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WYKORZYSTANIE PROTOKOŁU XMPP
W SYSTEMACH ROZPROSZONYCH,

NA PRZYKŁADZIE UŻYCIA W SYSTEMIE LONWORKS

KAMIL MYŚLIWIEC

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Streszczenie. W artykule przedstawiona jest koncepcja budowy rozproszonej sieci
komunikacyjnej dla urządzeń ogólnego użytku. Sieć, jako warstwę transportową, wyko-
rzystuje protokół natychmiastowej wymiany komunikacji - XMPP - otwarty standard,
który bazuje na języku XML. Przedstawione jest również porównanie protokołu XMPP
i protokołu Gadu-Gadu z perspektywy budowy rozproszonych systemów informatycz-
nych wykorzystujących przekazywanie komunikatów.

1. Wstęp

Od pewnego czasu bardzo popularna jest idea inteligentnego domu, w którym każde
urządzenie elektryczne/elektroniczne byłoby połączone z centralnym komputerem za-
rządzającym budynkiem. Komputer ten zarządzałby np. zraszaczem trawnika, piecem
centralnego ogrzewania, oświetleniem w pomieszczeniach, klimatyzacją. W razie potrze-
by, mógłby automatycznie wezwać straż pożarną (w razie wykrycia pożaru), policję lub
ochronę. Takie rozwiązania już istnieją, lecz my idziemy dalej. Chcemy stworzyć nie
jeden budynek, który automatycznie zajmowałby się wszystkimi wyżej wymienionymi
sprawami, lecz całą sieć połączonych ze sobą budynków, którymi można byłoby w sposób
rozproszony sterować. Takie rozwiązanie byłoby dobre dla dużych firm, które posiadają
na własność wiele nieruchomości oddalonych niekiedy od siebie o wiele kilometrów. God-
nym rozważenia jest również argument dotyczący modelu, w którym chcemy stworzyć
sieć inteligentnych budynków, w celu ułatwienia administrowaniem np. całego osiedla
mieszkalnego.

W tym momencie nasuwa się pytanie, jak zaprojektować komunikację pomiędzy użyt-
kownikiem/administracją, a lokalnym serwerem w danym IB1? Jeśli nie zważalibyśmy na
koszty, wówczas każdemu lokalnemu serwerowi, moglibyśmy przydzielić stałe, zewnętrz-
ne IP, z którym można byłoby się łączyć. To rozwiązanie nie jest jednak efektywne i, co
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najważniejsze, bezpieczne. Dlatego też zdecydowałem się na napisanie niniejszego arty-
kułu, w celu pokazania możliwości płynących z rozproszonego wysyłania komunikatów
za pomocą biblioteki LonMessage2 w systemie rozproszonym.

2. LonMessage - implementacja XMPP

LonMessage jest implementacją protokołu XMPP, napisanym w Javie. XMPP jest
protokołem komunikacyjnym, który zastąpił stary, nieznormalizowany protokół Jabbera.
Jest otwartą technologią komunikacji w czasie rzeczywistym, która umożliwia szeroką
komunikację, w tym: wiadomości błyskawiczne, czat, rozmowy głosowe i wideo, pracę
grupową, oraz posiada wiele innych zastosowań.

Biblioteka LonMessage stworzona została w celu komunikacji pomiędzy różnymi urzą-
dzeniami, często fizycznie jak i logicznie, znajdujących się w różnych sieciach. Dzięki tej
bibliotece oraz architekturze protokołu XMPP można ominąć takie trudności, jak:

- NAT - Network Adress Translator,
- firewall,
- blokowanie portów.

W celu bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy podsieciami oraz w celu zmniejszenia
kosztu przyłącza, większość podsieci nie byłaby bezpośrednio podłączona do internetu,
a korzystałaby z technologii NAT oraz zapory sieciowej, ustawionej na domyślnej bramie
dostępowej.

Zabezpieczałoby to przed:
- nieautoryzowanym dostępem do danych sieci,
- zmianą konfiguracji węzłów sieci,
- wyłączaniem/włączaniem urządzeń,
- wyłączeniem/włączaniem czujników (np. alarmu, czujnika dymu).

Rysunek 1. Schemat połączenia, za pomocą XMPP, serwerów zarządza-
jących węzłami sieci LonWorks

2LonMessage - biblioteka mojego autorstwa, napisana w Javie, wykorzystująca siłę protokołu XMPP.
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Jak widzimy, potrzeba zabezpieczenia Inteligentnego Budynku od strony Internetu,
jest bardzo ważnym aspektem. Dzięki poznaniu teoretycznych zagrożeń bezpośredniego
łączenia węzłów zarządzających siecią, zdecydowaliśmy się na użycie pewnej warstwy
transportowej, która byłaby łatwa do uruchomienia na każdym serwerze zarządzającym
konkretnymi węzłami w IB. Przykład realizacji przedstawiony jest na rysunku 1.

3. Opis protokołu XMPP

Protokół XMPP wykorzystuje do komunikacji pomiędzy węzłami, język XML. Dzięki
językowi XML można w łatwy sposób przekazywać metadane pomiędzy węzłami. Bi-
blioteka LonMessage wysyła na samym początku nagłówek XML (Listing 1), serwer z
kolei odpowiada klientowi (Listing 2). Jeśli klient odbierze odpowiedź, wówczas wysyła
do serwera dane autoryzacyjne które to serwer pobiera i sprawdza czy dany użytkownik
znajduje się w bazie danych oraz czy hasło jest poprawne (Listing 3). Jeśli te wszyst-
kie warunki zostaną spełnione, wówczas następuje procedura przekazywania wiadomości
oraz wylogowania z serwera XMPP (Listing 4, Listing 5).
1. LonMessage (otwarcie połączenia):
<?xml version="1.0"?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams"
xmlns="jabber:client" to="xmpp.ru">

2. xmpp.ru:
<stream:stream xmlns=’jabber:client’
xmlns:stream=’http://etherx.jabber.org/streams’ from=’xmpp.ru’
id=’3212122292’>

3. LonMessage (autoryzacja użytkownika):
<iq type="set" id="auth_2" to="xmpp.ru" >
<query xmlns="jabber:iq:auth">
<username>testjabber</username>
<password>testjabber1</password>
<resource>LonMessage</resource>
</query>

</iq>
4. xmpp.ru:
<iq from="xmpp.ru" id=’auth_2’ type=’result’/>

5. LonMessage (wysyłanie wiadomości i zamknięcie połączenia):
<message to="lampka@inteligentny.budynek.pl" >
<subject>command</subject>
<body>poweroff</body>
</message>
<presence type="unavailable" >
<status>Logged out</status>
</presence>
</stream:stream>

6. xmpp.ru:
</stream:stream>

Jak widzimy, protokół XMPP jest łatwy do analizy i banalny w zrozumieniu. Wszyst-
kie procedury są opisane w sposób elegancki w metajęzyku XML. W następnym rozdziale
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niniejszego artykułu przedstawię porównanie tego protokołu komunikacyjnego z innym,
bardziej znanym protokołem natychmiastowej wymiany informacji.

4. Protokół XMPP versus protokół Gadu-Gadu

W niniejszym rozdziale postaram się przedstawić w sposób skrótowy różnice pomiędzy
protokołami XMPP oraz Gadu-Gadu.

Protokół XMPP jak już wcześniej napisałem, stworzony został jako znormalizowa-
na, usystematyzowana wersja nieudokumentowanego protokołu Jabber. XMPP często
nazywany jest Jabberem 2.0.

Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem przeprowadzana jest jako wymiana da-
nych XML-owych, co jest bardzo korzystne dla programisty - analityka oraz twórców
oprogramowania korzystającego z zewnętrznych bibliotek wyższego poziomu (wyższego
od poziomu czystego XML-a).

Siłą tego protokołu jest również ogólnodostępność oraz mnogość różnych serwerów.
Nie występuje tutaj przeciążenie serwerów (jak niekiedy przy protokole Gadu-Gadu).
Mnogość różnych serwerów oraz łatwa redundancja umożliwia wykorzystywanie pro-
tokołu XMPP na skalę przemysłową, w bardzo dużych projektach (Rozproszona Sieć
Inteligentnego Budynku).

Konkurentem XMPP w natychmiastowej wymianie informacji jest protokół Gadu-
Gadu. Pierwotnie został on stworzony do komunikacji międzyludzkich, jednakże moż-
liwości jakie niesie natychmiastowa wymiana informacji oraz myśl techniczna młodych
informatyków (głównie hakerów), szybko wykorzystała ten protokół do budowy pierw-
szych rozproszonych aplikacji sieciowych, omijających takie przeszkody jak NAT oraz
Firewalle. Jednakże protokół Gadu-Gadu nigdy nie został otwarty. To dzięki takim pro-
jektom jak EKG oraz LibGadu, programiści mogli wykorzystać go do budowy aplikacji
wykorzystujących natychmiastową wymianę komunikatów.

Protokół Gadu-Gadu nie jest w stosunku do XMPP udanym protokołem. Jego za-
mkniętoźródłowy charakter wykluczają go jako fundament do budowy większych sys-
temów rozproszonych. Powodem jest groźba płacenia licencji lub kar za ”nielegalne”
wykorzystywanie protokołu, bez kupna oficjalnej dokumentacji (a takowej nie ma). Ko-
lejnym minusem, przemawiającym przeciw Gadu-Gadu, jest to, że serwery, na których
działa protokół, nie są na tyle redundantne, aby obsłużyć zapotrzebowanie aplikacji, któ-
ra zarządza średniej wielkości siecią urządzeń. Należy wziąć poprawkę na to, że oprócz
nas, z tych samych serwerów korzystają inni użytkownicy GG. Dla porównania, gdyby
oprzeć sieć komunikatów o XMPP, można wówczas stworzyć firmowy serwer, który jest
tylko i wyłącznie odpowiedzialny za przekazywanie komunikatów przez eXtensible Mes-
saging and Presence Protocol, a serwera Gadu-Gadu w firmie nie zainstalujemy (nie ma
działającego serwera, może oprócz USG, który działał, ale ze starszą wersją protokołu).

Następnym minusem przemawiającym przeciwko protokołowi GG, jest jego budowa.
Nie jest on oparty na łatwym do przyswojenia metajęzyku (np. XML), ale zbudowa-
ny jest o własne rozwiązania techniczne. Przeglądając bibliotekę LibGadu, oraz źródła
programu EKG23, pierwsze co rzuca się w oko, to skomplikowane struktury języka C.
Nie jest to bynajmniej wina programistów EKG/EKG2 oraz twórców LibGadu, ale kon-
struktorów Gadu-Gadu, którzy nigdy nie przewidzieli możliwości udostępnienia swojego

3EKG2 - Elektroniczny Klient Gadu-Gadu ver. 2.0
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protokołu na wolnej licencji. Sam protokół jak już wspomniałem, jest trudny do anali-
zy, zdecydowanie góruje nad nim XMPP, który dzięki sile języka opisu danych - XML,
umożliwia w sposób łatwy i klarowny przesyłanie danych. Wystarczy jedynie sformato-
wać odpowiednio kod XML, a następnie wysłać do serwera, aby móc komunikować się
w czasie rzeczywistym z drugim użytkownikiem (urządzeniem).

Niejednokrotnie mówi się o problemie bezpieczeństwa, sniffingu i podszywania się.
XMPP i tutaj spisuje się znakomicie. Do uwierzytelnienia użytkowników XMPP wy-
korzystuje protokół SALS. Również uwierzytelnienie między serwerami może być reali-
zowane przy pomocy tego protokołu. Posiada reguły prywatności, pozwalające określić
od kogo chce się otrzymywać komunikaty oraz komu pokazywać swój aktualny status.
W protokół wbudowano rozszerzenie StartTLS, które pozwala na szyfrowanie połączenia
na standardowym porcie.

Protokół Gadu-Gadu nie posiada ani jednej wymienionej opcji. Od lat mówi się o szy-
frowaniu połączeń pomiędzy serwerem a klientem podczas autoryzacji, ale w internecie
spotkać można sporo programów które negują jakość tego sposobu szyfrowania.

Generalnie powiedzieć można, że protokół XMPP jest idealnym rozwiązaniem dla
aplikacji wykorzystujących architekturę systemów rozproszonych dlatego, że:

1. jest to oficjalny standard sieciowy,
2. nie jest narzucony jeden klient, nie jesteś ograniczony do jakiegokolwiek systemu,
3. cały otoczony jest przez idee open source, przez co cały czas prężnie się rozwija,
4. serwery XMPP są redundantne4,
5. nie posiada centralnego punktu, którego awaria powoduje zatrzymanie całej sieci,
6. jest łatwo skalowalny,
7. posiada autoryzację SALS,
8. umożliwia szyfrowanie komunikatów za pomocą StartTLS,
9. umożliwia rozszerzenie protokołu za pomocą wtyczek.

Generalnie, według mojej subiektywnej oceny, XMPP jest o wiele lepszym protokołem
do tworzenia aplikacji rozproszonych; ma te cechy, których brak protokołowi Gadu-
Gadu.

5. LonMessage jako warstwa komunikacyjna

Biblioteka LonMessage wydaje się idealnym składnikiem aplikacji wykorzystujących
XMPP. Została ona zaimplementowana w programie ConfigNetRs autorstwa Pana
mgr. M. Skuby. Program ten odpowiedzialny jest za wizualizację stanów urządzeń w sieci
LON.

Jak widzimy na rysunku 2, program ConfigNetRs wizualizuje sieć LON dzięki zasto-
sowaniu LonMessage, można w łatwy sposób tworzyć bardzo rozległe sieci urządzeń,
sterowane centralnie z komputera bądź urządzenia mobilnego, takiego jak PocketPC.

Na rysunku 3 pokazana została architektura sieci rozproszonej w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Krośnie. Jest to sieć eksperymentalna, łącząca kilka sal laboratoryj-
nych znajdujące się w kilku obiektach uczelnianych. Dwie sale znajdują się w budynku
Instytutu Politechnicznego (w Krośnie), a jedna sala znajduje się w budynku Instytutu
Języka Niemieckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, umiejscowio-
nego w Jaśle (25 km od Krosna).

4W tym sensie, że jako serwer można wykorzystać dowolnego dostawcę lub skonfigurować własny
serwer.
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Rysunek 2. Program do projektowania wizualizacji i zarządzania siecią
RS485 - ”ConfigNetRs”; [1]

Rysunek 3. Schemat architektury eksperymentalnej sieci LON w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie; [2]
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Oprogramowanie decyzyjne, czyli serwer z zainstalowanym programem ConfigNetRs,
znajduje się w Instytucie Politechnicznym, ale równie dobrze, może być uruchomione na
jakimkolwiek komputerze z dostępem do internetu.

Jak widzimy na schemacie (rysunek 3), pomiędzy warstwą decyzyjną a warstwą lo-
kalnego serwera komunikacyjnego, jest stworzone połączenie internetowe. Połączenie to
wykorzystuje wspomniany protokół XMPP do komunikacji pomiędzy tymi warstwami.
Jest to bardzo wygodne, z tego względu, że umożliwia dynamiczne łączenie się z roz-
proszoną siecią LON z dowolnego miejsca na ziemi. Na pewno zaletą jest również to,
że serwer nie musi być fizycznie podłączony do sieci lokalnej LonWorks. Kolejnym atu-
tem jest to, że można zbudować aplikacje administrujące siecią, na takie urządzenia
elektroniczne jak:

- telefony komórkowe,
- urządzenia PocketPC,
- terminale firmy SYMBOL

oraz wiele innych urządzeń, które mają możność połączenia się z internetem w jakikol-
wiek sposób.

6. Podsumowanie

Jak widzimy, architektura sieci rozproszonej opartej o protokół XMPP oraz bibliotekę
LonMessage, jest wydajnym rozwiązaniem z przyszłością. Dzięki inwestycji w rozpro-
szony i otwarty charakter aplikacji, możemy zyskać bardzo wiele w porównaniu z za-
mkniętymi rozwiązaniami.

Plany rozwoju biblioteki LonMessage

W przyszłości, planowane jest napisanie odpowiednika biblioteki LonMessage, w języ-
ku Ruby. Język ten cechuje się wysoką wydajnością, jest zorientowany obiektowo, oraz
umożliwia zmianę kodu bez ponownego kompilowania kodu źródłowego aplikacji.
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Abstract. Paper presents the concept of building a distributed network of communication devices for
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XMPP - an open standard, which is based on XML. The protocol XMPP and Gadu-Gadu also compared
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