
PalCom är en komplett Internet-of-Things-plattform som forskare från LTH nyligen 
utvecklat. Vi utvärderar den genom att jämföra den med ett företags egengjorda 
plattform för att se vad den har att erbjuda.

Tänk dig att din blomrabatt automatiskt signalerade 
till ditt sprinklersystem när den behövde bevattnas, 
eller att din babymonitor skickade ett meddelande 
till din telefon när ditt barns kroppstemperatur eller 
puls förändrades. Att föremål pratar med varandra 
på det här viset är det som brukar kallas för Sakernas 
Internet, eller det lite vanligare engelska uttrycket The 
Internet-of-Things (IoT). Allt detta är möjligt på grund 
av de stora framstegen som gjorts inom elektronik och 
nätverksuppkoppling den senaste tiden. Framstegen 
har gjort att små datorer lätt kan integreras i t.ex. bilar, 
kylskåp, klockor och egentligen alla föremål som finns 
i vår dagliga tillvaro. Via internet kan dessa föremål 
sedan kommunicera med andra föremål som finns i 
dess omgivning. Informationen de skickar till varandra 
kan t.ex. vara dess position, temperatur eller hastighet. 
Denna typen av uppkopplade enheter brukar kallas för 
“smarta enheter”. 
 Men att på ett effektivt och smidigt sätt koppla upp 
alla dessa enheter i ett IoT-nätverk är inte helt trivialt. 
För att kunna skapa en effektiv IoT-plattform finns det 
flera olika sorters problem som måste lösas. Det ska 
exempelvis vara enkelt att koppla ihop de olika enheterna 
oberoende av vad för sorts enhet det är. Detta innebär 
att man som användare av själva IoT-plattformen vill 
kunna kommunicera med enheterna. Även saker som 
att uppdatera enheterna på ett effektivt sätt är vitalt för 
att man effektivt ska kunna använda det.
 En plattform som försöker lösa detta är PalCom, som 

har utvecklas av forskare på Lunds Tekniska Högskola. 
Denna plattform skapar i grund och botten ett nät för 
olika sorters föremål att kommunicera med varandra. 
Den stora fördelen med den är att den använder sig 
av s.k. tjänster, eller services på engelska, för att bygga 
upp sin logik. Dessa tjänster kan via en mjukvara 
sedan kopplas ihop med andra närliggande enheters 
tjänster. Detta gör det möjligt att koppla ihop helt ifrån 
varandra oberoende enheter vilket öppnar upp för nya 
användningsområden som enheterna kanske inte var 
tänkta till från början. 
 I vårt arbete har vi utvärderat fördelarna och 
nackdelarna med att använda PalCom-plattformen hos 
ett kommersiellt företag vid namn Combain AB och 
om man kan spara tid på att använda den istället för att 
göra en egen. Combain använder sig i dagsläget av en 
egengjord plattform skriven i programmeringsspråket 
PHP.  Resultatet visade att PalCom fungerar som en 
bra ersättning till Combains system då det kan erbjuda 
funktioner som inte hade varit möjliga eller hade varit 
väldigt tidskrävande att implementera i deras egna 
system. För personer eller företag som är i valet och 
kvalet huruvida man ska lägga tid på att skapa en egen 
lösning eller om man kan använda PalCom så bör hela 
rapporten läsas då det är många variabler som spelar 
roll. Arbetet resulterade även i en guide för hur man 
sätter upp ett fullt fungerande IoT-system med hjälp av 
PalCom-plattformen, vilket tidigare inte existerade.
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