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Självetablerande sensornätverk 1

1 Inledning

Projektets syfte är att utveckla ett självetablerande sensornätverk. Sensorerna, som är
utrustade med mikrofon och kamera, kan själva positionera sig via GPS och
kommunicera med en server. Sensornätverket är tänkt att kunna användas för tillfällig
övervakning vid speciella händelser s̊asom exempelvis toppmöten. Kommunikationen
mellan sensornoderna och servern ska ske via det befintliga 3G-nätet. Detta dokument
beskriver sensornätverkets uppbyggnad och hur det är implementerat.

2 Översikt av systemet

Figur 1: Systemöversikt.

Figur 1 visar systemets ing̊aende delar, deras kopplingar till omgivningen och varandra.
Systemet kan delas upp i tre delsystem. Indelningen har gjorts med avsikt att göra
utvecklingen av systemet lättare. Nedan beskrivs delsystemen mer ing̊aende.

2.1 Ing̊aende delsystem

Systemet är indelat i delsystemen:

• Sensornod

• Server och operatörsstation

• Kommunikation

Sensornoden kommer att skicka information via 3G/internet till servern. Detta kommer
att ske via kommunikationsdelsystemet. Till servern ska en operatör kunna ansluta via
en operatörsstation och därigenom övervaka hela systemet.
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3 Delsystem - Sensornod

Figur 2: Sensornod.

Sensornoden har i huvudsak tre huvuduppgifter. Den första är att den ska kunna samla
in information om dess omgivning. Detta kan vara i form av ljud, bild eller video. Den
andra är att behandla informationen för att i n̊agon mening avgöra värdet av
densamma. Om informationen anses betydelsefull ska denna skickas till servern för
loggning och operatören meddelas. Den tredje uppgiften är att fastställa sin position via
den i sensorn inbyggda GPS-mottagaren. Figur 2 illustrerar detta.

Sensorenheterna best̊ar av mobiltelefoner av modell HTC Touch Cruise. Mobiltelefonen
använder Windows Mobile 6 som operativssystem. Mobilen stödjer C# via .NET 3.5
Compact Framework och kommer därför att programmeras i detta spr̊ak.

3.1 Funktion

3.1.1 Ljudövervakning

Noden lyssnar kontinuerligt p̊a sin omgivning. Ljudsekvenser om ca 4 sekunder i 8 kHz
spelas in och styckas sedan upp delsekvenser 512 sampel. P̊a varje delsekvens beräknas
en diskret fouriertransform. Ur transformen skattas ett energispektrum genom en variant
av Welchs metod. Genom summering f̊as energin i sekvensen som sedan jämförs mot ett
tröskelvärde.

När noden initieras utförs en kalibrering av tröskelvärdet. P̊a samma sätt som vid
ljudövervakningen spelas en ljudsekvens in och delas upp i delsekvenser. Medelenergin i
dessa delsekvenser definierar ett kalibreringsvärde som sedan multipliceras med en
variabel känslighetsfaktor för att bilda tröskelvärdet.

3.1.2 Positionering

Telefonerna har inbyggda GPS-mottagare vilka använder NMEA 0183 standarden för
dataöverföring. Informationen är specificerat i kommaseparerade meningar
(NMEA-sentences) med specifika variabelnamn i början p̊a meningen. Dessa
variabelnamn säger vilken typ av information som kan förväntas finnas i meningen.
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Självetablerande sensornätverk 3

Den viktigaste NMEA-meningen är den som benämns med inledande variabelnamnet
$GPGGA. Den ger data om 3D-position och nogrannhetsdata. En typisk mening kan se
ut s̊ahär:

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47

Där:
GGA Global Positioning System Fix Data
123519 Tid för positionering 12:35:19 UTC
4807.038,N Latitude 48 deg 07.038’ N
01131.000,E Longitude 11 deg 31.000’ E
1 Nogrannhet: 0 = invalid

1 = GPS fix (SPS)
2 = DGPS fix
3 = PPS fix
4 = Real Time Kinematic
5 = Float RTK
6 = estimated (dead reckoning) (2.3 feature)
7 = Manual input mode
8 = Simulation mode

08 Antalet satelliter som följs
0.9 Horisontell avvikelse av positionen
545.4,M Höjd, angett i meter över havet (median havsniv̊a)
46.9,M Höjden för havsniv̊an (medianvärde) över WGS84 ellipsoiden
(empty field) Tid angett i sekunder sen senaste DGPS uppdatering
(empty field) DGPS stations ID nummer
*47 “checksum data”, börjar alltid med *

Noden använder sig av en extern GPS-klass som gör GPS-information tillgänglig för
applikationen. När noden initieras startas GPS-mottagaren och när en position
fastställts och där denna har uppn̊att en viss noggrannhetsgrad sparas denna position.
Noden f̊ar kontinuerligt nya positionsdata som den jämför mot den sparade. Om
positionen avviker mer än ca 20 m s̊a skickas ett larm till servern.
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Självetablerande sensornätverk 4

3.2 Klassbeskrivning

3.2.1 Gränssnittsklasser

Form1

Form1 är huvudklassen som har hand om det grafiska gränssnittet. Det är ocks̊a den här
klassen som instantierar de övriga huvudklasserna, dvs den startar gps-klassen,
ljudklassen och kommunikationsklassen. Form1 har hand om all interaktion med
användaren.

Arv: Form1 ärver av klasen Form.

Namespace: main

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
Form1() En konstruktor utan argument.

Metoder: Inga publika metoder.

Medlemmar: Inga publika medlemmar.

Environment

Denna klass möjliggör kommunikation mellan alla klasser i sensorenheten. Den ansvarar
för hanteringen av alla textboxar i det grafiska gränssnittet, skriver ut status i
statustextfönstret. Vissa funktioner i denna klass är deklarerade static för att kunna
användas direkt av alla klasser.

Namespace: Node

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
Environment(Form) Tar en referens till Formklassen.
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Metoder:

Namn Beskrivning
void calibrate() Startar en kalibrering av tröskelvärdet som används

för att larma.
static String
GetFtpAdress()

Returnerar adressen som st̊ar i FtpAdressTextBox.

static String
GetFtpPassword()

Returnerar lösenordet som st̊ar i FtpPassTextBox.

static Int32 GetFtpPort() Returnerar portnumret som st̊ar i FtpPortTextBox.
static String GetFtpUser() Returnerar användarnamnet som st̊ar i

FtpUserTextBox.
static void
PrintStatusMessage( String)

Skriver ut String i statusfönstret.

static void
PrintStatusMessage(String,
bool)

Skriver ut String i statusfönstret och lägger till en ny
rad i slutet p̊a meddelandet om bool=true.

void SetFtpAddress-
TextBox(Textbox)

Sätter vilken textbox som klassen ska använda som
FtpAdressTextBox.

void SetFtpPassword-
TextBox(Textbox)

Sätter vilken textbox som klassen ska använda som
FtpPasswordTextbox.

void SetFtpPort-
TextBox(Textbox)

Sätter vilken textbox som klassen ska använda som
FtpPortTextbox.

void SetFtpUser-
TextBox(Textbox)

Sätter vilken textbox som klassen ska använda som
FtpUserTextbox.

void SetNodeName(String) Sätter en namnegenskapen i klassen till String.
void
SetStatusTextBox(Textbox)

Sätter vilken textbox som klassen ska använda som
statustextbox.

static void startAutoRec() Startar automatisk avlyssning.
static void
startManRec(double, string)

Startar en manuell inspelning med varaktigheten
som anges i double och med eventID som anges i
strängen.

static void stopAutoRec() Avslutar automatisk avlyssning.
static void StopThreads() Sätter egenskapen running till false.

Medlemmar: Inga publika medlemmar

Egenskaper:

Namn Beskrivning
String NodeName Returnerar nodens namn.
bool Running Returnerar true om noden fortfarande körs.
static int Sensitivty Returnerar känsligheten som ställs in i form1 under

Ljudegenskaper.
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Filehandling

Klassen Filehandlings huvuduppgift är att rensa ut inspelat data som är äldre än en
timme.

Namespace: Node

Konstruktorer: Instantieras ej.

Metoder:

Namn Beskrivning
static void
cleanOldSoundFiles

Tar bort alla filer i sound-katalogen och i
temp-katalogen p̊a minneskortet som är äldre än en
timme.

static String
ParseFilename(String)

Plockar ut filnamnet fr̊an en sökväg av typen String

Medlemmar: Inga publika medlemmar.

3.2.2 Ljudklasser

record

Record-klassen är huvudklassen för ljudavsökning. Denna klass har kontroll över start
och stopp av ljudinspelning och ljudanalys.

Namespace: WaveLib

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
record() En konstruktor utan argument

Metoder:

Namn Beskrivning
void calibrate() Kalibrerar tröskelniv̊an som används för att larma.
void Dispose() Väntar in tr̊aden som sköter den manuella

inspelningen och sen frigör resursen.
void startAutoRec() Startar automatisk inspelning och analys av ljud.
void startManRec( double,
String)

Startar en inspelning av ljud med längden som anges
i double. Inspelat ljud sparas som fil med namn
enligt: String + sound + datum + tid + .wav.

void stopAutoRec() Stoppar automatisk inspelning och analys av ljud.

Medlemmar: Inga publika medlemmar.
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WaveAnalyzer

Denna klassen analyserar det inspelade ljudet och larmar d̊a energin i ljudet öderstiger
ett tröskelvärde. Vid larm sparas en ljudfil och en fil med spektrum för ljudet.

Namespace: WaveLib

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
WaveAnalyzer(Wave-
Format)

En konstruktor som tar ett inspelningsformat som
inargument.

Metoder:

Namn Beskrivning
void Dispose() Avslutar tr̊aden som startas i konstruktorn.
String GetFIFOLength() Returnerar en sträng med längden p̊a

FIFO-strömmen.
void WriteToFifo(byte[]) Skriver till en FIFO-ström. Byte[] är en vektor där

varje element är en byte.

Medlemmar:

Namn Beskrivning
long CalibrationValue Det värde som används för som tröskel för larm vid

automatisk ljudavlyssning.

WaveFileOut

I klassen WaveFileOut s̊a skrivs det inspelade ljudet p̊a en fil, dessutom inkluderas
waveheadern s̊a att man kan spela upp ljudet i vilken spelare som helst som stöder
wav-filer.

Namespace: WaveLib

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
WaveFileOut(byte[], String,
WaveFormat, bool)

En konstruktor som startar en tr̊ad som skriver hela
byte[] till fil och inkluderar formatet WaveFormat i
headern till filen. Det sista argumentet anger ifall
filen ska sparas i bakgrunden eller ej.

Metoder:

Namn Beskrivning
void Dispose() En funktion som väntar in tr̊aden som startats i

konstruktorn

Medlemmar: Inga publika medlemmar.
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SpectraToFile

Denna klass skriver en fil med spektrat som är uträknat i fourierklassen.

Namespace: WaveLib

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
SpectraToFile(float, String,
bool)

Konstruktorn startar en tr̊ad som skriver spektrat
(float) till en fil med sökvägen som finns i String.
Det sista argumentet anger ifall filen ska sparas i
bakgrunden eller ej.

Metoder:

Inga publika metoder.

Medlemmar:

Inga publika medlemmar.

Fourier

Fourier är en klass med statiska metoder som används för att beräkna DFT av en en
signal. Klassen använder Danielson-Lanczos algoritm[3]. Signalens längd m̊aste d̊a vara
en jämn tv̊apotens. Komplexa signaler hanteras genom att element med udda index
representerar realdel och jämna index imaginärdel.

För att beräkna transformen anges riktning som FourierDirection.Forward och inversa
transformen f̊as genom FourierDirection.Backward.

Namespace: FourierTransform

Konstruktorer: Klassen instansieras ej eftersom den bara inneh̊aller statiska metoder.

Metoder:

Namn Beskrivning
float[] realInputFourier(
float[] , FourierDirection)

Tar en reell signal och returnerar dess komplexa
DFT. FourierDirection anger riktining p̊a
transformen.

void FFT( float[],
FourierDirection)

Beräknar transformen av en komplex signal,
transformens riktning anges av FourierDirection

float[]
transformToSpectrum(
float[])

Beräknar spektrum (periodogram) av en komplex
signal, dvs beräknar absolutbeloppet i kvadrat för
varje komplext talpar.

float[]
realSignalToSpektrum(
float[])

Tar en reell signal som argument och returnerar dess
spektrum (periodogram).

Medlemmar: Inga medlemmar
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Klasser som vi ej skrivit själva

I v̊ar design har vi valt att använda en del färdiga klasser. Detta för att underlätta och
snabba upp utvecklingen av systemet.

Namespace: WaveLib

Klasser:

Namn Beskrivning
FifoStream En klass som har till uppgift att implementera en

first-in-first-out ström som används vid inspelning av
ljud.

WaveIn Klassen WaveIn är den klass som sköter själva
inspelandet.

WaveNative Hjälpklass till WaveIn.
WaveStream Hjälpklass till WaveIn.

3.2.3 GPS-klasser

GPSobject

Klassen hanterar nodens position och gör den tillgänglig för resten av applikationen.
Klassen är statisk.

Namespace: Node.Positioning

Konstruktorer: Saknas.

Metoder:

Namn Beskrivning
static double DiffDistance(
GpsPosition)

Returnerar avst̊andet i kilometer mellan sparad
position och argumentet.

static void UpdatePosition(
GpsPosition)

Sätter aktuell position till argumentet.

Egenskaper:

Namn Beskrivning
bool IsSet Returnerar TRUE om det finns en position

registrerad annars FALSE.
double Latitude Returnerar aktuell latitud.
double Longitude Returnerar aktuell longitud.
float
PositionDilutionOfPresicion

Returnerar PDOP som är ett m̊att p̊a hur bra
precision aktuell mätning har. Ju lägre värde desto
bättre precision, 1 är bäst.

int SatelliteCount Returnerar antalet satelliter som noden hade kontakt
med när positionen uppdaterades senast.

string Time Returnerar tidpunkt för aktuell mätning.
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4 Delsystem - Server och Operatörsstation

Figur 3: Server och operatör.

En användare av systemet utnyttjar en operatörsstation som är i kontakt med
sensornätverket via en server. Servern ska alltid vara tillgänglig d̊a sensornätverket är
aktivt. Servern placeras stationärt med anslutning till internet. Se figur 3.
Operatörsstationen är en dator även den med anslutning till internet. Denna visar ett
grafiskt gränssnitt som till̊ater övervakning och administration av systemet.

Servern tar emot inkommande data fr̊an sensornoderna. Det data som servern tar emot
är data som sensornoderna kommer att skicka p̊a begäran av operatören eller de alarm
sensornoderna skickar d̊a de själva har upptäck n̊agot av intresse. Informationen som tas
emot av servern ska loggas i en databas. Operatören kopplar upp sig via internet och via
MOSARTs Real Time Infrastructure (pRTI) mot servern.

Som gränssnitt mot användare används SpatialDisplay för bildvisning och positionering
av noder samt moduler för ljuduppspelning. Gränssnittet visar en karta över det
aktuella omr̊adet, p̊a den kartan kommer noderna att positionera sig. Noderna visas som
symboler p̊a kartan. Om noden representeras av en ljus symbol s̊a betyder det att den är
aktiv. Om noden representeras av en mörk symbol betyder det att det är den senast
kända platsen som noden hade innan servern tappade kontakten med den. Detta ser
ungefär ut som figur 4. Om sedan en nod larmar om n̊agot intressant s̊a ska noden blinka
mellan ljus och mörk för att visa att den har n̊agot intressant som händer i närheten.

SpatialDisplay är skrivet i Java.
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Figur 4: Gränssnitt med karta.

För att f̊ar reda p̊a mer information om en nod s̊a klickar man p̊a noden i gränssnittet
och f̊ar d̊a fram en inforuta om noden. Den kommer att se ut ungefär som figur 5 och
där ska följande information finnas:

• Position i kooordinater

• Batteri och signalstyrka för noden

• Loggade händelser

Figur 5: Informationsruta om noden.

Om man sedan klickar p̊a ”Begär alarm fr̊an lista” s̊a kommer en lista med larm upp, se
6. Där kan man välja att begära hem filer fr̊an äldre larm.
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Figur 6: Lista med olika larm.

4.1 Klassbeskrivning

4.1.1 JavaSpatialDisplay

SpatialDisplay

Klassen hanterar uppritning av grafiskt gränssnitt och även kommunikation med
databas och ftp-server. I denna klass ligger även uppdateringen av noderna fr̊an
databasen, d.v.s. kolla om det är alarm och begära uppdatering p̊a batteristatus och
signalstyrka. Om en nod bli klickad p̊a kartan s̊a sköter klassen att öppna
nodinformationsfönstret som hör till denna nod.

Paket: se.foi.hla1516.SpatialDisplayFederate

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
SpatialDisplay() En konstruktor utan argument

Metoder: Enbart de som redan fanns i SpatialDisplay sedan förut. De uppritningstillägg
som lagts till finns i metoden drawSensor().
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Node

Klassen h̊aller reda p̊a de noder som finns i systemet. D̊a en telefon läggs till i databasen
s̊a skapas en nod med attribut.

Paket: nodinfo

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
Node() Skapar en instans av en nod.

Metoder:

Namn Beskrivning
void setAllAlarmsDown() Tar ner alla larmflaggor.
void setLogListEn-
try(String,String)

Skapar ett nytt event med tid och vad som hänt som
argument.

void open node info() Visar nodinformationsfönstret.
void setNodeInfo(NodeInfo) Sätter en ny nodinformation till noden.
void setUpdateAlarm-
Down(String)

Sätter ner larmflaggan som varnar om
uppdateringsproblem

void
setUpdateAlarm(String)

Sätter larmflagga om uppdateringsproblem.

void setGPSAlarmDown() Tar ner larmflaggan som hör till GPS-larmet
void setGPSAlarm(String) Sätter ett ny GPS-larmflagga.
void setAlarm
(boolean,String,int)

Sätter ett nytt ljudlarm.

Egenskaper:

Namn Beskrivning
String getName() Returnerar nodens namn.
String getPosition() Returnerar nodens position.
boolean isAlarm() Sant om noden är i larmläge.
String getLastAlarm() Nodens senaste alarmtid.
Vector getLogList() Returnerar nodens loglista.
int getId() Returnerar nodens id.
NodeInfo getNodeInfo() Returnerar nodens information (batteri och

signalstyrka).
boolean isUpdateAlarm() Om noden inte har kontakt med servern är denna

sann.
boolean isGPSAlarm() Om noden har f̊att ett GPS-alarm är denna sann.
int getLastAlarmId() Returnerar id p̊a senaste larmet.
Vector getAlarms() Returnerar nodens alla larm
int getAlarmId(String) Undersöker om det finns ett larm med den tiden som

är argument.
Vector getAlarmEvents() Returnerar alla event som är larm.
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Node info

Fönsterklassen som ritar upp nodinformationen.

Paket: nodinfo

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
Node info(Node) Skapar ett fönster med nodinformation för den

aktuella noden.

Metoder:

Namn Beskrivning
void setVisible(Node) Visar informationsfönstret för den aktuella noden.

Egenskaper: Inga publika.

Node info sound

Fönsterklass som ritar upp spektrum och spelar upp det ljud som begärs t.ex. vid larm.

Paket: nodinfo

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
Node info sound() Skapar ett fönster.

Metoder:

Namn Beskrivning
void openWindow(boolean,
String, int)

Visar informationsfönstret och laddar hem ljud- och
spektrumfiler fr̊an ftpservern.

Egenskaper: Inga publika.
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AlarmChooser

Klassen hanterar uppritning av ett fönster där man kan välja vilka alarmfiler man vill
visa.

Paket: nodinfo

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
AlarmChooser(Node) Skapar ett fönster med larm som hör till den aktuella

noden.

Metoder:

Namn Beskrivning
void fillList(Vector) Fyller larmlistan med larmevent.
void removeElement(String) Ta bort ett element ur listan.
void addElement(String) Lägger till ett element i listan.

Egenskaper:

Namn Beskrivning
Vector getAlarmEvents() Returnerar nodens larmevent.

myftpconnect

Klassen hanterar uppkoppling mot ftp-servern.

Paket: spatialdisplay.myftp connect

Konstruktorer: Ingen.

Metoder:

Namn Beskrivning
FileTransferClient
tryftpconnect()

Skapar uppkoppling mot ftp-server.

void findFile(String) Söker efter argumentnamnet bland de filer som finns
p̊a ftp-servern.

void findFileStart(String) Söker efter filer med argumentet som första del i
filnamnet.

void getFile(String) Hämtar hem filen med det namn som argumetet
anger fr̊an ftp-servern.

void getfilelist(String) Sätter aktuell position till argumentet.

Egenskaper: Inga.
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mysqlconnect

Klassen hanterar uppkoppling mot sql-databasen.

Paket: javaspatialdisplay.mysql connect

Konstruktorer: Ingen.

Metoder:

Namn Beskrivning
Connection tryconnect() Skapar uppkoppling mellan operatörsstationen och

databasen.
void getAlarm(Connection,
Node)

Hämtar hem alarm fr̊an den valda noden.

String getAlarmFile-
Names(Connection, int,
String)

Undesöker databasen för att hitta namnen p̊a filerna
som hör till det valda id:t.

String getDateTime() Returnerar den aktuella tiden i en sträng med
syntax: ÅÅMMDDHHMMSS.

void
getNodeInfo(Connection,
Node)

Hämtar hem senaste nodinformationen fr̊an
databasen.

void requestNodeIn-
fo(Connection,
Node)

Skickar begäran om uppdatering av nodinformation.

void
sendcommand(Connection,
String, String)

Lägger upp kommando till databasen.

void sendcommand-
sound(Connection, String,
String)

Lägger upp begäran om ljud till databasen.

Egenskaper: Inga.
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SpectrumVisualizer

SpectrumVisualizer använder javabiblioteket JFreeChart[4] för att visualisera
ljudspektrum.

Paket: nodinfo.spectrum

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
SpectrumVisualizer( String
)

Konstruktorn tar en String som argument vilken
inneh̊aller filnamnet p̊a filen där spektrat lagras.

Metoder:

Namn Beskrivning
void makeChartFrame(
Dimension, Paint )

Funktionen skapar och visar ett fönster (Frame) där
spektrat är uppritat. Argumenten anger storlek p̊a
det uppritade spektrumet resp. dess färg.

ChartPanel
makeChartPanel(
Dimension, Paint )

Funktionen skapar och returnerar en ChartPanel där
spektrat är uppritat. Argumenten anger storlek p̊a
det uppritade spektrumet resp. dess färg.

void
printSpectrumToConsole()

Denna funktion skriver ut spektrumets värde i
kommandoprompten. (Främst användbar vid
felsökning.)

Medlemmar: Inga publika medlemmar.

SoundPlayback

Klassen SoundPlayback sköter uppspelningen av ljudfiler i SpatialDisplay. Den
tillhandah̊aller en ”Play/Pause”-knapp och en informationstext.

Arv: Ärver av klassen javax.swing.JPanel.

Paket: nodinfo.sound

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
SoundPlayback( String ) Konstruktorn tar en String som argument vilken

inneh̊aller namnet p̊a ljudfilen som ska spelas upp.

Metoder:

Namn Beskrivning
void setPlayButtonText(
String )

Ändrar texten som st̊ar p̊a ”Play”-knappen till det
som finns i String.

void setStatusLabelText(
String )

Ändrar statustexten till den som finns i String.

Medlemmar: Inga publika medlemmar.
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Kurskod: TSRT71 Ansvarigs e-post: chros822@student.liu.se
Projekt: Självetablerande sensornätverk Dokumentnamn: teknisk dokumentation.pdf



Självetablerande sensornätverk 18

4.1.2 CDIOFederate

CDIOFederate: En federat som körs p̊a servern. Scannar databasen och publicerar
nytillkommna noder till HLA. En sensornod representeras i federaten av ett SensorNode
objekt. Delar av koden är l̊anad fr̊an ett exempelfederat kallat skeletonfederate. Denna
kod kommenteras inte.

NodeHandler: Klass som hanterar noderna och lägger till eller tar bort dessa i
HLAfederationen.

mysqlconnect: Klass som inneh̊aller metoder för att ansluta en SQLdatabas.

CDIOfederate: Huvudklassen utgör federatet i HLA.

CDIOFederate

Arv: Ärver fr̊an FederateBaseApplication.

Metoder:

Namn Beskrivning
void scanDBaddnodes(
hla.rti1516.LogicalTime)

Lägger till noder.

void scannodesdelete(
hla.rti1516.LogicalTime)

Tar bort noder.

Medlemmar: Inga publika medlemmar.

NodeHandler

Arv: Ärver fr̊an java.lang.Object.

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
NodeHandler() Standardkonstruktor.

Metoder:

Namn Beskrivning
static SensorNode
addnode(int, String,
se.foi.hla1516.SOM)

Lägger till en nod i HLAfederationen.

static void deletefrom-
Mosartnode(SensorNode,
hla.rti1516.LogicalTime)

Tar bort en nod fr̊an HLAfederationen.

Medlemmar: Inga publika medlemmar.
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myftpconnect

Arv: Ärver fr̊an java.lang.Object.

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
myftpconnect() Standardkonstruktor.

Metoder:

Namn Beskrivning
com.enterprisedt.net.ftp.-
FileTransferClient
tryftpconnect()

Skapar anslutning.

static void getfilelist(
com.enterprisedt.net.-
ftp.FileTransferClient)

Skriver ut fillistan fr̊an FTPservern.

Medlemmar: Inga publika medlemmar.

SensorNode

Arv: Ärver fr̊an se.foi.hla1516.mfomext.hlaobject.UGSNode.

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
SensorNode() Standardkonstruktor.
SensorNode(String, String) Ytterligare konstruktor.
SensorNode(String, String,
String)

Ytterligare konstruktor.

Metoder:

Namn Beskrivning
int getid() Returnerar nod id.
void setid(int) Sätter nod id.
void
setpositionRT90(double[])

Sätter nodposition i WGS koordinater [long,
lat].(OBS allts̊a ej RT90).

static
se.foi.geom.Transform3D
getsuperdupergeoc-
towgsTransform()

Returnerar geocentrisk till WGS transform som
nyttjas i HLA.

Medlemmar: Inga publika medlemmar.

4.1.3 Server

cdio.pl: Serverprogrammet skannar kontinuerligt av en katalog där inkommande och
utg̊aende filer ska vara. När nya filer hittats parsas dessa och informationen läggs in i en
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MySQL-databas. När operatörsstationen lagt in nya instruktioner i databasen som ska
skickas till noderna identifierar programmet dessa. Därefter genereras filer med
instruktioner som noderna sedan hämtar.

MySQL: En MySQL-databas är installerad p̊a servern. Bilaga A visar databasens
struktur.

cdio.pl

Arv: Inga arv

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
- -

Metoder:

Namn Beskrivning
void writeNewInstruction-
sToFile( int, string
)

Söker igenom instruktionstabllen efter nya
instruktioner och skriver sedan in dessa i rätt filer.

int getLatestInstructionID() Hämtar senaste id fr̊an instruktionstabellen i
databasen.

void
insert node info into sql(
hash reference, string )

Lägger in information i rätt tabell i databasen.

void parse node files( hash
reference, string )

Parsar textfiler (nod till server).

int readdirectory( hash
reference, string )

Läser given katalog med ’dir’, parsar resultatet för
att välja rätt filer, lagrar de i en hash.

void connect to mysql() Startar en uppkoppling mot MySQL-databasen.
void
disconnect from mysql()

Stänger uppkopplingen mot MySQL-databasen.

void handle signal( string ) Triggas när n̊agon av systemsignalerna INT, QUIT
eller TERM sänds till programmet. Kör ig̊ang
disconnect from mysql() sedan avslutar programmet.

Medlemmar: Inga publika medlemmar.
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5 Delsystem - Kommunikation

Delsystem kommunikation är det system som ska hantera all kommunikation mellan
server och sensorenhet. Detta innebär att det kommer att finnas funktioner fr̊an
kommunikationsenheten p̊a b̊ade sensorenhet och serverenhet. Kommunikationen fr̊an
sensornoden till servern sker via 3G och internet.

5.1 Gränssnitt

Kommunikationen mellan server och nod sker via textfiler. De är uppbyggda av
semikolonseparerad rad. Första fältet specificerar vilken information som följer och
därefter parametrar.

5.1.1 Kommandon fr̊an nod till server

Filerna döps till <nodnamn> s2n <datum i format ÅÅMMDDHHMMSS>.txt.

Namn Beskrivning
alarm Finns i tv̊a varianter. Om den andra parametern är

GPS skickas ett GPS-larm med tv̊a ytterliggare
parametrar latitud och longitud. Om den andra
parametern är sound skickas ett ljudlarm och de tv̊a
efterföljande paramtetrarna är nodens lokala sökväg
till ljudfil och spektrumfil.

info Tv̊a parametrar följer, batteriniv̊a och signalstyrka.
position Tv̊a parametrar följer, latitud och longitud.

5.1.2 Kommandon fr̊an server till nod

Filerna döps till <nodnamn> n2s.txt.

Namn Beskrivning
getfile Tar en sökväg som parameter. Laddar hem en fil

fr̊an noden.
getsound Tv̊a parametrar följer, ljudlängd i sekunder och ett

id-nummer. Begär att noden spelar in ljudsekvens av
begärd längd. Id-numret läggs först i filnamnet när
den laddas upp.

getinfo Tar inga parametrar. Begär att noden skickar ett
info-meddelande.

5.2 Funktion

När noden initieras ansluter noden till serverns FTP-server och skickar ett
info-meddelande och positionsdata om s̊adan finns. Kommunikationen sker genom tv̊a
stycken tr̊adar, en uppström och en nerström.

Uppströmmen baseras p̊a en filsändningskö. När larm eller filer som begärts ska laddas
upp läggs dessa i en filkö. När filer läggs till i denna kö startar uppströmmen sin
ftp-anslutning och laddar upp de filer som ligger i kö. Om anslutningen inte g̊ar att
upprätta för tillfället ligger filerna kvar i kön och skickas när s̊a är möjligt.
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Nerströmmen startar p̊a begäran. Denna begäran görs automatiskt var 10:e sekund men
kan potentiellt ske via ett SMS fr̊an server eller operatör. När nerströmmen startas
ansluter den till ftp-servern och laddar hem kommandofil om den finns.

5.3 Klassbeskrivning

ConnMgr

Klassen upprättar och stänger ner en internetuppkopplingen p̊a telefonen.

Namespace: Node.Communication

Konstruktorer: Standardkonstruktor.

Metoder:

Namn Beskrivning
void DoConnect(String url) Upprättar en anslutning s̊adan att url g̊ar att n̊a.
void DoRelease() Begär att stänga ner den upprättade anslutningen.
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FTPConnection

Denna klassen har till uppgift att upprätta själva FTP-anslutningen, till sin hjälp har
den klassen FTPLib.

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
Standardkonstruktor En konstruktor utan argument

Namespace: Node.Communication

Metoder:

Namn Beskrivning
void Open() Öppnar en anslutning till en FTP-server med de i

Form1 angivna adresser, port, användarnamn och
lösenord.

void Close() Stänger FTP-anslutningen om den existerar.
void SendFile(String) Skickar en fil med sökväg String till FTP-servern.
void GetFile(String) Hämtar en fil p̊a FTP-servern med sökväg String.
String GetDateTime(String) Returnerar datum och tid p̊a en fil p̊a FTP-servern

med sökväg String.
bool FileExist(String) Returnerar true om filen existerar p̊a FTP-servern.
void
DeleteRemoteFile(String)

Tar bort fil med sökväg String p̊a FTP-servern.

Int64 GetFileSize(String) Returnerar storleken p̊a filen p̊a FTP-servern med
sökväg String.

void DoNoOp() Skickar ett NoOp kommando till FTP-servern
(keep-alive funktion).

Medlemmar: Publika medlemmar saknas.

Egenskaper:

Namn Beskrivning
bool IsConnected() Returnerar true om FTP-anslutning är etablerad.
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FtpFile

Denna struct definierar ett objekt inneh̊allade ett internt filnamn, externt filnamn samt
om filen ska tas bort efter uppladdning.

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
FtpFile(String, String,
Boolean)

Konstruktorn tar in internt filnamn, externt filnamn
samt om filen ska tas bort efter uppladdning.

Egenskaper:

Namn Beskrivning
String LocalPath Internt filnamn
String RemotePath Externt filnamn
Bool Delete Ska filen tas bort efter uppladdning?
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Action

Denna klass har till uppgift att skriva de datafiler som skickas till servern samt att lägga
till filer i överföringskön.

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
Action() Skapar en datafil med namn baserat p̊a aktuell

tidpunkt.
Action(String) Skapar en datafil med namn baserat p̊a angiven

tidpunkt.

Metoder:

Namn Beskrivning
void SendSound(String) Lägger till en fil i överföringskön.
void SendInfo() Lägger till information om batteriniv̊a och

signalstyrka i datafilen
void SendAlarm(String) Lägger till ett alarm i datafilen.
void SendPosition() Lägger till positionsdata i datafilen.
void SendInit() Kör SendInfo() och SendPosition().
void SendFile(String) Lägger till en fil i överföringskön.
void SendFile(String,
String)

Lägger till en fil i överföringskön och byter namn p̊a
filen när den ska laddas upp.

void Transmit() Lägger till den aktuella datafilen i överföringskön.
FtpFile GetFirstInQueue() Hämtar det första elementet i överföringskön.
void RemoveFirstInQueue() Tar bort det första elementet i överföringskön.

Egenskaper:

Namn Beskrivning
QueueCount Returnerar antalet element i överföringskön.
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Command

Klassen uppgift är att tolka och exekvera kommandon som skickas ifr̊an operatören via
serverns FTP-program.

Namespace: Node.CommandInterpretation

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
Command(String) String inneh̊aller kommando och parametrar.

Metoder:

Namn Beskrivning
void Execute() En funktion som utför kommandot i String som ges

vid instantiering av klassen.

Medlemmar: Publika medlemmar saknas.

Egenskaper:

Namn Beskrivning
String Function Returnerar funktionens namn.

CommandQueue

Klassens uppgift är att hantera en kö med Commandobjekt.

Namespace: Node.CommandInterpretation

Konstruktorer:

Namn Beskrivning
CommandQueue() En konstruktor utan argument.

Metoder:

Namn Beskrivning
void AddFromFile(String) Skapar ett kommandoobjekt fr̊an en fil med

filnamnet String och lägger detta i kön.
void AddFromString(String) Skapar ett kommandoobjekt fr̊an String och lägger

detta i kön.
void SetCall-
back(CmdAddedCallback)

Definierar callbackfunktionen

Medlemmar:

Namn Beskrivning
Queue<Command> queue En kö med kommandoobjekt.

Kursnamn: Reglerteknisk projektkurs E-post: cdio2008@googlegroups.com
Projektgrupp: Se och Hör Dokumentansvarig: Christian Östman
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Klasser som vi ej skrivit själva

I v̊ar design har vi valt att använda en del färdiga klasser. Detta för att underlätta och
snabba upp utvecklingen av systemet.

Namespace: Node.Communication

Klasser:

Namn Beskrivning
FTPLib En klass som har till uppgift att sköta själva

FTP-anslutnigen.
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6 Slutsatser

Projektet har utvecklat ett självetablerande sensornätverk. Positioneringen sker via GPS
och all kommunikation mellan sensorerna och servern sker via 3G-nätet.
Operatörstationen är en bärbar dator som kan styras fr̊an valfri plats om internet finns
tillgängligt. Systemet är mobilt och modulärt uppbyggt vilket möjliggör stora
utvidgningsmöjligheter. Förutom att systemet är skalbart i antal sensorer är även
möjligheterna för att införa ny funktionalitet stor. Exempelvis kan visuell övervakning
implementeras genom att aktivera den inbyggda kameran i sensorerna.

Projektet har visat att systemet g̊ar att konstruera. Genom att specialkonstruera
sensorerna just för övervakningssyftet kan man ta bort onödiga komponenter, f̊a ner
strömförbrukningen och höja prestandan p̊a exempelvis ljudupptagningen. Bättre
mikrofon, extern GPS-antenn, ingen display och kraftigare batteri är förslag p̊a
h̊ardvaruförbättringar.

Den befintliga tekniska lösningen med FTP-uppkoppling mot servern kan bytas ut mot
exempelvis en VPN-lösning. Detta skulle innebära att mindre mängd data behöver
skickas vilket bland annat snabbar upp systemet. I och med detta blir inte systemet lika
känsligt för belastningar p̊a telenätet.

Systemets robusthet beror bland annat p̊a trafiken i basstationerna som sensorerna är
uppkopplade mot. Detta p̊a grund av att det finns en begränsad kapacitet i
basstationerna som delas p̊a. Det är enkelt och smidigt att använda befintlig
infrastruktur men medför ocks̊a en uppenbar svaghet i det att systemets tillförlitlighet
inte alltid kan garanteras.

Avslutningsvis kan vi säga att systemet demonstrerar möjligheterna med tekniken.
Användningsomr̊adena och potentialen för den här typen av system är stora.
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Bilaga A Databasstruktur

Figur 7: Strukturen p̊a databasen.
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