
IoT με το πρωτόκολλο XMPP 
Εισαγωγή / Δυνατότητες



Το πρωτόκολλο XMPP

Το XMPP είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας, που επιτρέπει την αμφίδρομη

μεταφορά δομημένων δεδομένων, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, στο

application layer (ή πάνω από http μέσω BOSH). Τα μηνύματα που

μεταφέρονται βασίζονται στην γλώσσα XML. Αρχικά αναπτύχθηκε για την

μεταφορά άμεσων σύντομων μηνυμάτων, ωστόσο σχεδιάστηκε με

δυνατότητες επέκτασης. Ο IETF τυποποίησε το XMPP μέσα από τα RFC3920 και

RFC3921 (τα οποία αργότερα αντικαταστάθηκαν από τα RFC6120 και RFC6121

αντίστοιχα).



XMPP Extensions - Xeps

Ο XMPP Standards Foundation έχει δημιουργήσει πολλές επεκτάσεις του πρωτοκόλλου, λεγόμενες ως XEP.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πάνω από 380 XEPs και δημοσιεύονται νέα συνεχώς ( https://xmpp.org/extensions/
). Τα XEP που έχουν αναπτυχθεί καθαρά για την χρήση του πρωτοκόλλου σε IoT projects είναι τα εξής:

 XEP-0323 Internet of Things - Sensor Data

 XEP-0324 Internet of Things - Provisioning

 XEP-0325 Internet of Things - Control

 XEP-0326 Internet of Things - Concentrators

 XEP-0347 Internet of Things - Discovery

 XEP-0381 Internet of Things - Special Interest Group (IoT SIG)

Τα Sensor Data και Control αφορούν την είσοδο δεδομένων αισθητήρων και αποστολή δεδομένων ελέγχου
σε συσκευές. Τα Discovery και Provisioning αφορούν την ανακάλυψη των ενεργών συσκευών και τον έλεγχο
της επικοινωνίας μεταξύ τους. Όλες οι επεκτάσεις σχεδιάστηκαν με προτεραιότητα την απλότητα, ώστε να
μπορούν να λειτουργήσουν σε συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες. Περισσότερα για τα XEP αυτά στην
συνέχεια…

https://xmpp.org/extensions/


Publish – Subscribe Pattern

Το publish – subscribe είναι ένα software pattern για την ανταλλαγή μηνυμάτων
μέσω οντοτήτων. Βάση του είναι η δημιουργία θεματικών κλάσεων (nodes) που
χαρακτηρίζουν τα μηνύματα. Οι οντότητες που δημιουργούν μηνύματα (publishers),
χαρακτηρίζουν μόνο σε ποια θεματική κλάση (node) ανήκουν αυτά, χωρίς να
προσδιορίζουν που θα σταλούν. Αντίστοιχα, οι οντότητες που λαμβάνουν
μηνύματα (subscribers), λαμβάνουν αυτόματα τα μηνύματα των θεματικών
κλάσεων (nodes) για τις οποίες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Το software pattern
αυτό καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμο σε IoT projects, καθώς διευκολύνει την αποστολή
δεδομένων από οντότητες αισθητήρων (publishers), στους αντίστοιχους σε αυτούς
data brokers (subscribers). Ένα βασικά πλεονέκτημά του σε σχέση με το μοντέλο
request – response, είναι ότι οι αισθητήρες μπορούν να δημοσιεύουν δεδομένα
μόνο όταν αυτά έχουν αλλάξει, παραλείποντας ουσιαστικά την άσκοπη κίνηση. Η
χρήση του Publish – Subscribe στο XMPP είναι προτυποποιημένη μέσω του XEP-0060
( https://xmpp.org/extensions/xep-0060.html ).

https://xmpp.org/extensions/xep-0060.html


Συσκευές Περιορισμένων Δυνατοτήτων

Σε εφαρμογές IoT είναι επιτακτική η χρήση μικρών συσκευών, με περιορισμένες δυνατότητες,
λόγω κόστους (παραγωγής και λειτουργίας). Τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι αισθητήρες που
παρέχουν δεδομένα σε κάποιον data broker.

 XEP-0322 Efficient XML Interchange (EXI) Format ( https://xmpp.org/extensions/xep-
0322.html )

Το XEP περιγράφει πως η τεχνική συμπίεσης EXI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα XMPP. Η
τεχνική EXI δημιουργήθηκε από την W3C, με σκοπό την μετάδοση XML αρχείων ως δυαδικά. Η
κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται περιορίζει την πολυλογία, αλλά και το κόστος ανάλυσης που
διακρίνουν το XML. Συνεπώς, προσφέρει την δυνατότητα μεταφοράς XML δεδομένων σε
συσκευές με λιγότερη μνήμη (αφού ο όγκος των δεδομένων είναι μικρότερος) και χαμηλότερη
κατανάλωση ισχύος (αφού υπάρχει λιγότερη μετάδοση δεδομένων και είναι ευκολότερη η
ανάλυσή τους).

 XEP-(0323-0326 ,0347, 0381) Internet of Things

Τα XEP που δημιουργήθηκαν για IoT έχουν ως βασική αρχή την απλότητα, ώστε να είναι
κατάλληλα για υλοποίηση σε μικρές συσκευές περιορισμένων δυνατοτήτων.



Έρευνες/Προτάσεις Για Την Χρήση Του 
XMPP Σε IoT

 μXMPP: LIGHTWEIGHT IMPLEMENTATION FOR LOW POWER OPERATING SYSTEM CONTIKI 

Adrian Hornsby, Eloi Bail, Department of Signal Processing , Tampere University of Technology

http://ieeexplore.ieee.org/document/5345594/

 UNIFY TO BRIDGE GAPS: BRINGING XMPP INTO THE INTERNET OF THINGS

Michael Kirsche και Ronny Klauck, Computer Networks and Communication Systems Group, 
Brandenburg University of Technology Cottbus, Germany

http://www-docs.tu-cottbus.de/rechnernetze/public/staff/mkirsche/publications/PerCom_2012-WiP-
Kirsche_Klauck.pdf

 A SERVICE INFRASTRUCTURE FOR THE INTERNET OF THINGS BASED ON XMPP

Sven Bendel, Thomas Springer, Daniel Schuster, Alexander Schill, Computer Networks Group, 
Faculty of Computer Science, TU Dresden

Ralf Ackermann, Michael Ameling, SAP Next Business And Technology Dresden

http://www.csee.usf.edu/~mlabrador/Share/workshops/papers/p385-bendel.pdf

http://ieeexplore.ieee.org/document/5345594/
http://www-docs.tu-cottbus.de/rechnernetze/public/staff/mkirsche/publications/PerCom_2012-WiP-Kirsche_Klauck.pdf
http://www.csee.usf.edu/~mlabrador/Share/workshops/papers/p385-bendel.pdf


Πιο 

συγκεκριμένα…
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ



XMPP Network Topology

 XMPP Servers: 

Χαρακτηρίζονται από ένα domain name (πχ jabber.ntua.gr) και μπορούν να επικοινωνούν με 
άλλους servers, υποστηρίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των clients που ανήκουν σε αυτούς.

 XMPP Clients:

Χαρακτηρίζονται από μία ταυτότητα Jid (Jabber Id) της μορφής

user@domain, όπου

user : το όνομα χρήστη του client (πχ tasos)

domain : το domain name του server στον οποίο είναι εγγεγραμμένος (πχ jabber.ntua.gr)

Ωστόσο κάποιος χρήστης μπορεί να συνδεθεί από διαφορετικά μέρη/συσκευές ταυτόχρονα. Για 
τον σκοπό αυτό το Jid υποστηρίζει την προαιρετική χρήση ενός επιπλέον μέρους, του resource

user@domain/resource (πχ tasos@jabber.ntua.gr/home)



XMPP Network Topology 2



Χρήση της τοπολογίας του XMPP σε IoT 

Networks

 Servers :

 καθορίζουν τα όρια του δικτύου / πόσο κλειστή είναι η ομάδα αλληλεπίδρασης (πχ person’s server, home server, building server,
community server, city server, national server, global server, …)

 μπορούν να συνδεθούν με peer servers, διευρύνοντας τα όρια του δικτύου (πχ building server <-> community server, city server
<-> national server)

 σημαντικό ζήτημα να υλοποιούν βασικές υπηρεσίες που ορίζουν τα XEP για IoT, όπως Provisioning και Discovery

Τα παραπάνω πάντα με την κατάλληλη χρήση των domain names και Jids (πχ
tasos_pikridas@smartgrid.piraeus.gov/office, κλπ) 

 Clients μπορούν να αποτελούν :

 άτομα

 τοποθεσίες (home, office, room)

 συσκευές (smartphone, computer, concentrator)

 αισθητήρες ή controllers

 ΑΛΛΑ ΚΑΙ υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να
δημιουργούνται δυναμικά και να τρέχουν σε κάποια
συσκευή, αλληλοεπιδρώντας με όλα τα παραπάνω
(πχ υπηρεσία που συγκεντρώνει δεδομένα και τα
διαθέτει σε ιστοσελίδα / υπηρεσία που διαχειρίζεται
τον έλεγχο συσκευών)

mailto:tasos_pikridas@smartgrid.piraeus.gov/office


Security

 Οι XMPP Servers μπορούν να είναι απομονωμένοι (πχ personal, home, office, 
company, community κλπ Intranet)

 TLS Connections

Στο XMPP Core περιγράφεται η (προαιρετική) απαίτηση της χρήσης TLS σε όλες τις
συνδέσεις client-server ή/και server-server (ανά domain). Έτσι αποτρέπεται η υποκλοπή
και η αλλοίωση των δεδομένων από τρίτους. Απαιτείται να υποστηρίζεται η επιλογή αυτή
σε όλες τις υλοποιήσεις και συνεπώς υποστηρίζεται σε όλους τους διαθέσιμους Clients,
Servers και Client Libraries.

 SASL Authentication

Διασφαλίζει την ταυτοποίηση των clients. Αν χρησιμοποιείται TLS, το SASL Negotiation
έπεται του STARTTLS Negotiation, ώστε να καθίσταται ασφαλέστερη η μεταφορά των
διαπιστευτηρίων.



Τύποι μηνυμάτων - Stanzas

 Το επίπεδο(βάθος) 0 του XML αφορά το ίδιο το XML 
Stream.

 Η βασική μονάδα επικοινωνίας βρίσκεται στο επίπεδο 1
του XML και αποκαλείται Stanza. Εκτός απ’τα Stanza στο
επίπεδο 1 μπορούν να βρίσκονται μηνύματα σχετικά με
Errors, TLS και SASL.

 Το Stanza περιγράφει το είδος του μηνύματος που
περιέχεται σε αυτό. Υπάρχουν τα 3 Stanzas, τα ονόματα
των οποίων αντιστοιχούν στα XML Elements που
χρησιμοποιούνται:

 message – Αφορά γενικά μηνύματα 

 iq – Information Query. Αφορά ερωτήματα σχετικά με 
συγκεκριμένα δεδομένα / πληροφορίας. Μπορούν να 
αποτελούν ερωτήσεις ή απαντήσεις.

 presence – Αφορούν την παρουσία και διαθεσιμότητα 

 Τα Stanzas αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
διαφορετικούς τρόπους, αλλά και διαφορετικά Stanzas
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό (πχ iq
<-> message).



Αναλυτικότερα 

τα XEP 

Στην συνέχεια 

παρουσιάζονται πιο 
αναλυτικά τα XEP που 

αφορούν IoT



XEP-0323: Internet of Things - Sensor 
Data

 Περιγράφει το Read-Out Request, σύμφωνα με το οποίο ένας χρήστης (Jid)
ζητάει τιμές πεδίων από μία ή περισσότερες συσκευές ενός άλλου χρήστη.

 Τα πεδία μπορούν να προσδιορίζουν αν οι τιμές είναι στιγμιαίες μετρήσεις,
υπολογισμένες τιμές, ακρότατα, αποθηκευμένες τιμές, χρόνος, κα. Οι τιμές
μπορούν να είναι λογικές, αριθμητικές, κείμενο, ακέραιες, χρονικές κα. Επίσης
προβλέπεται ο καθορισμός της μονάδας μέτρησης (πχ Watt, ⁰C, sec).

 Μπορούν να ζητηθούν ένα, περισσότερα ή όλα τα πεδία, από μία ή
περισσότερες συσκευές (nodeId), εφόσον αυτές ανήκουν στο Jid (μέσω
concentrator αν είναι πολλές) που στέλνεται το request.

 Χρησιμοποιείται το μοντέλο request – response, συνεπώς η επικοινωνία είναι
σύγχρονη. Αυτό δεν είναι αποδοτικό για δίκτυα αισθητήρων που παρέχουν
συνεχή δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή είναι προτιμότερο το μοντέλο publish –
subscribe.



XEP-0325: Internet of Things - Control

 Περιγράφει τα μηνύματα με τα οποία μπορεί ένας χρήστης (Jid), να θέσει τις

τιμές των πεδίων, μίας ή περισσότερων συσκευών, που ανήκουν σε άλλο

χρήστη ή concentrator, για να τις ελέγξει.

 Μπορούν να τεθούν ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα πεδία. Επίσης μπορεί

ζητηθεί φόρμα με όλα τα διαθέσιμα πεδία, την εξήγηση και το εύρος τιμών

καθενός εξ αυτών.

 Μπορεί να προσδιοριστεί συγκεκριμένη συσκευή (nodeId) του χρήστη (Jid),

εφόσον υπάρχει concentrator.



XEP-0326: Internet of Things -

Concentrators 

 Κάτω από έναν χρήστη (Jid) μπορούν να κρύβονται πολλές συσκευές (πχ αυτοκίνητο,
δωμάτιο κλπ). Στο XEP αυτό δίνεται η έννοια ενός τέτοιου χρήστη (Concentrator) και
περιγράφεται ο τρόπος αλληλεπίδρασής του με άλλους χρήστες.

 Ο Concentrator οργανώνει κάθε συσκευή του ως node που χαρακτηρίζεται από το
nodeId. Κάθε node μπορεί να έχει parent κάποιο άλλο node, συνεπώς υποστηρίζεται η
ιεραρχική/δεντρική δομή εκτός της οριζόντιας.

 Ο Concentrator παρέχει συγκεκριμένες μεθόδους που επιθυμεί προς άλλους χρήστες, τις
οποίες γνωστοποιεί με την απαιτούμενη μέθοδο getCapabilities.

 Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν

 την ανάκτηση των ονομάτων, της δομής και των δυνατοτήτων (isReadable, isControllable,
hasCommands, κλπ) των κόμβων

 την διαχείρισή τους

 την αποστολή command ή query σε αυτούς



XEP-0324: Internet of Things -

Provisioning

 Ποιες συσκευές μπορούν/επιτρέπεται να επικοινωνούν μεταξύ τους; Ποιος

το ορίζει αυτό και πως; Μερικές μικρές συσκευές ενδέχεται να έχουν ελάχιστη

μνήμη για να αποθηκεύουν τέτοιες πληροφορίες ή πολύ απλό user

interface ώστε να τις δεχθούν χειροκίνητα.

 Για αυτό ορίζεται η ιδέα του Provisioning Server. Αυτός μπορεί να αποτελεί

είτε server component, είτε έναν απλό χρήστη με Jid. Σκοπός του είναι να

παρέχει πλήρες user interface, για να δέχεται πληροφορίες σχετικά με τα

access rights, τα οποία με την σειρά του να τα παρέχει σε συσκευές (Jids)

που τα ζητάνε μέσω queries.

 Πως μπορεί μία μικρή συσκευή με περιορισμένο user interface να εγγραφεί

με ασφάλεια και εμπιστοσύνη σε κάποιον provisioning server;



XEP-0324: Internet of Things – Provisioning
Εγκαθιστώντας μία μικρή συσκευή

 Ελάχιστη απαίτηση για το user interface μίας συσκευής αποτελεί ένα led και ένα
press button (έξοδος / είσοδος). Με βάση αυτά δίνεται από το XEP ένα
παράδειγμα εγκατάστασης μίας τέτοιας συσκευής σε έναν Provisioning Server.
Υποθέτουμε πως στην συσκευή έχει δοθεί Jid και πρόσβαση στον XMPP Server.

 Από το UI του Provisioning Server δίνεται εντολή να σταλεί αίτημα φιλίας στην συσκευή.

 Η συσκευή έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε με ένα τέτοιο μήνυμα φιλίας, να
αναβοσβήνει τα led για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο (πχ 30’’).

 Δεχόμενη το πάτημα του press button, μέσα στον χρόνο αυτό, η συσκευή δέχεται το
αίτημα φιλίας και αναγνωρίζει το Jid αυτό ως τον επίσημο/αναγνωρισμένο
Provisioning Server.

 Η συσκευή αυτή επιβάλλεται πλέον να κάνει ερωτήσεις στον Provisioning Server και να
ακολουθεί τις οδηγίες του.

 Μπορεί επίσης να ζητήσει ένα token, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με
άλλες συσκευές και επιβεβαίωση των access rights της συσκευής.



XEP-0324: Internet of Things – Provisioning
Use Cases

 Δεχόμενη ένα αίτημα φιλίας μία συσκευή, από έναν άλλο χρήστη (Jid), επιβάλλεται να ρωτήσει τον
Provisioning Server για το αν αυτός είναι φίλος ή όχι, πριν απαντήσει στο αίτημα. Ο Provisioning
Server, επίσης, έχει την δυνατότητα από μόνος του να προτείνει την δημιουργία ή να επιβάλει την
κατάργηση φιλίας μεταξύ δύο χρηστών, στέλνοντας μήνυμα τουλάχιστον στον έναν από αυτούς.

 Δεχόμενη ένα Read-Out Request (XEP-0323) από έναν χρήστη (Jid), μία συσκευή, μπορεί να
ρωτήσει τον Provisioning Server, για το αν πρέπει να δεχθεί και να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό.
Ο Provisioning Server, εκτός από τον γενικό περιορισμό, μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε
συγκεκριμένα nodes (αν έχει η συσκευή) ή πεδία, πάντα με βάση το Jid του χρήστη που τα ζητάει.

 Με την ίδια λογική, μία συσκευή που δέχεται Control Request (XEP-0325), μπορεί να ρωτήσει τον
Provisioning Server, πριν δεχθεί το αίτημα. Ο περιορισμός και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να
εφαρμόζεται σε όλη την συσκευή αλλά και σε συγκεκριμένα nodes (αν υπάρχουν) ή
συγκεκριμένες παραμέτρους ελέγχου, σύμφωνα πάντα με το Jid του αιτούμενου.

 Αντίστοιχες διαδικασίες ορίζονται για τις εφαρμογές (Jids) οι οποίες μπορούν να χειρίζονται
συσκευές, αλλά και για χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές.



XEP-0347: Internet of Things -

Discovery

 Περιγράφει πως ένα αντικείμενο μπορεί να ανακαλύψει κ να συνδεθεί στο

IoT Network. Για τον σκοπό αυτό δημιουργία την ιδέα του Thing Registry. To

Thing Registry μπορεί να υπάρχει αυτοτελές ή να αποτελεί κομμάτι του

Provisioning Server, είτε ως Server Component, είτε ως απλός Client.

 Οι συσκευές είτε κατά την διάρκεια της κατασκευής, είτε κατά το

configuration πριν την χρήση, πρέπει να δέχονται ένα Jid (και password) ή

να το δημιουργούν μόνες τους αν αυτό είναι δυνατό. Το Domain του XMPP

Server πρέπει και αυτό να καθορίζεται ή να βρίσκεται (πχ μέσω DHCP).

Παρομοίως, μία τέτοια λύση πρέπει να υπάρχει για το Thing Registry (και τον

Provisioning Server), με την ιδανικότερη να αποτελεί η χρήση

προκαθορισμένου subdomain ή Jid.



XEP-0347: Internet of Things – Discovery
Use Cases

 Τα αντικείμενα μπορούν να δηλώνονται στο Thing Registry κάτω από ιδιοκτησία. Την
ιδιοκτησία μπορεί να έχει ο ίδιος χρήστης ο οποίος δηλώνει το αντικείμενο (self-owned),
διαφορετικά πρέπει κάποιος (ένας) χρήστης (Jid) να δηλώσει την ιδιοκτησία ενός
αντικειμένου (claim ownership).

 Για να δηλώσει κάποιος χρήστης την ιδιοκτησία ενός αντικειμένου, πρέπει να δώσει στο
Thing Registry, κάποιες πληροφορίες (meta-tags), οι οποίες ορίζουν το αντικείμενο. Είναι
σημαντικό οι πληροφορίες αυτές να είναι προσβάσιμες μόνο σε αυτούς που στην
πραγματικότητα ανήκει το αντικείμενο/συσκευή. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η λύση των
QR-Codes σε αυτοκόλλητα τυπωμένα πάνω στην συσκευή, για την παροχή των
πληροφοριών αυτών.

 Επιπρόσθετα μπορούν να δηλωθούν αντικείμενα ως μέρη κάποιου concentrator (XEP-
0326), με την δήλωση των sourceId και nodeId. Αυτός που λαμβάνει την ιδιοκτησία ενός
τέτοιου αντικειμένου, λαμβάνει και τα αντίστοιχα sourceId και nodeId που χρειάζονται για
την πρόσβαση σε αυτό.

 Τα αντικείμενα μπορούν να είναι public ή private. Οποιοσδήποτε χρήστης με πρόσβαση
στο Thing Registry μπορεί να αναζητήσει για public αντικείμενα, στα οποία υπάρχει
ιδιοκτησία.



Υλοποιήσεις / 

Βιβλιοθήκες
Client Software / Clients 
Libraries / Servers



Servers

 Openfire

https://www.igniterealtime.org/projects/openfire/

Παρέχει API για την δημιουργία Java Plugins ως Jars. Τα plugins μπορούν να αποτελούν Server Components (διαχειρίζονται όλα τα
πακέτα που στέλνονται σε συγκεκριμένο subdomain του server), IQ Handlers (διαχειρίζονται IQ Stanzas συγκεκριμένου τύπου), κλπ.

 Prosody IM

https://prosody.im/

 Jabberd2

http://jabberd2.org/

 Όλοι οι διαθέσιμοι Servers παρέχουν βασικές λειτουργίες και υποστήριξη κυρίως για Instant Messaging. Παρέχουν
ωστόσο υποστήριξη του Publish – Subscribe. Τα XEP σχετικά με το IoT δεν υλοποιούνται, εκτός από αυτά που
υλοποιούνται μόνο στους Clients. Στο Openfire μπορούν να δημιουργηθούν κατάλληλα Server Components.

 Τα Provisioning και Discovery απαιτούν κατάλληλα Server Components (Provisioning Server και Thing Registry
αντίστοιχα). Εναλλακτικά αυτές οι λειτουργίες μπορούν να υλοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους clients, οι
οποίοι ακούνε και απαντούν στα αντίστοιχα μηνύματα και χρησιμοποιούν προσωρινή μνήμη ή κάποιου είδους
βάση δεδομένων.

https://www.igniterealtime.org/projects/openfire/
https://prosody.im/
http://jabberd2.org/


Client Software

 Spark

https://igniterealtime.org/projects/spark/

 Και διάφορα άλλα…

 Υλοποιούν το Instant Messaging μόνο. Επιτρέπουν την αποστολή και λήψη μόνο
των Μessage Stanzas (IQ και Presence στέλνονται απ’την ίδια την εφαρμογή
μόνο για τις ανάγκες του IM).

 Παραλλαγή του Converge.js

http://www.xmpp-iot.org/tutorials/read-and-write-to-devices-with-converse-js/

Client που υλοποιείται σε Javascript και επιτρέπει το διάβασμα τιμών από Sensor Devices
και την εγγραφή τιμών σε Control Devices, μέσα από chat windows στον browser
(υλοποιεί τα IoT Sensor Data και Control XEPs).

https://igniterealtime.org/projects/spark/
http://www.xmpp-iot.org/tutorials/read-and-write-to-devices-with-converse-js/


Client Libraries

 Smack (Java)

https://igniterealtime.org/projects/smack/

 Υποστηρίζει εν μέρει τα Sensor Data, Provisioning, Control, Concentrators, Discovery

 Υποστηρίζει το Publish - Subscribe

 Υποστηρίζει την δημιουργία custom IQ Stanzas (IQ Elements, IQ Providers, IQ Handlers)

 SleekXMPP (Python)

https://github.com/fritzy/SleekXMPP/tree/develop/sleekxmpp

 Υποστηρίζει μόνο τα Sensor Data και Control

 Υποστηρίζει το Publish - Subscribe

 Every XEP as a plugin. Υποστηρίζει την δημιουργία plugins τα οποία παρέχουν
υποστήριξη για custom IQ Stanzas.

https://igniterealtime.org/projects/smack/
https://github.com/fritzy/SleekXMPP/tree/develop/sleekxmpp


Client Libraries
Smack

 Υποστήριξη για Android

 Παρέχει υψηλού επιπέδου μεθόδους για όσες λειτουργίες υλοποιεί

 Λειτουργίες Instant Messaging σε λίγες γραμμές κώδικα

 Υποστήριξη διαθεσιμότητας Roster (Presence)

 Υλοποιεί εν μέρει τα IoT XEPs και όχι απαραίτητα σωστά

 Υποστηρίζονται μόνο οι 2-3 βασικότερες λειτουργίες των XEP, πχ

 Στο Sensor Data υποστηρίζονται μόνο integer και boolean τιμές

 Στο Provisioning υποστηρίζεται μόνο η ερώτηση isFriend προς τον Provisioning Server και όχι οι canRead και canControl

 Μέρος των λειτουργιών ενδέχεται να παρουσιάζει σφάλματα

 Στο Provisioning η απάντηση στο isFriend Element, έχει κι αυτή το όνομα isFriend αντί για isFriendResponse. Επίσης στο
IsFriendResponseElement το οποίο ευθύνεται να την δημιουργία του αντίστοιχου XML λείπει η εντολή για να κλείσει σωστά το
XML Element και ως συνέπεια αυτό εμφανίζεται λάθος (Reported:
https://issues.igniterealtime.org/projects/SMACK/issues/SMACK-756?filter=allopenissues )

https://issues.igniterealtime.org/projects/SMACK/issues/SMACK-756?filter=allopenissues


Smack
Florian Schmaus (Flow)

 Κάνοντας report το παραπάνω bug στο forum της κοινότητας του Smack, αυτό έγινε commit από τον
Florian Schmaus (Flow). Ο Flow είναι project leader του Smack, καθώς και συγγραφέας (ή βοηθός)
αρκετών XEP. Απαντώντας προσφέρθηκε να με βοηθήσει δίνοντάς μου την δική του γνώμη:

 I would not recommend using the current IoT XEPs as base for anything… Two big red flags:

 unnecessary complex

 not really XMPP idiomatic

 http://geekplace.eu/xeps/xep-siot/xep-siot.html

A strawman of how IoT using XMPP should be in my opinion. Όλες οι βασικές λειτουργίες για το Provisioning και Discovery
σε πιο απλή μορφή κάτω από ένα XEP (ανεπίσημο). Ωστόσο δεν υποστηρίζει πολλές συσκευές κάτω από ένα Jid.

 Never use the same bare JID with multiple resources in an IoT scenario. If the device needs to re-connect
the XMPP connection … it would always need to reconnect all resources in extra streams.

 Possible to create custom IQ Stanzas, Handlers, etc if needed (επιβεβαίωση σε ερώτηση για το πώς
μπορώ να κινηθώ)

 Important is that to try to use re-use existing building blocks

 e.g., the IoT control XEP should have never been created, we have ad-hoc commands (XEP-0050) for that

http://geekplace.eu/xeps/xep-siot/xep-siot.html


Συμπεράσματα

 Μπορώ να βασιστώ σε και να χρησιμοποιήσω μέρος των IoT XEPs, άλλων XEP
που θα μου φανούν χρήσιμα καθώς και custom μηνύματα αν χρειαστεί.

 Αναλόγως του τι θα υλοποιηθεί πιθανότατα να χρειαστεί η υλοποίηση custom
IQ Stanzas και Handlers (καθώς πολλά από αυτά δεν υποστηρίζονται) – Working
on it με το Smack (με το SleekXMPP όχι ακόμα)

 Για Provisioning και Discovery, αν υλοποιηθούν, θα πρέπει να δημιουργηθεί
Server Component ή Configured Client που ‘’ακούει’’/δέχεται τα κατάλληλα IQ
Stanzas και απαντάει - Working on it με το Smack (client που ακούει σε
μηνύματα isFriend και απαντάει. Θα μπορούσε να παρέχει GUI, να χρησιμοποιεί
βάση δεδομένων κλπ)

 Sensor Data vs Publish – Subscribe (πχ σε σχέση με το Provisioning)



Βιβλιογραφία (ενδεικτική)

 https://xmpp.org/

 https://xmpp.org/extensions/xep-0323.html

 https://xmpp.org/extensions/xep-0324.html

 https://xmpp.org/extensions/xep-0325.html

 https://xmpp.org/extensions/xep-0326.html

 OneM2M Technical Report

 Unify to Bridge Gaps: Bringing XMPP into the Internet of Things
Michael Kirsche and Ronny Klauck

 IoT: Building Arduino-Based Projects
Peter Waher,Pradeeka Seneviratne,Brian Russell,Drew Van Duren

 A Service Infrastructure For The Internet Of Things Based On XMPP
Sven Bendel, Thomas Springer, Daniel Schuster, Alexander Schill, Ralf Ackermann, Michael Ameling

 https://github.com/igniterealtime/Smack/blob/master/documentation/index.md

https://xmpp.org/
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