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Sammanfattning 
Behovet för smarta enheter som använder sensorer har aldrig varit högre 
och det är trott att vid år 2020 kommer mer än 50 miljarder enheter vara 
uppkopplad mot internet. Alla dessa enheter med sensorer som är 
anslutna mot internet går under namnet Internet of Things. Syftet med 
denna studie har därför varit att skapa en avskalad IoT plattform som inte 
använder externa bibliotek för att hålla ned kostnaderna för de mindre 
företagen som inte behöver de mer avancerade och dyrare plattformarna. 
Efter att plattformen blivit implementerad skulle stresstester utförs för att 
avgöra hur bra den presterar. Studien har genomförts med hjälp av 
webbaserade källor och programmeringen av plattformen har utförts i 
programmeringsmiljön NetBeans i språket Java och databasen är skapad 
i MySQL workbench. Resultatet av studien har gett en plattform som 
använder REST för att skicka till och hämta data från databasen. Att göra 
implementeringen utan att använda externa bibliotek gick inte då 
biblioteket mysql-connector-java-5.1.45 var essentiellt för uppkoppling 
mot databasen. Stresstesterna gav att plattformen presterade stabilt och 
kunde hantera åtminstone 500 REST förfrågningar per sekund med 
endast en liten ökning i svarstiden, dock blev standardavvikelsen för 
svarstiden betydligt högre. Slutsatsen av studien blev att eftersom 
plattformen fungerar stabilt för 50 – 250 förfrågningar per sekund och då 
den tar upp lite processorkraft kan flera plattformar användas i ett företag 
för att då fördela arbetskraften emellan dem vilket resulterar i en lösning 
som både är skalbar samt stabil. 

Nyckelord: IoT, REST, open-source, MySQL, sockets, Java. 
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Abstract 
The need of smart devices that uses sensors have never been higher and 
by the year 2020 it will be over 50 billion devices connected to the internet. 
All these devices that uses a sensor and are connected to the internet are 
a part of something called Internet of Things. The purpose of this study 
has therefore been to implement a stripped IoT platform that doesn’t use 
any external libraries to lower the cost for minor companies that doesn’t 
need the more advanced and expensive platforms. After the 
implementation various stress test will be performed to see the 
performance of the platform. The study has been done through web-
based sources and as a programming language Java has been used in the 
development environment NetBeans, the database has been made with 
MySQL workbench. The result of the study has been a platform that uses 
REST to post and get data from the database. The external library mysql-
connector-java-5.1.45 was essential for a connection to the database and 
therefore had to be used. The result of the stress test was that the platform 
performed well and could handle at least 500 REST calls per second with 
a small increase in response time, but the standard deviation was 
considerably higher. The conclusion was that the platform performed 
stable at 50 – 250 calls per second and because of it being stripped several 
platforms could be used in a company to divide the work load between 
them resulting in a both stable and scalable solution. 

Keywords: IoT, REST, open-source, MySQL, sockets, Java. 
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1 Introduktion 
Den värld vi lever i idag är fylld med avancerade tekniska lösningar på 
olika problem, dessa avancerade lösningar kräver oftast sensorer för att 
ta in olika typer av data för att hålla koll och för att se att ingenting blir 
fel. Detta resulterar i att behovet för smarta enheter med sensorer aldrig 
har varit högre och det är trott att redan vid år 2020 kommer mer än 50 
miljarder enheter att vara uppkopplade mot internet. 

1.1 Bakgrund 
Många av dessa smarta enheter kommer att vara små inbäddade enhet-
er med sensorer och ställdon vilket kommer att göra det möjligt för nya 
typer av smarta lösningar. Alla dessa enheter kommer att vara anslutna 
mot varandra och arbete tillsammans i en form som kallas Internet-of-
Things (IoT). Eftersom det är så pass många enheter och antalet sensorer, 
ställdon och mängden information de kommer att producera så kommer 
det resultera i allvarliga problem i framtiden om vi vill att enheterna ska 
kunna kommunicera mellan varandra i formen IoT. Avhandlingen blir 
därför att utföra en implementation och en utvärdering av en typisk 
centraliserad typ av IoT plattform. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att skapa en avskalad IoT plattform för att 
överföra sensorvärden. Anledningen till att det är en avskalad version är 
eftersom att det finns många nyskapade företag som inte har en så stor 
budget. Genom att skapa en avskalad version som endast innefattar det 
mest nödvändigaste av en sådan enhet så kan kostnaderna för enheten 
att hållas nere och därför vara mer eftertraktad av mindre företag. Ge-
nom detta projekt kommer kunskap över om denna avskalade IoT 
plattform är ett realistiskt val för företag att välja istället för de mer 
avancerade versionerna i framtiden.  
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1.3 Konkreta och verifierbara mål 
Målet med detta projekt är att implementera en av de mest avskalade IoT 
plattformarna som finns. Detta genom följande delmål: 

1.  Studera IoT lösningar för att hitta tre olika företag som arbetar med 
IoT för att se hur andra har gått tillväga för att lösa problemet. 

2. Studera två olika typer av lösningar till problemet för att se deras 
fördelar och nackdelar för att sedan göra ett val om vilken typ av lösning 
som ska implementeras. 

3. Implementera en avskalad IoT plattform, detta med hjälp av ett 
gränssnitt och den valda lösningen. 

4.  IoT plattformen ska genomgå flera stresstester där sensorvärden från 
flera olika källor skickas i en hög frekvens från vardera olika källor.  

5.   En kvantitativ utvärdering ska utföras på IoT plattformen för att 
bestämma dess fördelar och begränsningar. Detta baserat på resultatet av 
implementeringen samt stresstesten. 

1.4 Fokus 
Projektets fokus kommer ligga på att skapa en avskalad IoT-plattform, 
plattformen kommer endast innehålla det mest essentiella för att klara det 
problem som tagits fram och därför kommer överflödiga funktioner att 
ignoreras. Eftersom projektets fokus kommer att ligga på att 
implementera mjukvaran för plattformen så kommer därför den visuella 
designen för den smarta enheten att ignoreras. 

1.5 Översikt 
Kapitel 2 beskriver teorin bakom olika termer som denna rapport 
innefattar. I kapitel 3 beskrivs vilken typ av metod som ska användas för 
att klara de uppsatta delmålen. I kapitel 4 framställs en studie för att 
avgöra vilken typ av lösning som ska implementeras. I kapitel 5 
presenteras den implementerade lösningen. I kapitel 6 presenteras 
resultatet av både implementationen där plattformens funktionalitet 
förklaras samt resultatet av stresstesterna som utfördes på plattformen. I 
kapitel 7 presenteras slutsatsen av arbetet samt en diskussion kring den 
etiska aspekten av arbetet och en diskussion angående framtida arbeten. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras i del 2.1 – 2.4 teorin bakom flera av de termer 
som rapporten innefattar. I del 2.5 presenteras de tre företag som utför 
arbeten relaterade till detta projekt. 

2.1 IoT 
IoT är ett samlingsnamn som innefattar alla enheter som på något sätt 
ansluts emot internet, med detta inkluderas smarta telefoner, surfplattor 
och i princip varenda enhet med en sensor kopplad till den och är 
ansluten emot internet. Ett exempel på detta är att det ska finnas en sensor 
i en bil som känner av om det har förekommit en krasch och skulle då 
larma närmsta sjukhuset angående incidenten som i sin tur skickar ut en 
ambulans till platsen [1]. 

2.2 IoT plattformar 
För att ett IoT system ska fungera krävs det IoT plattformar. 
Plattformarnas har i uppgift att sammankoppla allting i ett IoT system, 
de hanterar saker som kommunikation funktionalitet, enhetshantering 
och dataflöde. Plattformar kan även integreras även med andra 
webbtjänster och de kan tillhandhålla säkerhet för den sensordata som 
skickas över systemet [2]. 

2.3 Webbtjänster 
I del 2.3.1 – 2.3.3 av detta kapitel studeras olika typer av webbtjänster, de 
olika webbtjänsterna som studeras är REST, MQTT och JSON. 

2.3.1 REST 

REST är ett sätt att definiera ett set av arkitekturella principer som i sin 
tur används för att designa en webbtjänst men fokus på systemets 
resurser, dvs hur resurser är adresserade och skickade över HTTP via en 
mängd av klienter med olika språk. I dagens läge följer en 
implementation av en REST webbtjänst fyra designprinciper [3]. 

Den första designprincipen är att den webbtjänsten ska bestämt använda 
HTTP metoder. Denna designprincip bildar en-till-en kartläggning 
mellan CREATE, READ, UPDATE och DELETE som tillsammans bildar 
CRUD operationer och HTTP metoder [3]. I tabell 1 beskrivs dessa 
operationer. 
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Tabell 1: Beskrivande tabell för användningsområdena av HTTP metoder. 

CRUD Operation Användningsområde 

CREATE POST Skapar en resurs på servern. 

READ GET Hämtar en resurs. 

UPDATE PUT Uppdaterar en resurs. 

DELETE DELETE Tar bort en resurs. 

 

Den andra designprincipen är att den ska vara stateless, men detta menas 
att systemet inte minns vad den gjort tidigare vilket gör att funktioner 
eller systemet inte påverkas av tidigare händelser [4]. 

 Den tredje designprincipen är att webbtjänsten ska exponera den 
strukturliknande katalogiseringen som URI’s. Den sista designprincipen 
är att webbtjänsten ska kunna överföra XML, JSON eller båda [3]. 

 

2.3.2 MQTT 

MQTT är ett lättvikts maskin-till-maskin-kommunikationsprotokoll, 
resultatet av att det är ett lättvikts-protokoll blir att den både är 
energisnålt samt att dess paket är små och kräver liten bandbredd. Detta 
protokoll är ett prenumerantbaserat vilket betyder att klienter 
prenumererar på information ifrån en typ av mäklar-server som därefter 
skickar ut den information som klienten prenumererar på [5]. 

2.3.3 JSON 

JSON är ett textbaserat lättviktigt format för utbyte av data som 
är ”självbeskrivande” vilket resulterar i att det är enkelt att både läsa och 
skriva och var först specificerat av Douglas Crockford [6]. JSON är ett 
självständigt språk men använder syntax från JavaScript, dock endast text. 
Texten kan bli läst och använt som ett dataformat av vilket 
programmeringsspråk som helst. JSON baseras på en samling av nycklar 
samt en organiserad lista av värden och näst intill alla moderna 
programmeringsspråk stödjer dessa strukturer [7]. 
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2.4 Open-source 
Att ett program ska anses vara open-source så är det inte bara att göra 
källkoden för programmet tillgängligt för alla. Nedan visas de krav som 
behövs uppfyllas för ett program ska anses vara open-source [8]. 

1. Licensen för programmet får icke hindra användare att sälja eller 
ge bort komponenter som innehåller det givna programmet samt 
att licensen inte får kräva någon typ av avgift då en komponent 
säljs. 

2. Programmet måste inkludera källkoden och tillåta distribution i 
källkod samt i kompilerad form. I det fall att en produkt 
distribueras utan källkoden så måste en tydlig hänvisning 
publiceras över hur källkoden erhålls, detta för en rimlig 
reproduktionskostnad men helst genom gratis nedladdning från 
internet. Källkoden måste vara den föredragna formen som en 
programmerare modifierar programmet på. Att medvetet skapa 
en förvirrad källkod är inte tillåtet. Mellanliggande former som 
utgången för en förprocessor eller tolkare är inte tillåtna. 

3. Licensen för programmet får inte medföra några hinder i det fallet 
att modifikationer ska utföras på programmet. 

4. Licensen för programmet kan begränsa modifierad källkod från att 
bli distribueras men endast om licensen tillåter distribution 
av ”patch-files” med källkoden för att modifiera programmet vid 
byggtiden. Licensen får endast tillåta distribution av program som 
är byggd av den modifierade källkoden. Licensen får kräva att 
skapade program har ett annat namn eller versionsnummer än den 
ursprungliga mjukvaran. 

5. Licensen för programmet får inte diskriminera eller någon eller 
några. 

6. Licensen för programmet får inte begränsa någon för att skapa ett 
program för ett specifikt ändamål. Till exempel får licensen inte 
begränsa forskning i ett specifikt område. 

7. Rättigheterna tillhörande programmet måste appliceras på till alla 
som programmet omfördelas till utan att ytterligare licenser ska 
skapas för de parterna. 
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8. Rättigheterna tillhörande programmet får inte på något sätt vara 
beroende av att programmet tillhör en specifik distribution av 
mjukvara. Om programmet hämtas från den distribueringen och 
används eller distribueras inom villkoren för programmets licens 
måste då alla parterna som programmet är omfördelat till måste 
ha samma rättigheter som dem som beviljas i samband med den 
ursprungliga fördelningen av mjukvaran. 

9. Licensen för programmet får inte skapa några begränsningar på 
annan mjukvara som är distribuerad tillsammans med 
licensierade mjukvaran. Licensen får till exempel inte insistera att 
alla andra program som distribueras på samma medium måste 
vara open-source. 

10. Ingen bestämmelse i licensen kan grundas på någon specifik 
teknik eller gränssnittstyp. 

2.5 Relaterat arbete 
I del 2.5.1 – 2.5.3 av detta kapitel studeras tre olika relaterade arbeten för 
att se hur de har gått tillväga för att skapa en IoT plattform. 

2.5.1 SensorCloud 

SensorCloud är ett företag som erbjuder ett REST API för uppladdning 
av data till deras moln, utöver detta erbjuder de följande funktioner [9]:  

 Lagring av sensordata. 

 Visualisering av sensordata. 

 Plattform där användaren kan fjärrstyra sensorerna. 

De arbetar tillsammans med LORD Sensoring System och med deras 
LORD’s trådlösa- och tröghetssensorer kan användaren snabbt ladda upp 
sensordata till SensorCloud’s moln. Användaren är dock inte bunden till 
att använda LORD Sensoring System’s sensorer utan SensorCloud 
erbjuder även ett open-source API där användaren får konfigurera och 
anpassa till dennes sensorer [10]. Med SensorCloud kan användaren få 
notifikationer i real-tid om händelser för sensorerna, dessa notifikationer 
kan både komma som ett SMS eller via e-post [9]. All datasändning sker 
över HTTPS protokollet för att göra det säkert.  
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SensorCloud använder sig av XDR formatet för API förfrågningar och 
svar men arbetar även för att stödja både XML och JSON. Anledningen 
till att de använder XDR formatet är att de vill göra det möjligt för 
strömsnåla enheter att skicka stora mängder data och eftersom XDR 
använder ett binärt dataformat så gör den detta möjligt [11]. 

Det finns fyra olika prisklasser för SensorCloud och dessa presenteras i 
tabell 2. 

Tabell 2: Olika prisklasser hos SensorCloud (www.sensorcloud.com/pricing, 2017) 

Klass Basic Premium Pro 

Pris/mån Gratis $35 $100 

Utrymme 10mn 
Datapunkter 

1md 
Datapunkter + 
$5/ 1 md över 

1md 
Datapunkter + 
$5/ 1 md över 

Transaktioner/mån 25 000 100 000 100 000 

Antal larm 1 Obegränsat Obegränsat 

 

Det finns även ett fjärde alternativ där de skräddarsyr en betalningsplan 
ifall konsumenten skulle kräva att en större mängd sensordata skickas 
[12]. 

2.5.2 Wovyn 

Wovyn erbjuder företag lösningar för att skapa en ”smart” produkt samt 
hjälper företag att förstå möjligheter och komplexitet med att lansera en 
IoT produkt. De hjälper företag att förstå teknologin, funktionerna, 
säkerhet och data strategier som kan användas vid lansering [13]. 

Wovyn erbjuder även företag ett flertal olika produkter, en av dessa är 
Wovyn Emitters som är en ”smart” enhet som sänder sensordata i form 
av REST/JSON strömmar. Företagen som köper denna produkt har 
möjligheten att konfigurera säkerheten, slutpunkter och 
hjärtslagsintervall, detta för att skapa en enkel integration till företaget. 
Förutom Wovyn Emitters flera olika typer av sensorer, de områdena 
dessa sensorer täcker och kan mäta på är temperatur, ström, sträcka, puls, 
lättvikt, fuktighet, spänning med mera [14]. 
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2.5.3 PTC 

Ptc är ett företag som erbjuder molnbaserade tjänster för att hantera 
produkter och maskiner. Genom att fjärrstyra IoT enheter för företag tar 
därmed PTC över kostnaden och komplexiteten av att hantera enheterna 
från företag. PTC konverterar även sensor- och maskindata så att det kan 
presenteras på ett sådant sätt att det blir lättare att avläsa vilket resulterar 
i att företag får en bättre inblick i processen, denna information kan läsas 
av i realtid vilket resulterar i att företag enklare kan optimera processen. 
PTC erbjuder även en IoT plattform och applikationstjänster där företag 
har möjligheten att själva utveckla IoT applikationer och maskin till 
maskinkommunikationer [15]. 

Det finns tre IoT molntjänster som PTC erbjuder, dessa är Axeda Connect, 
Axeda Build och Axeda Manage och presenteras i tabell 3. 

Tabell 3: Beskrivning av de molntjänster PTC erbjuder. 

Tjänsttyp Beskrivning 

Connect En molnbaserad mjukvara som förenklar i processen 
ansluta maskiner och enheter till molnet. 

Build Ett molnbaserat verktyg som förenklar och påskyndar 
utvecklingen av IoT applikationer samtidigt som det gör 
det billigare att utveckla en sådan applikation. I verktyget 
ingår datahantering, en skript-motor, ett 
integrationsramverk, SDK’s och webbtjänster för att 
komma åt data och applikationer i molnet. 

Manage En molnbaserad webbtjänst som möjliggör fjärrstyrning av 
skärmar, hantering och tjänster samt att fjärrstyrt kunna 
kontrollera trådlöst och trådbundet anslutna produkter.  
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3 Metod 
Projektet kommer utföras med hjälp av en dator. Eftersom resultatet av 
projektet ska vara open-source så kommer därför inga färdiga bibliotek 
användas för att skapa REST-gränssnittet.  

För att klara delmål 1 där en studie av IoT ska utföras för att hitta tre 
alternativa lösningar för att se hur andra har löst problemet så kommer 
en studie i form av webbaserade källor och vetenskapliga artiklar att 
utföras. 

För delmål 2 kommer en studie utföras för att se fördelarna och 
nackdelarna mellan två olika lösningar för att avgöra vilken lösning som 
ska användas för att skapa plattformen. De lösningar som kommer att 
jämföras vara en lösning som använder en RESTful API server och en 
annan lösning som använder en MQTT broker. En studie av webbaserade 
källor kommer att utföras och därefter kommer de olika lösningarna att 
jämföras med varandra. 

Delmål 3 är att implementera en avskalad IoT plattform. Detta kommer 
att genomföras med hjälp av programmeringsmiljön NetBeans och 
utifrån studier från delmål 2 kommer ett programmeringsspråk att väljas. 
Den databas som kommer använda för att klara detta delmål är en 
MySQL databas. 

För delmål 4 så kommer flera stresstester att utföras på plattformen, detta 
genom att skicka sensorvärden med en hög frekvens på fem 
sensorvärden per sekund från flera olika klienter till IoT plattformen, fyra 
stresstester kommer att utföras där 1, 5, 50 och 100 klienter skickar 
sensorvärden till plattformen. Kravet för Iot plattformen är att svarstiden 
inte får överstiga 100ms. 

Som delmål 5 kommer en kvantitativ utvärdering av plattformen utföras 
för att bestämma de fördelar och nackdelar som plattformen har. 
Resultatet av denna utvärdering kommer baseras på resultatet utifrån det 
stresstest som utförs i delmål 4 där resultatet kommer ge en inblick på 
hur IoT plattformen presterar under stress och hur skalbarheten påverkar 
svarstiden och helhetskänslan. 
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3.1 Verktyg 
En dator används där Netbeans IDE 8.1 kommer användas som 
utvecklingsmiljö, det programmeringsspråk som kommer att användas 
är Java och som databas används MySQL.  
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4 Val av lösning 
I del 4.1 och 4.2 av detta kapitel kommer en beskrivning av två olika 
lösningsalternativ för att skapa en avskalad IoT plattform att ske. I del 4.3 
kommer därefter en jämförelse av de två beskrivna IoT plattformarna att 
göras för att se vilken av lösningarna som är mest lämpad för detta 
projekt. 

4.1 MQTT broker 
I figur 1 presenteras en lösning som använder en MQTT broker, MQTT 
som är en typ av maskin-till-maskintolkare för IoT anslutning [5]. MQTT 
brokern funkar genom att klienter och databaser prenumererar på den 
typ av information som den vill få skickad till sig (i detta fall sensordata) 
och genom att prenumerera på en viss typ av information vet brokern 
vilka den ska skicka informationen till. En fördel med att använda denna 
typ av lösning är att MQTT paketen är mindre i jämförelse med andra 
lösningar vilket resulterar i att den kan köras även fast bandbredden är 
begränsad, detta gör även denna lösning ideal om sensorer behöver 
kommunicera över till exempel satellitlänk. Förutom den mindre 
storleken på paketen så är MQTT även energisnål, krypterad och kan 
effektivt distribuera information till en eller flera mottagare vilket gör 
denna lösning ideal för mobilapplikationer [16].  

 

Figur 1: Topologi över en lösning med MQTT broken 
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4.2 RESTful API server 
I figur 2 presenteras en lösning som använder en REST API server som tar 
in data från sensorerna och skickar det vidare till en MySQL databas samt 
ett antal klienter. REST är ett sätt att definiera ett set av arkitekturella 
principer av maskin till maskin-kommunikation [3]. Fördelen med att 
använda denna typ av lösning är att det medför separation mellan klient 
och server vilket resulterar i att det enkelt går att porta över gränssnittet 
till andra plattformar vilket ökar skalbarheten och tillåter andra typer av 
komponenter att vara separerade [17]. Detta är även bra eftersom olika 
delar av ett företag kan utöka plattformen utan att skapa så mycket 
problem för de andra delar. Det går även att enkelt migrera till andra 
servrar eller utföra ändringar i databasen. Separationen gör även att 
applikationer för sin plattform blir enklare att arbeta med. REST API är 
självständigt vilket resulterar i att den anpassar sig till vilken typ av 
syntax som plattformen använder sig av. Separationen mellan server och 
klienter gör även att REST blir pålitligt [17].  

 

Figur 2: Topologi över lösning med REST API server 

4.3 Jämförelse 
I denna del har en jämförelse mellan de två olika lösningsalternativen i 
4.1 och 4.2 genomförts och visas i tabell 4. Denna jämförelse har gjorts med 
avseende på flera olika parametrar för att få en jämförelse på helheten av 
de två lösningarna. Den första parametern som togs i beaktning var om 
lösningen tog upp stor bandbredd, anledningen till detta är att eftersom 
på många ställen i världen är bandbredden begränsad och det är därför 
viktigt med en lösning som tar upp lite bandbredd för att paket ska 
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skickas utan att något paket försvinner. Den andra parameter som 
jämförs är ifall lösningen är energisnål eller inte, denna parameter är 
viktig att ta i beaktning eftersom i vissa fall kan energitillgången för 
plattformen vara begränsad och det är därför bra med en energisnål 
lösning då detta kan vara avgörande om plattformen är aktiv eller ej. Den 
tredje parametern innefattar om lösningen är pålitlig, anledningen till 
detta är att om en plattform skulle anses vara opålitlig skulle därmed 
inget företag använda den. Den fjärde parametern som jämförs är ifall 
lösningen är skalbar eller inte, med detta menas ifall om utökning av 
plattformen ska göras, kan detta utföras på ett kostnadseffektivt sätt. 
Anledningen till att denna parameter jämförs är eftersom om ett mindre 
företag skulle använda produkten och lösningen inte skulle vara skalbar 
så skulle detta innefatta stora utgifter för företaget, utgifter som företaget 
kanske inte har råd med. 

Tabell 4: Jämförelse mellan MQTT broker lösningen och RESTful API server-lösning [18]. 

Med avseende på jämförelse i tabell 4 kommer lösningen som använder 
RESTful API server att användas, anledningen till detta är till största del 
på grund av att denna lösningen är skalbar vilket är idealt för mindre 
företag eftersom det ger dem möjlighet att utöka verksamheten utan att 
byta plattform.  

 

Lösningstyp MQTT broker RESTful API server 

Bredbandskrävande Nej Nej 

Energisnål Ja Nej 

Pålitligt Ja Ja 

Skalbart Nej ja 

Säkert Ja Ja 
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5 Implementation 
I detta kapitel kommer en mer genomförlig beskrivning av REST API 
serverlösningen att ske. I figur 3 visas topologin över denna lösning och i 
kapitel 5.1 - 5.3 beskrivs de olika delarna av lösningen. För komplett 
källkod se bilaga A. 

 

Figur 3: Topologi över lösning med REST API server. 

5.1 Servergränssnitt 
I figur 4 presenteras flödesschemat för hur klienter och sensorer ansluter 
sig mot servern för att hämta och sätta in data i databasen. Servern 
använder sig av sockets vilket betyder att varje klient och sensor som 
ansluter sig mot servern blir bunden via en socket mot en port. Efter att 
klienten eller sensorn blivit bunden mot en port tar servern emot en 
förfrågan och accepterar den, förfrågan körs på en tråd skapad av server 
och efter att klienten eller sensorns förfrågan har blivit accepterad så 
skapas en ny tråd för att ta emot ytterligare förfrågningar från andra 
klienter och sensorer. Anledning till användning av trådar är för att göra 
det möjligt för flera klienter och sensorer att kunna behandlas parallellt 
med varandra. 
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Figur 4: Flödesschema över server 

I behandlingsprocessen av klienten eller sensorns förfrågan kontrolleras 
det för som förfrågan är en GET- eller POST förfrågan. Därefter delas 
strängen upp i mindre delar för att parametrar och dess värden ska kunna 
utläsa och om förfrågan är en GET hämtas information från databasen 
baserat på de utlästa parametervärdena och om det är en POST läggs 
information till i databasen baserat på parametervärdena. Efter att detta 
utförts stängs anslutningen till både databasen och servern för att inte alla 
sockets ska bli upptagna.  

Vid användning av GET skickas informationen av vad som ska hämtas i 
headern av paketet vilket resulterar i att servern endast behöver läsa 
headern för att se vad förfrågningen är. För behandling av POST kan 
servern inte bara läsa ut headern av paketet för att se vad förfrågningen 
är, detta eftersom information om förfrågningen för POST finns i 
payloaden av paketet. Eftersom servern inte kan läsa payloaden direkt 
från paketet tittar servern först vilken längd paketet har och läser ut varje 
tecken för den längd som paketet har och tillsammans med funktionen 
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stringbuilder bygger servern ihop hela payloaden till en sträng så att 
servern sedan kan tyda förfrågningen. 

5.2 Databas 
I detta kapitel förklaras databasen och dess olika attribut mer ingående. I 
Figur 5 presenteras en bild över hur databasen ser ut i phpMyAdmin.  

 

Figur 5: Översikt för attributen i tabellen sensor_value 

Databasen består av en tabell med namnet sensor_value som har fem 
stycken attribut, i listan nedan förklaras de olika attributen mer utförligt. 

 

 Attributet id är den unika identifieraren för varje tupel i databasen 
och är den primära nyckeln. 

 Location beskriver varifrån sensordata kommer, denna 
information är essentiell då många företag använder sig av ett stort 
antal sensorer som kommer från flera olika positioner. 

 Typeid beskriver vilken typ av sensordata som kommer in till 
databasen, denna information möjliggör urskiljning av olika 
sensorer som till exempel en temperatursensor och en ljussensor. 

 Value beskriver vilket värde som sensordata har, utan detta 
attribut skulle sensordatan vara helt värdelös. 

 Attributet time beskriver vilken tid som sensordatan blev uppmätt 
därför lägger sensorn till ett timestamp direkt då det mäts upp och 
inte då sensordatan kommer in till databasen.  

5.3 Mätuppställning 
För att kunna utföra stresstester på plattformen skapades ett ytterligare 
program som hade i uppgift att skicka POST förfrågningar till servern. 
Programmet hade en fördröjning efter varje skickad förfrågan på 200ms. 
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För att mäta tiden det tar för servern att behandla en POST förfrågan 
startas en timer precis innan det att förfrågningen skickas iväg och 
stoppas då svar från servern att behandling av POST förfrågan är 
genomförd har mottagits. Testerna utfördes i fyra olika steg där antalet 
program som skickar POST förfrågningar ökar, de olika testerna som 
utfördes innefattade 1, 10, 50 och 100 program vilket resulterar i 5, 50, 250 
och 500 REST förfrågningar per sekund. 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras i del 6.1–6.5 resultatet av implementationen av 
plattformen och det stresstest som utfördes på plattformen. 

6.1 Funktioner 
Den funktionalitet som plattformen besitter är att den kan behandla två 
typer av REST förfrågningar, dessa förfrågningar är GET och POST. När 
plattformen tar emot en GET förfrågan skriver den ut informationen till 
webbläsaren. I Figur 6 presenteras en bild över hur det ser ut när 
informationen är skriven till webbläsaren. 

 

Figur 6: Presenterad information i webbläsaren. 

Information hämtad från databasen kan presenteras på ett flertal olika 
tillvägagångssätt beroende på vilka parametrar användaren skriver in i 
webbläsaren som URL. Ett exempel på hur en sådan URL kan se ut är:  

http://127.0.0.1:4020/REST/GetValue?typeid=xx&location=xxxxx 

Om exemplet beskrivet ovan används skulle information från databasen 
skrivas ut till webbläsaren där beroende på vilket typeid och location som 
är angivet. I listan nedan presenteras de olika parameter-kombinationer 
som servern kan hantera. 

 http://127.0.0.1:4020 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetValue?typeid=xx 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetValue?location=xxxxx 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetValue?typeid=xx&location=xxxxx 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetRange?start_date=YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ 
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 http://127.0.0.1:4020/REST/GetRange?start_date=YYYY-MM-DD 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetRange?end_date=YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetRange?end_date=YYYY-MM-DD 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetRange?start_date=YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ&end_date=YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetRange?start_date=YYYY-MM-
DD&end_date=YYYY-MM-DD 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetRange?typeid=xx&start_date=YYY
Y-MM-DDThh:mm:ssZ&end_date=YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 

 http://127.0.0.1:4020/REST/GetRange?typeid=xx&start_date=YYY
Y-MM-DD&end_date=YYYY-MM-DD 

6.2 Stresstest av IoT plattform 
För detta delmål skulle en stresstest av IoT plattformen att göras, 
anledningen till detta var för att se både hur effektivt plattformen 
fungerande under stress samt hur hög skalbarhet plattformen har. Testet 
gjordes genom at mäta medelsvarstiden och standardavvikelsen för 
svarstiden beroende på hur många förfrågningar servern mottog per 
sekund, denna mätning gjordes både för att se hur lång tid det tog för 
servern att behandla en REST förfrågan samt hur lång tid det tar att hämta 
ut specifik information från databasen. För att få en bra överblick på hur 
pass skalbar plattformen är så gjordes fyra olika tester där en provtagning 
av mätningar togs fram, för de fyra olika testerna så skickades 5, 50, 250 
och 500 förfrågningar per sekund till databasen. I figur 7 till 10 presenteras 
mätresultaten från dessa tester. 

I figur 7 kan det utläsas att medelsvarstiden blir högre beroende på hur 
många förfrågningar servern tar emot per sekund, detta är dock endast 
en ökning med cirka 34% medan antalet förfrågningar per sekund har 
ökat med 1000%. 

 



Internet of things (IoT): Avskalad IoT plattform i Java   
Fredrik Eriksson           2018-06-20 

20 

 

 

Figur 7 : Graf för medelsvarstiden att hämta ut specifik information från databasen. 

I figur 8 där medelsvarstiden för att behandla en REST förfrågan 
presenteras så visas det att medelsvarstiden blir högre då servern tar 
emot 250 förfrågningar per sekund jämfört med 500, anledningen till 
detta är oklart men då det enbart är en ökning på 16% kan detta ha att 
göra med att datorn där testet kördes skulle göra någonting utöver testet 
i samma sekund som mätningen gjordes. 

 

 

Figur 8 : Graf för medelsvarstiden att behandla en REST förfrågan. 
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I figur 9 där standardavvikelsen för svarstiden att hämta specifik 
information från databasen presenteras kan det utläsas att 
standardavvikelsen ökar drastiskt i takt med antalet REST förfrågningar 
som servern behandlar per sekund.  

 

Figur 9: Graf för standardavvikelsen för att hämta specifik information från databasen. 

I figur 10 där standardavvikelsen för tiden att behandla en REST förfrågan 
beroende på antalet REST förfrågningar servern behandlar per sekund 
presenteras kan det tydligt utläsas här samma som i figur 8, d.v.s. att 
standardavvikelsen ökar drastiskt i takt med hur många REST 
förfrågningar servern behandlar per sekund. 

 

Figur 10: Graf över standardavvikelsen för tiden att behandla en REST förfrågan. 
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6.3 Summering av stresstest 
I figur 11 presenteras resultatet för medelsvarstiden i kombination med 
standardavvikelsen för att hämta ut specifik information från databasen 
för de olika testerna. Utifrån de gjorde testerna framgår det tydligt hur 
antalet REST förfrågningar per sekund påverkar medelsvarstiden och 
standardavvikelsen, detta genom att det är en drastisk ökning. 

 

Figur 11: Graf för medelsvarstiden och standardavvikelsen för att hämta specifik information från 
databasen. 
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I figur 12 presenteras resultatet för medelsvarstiden i kombination med 
standardavvikelsen för att behandla en REST förfrågande för de olika 
testerna. I dessa tester framgår det likasom i figur 11 att antalet REST 
förfrågningar per sekund påverkar medelsvarstiden och 
standardavvikelsen genom en tydlig ökning. 

 

Figur 12: Graf för medelsvarstiden och standardavvikelsen för att hämta behandla en REST förfrågan. 
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7 Slutsats 
För delmål 1 där en studie av tre olika företag skulle utföras för att se hur 
de har gått tillväga för att lösa problemet studerades företagen 
SensorCloud, Wovyn och PTC, dessa företag presenteras i kapitel 2.5. Det 
som studien gav var att företagen hade avancerade lösningar som 
antingen krävde speciella sensorer från samma företag eller ett specifikt 
företag som är i samarbete med dem. Inget av de studerade företagen 
hade en avskalad plattform vilket påvisar att det behövs på marknaden. 

För delmål 2 där två olika lösningar till problemet skulle studeras för att 
ta fram deras fördelar och nackdelar för att därefter välja en 
lösningsmetod som därefter skulle implementeras valdes 
lösningsmetoderna RESTful API server och en lösning som använder 
MQTT broker, hur studien utfördes presenteras i kapitel 4. Resultatet av 
studien blev att en lösning med RESTful API server var den mest 
fördelaktiga lösningen, anledningen till detta var eftersom en lösning 
med en RESTful API server är mer skalbar än en med en MQTT broker 
vilket är idealt för mindre företag eftersom det gör dem möjligheten att 
utöka verksamheten utan att behöva byta plattform. 

För delmål 3 skulle implementering av IoT plattformen att skapas, hur 
detta gick till kan läsas i kapitel 5. Resultatet av detta delmål blev en 
fungerande IoT plattform som både klarar av att behandla POST och GET 
förfrågningar från flera olika klienter samtidigt. Plattformen skapades 
utan användning av några externa bibliotek förutom mysql-connector-
java vilket var essentiell för att kunna skapa en kontakt till databasen. 

För delmål 5 skulle en kvantitativ utvärdering av IoT plattformen 
framställas utifrån mätresultaten som framställdes under stresstesterna i 
delmål 4. Utifrån mätresultatet kan det utläsas att även då 
medelsvarstiden inte ökar mycket då antalet REST förfrågningar som 
plattformen behandlar samtidigt ökar gör dock standardavvikelsen för 
svarstiden det. Detta gäller både för tiden att hämta ut specifik 
information från databasen samt tiden för att behandla en REST 
förfrågning. Även då plattformen hade en hög standardavvikelse kändes 
plattformen fortfarande stabil och inte långsam eller hackig. 

Mätresultatet visar även att då plattformen tar emot en låg frekvens av 
REST förfrågningar har plattformen både en väldigt låg medelsvarstid 
samt standardavvikelse för svarstiden. Eftersom plattformen är en 
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avskalad variant använder den lite processorkraft, detta möjliggör 
användande av flera plattformar och därmed fördela den information 
som sensorer skickar emellan dem. Med detta bibehålls stabiliteten 
samtidigt som REST förfrågningar kan behandlas i en hög frekvens. 

7.1 Etiska aspekter 
Eftersom det för närvarande inte finns någon typ av kryptering av 
informationen är den inte säker, detta skulle kunna vara katastrofalt för 
företag som tillhandahåller information som kräver yttersta säkerhet. Det 
som är essentiellt för att IoT ska fungera är internet, detta kan innebära 
risker ifall IoT sensorer som mätte något viktigt skulle tappa anslutning 
till internet vilket resulterar i att de viktiga mätningsresultaten upphör att 
skickas som i sin tur leder till att något katastrofalt inträffar. 

7.2 Framtida arbeten 
För framtida arbeten skulle ett GUI för plattformen att skapas, detta både 
för hur användaren skriver in de parametrar som informationen som 
hämtas ut från databasen är mellan samt för hur den informationen 
presenteras. Plattformen klarar för tillfället av att hantera ett flertal olika 
kombinationer av parametrar att hämta ut information på, för framtiden 
skulle den lista kunna utvecklas för att hantera alla tänkbara 
kombinationer av parametrar. Optimering av källkoden skulle behöva 
utföras för att förhoppningsvis göra plattformen mer skalbar. Just nu kan 
plattformen endast hantera GET och POST operationer, i framtiden skulle 
utökning av operationer behöva skapas och då är DELETE operationer av 
högsta prioritet. Anledningen till att en DELETE operation är nödvändig 
är om det till exempel skulle uppmärksammas att sensorer har skickat 
felaktig information till servern, då skulle användaren enkelt kunna gå in 
och ta bort den informationen som är fel.  
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Bilaga A: Källkod 
Länk: https://github.com/olyckan/stripped-iot-
platform/blob/master/src/tcpkandidat2/ServerSideSocket.java 

 


