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הפרויקט בנוי משני חלקים:
 -7ה ,cc1350עליו יושב קוד המממש את  MQTT-SNושולח את הודעותיו על גבי Bluetooth ( BLE
.) low energy
 -0קוד היושב על  ,Androidמקבל את ההודעות היוצאות מהבקר ,מתרגם אותם להודעות MQTT
ושלוח אותם אל ( brokerעל גבי .)TCP
ניתן למצוא את שני החלקים ב repositoryהבא:
https://github.com/davidLif/MQTT_over_BLE

המבנה הלוגי של התקשורת הוא כדלקמן:

:MQTT-SN on the board
על מנת לבצע  portingשל  mqttsnבבקר ,השתמשנו בקוד פתוח שמופיע בקישור:
https://github.com/eclipse/paho.mqtt-sn.embedded-c

הספרייה מכילה פונקציות שמאפשרות  connect, disconnect, publish, subscribeשנשלחות אל
 ,mqttsn-gatewayשמעביר אותן אל ה .brokerעל מנת להטמיע את הספרייה נדרשנו לממש מספר
פונקציות של שליחה וקבלה .המימוש של פונקציות אלה נעשה באמצעות שליחה וקבלה של .BLE
על מנת להפריד את שילוב ה BLEוהקוד עבור  , MQTTSNתחילה שילוב  mqttsnנעשה מעל גבי
פרוטוקול  .uartזה אפשר גמישות בפיתוח ושימוש במחשב בלבד ללא צורך לכתוב אפליקציה
לאנדרואיד.
:Software serial protocol over BLE
 interface – Software serial protocolעבור שליחה וקבלה של מסרים בצורה בסיסית .לכל צד ישנה
פונקציית כתיבה מסוג אחד וקריאה מסוג אחד .נשלח  raw byte arrayואורך ההודעה.
הכתיבה מה Emulation boardאל ה Androidנעשית בעזרת  notificationsמ characteristicיחיד:
ה boardהוא ה BLE serverבקשר שבין השניים ,ולכן כל פעם שהוא רוצה לשלוח הודעה ל  ,Androidהוא
פשוט שולח  notificationדרך ה characteristicבשם .Tx_channel
הכתיבה מכיוון ה Androidל Emulation boardמורכבת מ: characteristic 0
 - Rx_val -7המכיל את תוכן ההודעה ,את אורכה ואת ה serial numberשלה.
 - Rx_ack -0משתנה זה מכיל את ערך ה ackשל ה ,serverלאחר שהוא קרא את ההודעה של
ה.client
כיוון שה androidהינו במקרה הזה ה ,BLE clientהפעולה היחידה שהוא יכול לעשות וה serverיוכל
לראות הינה כתיבה לתוך  GATT characteristicהמוגדר כ.writeable
כאשר ה androidרוצה לכתוב ל ,boardהוא כותב את הערך הרצוי לתוך ה ,Rx_valכאשר ה byteהאחרון
מחזיק את ה serial numberשל הפקטה ואת אורך ה messageשה Androidרוצה לשלוח לboard
(הפעלה של  MASKעם  0x1Fעל ה byteהאחרון של תיתן את האורך .שאר הביטים של ה byteהאחרון
מכילים את ה.)packet serial num
על ה boardלהאזין לכתבות לתוך המשתנה  ,Rx_valולאחר הקריאה לכתוב את ערך ה byteהאחרון
לתוך ה Rx_ackכסימן מוסכם לכך שההודעה נכתבה וניתן לדרוס את  Rx_valעם ערך חדש.
ה packet serial numנועד בכדי לזהות "כתיבות חסרות" שלא הגיעו אל ה boardולהוות אינדיקציה
לכתיבה חדשה ,גם אם נכתב אותו התוכן כמו בהודעה הקודמת.
הודעות  0הצדדים מוגבלות בגודלן ל 71בתים.
עבור התקשרות ה Androidמול ה BLEנעזרת בקוד ורעיונות מ
https://github.com/googlesamples/android-BluetoothLeGatt

:Software serial to UDP
התרגום מ software serialל UDPמתבצע באופן טריוויאלי – הודעת יחידה מתרגמת לפקטת UDP
יחידה.
השליטה בפורטים של השליחה והקבלה נעשית בעזרת פרמטרים הנמצאים ב
 , mqttgatewayparam.xmlקובץ המשמש עבור קונפיגורציית ה UDPוה.Gateway
:MQTT-SN gateway
הקוד עבור ה gatewayנלקח (בכמה שינויים קטנים ,כמו כתיבת לוגים וקונפיגורצייה) מהפרויקט:
https://github.com/jsaak/mqtt-sn-gateway/tree/master/apps/MQTTSN-Gateway
בערוץ אחד ,ה gatewayמאזין לפקטות  UDPהמכילות את הודעות ה ,MQTT-SNמחלץ מתוכן את התוכן,
מתרגם אותן לפקטות  ,TCPושולח אל ה .brokerבערוץ השני ,מתבצעות כל אותן הפעולות אבל הפוך
(בערוץ זה הודעות ה brokerמתורגמות להודעות  MQTT-SNעל גבי פקטות .UDP
קונפיגורציית ה gatewayנשמרת בקובץ . mqttgatewayparam.xml

מעטפת אפליקציית ה:Android
*) לפני הפעלת האפליקציה ,חשוב לתת לה את ההרשאות שהיא דורשת ( Bluetoothו .)location-יש
להדליק את ה locationוה bluetoothלפני ניסיון ההתחברות אל ה( .boardה locationזוהי דרישה של
 ,Androidשכן ניתן להשיג את מיקום משוער עליך בטווח מסיום מחיבור ה.)bluetooth
מסך ראשי – ממסך זה ניתן לנסות להתחבר אל ה .boardבמידה והניסיון יכשל ,תקפוץ הודעת שגיאה.

מסך לוגים ופעילות האפליקציה  -במסך זה האפליקציה נמצאת בזמן שכל ה Net stackשבנינו פועל.
לוגים בסיסיים נכתבים אל ה .UIלוגים מפורטים יותר ניתן לראות דרך ה.Logcat

הרצה לדוגמא:
לאחר חיבור בין הפלאפון והבקר בפרוטוקול  ,BLEהבקר מתחבר אל הברוקר של  ,mqttומבצע  publishכל שניה.
כל ההודעות עוברות דרך ה.gateway
הברוקר שבו השתמשנו הוא השרת  .iot.eclipse.orgזהו שרת עבור מפתחים .בנוסף eclipse ,מספקת כלי שבו
ניתן "לרגל" על התעבורה של  mqttשמגיעה אל השרת ,ומאפשרת לבצע  Publishלנושאים שמעוניינים .הכלי
נקרא ( mqtt-spyבהמשך תהיה תמונה).
הסנפנו את התקשורת מול השרת באמצעות אפליקציה שנקראת  ,packet captureוהעברנו אל המחשב ופתחנו
ב .wiresharkזו התמונה שקיבלנו:

ניתן לראות כי השרת קיבל בקשת התחברות בפרוטוקול  mqttובוצע  .publishלא התקבל  ACKמשום שעבדנו
ב.qos0
הסנפה של חבילת ה:publish

ניתן לראות כי ביצענו  publishלנושא  shעם תוכן .mypayload
על מנת לוודא שאכן ההודעות הגיעו אל השרת כמו שצריך פתחנו במחשב אחר  mqtt-spyוביצענו subscribe
לנושא  .shזה מה שהתקבל:

רואים כי אכן התקבלו  7הודעות בנושא .sh

לקחים שנלמדו על תכנות  embeddedמכתיבת האפליקציה:

 -7לעיתים  debugבצורתו ה"קלאסית" הוא בעייתי (הפרעות בזמנים לפרוטוקולי תקשורת ,נדרש
קמפול עם פרמטרים שונים וכדומה) .לעיתים משתמשים ב"עזרים" חיצוניים בכדי לגעת מה קרה
בקוד ,כמו לדים או כתיבה למשתני  BLEאותם ניתן לראות מבחוץ.
 -0פעולות "מקביליות" – במידה וקיימת "מקבליות" ,תצורת העבודה אתה שונה במידה מה אשר
באפליקציות רגילות .דבר זה לעיתים מסבך פעולות רגילות כמו האזנה ושליחה בו זמנית.
 -3הקפדה על גודל ה – stackה stackאינו "אינסופי" ויש להקצות משאבים בהתאם לפונקציות
וללוגיקה שכל  taskמבצע.
נקודות לשיפור:
 -7כתיבת קוד כך שתפקידי ה BLEיתחלפו בין ה Androidל( boardה serverעל ה ,androidוהclient
על ה )boardבכדי לאפשר לכמה לוחות לתקשר בו זמנית מול  androidיחיד .לא הצלחנו לממש
לבד  BLE clientעל ה.board
 – Error handling -0משני הצדדים ה error handlingברמת ה Software serial protocol-BLEהיא
די נמוכה .צריך להרחיב את המעטפת כך שתתמוך בצורה טובה יותר בנפילות תקשורת (כמו
שמירה על ה.)packet serial num

