att automatiskt skapa databaser 

direkt utifrån kod. Database Service klassen använder sig av de deklarerade klasserna i 

Database Classes för att läsa och skriva information till databasen, vilket blir mycket enkelt 

med hjälp av Entity Framework. Databasen lagrar information som måste behållas fram tills 

att en användare väljer att ta bort något värde som är lagrat. Den lagrade datan sparas i fyra 

olika tabeller: 

 
Figur 18. Visar strukturen av databastabellerna. 

 

 DeviceDatabaseInfo (Kommentarer för enheter) 

o Namnet för en enhet som ligger i IoT Hub. 

o Kommentaren. 

o Namnet på den IoT Hub som denna enhet och kommentar tillhör. Detta behövs 

för att en kommentar ska kunna knytas till en IoT Hub, utan denna skulle inte 

databasen fungera om servern är ansluten till flera IoT Hubbar som innehåller 

samma namn på någon av enheterna. 

När en inläsning har skett från den IoT Hub som användaren är intresserad av så läses 

databasen igenom efter den tillhörande kommentaren och parar ihop den med korrekt 

enhet. Om en enhet som finns i IoT Hub inte existerar i databasen så läggs den till. 

 FolderViewInfo (Vyer för IoT Hubbar) 

o Namn på denna vy. 

o Filter för enheters namn. 

o Filter för enheters kommentarer. 

o Om det finns manuellt tillagda enheter i vyn så är båda filtren tomma (null 

värden), istället så finns det poster i FolderItems som har en främmande nyckel 

till primärnyckeln i FolderViewInfo. 

 SettingsInfo (Inställningar) 

o Setting variabeln visar vad det är för typ av inställning, vilket i detta fall alltid 
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är ett värde som indikerar en ConnectionString. 

o Value är värdet av den inställningen, vilket alltid är en ConnectionString. 

4.3 Gränssnittet i webbläsaren 

Gränssnittet utvecklades allt eftersom ny funktionalitet lagts till i servern, eftersom det annars 

var svårt att se vilket specifikt behov som gränssnittet måste uppfylla. Webbsidan 

konstruerades genom att använda HTML och CSS för designen och även vissa kontroller 

(knappar, textrutor, inmatningsfält) från ASP. För att minska antalet postbacks som måste ske 

till servern gjordes även viss funktionalitet med hjälp av JavaScript. Användandet av 

JavaScript minskar antalet postbacks, vilket leder till att användarupplevelsen förbättras, 

eftersom användaren inte behöver sitta lika länge för att vänta på uppdateringarna. De 

JavaScript som finns sköter följande: 

 Vanligtvis när en postback sker så avmarkeras alla markerade kryssrutor, men ett 

JavaScript kommer ihåg de markerade rutorna så att de är markerade efter en 

postback. 

 Vid borttagande av en vy får användaren upp en bekräftelseruta för borttaget så att 

användaren inte råkar ta bort en vy av misstag. Rutans design är gjord med CSS, men 

det är ett JavaScript som gör att den rutan öppnas eller stängs. 

 Den expanderande ”Details” knappen i tabellen. JavaScript sköter expanderingen av 

den nya raden som visas. 

 Settings och Add Device menyn. Dessa menyer stängs vanligtvis efter att en postback 

har skett, så om någon meny är öppen så håller ett JavaScript menyn öppen efter 

postbacken. 
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5 Resultat 

5.1 Resultaten av de hårda kraven 

Målet var att ta fram ett administratörsverktyg för IoT enheter. Till en början var det 

nödvändigt att göra en enkel specifikation för hur gränssnittet skulle designas och vilken 

funktionalitet som krävs för ett bra administratörsverktyg. Den mest grundläggande 

funktionaliteten är följande: 

 Implementering av Azure IoT Hub. 

 All information i gränssnittet ska presenteras på ett tydligt sätt. 

 Efter diskussion med företagshandledaren fanns det en önskan att en databas skulle 

implementeras för att kunna lagra kommentarer för varje enhet, vilket är en viktig del 

för att underlätta administrering av enheter.  

För att ytterligare underlätta administrering när en IoT Hub innehåller väldigt många enheter 

implementerades följande: 

 Sökning efter enheters namn. 

 Sökning efter enheters kommentar. 

 Vyer. 

Funktionalitet för att lägga in ConnectionStrings till flera olika IoT Hubbar implementerades 

också. Användaren måste sedan markera en specifik IoT Hub att jobba mot. 

 

 

Figur 19. Visar gränssnittets utfällda inställningspanel. 

Inställningspanelen låter användaren lägga till vilka IoT Hubbar som det ska vara möjligt att 

ansluta till. I figur 19 har två ConnectionStrings blivit tillagda och i bakgrunden syns flikarna 

för de två olika IoT Hubbarna.  
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Figur 20. Visar Add Device menyn. 

I figur 20 är en IoT Hub markerad, vilket visas genom att den fliken är lite mörkare än de 

övriga flikarna. Add Device menyn är utfälld, och i detta fall kommer fem enheter med 

namnet ”Test” samt en siffra att läggas till. Indexet indikerar inom vilket start- och 

slutintervall för enheterna som ska skapas. I detta fall kommer enheterna ”Test1”, ”Test2”, 

”Test3”, ”Test4” och ”Test5” att skapas.  

 

 

 

Figur 21. Visar enheter och ny kommentar. 

Enheter med namnet ”Sogeti” lades också till på samma sätt som i figur 20. Figur 21 visar alla 

de enheter som finns i den valda IoT Hubben och kommentar har satts på två enheter. Notera 

att kommentarerna inte behöver vara likadana, utan detta är endast som ett exempel.  
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Figur 22. Visar skapande av en filtervy. 

Användaren kan skapa en ny vy genom att klicka på ”Create view”. Sidan ändras då för att 

visa de element som behövs för att skapa en vy och den nuvarande vyn visas att den är vald 

genom att visas som fet och understruken stil i listan till vänster. Som standard skapas alltid 

en vy med namnet ”(NameNotYetSet)”, men det är meningen att användaren ska ändra detta 

till något mer beskrivande för vad vyn visar. I figur 22 har ett filter satts för kommentarerna, 

det går givetvis att istället sätta ett filter på enhetens namn, eller sätta filter på både namn och 

kommentar. 

 

 

Figur 23. Visar den nya vyn. 

När användaren tryckt på ”Save changes” sparas vyn och användaren får se alla enheter som 

uppfyller de satta filtren för den vyn. Användaren kan närsomhelst trycka på ”(AllDevices)” 

för att se alla enheter i den valda IoT Hubben. 
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Figur 24. Skapar en vy med manuellt valda enheter. 

Genom att trycka på ”Manual Select” kan användaren markera de enheter som ska ligga i vyn. 

I figur 24 har tre enheter markerats. 

 

 

Figur 25. Visar enheter i den manuellt valda vyn. 

När vyn sparats visas endast de enheter som valts att ligga i den vyn. 
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5.2 Jämförelse mellan den teoretiska analysen av ett bra gränssnitt och det 
gränssnitt som skapades 

De designval som analysen av ett bra gränssnitt gav följande: 

 Information om enheterna bör visas som en tabell. 

 Designvalet för att skapa vyer finns det inte några alternativ till. Med fördel så läggs 

skapandet av vyer som en meny som användaren får öppna för att inte blockera det 

resterande gränssnittet.  

 Val av vilken vy som ska visas kan antingen göras som en nedfällbar lista eller enbart 

med knappar. Båda valen uppfyller många av kriterierna på ett bra sätt. 

 Designvalet för hur användaren ska välja IoT Hub kan antingen vara flikar som visas 

högst upp i gränssnittet eller som en nedfällbar lista. Båda dessa val uppfyller 

kriterierna på ett bra sätt. 

 Eftersom informationen om enheterna kommer att göras som en tabell är det lämpligt 

att kommentarerna visas direkt i tabellen. Kommentarerna blir då lättåtkomliga för 

användaren. 

 Baserat på uppfyllandet av kriterierna så bör sökfunktionerna placeras högst upp i 

gränssnittet. 

 Funktionaliteten för tillägg och borttag av enheter bör göras som en meny, så att det är 

alltid är åtkomligt för användaren.  

 Inställningspanelen bör göras som en meny, så att det inte blockerar något annat i 

gränssnittet. 

Några av dessa designval uppfylldes. De val som blev en del av projektets faktiska resultat 

bedömdes som de bästa valen under utvecklingsfasen. Eftersom vissa av de ovanstående 

punkterna har flera olika bra designer gjordes en subjektiv bedömning om vad som var bäst, 

utifrån de synpunkter som företagshandledaren gav. De designval som det fanns flera 

alternativ till gjordes följande val av designer: 

 Vilken vy som visas väljs med knappar. 

 Valet av IoT Hub görs med flikar. 
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6 Diskussion 

6.1 Uppfyllande av projektets krav 

6.1.1 Hårda krav 

Uppdraget som Sogeti hade var att göra ett administratörsverktyg för IoT enheter. Sogeti gav 

inget mer krav än så och gav inte heller några speciella krav för hur detta 

administratörsverktyg skulle designas eller utvecklas. Det fanns inte heller krav för hur 

gränssnittet skulle se ut eller vilken funktionalitet som krävdes i gränssnittet. I ett senare 

skede av projektet gav företagshandledarna en önskan om att det skulle gå att lägga till 

kommentarer för varje enhet, vilket implementerades.  

  

Eftersom Azure Event Hub är en viktig del vid användande av IoT enheter skulle det varit bra 

om det implementerats, men på grund av projektets begränsade tid implementerades det 

aldrig.  

6.1.2 Lösa krav 

Ett löst krav var att automatiskt kunna ansluta enheter. Genom att en enhet skulle få 

information från gränssnittet om vilken IoT Hub den skulle ansluta sig till samt den 

information som en enhet behöver för att autentisera sig mot den IoT Hubben. Detta krav 

utforskades men p g a att projekttiden var begränsad så prioriterades de hårda kraven och 

detta lösa krav slutfördes inte under projektarbetet. 

6.2 Projektets slutgiltiga gränssnitt jämfört med det teoretiska gränssnittet 

6.3 Projektets utvecklingspotential 

6.3.1 Prestandaproblem vid användande av en IoT Hub med många enheter 

Företagshandledaren uttryckte att det kan ligga hundratals enheter i en och samma IoT Hub. 

Detta kan orsaka några problem. 

6.3.1.1 Filter- och sökfunktioner 

Filterfunktionerna för vyer och sökrutor i gränssnittet utförs på samma sätt, med ett reguljärt 

uttryck för det som skrivs i rutan för kommentars- eller enhetsnamnsfiltren. När ett 

inmatningsfält för filter är tomt utförs inga funktioner relaterat till reguljärt uttryck, eftersom 

det är onödigt att göra. Reguljära uttryck är rent prestandamässigt inte billiga och när ett 

reguljärtuttryck måste köras på hundratals enheter kan det mycket väl leda till stora 

prestandaproblem. Filterfunktionerna borde säkert gå att byta ut till något effektivare än ett 

reguljärtuttyck, men jag har inte undersökt det.  

6.3.1.2 Databas 

Eftersom alla kommentarer för alla IoT Hubbar lagras i samma tabell i databasen kan det leda 

till prestandaproblem. Om varje IoT Hub innehåller några hundra enheter vardera kommer 

alltså varje post i tabellen att kontrolleras i följande steg: 

 Kontrollera om en post tillhör den nuvarande markerade IoT Hubben, om så är fallet 

gå vidare till nästa punkt och utför den. 

 Para ihop den kommentaren med den enheten tillhörande enheten som ligger i IoT 

Hub. 

Bästa lösningen på detta problem är att dynamiskt skapa tabeller så att varje IoT Hub har en 

egen tillhörande tabell.  
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6.3.2 Övriga problem 

Eftersom projektet använder sig av en databas finns inga garantier för hur lång tid läsningen 

från databasen tar. Detta borde inte vara något problem, men det finns en risk att problem 

uppstår. 

 

Servern läser in data från IoT Hub. Eftersom detta sker över internet finns inte några garantier 

på att det går tillträckligt snabbt för en bra användarupplevelse. Det är oklart hur stor 

prestandaförlust som kan ske på grund av detta, eftersom det kan bero på två saker: 

 Om Azure servrarna är belastade kan det orsaka tidsfördröjning. 

 Långsamt eller belastat internet på nätverket där servern finns. 

Dessa är dock inget som jag kan påverka, men det är ändå bra att ta hänsyn till att dessa 

faktorer kan vara orsak till prestandaproblem.  

 

Kodens layer architecture (strukturen av koden) är något bristande. Vissa delar av koden är 

rörig och ligger inte i de klasser där de egentligen hör hemma, utan de ligger i projektets 

huvudklass. Detta är något som jag försökte åtgärda innan jag lämnade in det till 

företagshandledaren, men på grund av den korta tiden som gavs för projektet hann jag inte 

med det. 

6.4 Reflektion kring eget lärande 

Före detta projekt hade jag ingen kunskap om webbutveckling HTML, CSS, JavaScript samt 

inte heller Entity Framework. Efter projektet kan jag en hel del om dessa. Jag tror att denna 

kunskap kommer att vara användbar i framtiden, speciellt Entity Framework eftersom 

företagshandledaren sa att det är standarden när man jobbar med databaser i en .NET miljö. 

Arbetet med detta projekt utfördes på Sogetis kontor under kursens gång och projektet 

utfördes självständigt, med viss hjälp från de anställda på Sogeti. Detta projekt var mycket 

omfattande, både med tanke på hur mycket nytt jag behövde lära mig och även storleken av 

projektet.  
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