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Resum 

 

Ens trobem davant d’una revolució digital on tot objecte pot comunicar-se amb altres 

objectes o persones. Allò que va començar com a monitoratge de processos a les 

indústries, per exemple, posant sensors a les cadenes de producció, avui en dia és una 

tecnologia a l'abast de qualsevol usuari de primer món. Aquests objectes connectats 

acostumen a disposar de pocs recursos, siguin energètics o de processament, i, per tant, 

necessiten protocols de comunicació adaptats a les seves capacitats. Així que, ens 

trobem davant d'unes xarxes de baixes prestacions i de baix consum, les quals també 

s'han de connectar a Internet, i això es tradueix a protocols orientats a comunicacions 

màquina cap a màquina, protocols que no requereixin gaires recursos i sobretot 

compatibles amb els que existeixen avui en dia.  

El treball consistirà a implementar els protocols d'aplicació CoAP i MQTT en una xarxa 

de sensors sense fils, analitzar el seu funcionament i comparar les possibles diferències. 

Per aconseguir-ho hem utilitzat els dispositius Zolertia RE-Mote, sensors de 

lluminositat, humitat i temperatura i el Zolertia Orion Router. Amb el router Orion hem 

creat una passarel·la entre Internet i la xarxa de sensors sense fils on es connecten les 

motes RE-Mote, les quals transmeten la informació dels seus sensors associats.  

 

 

Abstract 
 

We are facing a digital revolution where every “thing” can communicate with other 

“things” or people. What started as process monitoring in the industries, for example, 

adding sensors on production chains, now a days it’s avaliable to first world people. 

Most of these things has low process capacity and that changes the network paradigm. 

So, we are in front of low resources and low consuming networks witch have to be 

connected to Internet, and this means machine to machine protocols, low resources 

protocols and, especially, compatible with those protocols that exisits now a days.  

The study will consist of implementing the aplication protocols MQTT and CoAP in a 

wireless sensor network, analize the functioning and compare the possible differences. 

To reach it we used the Zolertia RE-Mote boards, luminosity, temperature and humidity 

sensors and the Zolertia Orion Router. With the Orion Router we have created a 

gateway between Internet and the LowPAN that the Re-Mote boards have created and 

which were transmitting the sensors information. 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Pròleg 
 

Ens ubiquem en un món en constant canvi i en una societat totalment bolcada als 

sistemes d’informació que, actualment, surfeja l’onada del Big Data alimentada per les 

dades de l’Internet de les Coses. Moguts per la globalització, estem creant una macro 

xarxa telemàtica amb infinitats d’ulls, la qual, pacientment, va guardant informació dia 

rere dia, any rere any: ciutats monitorades per sensors, cookies que ho saben tot de les 

persones, programes que gestionen empreses senceres, Intel·ligència Artificial capaç de 

debatre conflictes actuals, etc. 

 

Es tracta d’un fenomen que ens afecta a tots i que pren molta importància en la societat, 

ja que som nosaltres els consumidors i és nostre la informació que col·lecten. “Un gran 

poder comporta una gran responsabilitat” i avui en dia, la informació és poder. Posem al 

servei del benestar aquest poder, introduïm l’ètica i la moral dins del sector i utilitzem la 

tecnologia per un bé comú. 

 

Com pot ser aquesta macro xarxa? Com mesurem el món per extreure dades? Com 

podem extreure informació de manera ètica i responsable? Són preguntes que 

m'encaminen cap al conjunt de tecnologies que recapten informació i que ens 

interconnecten amb els sistemes d’informació. Aquest conjunt de tecnologies 

s’anomena Internet de les coses i donen peu a un nou concepte de xarxes, dispositius i 

protocols orientats a la lleugeresa i a la reducció del consum.  

  

I, de la mateixa curiositat que em fa plantejar les preguntes anteriors, neixen les ganes 

de dur a terme aquest treball, que, analitzant dos protocols utilitzats per l’Internet de les 

Coses: CoAP i MQTT, pretendrem veure les limitacions i les possibles aplicacions 

òptimes per a cada un d’ells. D’aquesta manera esperem entendre una mica millor tot 

aquest ens que estem creant. 
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1. State of art 

1.1. Xarxes de comunicacions 
Les xarxes de comunicacions són el conjunt d’elements que fan possible la transferència 

de dades entre dispositius electrònics. Poden ser cablejades o sense fils. Perquè es 

realitzi la comunicació, necessitem, com a mínim, un emissor i un receptor. A partir 

d’aquí, observem xarxes compostes per un emissor i un receptor, i xarxes molt més 

elaborades que requereixen elements entremitjos per fer possible la comunicació. 

Elements simples com routers o switchos, dels que podem disposar a casa, o elements 

de gran envergadura com cables marins intercontinentals o comunicacions satel·litals. 

 

A la il·lustració 1 veiem els estàndards més representatius de xarxes per la transmissió i 

la comunicació entre diferents dispositius. El principal element diferenciador dels 

següents estàndards és el radi de cobertura que  subministren. 

 

 

 

 
Il·lustració 1. Classificació de les xarxes 

 

1.1.1. Personal Area Network (PAN) 

Es tracta de les xarxes que ofereixen el radi de cobertura més baix. Estan orientades a 

comunicacions entre dispositius propers, d’ús personal, que no necessiten grans 

capacitats d’ample de banda, i en el cas de les Wireless PAN acostumen a treballar a 

freqüències ISM. Un exemple de xarxes WPAN són les connexions Bluetooth: del 

mòbil a l’equip de música, les connexions sense fils dels perifèrics (ratolins, teclats, 

monitors, impressores, etc.) o les connexions PAN cablejades dels perifèrics via USB. 

 

Aquestes, han començat a guanyar importància en l’Internet de les coses gràcies a 

l’orientació que se’ls ha donat per estalviar en consum d’energia i en recursos. Un 

exemple és el protocol 6LowPAN, el qual permet a les xarxes PAN de baix consum, 
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encapsular paquets IPv6 per navegar per Internet. En el nostre treball implementarem 

aquest protocol. 

 

Distancia Pocs metres 

Capacitat Bps-10Mbps 

Transmissió Sense fils, coure 

Protocols Bluetooth, ZigBee, 6LoWPAN,Wireless USB 

Exemples Connexió Bluetooth entre dos dispositius mòbils 

Taula 1. Característiques principals de les xarxes PAN 

 

1.1.2. Local Area Network (LAN) 

Són xarxes més properes a l'usuari final, les quals estan orientades a la interconnexió 

d’ordinadors en un espai limitat. Trobem exemple d’aquestes xarxes dins de casa, d’una 

oficina o d’un col·legi. No sols les componen ordinadors, també intervenen dispositius 

com el router, per encaminar els paquets, o el switch, per poder connectar més elements 

a la xarxa.  

 

A més a més existeixen firewalls, balancejadors de tràfic, detectors d’intrusió, com a 

altres elements de la xarxa. Un protocol molt representatiu de les LANs és l’Ethernet, i 

si utilitzem LANs sense fils, es passen a anomenar WLAN, i s’utilitza el famós Wifi. 

 

Distancia 10m - 1km 

Capacitat Bps-1000Mbps 

Transmissió Coure, sense fils  

Protocols Ethernet, Wifi 

Exemples La xarxa que qualsevol usuari disposa a casa. 

Taula 2. Característiques principals de les xarxes LAN 

 

1.1.3. Campus Area Network (CAN) 

Si les LANs interconnecten ordinadors, les CAN interconnecten LANs, amb la 

peculiaritat que les LANs que interconnecten són de la mateixa organització, i es busca 

la màxima velocitat de transmissió entre elles, per això s’utilitza fibra òptica i protocols 

com gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet per realitzar els enllaços.  

 

Els elements que componen la xarxa CAN són de la propietat de l’organització. Un 

exemple és la xarxa d’una universitat, la qual disposa de diferents departaments amb la 

seva LAN particular, perquè en connectar els departaments entre ells estarem creant una 

CAN.  
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Distancia 1 km - 5 km 

Capacitat 100Mbps - 10 Gbps 

Transmissió Fibra òptica, coure, sense fils 

Protocols Wifi, Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 

Exemples La xarxa d’una universitat 

Taula 3. Característiques principals de les xarxes CAN 

 

1.1.4. Metropolitan Area Network (MAN) 

Les xarxes metropolitanes són aquelles que connecten les LANs d’una ciutat/poble per 

crear una xarxa més gran, i així, fer eficient la connexió a la Global Area Network, que 

vindria a ser Internet.  

 

Per entendre-ho, ens podem imaginar un arbre, on cada fulla és una LAN. Les fulles 

estan connectades a branquetes primetes, que aquestes, a mesura que baixen per l’arbre 

s’uneixen a altres branques primetes, fent branques més grosses de manera recursiva 

fins que arribem al tronc, punt on totes les branques convergeixen. Doncs si miréssim la 

copa de l’arbre (el conjunt de totes les fulles)  veuríem una MAN (el conjunt de les 

LAN). Per acabar amb l’analogia de l’arbre, podríem dir que el tronc és el cable que 

connecta la MAN amb Internet, i que el sòl es Internet. 

 

Distancia 5 km - 50 km 

Capacitat 10bps-10Mbps 

Transmissió fibra òptica, coure, sense fils 

Protocols WiMAX, FDDI 

Exemples Connexió d’un poble a Internet 

Taula 4. Característiques principals de les xarxes MAN 

 

1.1.5. Wide Area Network (WAN) 

Normalment, les WAN pertanyen a una mateixa organització, igual que les CAN, però 

lloguen equipament de telecomunicacions i entren en joc protocols, com MPLS, PDH o 

SONET, orientats a comunicacions entre enrutadors. Els enrutadors que estan en 

contacte amb els nivells de xarxa inferiors, s’anomenen edge routers, i els que 

encaminen paquets dins de la xarxa WAN, prenen el nom de core routers. Els edge 

routers s'encarreguen d’adaptar els paquets entrants i sortints perquè puguin circular de 
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manera eficient per la xarxa, i els core routers redirigeixen els paquets dins de la xarxa 

WAN.  

 

Distancia 50 km - 100 km 

Capacitat Petabitps 

Transmissió Fibra óptica, coure, sense fils 

Protocols MPLS, PDH, SONET 

Exemples SigFox, LoRa 

Taula 5. Característiques principals de les xarxes WAN 

 

Dins de les WAN, trobem un subgrup anomenat LPWAN (Low Power WAN). Com és 

deduïble del nom, són xarxes de baix consum perfectes per construir la infraestructura 

IoT. SigFox i LoRa són dos dels grans exponents a les LPWAN. 

 

1.1.6. Global Area Network (GAN) 

Finalment, ens trobem amb les Xarxes Globals, les quals interconnecten xarxes WAN. 

Les GAN són característiques per la mida, i pels desplegaments que requereixen, per 

exemple, un cable submarí que interconnecta dos continents. L’exemple més estès de 

xarxa GAN és Internet, però no és l’única que existeix. Empreses que treballen en 

l’àmbit internacional i que no volen interconnectar els sistemes d’informació a través 

d’Internet, despleguen la seva pròpia infraestructura per interconnectar-los. 

 

Distancia 100 km - 10.000 km 

Capacitat 75.000 Gbps 

Transmissió Cables submarins, fibra òptica, satèl·lit 

Exemples Internet 

Taula 6. Característiques principals de les xarxes GAN 
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1.2. Internet de les coses 
Internet de les Coses (Internet of Things o IoT) són totes aquelles tecnologies que doten 

als objectes de visibilitat a la xarxa, permetent la recollida d’informació de qualsevol 

fenomen, i l’actuació directa sobre aquest. Per això, una gran part de l’IoT està orientat 

a conceptes com els de baix consum, pocs recursos, dispositius encastats, etc. Perquè 

per actuar sobre fenòmens, molts cops necessitarem xarxes mòbils, sense accés a la 

xarxa elèctrica, i petits dispositius que no poden optar a grans capacitats de 

processament per fer-los més econòmics. 

És important diferenciar l’Internet de les Coses del BigData i de la Intel·ligència 

Artificial (IA), són tres conceptes que van agafats de la mà, però cada un té objectius 

diferents. L’Internet de les Coses proveeix al BigData informació, i a la IA els recursos 

per actuar. Es dóna el cas que molts dels objectes involucrats en l’Internet de les Coses 

són intel·ligents, però qui dota d’intel·ligència no és l’IoT sinó la IA. Per exemple, 

Nest[1] és un termòstat intel·ligent que pretén adequar la temperatura de la casa al teu 

gust automàticament. L’IoT no seria més que el hardware i les comunicacions que fan 

possible el recull d’informació i l’actuació sobre la temperatura de la casa. Després, el 

BigData seria l’encarregat de transformar les dades per informació de la qual pugui 

aprendre. I finalment, la IA, trauria conclusions a partir de l’aprenentatge, i faria actuar 

al hardware en funció de la informació que rebés.  

1.2.1. Beneficis 

Els beneficis de l’Internet de les Coses són armes de doble tall, com bé sabeu, l’Internet 

de les Coses pretén interconnectar qualsevol dispositiu per monitorar o actuar, 

transformar-ho en dades, i així dotar, als sistemes d’informació, d’oïda, tacte, vista, i 

fins i tot, de sentits que nosaltres no tenim. D’aquesta manera ens topem amb el primer 

punt positiu: l’obtenció d’informació. L’estadística i els models matemàtics s’alimenten 

de dades. Dades que transformen en informació, i informació que ens és útil a l’hora de 

prendre decisions. A més a més, molta d’aquesta informació es visualitza a temps real. 

A partir d’aquí, el desenvolupament d’aquestes tecnologies ensopega amb els 

dispositius petits que obtenen informació i que actuen sobre el medi. Molts d’aquests 

dispositius els sustenten bateries o interactuen amb dispositius que depenen de bateries, 

és per això que l’estalvi energètic pren importància en l’àmbit de gestió dels recursos, i 

a nivell de comunicacions externes. El que a primera vista pot aparentar un problema, 

esdevé un benefici en forçar l’optimització del consum d’energia. D’aquesta manera, el 

segon benefici de l’IoT és el consum optimitzat d’energia. 

Seguint amb el fil dels dispositius petits, trobem un altre avantatge. En tractar-se de 

dispositius petits, optimitzats per aguantar llargues estades sense subministrament 

elèctric, guanyem la possibilitat de desplegar xarxes de comunicació allà on abans no 

podíem. 

Per resumir, l’IoT ens aportarà molta informació per alimentar al Big Data i a la IA, la 

possibilitat d’obtenir informació de fenòmens que abans era més difícil obtenir-la i una 

gamma de dispositius i protocols orientats al baix consum.  
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1.2.2. Hardware 

1.2.2.1. Arduino 

Arduino és una empresa que es dedica a fer dispositius per prototipatge d’aplicacions 

d’IoT. Pel que fa al hardware, trobem plaques amb microcontroladors, i pins per 

connectar els diferents sensors o actuadors. També trobem els Arduino Shield, que són 

plaques que es connecten a l’Arduino per ampliar les funcionalitats, com per exemple 

dotar al microcontrolador de connectivitat XBee. La placa Arduino més comú és 

l’Arduino One. Aquesta disposa de 2kb de RAM, 23 kb de memòria flash, és capaç 

d’executar 300000 línies de codi C per segon, i el seu preu ronda els 30 €. [2] 

 

 
Il·lustració 2. Arduino One 

 

En termes de sotfware, Arduino va fer un codi fàcil d’utilitzar basat en C++, que permet 

desenvolupar aplicacions a perfils d’usuari sense habilitats en programació, i, a l’estar 

basat en C++, permet treure molt de profit als qui tenen habilitat en programar. 

Quan es tracta de solucions DIY, que no requereixin gaires recursos, Arduino és  una 

bona opció gràcies al baix cost, a la facilitat per desenvolupar l’aplicació i per la 

versatilitat i reusabilitat que ofereix una placa Arduino. 

1.2.2.2. Raspberry pi 

La Raspberry Pi és un ordinador Linux de baix cost, desenvolupat amb la intenció de 

donar als estudiants una plataforma amb la que puguin iniciar-se i experimentar amb el 

món del computer sience. Es composa de un port micro USB per rebre corrent, un port 

HDMI, un port mini jack, un port Ethernet, quatre ports USB i el microcontrolador. 

 

 
Il·lustració 3. Raspberry Pi Model B 
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La memòria s’ha d’incorporar amb una targeta micro SD, i ofereix prestacions entre 512 

MB fins a 1GB de RAM, processadors de 64 bits a 1.4GHz, connexió amb el protocol 

802.11 (Wifi) i amb Bluetooth 4.2/BLE. [3] 

Igual que Arduino, està composada per un software de codi lliure, en aquest cas Linux, 

tot i que també existeix una versió Windows instal·lable.   

1.2.2.3. Zolertia 

Zolertia és una empresa emergent catalana la qual fabrica hardware per l’IoT. A 

diferència de les anteriors, aquesta està orientada al desplegament professional i els 

preus es disparen. La principal característica de la placa RE-Mote és el baix consum, 

uns 150nA amb el mode shutdown (Arduino consumeix uns 46mA). L’altra 

característica destacable, és la connectivitat que ofereix: 2.4-GHz IEEE 802.15.4 & 

Zigbee, 863-950-MHz ISM/SRD 802.15.4. Tot són protocols d’ús eficient del consum. 

Finalment disposa de 32kb de RAM i 512 kb de memòria flash. [4] 

 

              
Il·lustració 4. Zolertia Orion Router  i Zolertia RE-Mote 

 

Donat que al IoTlab disposem de tecnologia Zolertia, per a realitzar el treball utilitzarem 

material d’aquesta empresa. Concretament, la mota RE-Mote per actuar com a element 

sensor de la xarxa, i un Orion router per fer el pas de la xarxa de sensors a xarxes 

TCP/IP (Internet). 

1.2.3. Aplicacions 

Les possibles aplicacions del IoT són infinites, ja que sempre que tinguem un objecte 

implicat pot haver-hi cabuda per l’IoT. Hem de tindre en compte, però, que és un 

concepte relativament emergent, i encara no s’han destinat els suficients recursos perquè 

tingui una inserció en el nostre dia a dia. Així que els següents apartats pretenen mostrar 

els principals sectors que s’han vist afectats.  

1.2.3.1. Salut 

Dins del camp de la Salut, trobem dues grans aplicacions: la de monitorar l’individu, i la 

de facilitar el treball als metges.  

Gràcies al monitoratge a temps real dels individus, es podria preveure i actuar amb més 

eficiència en cas de necessitat, ja sigui per accident, ja sigui per voler mantenir una vida 

més saludable, o per millorar la condició física, entre d’altres. També es faria un recull 



18 

 

d’informació per elaborar estadístiques i pronòstics que ajudarien a conèixer millor al 

pacient, i a fer estudis més exhaustius a l’hora d’estudiar malalties. Casos d’èxit són 

Fitbit, que crea gadgets com polseres i rellotges intel·ligents o bascules [5], o Protección 

Senior, un sistema de seguretat per persones grans que controla tot d’aspectes de la casa 

i permet enviar missatges de socors [6]. 

Finalment, ens centrem en la part mèdica, on els gadgets s’utilitzen per facilitar o arribar 

a substituir el treball dels metges. Un dels principals objectius és reduir el nombre de 

consultes mitjançant gadgets que facin una anàlisi previ al pacient, realitzar operacions 

quirúrgiques a distància o facilitar la realització d’aquestes. Casos d’èxit són 

CyberSurgery, una pime basca que ha creat un robot destinat a ajudar a la col·locació 

dels cargols a les operacions de columna[7], Abilify MyCite, es tracta d’una pastilla 

amb sensors que detecten quan s’ha ingerit i així portar un control de la presa de 

medicaments dels pacients[8], o MoMe Kardia, un dispositiu encarregat de recopilar les 

dades cardiovasculars del pacient les 24 hores del dia[9]. 

1.2.3.2. Agricultura 

En l’agricultura sempre hi haurà cabuda per la inserció de noves tecnologies, ja que es 

tracta de feines rutinàries a grans extensions i representa un esforç físic important. Les 

aplicacions es mouen des de monitorar les característiques més importants del camp, 

com Smart Elemets ens ofereix[10],  fins a intervenir directament sobre aquest. Per 

intervenir, estem parlant tant de sistemes de regadiu intel·ligents, que a part de les dades 

monitorades del camp també tenen en compte l’evolució climatològica de la regió, fins 

a drons que prenen cura del camp. American Robotics[11] opta per al desenvolupament 

de drons aeris que recorren la zona conreada observant la temperatura del camp, la 

quantitat d’elements, i fins i tot, detectant possibles inundacions. 

Una altra aplicació interessant són els hivernacles intel·ligents, que monitoren les 

condicions climàtiques interiors i l’estat dels cultius per, automàticament, adequar les 

condicions climàtiques al conreu. Illuminiumgreenhouses és un exemple que opta per 

instal·lar i construir sistemes intel·ligents d’hivernacles amb un cost raonable[12]. 

1.2.3.3. Industria 4.0 

És el  sector de la societat que més es lucra dels avenços tecnològics, ja que permet 

produir d’una manera més eficient, ràpida i econòmica. Per això, molt del 

desenvolupament va lligat a la indústria. Actualment, ens trobem a l’inici de la quarta 

revolució industrial, la incorporació dels dispositius intel·ligents interconnectats amb els 

sistemes d’informació a través d’Internet. 

Alguns dels impactes que pot tindre sobre la indústria són que les empreses 

energètiques podran monitorar les seves xarxes de servei constantment, i gràcies a la IA, 

optimitzar l’ús i la distribució energètica, aquest efecte és conegut com a smart gird. 

Empreses manufacturadores podran monitorar i actuar sobre les cadenes de producció 

amb més fiabilitat i de manera econòmica, que per contra, substituirà els llocs de 

treballs manuals per treballs especialitzats en la tecnologia en qüestió. 
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1.2.3.4. Domòtica 

Un dels principals sectors on l'IoT va fer cabuda va ser al nostre habitatge, d’aquesta 

manera va néixer la domòtica. L'IoT col·loca tot de sensors i actuadors per la casa 

automatitzant i allargant el control sobre la vivenda. Si ho sumem als dispositius 

intel·ligents, trobem una manera més eficient de gestionar els recursos mitjançant 

gràfics i informació que ens pot ajudar a prendre decisions.  

Trobem tres tipus d'objectes, els sensors, que connectats als sistemes d'informació 

solament recol·lecten informació per monitorar l'habitatge, trobem els actuadors, que 

ens permeten actuar sobre el medi, ja sigui encenent i tancant llums, persianes, activant 

rentadores, rentavaixelles, etc. I, finalment, trobem els objectes intel·ligents, que 

algunes de les seves funcions són fer la compra del menjar, decidir quin tipus de rentada 

utilitzar o decidir quan activar els dispositius de gran consum elèctric en funció de les 

tarifes energètiques.  

Com a casos d’èxit podem trobar Philips Hue[13] en el sector d’il·luminació, que 

subministra bombetes i tota mena de làmpades LED gestionades sense fils via wifi, 

electrodomèstics intel·ligents com Nest[1], un termòstat intel·ligent que adequa la 

temperatura de la casa al gust de l’usuari i finalment els gestors de tots aquests 

dispositius, l’Amazon Echo[14] i Google Home[15], els quals actuen com a node 

central d’es d’on controles a tots els dispositius intel·ligents de la casa.  

1.2.3.5. Ambiental  

L’ecologisme ha guanyat un pes important en els nostres valors degut al context 

mediambiental en el qual ens trobem. D’aquesta necessitat, l’IoT s’introdueix en el 

sector per obrir les portes a realitzar monitoratges més constants sobre situacions 

perjudicials per al nostre planeta. Controlar les partícules de l’aire, de l’aigua i de la 

terra, mesurar la temperatura ambiental i el nivell del mar o mesurar la contaminació 

lumínica i acústica que poden produir certs esdeveniments. 

Un exemple és el projecte Into the Okavango, de National Geographic [16]. Okavango 

és un riu que neix a Angola i desemboca en un delta al nord de Botswana, en veure que 

estava creixent l’ús de l’aigua del riu, van decidir fer una expedició per conscienciar de 

la importància del riu per les espècies del delta. Però, els qui van realitzar l’expedició, 

van decidir canviar la manera de compartir la informació d’aquesta expedició, així que 

van decidir fer possible el seguiment de l’expedició a temps real. Havien creat un portal 

web amb un mapa que mostrava la ruta que seguien, i les diferents accions que duien a 

terme per certes localitzacions, el recull de mètriques que recol·lectaven amb els 

sensors, i fotografies dels espais que visitaven, a part feien ús de les xarxes socials per 

actualitzar el seu estat. 

Per poder realitzar tot l’anterior, van haver de crear xarxes de sensors sense fils 

connectades a Internet per dur a terme el monitoratge del riu i de l’ecosistema. I d’aquí 

va sorgir un projecte opensource anomenat Fieldkit[17], el qual pretén ajudar a tots els 

expedicionaris proveint-los de hardware i software opensource per realitzar el 

monitoratge en qüestió.   
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1.2.3.6. Ciutats intel·ligents 

Smart cities és un concepte nou de ciutat que, integrant la IA, el big data i l’IoT, 

pretenen fer un ús més eficient dels recursos. En aquest cas, l'IoT, pren, tant el paper de 

recaptar informació, com el de fer possible la comunicació entre sistemes, el que es 

coneix com a comunicacions machine-to-machine (M2M). Mitjançant càmeres es pretén 

controlar el cabal de gent i les accions d’aquests, com per exemple fumar a un espai on 

no es pot fumar. Gràcies als sensors es podrà saber l’estat de la ciutat, sigui 

mediambiental, o de circulació i aparcaments. I fins i tot es podrà actuar remotament, 

per exemple, buidant un contenidor de brossa que estigui connectat a una xarxa 

subterrània d’evacuació de brossa.   

Un exemple de projecte en funcionament és el Bicing[18], a Barcelona, el qual ofereix 

bicicletes per la mobilitat a la ciutat. Bicing monitora les estacions on es deixen les bicis 

a temps real, i t’ofereix aquesta informació a través de la seva aplicació, la qual et 

mostra un mapa de Barcelona amb la localització de les estacions bicing, la quantitat de 

bicis en elles, i la quantitat de forats disponibles. 

 

1.3. Xarxes de Sensors Sense Fils per a l’IoT 

Les xarxes de sensors sense fils, a partir d’ara Wireless Sensors Networks (WSN), són 

xarxes sense fils de sistemes informàtics encastats, desplegats al voltant d’un escenari 

amb la intenció de recopilar dades i actuar sobre ell. [19] D’aquesta manera, creen un 

pont entre el món virtual i el món físic amb el suport dels estàndards 802.15.4 i 

802.11[20]. 

 

Els dispositius o sistemes encastats són unitats autònomes especialment dissenyades per 

realitzar un propòsit en concret, a diferència dels ordinadors personals, dissenyats per 

ser el màxim versàtil possible. Un exemple de sistemes encastats són les màquines 

expenedores. En el nostre cas es tracta d’un dispositiu que conté un microcontrolador, 

una font d’energia, un ràdio transceptor i un o més sensors. 

 

 
Il·lustració 5. Dispositiu encastat[19] 
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Dins de les WSN existeixen dos tipus de dispositius o motes1:  

 Els nodes, motes encarregades de recollir informació del medi i enviar-la als 

servidors.  

 Les pasarel·les, o Gateways, encarregades de connectar la xarxa WSN a Internet, 

reconstruir, si és necessari, el paquet perquè pugui viatjar per Internet i distribuir 

el tràfic intern.  
 

 
Il·lustració 6. Topologia WSN 

 

1.3.1. Característiques 

La principal característica de les WSN és l’eficiencia amb la que gestionen l’energia 

consumida. Es tracta de xarxes on no sempre es disposarà d’una font d’energia per 

subministrar als elements. Una tècnica utilitzada és la de mantenir els nodes en 

StandBy, despertar-se per enviar informació, esperar la resposta de l’element 

sincronitzador per saber quan tornar a despertar-se, i tornar a posar-se en StandBy. Un 

exemple de protocol que utilitza la tecnica anterior és el Rank Based Sleep Scheduling 

(RBSS)[21]. 

 

D’aquí neix la segona característica, com que el consum ha de ser baix, els nodes no 

poden realitzar tasques de processat gaire potents, i han de trobar l’equilibri entre 

l’estalvi d’energia i la QoS que ofereixen.  

 

Les WSN preveuen desplegaments massius, cosa que perquè sigui possible s’ha 

d’abaratir el cost dels elements. Amb aquesta característica ens tornem a trobar amb la 

creació d’elements senzills amb poca capacitat de processament. 

 

Finalment la xarxa ha de saber reaccionar a la caiguda de dispositius, a la inserció o a la 

modificació de la posició creant noves taules d’enrutament i nous camins pels quals 

viatgi la informació. 

 

 

 

                                                
1 Hi ha topologies on els nodes també s’encarreguen de l’encaminament intern de la xarxa. 
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Característiques Descripció 

Baix consum No sempre es disposarà de font d’energia. 

Enrutament adaptatiu Necessari per suportar caigudes dels nodes, obstruccions 

del medi i per afegir o modificar nodes. 

Recursos limitats A causa de les limitacions econòmiques i energètiques. 

Protocols lleugers La comunicació gasta més que el processament. 

Taula 7. Característiques de les WSN 

 

1.3.1. Sistemes Operatius 

Els sistemes operatius esmentats en els següents apartats es classifiquen en el bloc de 

sistemes operatius a temps real o Real-Time Operating System (RTOS). Aquests es 

diferencien dels altres sistemes operatius orientats a programar sistemes encastats en 

dues característiques: 

 

- Abstracció: Permet que el programador no hagi d'estar pendent de conceptes de 

baix nivell, com el temps d'execució o la reserva de memòria ram, i se centri en 

el desenvolupament del software, ja que el sistema operatiu ja duu controladors 

instal·lats destinats a adaptar el codi programat al hardware utilitzat. 

 

- Sistema de tasques: Gestiona l'execució dels processos (o també tasques) gràcies 

a dividir el temps d’execució en ranures temporals, i prioritzar les tasques. Per 

exemple, tenim dues tasques i estem programant un dispositiu perquè llegeixi 

dades d'un sensor, i a la vegada faci càlculs matemàtics independents a aquestes 

lectures. Si ho executes de manera seqüencial, primer la lectura del sensor i 

després els càlculs, es podria perdre massa temps per tornar a fer una lectura, i 

en el cas que estiguéssim mesurant la distància on ha de frenar un cotxe, en 

comptes de frenar a la distància estipulada, frenaria més enllà. El sistema de 

tasques divideix el temps d’execució en ranures temporals, i a cada ranura li 

assigna una part de la tasca. Seguin l'exemple anterior, el temporitzador 

interrompria la tasca del càlcul per executar la tasca de lectura del sensor. 

D'aquesta manera la lectura del sensor es podria fer més sovint per obtenir 

resultats més precisos sense bloquejar la tasca del càlcul. 

1.3.1.1. TinyOS 

Es tracta d’un sistema operatiu de codi obert dissenyat a la Universitat de Califòrnia i 

mantingut per la TinyOS Alliance. És poc pesat i utilitza el dialecte nesC per reduir el 

consum de RAM, la mida del codi, i per evitar bugs de capes inferiors, com les race 

conditions. Això el fa un sistema operatiu ideal per situacions on els recursos són 

escassos i cada bit de memòria compta. [22] 

Utilitza un kernel monolític, amb una estratègia de programació FIFO on les tasques 

són executades en el mateix context tot i que suporta multithreading. 

 

 



23 

 

1.3.1.2. RIOT 

El seu kernel ve de FireKernel[23], que originalment va ser desenvolupat per xarxes de 

sensors. A més, afegeix suport a C++ per incloure més llibreries, com per exemple 

Wiselib, també incorpora el stack TCP/IP, i una API perquè als desenvolupadors els 

sigui més còmode el treball. Destaca perquè permet dur a terme un multithreading total i 

perquè suporta habilitats de temps real. 

 

 

Taula 8. Comparació OS RIOT [24] 

1.3.1.3. Brillo 

Brillo és un sistema operatiu ideat per Google l’any 2016 i que segueix en 

desenvolupament, per lo qual les característiques d’aquest no estan totalment fixades. 

Juntament amb Brillo han introduït el protocol Weave, compatible amb la resta de SO i 

destinat a la comunicació entre els dispositius. 

Brillo, és una versió reduïda de l’Android, d’aquesta manera aprofita el kernel i 

l’abstracció del hardware i aconsegueix reduir els requisits de hardware perquè el SO 

pugui executar-se en dispositius de recursos limitats. [25] 

1.3.1.4. FreeRTOS 

Es tracta d’un sistema operatiu distribuït per les llicències MIT.  Com bé diu el seu 

nom, Real Time Operating System, permet l’execució en multitasca preventiu que 

comparteix automàticament el temps de la CPU entre les tasques. Disposa de l’opció 

Tickless per executar aplicacions de baix consum [26]. Tot i que la part RT està perdent 

importància per culpa dels protothreads [27], FreeRTOS continua sent un OS utilitzat.   

1.3.1.5. Contiki 

Finalment, apareix Contiki, el sistema operatiu que farem servir per desenvolupar el 

projecte. Igual que els anteriors SO, Contiki està orientat a dispositius de pocs recursos, 

a l’estalvi energètic, i té un fort component de xarxes perquè incorpora una 

implementació del protocol uIP, una versió lleugera de la pila TCP/IP, el protocol Rime, 

el protocol 6LoWPAN, i l’RPL entre d’altres. Una configuració normal de Contiki 

consta de 2 KB de RAM i 40 KB de ROM, així justifiquem l’ús en dispositius de pocs 

recursos. 

 

Per estalviar energia, Contiki fa servir un protocol propi per accedir al medi (protocols 

MAC) que l’anomenen ContikiMAC. Aquest es basa en apagar i encendre 

periòdicament l’element que més consumeix, el transmissor de ràdio, de manera 

sincronitzada per assabentar-se de transmissions de paquets[28]. 

 



24 

 

 
Il·lustració 7. Funcionament de ContikiMAC: L'emissor envia paquets fins que rep un ACK. El receptor, si 

està escoltant el medi i rep una transmissió, no s'adorm fins que rep totalment el paquet i ha enviat l'ACK 
[28]. 

 

Finalment, utilitzarem un estudi de l’Autonomous Networks Research Group on 

compara la fiabilitat i l’eficiència energètica de ContikiMAC amb XMAC, una proposta 

que millora el protocol B-MAC utilitzat per Tiny-OS, el qual pretén reduir l’excés de 

latència per salt i simplificar la utilització del temps en repòs del transmissor i del 

receptor[29]. 

 

Com a resultats van obtenir que el protocol ContikiMAC era més fiable, amb una taxa 

de recepció de paquets del 50,48% contra un 30,38% de X-MAC. També que gestiona 

millor l’energia, ja que va aconseguir reduir gairebé per la meitat el cicle de treball mitjà 

de X-MAC d’un 17% a un 9%[30]. 

 

1.3.2. Protocols de comunicació 

Un cop tenim els dispositius i el funcionament d’aquests, necessitem protocols que facin 

possible la comunicació entre els dispositius. S’utilitza el model OSI per classificar els 

protocols de comunicació, el qual agrupa els protocols en 7 capes que van de més 

properes al medi de transmissió, a més properes a l’aplicació. 

 

 
Il·lustració 8. Model OSI 
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Cal mencionar que el model OSI és orientatiu, i no es tenen perquè respectar les capes 

que s’estableixen en el model. D’aquesta manera trobarem protocols que englobaran les 

capes Física i d’Enllaç i protocols que englobaran totes les capes fins a Presentació. 

Finalment, en aquest apartat, tractarem els principals protocols que s’utilitzen en l’IoT 

per realitzar la comunicació. 

1.3.2.1. NFC 

Near Field Communication, més conegut com a NFC, és una tecnologia orientada a 

comunicacions molt properes la qual no necessita l’emparellament dels dispositius. Pel 

simple fet d’apropar els dispositius ja es realitza la comunicació de manera activa o 

passiva. Estem parlant de distàncies inferiors a 0,2 m. 

Dins del IoT pot tindre un paper important, ja que la seguretat és un dels camps més 

vulnerables. A l’hora de connectar-se a la xarxa es podrien eliminar els handshakes2, pot 

dotar d'intel·ligència a objectes passius i connectar-los a la Internet entre d’altres. 

Actualment els usos més comuns que se li donen són els pagaments intel·ligents i els 

sistemes de control d’accés. 

1.3.2.2. IEEE 802.15.4 

Es tracta d’un estàndard orientat a xarxes personals sense fils de baixa transmissió de 

dades (LR-WPANs) que defineix la capa física i la capa d’accés al medi. Això fa que 

hagin aparegut tot de protocols que gestionen les capes superiors, dels quals trobem 

ZigBee, Thread, WirelessHART. Tots segueixen les característiques de protocols 

senzills i flexibles, de baix cost i baix consum. 

Cal mencionar que l’estàndard 802.15.4 va ser programat perquè funcionés amb el 

protocol ipv4. Per adaptar-lo al protocol ipv6 s’ha d’utilitzar una capa intermèdia, com 

per exemple 6LoWPAN per encapsular paquets IPv6. 

1.3.2.3. UWB 

Les tecnologies basades en UltraWide-Band destaquen per la gran utilització de 

l'espectre freqüencial de ràdio, arriben a emprar amples de banda de fins al 20% de la 

seva freqüència central, uns 500 MHz fins a GHz. També es caracteritzen perquè estan 

orientades a transmissions de baixa energia, poden suportar xarxes denses, velocitats de 

transmissió superiors a 100 Mbps, són senyals difícils de detectar i tenen una forta 

resistència a les interferències. 

Les regulacions actuals limiten les UWB a utilitzar grans velocitats de transmissió per a 

radis de pocs metres, i a utilitzar velocitats baixes de transmissió per a grans distàncies. 

Això fa que prenguin importància dins de les WPAN i WLAN, i es posicionin com a 

alternativa als protocols de baix consum i baix cost. [31] 

 

 

 

                                                
2 Handshake: Establiment de comunicació que s’utilitza per iniciar la connexió i establir els paràmetres 

d’aquesta. 
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1.3.2.4. Bluetooth (BLE) 

Bluetooth és un estàndard orientat a connexions sense fils de poc consum, poc cost, i de 

curt rang. Amb l’actualització Bluetooth 4.0 van incorporar el Bluetooth Low Energy 

(BLE), que, com fa a entendre el nom, es tracta de portar encara més la límit el concepte 

de baix consum del qual ja es caracteritzava, augmentant la duració entre càrregues fins 

a mesos. Però aquest poc consum ve acompanyat d’una reducció en la velocitat de 

transmissió de dades i de la reducció del radi de cobertura, cosa que el fa ideal per a 

implementar-lo a sensors, actuadors i altres elements del IoT. 

El protocol es restringeix a la utilització xarxes de tipologies estrelles on els nodes 

esclaus estan obligats a comunicar-se solament amb els nodes masters, així 

aconsegueixen una major eficiència. 

1.3.2.5. Wifi HaLow 

El grup Wi-fi, probablement una de les tecnologies de comunicacions sense fils més 

popular, ha creat una línia d’investigació per fer una versió del protocol 802.11 eficient 

per comunicacions M2M. Les condicions són: cobertura a 1km, velocitats de 

transmissió superiors a 100kbps, i una utilització eficient de l’energia. 

D’aquí va néixer la versió 802.11 ah. A Europa opera als 868MHz, per així disposar 

d’ones més llargues i augmentar el radi de cobertura. S’utilitzen amples de banda d’1 

MHz fins a 16 MHz amb modulacions OFDM. 

1.3.2.6. Z-Wave 

Z-Wave és un protocol destinat a la comunicació per a cases intel·ligents. Les seves 

particularitats són la de crear una xarxa simple i de baix cost econòmic. S’organitza en 

una xarxa mesh on cada node es connecta als nodes que estan dins del seu rang de 

cobertura, uns 100m. A més, els nodes poden retransmetre dades d’altres nodes 

retransmetent els missatges fins a 4 salts, aquest valor ve per defecte a Z-Wave, 

permetent un màxim de 232 dispositius connectats a la xarxa. 

1.3.2.7. SigFox 

SigFox és una empresa francesa que actua com un proveïdor d’Internet per a IoT. Això 

vol dir que està desplegant una LPWAN a 60 països. És una xarxa sense fils que utilitza 

les freqüències ISM per la qual circulen paquets de com a màxim 12 Bytes que tarden 

uns 6 segons a enviar.  

 

SigFox posa un límit de transmissió de paquets de 6 paquets/h per dispositiu que això 

suma uns 140 paquets diaris per dispositiu. Per poder-te connectar a la xarxa has de 

tindre un hardware especial, al qual ja va integrat el firmware de SigFox, registres 

aquell hardware a la xarxa SigFox, i ja tens connectivitat. El cost de connectar un 

dispositiu a aquesta xarxa és de 1$ al any. 
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1.3.2.8. LoRaWan 

Per entendre la tecnologia LoRaWan, és necessari començar descrivint que és LoRa 

(Long Range). LoRa és una tecnologia de modulació de senyals que utilitza chirp-

spread-spectrum (CSS). A grosso modo existeixen dues grans modulacions de senyal: 

modular per amplitud (AM) i modular per freqüència (FM). A la il·lustracó 9 observem 

com varia l’altura dels pics. Això és donat perquè es modifica l’amplitud del senyal, pel 

qual es tracta d’un senyal amb modulació AM.  

 

 
Il·lustració 9. Modulació AM 

 

En canvi, a la il·lustració 10 veiem com els pics es mantenen a la mateixa alçada i és la 

distància entre ells la que varia. Això és perquè la freqüència amb la qual apareixen 

aquests pics varia, pel qual es tracta d’una modulació FM. 

 
Il·lustració 10. Modulació FM 

 

Centrant-nos en les modulacions per freqüència, quan vols enviar informació, o sigui 

símbols que representen un seguit de bits, el que fan les modulacions per freqüència és 

associar un símbol a una o a un conjunt de freqüències. Per exemple, cada cop que 

rebem un senyal de 800MHz voldrà dir un 0 i cada cop que rebem 810MHz voldrà dir 

un 1. Aquesta tècnica es diu Frequency Shift Keying (FSK). Amb el temps van 

aconseguir que la modulació FSK fos més resilient al soroll de l’entorn, creant la 

modulació CSS que comentàvem al principi de la secció 1.3.2.8. CSS, en comptes 

d’utilitzar freqüències en si, utilitza progressions de freqüències. A la imatge següent, 

il·lustració 11, veiem la diferència entre FSK i CSS. 
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Il·lustració 11. Diagrama waterfall FSK i Diagrama waterfall CSS 

 

Les amplades de banda a Europa de LoRa estan estipulats de 250 kHz i 125 kHz a la 

banda ISM de 868 MHz. Per accedir al medi utilitza el protocol slotted ALOHA3, 

d’aquesta manera pot dividir el temps en contenidors i, com que els símbols de 

transmissió que utilitza són el mateix però desplaçat cert temps, aquesta divisió 

temporal permet sincronitzar els símbols i poder-los diferenciar. El Spreading Factor 

(SF), o la quantitat de bits que codifica un símbol, pot ser de magnitud 7 fins a 12. Cosa 

que es tradueix a velocitats de 250 bps fins a 50 kbps. 

 

Utilitzant el model OSI, la capa física estaria definida per LoRa i les capes 2 i 3 les 

definiria LoRaWAN, proporcionant una direcció MAC als dispositius i permeten la 

comunicació amb les tecnologies de capes superiors. LoRaWAN, igual que SigFox, es 

tracta d’una xarxa LPWAN. Existeixen tres classes de dispositius finals: 

 

- Classe A: És la que ofereix un estalvi d’energia major, ja que solament entra en 

escolta quan ha enviat un paquet, mentrestant està dormint. 

 

- Classe B: Aquests dispositius ja estableixen unes finestres de recepció. De 

manera que està més temps que la classe A escoltant per paquets. 

 

- Classe C: Són els dispositius que més consumeix, ja que o estan escoltant o 

estan transmetent un paquet, en cap moment s’adormen. 

                                                
3 Slotted ALOHA: protocol en l’àmbit d’enllaç, que divideix el temps en ranures de manera que els 

dispositius solament poden començar a emetre quan comença la ranura. És una versió millorada del 

protocol ALOHA pur. 



29 

 

 

Aquests envien els paquets a totes les passarel·les que tenen a rang, i les passarel·les 

redirigeixen tot el tràfic, mitjançant el protocol TCP/IP, al servidor de xarxa, que serà 

l’encarregat d’eliminar les possibles duplicacions de paquets i permetre a les aplicacions 

accedir a la informació dels dispositius finals. A continuació veiem la topologia de 

xarxa LoRaWAN, a la il·lustració 12: 

 

 
Il·lustració 12. Topologia LoRaWAN 

 

Pretén aconseguir el mateix propòsit que SigFox però amb uns altres fins. LoraWan es 

limita a vendre el hardware necessari per crear la xarxa i deixar el poder del node a 

l'usuari. De manera que LoraWan s'estén en funció dels usuaris i en canvi SigFox, com 

que actua com a ISP, primer fa tot el desplegament necessari per oferir cobertura. Un 

cop has configurat la xarxa LoraWan, no tens límits d’utilització ni tampoc pagues per 

estar subscrit a la xarxa.  

1.3.2.9. NB - IoT 

Finalment, topem amb les xarxes cel·lulars, aquelles xarxes que ens permeten trucar o 

navegar per Internet amb el mòbil. Les tecnologies que utilitzen aquestes xarxes 

s’estandarditzen per l’òrgan 3GPP, el responsable del 2G, 3G, 4G, i del futur 5G. En ser 

xarxes amb molta presència, s’ha estudiat la possibilitat d’adaptar-les per 

comunicacions màquina-a-màquina,  i d’aquí apareix la solució Narrowband-IoT (NB-

IoT). NB-IoT vol introduir objectes de baix cost i simples amb bateries duradores, vol 

incrementar la cobertura de servei i la capacitat de dispositius per cèl·lula, uns 52000 

dispositius per cèl·lula.  

 

Les xarxes d’avui en dia, les de quarta generació,  utilitzen l’estàndard LTE (Long Term 

Evolution) per navegar per Internet amb els dispositius mòbils. Aquest, utilitza enllaços 

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)  i NB-IoT s’aprofita d’això 

per beneficiar-se de la infraestructura ja desplegada.  

 

Però anem per parts, per entendre NB-IoT primer hem d’entendre com LTE utilitza el 

medi de transmissió. Hem vist que utilitza enllaços OFDMA, el qual divideix el temps i 

la freqüència en petits contenidors, creant una quadrícula com la de la il·lustració 13: 
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Il·lustració 13. Quadricula LTE 

 

Aquesta quadrícula es compon per un eix vertical, on es representa l’espectre 

freqüencial, i un eix horitzontal que representa el temps. L’espectre freqüencial es 

divideix en canals de 15 kHz dels quals la freqüència central s’anomena subportadora. 

A l’altra mà tenim l’eix temporal que es divideix en símbols i “slots”, mesura equivalent 

a 0,5 ms. Un slot equival a 7 o 6 símbols depenent del disseny emprat. 

A partir d’aquí es creen “elements de recursos” (Resource Elements, RE), que són la 

representació temporal d’un símbol en una subportadora, i “blocs de recursos” 

(Resource Blocks, RB), que són la quantitat d’elements de recursos de 12 subportadores 

en un slot. D’aquesta manera aconseguim una amplada de banda de 180 kHz en un bloc 

de recursos. 

 

NB-IoT proposa tres maneres d’utilitzar la quadricula LTE [32]: 

 

- Stand-alone: Aquesta mesura dota a NB-IoT d’un canal GSM (200 kHz) per dur 

a terme les comunicacions. 

 

- In-band: Utilitza un o més RB de LTE (180 kHz) resultant un ús més eficient de 

l’espectre freqüencial.  

 

- Guard-band: Una opció més arriscada, ja que el RB per NB-IoT s’ubica fora de 

l’ample de banda de transmissió i es col·loca entre aquest i el límit del canal.  
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1.3.2.10. Taula comparativa 

Tecnologia Velocitat de transmissió Abast Freqüència 

NFC 106 – 848 kbps 20 cm 13,56 MHz 

802.15.4 20 – 250 kbps 10 m 2450 MHz, 915 MHz i  868 MHz 

UWB 0,480 – 1,6 Gbps 10 m 3,1-10,6 GHz 

BLE 1 Mbps 50 m 2,4 GHz 

Wifi HaLow 250 Mbps 1 km 900MHz 

Z-Wave 9,6 – 100 kbps 30 m Regionals sub-GHz 

SigFox 1-6 kbps 10 – 40 km ISM 

LoraWAN 250 bps - 50 kbps 5- 20 km Sub-GHZ ISM 

NB-IoT 250kbps 1732 m GSM 

Taula 9. Comparació de protocols de comunicació IoT [33][34][35][36][32] 

 

1.4. Protocols d’aplicació 

En aquest apartat tractarem una capa en concret del model OSI anomenada capa 

d’Aplicació, la més superior. És la capa que permet la interacció de l’usuari amb 

Internet, i la que mostra la informació corresponent. 

1.4.1. AMQP v1.0 

L’Advanced Messaging Queuing Protocol és un protocol de comunicació entre 

aplicacions on cada aplicació és vista com un contenidor el qual pot tindre nodes. Els 

nodes són elements virtuals que duen a terme les comunicacions amb altres nodes 

d'altres contenidors, cada node pot tindre el rol d'emissor i/o receptor. La comunicació 

comença amb una connexió, normalment un socket tcp, entre contenidors, on es negocia 

la mida dels frames, la quantitat de canals que suportarà la connexió, i els paràmetres de 

seguretat, com els time-outs o els protocols de seguretat. AMQP accepta tres tipus 

d'implementacions segures: 

 

- TLS4 dintre de AMQP: Un cop creada la connexió, l'emissor indica  quines 

sessions vol que siguin segures.  

 

- AMPQ dins de TLS: L'emissor obre un socket TLS a "x" port i un cop creada 

la connexió comença la comunicació AMPQ. 

 

- Tunel WebSocket: Es crea un WebSocket al port 443, aquest et dóna TLS i 

llavors es crea la comunicació AMQP. 

 

                                                
4 TLS: És un protocol que s’encarrega de xifrar la informació que enviem i autenticar els servidors que 

participen en la comunicació. S’ubica per sobre de la capa de transport del model OSI.  
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Els canals són vies de comunicació unidireccionals, pel que si es vol mantenir una 

conversa entre dos nodes, necessitarem dos canals, el canal node1->node2, i el canal 

node1<-node2. D'aquí neixen les sessions, que s'encarreguen d'agrupar els dos canals 

per mantenir una conversa bidireccional i seqüencial. A més a més, controlen el total de 

frames que els buffers de l'emissor i del receptor poden suportar. Com hem dit amb 

anterioritat, una connexió pot suportar diversos canals, cosa que vol dir que poden 

haver-hi diferents sessions les quals suportin tràfic amb prioritats i implementacions de 

seguretat diferents. 

Un cop tenim els mecanismes per dur a terme la comunicació, entren en joc els links. 

Són elements unidireccionals que s'encarreguen de gestionar la transmissió de frames 

del node, dels quals s'especifica si és source o target, i el rol del creador del link. Per 

exemple, si el node A envia informació al node B i crea el link, el link resultaria 

Link(role=Sender, src=NodeA, trg=NodeB, i una llista dels missatges al buffer amb 

l'estat d'aquests). Els links són útils a l'hora de restablir connexions perquè saben on 

s'havia quedat la comunicació amb l'estat dels missatges del buffer. 

A l'hora de fer la transmissió del missatge existeix un camp boleà anomenat "settled". Si 

és igual a "true" es produeix una transmissió fire-and-forget, no hi ha control sobre el 

missatge, ja que un missatge amb l'opció "settled"="true" s'eliminarà del buffer un cop 

enviat. En canvi, si quan s'envia pren el valor "false", romandrà al buffer fins que arribi 

la confirmació del missatge amb el seu estat. Aquest estat és el que es guardarà a la 

llista dels links per saber el punt de partida de la comunicació.  

A més de controlar la mida dels frames, i de la quantitat de frames en el buffer, també 

ens dóna eines per controlar el tràfic de frames. Perquè un emissor pugui enviar un 

missatge, el receptor ha de confirmar que pot rebre aquell missatge, de manera que 

l'emissor té un crèdit determinat que solament pot modificar el receptor. Així que, si per 

exemple el receptor vol rebre un paquet, aquest canvia el valor del crèdit a l'emissor a 

"1", i així l'emissor sap que pot enviar un paquet. El valor del crèdit no fa falta que sigui 

un número, pot ser una funció que adapti la transmissió de paquets per una comunicació 

optima, una funció que permeti enviar paquets de manera periòdica o com a reacció a un 

esdeveniment, etc. [37] 

El fet que en AMQP es puguin establir la mida dels paquets i la quantitat de paquets i 

que ofereixi mecanismes de control de flux fa que dispositius amb prestacions molt 

diferents es puguin comunicar amb certa eficiència, i per l’IoT és una característica 

important. 

1.4.2. CoAP 

Com bé diu el seu nom, Constrained Application Protocol RFC 7252 [38], és un 

protocol de transmissió web dissenyat per aplicacions M2M (Machine to Machine) que 

trobem a la capa d’aplicació per dispositius i xarxes amb capacitats limitades. 

Capacitats com l’abast d’energia, la potència de processament o d’emmagatzematge. 

Utilitza comunicacions, suportades pel protocol UDP, molt similars a les que utilitzem 

per navegar per Internet. On existeixen servidors que tenen i serveixen informació, i 

clients que consumeixen informació, en poques paraules, comunicacions client/servidor. 

Les peticions que generen els clients s'estructuren utilitzant el model REST, el qual 
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estableix operacions per poder interactuar amb els recursos5del servidor. Les operacions 

més conegudes són GET, POST, PUT i DELETE definides per HTTP: 

 

- GET: Aquesta petició s’utilitza per demanar els recursos al servidor mitjançant 

una URL. Per exemple, si vull accedir al meu perfil d’una xarxa social, 

enviaríem un GET www.xarxasocial.com/elmeuperfil. 

 

- POST: Serveix per crear nous recursos al servidor. Per fer-ho s’ha d’enviar la 

petició POST amb l’URL i la informació del recurs corresponent. 

 

- PUT: S’utilitza per editar el recurs o per crear nous recursos quan és el client qui 

defineix la ID del recurs. D’aquesta manera, enviant una petició PUT a l’URL 

corresponent al recurs aconseguim actualitzar aquest. 

 

- DELETE: Finalment, la petició DELETE serveix per eliminar el recurs del 

servidor especificant la seva URL. 

 

 Al tractar-se d'un protocol de transmissió web, s'ha ideat perquè interactuï fàcilment 

amb HTTP mantenint les seves característiques per entorns limitats. 

 

 
Il·lustració 14. Comparació entre CoAP i HTTP 

 

CoAP afegeix dues accions per facilitar certes tasques utilitzant el mètode GET: 

 

- DISCOVER: Serveix per trobar els recursos que ofereix el servidor. Mitjançant la 

petició GET al recurs /.well-known/core, el servidor retorna al client els enllaços 

dels recursos que disposa dividits en blocs.  

Amb Wireshark hem capturat la conversa que es realitza al fer una petició Discover: 

 

 
Il·lustració 15. Captura del Discover de CoAP 

                                                
5 Recursos REST: Informació que respon a un identificador en concret que un motor REST gestiona.  
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Il·lustració 16. Procediment Discover de CoAP 

 

El client sap que el servidor ja no disposa de més recursos disponibles perquè 

l’ACK que ha enviat el servidor duu el valor del camp “More Flag” = 0, com 

veiem a la il·lustració 18.  

Seguint la captura anterior, il·lustració 15, si despleguem les opcions del primer 

ACK, il·lustració 17, veiem que el “Block Number” = 0, això vol dir que és el 

primer bloc de resposta. Sota del “Block Number” observem que “More Flag” = 

1, ens indica que hi ha un altre bloc disponible. 

Finalment, obrim l’ACK del bloc 3, l’últim paquet de la conversa, i observem 

que el valor “More Flag” = 0 (Il·lustració 18). D’aquesta manera sabem que ja 

tenim tota la informació que demanàvem. 

 

 
Il·lustració 17. CoAP More Flag = 1 
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Il·lustració 18. CoAP More Flag = 0 

 

D’aquesta manera, gràcies al procediment Discover, en comunicacions M2M on 

l’ésser humà no està involucrat,  s’agilitza la cerca i es proporcionen mètodes per 

aconseguir els recursos disponibles. 

 

- OBSERVE: Pretén evitar el push constant de peticions GET per saber l’estat d’un 

recurs. I ho aconsegueix mitjançant la creació de llistes de clients que estan 

interessats a saber l’estat continuat d’un recurs. D’aquesta manera, el servidor, cada 

cop que l’estat d’un recurs es modifiqui, enviarà aquest estat a tots els clients que 

estiguin registrats a la llista del recurs en qüestió. 

 

 
Il·lustració 19. Captura del Observe de CoAP 

 

 
Il·lustració 20. Procediment Observe de CoAP 
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El procediment comença amb una petició GET per part del client que porta com 

a opció un observe:0 (register),  il·lustració 21, d’aquesta manera ens registrem 

al recurs. Seguidament rebem un ACK del servidor notificant l’estat actual del 

recurs i cada cop que aquest canviï rebrem un paquet No-Confirmable 

actualitzant l’estat. Finalment, per donar-nos de baixa, tornem a enviar una 

petició GET, però aquest cop amb l’opció observe:1 (deregister), il·lustració 22.  

  

 
Il·lustració 21. CoAP Registre Observe: 0 

 

 
Il·lustració 22. CoAP Deregistre Observe: 1 

 

Els paquets CoAP s’estructuren de la següent manera: 

 
    0                   1                   2                   3 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |Ver| T |  TKL  |      Code     |          Message ID           | 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |   Token (if any, TKL Bytes) ... 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |   Options (if any) ... 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |1 1 1 1 1 1 1 1|    Payload (if any) ... 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Il·lustració 23. Estructura paquet CoAP[38] 

 

Comencen amb una capçalera de quatre Bytes dividida en cinc camps: 

 

- Versió (Ver): 2 bits d’enter. Indica la versió utilitzada, i en cas de no poder 

identificar la versió CoAP del paquet, aquest serà ignorat. La versió que defineix el 

RFC7252 és la número 1 (01 en binari).  

 

- Tipus (T): 2 bits d’enter. Indica si el missatge es Confirmable (0), No-Confirmable 

(1), Ack (2) o Reset (3). Més endavant definirem aquests tipus de missatge. 

 

- Longitud del token (TKL): 4 bits d’enter. Indica la longitud del camp Token d’entre 

0 a 8 Bytes. Els valors d’aquest camp que superin el número 8 seran tractats com 

missatges amb un format erroni. 
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- Codi (Code): 8 bits d’enter. Indica la finalitat del missatge de forma numèrica amb 

la següent estructura “c.dd”, on “c” pren els tres primers bits i “dd” els 5 que 

precedeixen. En funció dels tres primers bits el missatge tindrà una finalitat o una 

altra: sol·licitud (0), resposta d’èxit (2), resposta errònia de client (4) o resposta 

errònia de servidor (5). Els cinc bits restants detallen o complementen els tres bits 

previs. Per exemple, en el cas de les sol·licituds és on es defineix el mètode que 

s’utilitzarà. Recordem que per les sol·licituds “c”=0 i “dd” definirà el mètode a 

utilitzar: GET 0.01, POST 0.02, PUT 0.03, DELETE 0.04. 

 

- Identificador del missatge (MessageID): 16 bits d’enter. Relaciona els missatges de 

tipus Ack/Reset amb els Confirmables/No-Confirmables, també permet detectar 

missatges duplicats. 

 

Seguidament està el camp Token, del qual hem definit amb anterioritat la llargada. 

Serveix com a identificador per proporcionar context a determinades transaccions 

concurrents i relacionar les sol·licituds amb les respostes, per exemple, en el cas de 

l’observe, els paquets que actualitzen l’estat del recurs duen el mateix Token però un 

identificador de missatge diferent. A continuació del camp Token trobem zero o més 

Opcions, les quals serveixen per acabar d’especificar ports, URIs, formats, proxys, etc. 

Finalment, tots els bits que sobren del datagrama, són ocupats per la informació que 

volíem transmetre. 

 

Abans, quan hem definit els camps de la capçalera CoAP, hem mencionat quatre tipus 

de paquets: 

 

- Confirmable: Són missatges que asseguren la transmissió i recepció d’aquests. Ho 

aconsegueixen gràcies al fet de no enviar un missatge diferent fins que no rebin 

l’ACK del missatge Confirmable. Utilitzen l’identificador del missatge per 

relacionar peticions i respostes. 

 

- No-Confirmable: A diferència dels missatges Confirmables, els No-Confirmables no 

necessiten la recepció de l’ACK per seguir amb la comunicació. Per això, és 

recomanable fer servir aquests tipus de missatges per la transmissió d’informació no 

critica. Disposa d’identificador de missatge tot i que no necessita d’ACK. 

 

- Ack: Serveix per confirmar la recepció d’un missatge relacionant-lo amb 

l’identificador de missatges. A més a més, conté informació per donar detalls com 

l’estat de la petició. 

 

- Reset: La resposta Reset és dona quan el servidor no pot interpretar el missatge 

Confirmable que ha rebut. Pot ser donat perquè el paquet no compleixi el format 

esperat o que en reiniciar el servidor falti algun estat necessari per interpretar el 

missatge, etc. 

 

Finalment, CoAP deixa la seguretat en mans d’UDP. El protocol que s’utilitza per 

transmetre de manera segura mitjançant UDP s’anomena Datagram Transport Layer 

Security (DTLS), el qual es compon d’un handshake, on s’intercanvien paràmetres de 

seguretat, i del xifratge de la comunicació. Aquestes operacions són massa pesades pels 
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dispositius encastats, així que, per poder transmetre missatges de forma segura s’ha 

hagut d’adaptar reduint la complexitat del handshake o utilitzant xifratges relativament 

lleugers com SHA256 o AES-128. Dues implementacions importants són TinyDTLS i 

Lightweight TinyDTLS. 

La implementació de DTLS per CoAP funciona utilitzant el mòdul CoAP i DTLS al 

mateix nivell. De manera que CoAP crea el paquet i l’envia al mòdul DTLS perquè 

l’encripti, després DTLS retorna el paquet xifrat a CoAP perquè aquest l’enviï al mòdul 

UDP i es produeixi l’emissió del paquet. Per rebre un paquet segur passa el mateix però 

a la inversa, on primer UDP rep el paquet segur i el passa a CoAP, aquest l’envia al 

mòdul DTLS per desxifrar-lo i finalment CoAP llegeix la informació del paquet. 

1.4.3. MQTT 

MQTT, dissenyat el 1999 per IBM, antigament conegut com a MQ Telemetry 

Transport, és un protocol d’aplicació lleuger, obert i de fàcil implementació, on les 

comunicacions prenen forma de publicador/subscriptor amb un filtratge per tema. 

Les comunicacions publicador/subscriptor requereixen dos elements: 

 

- Client: Són elements que es connecten al broker, sigui per publicar 

informació o per subscriure’s/desubscriure’s a canals d’informació. 

 

- Broker: Element intermedi que s’encarrega de rebre la informació, 

d’organitzar-la, de saber qui està subscrit als tòpics, i de distribuir la 

informació als subscriptors corresponents. 

 

Existeixen diferents maneres de filtrar la informació per servir-la als  subscriptors, ja 

sigui filtrar segons el tipus de missatge (Logs, Warnings, etc.), segons el contingut del 

missatge o, finalment, segons el tema del missatge.  

MQTT utilitza el filtratge segons tema, d’aquesta manera els elements que volen 

interactuar amb el broker, sigui per enviar o rebre informació, han d’especificar el tòpic 

amb el qual volen interactuar.  

 

Els tòpics són cadenes UTF-8 que serveixen per filtrar la informació del broker, poden 

existir diferents nivells de tòpics i així jerarquitzar la cerca. Un exemple de tòpic, 

seguint la il·lustració 24, és el següent: 

/casa/dormitori/temperatura 

A més a més,  es poden fer servir caràcters especials per referenciar diversos tòpics a la 

vegada: 

 

- El símbol “+”: Inclou tots els tòpics d’aquell nivell en concret. Per exemple, 

reutilitzant la il·lustració 24, la referència casa/+/Temperatura engloba els 

tòpics: casa/cuina/Temperatura i casa/dormitori/Temperatura. 

 

- El símbol “#”: Inclou els tòpics del nivell especificat i els inferiors. Per 

exemple, reutilitzant la il·lustració 24, casa/# inclou tots els tòpics de 

l’exemple. 
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Il·lustració 24. Diagrama d'arbre d’exemple MQTT 

 

Finalment, els tòpics que comencin amb el símbol $ es referiran a estadístiques internes 

del broker, com els clients connectats, els missatges enviats, etc. Amb la diferència que 

els publicadors no podran publicar-hi. 

 

El format del paquet MQTT és el següent: 

 

    0                   1                   2                   3 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   | TYPE  | FLAGS |       Packet Length (1-4 Bytes) ...                 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |   Variable Length Header (if any) ... 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |    Payload (if any) ... 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Il·lustració 25. Estructura paquet MQTT [39] 

 

La capçalera comença amb dos Bytes fixes: 

 

- Tipus (0-3): 4 bits que defineixen el tipus de paquet del qual es tracta. Per 

exemple el CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE o DISCONNECT. 

 

- Banderes (4-7): 4 bits que s’utilitzen en el cas del paquet PUBLISH per 

definir opcions com: la QoS, si s’havia intentat enviar prèviament, o si el 

broker ha de guardar el paquet per enviar-lo a clients que es connectin amb 

posterioritat. Altrament, els bits valdran 0, a exepció dels paquets PUBREL, 

SUBSCRIBE i UNSUBSCRIBE que el tercer bit valdrà 1. Si en algun 

paquet no es complís aquesta estructura, s’hauria de tancar la connexió. 

 

- Longitud del paquet (8-X): D’1 a 4 Bytes que serveixen per indicar la 

quantitat de Bytes que segueixen el paquet després d’aquest camp. 

 

- Llargada de la capçalera de variables: Hi ha paquets MQTT que els 

acompanya una capçalera prèvia al payload, l’identificador de paquet és un 

camp comú en aquestes capçaleres. Doncs aquest camp indica la llargada, en 

Bytes, d’aquestes capçaleres. 
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- Payload: Al final del paquet trobem la informació que volíem transmetre 

acompanyada d’informació important per a la seva transmissió, com les 

capçaleres prèviament mencionades. 

 

Les connexions MQTT es duen a terme sobre xarxes TCP/IP on els clients MQTT es 

connecten al broker, i solament al broker, mitjançant un missatge especial anomenat 

CONNECT, especificant un identificador pel client, definint si vol mantenir una 

connexió persistent (CleanSession), la durada de la connexió sense l’enviament de 

paquets (KeepAlive), i la QoS que es vol utilitzar per rebre informació del broker, 

il·lustració 26. Seguidament, el broker, respondrà amb un paquet CONNACK amb la 

bandera CONNACK i el codi de resposta, il·lustració 27. 

 

 
Il·lustració 26. Captura CONNACK MQTT 

 

 
Il·lustració 27. Captura CONNECT MQTT 

 

A partir d’aquí podem interactuar amb el broker utilitzant els tipus de missatges que 

MQTT ens proporciona, sigui per subscriure’ns o desubscriure’ns, publicar o 

desconnectar-nos. També es podrà especificar al broker que enviï els missatges que rebí 

als nodes que es connectin amb posterioritat. Per mantenir la connexió activa, abans que 

se sobrepassi el valor KeepAlive, s’envia un paquet tipus PINGREQ a l’espera de la 

resposta PINGRESP perquè es reinicií el comptador KeepAlive.  
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Il·lustració 28. Conversa MQTT 

 

A la il·lustració 28, veiem la comunicació entre un client MQTT, amb IP 

::212:4b00:60d:b65e, i un broker, amb IP ::1. El client MQTT envia una petició 

CONNECT la qual, el broker, la respon amb un CONNACK. Seguidament el client es 

subscriu al tòpic “zolertia/test” i el broker li confirma la subscripció. A continuació, el 

mateix client, comença a publicar informació al tòpic que s’ha subscrit, i el broker envia 

aquestes publicacions als clients subscrits al tòpic, o sigui, al client que està publicant. 

Finalment el client fa una petició per desconnectar-se i es desconnecta. 

 

MQTT ens proporciona tres nivells de QoS per publicar informació: 

 

- QoS 0: “Fire and forget”, l’emissor envia la informació a publicar i no 

espera la confirmació dels missatges que envia. A més a més, el broker no 

guarda els missatges per als nodes que es connectin amb posterioritat. És el 

nivell de QoS que ofereix menys congestió i menys fiabilitat.  

 

 
Il·lustració 29. MQTT QoS 0 

 

- QoS 1: El transmissor del missatge guarda el missatge fins que rep un paquet 

PUBACK del receptor, que confirma la recepció del missatge. Si no és així 

en una quantitat de temps raonable, l’emissor torna a enviar el paquet. 

S’utilitza l’identificador de paquets per enllaçar el paquet publicat amb la 

confirmació d’arribada. 

*Si ja s’ha respost la publicació amb un PUBACK i es torna a rebre un 

paquet amb el mateix identificador de missatge, haurà de ser tractat com una 

publicació nova, donant peu a duplicacions. 
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Il·lustració 30. MQTT QoS 1 

 

 

- QoS 2: Es tracta del nivell més fiable i pretén evitar la duplicació de 

missatges del QoS 0/1. Per aconseguir-ho s’utilitza un handshake de quatre 

parts: 

 

- Primer: s’envia el paquet tipus PUBLISH, amb el seu identificador 

de paquet, l’opció de QoS 2, i la informació que es vulgui publicar. 

 

- Segon: un cop el receptor rebi el paquet PUBLISH, respondrà amb 

un PUBREC. Ara, el receptor, s’ha de quedar amb l’identificador del 

missatge per evitar duplicats. Ho podem fer de dues maneres: 

 

- Cas 1: Guardar el paquet PUBLISH. 

 

- Cas 2: Guardar l’identificador del missatge i enviar la 

informació del paquet PUBLISH a l’aplicació corresponent. 

 

- Tercer: quan l’emissor rep el PUBREC, respon a aquest amb un PUBREL i no 

podrà enviar més paquets PUBLISH amb l’identificador de paquet que s’està 

utilitzant en aquesta conversa  fins que rebi la confirmació final del receptor 

PUBCOMP. 

 

- Quart: el receptor rep el PUBREC, el respon amb un PUBCOMP i, a partir 

d’aquest enviament, ja es pot tornar a utilitzar l’identificador de paquet que 

s’estava fent servir per nous paquets PUBLISH. Llavors, en funció del cas que 

s’hagi utilitzat en processar el missatge PUBLISH, el receptor haurà de 

reaccionar de la següent manera: 

 

- Cas 1: Enviant la informació del missatge a l’aplicació 

corresponent i descartant-lo. 

 

- Cas 2: Descartant l’identificador del paquet. 
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Il·lustració 31. MQTT QoS 2 
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2. Implementació 
 

Ara que hem revistat les tecnologies actuals de l'Internet de les coses i de les xarxes de 

sensors sense fils, ve l'hora d'explicar quines tecnologies hem escollit i com les hem 

utilitzat. La intenció de la xarxa que crearem serà la de permetre la comunicació entre 

CoAP i MQTT i els servidors d'Internet. 

 

Per començar, el hardware escollit per realitzar el treball són: dues plaques RE-Mote 

Zolertia, un router Orion Router Zolertia, i dos sensors DHT226 per fer lectures de la 

temperatura i de la humitat. Les comunicacions s'efectuaran mitjançant el protocol 

802.15.4 ajudat per 6LowPAN. D'aquesta manera aconseguim que els elements de la 

xarxa 802.15.4 es puguin comunicar amb xarxes IP. 

 

Pel que fa al software, l'aplicació CoAP/MQTT funcionarà sobre el sistema operatiu 

Contiki, del qual disposem d'un workshop anomenat “IoT in five days”: iot-workshop 

que ens proporciona una màquina virtual Ubuntu amb la versió de Contiki-2.6 

instal·lada. La màquina virtual, a part de contenir els exemples que venen amb Contiki, 

inclou altres exemples secundats pel worshop que mencionàvem abans. També inclou 

un programa per capturar paquets anomenat SenSniff, el qual farem servir per detectar 

possibles errors en la comunicació. Finalment, disposem del firmware de Cetic per 

programar una passarel·la entre xarxes 6LowPAN i IP. 

 

 Material Quantitat 

Hardware 

Re-Mote 2 

DHT22 2 

Orion Router 1 

Software 

Contiki-2.6 

Cetic – 6lbr router 

SenSniff 

Taula 10. Llistat de materials 

 

L’estructura del desplegament es mantindrà en la majoria dels casos: utilitzant una RE-

Mote com a client CoAP o MQTT, el router Orion Router com a passarel·la, i l’altre 

RE-Mote capturarà la conversa entre el client i el router. L’element amb el qual 

l’aplicació CoAP/MQTT es comunicarà, estarà fora de la xarxa 6LowPAN, d’aquesta 

manera es justifica una passarel·la entre l’interior de la xarxa 6LowPAN i l’exterior. 

Aquesta passarel·la també es coneix com “border router”. 

 

                                                
6 DHT22: Sensor de baix cost que mesura la humitat i temperatura de l’aire. Consumeix un màxim de 2,5 

mA mentre es demana informació, llegeix la humitat en percentatge oferint una precisió del 2-5% i 

llegeix la temperatura en un rang de -40ºC fins a 80ºC amb una precisió de ±0.5ºC. Solament pot oferir 

informació cada 2 segons. 

https://github.com/alignan/contiki/tree/iot-workshop
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Il·lustració 32. Estructura general per la implementació 

 

2.1. Demostració dels conceptes teòrics  

La primera part del treball ha servit per tenir un primer contacte amb CoAP i MQTT. 

Amb la informació que hem obtingut, hem secundat les explicacions teòriques de cada 

protocol als apartats 1.4.2 i 1.4.3. S'ha executat en “local”, on el router, connectat a 

l’ordinador via USB, redirigia els paquets perquè les motes i el host es poguessin 

comunicar. Manté l’estructura pels dos protocols, els quals involucren un client, un 

servidor o broker i un sniffer7. 

D'aquestes implementacions no solament hem tret el suport teòric, també hem reutilitzat 

gran part del codi per fer l'experiment final. 

2.1.1. CoAP 

Aquesta implementació consistirà a executar un servidor CoAP amb quatre recursos 

disponibles, dels quals sol·licitarem informació mitjançant el client “Copper Cu”, un 

complement per al navegador Mozilla Firefox el qual ens permet enviar peticions CoAP 

a una URL en concret. 

 

 
Il·lustració 33. Estructura desplegament CoAP Teoria 

 

Per començar, hem de fer possible la comunicació entre la mota i el host on tindrem el 

client Copper, així que procedim a executar la passarel·la. Per executar-ho, anem a la 

carpeta: 

/home/user/contiki/examples/zolertia/tutorial/02-ipv6/02-border-router  

 

                                                
7 Sniffer: Element que captura paquets d’informació en una xarxa de computadors. 

https://github.com/mkovatsc/Copper
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I per pujar-ho al router executarem la següent comanda: 

$ sudo make border-router.upload 

$ sudo make connect-router PREFIX="fd00::1/64" 

 

En executar-ho, ens hauria d’aparèixer la configuració sobre la qual s’està executant i la 

traducció IP amb la que podrem entrar al servidor HTTP que ha creat, on entrem via 

buscador per poder veure les traduccions IP que estan actives. 

 

 
Il·lustració 34. Impressió de l’execució del border-router 

 

 
Il·lustració 35. Servidor HTTP del border-router 

 

Un cop funcionant el border router, procedim a carregar el codi del servidor CoAP. 

Podem trobar l’original a la carpeta: 

/home/user/contiki/examples/zolertia/tutorial/03-coap 

 

O el modificat per nosaltres a la carpeta CoAP-Teoria que adjunto amb el treball. Un 

cop a la carpeta corresponent, executem la comanda per carregar el servidor CoAP a la 

mota: 

$ sudo make Er-server.upload 

 

Ara ens hauria d’aparèixer la ruta del servidor CoAP al border router, com veiem a la 

il·lustració 35. Així que, copiant l’adreça IP que ens indica el border router i enganxant-

la al navegador amb Copper instal·lat, ens hauria d’aparèixer la interfície Copper que 

ens permet interactuar amb els recursos del servidor. 

coap://[Ipv6 indicada]  
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 El servidor CoAP es divideix en dos blocs: el primer és el motor que gestionarà les 

peticions que rebi, i el segon bloc són els recursos que oferim. Aquests recursos es 

troben dins de la carpeta “resources” i ocupen un fitxer, el qual defineix la funció a 

executar cada cop que es rebi una petició contra l’URL d’aquell recurs. Per exemple, en 

el cas del recurs “hello world”, aquest fitxer li dóna un identificador en concret: 

res_hello, unes propietats i les funcions a executar per cada petició, en aquest cas 

solament declarem una funció per la petició “GET”: 

A continuació, definim la funció res_get_handler, que serà l’encarregada de respondre 

les peticions “GET” del recurs “hello world”. La funció defineix una string a enviar 

“Hello world!”, formata les capçaleres de la resposta, i posa la string a enviar dins del 

paquet perquè el motor CoAP enviï la resposta. 

Un cop tenim els recursos programats, ens podem fixar en el fitxer del servidor CoAP. 

Primer inicialitza el motor REST, que serà l’encarregat de gestionar les peticions que 

rebem. Seguidament, activem els recursos i els donem una URL, i, finalment, entrem en 

un bucle infinit que simplement espera que el motor que hem inicialitzat prèviament 

gestioni les peticions. 

En aquesta implementació utilitzem la llibreria REST perquè és com ens ho van 

ensenyar a l’exemple. EL motor de la llibreria REST és l’Erbium CoAP (la definició de 

la variable REST la trobem a la llibreria er.coap.h -> #define REST 

coap_rest_implementation), així que utilitzant la llibreria “REST” estem utilitzant 

CoAP. Per la implementació final farem servir la llibreria er-coap directament. 

2.1.2. MQTT 

L’estructura de la xarxa pren la forma mostrada a la il·lustració 36, on una mota amb 

MQTT es comunica amb el broker utilitzant les funcions principals de MQTT, i l’altra 

mota captura la conversa. Amb la conversa capturada es complementa l’explicació 

teòrica. 

 

RESOURCE(res_hello,"title=\"Hello world: ?len=0..\";rt=\"Text\"", res_get_handler, NULL, 
NULL, NULL); 

 

char const *const message = "Hello World!"; 

coap_set_header_content_format(response, TEXT_PLAIN); 
coap_set_header_etag(response, (uint8_t *)&length, 1); 
coap_set_payload(response, buffer, length); 

rest_init_engine(); 
rest_activate_resource(&res_hello, "test/hello"); 
while(1) { 
    PROCESS_YIELD(); 
 
  } 
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Il·lustració 36. Estructura desplegament MQTT Teoria 

 

Per realitzar aquesta implementació necessitem instal·lar el broker “Mosquitto” que 

Eclipse ens brinda, notis la concordança entre el nom “MosQuiTTo” i MQTT. Per 

instal·lar-lo, obrim el terminal i escrivim les comandes: 

$ sudo apt-get update                 

$ sudo apt-get install mosquitto 

 

Un cop instal·lat “Mosquitto”, procedim a executar-lo escrivint al terminal:  

$ mosquitto 

 

 
Il·lustració 37.  Mosquitto encès 

 

A partir d’aquí, ens notificarà cada cop que un node es connecti o desconnecti del 

broker. 

 

 
Il·lustració 38. Subscripció a Mosquitto 

 

Un cop actiu el broker “Mosquitto” en el nostre host, hem d’executar el border router 

que, mitjançant l’eina tunslip68 ens donarà visibilitat amb el host fora de la xarxa 

6LowPAN. El codi que utilitzarem es troba a la carpeta: 

                                                
8 Tunslip6 crea una interfície de xarxa al host enllaçada amb el port on està connectada la mota, establint 

un túnel per on es poden realitzar comunicacions amb dispositius de dins de la xarxa 6LowPAN amb 

dispositius de xarxes externes.  
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/home/user/contiki/examples/zolertia/tutorial/02-ipv6/02-border-router  

 

I per pujar-lo al router executarem la següent comanda: 

$ sudo make border-router.upload 

$ sudo make connect-router PREFIX="fd00::1/64" 

 

Ara que ja tenim el broker i la passarel·la que fa possible accedir al broker, podem 

executar MQTT a la mota que ens queda. El codi d’exemple es troba a la carpeta: 

/home/user/contiki/examples/zolertia/tutorial/04-mqtt 

 

Hem modificat el codi perquè no ens proporcionava una conversa MQTT completa, 

faltava desconnectar la mota automàticament per poder veure l’intercanvi de missatges 

que es produeix en desconnectar un node. Així que hem afegit les següents línies de 

codi al final del bucle per completar la conversa, i hem tret una mica de codi per fer-lo 

més lleuger9: 

També ens hem subscrit al tòpic on fem les publicacions per capturar els paquets que el 

broker ens enviaria en el cas que estiguéssim subscrits a un tòpic actiu.  

 

Els punts principals del programa MQTT són els següents: 

Primer, trobem les variables a configurar, de les quals la BROKER_IP ha de coincidir 

amb el prefix que li hem donat al router. El port, sempre serà el 1883 a no ser que s’hagi 

canviat explícitament, i finalment trobem els tòpics on ens subscriurem i publicarem. 

També trobem la variable conn, la qual servirà de contenidor per guardar tota la 

informació relacionada amb: la connexió MQTT, l’identificador del client, buffers 

d’enviament i de rebuda, paquets MQTT, dades del broker on ens connectem, etc. 

Seguidament trobem la funció mqtt_event() que funciona com a callback i s’activarà 

cada cop que rebem un missatge MQTT per gestionar el paquet rebut. 

 

 

 

                                                
9 Podem trobar el codi modificat al fitxer mqttE.c a la carpeta Mqtt-Teoria que adjunto amb el treball. 

if(counter==10){ 

   mqtt_disconnect(&conn); 

     break; 

    } 

 
  } 

 

#define PUB_INTERVAL           (5 * CLOCK_SECOND) 
#define DEFAULT_BROKER_IP     "fd00::1" 
#define DEFAULT_BROKER_PORT   1883 
#define DEFAULT_PUB_TOPIC    "/zolertia/test" 
#define DEFAULT_SUB_TOPIC     "/zolertia/test" 

static struct mqtt_connection conn; 
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Finalment, entrem dins del procés en si, i veiem les següents funcions executades per 

ordre, fixem-nos que en totes es passa la variable conn: 

Primer, inicialitzem la variable conn, i l’omplirem amb la informació que hem declarat: 

Un cop registrats, podem connectar-nos al broker mitjançant la següent funció: 

I, un cop connectats al broker, ja podem interactuar amb ell, sigui amb subscripcions, 

publicacions o desconnectant-nos:  

2.1.3. Sniffer 

Per capturar les converses que es produeixen entre els dispositius fem servir el 

programa “Sensniff”, el qual ens permet veure els paquets que circulen per xarxes 

802.15.4.  

Sensniff es divideix en dos dispositius, el primer es tracta del perifèric, on es carrega el 

programa encarregat de capturar els paquets de la xarxa 802.15.4. Després, mitjançant 

un script al host, es crea una interfície que connecta el port on està connectada la mota 

amb el host per enviar els paquets capturats al host, i donar-los un format .pcap10. A 

més, permet la comunicació entre el host i el perifèric per poder canviar paràmetres com 

el canal on es produeix la comunicació.  

L’execució es divideix en dos passos:  

Primer hem de carregar el programa a la mota per capturar els paquets. Així que anem a 

la carpeta on es troba Sensniff: 

/home/user/contiki/examples/sensniff 

 

I executem la següent comanda: 

$ make sensniff.upload 

 

Després, el workshop ens proporciona un codi per rebre els paquets capturats per la 

mota. El trobem a la carpeta: 

/home/user/contiki/examples/zolertia/tutorial/02-ipv6/06-sniffer 

 

                                                
10 Pcap: Format de fitxer utilitzat per la captura de paquets i la visualització posterior d’aquests. 

mqtt_connect(&conn,DEFAULT_BROKER_IP,DEFAULT_BROKER_PORT,                   
PUB_INTERVAL * 3); 

mqtt_subscribe(&conn, NULL, DEFAULT_SUB_TOPIC, MQTT_QOS_LEVEL_0); 

mqtt_publish(&conn, NULL, DEFAULT_PUB_TOPIC, (uint8_t *)Pmsg,strlen(msg), 
MQTT_QOS_LEVEL_0,MQTT_RETAIN_OFF) 

mqtt_disconnect(&conn); 

 

mqtt_register(&conn, &mqtt_demo_process, DEFAULT_ORG_ID, mqtt_event,                
MAX_TCP_SEGMENT_SIZE); 
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Per configurar-lo, necessitem indicar l’identificador de xarxa (PANID) i el canal on es 

produeix la comunicació al fitxer project-conf.h. En el nostre, cas no hem tocat res 

perquè fem servir els valors predeterminats. 

Un cop configurat, executem la comanda11: 

$ python sensniff.py -D INFO -p CoAPCapture.pcap 

 

Finalment, ens hauria d’imprimir per pantalla un avís cada cop que captura un paquet, i 

hauria de crear el fitxer .pcap que després podem obrir amb Wireshark12 per visualitzar 

la conversa. 

Gràcies a Wireshark podrem veure tots els paquets que la mota ha intercanviat amb la 

passarel·la, de manera que podrem debuggar les comunicacions fixant-nos amb la 

construcció del paquet o en els missatges que s’haurien d’intercanviar. També ens pot 

proporcionar mètriques com les retransmissions, la quantitat de paquets que viatgen per 

la xarxa o en quants paquets es fragmenten els paquets CoAP i MQTT. 

2.2. Router 

La passarel·la que utilitzem és una solució proposada per “CETIC”, la qual ens tradueix 

els paquets de les xarxes 6LowPAN a xarxes IP, i permet als dispositius de dins de la 

xarxa 6LowPAN comunicar-se amb els dispositius de fora. 

Per aconseguir el codi ens dirigim al “Github” del projecte 6lbr i el descarreguem a 

Contiki. Un cop descarregat ens dirigim a l’adreça: 

/home/user /6lbr-6lbr-1.4.2/examples/6lbr 

 

On trobem el fitxer “cetic-6lbr.c” que serà el que carregarem a l’Orion Router. Però 

abans afegirem unes modificacions a la seva configuració. 

Primer, obrirem el fitxer “nvm-config.c” que es troba a: 

/home/user /6lbr-6lbr-1.4.2/examples/6lbr/6lbr 

 

I modificarem  les següents variables per activar la traducció IPv6 – Ipv4 i per definir la 

capa de seguretat: 

 

 

                                                
11 Els arguments –D i –p són opcionals, ja que indiquen el nivell de verbositat que tindrà la sortida i el 

nom del fitxer on es guardaran els paquets. 

12 Wireshark: Programa destinat a la visualització de comunicacions entre computadors. 

#define IEEE802154_CONF_PANID           0xABCD 

#define CC2538_RF_CONF_CHANNEL     26 

 

nvm_data->security_layer = CETIC_6LBR_SECURITY_LAYER_NONCORESEC; 

nvm_data->global_flags = CETIC_GLOBAL_IP64; 

nvm_data->eth_ip64_flags = 1; 

https://github.com/cetic
https://github.com/cetic/6lbr
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Després, com que als experiments volem veure com CoAP i MQTT es desenvolupen 

amb diferents ràtios de pèrdua de paquets, afegirem la funció que ens permetrà controlar 

el packet loss al fitxer “packet-forwarding-engine.c”: 

/home/user /6lbr-6lbr-1.4.2/examples/6lbr/6lbr 

Al començament de la funció wireless_input() escriurem les següents línies, les quals 

donada una probabilitat “prob” descartarà els paquets que es dirigeixin a les adreces de 

CoAP i MQTT: 

Per acabar amb la preconfiguració del router, podem canviar la quantitat de verbositat 

per debuggar al fitxer “6lbr_conf_cc2538dk.h”, modificant la variable 

“LOG6LBR_LEVEL_DEFAULT”: 

/home/user /6lbr-6lbr-1.4.2/examples/6lbr/platform/cc2538dk 

 

Ara que ja el tenim preconfigurat, executem el programa “cetic-6lbr.c” dins del Orion 

Router: 

$ sudo make cetic-6lbr.upload && make login 

 

Ens dirigim a l’adreça IP sobre la que ha muntat el servei web accedint via buscador. 

Un cop dins hem d’anar a la pestanya “configuration” i canviar les variables pels valors 

següents: 

- Link-layer security : Pre-shared 

- Link-layer security level: AES-CCM-128 

- Enable anti-replay workround: on  

 

uip_ip6addr_t MQTTaddr, COAPaddr; 
uint8_t prob=0; 
uip_ip6addr(&MQTTaddr,0,0,0,0,0,0xffff,0x3217,0x7c44); 
uip_ip6addr_u8(&MQTTaddr,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0xff,0xff,0x32,0x17,0x7c,0x44); 
uip_ip6addr(&COAPaddr,0,0,0,0,0,0xffff,0x68c4,0x1846); 
uip_ip6addr_u8(&COAPaddr,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0xff,0xff,0x68,0xc4,0x18,0x46); 
 

if(uip_ipaddr_cmp(&UIP_IP_BUF->destipaddr, &MQTTaddr) || 
       uip_ipaddr_cmp(&UIP_IP_BUF->destipaddr, &COAPaddr)) { 

LOG6LBR_PRINTF(PACKET, PF_OUT, "Paquet output: MQTT or CoAP\n"); 
      if((random_rand() % 100)+1<prob){ 

LOG6LBR_PRINTF(PACKET, PF_OUT, "MQTT or CoAP packet  
lost\n"); 

       uip_len = 0; 
       return; 
      } 
    } 
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Il·lustració 39. Configuració router CETIC 

 

D’aquesta manera, donem una clau als dispositius perquè xifrin les comunicacions (Pre-

shared Key), donem un mètode de xifratge (AES-CCM-128), i activem mecanismes per 

evitar atacs “replay”, els quals modifiquen els paquets que s’envien. Finalment, el router 

ja està preparat per encaminar els paquets de la xarxa 6LowPAN a Internet. 

2.3. CoAP 

En aquesta implementació, a diferència de l’exemple de CoAP que hem vist al principi, 

la mota amb l’aplicació CoAP pren el paper de client, enviant missatges al servidor de 

Thingsboard per disposar d’emmagatzematge i de visualització de dades.  

 

 
Il·lustració 40. Estructura desplegament CoAP definitiu 

 

Comencem el programa “coap.c” especificant l’adreça IP on enviarem les dades: 

Un cop definides les variables globals ens trobem amb tres funcions: 

- Poll_sensors: És la funció encarregada d’agafar els valors dels sensors, l’hora, 

el número de paquet, i comprovar que aquests valors siguin lògics. A mesura 

que recull els valors, els va posant formatant en JSON gràcies a la funció 

add_pub_topic.  

#define REMOTE_PORT     UIP_HTONS(COAP_DEFAULT_PORT) 
#define SERVER          "::ffff:68c4:1846" 

 

https://thingsboard.io/
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- Add_pub_topic: Formata la informació que li passem en format JSON i omple 

la variable global app_buffer mitjançant el punter buf_ptr, de manera que quan 

estiguem construint el paquet cridarem aquesta funció.  

- Send_coap: Construeix el paquet CoAP i l’envia. Comença per inicialitzar el 

paquet CoAP indicant que el paquet és confirmable i posant el comptador de 

paquets que fem servir. Després, formata les headers, on indica l’URL on 

enviar el paquet, és important mencionar que l’URL incorpora el token que 

ens autentica a Thingsboard automàticament. Finalment, posa el missatge 

JSON que hem fet amb la funció poll_sensors dins del paquet. 

Un cop fet el missatge, creem una nova transacció, una estructura la qual 

permet al motor CoAP fer un seguiment del paquet, conté variables com un 

comptador de retransmissions o un temporitzador per retransmissions. Un cop 

creada, li indiquem l’adreça a enviar, i posem el paquet dins de la transacció. 

Finalment, enviem la transacció amb la funció següent: 

Quan una transacció s’inicia, s’afegeix a la llista de les transaccions. El control 

d’aquesta llista es troba al motor CoAP, el qual gestiona els paquets rebuts i els 

timeouts de les retransmissions. Si rep un paquet, i aquest és un ACK d’una transacció 

que es troba a la llista de transaccions, elimina la transacció de la llista. Si el 

temporitzador per rebre l’ACK d’una transacció s’acaba, reenvia totes les transaccions 

que tinguin aquest temporitzador esgotat. Així que CoAP utilitza una cua sense límit de 

llargada, que guarda les transaccions enviades i s’espera a rebre l’ACK per eliminar-les 

de la llista. Si no rep l’ACK en un interval de temps, reenvia les transaccions fins a un 

màxim de 4 cops, llavors les elimina de la llista. 

 

Un cop vistes les funcions, ens fixem amb el procés que segueix el programa. Aquest, el 

comencem inicialitzant les variables, executant el procés per sincronitzar l’hora, i 

inicialitzant els sensors i el motor CoAP. Un cop tot inicialitzat, entrem al bucle 

d’enviament, on primer es crida la funció poll_sensors per actualitzar el missatge JSON, 

després es crida la funció send_coap per enviar el missatge JSON, i finalment es fa un 

control de paquets enviats. 

coap_init_message( packet, COAP_TYPE_CON, COAP_POST, mid); 
coap_set_header_uri_path(packet, "/api/v1/ZS3JDWpnwA2kQJzXUH7N/telemetry"); 
coap_set_header_content_format(packet, APPLICATION_JSON); 
coap_set_payload(packet, (uint8_t *)app_buffer, strlen(app_buffer)); 

 

transaction = coap_new_transaction(packet->mid, coap_server_ipaddr, 
REMOTE_PORT);transaction->callback_data = NULL; 
transaction->packet_len = coap_serialize_message(packet,ser_pkt); 
memmove(&transaction->packet, ser_pkt, transaction->packet_len); 

 

coap_send_transaction(transaction); 
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El codi de CoAP el trobem a la carpeta CoAP que adjunto amb el treball, i per fer-lo 

funcionar, un cop estem dins del directori, executant la comanda següent s’hauria de 

carregar a la mota: 

$ sudo make coap.upload && make login 

 

 
Il·lustració 41. Panel de visualització de Thingsboard 

 

NOTA: arribava un moment que la mota es reiniciava perquè en cap moment li 

donàvem valor a la variable callbackdata de la transacció, llavors en un punt quan el 

motor CoAP intentava accedir a aquesta informació que no tenia, i el programa es 

reiniciava. Per evitar això, hem comentat la línia 134 del fitxer “er-coap-

transactions.c” que trobem a: 

/home/Contiki/apps/er-coap/ 

2.4. MQTT 

El codi definitiu per implementar MQTT és una adaptació del codi que hem fet servir 

d’exemple. En aquest cas, publicarem la informació a una pàgina web que s’anomena 

“Ubidots”, la qual ens guarda les dades publicades i les representa de forma gràfica. 

També ens permetrà descarregar aquesta informació en format csv perquè la puguem 

comparar amb posterioritat. 

 

poll_sensors(MID++); 
send_coap(MID); 
if(MID>100){ 

break; 
} 

https://ubidots.com/
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Il·lustració 42. Estructura desplegament MQTT definitiu 

 

Comencem l’aplicació MQTT actualitzant els valors de les variables 

DEFAULT_BROKER_IP, DEFAULT_CONF_USER i DEFAULT_PUB_TOPIC, per l’adreça IP 

d’Ubidots, el token per autenticar-nos que ens proporciona Ubidots, i el tòpic on 

penjarem la informació que, segons si estem utilitzant MQTT amb QoS 1 o 0 acabarà 

amb uns o zeros. Fixem-nos que l’adreça IP té un format especial, això permetrà que el 

router pugui fer la traducció IPv6 a IPv4.  

Abans de començar amb el programa ens trobem amb tres funcions: 

- Mqtt_event: Serà la funció encarregada de gestionar les peticions entrants i és 

la mateixa funció que la de l’exemple MQTT. 

- Add_pub_topic: Formata la informació que li passem en format JSON i omple 

la variable global app_buffer mitjançant el punter buf_ptr, de manera que quan 

estiguem construint el paquet cridarem aquesta funció.  

- Poll_sensors: Comprovem que els valors que rebem dels sensors siguin els 

correctes, i en cas contrari utilitzem els valors anteriors, també agafem l’hora i 

el comptador de paquets. Després, mitjançant la funció add_pub_topic afegim 

les dades que volem enviar al missatge JSON. 

Un cop dins del programa, trobem tres funcions per inicialitzar la connexió amb el 

servidor, les quals comencen per inicialitzar la variable conn, omplir-la amb les 

credencials per ser autenticats a Ubidots i procedir a connectar-nos al broker d’Ubidots. 

A la vegada que realitzem la connexió amb el broker, inicialitzem els sensors i el procés 

mqtt_time que ens permetrà sincronitzar l’hora amb els servidors NTP d’Internet.  

#define DEFAULT_BROKER_IP    "::ffff:3217:7c44" 

#define DEFAULT_CONF_USER    "BBFF-si8P8h58N0DhyMaXfzb1ZqBCfwjC3a" 

#define DEFAULT_PUB_TOPIC    "/v1.6/devices/00124b15ab45123456789XXXXX"  

mqtt_register(&conn, &mqtt_demo_process, DEFAULT_ORG_ID, mqtt_event, 
MAX_TCP_SEGMENT_SIZE); 

mqtt_set_username_password(&conn, DEFAULT_CONF_USER, 
DEFAULT_CONF_TOKEN); 

mqtt_connect(&conn, DEFAULT_BROKER_IP, DEFAULT_BROKER_PORT, 
PUB_INTERVAL * 3); 

process_start(&mqtt_time, NULL); 

SENSORS_ACTIVATE(dht22); 
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A partir d’aquí comença la fase d’enviaments, la qual enviarà paquets cada 

“PUB_INTERVAL” segons. La lògica que segueix el programa és la d’executar la 

funció poll_sensors abans d’enviar el missatge per actualitzar les dades d’app_buffer, 

enviar el paquet MQTT amb les dades actualitzades, i en funció de com hagi anat 

l’enviament, procedir a enviar un altre paquet o connectar-nos de nou al broker en cas 

que ens hàgim desconnectat. 

Finalment, afegim un comptador per saber quants cops hem intentat enviar un paquet i 

així poder fer execucions de “X” paquets per poder comparar els protocols. 

Tot el codi anterior el trobem a la carpeta que adjunto amb el treball “MQTT”. Un cop 

dins de la carpeta trobarem dos fitxers, un amb MQTT QoS 0, i un altre amb MQTT 

QoS 1, que respectivament s’anomenen “mqtt0.c” i “mqtt1.c”. Perquè funcioni hauríem 

de carregar el programa a la mota i el router hauria d’estar encès: 

$ sudo make mqttX.upload && make login 

 

 
Il·lustració 43. Ubidots mostrant els valors de temps enviat 

PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et)); 
    poll_sensors(counter++); 
    strcpy(auxBuffer, app_buffer); 
    event =mqtt_publish(&conn, Pcounter, DEFAULT_PUB_TOPIC, (uint8_t *)auxBuffer, 
         strlen(auxBuffer),MQTT_QOS_LEVEL_0, MQTT_RETAIN_OFF); 
    if(event == MQTT_STATUS_OK) { 
      PRINTF("MQTT Published\n"); 
    } else if(event==MQTT_STATUS_NOT_CONNECTED_ERROR){ 
      PRINTF("MQTT disconnected\n"); 
      while(state!=CONNECTED){ 
      PROCESS_YIELD(); 
      mqtt_connect(&conn, DEFAULT_BROKER_IP, DEFAULT_BROKER_PORT, 
                         PUB_INTERVAL * 3); 
      } 
    } else{ 
     PRINTF("MQTT disconnected\n"); 
    } 
    if(counter>100){ 
     mqtt_disconnect(&conn); 
     break; 
    } 
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NOTA: a  l’hora de fer les execucions on estressàvem al protocol, ens hem trobat que es 

produïa un bloqueig a causa d’unes flags del motor MQTT. Aquest bloqueig es produïa 

quan TCP no rebia a temps tots els ACK de les fragmentacions que havia enviat, i 

entrava un paquet MQTT nou per enviar. De manera que el paquet nou entrava al 

motor MQTT però no entrava a TCP perquè encara no havia rebut els ACK, així que es 

descartava però no es canviava cap flag per permetre que entressin més paquets, de 

manera que MQTT pensava que el buffer per enviar estava ple, quan estava buit. 

Per solucionar-ho hem d’obrir el fitxer “mqtt.c”: 

/home/Contiki/apps/mqtt 

I, en cas que no pugui entrar a la condició de la linia 1243: 

Hem d’afegir l’alternativa a la condició anterior per desbloquejar l’entrada de 

paquets: 

2.5. Time 

Per saber el retard d’un paquet, la mota necessita saber l’hora d’enviament un paquet, 

així podrà posar-la dins del paquet i comparar-la amb l’hora d’arribada. Com que la 

mota no sap l’hora que és, ens trobem amb la necessitat de programar una sincronització 

horària.  

Enfront aquest problema es va implementar un protocol anomenat Network Time 

Protocol (NTP), i a Internet trobem servidors que comparteixen la seva hora utilitzant 

aquest protocol. 

Farem servir la llibreria Real Time Clock Calendar (RTCC) que Contiki incorpora 

perquè la mota actualitzi l’hora de manera local, i cada cert temps, preguntarem l’hora 

al servidor NTP per assegurar-nos que no es desfasa. 

D’aquesta manera començarem el programa iniciant el motor rtcc. 

Inicialitzarem la variable Time, que ens servirà per comparar-la amb la variable 

LastTime i així saber si el temps està sincronitzat dins de la mota. 

if(conn->out_buffer_sent == 1 && 

    conn->state == MQTT_CONN_STATE_CONNECTED_TO_BROKER)  

if (Time < LastTime) { 
  INTERVAL = 2 * CLOCK_SECOND; 
  etimer_set(&et, INTERVAL); 
 } else { 
  if (INTERVAL <= 512) { 
   INTERVAL = 2 * INTERVAL; 
  } 
 etimer_set(&et, INTERVAL * CLOCK_SECOND); 

} 

rtcc_init(); 

else{ 

conn->out_queue_full = 0; 

} 
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On INTERVAL és cada quants ticks del sistema enviem el paquet per sincronitzar 

l’hora. Fem que el temps d’enviament varïi per no saturar la xarxa.  

Un cop hem enviat la sol·licitud, tenim una funció anomenada “handler” que 

s’encarrega de gestionar la resposta del servidor. Aquesta funció primer actualitza la 

variable LastTime amb el valor de Time, després agafa la informació que ens ha enviat 

el servidor, actualitza la variable Time amb el nou valor horari, i formata la informació 

rebuda perquè el motor RTCC entengui l’hora i s’actualitzi. 

Finalment tenim la funció que utilitzem en els programes externs per saber l’hora: 

getCurrTime. La qual demana l’hora al motor rtcc, la formata perquè estigui en format 

epoch13, actualitza la variable Time i omple el punter que ens passa la funció amb el 

valor del temps. 

Aquest codi el podem trobar dins de les carpetes on s’implementa CoAP i MQTT. 

2.6. Entorn i mètriques a recollir 

Ens trobem en un escenari on una mota envia missatges de manera periòdica a un 

servidor d’Internet. Dins d’aquests missatges trobarem mètriques, com per exemple el 

temps d’enviament i el número de paquet enviat, que utilitzarem per treure conclusions. 

També trobarem dades com la temperatura, la humitat ambiental o la bateria, simulant 

un cas real.  

                                                
13 Epoch time: És un sistema per representar el temps en segons o mil·lisegons des de les 0 hores de l’1 de 

gener de 1970 UCT. 

LastTime = Time; 
Time = mktime(&t); 
simple_td->seconds = (uint8_t) t.tm_sec; 
simple_td->minutes = (uint8_t) t.tm_min; 
simple_td->hours = (uint8_t) t.tm_hour; 
simple_td->day = (uint8_t) t.tm_mday; 
simple_td->weekdays = (uint8_t) t.tm_wday; 
simple_td->months = (uint8_t) t.tm_mon; 
if (rtcc_set_time_date(simple_td) == AB08_ERROR) 

if (rtcc_get_time_date(simple_td) == AB08_ERROR) { 
  printf("NTP:Fail: Couldn't read time and date\n"); 
  return; 
} 
t.tm_year = 2020 - 1900;   
t.tm_mon = simple_td->months;            
t.tm_mday = simple_td->day;           
t.tm_hour = simple_td->hours; 
t.tm_min = simple_td->minutes; 
t.tm_sec = simple_td->seconds; 
t.tm_isdst = -1; 
Time = mktime(&t); 
Time = (Time * 1000) + (simple_td->miliseconds * 10); 
sprintf(hora, "%llu", Time); 
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L’estructura de les dades a enviar la trobem en format “JSON”14, on per cada variable 

que vulguem enviar tindrem un identificador d’un byte i el valor de la variable. Per 

exemple:  

{"t":"1595338283600","e":"286","b":"99","u":"0","h":"791","i":"55"} 

 

Identificador Definició del identificador 

t Temps d’enviament en ms 

e Temperatura ambiental en ºC la qual s’ha 

de dividir per 10. Per exemple 286  28.6 

b Bateria restant en % 

u Intensitat lluminosa15 

h Humitat ambiental en ‰ 

i Identificador del paquet 

Taula 11. Composició de la informació 

 

En total, aquesta informació o payload, ocuparà entre 66 i 68 Bytes, ja que les xifres de 

les mètriques no seran constants. Per exemple, en el cas de la bateria, quan baixi de 100 

a 99, la mida del paquet es reduirà en 1 byte, el mateix passarà en el cas del comptador 

de missatge, on primer ocuparà un byte, i quan passi de 9 a 10 o més missatges enviats 

passarà a ocupar 2 Bytes. 

Aquest missatge JSON s’encapsularà amb diversos protocols, com vèiem a la 

il·lustració 8 del model OSI. És a dir, al payload se li adjuntaran les capçaleres del 

protocol d’aplicació, CoAP o MQTT, després s’afegiran les capçaleres del protocol de 

transport, UDP o TCP, i finalment, la capçalera IPv6 serà la que s’adjuntarà amb el 

missatge resultant. Al capítol 3, il·lustracions 46 i 47, es veu amb més detall l’estructura 

dels paquets.  

 

 
Il·lustració 44. Encapsulació del missatge 

 

Per garantir unes condicions d’igualtat a l’hora d’analitzar els protocols, la direcció on 

s’envia el missatge, sigui el tòpic en MQTT o l’URL en CoAP, tindrà la mateixa 

llargada, 39 Bytes16, l’interval d’enviament serà d’11 segons per als dos protocols, ja 

que a la gràfica 7 veiem com s’estabilitza la pèrdua de paquets al 0% a partir dels 10 

                                                
14 Json: Format de text senzill utilitzat per l’intercanvi de dades. 
15 En els experiments obligarem que la intensitat lumínica valgui 0, ja que retorna valors amb xifres molt 

dispars i és important mantenir una mida constant de payload.  
16 Utilitzarem 39 bytes perquè en el servidor de Thingsboard ens obliguen a fer servir una URL en concret 

la qual porta el token d’identificació i el destí. En canvi a Ubidots et deixen utilitzar el tòpic que es 

desitgi, així que l’adaptem a la llargada de l’URL de Thingsboard.   
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segons, i, com que el temps d’espera per rebre un PUBACK de MQTT és de 10 segons, 

escollim 11 segons d’interval per evitar una congestió innecessària. Finalment, 

enviarem 100 paquets per cada execució. 

 

Mètrica Valor 

Interval d’enviament 11 segons 

Mida del payload 67 ± 1 Bytes 

Mida de l’URL/Tòpic 39 Bytes 

Numero de paquets per execució 100 paquets 

Taula 12. Condicions dels experiments 

 

Es veuran implicats tres protocols:  

- CoAP amb paquets confirmables, el qual implementa una cua per fer 

retransmissions i espera un ACK a nivell CoAP per confirmar l’arribada del 

paquet. 

- MQTT amb qualitat de servei (QoS) 0, que recordem que es tracta d’un fire 

and forget, no implementa cues. 

- MQTT amb qualitat de servei (QoS) 1, el qual espera un ACK a nivell MQTT 

per seguir amb la comunicació.  

 

NOTA: La llibreria MQTT que estem fent servir no implementa cues, de manera que si 

un paquet s’està enviant, o s’està esperant a rebre un ACK, i entra un altre paquet per 

ser enviat, aquest paquet que entra serà descartat. 
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3. Comparació CoAP i MQTT 
3.1. Introducció 

Els experiments es resumeixen en una Zolertia Re-Mote amb l’aplicació MQTT o 

CoAP que s’ha programat a les seccions 2.3 i 2.4. Aquesta aplicació envia missatges 

amb el format especificat a la secció 2.6 de manera periòdica als portals d’Internet: 

“Thingsboard” en el cas de CoAP, i “Ubidots” en el cas de MQTT. 

Per fer possible la comunicació entre l’aplicació MQTT o CoAP i els portals d’Internet, 

es necessita una passarel·la que escolti missatges que circulen per xarxes 6LowPAN i 

els enviï a Internet. En el nostre cas, la passarel·la que s’ha escollit és l’Orion Router de 

Zolertia amb el programa que proveeix Cetic que s’ha estudiat a la secció 2.2. L’Orion 

Router es connecta amb el router de casa, via Ethernet, per fer el pont 6LowPAN–

Internet. Finalment, una mota Zolertia Re-Mote connectada a l’ordinador via USB, amb 

el programa SenSniff, observa les comunicacions per la xarxa 6LowPAN. Aquesta mota 

crea un fitxar pcap que es pot obrir amb Wireshark per analitzar els paquets que passen 

per la xarxa i identificar errors. 

 

Il·lustració 45. Estructura del desplegament dels experiments 

 

Un cop s’ha desplegat la xarxa anterior i la mota amb l’aplicació ha enviat les dades als 

portals d’Internet, aquests donen l’opció de descarregar-se les dades enviades per la 

mota en format “csv” que, posteriorment, s’obriran amb Matlab17 per calcular les 

mètriques i crear les gràfiques, les quals varien en funció de l’experiment i s’expliquen 

en els apartats següents. Els scripts que s’han fet servir per calcular i representar les 

dades els adjuntem amb el treball. 

 

                                                
17 Matlab: Entorn de desenvolupament amb llenguatge propi utilitzat per implementació d’algoritmes i la 

representació de dades i funcions. 
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3.2. Objectiu 

L’objectiu dels experiments és posar a prova MQTT i CoAP en un entorn on un sensor 

envia informació de manera autònoma a un client, sense que aquest li demani. En aquest 

entorn es pretén veure: cada quants segons, CoAP i MQTT, se senten còmodes enviant 

paquets; quin protocol es desenvolupa millor en entorns on hi ha molta pèrdua de 

paquets, ja sigui en termes de retard com en termes de fiabilitat; i, com afecta la mida 

del payload en els enviaments de CoAP i MQTT. 

En els dos primers experiments, les mètriques que s’obtindran, seran: el retard mitjà de 

cada paquet per arribar al servidor des de la mota, la desviació estàndard del retard i la 

quantitat de paquets que arriben al servidor. Aquestes mètriques serviran per identificar 

la velocitat i la constància d’enviament, i la fiabilitat de cada protocol. 

Per l’experiment on es varia la mida del payload, interessa veure el nombre de paquets 

que s’introdueixen a la xarxa i la quantitat de Bytes que això representa. D’aquesta 

manera se sabrà com MQTT i CoAP carreguen la xarxa. 

3.3. Comparació 
3.3.1. Mètodes 

A continuació, es compararan els mètodes que té cada protocol per enviar els paquets. 

Teòricament, MQTT amb qualitat de servei 0 es limita a enviar el missatge i no espera 

confirmació MQTT per seguir enviant missatges. MQTT amb qualitat de servei 1, 

espera la confirmació MQTT per seguir enviant missatges, i en cas de no rebre la 

confirmació, reenvia el missatge. A la llibreria MQTT de Contiki que s’ha fet servir, el 

dispositiu amb QoS 0 envia el missatge i no espera la confirmació per enviar-ne un de 

nou. En canvi, el dispositiu amb QoS 1, espera a rebre la confirmació i descarta els nous 

paquets que li arriben de capes superiors per enviar durant aquest interval, però no 

reenvia el missatge un cop no rep la confirmació, sinó que buida el buffer i envia el 

següent paquet. 

CoAP, en canvi, implementa una cua per gestionar els missatges que envia. Primer 

envia el missatge, llavors el posa dins d’una llista, i espera a rebre la confirmació 

d’aquest missatge, si no la rep abans que salti el temporitzador el reenvia de nou, i quan 

es produeix el quart reenviament, elimina el missatge de la llista, hagi o no hagi rebut 

confirmació. 

Així que, de moment, es pot dir que MQTT tendirà a ser un protocol més fiable perquè 

funciona sobre TCP. Però el fet que CoAP implementi cues i MQTT no, qüestiona la 

capacitat per gestionar retransmissions d'MQTT en mode QoS 1. 

3.3.2. Paquets CoAP vs paquets MQTT 

Les il·lustracions 46 i 47, mostren els paquets MQTT i CoAP amb les capçaleres de 

cada protocol ressaltades amb colors diferents. El color blau destaca la capçalera IPv6, 

on s’indiquen les adreces d’origen i destí, des del segon octet de la primera fila fins al 

primer octet de la tercera fila. Seguidament, representat pel color verd, es troben les 

capçaleres de transport, TCP o UDP, i també s’observa la primera diferència, ja que la 

mida de la capçalera TCP, que fa servir MQTT, en ser un protocol que aplica 

mecanismes per assegurar l’entrega del paquet, és 12 Bytes més gran que la d’UDP, que 

fa servir CoAP. Per contra, la capçalera MQTT és 1 byte més petita que la CoAP. Així 
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que, de per si, els paquets MQTT que viatgen per TCP pesaran 11 Bytes més que els 

CoAP que viatgen per UDP. 

 

 
Il·lustració 46. Paquet MQTT explicat 

 

 
Il·lustració 47. Paquet CoAP explicat 

 

Però el que mostren les il·lustracions 46 i 47 no és del tot correcte, els paquets que 

s’han vist no caben en una trama 802.15.4 i s’han de dividir en diversos fragments per 

enviar tota la informació. Aquest fenomen s’anomena fragmentació o segmentació18, i 

aquesta passa a ser gestionada per diferents protocols. En el cas de MQTT, la 

segmentació la gestiona TCP, i en el cas de CoAP, la fragmentació la gestiona 

6LowPAN. Això comporta un retard important en MQTT, ja que cada fragment ha de 

ser confirmat pel servidor, en canvi, els paquets de CoAP no es confirmen a “alt nivell”.  

 

 
Il·lustració 48. Conversa MQTT 

 

                                                
18 La diferència entre segmentació i fragmentació són els mecanismes que s’utilitzen per dividir la 

informació, si el protocol que ho gestiona és IP, es tractarà de fragmentació, i si el protocol que ho 

gestiona és TCP, ho anomenarem segmentació. 



66 

 

A la il·lustració 48 es veu la fragmentació i segmentació que pateix un paquet MQTT 

que transporta 53 Bytes de payload. Es divideix en dos segments TCP, números 497 i 

501, però si s’observa el primer segment, es veu que s’ha produït una fragmentació a 

nivell 6LowPAN que divideix el primer segment numero 497, en dos fragments 

6LowPAN, números 495 i 497.  

 

 
Il·lustració 49. Fragmentació paquet TCP 

 

Això es produeix perquè el missatge TCP ocupa 84 Bytes i no cap dins del paquet 

6LowPAN. Així que primer, la mota envia el fragment 495, il·lustració 50, al router i 

aquest ho confirma amb un ACK 802.15.4. Després, la mota torna a enviar el fragment 

que falta, il·lustració 51, i el router el torna a confirmar.  

Un cop el router té els dos paquets, els ajunta, i envia el paquet TCP resultant al 

servidor d’Internet. Aquest, un cop rep el paquet, el respon amb un ACK TCP dirigit a 

la mota, la qual respon amb un ACK 802.15.4. Llavors, la mota segueix amb la 

comunicació enviant la informació restant en un paquet TCP, il·lustració 52, que el 

router confirma amb un ACK 802.15.4 i el servidor també confirma amb un ACK TCP 

que la mota confirma amb un ACK 802.15.4. Ara que el servidor te tota la informació, i 

com que es tracta de MQTT amb QoS 1, envia un PUBACK per confirmar que el 

paquet ha arribat, i la mota confirma el PUBACK amb un ACK 802.15.4.  

Si es tractés de MQTT amb QoS 0, el PUBACK no s’enviaria i la mota continuaria amb 

la comunicació.  

 

 
Il·lustració 50. Deconstrucció primer fragment 6LowPAN en MQTT 
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Il·lustració 51. Deconstrucció segon fragment 6LowPAN en MQTT 

 

 
Il·lustració 52. Deconstrucció fragment final MQTT 

 

Recuperant la il·lustració 48, es descobreix que per enviar un paquet MQTT amb 53 

Bytes de payload, han hagut de viatjar 12 paquets per la xarxa i 648 Bytes. Si es tractés 

de MQTT amb Qos 0, s’hauria de restar dos paquets i 102 Bytes, resultant 10 paquets i 

546 Bytes. 

 

 
Il·lustració 53. Conversa CoAP 

 

Per CoAP, com que la fragmentació la gestiona 6LowPAN, és diferent. CoAP confia 

amb l’ACK 802.15.4 i suprimeix les altres confirmacions. Els fragments 126 i 128 

componen l’enviament total del paquet CoAP. En el cas del primer fragment, solament 
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pot enviar 40 Bytes de payload, il·lustració 54. En canvi, en el segon fragment, on els 

mecanismes de fragmentació 6LowPAN ja s’han activat, CoAP és capaç d’enviar els 

bytes restants, 53 Bytes, que es poden allargar fins a 72. Així que, si TCP fa enviaments 

de 64 Bytes constants dividits en fragments 6LowPAN, en el cas de CoAP comença per 

40 Bytes i la següent informació que s’envia va de 72 en 72 Bytes, ja que la trama 

802.15.4 es pot omplir fins a 124 Bytes.  

Seguidament, un cop el servidor rep el paquet CoAP complet, respon confirmant que ha 

rebut el missatge amb un ACK de nivell CoAP i comença a enviar paquets de validació 

2.0319 fins que rep un POST nou. S’ha calculat que de mitja envia 5 paquets 

confirmables per cada post que rep20. Finalment, resulta una comunicació de 16 paquets, 

i 902 Bytes. 

 

 
Il·lustració 54. Deconstrucció trama 802.11.4 per a CoAP pre-fragmentació 

 

 
Il·lustració 55. Deconstrucció trama 802.11.4 per a CoAP fragmentada 

 

Una altra diferència és que TCP, juntament amb IPv6, incorpora les seves capçaleres als 

paquets segmentats. 6LowPAN, quan fragmenta, solament inclou una capçalera 

6LowPAN molt reduïda de 5 Bytes, i directament la informació del protocol 

d’aplicació, ometent les capçaleres UDP, TCP i IPv6.  

                                                
19 Teoricament CoAP no hauria d’enviar missatges de validació 2.03 un cop enviat l’ACK que confirma 

la recepció del POST, creiem que és la implementació de CoAP a Thingsboard. 
20 Hem calculat aquest valor fixant-nos en les captures wireshark, on per cada 100 paquets enviats rebíem 

al voltant de 500 paquets de validació 2.03.  
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3.3.3. Experiment variant el tamany del payload 

Procedirem a fixar-nos com MQTT i CoAP reaccionen amb la variació de la mida de les 

dades a enviar. Quan el payload que es vol enviar és més gran del que cap al paquet, la 

fragmentació divideix les dades en tants paquets com facin falta perquè es produeixi 

l’enviament total. Aquest experiment pretén analitzar quina influència té la 

fragmentació dels paquets, com per exemple, l’increment de càrrega, en Bytes o 

paquets, que pateix la xarxa. Gràcies a l’eina Wireshark podrem fer el seguiment de la 

conversa i comptar els paquets que viatgen per la xarxa. 

Per aquesta prova s’ha dissenyat un paquet diferent del que s’explica a la secció 2.6, el 

qual contindrà l’hora quan s’ha enviat el paquet i una cadena de números que s’allargarà 

per provar els protocols. El payload del primer paquet ocuparà 21 Bytes perquè és la 

mida del missatge JSON amb l’hora d’enviament. A partir d’aquí, s’incrementarà la 

mida en 32 Bytes, ja que cada paquet TCP solament pot portar 32 Bytes21 de payload i 

així es forcen els mecanismes de fragmentació. 

La mida del payload de cada paquet serà la següent: 

 

 

 

Les condicions d’aquest experiment són les següents: 

 

En els resultats s’ha obtingut que MQTT amb QoS 0 és el protocol que menys carrega 

la xarxa per transmissions lleugeres, ja sigui per paquets enviats com per Bytes 

transmesos. És una llàstima que CoAP enviï els 5 paquets de validació 2.03 després de 

rebre l’ACK perquè a les gràfiques es veu com CoAP escala més lent que MQTT i 

acaba enviant menys paquets per transmissions grans, això vol dir que si s’eliminessin 

els paquets de validació, CoAP seria més competent en transmissions lleugeres. MQTT 

amb QoS 1 es comporta de la manera esperada congestionant més la xarxa que MQTT 

amb QoS 0.  

Les dades de les gràfiques 1 i 2, inclouen tots els paquets, des d’ACKs a nivell 802.15.4 

fins a paquets MQTT o CoAP i se suma la mida de tots aquests paquets per calcular la 

quantitat de Bytes que trobem a la xarxa.  

 

                                                
21 Vam decidir utilitzar el valor de 32 Bytes perquè a les proves inicials el buffer TCP era de 32 Bytes. 

Cosa que va augmentar a 64 Bytes a l’hora de fer les proves de la mida del payload, fent que els valors 

escollits resultin poc reveladors. A la secció on exposem els resultats dels experiments  hem explicat com 

ho vam solucionar i a l’Annex B exposem els resultats poc reveladors.  

Mida 21 Bytes 53 Bytes 85 Bytes 117 Bytes 

Mètrica Valor 

% de pèrdua 0 % 

Interval d’enviament 11 segons 

Mida del payload Variable 

Nombre de paquets per execució 100 paquets 
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Gràfica 1. Missatges que circulen per la xarxa per fer possible l'entrega  vs Mida del payload  

 

 
Gràfica 2. Bytes que han de circular per la xarxa per fer possible l'entrega vs Mida del payload 

 

Les gràfiques anteriors s’han fet a partir d’una simulació amb Matlab les quals pretenen 

mostrar l’evolució de les mètriques de manera àmplia i més detallada que en els 

experiments que hem fet. A l’hora de fer els experiments amb les motes van resultar 

dades que no il·lustraven els resultats, així que es va estudiar el comportament dels 

missatges i es va simular per obtenir gràfiques més clares. El script utilitzat i les taules 

de dades extretes de les simulacions s’adjunten amb el treball, en ell es contempla la 

fragmentació 6LowPAN, la segmentació TCP i les headers variables de cada protocol. 

A l’Annex B es veuen els resultats que es van obtenir prèviament al script de Matlab. 
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3.3.4. Experiment variant la pèrdua de paquet al medi 

Per la segona prova, s’ha programat una funció al programa que Cetic proporciona que 

descarta paquets donat un percentatge. Simplement es varia aquest percentatge per 

veure com reaccionen CoAP i MQTT en termes de retard, i, es calcula a partir del temps 

que introduïm al paquet i del temps d’arribada que ens proporciona el servidor. També 

s’ha analitzat la quantitat de paquets que arriben al servidor per veure quin protocol, si 

CoAP o MQTT, és més efectiu en medis on es perden molts paquets. 

S’utilitzaran els següents valors: 

 

 

 

Les condicions d’aquest experiment són les següents: 

Mètrica Valor 

% de pèrdua Variable 

Interval d’enviament 11 segons 

Mida del payload 67 ± 1 Bytes 

Nombre de paquets per execució 100 paquets 

 

Quan es posa a prova la fiabilitat de CoAP i MQTT en medis on es perden molts 

paquets, com era d’esperar, CoAP garanteix un percentatge d’entrega de paquets més 

elevat que MQTT amb QoS 0 i QoS 1, dels quals resulten valors molt similars.  

A la gràfica 3 s’observa com  CoAP, transmetent per un medi on el 75% o més dels 

paquets es perden, aconsegueix valors de pèrdua inferiors al 50%. Quan, MQTT, en els 

dos casos, supera el 90% de pèrdua, resultant impossible mantenir una conversa en 

medis on es perden el 90% dels paquets. 

 

 
Gràfica 3. % de paquets perduts vs % de paquets que perd el medi 

% Loss 0 % 25 % 50 % 75 % 90 % 
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La següent gràfica, número 4, mostra com MQTT no és capaç de mantenir una conversa 

en un medi on el 90% dels paquets es perden. Com que no arriba cap dels paquets al 

servidor, no pot computar cap delay. S’ha de tindre en compte que de cada paquet 

MQTT surten 4 fragments que es poden perdre, i aquests fragments han de rebre l’ACK 

del servidor per seguir enviant fragments. L’ACK també es pot perdre amb la funció 

que s’h programat al router. Si el paquet no arriba complet al servidor, conta com 

perdut, així que les probabilitats de perdre paquets incrementen moltíssim. 

Pels valors inferiors al 75% de pèrdua de paquets, s’observa com MQTT comença amb 

retards majors, però, a mesura que s’incrementa la pèrdua, el retard no augmenta tant 

com en el cas de CoAP, el qual comença oferint retards inferiors, però a la que 

augmenta la pèrdua de paquets incrementa el retard, fins a superar MQTT. Això és 

degut al protocol de transport que utilitza CoAP i MQTT, ja que UDP (CoAP) és més 

ràpid que TCP (MQTT), i a la forma que tenen de fragmentar el paquet, que com s’ha 

vist a l’apartat 3.6.2, CoAP surt beneficiat en la fragmentació. Ara bé, un cop 

s’incrementa la pèrdua de paquets i CoAP ha de fer retransmissions, el retard augmenta 

perquè arriben paquets reenviats els quals han hagut d’esperar que saltessin els 

temporitzadors per tornar-se a enviar. En canvi, com que la llibreria MQTT que s’ha fet 

servir no implementa retransmissions efectives, els paquets no es veuen  tan afectats.  

 

 
Gràfica 4. Retard del paquet vs % de paquets que perd el medi 

 

També és important fixar-se en com de constants són els valors del retard, els valors que 

s’han obtingut són valors propers a la mitja? O la mitja ha estat un càlcul teòric i els 

valors realment són molt distants entre ells? La gràfica 5 mostra com, a mesura que 

augmenta la pèrdua de paquets, augmenta la desviació del retard, oferint valors molt 

dispars en el cas de CoAP i valors més constants en el cas d’MQTT. Com que la lògica 

està feta de manera que quan es crea el paquet s’insereix l’hora, si un paquet pateix 

retransmissions, el seu retard augmentarà considerablement, però si pel contrari no en 

pateix, el seu retard serà inferior. És per això que els resultats de CoAP són més dispars 

que els MQTT. 
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Igual que en la gràfica 4, no s’han pogut computar els valors de MQTT perquè era 

impossible mantenir una comunicació amb pèrdues del 90%. 

 

 
Gràfica 5. Desviació del retard vs % de paquets que perd el medi 

 

3.3.5. Experiment variant l’interval d’enviament 

Es tractarà d’estressar a CoAP i MQTT variant l’interval d’enviament per veure com 

gestionen situacions que saturen la transmissió de paquets. S’espera que l’estrès 

provoqui descarts o retards en els paquets. Amb aquesta prova es pretén estudiar els 

valors on cada protocol és sent més còmode transmetent el màxim de paquets sense que 

es produeixin descarts. 

Per calcular el retard, s’introduirà l’hora quan s’envia el paquet al payload, i es 

compararà amb l’hora d’arribada que proporciona el servidor. I per calcular el descart 

de paquets, es cridarà la funció per enviar el paquet un cert número de vegades, sense 

contar les retransmissions. En funció de la quantitat de paquets que arribin al servidor, 

es sabrà quants paquets s’han descartat. 

Els valors que s’utilitzaran seran els següents: 

 

 

 

Les condicions d’aquest experiment són les següents: 

Interval 1 segon 2 segons 3 segons 5 segons 10 segons 

Mètrica Valor 

% de pèrdua 0 % 

Interval d’enviament Variable 

Mida del payload 67 ± 1 Bytes 

Nombre de paquets per execució 100 paquets 
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En termes d’estressar al protocol, s’observa com els paquets enviats per MQTT amb 

QoS 0 són els que tarden menys temps en arribar al servidor, seguits per MQTT QoS 1 i 

finalment CoAP. Això es pot deure al fet que CoAP implementa cues i retransmissions 

efectives per enviar els paquets, i MQTT no. Un cop l’interval d’enviament és major, i 

permets que el protocol no se saturi, el retard de CoAP cau en picat, distanciant-se 

considerablement de MQTT. 

 

 
Gràfica 6. Delay vs interval d’enviament 

 

Com  s’observa a la gràfica 7, es confirma que MQTT és menys fiable que CoAP en 

obtenir un percentatge més elevat de descart de paquets, i es produeix un fenomen 

interessant, ja que MQTT amb QoS 0 és més fiable que amb QoS 1. Com que la 

llibreria de Contiki que s'ha fet servir no implementa cues, la lògica de MQTT és la 

d’enviar el paquet si no s’està enviant cap, i descartar el paquet si s’està enviant algun. 

El que passa amb MQTT amb QoS 1 és que afegeix un altre bloqueig fent que es 

descartin els paquets a enviar si no s’ha rebut l’ACK del paquet enviat prèviament.  
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Gràfica 7. Pèrdua de paquets vs interval d'enviament 

  

Finalment es conclou que els protocols que no implementen cues són més constants 

amb el retard dels paquets, sent el més constant el protocol més bloquejant, MQTT amb 

QoS 1. Com que CoAP guarda els paquets en una cua, no només envia el paquet que 

just entra per ser enviat, sinó que també pot estar enviant paquets antics que s’han 

perdut pel medi. També és important contemplar que són transmissions fetes a través 

d’Internet i hi ha factors, que queden fora del abast, que influencien a la variabilitat del 

retard. Factors com el tràfic d’Internet en el moment que s’envien paquets, el servidor 

on s’està enviant, o la quantitat de peticions que està gestionant aquest. 

 

 
Gràfica 8. Desviació estàndard vs interval d'enviament 
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3.3.6. Experiment amb tres motes 

Per acabar amb els experiments, s’afegiran dues motes més a l’experiment on es varia 

l’interval d’enviament per veure l’evolució de la perduda de paquets en funció de la 

quantitat de motes que transmeten a la vegada. Així que, l’experiment s’estructurarà en 

tres motes amb l’aplicació de CoAP o MQTT instal·lada, les quals enviaran paquets als 

servidors d’internet: Thingsboard, en el cas de CoAP, i Ubidots, en el cas d’MQTT. En 

aquest cas, s’accedirà a Internet  amb una tecnologia diferent de la dels experiments 

anteriors. En els experiments anteriors es va fer servir FTTH, i en aquest experiment es 

farà servir un router 4G. 

L’experiment tractarà de canviar l’interval d’enviament per carregar més o menys la 

xarxa, i a partir d’aquí, analitzar com reaccionen les motes envers altres motes 

transmetent, que poden donar peu a més col·lisions. D’aquesta manera, es pretén 

visualitzar com incrementa la perduda de paquets amb l’increment de motes transmetent  

A causa del canvi d’accés a Internet, es farà l’experiment amb una mota per poder 

comparar els valors que resultin un cop es realitzin les execucions amb les 3 motes 

transmetent a la vegada. 

Els valors que s’utilitzaran seran els següents: 

 

 

 

 

 

Les condicions d’aquest experiment són les següents: 

Mètrica Valor 

% de pèrdua 0 % 

Interval d’enviament Variable 

Mida del payload 67 ± 1 Bytes 

Nombre de paquets per execució 100 paquets 

Nombre de motes Variable 

 

Aquest últim experiment solament s’ha pogut realitzar amb CoAP, ja que, en el cas de 

MQTT ha estat impossible connectar les motes al servidor Ubidots i al servidor NTP, es 

desconnectaven massa sovint. Es creu que es pot deure a l’increment de col·lisions entre 

els paquets de les diferents motes. En l’experiment on es variava la pèrdua del medi, 

solament es descartaven els paquets CoAP o MQTT, pel qual els paquets NTP no es 

veien afectats. Ara sí que s’han vist afectats, impossibilitant la realització de 

l’experiment perquè en molt pocs casos coincidia que la mota es connectés a Ubidots i 

es sincronitzés amb el servidor NTP. 

 

Seguidament es veuran les gràfiques que corresponen a una transmissió d’una mota i 

una transmissió amb 3 motes enviant informació. 

 

Interval 1 segon 2 segons 3 segons 5 segons 11 segons 

Motes 1 mota 3 motes 



77 

 

 
Gràfica 9. Interval d'enviament vs % de pèrdua de paquets 

 

Com es veu a la gràfica anterior, gràfica 9, la quantitat de paquets que es perden 

augmenta clarament pel cas on estem transmetent amb tres motes, en canvi, pel cas de la 

transmissió amb una mota no es perden paquets en cap situació. És un resultat 

interessant perquè en l’experiment anterior, on es variava l’interval, i solament 

transmetia una mota, han resultat valors de perduda de paquets força superiors quan el 

protocol transmetia per sota dels dos segons. 

 

Pel que fa al retard que pateixen els paquets, quan solament està transmetent una mota, 

s’observa a la gràfica 10 que els valors resulten força estables, els quals oscil·len entre 

500 mil·lisegons. En canvi, quan s’augmenta el nombre de motes transmetent a la 

vegada, s’observa un clar augment del retard a partir dels 3 segons. Abans dels 3 segons 

es manté estable, el qual vol dir que entre enviaments hi ha suficient espai perquè 

càpiguen els paquets de les tres motes, però, un cop s’acurta aquest interval, es 

produeixen col·lisions i  augmenta el retard. Si s’observa a la gràfica 9, als 5 segons 

creix tímidament la perduda de paquets, igual que en la gràfica 10, on el retard comença 

a créixer en els 5 segons, i clarament augmenta a partir dels 3 segons. 
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Gràfica 10. Delay vs Interval d'enviament 

 

Com era d’esperar, la variació del retard en el cas on es transmet amb tres motes a la 

vegada és directament proporcional a l’augment de la pèrdua de paquets. Així que, com 

s’ha explicat al paràgraf anterior, s’observa, a la gràfica 11, com a partir dels 5 segons 

comença a augmentar lleugerament el rang de valors que pot prendre el retard, i a partir 

de 3 segons augmenta considerablement. En canvi, quan solament transmetem amb una 

mota, la variació del retard no varia gaire, ja que la perduda de paquets sempre és nul·la. 

 
Gràfica 11. Desviació estandard del retard vs interval d'enviament 
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3.4. Resultats 

Per finalitzar, resumim els valors dels experiments amb les següents taules: 

 

El protocol que menys congestiona la xarxa per transmissions de payloads de mides 

inferiors a 150 Bytes és MQTT amb Qos 0. Ara ve, té una escalada superior a mesura 

que augmenta la mida del payload degut a la segmentació TCP. És per això que, per 

transmissions superiors a 150 Bytes, MQTT amb QoS 0 deixa de ser el més òptim, 

cedint la posició a CoAP, que, gràcies a la gestió de la fragmentació i a l’ús d’UDP, 

aconsegueix reduir l’escalada de congestió a la xarxa. 

 

 Fins a 150 Bytes Més de 150 Bytes 

Mida de paquets MQTT QoS 0 CoAP 

Taula 13. Resum experiment de la mida 

 

Pel que fa a estressar al protocol, s’obtenen dues conclusions vàlides. La primera es 

fixa, solament, amb el temps que tarda a arribar un paquet al servidor. En aquest cas, 

quan s’estigui  enviant paquets amb un interval inferior a 4 segons, MQTT amb QoS 0 

ofereix les transmissions més ràpides pel fet que no implementa retransmissions ni cues. 

En canvi, quan es superen els 4 segons d’interval, com que no s’involucren mecanismes 

per assegurar la transmissió del paquet perquè aquest  arriba amb molta seguretat, CoAP 

es torna el protocol més ràpid gràcies a funcionar sobre UDP i gestionar de manera més 

eficient la fragmentació. 

La segona conclusió te en compte la quantitat de paquets que arriben al servidor. En 

aquest cas, CoAP resulta més fiable que MQTT amb QoS 0 i 1 perquè implementa 

mecanismes per fer efectives les retransmissions.  

 Fins a 4 segons A partir de 5 segons 

Interval d’enviament MQTT QoS 022 CoAP 

Fiabilitat CoAP 

Taula 14. Resum experiment de l'interval d'enviament 

 

Finalment, avaluant CoAP i MQTT en termes de fiabilitat, s’obté que CoAP és més 

fiable que MQTT sigui quina sigui la perduda de paquets del medi. CoAP aconsegueix 

aquests valors gràcies al fet que implementa cues i mecanismes per fer efectives les 

retransmissions. En canvi, com que la llibreria utilitzada de MQTT no implementa 

mecanismes per retransmetre, obté valors molt pitjors que CoAP en termes de fiabilitat, 

cosa que queda compensada perquè la perduda de paquets del medi no afecta tant a 

MQTT i es produeixen transmissions més ràpides. 

 

Packet Loss CoAP23 

Taula 15. Resum experiment de pèrdua de paquets 

                                                
22 Tenint en compte que MQTT amb QoS 0 descartarà molts més paquets que CoAP 
23 Tenint en compte que CoAP introdueix més retard i retards menys estables. 
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4. Conclusió 
4.1. Recapitulació 

En aquest treball s’ha fet un estudi per entendre l’Internet de les Coses. Aspectes com 

hardware, protocols, sistemes operatius, etc, s’han posat sobre la taula per donar un breu 

cop d’ull al context actual de l’IoT. A més a més, ha servit per introduir les tecnologies 

que fem servir en el treball i comparar-les amb les que ofereix el mercat, i així 

respondre a la pregunta per què fem servir el que estem fent servir. Per exemple, perquè 

no estem fent servir plaques Arduino amb el protocol de comunicació Lora? Doncs 

perquè Arduino són plaques de prototipatge i Lora s’utilitza per comunicacions de llarg 

abast, i en l’estudi que fem, volem simular un cas real on els dispositius han d’estar 

transmetent informació a servidors d’Internet, pel qual necessitem plaques 

professionals, i la distància que proporciona Lora està molt per sobre de les nostres 

necessitats. D’aquesta manera, hem pogut avançar per entendre com l’IoT s’ha 

involucrat en els diferents aspectes de la nostra societat, on hem vist que, sectors com la 

medicina, la indústria, l’habitatge o les ciutats estan desenvolupant forts projectes. 

 

A partir de l’anàlisi inicial de l’IoT, hem continuat desenvolupant les nostres 

aplicacions per posar a prova els protocols. Això ha anat acompanyat d’un estudi de les 

llibreries CoAP i MQTT que Contiki proporciona, i en ambdós casos, de la modificació 

d’aquestes per acabar-les d’adaptar a l’aplicació final que volíem desenvolupar per 

posar a prova els dos protocols. En el cas de CoAP, evitant la crida a una callback que 

nosaltres no definíem, que feia reiniciar la mota cada cop que es cridava, i en el cas de 

MQTT, modificant unes flags i els estats de MQTT perquè fes les reconnexions 

efectives i no es produïssin situacions on l’estat representa que s’està connectant, però el 

programa no s’estava reconnectant. A més, per tal que no es pengés quan es saturava, 

vam forçar que es buidés el buffer que contenia el paquet i vam alliberar les flags un 

cop aquest estava buit. Cal mencionar que  no ha estat del tot fidel a la teoria escrita de 

MQTT, ja que la llibreria que hem utilitzat no implementa les retransmissions de QoS 1, 

el nivell de QoS 2 no està programat. 

 

Continuant amb el desenvolupament, per introduir la pèrdua de paquets al router, vam 

parlar amb Zolertia perquè ens proporciones el repositori on es trobava el software que 

Cetic oferia per utilitzar l’Orion Router, i vam estudiar la lògica dels fitxers involucrats 

per, finalment, afegir la funció corresponent. Tanmateix, per enllestir l’aplicació final, 

vam desenvolupar una aplicació que sincronitzava les motes amb l’hora que un servidor 

NTP d’Internet ens proveïa. I, d’aquesta manera, vam tenir operatives les tres 

aplicacions, CoAP, MQTT amb QoS 0 i MQTT amb QoS 1. 

 

Altrament, gràcies a l’ús de Wireshark i sniffers, vam ser capaços de debuggar les 

comunicacions per identificar problemes com l’enviament de paquets mal formats, o per 

entendre conceptes com la fragmentació i la segmentació que patien els paquets, donant 

peu, amb l’ús de Matlab, a recrear de manera més extensa la fragmentació i segmentació 

en paquets de diferents mides. També, Matlab, va ser necessari per poder processar i 

representar les dades que ens havíem descarregat en format csv dels portals on 

penjàvem la informació que les motes enviaven. 
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4.2. Lliçons apreses 

Llavors, recollint els valors que han resultat dels experiments, podem concloure que 

CoAP es tracta d’un protocol més fiable que MQTT, on per contra, quan la situació 

requereixi mecanismes per reduir la perduda de paquets, el retard dels paquets CoAP 

augmentarà considerablement, mentre que el retard de MQTT no es veurà tan afectat. 

Però mentre la situació no requereixi aquests mecanismes, CoAP, en utilitzar el protocol 

UDP, guanyarà a MQTT, que utilitza TCP, en termes de retard.  

 

Altrament, no solament són importants els números, recordem que CoAP i MQTT 

s’implementen sobre arquitectures diferents, on CoAP és client/servidor i MQTT és 

publish/subscriber, i el fet de saber quan utilitzar una o l’altre pot ser un factor decisiu i 

independent dels resultats obtinguts. En aquest sentit, veig que l’arquitectura 

client/servidor que utilitza CoAP està més que provada i és fiable, i en situacions on no 

es vegin involucrats gaires dispositius funcionarà perfectament. A més, CoAP, en 

utilitzar el motor REST, té una gran projecció “aliant-se” amb HTTP, i d’aquesta 

manera es podria reutilitzar molta de la infraestructura que ja està desplegada. 

En canvi, MQTT que basa les comunicacions en una arquitectura publish/subscriber, no 

tan estesa com la de client/servidor, aconsegueix descongestionar la xarxa i treu càrrega 

de processament als dispositius gràcies a la centralització dels missatges mitjançant el 

broker. Em sembla més idònia a l’hora de desplegar una xarxa de sensors sense fils en 

entorns que estiguin centralitzats de per si, com per exemple a la indústria. 

 

Finalment, si ens haguéssim de decantar per CoAP o MQTT a l’hora de desenvolupar-

los en certes situacions. Recomanaria utilitzar CoAP quan s’hagués de transmetre 

informació sensible, per exemple, una instal·lació que monitori l’estat de les diferents 

seccions d’una cadena de producció, on salti una alarma que pari la cadena quan una 

situació posi en perill la continuïtat d’aquesta cadena, una situació com la d’una peça 

que ha quedat travessada o l’esgotament d’algun dels materials involucrats en la 

producció. També recomanaria fer servir CoAP per reutilitzar serveis web que ja 

estiguin desplegats, per exemple, el cas de Bicing a Barcelona, on instal·lessin noves 

parades Bicing amb sensors de baix consum, podrien utilitzar CoAP per realitzar els 

POST als recursos corresponents. Pel que fa a MQTT, l’utilitzaria quan es volgués 

oferir informació de diferents sensors a molts usuaris, per exemple, un servei 

meteorològic que interconnecti les centraletes meteorològiques amb el broker MQTT i 

ofereixi una aplicació al públic perquè consulti les dades de les centraletes. O en entorns 

on no hi hagi gaire pèrdua de paquets i la lògica publisher-subscriber afavoreixi el 

desplegament, per exemple, en domòtica, on el tràfic no és intens i l’estructura 

publisher-subscriber ajuda a ordenar la localització de les fonts d’informació.  
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4.3. Visió de futur 

Un cop realitzat el treball, veig tres propostes: 

La primera és revisar i millorar les llibreries CoAP i MQTT. Comprovar que no es 

produeixen situacions bloquejants, i donar a les llibreries una forma més intuïtiva. Per 

exemple, en el cas de CoAP, on primer es crea el missatge i després la transacció per 

enviar-la amb posterioritat. Doncs crear una sola funció on el desenvolupador 

introdueixi el payload a enviar, les característiques del missatge i tot lo demés ho hauria 

de gestionar la llibreria. En el cas de MQTT, s’hauria d’acabar d’implementar la QoS 1 

i 2 de manera fidel a la teoria, i s’hauria de veure en quines situacions es bloqueja 

MQTT per evitar-les. 

Una altra proposta que veig és la d’eliminar el factor Internet dels experiments per 

obtenir resultats el màxim neutrals possibles. Internet és una xarxa imprevisible que pot 

fer variar els valors i portar a falses conclusions. Crec que executar els experiments que 

hem fet en un entorn local, on els paquets no hagin de viatjar per Internet, pot ajudar a 

obtenir valors més precisos.  

Finalment, crec que és molt interessant fixar-nos en l’experiment on vàries motes 

transmetien a la vegada. Ha estat un experiment que no ha sortit com s’esperava, i s’ha 

hagut d’especular sobre les raons sense una justificació demostrable. Crec que amb les 

eines adequades, les quals ens permetin tindre una visió del medi per on es transmeten 

els paquets, es podrien justificar millor els resultats obtinguts, i, a la vegada, es podria 

haver secundat els altres experiments i s’haurien pogut examinar els protocols amb una 

visió més precisa. 
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5. Annex A: Histogrames experiment 3.3.5. 
 

A l’experiment on variàvem l’interval d’enviament, vam desenvolupar els histogrames 

de les proves que vam fer. Aquests recullen el nombre de paquets que van arribar en un 

interval de temps en concret. 

 

Per exemple, en la següent il·lustració 56, veiem els retards que van prendre els paquets 

CoAP per arribar al servidor. Com és lògic, en el cas de 5 segons, quan CoAP no envia 

de manera estressada, la quantitat de paquets amb un retard baix és superior a la 

distribució que pren el retard quan CoAP envia de manera estressada. Veiem com amb 5 

segons més de 90 paquets arriben per sota de mig segon, i en canvi, amb 1 segon, veiem 

com solament 35 paquets arriben amb un retard inferior al segon.  

 

 
Il·lustració 56. Annex A - CoAP 

 

Seguint amb MQTT, il·lustracions 57 i 58, podem veure com no segueixen progressions 

tan lògiques com les esperades. MQTT amb QoS 0 acostuma a enviar els paquets de 

baix retard per sobre dels d’alt retard, excepte pel cas de 5 segons, que aquest augment 

del retard pot ser degut a fluctuacions de tràfic d’Internet. En canvi, MQTT amb QoS 1, 

mostra uns resultats poc il·lustratius, on si que es veu una escalada del retard en funció 

de l’interval d’enviament, però els valors dels paquets no mostren una gràfica 

explicativa. 

 

Aquestes il·lustracions no s’han posat al treball, ja que, amb posterioritat es van 

complementar els experiments amb una prova més, augmentant l’interval d’enviament a 

10 segons per obtenir un interval d’estabilització i fer les gràfiques més explicatives.     



 

 

 

 
Il·lustració 57. Annex A - MQTT 0 

 

 
Il·lustració 58. Annex A - MQTT 1 

 

 

 



 

 

6. Annex B: Justificació Matlab en l’experiment 3.3.3. 
 

Aquest annex fa referència a l’experiment on es varia la mida del payload del paquet. A 

l’hora de planificar aquest experiment, es van tindre en compte captures de Wireshark 

que teníem d’haver debuggat altres converses MQTT i CoAP, a partir d’aquestes 

captures vam decidir que faríem salts de 32 Bytes, ja que el buffer més petit era el de 

TCP, MQTT, i així veuríem l’augment dels paquets. Si fèiem el salt massa petit, no 

incrementaríem els fragments a enviar, per contra, si fèiem el salt massa gran, podrien 

haver sortit gràfiques que no il·lustressin com es produïa l’increment de fragments.  

Altrament, vam decidir que el paquet més petit fos de 21 Bytes per poder inserir l’hora 

d’enviament i calcular el retard corresponent. D’aquesta manera haguérem obtingut, en 

termes de retard, que representa augmentar el payload. 

Finalment, un cop vam realitzar els experiments i vam processar les dades, ens vam 

adonar que solament es produïa un salt de fragments, i en els dos casos, CoAP i MQTT, 

passàvem de dos fragments a tres fragments i les dades no explicaven més. A més a 

més, l’increment de delay quedava tapat per les fluctuacions del tràfic d’Internet, pel 

que tampoc vam poder extreure dades concloents. Seguidament, es mostra una taula, 

taula 15,  que conté la informació que vam obtenir i que no resultava gaire il·lustrativa.  

 

 
  21 53 85 117 

CoAP Delay 498 1292 1444 1222 

 
packets de 100 100 100 100 100 

 
% lost 0 0 0 0 

 
fragments 2 2 3 3 

 
Desviació 931 1208 1220 1143 

MQTT 0 Delay 598 1251 1374 1328 

 
packets de 100 100 100 100 100 

 
% lost 0 0 0 0 

 
fragments 2 2 3 3 

 
Desviació 415 747 1629 813 

MQTT 1 Delay 1119 1211 1434 1597 

 
packets de 100 100 97 100 100 

 
% lost 0 3 0 0 

 
fragments 2 2 3 3 

 
Desviació 1757 3111 1675 1146 

 

Taula 16. Annex B - Resultats inicials de l'experiment on variem la mida del payload 

 

En obtenir aquests resultats, vam optar per estudiar com MQTT i CoAP realitzaven la 

fragmentació/segmentació i com incrementaven els paquets en la xarxa. A partir d’aquí, 

vam programar una simulació amb Matlab que incrementava la mida del payload i 

analitzava l’increment de paquets i de Bytes que representava aquest increment. I 

d’aquesta manera hem obtingut els resultats que hem obtingut en l’apartat 3.6.3. 

 


	1. GRAU EN ENGINYERIA EN xxxxxxxxxxxx
	GRAU EN ENGINYERIA Telemàtica
	Curs 2019-2020
	Pròleg
	1. State of art
	1.1. Xarxes de comunicacions
	1.1.1. Personal Area Network (PAN)
	1.1.2. Local Area Network (LAN)
	1.1.3. Campus Area Network (CAN)
	1.1.4. Metropolitan Area Network (MAN)
	1.1.5. Wide Area Network (WAN)
	1.1.6. Global Area Network (GAN)

	1.2. Internet de les coses
	1.2.1. Beneficis
	1.2.2. Hardware
	1.2.2.1. Arduino
	1.2.2.2. Raspberry pi
	1.2.2.3. Zolertia

	1.2.3. Aplicacions
	1.2.3.1. Salut
	1.2.3.2. Agricultura
	1.2.3.3. Industria 4.0
	1.2.3.4. Domòtica
	1.2.3.5. Ambiental
	1.2.3.6. Ciutats intel ligents


	1.3. Xarxes de Sensors Sense Fils per a l’IoT
	1.3.1. Característiques
	1.3.1. Sistemes Operatius
	1.3.1.1. TinyOS
	1.3.1.2. RIOT
	1.3.1.3. Brillo
	1.3.1.4. FreeRTOS
	1.3.1.5. Contiki

	1.3.2. Protocols de comunicació
	1.3.2.1. NFC
	1.3.2.2. IEEE 802.15.4
	1.3.2.3. UWB
	1.3.2.4. Bluetooth (BLE)
	1.3.2.5. Wifi HaLow
	1.3.2.6. Z-Wave
	1.3.2.7. SigFox
	1.3.2.8. LoRaWan
	1.3.2.9. NB - IoT
	1.3.2.10. Taula comparativa


	1.4. Protocols d’aplicació
	1.4.1. AMQP v1.0
	1.4.2. CoAP
	1.4.3. MQTT


	2.  Implementació
	2.1. Demostració dels conceptes teòrics
	2.1.1. CoAP
	2.1.2. MQTT
	2.1.3. Sniffer

	2.2. Router
	2.3. CoAP
	2.4. MQTT
	2.5. Time
	2.6. Entorn i mètriques a recollir

	3. Comparació CoAP i MQTT
	3.1. Introducció
	3.2. Objectiu
	3.3. Comparació
	3.3.1. Mètodes
	3.3.2. Paquets CoAP vs paquets MQTT
	3.3.3. Experiment variant el tamany del payload
	3.3.4. Experiment variant la pèrdua de paquet al medi
	3.3.5. Experiment variant l’interval d’enviament
	3.3.6. Experiment amb tres motes

	3.4. Resultats

	4. Conclusió
	4.1. Recapitulació
	4.2. Lliçons apreses
	4.3. Visió de futur

	5. Annex A: Histogrames experiment 3.3.5.
	6. Annex B: Justificació Matlab en l’experiment 3.3.3.

