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Sammanfattning 
Inbyggda system vävs mer och mer in i vår vardag mycket tack vare begreppet Internet of things (IoT). 

Ett viktigt led i denna utveckling är själva kommunikationen mellan de system som används. Genom 

möjligheten att skicka data i ett komprimerat format utifrån en protokollstandard samt använda en 

server med inbyggda funktioner. Kan en god grund för komplexa systemlösningar inom IoT konstrueras.  

Det enkla protokollet Messages Queue Telemetry Transport (MQTT) beskrivs vara ett protokoll som 

minimerar eventuella flaskhalsar inom Machine – To – Machine (M2M) kommunikation, samtidigt som 

det erbjuder ett antal implementeringsbara säkerhetslösningar som kryptering av data, kunna skapa 

unika användaruppgifter (som användarnamn och lösenord) och autentisering av dessa samt tre olika 

Quality of Service (QoS) nivåer då protokollet arbetar över TCP/IP lagret. I denna rapport undersöks 

därför möjligheten till att implementera protokollet i en verklig kommunikation mellan ett 

utvecklingskort och en Android mobilapplikation. Där data som skickas mellan enheterna hanteras av 

brokern HiveMQ samt sparas i en MySQL databas för att sedan överföras via en webbserver till 

mobilapplikationen.   

Syftet med rapporten var alltså att undersöka implementationsmöjligheten för MQTT i ett verkligt 

scenario. Där projektet resulterade i en färdig kommunikationslösning samt en teoretisk redogörelse för 

vilka säkerhetslösningar som går att införa och hur väl protokollet kan skala i ett teoretiskt exempel.  

Under arbetet har utvecklingskortet CC3200 LaunchPad använts som målplattform. 

Nyckelord: CC3200 LaunchPad, HiveMQ, Broker, SQL, Android,  
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Abstract 
Embedded systems are involved more and more into our daily lives thanks to the concept of the 

Internet of Things (IoT). An important step in this development is the communication between the 

systems that been used. The possibilities of sending data in a compressed format based on a protocol 

standard and use a server with built-in functions, can be a good basis for complex system solutions 

constructed in Internet of Things (IoT). 

The simple protocol Messages Queue Telemetry Transport (MQTT) is described to be a protocol that 

minimizes any bottlenecks in the Machine - To - Machine (M2M) communications while it offers a 

number of implementing security solutions as data encryption, unique user credentials (username and 

password) And authentication thereof, and three different Quality of Service (QoS) levels since the data 

is transmitted over TCP / IP. Along with this server solution is examined in this report, the ability to 

implement the protocol in a real communication between the development board and an Android 

mobile application, where the data handled by the broker HiveMQ and stored in a MySQL database and 

then transferred via a web server to the mobile application.  

The purpose of the report is therefore to examine the implementations possibility for MQTT in a real 

scenario with the broker HiveMQ. Where the project resulted in a complete communications solution 

that corresponds to the protocol can be implemented as well as a theoretical explanation of the security 

solutions that can be taken to and how well the protocol can scale in a theoretical example. 

During the work, the development board CC3200 LaunchPad used as target platform. 

Keywords: CC3200 LaunchPad, HiveMQ, Broker, SQL, Android  
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Förord 
Jag vill passa på att tacka Omicron för en trevlig tid och möjligheten att genomföra detta examensarbete 

hos er. 

9 juni 2015 

Niclas Hamrin  
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2 Introduktion  
Examensarbetet som presenteras i denna rapport är en del av högskoleingenjörsutbildningen elektronik 

och datorteknik vid Tekniska Högskolan inom Umeå universitet och har genomförts hos konsultföretaget 

Omicron i Umeå. Examensarbetet, som omfattar 15 hp, är den avslutande delen av utbildningen och har 

genomförts under vecka 13 till 23, våren 2015.  

2.1 Bakgrund och problemformulering 
Det är intressant utveckling som sker just nu, där inbyggda system konstant hittar nya tillämpnings- 

områden, som bland annat inom hemelektronik och smarta hem. Men eftersom utvecklingen har 

breddats från att enbart effektivisera prestanda hos mikrokontroller- och processorer till att öka på 

funktionalitet och användarvänlighet. Ökar hela tiden kraven på systemets kompabilitet och säkerhet.  

 

Ett sätt att lösa dessa problem är att möjligöra överföringsmetoder av data anpassat efter de enheter 

som tillämpas. Karakteristiskt för inbyggda system i de här miljöerna är att de utgör anslutningsenheter 

med ett mindre fotavtryck av kod, vilket inte kräver någon högre grad av bandbredd. Det kan ofta 

handla om att samla in många olika värden från en viss miljö. Mätningarna i sig kan vara ganska enkla, 

där exempelvis enheter som vikt, antal, tryck, luftfuktighet etc. genomförs. Även kommunikationen är 

relativt enkel och utgör ofta en publikations- och prenumerationsform som kordineras av en server. 

Därmed ställs det krav på att systemet ska kunna vara flexibelt och skalbart för det antal enheter som 

behöver användas. Det enkla protokollet Message Queue Telemetry Transport (MQTT) hanterar detta 

genom att namnge varje ämne som varje enhet skickar. Därmed kan de övriga enheterna prenumerera 

på ämnet och på så sätt delges av informationen. Det är till och med så flexibelt att det kan spara ämnen 

i en kö och konsumeras när någon är intresserad att prenumererar på det. En annan skillnad mot för ett 

vanligt kösystem är att endast ett meddelande kan bli konsumerat av en prenumerant av meddelandet. I 

MQTT kan alla klienter som prenumererar på ämnet delges det, vilket förutsätter att varje skapad kö 

namnges med ett eget namn.     

 

HiveMQ har tagit fram en anpassad server (broker), för att användas över MQTT och tillämpa MQTT 

standarden fullt ut. Den lämpar sig för M2M kommunikation och för internet IoT. Där skalabilitet och 

säkerhetslösningar byggts in. Den är anpassad för att vara kompatibel med molnserver tjänster, kan 

hantera klusterlösningar, är portabel med de främst förekommande operativsystemen, kan bygga 

samman nätverk genom bridgning. Den kan även hantera både horisontal och vertikal skalabilitet och 

har en öppen lösning för pluginprogram, där HiveMQ förser brokern med egna programlösningar som 

förenklar administrationen av servern, men även öppnar upp för att skräddarsy egna program eller 

konfigurera de befintliga. Servern är skriven i Java och exekverar jar filer i ett kommandofönster när den 

körs. 

 

På företaget Omicron är nätverk och serverlösningar en del av det dagliga arbetet, MQTT skulle kunna 

vara ett protokoll som med fördel kan användas i framtida uppdrag. För att få mer kunskap och 

erfarenhet av protokollet skapades detta examensarbete, där uppgiften är att undersöka hur man kan 

upprätta protokollet, integrera det med olika mjukvarulösningar samt etablera en kommunikation 

mellan enheterna. 

 

Som ett led i undersökningen har en enkel produktprototyp skapas. Produkten är ett system för att 

hjälpa människor att sortera sina sopor och på så sätt öka på medvetenheten om återvinning och 
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källsortering samt förbättra sortering av återvinningsbart material i det egna hemmet. Ett uppsatt mål 

från de Svenska myndigheterna idag är att ca 50 % av Sveriges befolkning ska sortera sitt matavfall1. 

 

Produkten är tänkt att via en lastcell väga avfallet, spara datat om avfallets vikt i en databas för att 

sedan hämta och presentera det i en mobilapplikation, som försetts med ett anpassat gränssnitt för en 

användare. Mobilapplikationen blir således systemets ansikte utåt och den del som användaren 

kommunicerar till systemet med, där data om mängd sorterat avfall i hushållet kan presenteras samt 

hur mycket av återvinningsbart material som hushållet bidrar med genom sin sortering.  

 

Prototypen är tänkt att implementeras på utvecklingskortet CC3200 LaunchPad, baserat på Texas 

Instruments SimpleLink CC3200 processor, och visa på hur det kan användas för att lösa en enkel version 

av problemet.  

 

             2.1.1 Huvudfrågor för projektet: 

 Hur hanteras enkla/lätta protokoll som MQTT på ett säkert sätt, i en för det vanlig miljö 

 Vilka möjligheter finns det för att kunna tillämpa enkla/lätta protokoll som MQTT för en 

kommersiell produkt där skalbarhet och säkerhet är viktiga faktorer. 

2.2 Syfte 
Rapportens syfte är att redogöra för hur kommunikationen mellan CC3200 launchpad och en Android 

mobilapplikation kan genomföras i MQTT tillsammans med en MySQL databas. Det mest väsentliga för 

undersökningen är att avgöra hur tillämpningen av MQTT kan ske i en realistisk miljö med utgångspunkt 

av funktion, säkerhet och skalbarhet. 

2.3 Mål 
Examensarbetet ska resultera i en enkel produktprototyp, baserad på CC3200 LaunchPad, för vägning av 

ett hushålls avfall och tillämpa kortets fördelar på bästa möjliga sätt. 

Arbetet med prototypen ska resultera i att Omicron får en ökad kunskap om MQTT protokollet, främst 

med avseende på hur kommunikationen och implementation av protokollet sker på ett bra sätt.  

                                                           
1
 Hamrin Niclas. Smart avfallskärl – en förstudie. Umeå. Studentuppsats, sid. 17, 2015. 
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2.4 Krav för mätsystemet 

Krav nr 1 Original Utvecklingskortet CC3200 launchpad skall användas 

för systemet, eftersom det har en kraftfull processor 

med god minneskapacitet, de flesta inbyggda 

funktionaliteterna som AD omvandlare och dylikt och 

kan kommunicera via Wi-Fi. 

1 

Krav nr 2 Original Systemet skall kommunicera via Wi-Fi. 1 

Krav nr 3 Original Systemet skall i första hand drivas av 3.3 V (rek. Från 

utvecklare av kortet) som strömförsörjning. 

1 

Krav nr 4 Original En givare som mäter av vikt skall appliceras till 

utvecklingskortet, för att kunna läsa av värdena. 

1 

Krav nr 5 Original Systemet skall testas utifrån en testmall med givna 

felmarginaler, innan det godkänns för att vara färdigt. 

1 

Krav nr 6 Original I första hand ska en ”smart” givare användas. Som 

själv redovisar vikten i form av digitala värden som 

går att sparas i en variabel. 

1 

Krav nr 7 Original Koden för systemet skall skrivas antingen i CCS eller 

Energia som utvecklingsmiljöer. 

1 

Krav nr 8 Original Koden skall antingen skrivas med programspråket C 

eller Energias egna C++ baserade programspråk. 

1 

Krav nr 9 Original Systemet skall i första hand klara av att hantera indata 

från en sensor. Därefter skall tester ske varpå nästa 

beslut tas om fler indata från fler givare skall 

appliceras. 

1 

Krav nr 

10 

Original Om av någon anledning en smart givare inte går att 

införas i systemet. Skall en analog givare användas. 

2 

Krav nr 

11 

Original Om en analog givare används skall konvertering ske 

med en AD omvandlare på kortet. 

2 

Krav nr 

12 

Original Kortet ska vara energibesparande och kunna anta 

sleep-mode mellan mätningar. 

3 

Krav nr 

13 

Original Mätningar skall ske med jämna mellanrum för att ge 

en så representativ bild som möjligt av innehållet i 

avfallskärlet. 

3 

Krav nr 

14 

Original Systemet skall meddela när kärlet befinner sig utanför 

mätområdet  

3 

Figur 2-1: visar uppsatta krav för mätsystemmet.  
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2.5 Krav för datahanteringen 

Krav nr 

15 

Original Som server kommer HiveMQ server att användas. 1 

Krav nr 

16 

Original Mellan mätsystemet och servern kommer 

kommunikationen ske via ett MQTT M2M 

protokoll. 

1 

Krav nr 

18 

Original Användarkonto skall kunna upprättas för varje 

användare. Där data om mätningar och övrig 

representativ information skall sparas i en databas. 

1 

Krav nr 

19 

Original Felmeddelande skall anges om inloggning 

misslyckas. 
1 

Krav nr 

20 

Original I databasen ska uppmätt avfallsslag registreras. 2 

Krav nr 

21 

Original I databasen ska registrerade avfallsmängder sparas 

för visuellt kunna visa upp statistik. 
2 

Krav nr 

22 

Original Säkerhet ska beaktas i form av att skapa ett 

krypterat lösenord och användarid  
2 

Figur 1-2: uppsatta krav för datahanteringssystemet. 

2.6 Krav för användargränssnitt 

Krav nr 

23 

Original Skall kunna förse användaren möjlighet till 

inloggning med användarnamn och id. 
1 

Krav nr 

24 

Original Skall kunna visa aktuell vägning av aktuellt 

avfallsslag. 
1 

Krav nr 

25 

Original Skall kunna kommunicera med mätsystemet via 

databasen 
1 

Krav nr 

26 

Original Skall testas enligt en testmall innan den godkänns. 1 

Krav nr 

26 

Original Skall kunna visa vägning från två eller flera 

avfallsslag. 
2 

Krav nr 

27 

Original Skall kunna visa sorteringen av avfallsslagen i 

hushållet i procent eller liknande. (gärna grafiskt, ej 

krav!) 

2 

Krav nr 

28 

Original Skall kunna visa ”ge tips” om hur hushållet kan 

optimera sin sortering 
2 

Krav nr 

29 

Original Skall kunna visa den besparing som görs vid olika 

typer av sortering 
3 

Figur 2-2: uppsatta krav för användargränssnittet. 
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2.7 Arbetsstruktur 
Examensarbetet genomfördes med hjälp av en förenklad Scrum modell med syfte att planera ett 

effektivt sätt att genomföra arbetet för de olika momenten som inplanerades i det. 

Figur 2-4 visar hur arbetet var upplagt, projektplanering genomfördes vid projektets start. Därefter 

påbörjades en förstudie som löpte under de tre första veckorna. Syftet med förstudien var främst att 

undersöka befintlig teknik och underlag för produkten, dess tekniska svagheter samt den aktuella 

forskningen på området. Efter slutförd förstudie kunde delar ur den användas för att genoföra 

strategiska val för konstruktionen av produkten. Mot examensarbetets slut spenderades den mesta 

tiden till projektrapportskrivning, planering av projektets presentation samt färdigställande av 

produktprototypen. 

 

Figur 2- 3: arbetsschema för examensarbetet 

2.8 Avgränsningar 
Under arbetets förstudie undersöktes begreppet IoT, molnserver och mobilapplikationsutveckling med 

dess tillämpbara metoder. Alla aspekter av implementation kommer dock inte hinna hanteras och 

undersökas i detalj. Därför kommer ingen jämförelse göras av alternativa implementationslösningar och 

den bästa lösningen kommer sannolikt inte vara den som implementeras. Konstruktionen kommer 
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därför genomföras utifrån rekommendationer, teoretisk data och antaganden som kan vara passande 

för uppgiften.  

Strömförsörjningen för produkten kommer uteslutas helt då denna bedöms utgöra en för stor del i sig 

för att hinna konstrueras. Även detektering av avfallsslag och själva hanteringen av avfallet, utesluts av 

samma själ. Istället kommer fokus ligga på i första hand att upprätta en kommunikation för systemet 

som är genomlöpande för de olika delarna mätsystem – server (hantering av data) – integrerbart 

användargränssnitt, med extra fokus på det enkla kommunikationsprotokollet MQTT.   

2.9 Disposition 
Rapporten är uppdelad i 7 kapitel vilka bör läsas i ordning. Kapitel 2 är en introduktion till rapporten och 

beskriver bland annat bakgrund, problem och syfte med examensarbetet. Här beskrivs även kort hur 

tiden disponerats under arbetet samt vilka avgränsningar som har genomförts. 

I kapitel 3 beskrivs mjukvara som använts i systemet, metoder för kommunikation mellan de olika 

delarna av systemet samt metoder och bakgrundsmaterial som behövs för att erhålla en god förståelse 

av den utvecklade produkten. 

I kapitel 4 redogörs för hur arbetet hargenomförts och vilka val och förutsättningar som har antagits. 

Kapitel 5 beskriver hur systemet har konstruerats samt hur det de konstruerade delarna fungerar. 

Kapitel 6 presenterar det färdiga systemet samt två andra teoretiska modeller som beskriver hur 

systemet kan uppnå en säkerhetsarkitektur samt vilka möjligheter det finns för att göra det skalbart i 

förstorande eller förminskande. 

Kapitel 7 avslutar rapporten med slutsatser och diskussion av arbetet. 

3 Bakgrundsmaterial 
Detta avsnitt beskriver delar av det bakgrundsmaterial som använts för att kunna utveckla den färdiga 

produktprototypen. Olika lösningsmodeller presenteras som använts för den färdiga produkten. 

3.1 Android mobilapplikation som ett interaktivt användargränssnitt 
För att en användare ska kunna kommunicera med det tänkta systemet valdes en mobilapplikation, där 

både indata som registreringsuppgifter för användaren går att manuellt föras in samt även läsa av olika 

värden som skickas från mätsystemet. 

3.2 Android Studio (AS) 
Är en integrerad utvecklingsmiljö för att konstruera och utveckla mobila applikationer för Android 

baserade mobila enheter. Dess grundstomme består av en kodredigerare vilken baserar sig på IntelliJ 

IDEA som är en Java Integrated Development Environment (IDE). I programmet utvecklas en applikation 

i projektform, därigenom skapas en projektvy där de mest användbara källfilerna och byggfilerna 

mappas tillsammans med mainfest filer, vilka utgör rotkatalogen för applikationen och tillhandahåller 

viktig information. För att bygga projektet använder sig Android av byggverktyget Gradle som ett plugin 

program vilket baserar sig på Groovy - Domain Specific Language (DSL). Gradle skripts består av vanliga 

textfiler där bland annat build konfigurationsfiler används, som hanterar inställningar för hur olika 

projekt ska byggas. Exempelvis om olika varianter eller versioner av Aplikation Package Konfiguration 

(APK), ska tillämpas. Detta minimerar antalet projekt eller moduler som är tänkt att skapas för varje 
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version. res katalogen hanterar externa resurser som hämtade filer, se figur 3-1, innehållandes bilder 

eller olika mallar för användargränssnitt med mera2. 

 

Figur 3-1: visar olika filalternativ i ett Androidprojekt  

3.3 Bygga systemet 
För att bygga, testa, köra och paketera en applikation finns Android build system. Under byggprocessen 

genereras många filer som tillsammans packas till en .apk-fil dvs. den fil som ”utgör” applikationen. 

Byggprocessen består av många verktyg och processer vilka skapar var sin del med de sammanslagna 

filer som behövs för att den egenskap som byggs i processen, ska kunna realiseras i applikationen. Build 

system hämtar alla sina resurser från konfigurerade product flavors (Android benämner olika versioner 

vid olika smaker), build types och dependensies. Om fler än en resurs innehar samma namn skrivs de 

över efter en viss hierarkisk struktur. Nedan följer en genomgång av olika verktyg som används i build 

system processen. I figur 3-2 nedan, illustreras även hur verktygens samhörighet ser ut med andra 

verktyg och resurser i byggprocessen: 

                                                           
2
 Build system overview, Android studio, april 2015 [online]. 
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Figur 3-2: visar huvuddelar i byggprocessen. 
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3.4 Köra systemet (applikationens livscykel) 
Aktiviteter i systemet hanteras som en aktivitetsstack. När en ny aktivitet startar, placeras den på 

toppen på stacken och blir den körbara aktiviteten. Den tidigare aktiviteten som finns under blir körbar 

när den nya aktiviteten avslutas. En aktivitet har normalt tre tillstånd: 

 Den kan vara aktiv och köras när den ligger på toppen av stacken. 

 Om en aktivitet syns men inte används för tillfället (vilket kan vara fallet om aktiviteten inte 

utgör hela sin storlek på skärmen eller är genomskinlig), detta kan bero på någon annan 

händelse sker som har högre prioritet, som att ett samtal inkommer till en mobiltelefon. Då 

hamnar aktiviteten i paus tillståndet. En pausad aktivitet är fortfarande levande och kan köras 

igång när den är tänkt att köras. 

 Om en aktivitet inte körs igång efter att den stoppats eller hindras av en annan aktivitet som 

också körs, kan den stoppas och avslutas.  

Diagramet i figur 3-3 nedan, visar de olika tillstånd en applikation kan anta. De två första funktionerna 

onCreate() och onStart() initialiserar och kör igång aktiviteten. När något inträffar i gränssnittet kan dess 

tillstånd hamna i onPaus() för att sedan gå vidare till antingen onResume() eller onStop() beroende på 

om aktiviteten bedöms att fortfarande vara aktiv eller ej. Om aktiviteten bedöms som avslutad går den 

slutligen till onDestroy() för att avslutas.  

 

Figur 3-3: Visas applikationens livscykel och de delar som kordinerar denna. 
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3.5 Arbetsmoment 
Utvecklandet av applikationen sker i olika moment med befintliga verktyg som Android studio förser via 

sitt SDK. Nedan följer en beskrivning av de olika arbetsverktygen.   

3.5.1 Inställningar 
Under denna fas installeras och konfigureras utvecklingsmiljön, enligt figur 3-4. 

 

Figur 3-4: visar de delar som sker under inställningsfasen. 

För att använda utvecklingsmiljön måste den konfigureras till det operativsystem som den kommer att 

köras i. Även installera Android Software Development Kit (SDK), vilket innehåller ett flertal 

utvecklingsverktyg. Bland annat debugger, bibliotek, enhetsemulator, dokumentation, exempelkod och 

självstudiekurser3.  

I AS kan en användare testa sin tänkta applikation på två sätt, med enhetsemulatorn skapas en virituell 

version av en mobiltelefon, utifrån en vald mobil modell. Eller så kan en användare välja att konfigurera 

sin egna mobila enhet och installera en testapplikation på den fysiska enheten för att köra applikationen 

i ett verkligt scenario3.    

En modul inom ett projekt är den första nivån av inkapsling vilken innesluter specifika källfiler och 

resurser. Android SDK kräver att ett projekt skapas i en specifik struktur, därför används modul 

funktionaliteten. Exempel på moduler är applikationsmoduler, vilka innehåller källkoder, resursfiler, och 

inställningar för API nivåer. Test moduler med kod för att kunna testa applikationen. Bibloteks moduler 

med källkoder och användbara bibliotek. Även motormoduler vilka tillåter backend integration till 

molntjänster. Den tillåter bland annat att implementera funktionell användning, som att spara 

andvändardata till en molndatabas och många fler funktioner kopplade till molnservertjänster3.  

3.5.2 Utveckling 
Under denna fas sker den största delen av projektutvecklingen, enligt figur 3-5. 

 

Figur 3-5: Visar vad som utförs under utvecklingsfasen. 

När ett projekt väl skapas i AS väljer användaren ett lämpligt namn till applikationen. Den får även 

bestämma dess formfaktorer, där vilken tänkt fysisk enhet applikationen ska utvecklas för som 

mobiltelefon, läsplatta, TV, (enhetens) storlek, bärbart/kroppsburet eller Google glass. Den valda 

                                                           
3
 Manging projects overview, Android studio, april 2015 [online] 
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formfaktorn bildar sedan de olika applikationsmodulerna i projektet. För varje formfaktor kan sedan 

bestämmas en Applikation Programmering Interface (API) - nivå. Detta har betydelse för hur kompatibel 

den tänkta applikationen ska vara med de Androidsystem som används ute på marknaden, där olika 

system har distribuerats olika mycket, för olika enheter4 .  

 

Sista konfigureringsvalet, innan själva utvecklandet av applikationen börjar, är att sätta vilken typ av 

aktivitet som kan väljas till applikationen. Här handlar det om att distribuera applikationen i sitt format. 

Exempelvis om den kommer använda hela skärmen eller dela in den i olika delar för olika 

användningsområden som ringa via telefonen, ta ett foto, skicka ett email eller visa en karta med mera. 

När inställningarna är genomförda skapar AS den valda strukturen för projektet och öppnar 

utvecklingsmiljön med de olika modulerna i en folder4.  

 

AS stödjer drag-och-släpp format när aktiviteter och utseendet på applikationen ska utvecklas, därefter 

kan utvecklaren via menyer sätta olika förvalda eller eget skapade marginaler och värden för 

applikationens utseende och funktioner. Där exempelvis en knapp kan väljas från en menylist, dras in till 

den virituella animationen av den tänkta applikationen och sedan släppas vid en lämplig position. 

Därefter kan utveklaren namnge knappen, konfigurera den till en aktivitet (exempelvis visa ett 

meddelande om den trycks ner), eller bestämma knappens storlek med mera. Varje objekt som skapas 

får en unik identitet som gör det enkelt att skilja dem åt.  Samma funktioner går att uppnå via ett kodat 

format i en XML fil, där samma marginaler och utseendeformat samt funktionsmöjligheter går att 

konfigureras, se figur 3-64. 

 

Figur 3-6: Visar XML filen tillsammans med en visuell bild av applikationen när den konstrueras. 

När sedan en ny aktivitet ska utvecklas, skapar användaren en ny aktivitetsfil. Denna aktivitet har 

samma standardutseende som den första aktiviteten. Ska funktioner implementeras i en aktivitet, 

                                                           
4
 Managing projects from Android studio, Android studio, april 2015 [online]. 
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exempelvis om den skapade knappen ska visa en inloggningsruta när den aktiveras, kan en java fil med 

tillhörande java klass skapas i projektet. I filen går det sedan att skriva olika funktioner som lämpar sig 

för den tänkta applikationen4. 

När det börjar närma sig att testa den utvecklade applikationen, kompileras och packas samtliga 

moduler för projektet till .apk filer, vilka utgör applikationens binärfiler, se figur 3-7. Dessa filer 

innehåller all information som behövs för att kunna köra applikationen på en fysisk enhet eller emulator. 

Men för att kunna köra applikationen, måste den även vara signerad via debug eller release läget i AS5. 

Utvecklingsprocessen gestaltas i bild 3-7.  

 

Figur 3-7: Visar kompileringsprocessen över applikationen. 

                                                           
5
 Building and running, Android studio, april 2015 [online]. 
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3.5.3 Publicering 

Utgör den sista fasen i applikationsutvecklingen, enligt figur 3-8. 

 

Figur 3-8: Visar de delar som sker under publiseringsfasen. 

I den här fasen testas och byggs applikationen för att kunna publicera och distribuera den inför 

eventuella användare på en marknad (denna del uteslöts för systemet eftersom det utgör en prototyp 

och därmed fanns inget behov av publicering av den).  

3.6 MQTT för att hantera kommunikationen mellan mätsystemet och 

databasen. 
Eftersom de data som skickas från kortet är litet eller få, bör transportprotokollet som används, vara 

anpassat för att hantera det på ett effektivt sätt. Med andra protokoll kan exempelvis en onödigt lång 

payload skickas som segar ner överföringen eller att själva protokollet verkar över flera lager i nätverket. 

Eftersom MQTT saknade de egenskaperna valdes det att användas för systemet.    

3.7 MQTT 
kan beskrivas som ett lätt, öppet och enkelt protokoll, vilket i sin tur möjliggör många 

användningsområden. Även inom begränsade miljöer, som vid M2M kommunikation och IoT lösningar6. 

Det används bland annat tillsammans med HiveMQ som är en klientbaserad server där 

kommunikationen bygger på ett förhållande av att publicera och prenumerera på meddelanden, se figur 

3-9. 

Protokollet togs fram av IBM under slutet av 1990-talet. Då behov uppstod efter en kommunikationsväg 

med krav som innebar en minimal batteriförbrukning och bandbredsanvändning. Protokollet var då 

tänkt för oljeledningar som skulle anslutas via en sattelituppkoppling. Tre år efter framtagandet 

standardiserades MQTT genom OASIS, som är en öppen organisation med flera numera tillämpade 

standardiseringar6. 

En skillnad mellan kommunikationen inom MQTT och en vanlig server kommunikation är själva 

publicera/prenumerera modellen. I en vanlig serveruppsättning kommunicerar klienten direkt till en 

ändpunkt. I MQTT frikopplas den publicerande klienten från de övriga prenumererande klienterna. 

Detta innebär att varken publicerings- eller prenumerationssidan vet om varandras existens. Denna 

modell är möjlig på grund av den tredje komponenten i kommunikationen, servern (brokern), som 

                                                           
6
 MQTT essentials: Part 1 –Introducing MQTT, HiveMQ, april 2015 [online]. 
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känner till både den publicerande och prenumererande klienten eller klienterna och filtrerar alla 

inkommande meddelanden för att distribuera dem därefter7. 

För att detta ska vara möjligt behöver klienterna veta om adress eller IP-adress och den anslutna porten 

till brokern. De kan integrera med varandra utan att vara uppkopplade samtidigt eller vara 

synkroniserade i sin anslutning till varandra. Eftersom brokern har möjliget att kunna lagra 

meddelanden för klienter som är nedkopplade för tillfället. Detta kräver dock två villkor. Klienten har 

anslutits en gång och dess session är aktuell, samt att den prenumererar på ett ämne med Quailty of 

Service (QoS) större än 07.  

MQTT har också möjligheten att frikoppla synkroniseringen, eftersom de flesta klientbiblioteken arbetar 

asynkront och baserar sig på återkoppling, eller liknande modeller. Därigenom kan andra uppgifter 

utföras medan den väntar på inkommande eller publicerande meddelanden. Vissa biblotek har en 

synkron uppsättning av API:er vilka väntar in ett visst meddelande, men har därefter ett asynkront flöde 

när övriga meddelanden skickas, vilket medför att även dessa går att använda. En annan skillnad mellan 

MQTT och andra publicerings/prenumerations server protokoll är att de flesta Pub/Pre modeller har den 

mesta logiken inbyggt i sin server, medan MQTT använder sig av det motsatta i form av ett 

klientbibliotek vilket i sin tur gör det till ett lätt och enkelt protokoll7.      

Frikoppling sker på tre olika sätt rums, tids och synkronisering. Brokern kan alltså filtrera alla 

meddelanden, så varje prenumerant endast får de meddelanden som den är intresserad av. I första 

hand baseras filtreringen på ämnes-filtrering, vilket utgör en del av det sändande meddelandet. Den 

mottagande klienten prenumererar på det eller de ämnen som den är intresserad av och meddelar 

detta för brokern, därefter vidarebefordrar brokern endast dessa meddelanden till klienten. Strukturen 

på ett ämne är generellt en sträng med en hierarkisk struktur, vilken tillåter filtrering baserad på endast 

ett antal uttryck i strängen7.  

Filtreringen kan även inriktas till att basera sig på innehållet i det meddelande som publiceras till 

brokern. Då använder sig brokern av ett specifikt språk för att filtrera innehåll i meddelandet. Detta gör 

att de prenumererande klienterna kan göra förfrågningar på meddelanden de är intresserade av. En 

nackdel med detta tillvägagångssätt är att innehållet av ett meddelande måste vara känt innan filtrering 

och prenumerering kan ske och meddelandet kan inte krypteras eller ändras på ett enkelt sätt när en 

prenumeration upprättats från någon klient7.   

Det finns även en tredje modell för att välja ut meddelanden som är publicerade i brokern, för en eller 

flera prenumererande klienter. När objekt-orienterat språk används kan filtrering basera sig på den typ 

eller klass som meddelandet (händelsen) tillhör. I det här fallet kan en prenumerant lyssna på alla 

meddelanden, för att sålla ut vilka som är intressanta.  

                                                           
7
 MQTT essentials: Part 2 – Publish & Subscribe, HiveMQ, april 2015 [online]. 
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Figur 3-9: MQTT publicering/prenumerering. 

Denna uppsättning förenklar även skalbiliteten till skillnad mot en traditionell server klient uppsättning. 

Operationer vid brokern kan utföras parallellt och vara händelsestyrd7.  

Om man tittar mer specifikt på de olika rollerna i MQTT kommunikationen så finns först och främst 

klienten, vars roll är att skapa och skicka meddelanden. Eller ta emot och läsa de skickade 

meddelandena. En MQTT klient är egentligen vilken enhet som helst, från mikrokontroller upp till en 

fullt utvecklad server, som kör ett MQTT bibliotek installerat på sig och är uppkopplad till MQTT 

brokern, över någon form av nätverk. Det kan även vara exempelvis en liten och resursbegränsande 

enhet, som är uppkopplad över ett trådlöst nätverk. Eller en dator som kör en grafisk MQTT klient för 

test syfte. Den grundläggande förutsättningen för att en enhet ska kunna nyttja MQTT protokollet är att 

den har en TCP/IP stack och kan prata MQTT över det. MQTT biblioteket i sig är möjligt för många olika 

programspråk, som exempelvis Android, Arduino, C, C++,C#, Go, iOS, Java, JavaScript, NET. med flera8. 

Motsatsen till klienten i kommunikationen är MQTT brokern. Beroende på vilken konkret 

implementation, kan brokern hantera upp till tusen anslutningar av MQTT klienter. Brokerns 

huvudansvar är att ta mot alla meddelanden, filtrera dem, avgöra vem eller vilka klienter som är 

intresserade av det och skicka det vidare till dessa prenumeranter. Den handahåller också alla 

uppkopplade men inte aktiva sessioner från prenumererande klienter och missade meddelanden. En 

annan viktig uppgift som brokern har är att autentisera och ge befogenhet till klienter8.  

  

                                                           
8
 MQTT essentials: Part 3 – Client, broker and connection establishment, HiveMQ, april 2015 [online] 
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3.7.1 MQTT anslutning 
MQTT protokollet är baserat ovanpå TCP/IP och både klient och broker behöver en TCP/IP stack, vilket 

gestaltas i figur 3-10. 

 

Figur 3-10: Visar hur MQTT verkar över TCP och IP. 

Själva anslutningen initieras genom att en klient skickar ett anslutningsmeddelande, CONNECT till 

brokern. Brokern i sin tur svarar med ett bekräftande meddelande, CONNACK och en status kod, se figur 

3-11. När en anslutning är initierad kommer MQTT hålla anslutningen öppen, ända tills klienten skickar 

ett koppla ifrån meddelande eller ifall anslutningen tappas eller störs ut8. 

 

Figur 3-11: visar anslutningen av en klient till brokern. 

En vanligt förekommande situation är att MQTT klienter befinner sig bakom routrar, vilka använder 

nätverks adressöversättare (NAT) med uppgift att översätta från en privat nätverksadress som 

192.168.x.x, 10.0.x.x till en publik adress. Detta löser klienten genom att, som tidigare nämnt, skicka sitt 

anslutnings kommando CONNECT. Brokern i sin tur har en publik adress och anslutningen kommer att 

vara öppen för att skicka och motta meddelanden i dubbelriktad riktning efter det initierade CONNECT8.   

Tittar man närmare på ett MQTT anslutnings kommando så har det en del tillbyggda funktioner, se figur 

3-12. Om exempelvis ett anslutnings meddelande ej fungerar av någon anledning, eller det tar för lång 

tid från att öppna en nätverks socket till att stänga den, kommer brokern att stänga anslutningen. Detta 

beteende undviker att skadliga klienter kan sega ner brokern via hackerattacker. En bra uppbyggd 

anslutning ska innehålla eller skicka med följande innehåll i sitt anslutnings meddelande: 
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Figur 3-12: Visar vilka delar som kan skickas med anslutningsmeddelandet CONNECT. 

Nedanför följer en genomgång av varje informationsdel som bör finnas med i ett 

anslutningsmeddelande8. 

3.7.1.1 ClientId 

Är varje MQTT klients identifikation, när den ansluter till en broker. Det bör vara unikt för varje 

anslutning till en ny broker. Brokern använder det för att identifiera klienten och det nuvarande 

tillståndet klienten befinner sig i. Det finns även alternativet att skicka ett tomt klient-id om förhållandet 

är att inget tillstånd är nödvändigt att presentera för brokern. Detta resulterar således i en anslutning 

utan något tillstånd. Ett tillstånd är följande då cleanSession är true, annars kommer en anslutning aldrig 

att ske8. 

3.7.1.2 CleanSession 

Clean session flaggan indikerar för brokern, om klienten vill upprätta en långvarig session. En långvarig 

anslutning (CleanSession är false) menas, att brokern kommer lagra all prenumerationer från klienten 

och alla missade meddelanden, när den prenumererar via QoS 1 eller 2. Om cleanSession är satt till true, 

kommer brokern att inte lagra någonting för klienten och därmed kasta all information från tidigare 

långvariga anslutningar8. 

3.7.1.3 Username/Password 

MQTT tillåter att en klient kan skicka sitt användarnamn och lösenord för autentisering och 

tillståndsgivande. Vanligtvis skickas dessa uppgifter som vanlig text. Om uppgifterna krypteras eller 

hashas genom implementering, eller om TLS används, rekommenderas att använda användarnamn och 

lösenord tillsammans med en säker transport av dessa uppgifter. I många brokers finns möjligheten att 

autentisera klienter med ett SSL certifikat, då behövs inget användarnamn eller lösenord användas8 .  

3.7.1.4 Will meddelandet 

Will meddelandet kan ses vara synonymt med samma egenskap som ett testamente, och är en del av 

den sista eller senaste informationen som skickas om en anslutning upphör. Det tillåter att meddela 

andra klienter, när en klient kopplar ifrån på ett osnyggt sätt, genom att exempelvis bara koppla från 

mitt i en publicering eller liknande, om något fel har inträffat. Brokern skickar då detta meddelande i 

klientens vägnar8. 
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3.7.1.5 KeepAlive 

Utgör ett tidsintervall som klienten åtar sig genom att skicka återkommande PING förfrågningar till 

brokern. Brokern svarar då med ett PING meddelande, vilket medför att båda deltagarna kan avgöra om 

den andre fortfarande är ”levande” och anträffbar8.  

 

3.7.1.6 CONNACK meddelandet 

CONNACK meddelandet innehåller endast två data värden; sessionPresent flag och connect return 

code8. 

 

3.7.1.7 Session present flag 

Flaggan indikerar om en brokern redan har en långvarig session från klienteten sedan tidigare 

anslutningar. Om en klient ansluter och har CleanSession satt till true, kommer session present flag alltid 

att vara false, eftersom det inte finns någon session tillgänglig. Om klienten har satt CleanSession 

flaggan till false, kommer session present flag vara beroende av om det finns någon sessions information 

tillgänglig för clientId. Om det finns någon sessionsinformation lagrad, kommer flaggan vara satt till true 

och råder det motsatta förhållandet kommer den vara satt till false. Flaggan i sig hjälper klienten att 

avgöra om den måste prenumerera till ett ämne eller om detta ämne/ämnen fortfarande är lagrade i 

dennes sessionslogger8. 

3.7.1.8 Connect acknowledge flag 

Den andra flaggan i CONNACK meddelandet signalerar klienten, om anslutningsförsöket var lyckat. om 

Inträffade något fel meddelar den vad som orsakade att anslutningen felade, se figur 3-13 och 3-148. 

 

 
Figur 3-13: Visar vad som skickas med anslutningskommandot CONNACK. 
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Figur 3-14: Visar de retur koder som kan användas beroende på vilken händelse som inträffar när en anslutning sker. 

3.7.2 Publicera 
När en klient ska publicera ett meddelande skapar klienten ett ämne för meddelandet, liknande 

meddelandets rubrik. Som tidigare nämnt, gör det att andra klienter har möjlighet att prenumerera på 

just detta meddelande om de finner det intressant. Ämnet använder sig även brokern av för att 

förmedla meddelandet till en eller flera konsumerande klienter. Med varje meddelande kommer även 

en payload som innehåller själva datat, att överföras i byte format. MQTT gör ingen skillnad på i vilket 

format payloden är konstruerad i. Det fungerar lika väl med binärt data som textbaserad data. Även XML 

eller JSON. Ett publicerat meddelande innehåller även några attribut som beskrivs i detalj nedan och i 

figur 3-159. 

 

Figur 3-15: VIsar uppbyggnaden av publiceringskommandot PUBLISH. 

3.7.2.1 topicName   

Utgörs av en enkel sträng, vilken är hierarkiskt strukturerad med framåtlutande slash tecken som avgör 

nivån. Ett exempel skulle kunna vara:  

                                                           
9
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”myhome/livingroom/temperature”  

 

eller  

 

”Germany/Munich/Octoberfest/people”9.  

 

3.7.2.2 qos 

utgör vilken nivå av garanterad sändning av meddelandet som kan väljas, för att meddelandet ska nå till 

andra sidan där mottagaren finns (klient eller broker). Mer om detta beskrivs senare i rapporten9.  

3.7.2.3 retainFlag 

Den här flaggan avgör om meddelandet kommer att sparas av brokern som det senaste kända värdet. 

Det innebär att nya klienter som prenumererar på ämnet kommer att få det senaste sparade 

meddelandet från detta ämne direkt efter att de börjat prenumerera9. 

3.7.2.4 payload 

Detta utgör själva innehållet i meddealandet. MQTT är data agnostiker vilket innebär att det mesta går 

att skicka över protokollet, det finns möjligheter att skicka bilder, texter (oavsett kodformat), krypterat 

data och all möjlig virituell data i binär form9.   

3.7.2.5 packetId 

Är en unik identifierare mellan klient och broker för att kunna identifiera ett meddelande i en 

meddelandeström. Detta gäller dock bara för förvald QoS större än noll.  

3.7.2.6 DUP Flag 

Duplicerings flaggan indikerar att ett meddelande är ett duplikat och återställs eftersom den andra sidan 

inte bekräftade original meddelandet. Även denna funktion gäller för QoS större än noll. Denna 

mekanism handhålls typiskt av klientbiblioteket eller i brokern som en implementationsdetalj. 

 

Så när en klient publicerar till en MQTT broker, kommer brokern att läsa det som publicerats, bekräfta 

det om detta är nödvändigt (vilket beror på vilken QoS inställning som används), för att sedan processa 

meddelandet, se figur 3-16. Processa innebär att avgöra vilka klienter som prenumererar på ämnet, och 

sedan skicka meddelandet till de valda klienterna som prenumererar på ämnet9. 

 
Figur 3-16: Visar hur ett meddelande publiceras i brokern. 

3.7.3 Prenumeration 
Ett prenumerationsmeddelande är rätt enkelt uppbyggt, se figur 3-17. Det innehåller en unik 

paketidentitet och en lista av prenumerationer. Nedan beskrivs det mer i detalj9: 
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Figur 3-17: visar uppbyggnden av ett prenumerationsmeddelnde. 

3.7.3.1 packetId 

Är en unik identifierare mellan klient och broker för att identifiera ett meddelande i en meddelande 

ström. Denna funktion är endast relevant för QoS inställningar större än noll. Funktionen ställs in i klient 

och brokerns bibliotek9. 

3.7.3.2 Lista av prenumerationer 

Ett prenumerationsmeddelande kan innehålla ett godtyckligt antal nummer av prenumerationer för en 

klient. Varje prenumeration innehåller information om valt ämne och QoS nivå. Ämnet i 

prenumerationsmeddelandet kan också innehålla wildcards, vilka gör det möjligt att prenumerera på ett 

speciellt ämnes mönster. Om ett flertal överlappande prenumerationer finns för en klient, kommer det 

meddelande med den högsta QoS nivån användas av brokern för att leverera meddelandena9. 

3.7.3.3 SUBACK 

Varje prenumeration som upprättas blir bekräftad av brokern genom att den skickar ett bekräftande till 

klienten i form av ett SUBACK meddelande. Detta meddelande innehåller samma paket identifierare 

som i det original prenumerations meddelande (för att identifiera meddelandet) och en lista av 

returkoder, se figur 3-189.  

 

 
Figur 4-18 bekräftelsemeddelandet då ett meddelande skickats i brokern. 
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3.7.3.4 packetId 

Är en unik identifierare som används för att identifiera ett meddelande. Det är samma som används i 

prenumerationsmeddelandet9. 

3.7.3.5 returnCode 

Brokern skickar en returkod för varje ämne/QoS-par som mottas i prenumerationsmeddelandet. Så om 

prenumerationsmeddelandet innehåller fem prenumerationer, kommer det finnas fem retur koder för 

att bekräfta varje meddelande med QoS nivån bekräftad av brokern. Blev prenumerationen underkänd 

av brokern, kommer brokern att svara med en returkod som bekräftar en misslyckad prenumeration av 

det valda ämnet, se figur 3-19. 

 

 
Figur 3-19 olika retur koder som använd beroende av vilken QoS nivå som används. 

 
Figur 3-20 visar hur ett meddelande publiceras. 

Efter att en klient har lyckats skicka prenumerationsmeddelandet och tagit emot SUBACK meddelandet, 

kommer den att kunna motta varje publicerat meddelande som matchar ämnet av prenumerationen, se 

figur 3-20, ovan9. 

3.7.3.6 Avanmäl Prenumeration 

Detta meddelande tar bort existerande prenumerationer av en klient vid brokern. Meddelandet liknar 

prenumerationsmeddelandet, med en paketidentifierare och lista av ämnen, se figur 3-219: 
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Figur 3-21: UNSUBSCRIBE skickas då prenumereringen av meddelandet ska avslutas. 

3.7.3.7 packetId 

Är en unik identifierare för att identifiera ett meddelande9.  

3.7.3.8 Lista av ämnen 

Listan innehåller ett okänt antal nummer av ämnen, som klienten önskar att avsluta sin prenumeration 

från. Det behövs endast bara att skicka ämnet som en sträng utan inställningar för QoS. 

Prenumerationen avslutas oavsett QoS inställning9. 

3.7.3.9 UNSUBACK 

Ska ingen prenumeration på ämnet ske skickar brokern ett UNSUBACK meddelande. Detta meddelande 

innehåller endast en paketidentifierare, se figur 3-229. 

 

 
Figur 3-22: bekräftelse kommandot UNSUBACK anger att prenumerationen upphört. 

3.7.3.10 packetId 

Utgör en unik identifierare för att identifiera ett specifikt meddelande, se figur 3-23. 
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Figur 3-23: visar hur en prenumerering upphör i HiveMQ. 

Efter att mottagit UNSUBACK från brokern, kan klienten anta att prenumerationerna i UNSUBSCRIBE 

meddelandena är borttagna9. 

 

3.7.4 Ämnen 
Ett ämne består av en UTF-8 sträng, som används av brokern för att filtrera meddelanden för varje 

ansluten klient. Ett ämne består av en eller flera nivåer. Varje ämnesnivå är separerad via ett slash 

tecken, se figur 3-24. 

 
Figur 3-24: hur ämnesnivåer skapas. 

I jämförelse med en meddelandekö är ett ämne väldigt lättviktigt. Det finns exempelvis inget behov för 

en klient att skapa ett visst önskvärt ämne innan någon publicering eller prenumeration sker, eftersom 

brokern accepterar varje giltigt ämne utan någon förinitialisering, se exempel ämnen i figur 3-2510. 

 

Figur 3-25: exempel på upplägg av ämnen. 

Grundläggande för att skapa ett ämne är att varje ämne måste ha åtminstone ett tecken för att vara 

godkänt och det kan också innehålla mellanrum. Ett ämne är också skiftlägeskänsliga, vilket ger  

myhome/temperature och MyHome/Temperature två individuella ämnen. Därmed kan även ett enskilt 

slashtecken i sig utgöra ett ämne10. 
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3.7.4.1 Wildcards 

När en klient prenumererar på ett ämne kan den använda det ämne som meddelandet var publicerat för 

eller så kan den välja att prenumerera på fler ämnen på en gång genom att använda sig av wildcards. Ett 

wildcard kan endast användas när prenumerering på ämnen sker. Det finns två typer av wildcards, enkel 

nivå och flertalet nivåer av wildcards10. 

 

3.7.4.2 Enkel nivå: + 

Som dess namn antyder, är en enkel nivå av wildcard ett substitut för ett ämnes nivå. Plus tecknet 

representerar en enkel nivå av wildcard i ämnet, se figur 3-26. 

 

 
Figur 3-26: När man vill att temperature ska förenas i all sökning av ämnen. 

Ett ämne kan alltså matchas med andra ämnen inklusive ett ämne med ett wildcard i sig om det 

innehåller en godtyckligt sträng istället för sitt wildcard. Som ett exempel, skulle en prenumeration på 

ämnet, myhome/groundfloor/+/temperature kunna matchas med eller inte matchas med följande 

ämnen, enligt figur 3-2710: 

 

Figur 3-27: Exempel påmatchingar av ämnet  myhome/groundfloor/+/temperature. 

3.7.4.3 Flertalet nivåer: # 

Medan en enskild nivå av wildcard endast täcker ett ämnes nivå, kommer ett wildcard som täcker ett 

flertalet nivåer täcka sökningar för ett okänt antal sökningar. För att bestämma de matchande ämnena 

krävs det wildcard som består av flertalet nivåer, alltid utgör det sista tecknet i ämnesraden och att det 

föregås av ett slash tecken, se figur 3-28. 

 
Figur 3-28: Visar olika exempel på ämnen som kan kombineras via wildcard funktionen. 

En klient som prenumererar på ett ämne som innehåller en flernivå av wildcard får alla meddelanden 

som startar med samma ämnesmönster innan wildcard tecknet, oavsett hur långt eller djupt ämnet är 

uppspaltat innan tecknet10. 
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3.7.4.4 Ämnen som börjar med $ 

I normala fall kan ämnen namnges hur användaren själv finner det lämpligt för det meddelande den ska 

skicka, utom då ämnesraden börjar med $ - tecknet, som behandlas som ett undantag. Det utgör 

exempelvis inte en del av prenumerationssökningen när prenumerationen innehåller ett # - tecken. 

Eftersom dessa tecken är reserverade och används vid intern statistik av MQTT brokern. Därför är det 

inte möjligt för klienter att publicera meddelanden till dessa ämnen, se exempel i figur 3-2910.  

 

 
Figur 3-29: Visar exempel på reserverade ord. 

3.7.5 Quality of Service 
Quality of Service (QoS) nivån utgör en överenskommelse mellan sändare och mottagare om ett 

meddelande avseende garantier om att leverera ett meddelande. Det finns 3 QoS nivåer i MQTT: 

 

 Som mest en gång (0) 

 Minst en gång (1) 

 Exakt en gång (2) 

 

När man talar om QoS finns det alltid två olika transportvägar som bör beaktas, för att leverera ett 

meddelande i MQTT. Den ena vägen är från den publicerande klienten till brokern, den andra är från 

brokern till en prenumererande klient. Det finns vissa skillnader dock mellan de båda vägarna. QoS nivån 

för den publicerande klienten till brokern är beroende av vilken QoS nivå klienten sätter för ett specifikt 

meddelande. När brokern sedan överför meddelandet till en prenumererande klient, använder den sig 

av samma QoS nivå som sattes av den tidigare publicerande klienten. Därigenom kan det ske en 

nedgradering av QoS nivån mellan de båda transportvägarna och för den prenumererande klienten11. 

    

3.7.5.1 Varför är QoS viktigt? 

QoS är en avgörande funktion för MQTT, det gör kommunikationen i ett opålitligt nätverk mycket 

enklare eftersom protokollet hanterar återsändningar och garanterar en viss leverans av meddelandet, 

oavsett hur opålitligt det underliggande transportlagret är. Det förser även en klient med möjligheten 

att välja QoS nivå beroende på dennes egna nätverks stabilitet och applikations logik11. 

 

3.7.5.2 Hur fungerar det? 

Hur är quality of service iimplementerat i MQTT protokollet? Nedan beskrivs varje nivå för sig. 
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3.7.5.3 QoS 0 – Som mest en gång 

Den lägsta nivån är noll, vilken garanterar bästa möjliga leverans. Ett meddelande kommer inte bli 

bekräftat av mottagaren eller lagrat och återsänt av sändaren. Detta kallas ofta för ”fire and forgett” och 

förser samma garanti som det underliggande TCP protokollet, se figur 3-30 för beskrivning11. 

 

 
Figur 3-30: Visar hur försändelser över QoS 0 sker. 

3.7.5.4 QoS 1 – Minst en gång 

När QoS nivå 1 används, garanteras att ett meddelande kommer att levereras åtminstone en gång till 

mottagaren. Men meddelandet kan också levereras fler än en gång, se figur 3-3111. 

 

 
Figur 3-31: Visar hur försändelser över QoS 1 sker. 

Avsändaren kommer lagra meddelandet tills det får en bekräftelse i form av ett PUBACK meddelande 

från mottagaren, enligt figur 3-3211. 

 

Figur 3-32: PUBACK bekräftelsen. 
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Kopplingen mellan kommandona PUBLISH och PUBACK genomförs genom att jämföra deras respektive 

identifierare för paketeten som skickas. Om ett PUBACK meddelande inte är mottagit inom en viss tid 

kommer avsändaren skicka om PUBLISH meddelandet. Om en mottagare får ett meddelande med QoS 

1, kan den hantera detta omedelbart, som exempelvis att skicka det till alla prenumererande klienter 

som är anslutna till en broker, för att sedan svara med ett PUBACK meddelande11. 

 

Flaggan som uppmärksammar duplikat (DUP flag), vilken sätts ifall ett PUBLISH är mottagit, är endast för 

interna syften och kommer inte bli processad av brokern eller en klient ifall QoS 1 råder. Mottagaren 

kommer alltså ändå skicka tillbaka PUBACK oavsett om DUP flaggan används11. 

3.7.5.5 QoS 2 

Den högsta QoS nivån är 2, vilken garanterar att varje meddelande är mottaget endast en gång av 

motparten. Det är det tryggaste men också det långsammaste quality of servis nivån. Garantin kan 

uppehållas genom två flöden fram och tillbaka mellan sändare och mottagare, enligt figur 3-33. 

 

 
Figur 3-33: Visar hur försändelsen över QoS 2 sker. 

Om en mottagare får ett QoS 2 PUBLISH kommer den att publicera detta och bekräfta försändelsen med 

ett PUBREC meddelande, se figur 3-3411. 

 

Figur 3-34: Visar bekräftelsen av försändelsen med ett PUBREC. 

Mottagaren i sin tur kommer att lagra en referens till paketet som är dess unika paket identifierare, 

fram tills den har skickat ett PUBCOMP meddelande, som bekräftar att publiceringen är färdig. Detta 

möjliggör att inte någon onödig sändning uppstår. När avsändaren får ett PUBREC, kan den kasta det 
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initierade publiceringsmeddelandet eftersom den då vet att den motsatta partnern har lyckats motta 

meddelandet. Den kommer att lagra PUBREC meddelandet och svara med ett PUBREL meddelande, se 

figur 3-3511. 

 

Figur 3-35: Efter att mottagit ett PUBREC skickas PUBREL meddelande som bekräftelse. 

Efter att mottagaren har fått PUBREL meddelandet kan den kasta varje lagrat tillstånd och därefter svara 

med ett PUBCOMP meddelande. Vilket sker på samma sätt när en avsändare mottar ett PUBCOMP 

meddelande, se figur 3-36. 

 

Figur 3-36: Bekräftelsemeddelande PUBCOMP om att meddelandet är publicerat. 

När överföringen och meddelandeflödet är färdigt, kan de båda parterna vara säkra på att meddelandet 

har blivit levererat och att sändaren också vet om detta11. 

Ansvarsfördelingen i en MQTT baserad kommunikation fördelar sig som att, när ett paket försvinner i 

leveransen till avsändaren, är avsändaren ansvarig för att återsända det sista meddelandet efter en viss 

gången tid. Detta sker när avsändaren är en MQTT klient men även när en broker skickar vidare 

meddelandet. Mottagaren å sin sida har ansvaret att svara på varje kommando meddelande i den följd 

de uppstår i kommunikationen11. 
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3.7.6 Skalbarhet 
Med sitt upplägg med dess publicera-/prenumerera förhållande, är det lätt att tillämpa MQTT och 

anpassa det i många olika situationer, utan att typiska flaskhalsar ska kunna uppstå. Ett bra exempel på 

detta är hur protokollet kan anpassas för antalet tillkopplade klienter till en broker. Ett vanligt exempel 

för detta är när de publicerade ämnena ska sparas ner i en databas. Typiska problem här är hur brokern 

hanterar den mängd av ämnen som skickas till brokern, det antal klienter som ansluter till den, och hur 

den hanterar att leverera vidare ämnena till prenumererande klienter eller databasen och lyckas 

leverera rätt ämne till rätt prenumerant respektive databas. Väsentliga funktioner för denna hantering 

utgör MQTT bibliotekets implementering i varje klient, brokerns möjlighet att spara undan inkomna 

ämnen och låta andra klienter prenumerera på dem när de har behov för det, dess möjlighet att hantera 

ämnen i en stack samt prenumerationsmöjligheten via wildcard funktionen. Detta kappittel kommer 

redogöra för hur HiveMQ tillsammans med MQTT kan hantera att leverera data som skickas från flera 

anslutna klienter till en databas. 

3.7.6.1 Implementation med en wildcard prenumerant 
Det enklaste exemplet för att uppnå en uppkoppling och lagring av datat i en databas, är att ansluta en 

klient som prenumererar på alla ämnen från brokern via en wildcard prenumeration med tecknet #. 

Detta försäkrar att klienten förses med alla meddelanden som distribueras via brokern. Klienten kan 

sedan lägga in varje meddelande till en databas varje gång ett meddelande skickas, se figur 3-37.  

 

Figur 3-37: Illustrativ bild över hur HiveMQ hanterar en klient som ansluter och lägger in meddelanden till en databas. 

Denna lösning fungerar bra i vissa fall men kan även ha sina nackdelar. Några av dessa är: 

 Hur hanterar denna lösning om den prenumererande klienten avslutar sin anslutning och vad 

händer om den sedan återansluter sig? 

 Kan den prenumererande klienten bli en flaskhals? 

 Behövs flera wildcard prenumeranter om ytterligare en databas ska anslutas? 

 Finns det något sätt att försäkra sig om att varje meddelande kommer bli skickat endast en 

gång? 

3.7.6.2 Vad händer när en prenumerant avslutar sin anslutning eller återansluter till 

brokern? 

Situationen är alltså en prenumerant som prenumererar på alla meddelanden från brokern och lägger in 

dem i databasen. När denna prenumerant plötsligt avslutar sin anslutning kan inga meddelanden läggas 

in i databasen. I detta fall finns möjligheten att använda funktionen retained messages, vilket innebär 

att när den prenumererande klienten återigen ansluter till brokern kan denna ta del av de lagrade 
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meddelandena. Dock måste klienten konfigureras med clean session = false för att retained messages 

ska kunna aktiveras. Har inte detta utförts går alla meddelanden som publicerades under tiden den 

prenumererande klienten var frånkopplad förlorade.  

3.7.6.3 Kan den prenumererande klienten bli en flaskhals? 

Om många publicerande klienter ansluter sig till brokern innebär det att många meddelanden kommer 

att lägga in sig till databasen. Därför behöver den prenumererande klienten någon form av inbyggd 

funktion i sig (i sitt bibliotek) för att kunna hantera att lägga in den stora mängden data till en databas 

som kan uppstå om > 1000, > 10000 eller fler meddelanden skickas från anslutna klienter. Går mängden 

publicerade ämnen ner så kan en prenumererande klient dock klara av uppgiften men utgör alltså den 

begränsande faktorn. En annan aspekt är om datat som sänds går över ett nätverk kan själva nätverket 

belastas tungt och segas ner. I det här fallet kan den prenumererande klienten installeras på samma 

maskin som brokern finns på men det innebär även att de båda delar på samma resurser och är inte en 

optimal lösning sedd utifrån prestanda. 

3.7.6.4 Behövs flera wildcard prenumeranter om ytterligare en databas ska anslutas? 

Detta problem kan hanteras med non-blocking metoder i den prenumererande klienten. Dock skulle en 

implementation av flera prenumererande klienter vara en bättre lösning där varje klient lägger in data 

avsett för en viss databas istället för att kordineras från en och samma. 

3.7.6.5 Finns det något sätt att försäkra sig om att varje meddelande kommer bli skickat 

endast en gång? 

Det enda sättet att uppnå detta är om alla publicerande klienter skickar sitt data med QoS inställt till 

nivå 2, vilket garanterar att varje meddelande är levererat exakt en gång till brokern. Även den 

prenumererande klienten måste prenumerera på wildcard meddelanden med QoS nivå 2, vilket 

garanterar precis som för den publicerande klienten att alla meddelanden skickas från brokern till 

klienten endast en gång. 

3.7.7 Ett annat sätt att hantera skalbarhet 
Det finns ett annat smidigare sätt att hantera en stor mängd av anslutna klienter över MQTT protokollet 

och med brokern HiveMQ. Eftersom brokern är utrustad med en möjlighet att ladda in och köras med 

specialanpassade plugin program. Kan ett sådant tillämpas för att hantera överföringen av datat till en 

databas.  

I det här scenariot, vilket gestaltas i figur 38 nedan, tar alltså plugin programmet hand om datat som ska 

läggas in i databasen från brokern. Denna lösning tar även hand om de övriga uppmålade problemen 

som skulle kunna uppstå med den tidigare beskrivna lösningen.  
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Figur 3-38: Illustrativ bild över hur HiveMQ hanterar plugin program som ansluter och lägger in meddelanden till en databas. 

Det implementerade plugin programmet fungerar på liknade sätt som en prenumererande klient med 

skillnaden av att det går att tillämpa fler inställningar som i sin tur genererar mer information om det 

publicerade meddelandet (som retained, duplicate, etc) och mer information om den aktuella klienten 

som publicerade meddelandet. Detta medför en bättre kontroll över hanteringen av klienter och 

möjliggör ett ingripande av att stänga av en anslutning om en klient gör något fel eller exempelvis en 

misstänkt hackerattack kan förutspås. 

Om plugin programmet utrustas med en connection pool kommer prestandan förbättras ytterligare. 

Denna hanterar själva anslutningen till databasen och kan upprätta flertalet anslutningar samtidigt.  

De två ovan angivna förändringarna medför att inga meddelanden går förlorade eftersom brokern tar 

hand om all meddelandehantering. Flaskhalsar utesluts på så sätt. All plugin utförande är asynkrona och 

gör brokerns handlingar mer effektiva. Möjligheten finns fortfarande att tillämpa ytterligare en databas 

och varje plugin handling för ett meddelande utförs omgående12. 

3.7.8 Säkerhet 
I detta avsnitt redogörs för de säkerhetslösningar som kan tillämpas inom MQTT och med brokern 

HiveMQ. 

3.7.9  Varför behövs säkerhet i en serverkommunikation? 
Säkerhet är en stor del av en digitaliserad värld och något som måste beaktas dagligen i arbetet med 

teknik och uppkoppling mot internet. Själva iden med IoT är att varje objekt ska vara uppkopplat för att 

utföra olika processer snabbare och effektivare. Men att koppla upp objekt som bilar, hus, maskiner och 

liknande till nätet och varandra innebär även att dessa exponerar en del känslig data. Viss information 

vill vi visa för varandra, som när vi utför en chat konversation. Eller meddelar övriga familjemedlemmar 

om hushållets portnummer, via sms eller liknande. Dock skulle sådan information kunna få ett negativt 

inslag i vår vardag om den kom i fel sorters händer. Risken finns även att våra maskiner förstörs eller 

saboteras via hackattacker. Därför är behovet av säkerhet starkt i ett protokoll som MQTT13.   

                                                           
12

 The missing piece between MQTT and a SQL database in a M2M landscape, HiveMQ, april 2015 [online]. 
13

 Introducingthe MQTT Security Fundamentals, HiveMQ, april 2015 [online]. 
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3.7.9.1 Implementerade säkerhetsfunktioner i MQTT 

Säkerhet i MQTT är uppdelad i multipla lager, Där varje lager motverkar olika typer av attacker i sig. 

Vissa av lagren ligger utanför MQTT men kan ses som nog tillräckliga säkerhetslösningar eftersom de 

kombineras med MQTT eller att MQTT verkar över dessa lager. Lagren utgör nätverkslagret där VPN 

utgör grunden för kommunikationen över klienter och servrar. Transportlagret med TLS/SSL vilket 

möjliggör krypteringslösningar för det data som skickas. Slutligen finns även applikationslagret, där 

MQTT har inbyggda vägar för att autentisera klienter, vilket kan användas för att autentisera enheter på 

applikationsnivå14.    

3.7.9.2 Autentisering med användarnamn och lösenord 

MQTT har försetts med autentiseringslösningar vilka utgör ett lösenord i binärt data med 65535 bitar 

och användarnamn som en UTF -8 kodad sträng. När autentisering sker med lösenord/användarnamn 

utvärderar brokern de inmatade värdena och returnerar en retur kod med tillhörande returvärde, se 

figur 3-39 nedan14.     

 

Figur 3-39: Retur koder för respektive händelse i autentisieringsförfarandet. 

När lösenord sätts vid en klient, görs detta i klartext vilket i sig utgör en stor risk att detta kommer i 

obehöriga personers händer men också en risk för hackerattacker som DoS och DDoS attacker. Ett 

lämpligt sätt att förhindra detta är att transportera informationen krypterad14.  

3.7.9.3 Autentisering i brokern 

Användandet av autentisering sker för att identifiera och bekräfta en klient oftast då denne försöker 

ansluta sig till brokern. Detta kan genomföras som ovan nämnt via dess användarnamn, lösenord och 

användarid, men hur sker detta praktiskt? Med brokerns plugin system kan ett callback gränssnitt 

implementeras som körs när brokern körs. Denna bestå oftast av en enda funktion som hämtar 

informationen som skickas med klienten då denne ansluter och där klientid, användarnamn och 

lösenord kan kontrolleras. 

3.7.9.4 Tillstånd 

En klient kan i det normala fallet utföra två olika uppgifter, prenumerera på ämnen eller publicera ett 

ämne. Denna del går att manövrera genom tillståndsangivelser i brokern för varje klient och varje ämne. 

På samma sätt som autentiseringsmomentet ovan kan ett plugin program användas där administratören 

över brokern kan tilldela behörigheter att kunna prenumerera eller blockera prenumerering på olika 

ämnen eller publicera vissa men också vilken QoS nivå som är gångbar, se figur 3-40 nedan. 

                                                           
14

 MQTT Security Fundamentals – Authentication with Username and Password, HiveMQ, april 2015 [online]. 
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Figur 3-40: De olika tillstånd som kan tilldelas i brokern. 

3.8 MySQL  
Är en databashanterare som använder sig av programspråket SQL. Den är uppbyggd på relationsdatabas 

hanterings systemet (RDBMS) – vilket lagrar datat i olika applikationer som exempelvis tillverkning och 

logistikinformation eller personligt data/information med mera. För att hantera databasen eller lagra 

värden i den finns det två olika tillvägagångsätt. Antingen via en monitor där datat går att lägga in direkt 

manuellt och datat visas i samma tillfälle som det blir tillagt i databasen. Den andra vägen är att lägga in 

data via querrys i en enskild fil. Denna väg möjliggör att länka samman databasen med något annan 

applikation, exempelvis en mobil applikation15.  

3.8.1 MySQL Workbench 
Utgör ett specialiserat verktyg för databashantering och visualisering för databasen MySQL16. 

3.9 PHP 
Är ett skriptspråk som ofta används för webservrar eller databaser för att kunna kommunicera och 

presentera lagrad information. Skriptet fungerar huvudsakligen som ett filter där koden tolkas av en 

interpretator och omvandlas till et slutresultat i form av en textström som skrivs ut. Resultatet påverkas 

av vilken indata som skickas, vilken oftast består av instruktioner och text17.   

3.10 WAMP server 
Är en förkortning för Microsoft Windows, Apache web server, MySQL databas och PHP programmerings 

språk och utgör tillsammans en utformad applikation i form av en server plattform. Microsoft windows 

är det operativsystem som applikationen körs på. Apache är webservern. MySQL hanterar databas 

komponenterna och PHP utgör det skript som används i applikationen. En del användbara hjälpprogram 

tillkommer även som PHPmyAdmin som utgör ett användarvänligt gränssnitt för att hantera databasen 

MySQL18.    

3.11 CC3200 LaunchPad 
Innehåller det första chipet för mikrokontrollers med en inbyggd Wi-FI anslutning, anpassat främst för 

ett utvecklingskorts ekosystem och inriktat för tillämpning inom IoT applikationer. Kärnan i processorn 

utgörs av en ARM Cortex-M4, vilken klarar bland annat av att stödja fullt utvecklade applikationer. Till 

kortet tillkommer programmerbara knappar och RGB LED vilka är användbara vid testning och 

debuggning av hårdvara19.   

                                                           
15

 What is MySQL? MySQL, april 2015 [online]. 
16

 MySQL Workbench 6.3, MySQL, maj 2015 [online]. 
17

 What is PHP? PHP, maj 2015 [online]. 
18

 WAMPSERVER,WAMP, maj 2015 [online]. 
19

 CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet-of-Things Solution, a Single-Chip Wireless MCU, Texas Instruments, 
april 2015 [online]. 
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3.12 Code Composer Studio (CCS) 
Är en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) som stödjer Texas Instruments mikrokontroller och inbyggda 

processorers system. I CCS finns många verktyg för att utveckla och debygga inbyggda applikationer. 

Bland annat en C/C++ kompilator, källkods editor och byggmiljö för olika projekt med mera.  

CCS är i första hand designat för inbyggda projektdesigner och lågnivå JTAG baserad debuggning. Den 

senaste versionen, version sex, är baserad på en icke modifierad version av Eclipse med öppen IDE, 

vilken inkluderar stöd för att debugga applikationer på operativsystems nivå, som Linux, Android, 

Windows och Embedded och öppen källkods kompilator som GCC20:    

3.12 Tera Term 
Är en mjukvara som utgör en implementerat terminal emulator. Terminalprogrammet kan emulera flera 

olika typer av datorterminaler och är frekvent förekommande i Texas Instruments integrerade 

utvecklingsmiljö Code Composer Studio, för att bland annat läsa av serieportar på anslutna enheter. 

Programmet stödjer därför seriell kommunikation via serie port men även TCP/IP med (telnet, SSH) och 

makro skriptspråk21. 

3.13 HiveMQ 
HiveMQ utgör en redan paketerad lösning som laddas ner från företagets hemsida via en zip-fil. Brokern 

i sig är byggd i Java kod och körs via en Windows kommandofil, då den körs i Windows. Det finns även 

möjligheten att starta upp från en commando tolk, något som är vanligt i Linux miljöer. När brokern väl 

körs, sker detta i dess egna kommandofönster (se figur 3-41 nedan) där aktuell information om dess 

uppstart ges för användaren. Där visas information om aktuell version och hemadress men även om 

varningar uppstått eller felmeddelanden visas samt om något eller några plugin program har laddats och 

startar tillsammans med brokern. 

                                                           
20

 Code Composer Studio (CCS) Integrated Development Environment (IDE), Texas Instruments, april 2015 [online]. 
21

 Tera Term Home Page, Tera term, april 2015. 
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Figur 3-41: Brokern HiveMQ när den körs i sitt commandofönster. 

3.13.1 Plugin   
Ett pluginprogram utgör ett komplement till brokern och kan ha olika syften. Det finns färdiga 

skräddarsydda att ladda ner från HiveMQ:s hemsida men även möjligheten till att konstruera egna 

specialanpassade. Ett pluginprogram som användes för att kunna läsa ut meddelanden som skickades till 

brokern var mqtt-message-log.   

3.13.2Maven 
Utgör ett verktyg för att bygga och hantera Java baserade projekt. Det använder sig av en 

projektbaserad objektmodell (POM), vilket utgör en XML-fil och tillhörande pluginprogram. I XML filen 

beskrivs mjukvaruprojektet som ska byggas och dess externa beroenden till andra moduler och 

komponenter. Maven packeterar automatiskt programfilerna till en distribuerbar enhet som består av 

deklarativa byggfiler.  I Maven finns färdiga "targets" eller kommandon som hanterar vissa 

väldefinierade uppgifter som kompilering av den ingående källkoden, automatisk genomkörning av 

eventuella testklasser, och driftsättning av den färdiga distribuerbara enheten. 

3.13.3 Jar-fil  
Vilket står för Java ARchive och är ett fil-format som används för att packa projekt eller många Java Class 

filer med tillhörande metadata och resurser (bilder, texter med mera) till en enda fil. Filen kan sedan 

distributeras till andra program som kan hantera och exekvera filformatet om jar filen är i ett körbart 

format. Jar shaded används då flera jar filer förekommer eller om system byggs i Maven och jar filer 

kopieras under byggprocessen, då läggs dessa in i en jar shaded som utgör den aktuella körbara filen 

med det senast byggda programmet. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompilering
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llkod
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3.14 Mätsystem 
Är tänkt att bestå av en analog lastcell med tillhörande analog till digital omvandlare (HX711). 
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4 Metod 
Detta kapitel presenterar hur arbetet har genomförts och vilka verktyg, antaganden och tillvägagångsätt 

som har använts. Utvecklings- och implementationsfasen av projektet har genomförts enligt ett antal 

steg som presenteras i kommande delkapitel. 

4.1  Implementationsdelar 
Eftersom projektet består av flera olika delar, fanns det en medvetenhet redan från projektets början 

att den utvecklade prototypen kommer bara att lösa en del av de tänkta delproblem som projektidén i 

grunden består av. Därför har arbetet delats upp för att få det så skalbart som möjligt och samtidigt 

säkerställa att någon form av fungerande prototyp kommer konstrueras. Följaktligen skapades fem 

implementationssteg.  

Figur 4-1 nedan visar hur implementationen är tänkt att ske under implementationsfasen. Fasen i sig 

utgör fem delar, där varje del har hanterats i mindre delsteg. För varje delsteg i figuren adderas mer 

funktionalitet i implementationen och i vissa skeenden gör den även mer avancerad.  

 

Figur 4-1: Visar arbetsgång för implementationsdelar med tillhörande delsteg. 

I alla delar utom del fem baserar sig utvecklingen på någon form av mjukvara (det vill säga använder sig 

av utvecklingskortets, mobiltelefonens eller datorns processor). I del fem består komponenter av 

hårdvara där lite mjukvara och programmering hanteras. Nedanstående lista beskriver kort vad varje 

steg innebär och vad som implementerats i mjukvaran. 

 Första implementationsdelen: Skicka data från mobilapplikation till databas. 

 Delsteg 1: Upprätta ett användargränssnitt för en mobilapplikation, där 

användaruppgifter kan föras in. 
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 Delsteg 2: Uppgifterna överförs via ett PHP skript till PHPMyAdmin och läggs in i MySQL 

databas.  

 Delsteg 3: Uppgifterna lagras i databasen. 

Uppgifterna kan även läggas direkt in i MySQL men uteslöts vid utvecklingen av produktprototypen.  

 

 Andra implementationsdelen: Konfigurera utvecklingskort och skicka data i via MQTT till 

brokern. 

 Delsteg 1: Kortet kopplar upp sig till det trådlösa nätverket via Wi-Fi 

 Delsteg 2: Kortet kopplar upp sig mot MQTT och TCP/IP 

 Delsteg 3: Kortet publicerar ett ämne innehållandes ett meddelande till brokern. 

 

 Tredje implementationsdelen: Föra in publicerat data från brokern till databasen. 

 Delsteg 1: Installera ett plugin program till att laddas in i brokern. 

 Delsteg 2: Pluginprogrammet autentiserar en uppkoppling till databasen. 

 Delsteg  3: Överföringen av data från klienten tilldatabasen hanteras av 

pluginprogrammet. 

 

 Fjärde implementationsdelen: Hämta datavärden lagrade i databasen till mobilapplikationen. 

 Delsteg 1: Konstruera själva applikationen med registreringsfunktioner för en 

användare. 

 Delsteg 2: Upprätta två PHP skript för att möjliggöra kommunikatioon.  

 Delsteg 2: Skripten möjliggör kommunikation och överföring mellan applikation och 

databas via en webserver. 

Den femte implementationsdelen är den första där hårdvara (ADC + lastcell) och mjukvara (ARM-

processor) arbetar tillsammans med att behandla vikt variabler.  

 Femte implementationsdelen:  

 Delsteg 1: Ansluta lastcellen till ADC enheten. 

 Delsteg 2: Ansluta ADC enheten till kortet CC3200 LaunchPad  

 Delsteg 3: Definiera och konvertera in-värden från ADC enheten i kortets C kod för 

avläsning. 
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5 Konstruktion 
Detta kapitel beskriver hur utvecklingen under projektet har genomförts och vilka val och antaganden 

som har tagits under arbetets gång.  

5.12.1 Struktur 
Användargränssnittets element är byggda via View och ViewGroup objekt. View är ett objekt som 

utarbetar någonting på skärmen, som användaren kan interagera med. ViewGroup är ett objekt som 

hanterar andra View objekt för att definiera layouten av gränssnittet22.  

Användargränssnittet för varje komponent i applikationen är definierad genom att använda en hierarki 

av View och ViewGroup objekt, som visas i bild 5-1 nedan. Varje ViewGrupp utgör en osynlig enhet som 

organiserar sina barn (views), medan view i sin tur hanterar/kontrollerar inmatningar av olika slag som 

designas i gränssnittet22.   

 

Figur 5-1: Den hierarkiska ordningen av ViewGroup och underliggande Views. 

5.12.2 Användargränssnittet 
Gränssnittet baserar sig på en enkelhet med markerade områden där användaren kan skriva in uppgifter 

för att sedan registrera dessa. I första hand var möjligheten att testa dess funktionalitet det viktiga. 

Vilken typ av data som skickades från applikationen fick således komma i andra hand. När överföringen 

sedan var möjlig byggdes applikationen om för att anpassas till ett mer gångbart användargränssnitt för 

projektet.  

5.12.3 Extensible Markup Language (XML) 
Utgör en uppsättning av regler för kodade dokument i maskinläsbart format. I XML filen redigeras 

applikationens design och layout. RelativeLayout (se figur 5-2 nedan) utgör en view grupp som visar 

child views i deras verkliga förhållande för deras position. Placeringen av varje view kan vara anpassad i 

relation till deras siblings element (som till vänster eller nedanför ett annat view), eller i en position 

relativt till deras parent RelativeLayout område (som är justerat ned till botten, vänster eller i mitten)23. 

                                                           
22

 UI Overview, Android studio, april 2015 [online]. 
23

 Layouts, Android studio, april 2015 [online]. 
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Figur 5-2: Visar exempelutformning av RelativeLayout. 

En RelativeLayout är ett användbart verktyg för att designa ett användargränssnitt eftersom det 

tillämpar en platt hierarkisk struktur, vilket förbättrar prestandan.  

Android har didikerat ett XML namnutrymme för att redskap ska kunna ha möjligheten att spara 

information i XML filer, och få informationen komprimerad när applikationen är paketerad, vilket 

minimerar onödig körtid eller hinder på grund av nedladdningens storlek. För att enkelt hantera views i 

gränssnittet finns förkodade makron som definierar standard modeller för view. MATCH_PARENT 

innebär att view ska bli lika stor som dess parent. Medan WRAP_CONTENT skapar en tillräckligt stor 

view som matchar dess innehåll (plus dess ram/utfyllnad). På samma sätt används LAYOUT_WIDTH och 

LAYOUT_HIGHT, där de ovan nämnda makronen kombineras, för att geografiskt placera ut den aktuella 

viewen. För att försköna designen kan även utfyllnader eller ramar skapas för att tydligare markera 

views24.    

Med EditText kan text placeras ut i en view och konfigureras. Attributet layout_alignParentStart 

definierar början av view layouten, till att börja med kanten av denna view. För att matcha början av 

kanten av dess parent, om attributet sätts till true. Density indipendent pixels (dp) anger hur stor 

fyllnadsstorlek en view kan anta, detta möjliggör en mer dynamisk konfigurering. Med hint kan text 

sättas för att visa när ett view är tom då användaren måste fylla i någon information i fältet. 

Det grundläggande utseendet för applikationen skapas i den övre kodsegmentet i XML filen. Här sätts 

dess höjd, bredd och omgivande ram/utfyllnader, vilket kan ses i figur 5-3 nedan.  

 

Figur 5-3: Visar hur man deffinierar applikationens utseende. 

                                                           
24

 Layouts, Android studio, april 2015 [online]. 
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När en text skall visas används EditText. Även textens utseende och format behöver definieras med dess 

höjd, bredd och var den ska orienteras till att börja i gränssnittet, vilket kan ses i figur 5-4 nedan.  

 

Figur 5-4: Visar utformningen av en textrutamed tillhörande textsträng. 

Även objekt som en knapp behöver konfigureras, där den i det här fallet omsluter texten submit som 

skrivs ut i den. Alla objekt som skapas i XML-filen tilldelas en specifik id sträng, vilket har funktionen att 

koppla sig samman med de funktioner som initieras i java filen. Objekter Button kan ses i bild 5-5, 

nedan. 

 

Figur 5-5: Visar utformningen av en knapps utseende i applikationen. 

5.12.4 Initiering av variabler 
Programmet behöver hantera variabler via EditText som kopplas samman med var sitt id, vilket 

identifierar variablerna i projektets olika filer. En variabels funktionalitet kan definieras via olika set 

funktioner som properties, där funktionen TextView kan användas. Olika listeners möjliggör en knapps 

egenskaper och agerar då knappen ändrar sitt tillstånd. setContentView(view) hjälper till att placera eller 

skapa ett område där användargränssnittet kan placeras. En hjälpande hand finns med verktyget 

StrictMode, vilket kollar efter delar i koden, som råkar av misstag utföras (kodas) på fel sätt. I funktionen 

kan även andra funktioner som build() eller definitioner som permittall() förekomma, vilket kan ses i bild 

5-6.  
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Figur 5-6: Visar programkod för initieringen av variabler 

EditText och Button initierar variablerna etName, etAge, etEmail och bSubmit som motsvarar de 

invärden till applikationen som en användare kan föra in. Objektet StrictMode är definierat att söka 

efter allt som verkar vara fel i programkoden. Aktiviteten setContentView är definierad till att sätta 

layouten skapad i activity_main.xml. Variablerna kopplas därefter till sitt givna id i samma xml fil. 

5.12.5 Packetera texten 
Programmet hanterar knapptryckningar genom att exekvera setOnClickListner (se figur 5-7 nedan) vilket 

aktiverar de återkopplingar som implementeras i objektet.  För in värden som skriven text sköts genom 

getText() vilket returnerar text och toString() som returnerar en sträng. För att upprätta en dynamisk 

lista där lägga till, ta bort, och ersätta värden är möjligt används ArrayList. Med NameValuePairs 

definierat för ArrayList, inkapslas värden och läggs till listan med .add. 

 

Figur 5-7: Visar programkod för de delar som aktiveras då en knapp aktiveras via setOnClickListener 

En sträng för varje text variabel skapas för att kunna ta emot det inmatade textvärdet och spara det i 

respektive stäng. Därefter används en ArrayList för att hantera alla strängarna på ett enkelt sätt. 

5.12.6 Anslutning mot PHP skript 
 Med HttpClient hanteras objekt för att ansluta till en specifik http adress. I den skapade klienten finns 

objekt för själva adresshanteringen (se figur 5-8 nedan), de värden som ska skickas över protokollet, och 

funktioner för kommunikationshanteringen vid request och respons. Via HttpPost skickas en förfrågan 

till servern om den accepterar URL adressen i funktionen. Med setEntity skickas sedan de skapade 
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strängarna. Därefter skickar servern tillbaka en bekräftelse via HttpResponse. Toast möjliggör 

återkoppling av medelanden som ett litet popupmeddelande efter att en aktivitet har inträffat.  

 

Figur 5-8: Visar den använda http klienten 

PHP skriptets URL adress med hänvisning till dess sparade fil folder initieras och de fyllda strängarna och 
skickas till skriptet varpå en bekräftelse från servern mottas. Om det sker någon respons skickas ett 
popupmeddelande som anger vad resultatet av sändningen utföll till.  

5.12.7PHP skript 
Hypertext Preprocessor (PHP), definieras som ett skript språk med en öppen källkod för generell 

användning. Det verkar på serversidan inom web utveckling, vilket innebär skript vid en webserver25.  

När skriptet initieras hanteras dess innehåll inom kommandona <?php och ?>. Det första som sker i 

skriptet är att upprätta en kommunikation till databasen, både vid sändning och vid mottagning av det 

data som ska skickas via $con=mysqli_connect. I den upprättade anslutningen skickas uppgifter om 

anslutning, användare, lösenord och vilken databas som ska användas. Med kommandot 

mysqli_select_db($con, " db_database ") kan ytterligare definition/er om vilken/vilka databaser som ska 

användas definieras. Därefter initieras de variabler ska användas i skriptet med $name = 

isset($_POST['name']) ? $_POST['name'] : '';. Operationen isset sätter och bekräftar därmed om 

variabeln är satt.  

Databaser som MySQL använder sig av språket SQL för att uträtta förfrågningar querys gentemot 

databasen, om olika värden finns på specifika platser. Därför används SQL även i PHP genom ett 

statement prepare: $statement = mysqli_prepare($con, "INSERT INTO User (name, lastname, username, 

password, message) VALUES (?,?,?,?,?) "); med pekande på den upprättade anslutningen och den 

aktuella queryn, vilket talar om var och vad som är tänkt att sättas in i databasen. Frågetecknen är 

symboliska för de värden som ska sättas in. Detta motverkar att ingen ska kunna köra ett liknande skript 

och få tag på informationen. För att utföra statementet eller förfrågan packar php informationen, vilket 

                                                           
25
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gör den enklare att hantera genom mysqli_stmt_bind_param($statement, "sssss", $name, $lastname, 

$username, $password, $message); Därefter utför den förfrågningen via, 

mysqli_stmt_execute($statement), och stänger förfrågningen med mysqli_stmt_execute($statement) 

samt den upprättade anslutningen mysqli_close($con).  

När data ska hämtas från databasen sker det på ett liknande sätt som vid insättandet, utom vid query 

statement där en specifik tabell och värde i tabellen deklarerades: $statement = mysqli_prepare($con, 

"SELECT messages.message, User.lastname, User.name, User.password, User.username FROM messages 

JOIN User WHERE username = ? AND password = ?"); Det valda datat sparas sedan med, 

mysqli_stmt_store_result($statement). För att efter det packats, kunna hanteras i en array $user = 

array(); och kunna skickas till mobilapplikationen med: mysqli_stmt_fetch($statement);. 

5.12.8 Wi-FI uppkopplingen från utvecklingskortet 
Konstruktionen av klienten i systemet genomfördes med utvecklingskortet CC3200 LaunchPad och 

applikationen MQTT_client, båda framtagna av Texas Instruments. Kortet med sin unika lösning av en 

inbyggd nätverksprocessor med tillhörande nätverksstack, vilken möjliggör för flera anslutningar över 

TCP/IP kommunikation samt att det är även försett med möjligheter till Wi-Fi anslutningar. Och 

applikationen som manipulerar en enhet till att agera som en klient i en anslutning mot en broker. 

Under detta läge kör kortet applikationen från sitt ram minne och upprättar själva nätverksanslutningen.  

Applikationen i sin tur hanterar och upprättar flera olika anslutningar, dels via biblioteket simplelink.h 

som sköter Wi-Fi-anslutningen och olika nätverksmöjligheter för själva kortet, vilket förenklar 

konfigureringen av nätverksanslutningen från kortet. Men också via filen common.h där anslutningens 

olika parametrar konfigureras, genom att ange SSID, dess säkerhetsmodell (WPA) samt nätverkets 

lösenord. Därmed initieras de variabler som behövs för att en uppkoppling över TCP/IP, från kortet ska 

kunna ske.  

Applikationen i sig är i första hand utformad för att kunna upprätta en anslutning över MQTT till en 

broker med dess serveradress och aktuella port (vanligen 1883, som ofta är den port MQTT 

kommunicerar över) och därmed kunna sända data över MQTT. För det syftet går det även att 

konfigurera parametrarna QoS verifiering, klient identifikation, lösenord, användarnamn, ämne, 

meddelande med mera. Dessa delar av applikationens kod uteslöts för att hantera MQTT tillsammans 

med brokern HiveMQ i produktprototypen.  

I applikationen skapades istället en task MqttClient (se figur 56 nedan) för att kunna ”hi jacka” 

applikationen och utnyttja de delar som var användbara för kommunikationen mot HiveMQ brokern. 

Tasken MqttClient exekverar funktionen ConnectionToHiveMq() vilket bland annat består av en oändlig 

while loop som tvingar kompilatorn att exekvera endast denna del av koden efter att en uppkoppling 

blivit upprättad till nätverket, därmed utesluts den redan inbyggda uppkopplingen och istället kunde en 

skräddarsydd uppkoppling för produktprototypens ändamål konstrueras (hela koden går att läsa i 

appendix A). Resultatet blir att applikationen åstadkommer både en Wi-Fi anslutning och upprättar en 

kommunikation över MQTT. 

 

Figur 5-9: Visar task MqttClient som initieras i applikationen MQTT_client main loop och möjliggör exekveringen av 
funktionen ConnectionToHiveMq().  
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5.12.9 Kommunikationen över MQTT  
För att initiera MQTT protokollet i klienten valdes en programkod från Paho som är skräddarsydd för 

inbyggda system, skrivet i C kod. Paho utgör en plattform, utvecklad av Eclipse, som förser öppna 

källkodslösningar för klienter som används inom bland annat M2M kommunikation.  

Grunden i protokollet baserar sig på biblioteket embedded-C, vilket innehåller variabler som 

clientID.cstring, username.cstring, password.cstring och topicString.cstring Vilka definierar den tänkta 

klienten. I biblioteket finns även MQTTSerialize_connect som både upprättar en anslutning till en broker 

och definierar dess längd via – len - för anslutningspaketet och returnerar paketlängdens värde. Detta 

eftersom all data som skickas över MQTT skickas serialiserat. Datavariablerna förpackas därmed i ett 

buffervärde – buf. Om anslutningen misslyckas returneras värdet 026.    

MQTTSerialize_publish syfte är i sin tur att serialisera data till en buffer buf och skicka värdena till 

brokern. Till denna funktion kan MQTTSerialize_publishLength användas som definierar längden av 

MQTT paketet som ska skickas där längden utgör de sammanlagda värdena från de tre parametrarna 

QoS - vilken anger leveransförhållandet för det data som skickas, topicName - som anger ämnets namn, 

payloden – vilket anger längden av datat som ska skickas samt längden på bufferen där all data 

packeteras in (denna initieringsfunktion användes dock inte i produktprototypens kod).  

I MQTTSerialize_publish finns sedan möjligheten att skicka buflen – längden i bytes av bufferen, dup flag 

- duplikat flaggan, QoS värdet, retained värdet, paketID värdet, topicName, payload, payload integear – 

vilken anger längden av payloaden och slutligen längden av hela det serialiserade datat. Därmed är inte 

MQTTSerialize_publishLength nödvändig för enklare uppkopplingar, som sker i produktprototypen. Om 

publiceringen misslyckas returneras värdet 028.        

Med MQTTSerialize_disconnect avslutas publiceringen genom ett serialiserat avslutningspaket 

packeteras in i buffervärdet och skickas till socketanslutningen. Även här definieras paketets längd för 

att undvika överskridande av paketlängd. Om nedkopplingen misslyckades returneras värdet 028. 

Noggrannheten med paketlängd och all seralisering av data är dels till för att få kontroll att rätt typ av 

data skickas med, men även för att uppfylla MQTT:s egentliga huvudsyfte. Att vara ett lätt protokoll som 

använder låg bandbredd med en liten mängd data som skickas. 

5.12.10 Hanteringen av brokern HiveMQ 
Zip-filen för programmet laddades ner från HiveMQ:s hemsida och packades upp på en lämplig plats i 

datorn. Ett ping genomfördes, om den aktuella porten som är konfigurerad i programmets 

konfigurationsfil, kunde nås via kommandoprompten och kommandot netstat –an|find ”1883”. Även 

plugin programmet mqtt-message-log laddades ner och installerades i brokerns plugin mapp, så att 

programmet laddas när brokern körs.  

5.12.11 Från broker till db 
Med plugin programmet hivemq-database-example-plugin27, kunde en anslutning från utvecklingskortet 

till databasen via brokern genomföras. Programmet består i huvudsak av fem filer. 

DatabaseExamplePlugin är programmets main fil och hanterar de övriga filerna i programmet. Den gör 

detta via callback funktioner, vilka möjliggör att funktioner kan skickas med i andra funktioner eller med 

                                                           
26

 Embedded MQTT C/C++ Client Libraries, Paho, maj 2015 [online]. 
27

 hivemq-database-plugin-example, GitHub, maj 2015 [online]. 
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andra filer för att exekveras i deras funktioner och sedan skicka tillbaka dess resultat. På så sätt länkas 

hanteringen mellan olika funktioner eller filer ihop på ett smidigt sätt.    

DatabaseExampleModule hanterar en connection pool (CP) till databasen som Hikari har utvecklat28. En 

CP förenklar anslutningsförfarandet och kan liknas en biluthyrningsverksamhet, där kunddata sparas då 

en kund fyller i en ansökan om att bli kund vid uthyrningsföretaget, för att sedan användas varje gång 

kunden behöver hyra en bil. Samma sak inträffar vid en CP. Där anslutningar lånas ut när en klient 

efterfrågar den. Därefter använder klienten den upprättade anslutningen för att överföra sina data och 

lämnar tillbaka anslutningen till CP när den är färdig. CP i sin tur sparar informationen om den 

upprättade anslutningen för eventuell återanvändning vid ett senare tillfälle.  

I funktionen HikariDataSource provideConnectionPool() konfigureras anslutningsvariablerna för att 

klienten ska kunna ansluta till databasen, där information om server, databas, port, lösenord och 

användarnamn bland annat anges. Funktionen hanterar även dataSourceClassName vilken initierar för 

programmet till vilken databas hanterare som applikationen har tänkt ansluta till.   

Programmet är utrustat med en autentiseringsfunktion, vilket i sig utgör en säkerhetslösning för själva 

kommunikationen. Innan hivemq-database-example-plugin först körs krävs det att två olika tabeller 

skapas i den tänkta databasen. Messages som sparar och hanterar de meddelanden som kommer att 

mottas i databasen, med kolumnnamn som id (vilket ger varje meddelande som lagras i databasen ett 

unikt värde), message, topic, qos och client, se bild 5-10 nedan. Därmed följer utformningen av denna 

tabell den struktur av det data som skickas från klienten. 

 

Figur 5-10: Visar tabellen Message 

Den andra tabellen är Users, dit tre värden även sätts in. Tabellens kolumnnamn utgör här id (fyller 

samma funktion som för tabellen message), username och password, se bild 5-11 nedan. 

 

Figur 5-11: Visar tabellen Users 

 I filen DBAuthenticationCallbackkan kan sedan en verifiering ske att den klient som vill ansluta till 

databasen, även skickar med rätt lösenord och användarnamn. I det här fallet test och test.  

När verifieringen är klar och godkänd kan sedan en kommunicering upprättas mellan klienten och 

databasen. Då intar hivemq-database-example-plugin rollen som leverantör mellan de två aktörerna och 

vidarebefordrar varje meddelande som skickas till brokern från klienten. I filen PersistMessagesCallback 

exekveras ett SQLstatement med ett SQL query för att sätta in värdena från klientens meddelande in till 

databasen. Värdena packas var för sig i funktionen connection.prepareStatement(SQLStatement); med 

dess rätta datatyp. För att sedan exekveras från programmet med preparedStatement.execute();.    

När kommunikationen ska avslutas används filen ShutdownCallback som hanterar nedkopplingen av CP 

och skriver ut ett meddelande i brokern om ett avslut.  

                                                           
28

 HikariCP, GitHub, maj 2015 [online]. 
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5.13 Implementation 
I detta kapitel beskrivs vilka implementationssteg som har genomförts under projektet och hur 

utvecklingsarbetet har genomförts. 

5.13.1 Första implementationsdelen 
Utgör själva mobilkommunikationen där den utvecklade applikationen exekveras i mobiltelefonens 

processor. Syftet med denna del är att få en fungerande applikation som kan skicka och ta emot data 

från en databas. Figur 5-12 visar arbetsgången för applikationen på en hög abstraktionsnivå, utan att i 

detalj beskriva hur olika delar fungerar.    

 

Figur 5-12: Visar systemflödet under implementationsdel 1 

I figur 51 beskrivs hur programmet i Android fungerar. Programmet läser kontinuerligt inkommande 

kommandon när det körs, där användaren kan antingen välja att registrera sig som en ny användare 

eller endast logga in och läsa av inkomna mätvärden, enligt bild 5-13. 

 

Figur5-13: Visar programflödet under implementationsdel 1 
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När applikationen aktiveras via en knapptryckning visas dess användargränssnitt efter att den startats 

upp av telefonens processor. Därefter hämtas eller lämnas uppgifter som matats in eller begärts via 

applikationen till och från databasen. I figur 5-14 visas hur hanteringen av inmatade värden sker i 

projektfilen ServerRequest.java, där inmatade värden sparas i en array list vilket förenklar hanteringen. 

Längre ner i figuren syns även anslutningen via http och PHP filen registerMyadmin.php som används för 

att sända uppgifterna till databasen.   

 

  

 

Figur 5-14: Visar hantering av användaruppgifter och php filen registerMyadmin.php 

I samma fil finns även metoden User doInBackground() som i motsvarigheten till Void doInBackground () 

hämtar värdena från en sparad användarprofil, där användaruppgifter hämtas från databasen. 

5.13.2 Andra implementationsdelen 
Det andra implementationssteget startar igång hela kommunikationsprocessen genom intag av det 

uppmätta in-värdet från mätgivaren. Därefter kopplar kortet upp sig via Wi-Fi till internet. Figur 5-15 

beskriver översiktligt programflödet under den andra implementeringsdelen. 
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Figur 5-15: Visar systemflöde under andra implementationsdelen 

För kommunicering över MQTT skapas en klient med klient id, username, password och dess topic. Efter 

att klienten ansluter över MQTT som beskrivs i kapitel 3.7 upprättas även en anslutning över TCP/IP med 

uppgifter som domän, anslutnings port och ip adress. Lyckas uppkopplingen upprättas utan att något 

eror meddelande skrivits ut, sker uppkopplingen till HiveMQ och överföringen av datat börjar.  

5.13.3 Tredje implementationsdelen 
Det tredje implementationssteget skapar en överbryggning mellan brokern HiveMQ och databasen, med 

den användbara funktionaliteten av att autentisera en klient innan datat kan läggas in den aktuella 

tabellen. Plugin programmet som utgör denna funktion beskrivs översiktligt i figur 5-16 nedan. 

 

Figur 5-16 Visar programflödet under andra implementetionsdelen 
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Det första som måste ske för att plugin programmet ska fungera är att skapa tabellerna users och 

messages i databasen. Därefter verifieras om rätt användarnamn och lösenord skickas med klienten som 

vill ansluta till databasen, vilket kan ses i figur 5-17. 

 

Figur 5-17: Visar sql statement hanteras i DBAuthentionCallback 

Om klienten godkänns skapas en anslutning med en connection pool (CP) bestående av data source class 

name vilket anger vilken databas som anslutningen ska ske mot. Därefter definieras server namn, 

databas, port nummer, användarnamn och lösenord i konfigureringsmetoden provideConnectionPool() i 

CP, se figur 5-18 nedan.  

 

Figur 5-18: Visar hur värden i CP definieras.  

När konfigureringen är satt skickas meddelanden som inkommer från klienten till brokern vidare till 

databasens upprättade tabell Message, enligt figur 5-19.  
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Figur 5-19 här skickas vidare det publicerade datat.  

Om något av de väsentliga momenten i CP felar sker skrivs ett fel meddelande ut till användaren. 
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas det system som utvecklades under projektets gång. För att på ett bra sätt kunna 

redogöra för systemets funktion, säkerhet och skalbarhet kommer tre olika teoretiska modeller av 

systemet med utgångspunkt av den utvecklade prototypen att redovisas 

6.1 krav och måluppfyllnad 
Hur väl uppfyller det utvecklade systemet den kravbild som sattes vid projektets kravspecifikation? Som 

ett medelvärde kan sägas att mer än hälften (66 %) av de krav som sattes upp som ”ska krav”, vilket 

representerar kravnivå 1, uppfylldes. Medan måluppfyllnaden var lägre för de andra två kravnivåerna, 

där prioriteringen även var lägre, se tabell 1 för en mer detaljerad redovisning. Under appendix A ges en 

mer detaljerad redogörelse för de krav som uppfylldes och de som uteslöts. 

Tabell 6-1 visar måluppfyllnaden för systemet  

 Mätsystemet Server Användargränssnitt Medel för hela 
systemet för 
varje kravnivå 

Kravnivå 1 56 % 67 % 75 % 66 % 

Kravnivå 2 100 % 33 % 0 % 44.3 % 

Kravnivå 3 33 % - 0 % 16.5 % 

Medel för varje 
delsystem och 
kravnivå 

63 % 50 % 75 %  

 

6.2 Funktionell modell 
Det system som utvecklades till en verkligt fungerande prototyp visas i figur 6-1. Några indata från 

givare tas inte in i systemet eftersom de uteslöts på grund av tidsbrist. Istället simulerades att värden 

skickas från utvecklingskortet genom att skicka meddelanden från kortets kod, vilka beskriver fiktiva 

uppmätta vikter. Kortet i sig kopplar upp sig till internet och till datorn där HiveMQ är installerat. På så 

sätt kan det kommunicera med brokern och sända över data. Brokern i sin tur sänder vidare datat till 

databasen MySQL via plugin programmet hivemq-database-example-plugin. Under tiden sker hämtning 

av data från mobilapplikationens sida där två olika PHP skript körs beroende på om data ska hämtas 

eller skickas till databasen. Detta görs via webbservern Apache.  
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Figur 6-1: Schema över den färdiga kommunikationen inom systemet. 

6.3 Modell II – Säkerhet 
Samma system som ovan visas i figur 6-2 med de tre delsystemen mätsystem, datahanteringssystemet 

och användargränssnittet med utgångspunkt av de säkerhetslösningar som kan implementeras i 

systemet för att kunna göra det så säkert som möjligt. Mätsystemet kan autentiseras i brokern där även 

tillståndsangivelser ges för olika åtgärder som kan utföras. Mätsystemet kan även autentiseras mot 

databasen genom verifiering av dess användarnamn och lösenord. Det finns möjligheter att kryptera det 

data som skickas mellan de olika delsystemen.   

 

Figur 6-2: Modell som beskriver möjliga säkerhetsimplementationer 
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6.4 Modell III – Skalbarhet 
Figur 6-3 visar hur systemet enklast och effektivast utformas för att hantera många in-värden från 

publicerande klienter till brokern. Genom att installera ett plugin program utrustat med en Connection 

pool (CP), ska systemet kunna hantera upp emot 10 000 klienter på publiceringssidan. För att hantera 

den stora mängden av publicerande ämnen behöver plugin programmet en CP som även kan hantera 

dessa mängder.  

 

Figur 6-3: Visar hur systemet kan göras skalbart upp till 10 000 klienter. 

 

  



67 
 

7 Slutsatser och diskussion 
Under detta examensarbete har en undersökning genomförts som beskriver hur protokollet MQTT kan 

implementeras på ett kommunikationssystem mellan ett utvecklingskort och en mobilapplikation för att 

gestalta funktionaliteten inom IoT och M2M kommunikation i ett verkligt scenario.  

Projektets två huvudfrågor har besvarats för hur säkerhet och skalbarhet kan uppnås genom att 

applicera dessa aspekter på en teoretisk modell där protokollet använts.   

7.2 Utmaningar under arbetet 
Uppkopplingen till internet från kortet var ostabil när den första anslutningskoden för kortet skrevs. I 

vissa miljöer gick det att upprätta en anslutning medan det strulade i andra. Exempelvis så fungerade 

den bra i mitt egna hem men inte i Omicrons lokaler. Någon tid på att undersöka varför gjordes inte 

utan lades på att utveckla en ny lösning med en annan typ av anslutningskod som var betydligt stabilare.  

Många delar i olika bibliotek var utgångna och stöddes inte av utvecklarna. Detta förekom både för PHP 

skripten, Android och Code composer studio. Detta skapade en del osäkerhet vid konstruktionen och var 

mycket tidsförbrukande för att hitta lösningar och implementera nya funktioner och delar i koderna som 

stöddes av biblioteken.   

7.3 Måluppfyllnad 
Resultatet kan tolkas som ett dåligt resultat med tanke på den låga uppfyllnadsgraden av de uppsatta 

kraven. Men i denna bedömning ligger även ett hänsynstagande till att en planerad implementationsdel 

ströks på grund av tidsbrist, vilket drar ner uppfyllnadsgraden sett utifrån de uppsatta ”ska kraven”. Om 

denna del lyfts bort från bedömningen blir uppfyllnadsgraden 100 % för de övriga fyra 

implementationsdelarna.  

7.5 Förslag för fortsatt arbete 
Tittar man på den systemmodell som utvecklades i detta projekt så bör de beskrivna 

säkerhetslösningarna implementeras i det. Även testa systemet för fler enheter för att se hur väl det 

klarar av att hantera en större mängd data. Någon form av effektivitetsmätning bör genomföras för att 

undersöka om det finns andra lösningar eller delar av detta system som kan förändras för att 

effektivisera hanteringen. Självklart bör mätsystemet byggas färdigt med en implementerad givare och 

dess ADC omvandlare. Som nämndes under ”utmaningar under arbetet” bedömdes kortets anslutning 

till Wi-Fi som rätt svag. Denna del bör förstärkas genom att exempelvis montera en extern antenn på 

kortet. Kortet i sig är rätt dyrt för att användas i en kommersiell produkt, därför bör det ses över om det 

finns någon annan lösning som är billigare. Här skulle en undersökning som svarar på om tillverkning av 

ett eget kort i förhållande till att använda en färdig produkt som CC3200, är billigare. 

Gränssnittet skulle behöva utvecklas en del. Just nu är koden för applikationen skriven utifrån en user 

(en konstruktor) som är bunden till alla klasser i koden. Den används både då uppgifter läses in i 

applikationen som när de skrivs ut. I vissa fall skulle det vara smidigt om man var mindre bunden till just 

denna konstruktor och kunde göra utläsningen mer dynamisk. Detta skulle resultera till att bättre 

funktionalitet kan byggas in i applikationen som visar resultatet i exempelvis bilder eller grafik. 

En tanke som kan ha stor betydelse för produktens värde på en marknad skulle vara om den utvecklas 

med ett avläsningssystem som läser av eller kan identifiera vilket avfallsslag som kastas till sopkärlet och 

därefter sorterar avfallet i sin kategori. Så att användaren av produkten endast behöver öppna ett lock, 
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kasta/lägga materialet i ett hål eller en yta och sen stänga locket. Så sköter kärlet resten genom att 

sortera och även paketera materialet för att spara plats.     
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Tabell 2 Visar detaljerad måluppfyllnad för de krav som upprättats för mätsystemet. 

Krav nr 1 Original Utvecklingskortet CC3200 launchpad skall användas 

för systemet, eftersom det har en kraftfull processor 

med god minneskapacitet, de flesta inbyggda 

funktionaliteterna som AD omvandlare och dylikt och 

kan kommunicera via Wi-Fi. 

Uppfyllt 

Krav nr 2 Original Systemet skall kommunicera via Wi-Fi. Uppfyllt 

Krav nr 3 Original Systemet skall i första hand drivas av 3.3 V (rek. Från 

utvecklare av kortet) som strömförsörjning. 
Uppfyllt 

Krav nr 4 Original En givare som mäter av vikt skall appliceras till 

utvecklingskortet, för att kunna läsa av värdena. 
Uppfyllt 

Krav nr 5 Original Systemet skall testas utifrån en testmall med givna 

felmarginaler, innan det godkänns för att vara färdigt. 
Ej 

uppfyllt 

Krav nr 6 Original I första hand ska en ”smart” givare användas. Som 

själv redovisar vikten i form av digitala värden som 

går att sparas i en variabel. 

Ej 

uppfyllt 

Krav nr 7 Original Koden för systemet skall skrivas antingen i CCS eller 

Energia som utvecklingsmiljöer. 
Uppfyllt 

Krav nr 8 Original Koden skall antingen skrivas med programspråket C 

eller Energias egna C++ baserade programspråk. 
Uppfyllt 

Krav nr 9 Original Systemet skall i första hand klara av att hantera indata 

från en sensor. Därefter skall tester ske varpå nästa 

beslut tas om fler indata från fler givare skall 

appliceras. 

Ej 

uppfyllt 

Krav nr 

10 

Original Om av någon anledning en smart givare inte går att 

införas i systemet. Skall en analog givare användas. 
Uppfyllt 

Krav nr 

11 

Original Om en analog givare används skall konvertering ske 

med en AD omvandlare på kortet. 
Uppfyllt 

Krav nr 

12 

Original Kortet ska vara energibesparande och kunna anta 

sleep-mode mellan mätningar. 
Ej 

uppfyllt 

Krav nr 

13 

Original Mätningar skall ske med jämna mellanrum för att ge 

en så representativ bild som möjligt av innehållet i 

avfallskärlet. 

Uppfyllt 

Krav nr 

14 

Original Systemet skall meddela när kärlet inte befinner sig 

inom mätområdet  
Ej 

uppfyllt 
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Tabell 3 Visar detaljerad måluppfyllnad för de krav som upprättats för datahanteringen. 

Krav nr 

15 

Original Som server kommer HiveMQ server att användas. Uppfyllt 

Krav nr 

16 

Original Mellan mätsystemet och servern kommer 

kommunikationen ske via ett MQTT M2M 

protokoll. 

Uppfyllt 

Krav nr 

18 

Original Användarkonto skall kunna upprättas för varje 

användare. Där data om mätningar och övrig 

representativ information skall sparas i en databas. 

Uppfyllt 

Krav nr 

19 

Original Felmeddelande skall anges om inloggning 

misslyckas. 
Uppfyllt 

Krav nr 

20 

Original I databasen ska uppmätt avfallsslag registreras. Uppfyllt 

Krav nr 

21 

Original I databasen ska registrerade avfallsmängder sparas 

för visuellt kunna visa upp statistik. 
Ej 

Uppfyllt 

Krav nr 

22 

Original Säkerhet ska beaktas i form av att skapa ett 

krypterat lösenord och användarid  
Uppfyllt 

 

Tabell 4 Visar detaljerad måluppfyllnad för de krav som upprättats för användargränssnittet. 

Krav nr 

23 

Original Skall kunna förse användaren möjlighet till 

inloggning med användarnamn och id. 
Uppfyllt 

Krav nr 

24 

Original Skall kunna visa aktuell vägning av aktuellt 

avfallsslag. 
Uppfyllt 

Krav nr 

25 

Original Skall kunna kommunicera med mätsystemet via 

databasen 
Uppfyllt 

Krav nr 

26 

Original Skall testas enligt en testmall innan den godkänns. Ej 

uppfyllt 

Krav nr 

26 

Original Skall kunna visa vägning från två eller flera 

avfallsslag. 
Ej 

uppfyllt 

Krav nr 

27 

Original Skall kunna visa sorteringen av avfallsslagen i 

hushållet i procent eller liknande. (gärna grafiskt, ej 

krav!) 

Ej 

uppfyllt 

Krav nr 

28 

Original Skall kunna visa ”ge tips” om hur hushållet kan 

optimera sin sortering 
Ej 

uppfyllt 

Krav nr 

29 

Original Skall kunna visa den besparing som görs vid olika 

typer av sortering 
Ej 

uppfyllt 

 


