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Web Services har vuxit i popularitet de senast åren. Användningen av inbyggda system 
ökar också ständigt, och möjligheten att göra inbyggda system tillgängliga via Web 
Services öppnar nya möjligheter. 

Detta arbete visar på möjligheter och problem med standardiserade textbaserade protokoll 
för kommunikation i inbyggda system med små resurser. XML-RPC och SOAP studeras 
ur detta perspektiv. SOAP befinns vara mer komplext att implementera stöd för än XML-
RPC i den begränsade testmiljön, som har 32kB internminne. XML-RPC visar sig ge 
fördelar över proprietära protokoll främst när det gäller underhållbarhet och 
återanvändbarhet. 
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1 Introduktion 
 

Inbyggda system är mycket vanliga i vår omgivning idag. Bilar, hushållsapparater, telefoner och så vidare, 
alla har de processorer. När processorerna är en del av ett större sammanhang, och uppfyller ett specifikt 
syfte, kan de betecknas som inbyggda system (Burns & Wellings, 2001).  
Trots att persondatorer blivit mycket kraftfullare de senaste åren, har utvecklingen när det gäller inbyggda 
system snarare gått mot sänkta priser än mot ökad prestanda. Samtidigt har Internet, det 
världsomspännande nätet av nät, vuxit explosionsartat i användning och tillgänglighet. Från att tidigare 
mest använts för e-post, ansluts nu allt fler affärssystem för åtkomst via Internet. Dessa tjänster som görs 
tillgängliga över nätet kallas populärt Web Services.  

Ett användningsområde för Web Services är att ansluta inbyggda system, i form av sensorer, 
mätutrustning, kameror och liknande, med andra system via Internet. På så sätt kan man interagera med 
olika sorters datasystem på ett enhetligt sätt; vad och var en dator är spelar ingen roll, endast vad den gör. 

Utmaningen i att skapa nya Web Services, att ansluta skilda världar via nätet, ligger i fallet hos inbyggda 
system i de begränsningar hos hårdvaran som de uppvisar. Tillverkare och konsumenter vill ha så billig 
hårdvara som möjligt och ändå så mycket funktionalitet som möjligt. Men funktionalitet kostar prestanda, 
som kostar pengar, och så vidare. Den testbädd som används i detta projekt är en 8 MHz RISC-processor 
med 128kB programminne och 32kB internminne. Denna enhet är en del i ett större system, WebIris, för 
övervakning av objekt. Dessa objekt är typiskt maskiner, portar, robotar och dylikt i en industrilokal. 
Kommunikationen inom systemet sker med hjälp av ett proprietärt protokoll ovanpå TCP/IP1. I detta 
arbete studeras om ett standardiserat, öppet protokoll kan ersätta det nuvarande proprietära. Om 
protokollet kan byggas på en accepterad standard ökar chanserna för att systemet blir användbart och 
underhållbart i framtiden.  

CORBA, utvecklat av OMG, Object Management Group, var en av de första ansträngningarna att lösa de 
problem som berörts ovan, det vill säga problem som uppstår vid kommunikation mellan heterogena 
system. System med olika interna representationer av datastrukturer kan inte utan vidare utbyta data 
sinsemellan. CORBA används flitigt i många applikationer, med stor framgång. CORBA finns också i 
varianter för inbyggda system, samtliga varianter av CORBA är dock för komplexa för 
hårdvaruplattformen som används i detta projekt (www.omg.org).  

JavaRMI (Java Remote Method Invocation) är Sun Microsystems teknik för att angripa samma problem, 
baserat på deras Javateknologi (java.sun.com). Nackdelen med JavaRMI ur detta arbetes synvinkel är 
minnesåtgång, Java körs på en virtuell maskin som är 128 kB stor (java.sun.com). Detta utesluter 
användningen av JavaRMI i detta projekt då hårdvaran endast har 32 kB internminne.  

DCOM (Distributed Component Object Model) är Microsofts teknik för att implementera distribuerade 
system. Resurskraven för DCOM är också de för stora för den aktuella testplattformen 
(www.microsoft.com). Dessa ansatser till distribuerad databehandling är alltså alla för avancerade för den 
aktuella plattformen, ett mer ”lättviktigt” sätt att kommunicera måste tas fram. 

XML-RPC utvecklades på 1990-talet av Dave Winer (1999) och är standardiserat av UserLand, ett 
kommersiellt, amerikanskt företag. Standarden är dock helt öppen och fri att använda - det är även de 
flesta implementationer av standarden. Som namnet antyder, eXtensible Markup Language – Remote 
Procedure Call, är det en metod för att göra fjärranrop2  inbakade i XML3.  En vidareutveckling av denna 

                                                        
1 TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol.. Protokoll för kommunikation 

över Internet. 
2 Fjärranrop, Remote Procedure Call (RPC). Utvecklades på 1980-talet för klient/server-

kommunikation.  
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 teknik har lett till SOAP (Simple Object Access Protocol), den teknik som kanske mest förknippas med 
Web Services. 

Topp et al. (2003) har i sitt arbete visat att Web Services öppnar för näst intill obegränsade möjligheter att 
kommunicera med och kontrollera enkla inbyggda system. van Engelen (2003) stöder denna uppfattning, 
men pekar också på de stora svårigheter som finns vid tillämpning av XML-baserade protokoll i inbyggda 
system: Komplexitet, begränsningar i hårdvaran och ”pratighet” (verbosity) hos XML. Han menar ändå att 
XML och Web Services är här för att stanna tack vare dess spridning, användning och popularitet. van 
Engelens bidrag till området inkluderar dessutom en utvecklingsmiljö, gSOAP, för att förenkla 
utvecklingen av Web Services på bland annat inbyggda system. 

Denna rapport beskriver problem, och möjliga lösningar på problem, som kan identifieras när det gäller att 
göra inbyggda system tillängliga över Internet med hjälp av SOAP eller XML-RPC. Dessa problem är 
direkt relaterade till de attribut som van Engelen (2003) talar om. Rapporten riktar sig till den som ska 
utveckla eller använda ett resurssnålt protokoll för datakommunikation över Internet eller är intresserad av 
datakommunikation i allmänhet. Kapitel två tar upp problemområdet, kapitel tre undersöker XML-RPC, 
SOAP och det nuvarande protokollet närmare. Kapitel fyra tittar på verktyg för att använda i utvecklingen 
och i kapitel fem redovisas den implementation som gjorts. Resultaten presenteras i kapitel sex. 

Det som inte beaktas närmare i detta arbete är skalbarhet hos protokollen, säkerhet och tekniker för 
effektivisering. Dessa delområden lämnas för fortsatta studier. 

 

                                                                                                                                                                                    
3 XML - En standard från W3C för att strukturera textinformation (W3C, 2004). 
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2 Problemområde 
 

I detta kapitel beskrivs problemområdet, det vill säga det större sammanhang där problemet återfinns. 
Systemet WebIris och hårdvaran som använts i projektet beskrivs.  

Inbyggda system för industriell användning är ofta utrustade för kommunikation av något slag. 
Protokollen som används i industrisammanhang är utvecklade för att vara robusta och ha 
realtidsegenskaper. De används för att kommunicera inom ett nätverk av enheter som samverkar i ett 
system, till exempel en tillverkningsprocess i flera steg. Exempel på vanliga protokoll är CAN (Controller 
Area Network) och Profibus (www.cia-can.com; www.profibus.com). I sådana system är TCP/IP ofta för 
opålitligt med avseende på realtidskrav för att kunna användas. Däremot, som i fallet med WebIris, när 
information ska förmedlas mellan olika delar av systemet över stora avstånd passar 
Internetkommunikation bra. Också möjligheten att interagera med systemet från andra plattformar 
underlättas om kommunikationen baseras på Internetprotokollen. Kommunikation över Internet kräver 
dock relativt mycket av hårdvaran då protokollen är komplexa. Hårdvaran som används i detta projekt (se 
avsnitt 2.3) representerar en typ av inbyggda system vars resurser är strax över gränsen för vad som krävs 
för att klara av kommunikation över Internet. Processorn är av 8-bitars-typ, precis som uppskattningsvis 
85 % av samtliga inbyggda system (Canosa, 2001). Ett annat, växande, användningsområde för denna typ 
av inbyggda system är för användning i hemmiljö. En rapport från Sun Microsystems beskriver att mer än 
en tredjedel (36% - 37%) av den amerikanska allmänheten är intresserad av att övervaka och kontrollera 
utrustning i sina hem via Internet (Sun Microsystems, 2001). Möjligheten att ansluta hushållsmaskiner, 
värmesystem och annan utrustning till ett lokalt nätverk i hemmet eller direkt till Internet är ett typiskt 
scenario där det inbyggda systemet måste kunna hantera Internetkommunikation trots begränsade resurser. 

Topp et al. (2003) identifierar fyra grundläggande, generella skäl till att man vill kommunicera med vad 
de kallar field devices, enheter på fältet: 

a) Operation / Monitoring 

b) Diagnosis / Monitoring 

c) Configuration 

d) Alarms 
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Figur 1. Olika scenarion för fjärrservice. Fritt efter Topp et al., 2003. 

 

Med punkt a) i figur 1 avses normal operation av enheten, att till exempel kunna läsa av ett mätvärde eller 
aktivera en strömbrytare, ventil eller liknande. 

Punkt b) innebär att man vill ha avläsningar av något värde som förändras över tiden, exempelvis 
temperaturer eller batteristatus. 

Punkt c) avser att man vill ändra enhetens konfiguration, inställningar av olika slag. 

Punkt d) larm, innebär att enheten själv tar initiativ till kommunikationen. Meddelanden om kritiska 
händelser skickas till en mottagare när vissa villkor uppfyllts.  

Att realisera denna kommunikation med XML-baserade protokoll är en utmaning på grund av 
resurskraven som ställs på implementationen när man arbetar med inbyggda system. van Engelen (2003) 
har, som diskuterats kort under introduktionen, identifierat tre orsaker till att XML är extra svårt att 
använda i inbyggda system: 
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 • Komplexitet. XML introducerar extra komplexitet i och med att det kräver tolkning (parsing). 
HTTP4, TCP/IP och Ethernet bidrar också till ökad komplexitet. Man jämför här med att 
kommunicera med enheten via noll-modemanslutning och seriell kommunikation. 

• Begränsningar. Inbyggda system har av naturen begränsat minne och begränsad CPU-kraft. Att i 
ett sådant system lägga till stöd för tolkning av XML kan vara problematiskt. 

• Mångordighet (verbosity). XML är mycket mångordigt jämfört med vad ett specialsytt protokoll 
kan vara. Detta innebär att mycket mera data ska behandlas, skickas och lagras, större buffrar 
behövs för att skicka och ta emot meddelanden. 

Den intuitiva lösningen på ovanstående problem är givetvis att helt enkelt lägga till mer minne och mer 
CPU-kraft, helst också ett operativsystem med multitasking, minneshantering och andra finesser. I 
realiteten betyder detta dock högre kostnad – en kostnad som vill undvikas i det längsta då sådana här 
system ofta används i stora kvantiteter. En högre utvecklingskostnad för att optimera mjukvaran kan då 
också motiveras genom lägre kostnad för hårdvara. 

Trots de utmaningar som van Engelen beskriver menar han ändå att XML är att föredra, i brist på bättre 
alternativ. Till fördelarna med XML räknar han plattformsoberoende, läsbart för människor, ett stort stöd i 
existerande tillämpningar och en popularitet som sannolikt innebär att ”XML is here to stay” (van 
Engelen, 2003, s. 13). 

 

2.1 Motivering 
Inbyggda system finns snart överallt kring oss och de blir allt mer kraftfulla. Att implementera stöd för ett 
standardiserat protokoll i en sådan begränsad miljö skulle innebära att man kan interagera med dessa 
system från en mängd olika klientapplikationer. Möjligheter för andra paradigmer än klient-server öppnas, 
exempelvis kan meddelandeskickning, push-teknik, asynkron kommunikation byggas ovanpå dessa 
protokoll. van Engelen hävdar att man kan implementera en komplett Web Service under 150 kB 
kodstorlek med hjälp av gSOAP-kompilatorn, inget konkret exempel uppvisas dock för att styrka detta. 
Topp et al. implementerar sitt system men diskuterar inte praktiska detaljer som rör 
hårdvarubegränsningar. De nämner endast att deras testimplementation med SOAP är i storleksordningen 
400kB och att detta borde kunna gå att minska 2-5 gånger. Detta sammantaget gör att ett mer praktiskt 
inriktat experiment för att utvärdera deras teorier kan vara intressant.  

 

2.2 WebIris 
WebIris är ett system som utvecklats av Ideus AB i Skövde (www.ideus.se). Systemet är en prototyp med 
syfte att illustrera fördelarna med övervakning av fysiska resurser. Figur 2 illustrerar den konceptuella 
designen av systemet. Systemet samlar in data från sensorer, sammanställer informationen, lagrar den och 
presenterar den för användaren med hjälp av ett webbgränssnitt. Förledet i namnet, Web, syftar på att 
informationen presenteras på webben. Efterledet syftar på en del av ögat, iris. Tanken med detta är att 
systemet ska ses som ett vakande öga över de objekt som övervakas, maskiner, robotar, portar eller 
liknande.  

I prototypen sitter sensorer monterade på ett antal portar i en industrilokal. Sensorerna kommunicerar med 
hjälp av radiokommunikation med en central enhet, kallad webbmodul. Denna webbmodul, benämningen 

                                                        
4  HTTP- Hyper Text Transfer Protocol (RFC 2965). Protokoll för kommunikation över 

Internet. Används typiskt ovanpå TCP/IP mellan webbläsare och webbserver för utbyte av 
information. 
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 syftar på att det är en mikrocontroller med inbyggd webbserver, vidarebefordrar meddelanden från och 
till sensorerna, och från och till en databasserver i ”andra änden”. Webbmodulen beskrivs närmare i 
kommande avsnitt. Ur databasen hämtas information till en webbserver för presentation för 
slutanvändaren. Användaren kan, via servern, skicka strängar till webbmodulen och få svar tillbaks. 
Typiska meddelanden är statusförfrågan, till exempel ”hur länge sedan är det port 17 fick service?”, och 
begäran om olika mätvärden, räknare, temperaturer och liknande.  

 

 
 

2.3 Webbmodulen 
I webbmodulen i systemet WebIris används en mikroprocessor från Atmel av typen AVR. Atmel AVR är 
en familj av mikroprocessorer som är mycket populär, tillverkaren hävdar att det är världens mest sålda 
mikroprocessor (www.atmel.com, 2004). Enligt domänexperter, anställda på Ideus AB, och användare 
(www.avrfreaks.com) har mycket av populariteten sitt ursprung i ett antal olika egenskaper som 

 

Figur 2. Konceptuell arkitektur för WebIris. 
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 processorfamiljen uppvisar: 1) Snabb – instruktionsuppsättningen är RISC5 och hastigheten är nära 1 
MIPS/Mhz. 2) Flyttbarhet – man kan enkelt flytta sitt program från en processor till en annan. Detta 
innebär att man kan programmera först och välja prestanda efteråt, man köper bara en större eller mindre 
processor i AVR-sortimentet och kompilerar koden för denna. 3) Modularitet – det är enkelt att öka eller 
minska utrustning på AVR-chipen. Minne, portar med mera kan enkelt läggas till eller tas bort. Och sist 
men inte minst,  
4) Bra verktyg – det finns ett stort utbud av diverse utvecklingsverktyg för AVR-plattformen: 
kompilatorer, länkare, avlusare, assemblerare, simulatorer, emulatorer, objektkodsverktyg, med mera.  

AVR ATmega128 är den kraftfullaste processorn i serien, och den har i korthet följande data: 

• Harvardarkitektur, skilda databussar för program och data. 

• 32 CPU-register. 

• 128 kB flashminne för program. 

• 4 kB SRAM internminne. 

• 4 kB EEPROM. Kan läsas och skrivas från programmet som körs. Beständigt, raderas inte vid 
strömbortfall. 

 
Figur 3 visar AVR Embedded Internet Toolkit (AVR-EIT), den hårdvaruplattform som används i detta 
projekt. Detta är en speciell variant av ATmega128 där internminnet utökats med 32kB externt SRAM 
internminne, en ethernet-krets och 2Mbit externt dataflashminne monterats på kortet. Dataflashminnet kan 
användas för att lagra filer (men program kan inte laddas härifrån). Mjukvaran som följer med inkluderar 
bland annat TCP/IP-stack, en minimal webbserver, en enkel ftp-server och ett filsystem för 

                                                        
5 RISC – Reduced Instruction Set Computer. Ett litet antal instruktioner som utförs snabbt 

(1 instruktion/processorcykel för de flesta instruktioner) antas öka den totala hastigheten och 
förenkla för programmeraren. CISC (Complex Instruction Set Computer) är motsatt strategi.  

 

 

Figur 3. AVR ATmega128 Embedded Internet Toolkit. (Atmel, 2001). 
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 dataflashminnet. TCP/IP-stacken följer RFC6 793 och RFC 1122. Detta innebär att grundläggande 
funktionalitet för TCP- och webbserver-funktionalitet uppfylls. (Det finns hundratals RFC som behandlar 
olika utvidgningar och förbättringar av olika Internetprotokoll.) 

 

2.4 Problemprecisering 
Formuleringen för problemet lyder: 

Finns det några fördelar med att använda ett standardiserat, XML-baserat protokoll istället för ett 
proprietärt, om det alls är möjligt med avseende på tillgängliga resurser, i ett inbyggt system. 

Problemet angrips genom att krav för kommunikationen analyseras och specificeras. Utifrån dessa krav 
jämförs tre olika protokoll. Det första är det nuvarande protokollet, det andra är XML-RPC och det tredje 
är SOAP. Testapplikationer implementeras för att undersöka egenskaper hos de olika protokollen. De 
intressanta bedömningsgrunderna är här i första hand resurskrav, i andra hand tillförlitlighet, i tredje hand 
underhållbarhet och återanvändbarhet, och i fjärde hand prestanda. 

• Resurskrav definieras i förhållandet till tillgängliga resurser – går det att implementera på 
testplattformen eller inte? 

• Systemets tillförlitlighet definieras som längd på tidsperioder som systemet är tillgängligt. Denna 
egenskap är viktig då den fysiska enheten kan vara svår att nå för att programmera/konfigurera om 
ifall programmet fastnar i ett inkonsistent tillstånd och inte svarar. 

• Underhållbarhet och återanvändbarhet kan relateras till attribut som ofta nämns i sammanhang 
med  ”The software crisis” 7, objektorienteringens fördelar etc. Det innebär att källkoden ska vara 
lätt att förstå, modulärt uppbyggd och lätt att anpassa och återanvända i andra projekt. Med andra 
ord egenskaper som är svåra att mäta. Försök till detta görs inte heller här – vi stannar vid en 
uppskattning av graden på ovanstående egenskaper. Det är likväl viktigt att ha dessa attribut i 
åtanke vid design och implementation av ett system. 

• Prestanda, på fjärde plats i listan över viktiga egenskaper, är däremot lätt att mäta. Prestanda kan 
bedömas exempelvis med antal avklarade förfrågningar per sekund eller hur lång tid varje 
förfrågan tar att behandla. I WebIris är dock ”tillräcklig prestanda” just tillräcklig; antalet anrop 
som måste klaras av per tidsenhet är inte så stort på grund av att en uppdateringsfrekvens på ett 
par sekunder är tillräcklig. 

Attribut som inte vägs in är bland annat säkerhet, tillgänglighet och pålitlighet. Säkerhet (både i 
betydelsen safety och i betydelsen security) är mycket viktigt att beakta men diskuteras inte i detta projekt 
på grund av omfattningen, området är stort nog för en separat studie. Tillgänglighet och pålitlighet 
(availability och dependability) tas inte upp därför att systemet WebIris inte är ett kritiskt system i den 
meningen att fel i systemet direkt kan orsaka skador på människor eller egendom. Det är dock indirekt 
kritiskt i den meningen att de objekt som passivt övervakas i sin tur kan vara orsaka skada på människor 
eller egendom om de fallerar.  

Testerna syftar till att ge svar på frågan om protokollet ifråga är möjligt att använda i systemet och hur väl 
det motsvarar kraven.  

 

                                                        
6 RFC – Request For Coments. De dokument som används för att diskutera och specificera 

standarder för Internet av IETF (Internet Engineering Task Force). 
7  ”The Software Crisis” – syftar på fenomenet att mjukvaruprojekt ofta blir försenade och 

dyrare än beräknat. (Pressman, 2000). 
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2.5 Mål 

Målet för projektet är att undersöka protokoll för kommunikation mellan webbmodulen och webbservern 
som uppfyller vissa kriterier för funktionalitet och utnyttjande av tillgängliga resurser. 

Vägen till detta mål kan delas in i följande nödvändiga delsteg: 

• Analysera vilken funktionalitet som krävs. Vad skall/skall inte kunna göras via protokollet? 
Jämför med de fyra scenarierna under kapitel 2.  

• Studera de aktuella protokollens specifikationer och specifika implementationer av dessa. Syftet 
är att säkerställa att de uppfyller kraven. Detta är också nödvändigt för att kunna klarlägga likheter 
och skillnader sinsemellan. Detta är i sin tur nödvändigt för att kunna välja system som i störst 
utsträckning uppfyller de givna kriterierna. 

• Testa och utvärdera protokollen i utvecklingsmiljön. Syftet är att verifiera funktionen i praktiken. 

Resultaten kan sedan förhoppningsvis diskuteras utifrån ett vidare perspektiv, ett större sammanhang, där 
erfarenheter från detta projekt kan tillämpas på andra miljöer och plattformar och på så sätt vara ett 
hjälpmedel för framtida utveckling. 
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3 Protokoll för kommunikation i resurssnåla system 
 

De protokoll som valts ut för studien undersöks vidare i detta avsnitt, och ett antal utvecklingsmiljöer för 
att implementera tillämpningar av protokollen studeras. 

3.1 Krav på ett protokoll för användning i webbmodulen 
I WebIris önskas en funktion som närmast kan modelleras som peer processes8. Denna modell innebär att 
alla noder kan agera både som servrar och klienter. I det aktuella scenariot handlar det bara om en nod, 
men funktionen är densamma. Enligt Topp et al. fyra scenarier ovan motsvarar detta ”operation” och 
”alarm”. Ett önskat protokoll måste stödja dessa båda scenarier för att vara fullt funktionellt: 

Scenario d), som innebär att webbmodulen tar initiativet till kommunikationen är viktigt för att förmedla 
larm om händelser i systemet. Scenario a) och c) – där webbmodulen agerar server - är viktigt för att 
kunna kommunicera med webbmodulen själv, antingen för att läsa av variabler, eller för att kunna ändra 
inställningar på enheten. 

I det nuvarande protokollet är scenario d) implementerat, med den avvikelsen att webbmodulen pollar 
servern med jämna intervall, oavsett om kommunikationen är befogad eller ej, det vill säga om någon 
händelse inträffat som ska kommuniceras till servern. Funktionen kan även ses som scenario a) med den 
skillnaden att rollerna mellan server och klient är ombytta – webbmodulen är klient och pollar servern 
med jämna intervall. 

Detta beteende kan modelleras med hjälp av RPC om både rollen som server och rollen som klient kan 
antas. 

Om protokollet dessutom baseras på en öppen standard öppnas möjligheterna att använda standardiserade 
verktyg för utvecklingen, detta leder till att utvecklingstiden förkortas. Med andra ord, underhållbarhet 
och återanvändbarhet förbättras. Om detta protokoll dessutom är textbaserat (i motsats till binärt) så 
förenklas felsökning och testning av kommunikationen (Allman, 2003). Det nuvarande protokollet som 
används för kommunikationen mellan webbmodulen och webbservern uppfyller det sistnämnda kravet 

3.2 Det nuvarande protokollet 
Webbmodulen i WebIris har i det nuvarande utförandet utrustats med ett program för att kommunicera 
över Internet med en webbserver, se figur 2. Kommunikationen initieras av webbmodulen för att 
minimera risken att ”fastna” i en brandvägg vars konfiguration man inte rår över (tanken är att nämnda 
brandvägg står hos en slutkund där systemet ska installeras). Det finns ännu ett praktiskt skäl till denna 
lösning: Server-sidan av systemet är implementerad i PHP-script, som inte har någon egen ”thread of 
execution” utan körs när webbservern får en förfrågan om att visa sidan med scriptet.   

All kommunikationen sker från webbmodulen till webbservern med HTTP GET, se kodlistning 1. 
 

 
I kodlistning 1 är ID är ett unikt identitetsnummer för enheten, action och moduledata beskrivs mer 
utförligt nedan. 

                                                        
8 Peer processes – Noder i ett distribuerat system som är likvärdiga. (Andrews, 2000). 

GET /iris2/iris.php?id=100&action=10&moduledata=xxxxxxx HTTP/1.0 
Host: www.ideus.se 

 
Kodlistning 1. HTTP-meddelande från webbmodulen till webbservern. 
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 Webbmodulen pollar webbservern med jämna intervall (9 sekunder i nuvarande konfiguration) för att 
kontrollera om ny data finns att ”tanka ner”. Data som ska hämtas från webbservern (”moduledata”) 
består av teckensträngar som innehåller information om ny konfiguration av modulen eller meddelande 
som ska skickas med radiokommunikation till sensorerna i systemet. 

Det finns ett antal olika scenarier – olika ”action”: Dels för att hämta data från databasen, dels för att 
uppdatera databasen. Action 1 används för att hämta data från databasen, se figur 4. De teckensträngar 
som hämtas sänds sedan av webbmodulen med radiokommunikation till någon sensor i dess nät. En sådan 
sträng är sammansatt av ett antal fält som mottagaren av strängen i sin tur tolkar. Mottagaren får på detta 
sätt ett kommando att utföra något, till exempel läsa av ett mätvärde och returnera svaret till 
webbmodulen.  
En action 1 sänds från webbmodulen till webbservern som svarar med action 2 om data finns att hämta, se 
figur 4. Action 3 är en bekräftelse på att data tagits emot, innehållet i fältet moduledata är då detsamma. 
Action 4 är en bekräftelse på bekräftelsen, även här är innehållet i moduledata detsamma. Om ingen ny 
data finns i databasen sänds en action 5 som svar på en action 1, se figur 5. 

 

 

Figur 4.  Data hämtas från databasen. 

 

 

 

Figur 5. Ingen ny data finns i databasen. 
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I figur 6 visas hur action 10 används för att uppdatera databasen med larm, meddelande eller 
loggningsdata. Det som skickas är strängar uppbyggda av fält, liknande de som beskrivits ovan. PHP-
scriptet på webbservern plockar isär meddelandet och uppdaterar databasen med informationen.  

I detta scenario sänds action 10 till databasen från webbmodulen som svarar med action 20 där nyttolasten 
är en kopia av den mottagna datan. Om webbmodulen finner att innehållet är detsamma som skickades sist 
så sänds en action 30 för att bekräfta mottagningen och avsluta överföringen. 

Sett till semantiken är modellen en variant på klassisk klient/server-arkitektur. Protokollet kan beskrivas 
som en konversation byggd ovanpå TCP/IP. I och med att TCP används som transportprotokoll borde inte 
alla dessa dubbelkontroller behövas – TCP är ett ”tillförlitligt protokoll”9. Orsaken till denna lösning är 
förmodligen en önskan om extra säkerhet – man vill verkligen försäkra sig om att överföringen skett 
100% felfritt. 

En sådan lösning introducerar dock andra aspekter som måste beaktas. Kommunikationen är inte längre 
tillståndslös (stateless). Detta medför att ordningen på meddelandena är viktig – detta är dock inget 
problem här då ena parten i kommunikationen (här webbmodulen) är blockerad i väntan på svar från förra 
meddelandet som sändes.  

Man måste också hantera fallet där databasen uppdateras mellan förfrågan om data, och bekräftelsen av 
datan. Dessa problem hanteras genom att en kolumn i databasen sätts för att indikera statusen på förloppet, 
vilken fas konversationen är i. 

Lösningen på övriga problem som skulle kunna uppstå är indirekt, en ny förfrågan görs var nionde sekund 
oavsett om den förra lyckades eller misslyckades. Detta ger en acceptabel tillförlitlighet då tillämpningen 
inte är tidskritisk. 

Detta protokoll är relativt enkelt uppbyggt, om än ganska svårt att förstå rent kodmässigt – det är inte 
intuitivt lätt att tolka tanken bakom implementationen – vilket i och för sig, i princip, inte spelar någon roll 
när det körs och fungerar, så länge man inte behöver ändra något. Nackdelarna med protokollet är i detta 
fall att olika delar av implementationen är starkt beroende av varandra, det är inte speciellt enkelt att 
implementera ny funktionalitet, vilket medför att underhållbarheten är låg. 

Fördelen med att anta rollen som klient som pollar servern med jämna mellanrum är att 
serverimplementationen blir enkel, detta är den naturliga rollen för ett PHP-script som körs på en 
webbserver – en GET- eller POST-förfrågan med tillhörande variabler satta processas av servern.  

                                                        
9    Kontrollsummor baserade på en-komplementsmetoden används för att kontrollera 

integriteten hos varje segment. Det finns emellertid en viss risk att ett segment med enskilda 
flippade bitar ändå matchar kontrollsumman, men den risken är väldigt liten. (Halsall, 2001).  

 

Figur 6. Databasen ska uppdateras med information från webbmodulen.  
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 Den uppenbara fördelen med protokollet är att det överensstämmer semantiskt sett med modellen av 
systemet i dess helhet och att det faktiskt är implementerat och fungerar. Det stöder scenario d) enligt 
figur 1. 

Nackdelen är låg underhållbarhet, det är krångligt att implementera ny funktionalitet, samt 
resursutnyttjande; att ständigt polla servern efter ny data är onödigt – det är bättre att spara resurser genom 
att ”vila” tills databasen uppdaterats med ny data. Också förfarandet med bekräftelser av meddelanden 
kräver mer resurser.   

 

3.3 XML-RPC 
XML-RPC förutsätter RPC-semantik och HTTP som transportmedel. Specifikationen av XML-RPC 
beskriver hur ett meddelande skall formateras och vilka datatyper som kan användas. De vanligast 
förekommande datatyperna i vanliga programmeringsspråk stöds, se tabell 1. 

 
Tabell 1. Datatyper i XML-RPC. 

 

 

<i4> eller <int> 
 

Heltal med tecken, fyra bytes. 

<boolean> Boolesk variabel, värde 0 eller 1 
<string> Sträng 
<double> Reellt tal med tecken, dubbel precision. 
<dateTime.iso8601> Datum och tid på formen 20040410T09:54:42 
<base64> Binärdata, base64-kodat. 
<struct> En struct har  <member>-element som i sin tur har <name> och 

<value>. Ex: 
 
<struct> 
    <member> 
         <name>lowerBound</name> 
            <value><i4>18</i4></value> 
    </member> 
    <member> 
         <name>upperBound</name> 
             <value><i4>188</i4></value> 
    </member> 
</struct> 
 
Struct kan vara nästlade – en struct kan innehålla en struct. 

<array> En array har ett <data>-element med obestämt antal <value>. Ex: 
 
<array> 
    <data> 
       <value><i4>12</i4></value> 
       <value><string>test av fält</string></value> 
    </data> 
</array> 
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Kodlistning 2 visar ett exempel på XML-formaterat meddelande. User-Agent, Host och Content-Length 
måste specificeras. Content-Type måste vara text/xml, övriga header-element är valfria. 

 
 

Ett svar är uppbyggt på liknande sätt, detta illustreras i kodlistning 3.  

 
 

POST /device HTTP/1.1 
Accept: */* 
TE: trailers 
Host: 192.168.2.151 
User-Agent: XML-RPC_Device_Data_Gathering_C_Client 
Connection: TE,Keep-Alive 
Date: Tue, 05 Mar 2002 11:24:53 GMT 
Content-Length: 287 
Content-Type: text/xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
   <methodCall> 
      <methodName>getDeviceStats</methodName> 
         <params> 
            <param><value><string>username</string></value></param> 
            <param><value><string>password</string></value></param> 
            <param><value><i4>0</i4></value></param> 
        </params> 
   </methodCall> 

 

Kodlistning 2.  XML-RPC meddelande. 

HTTP/1.1 200 OK 
Connection: close 
Content-length:  418 
Content-Type: text/xml 
Server: Lightweight XMLRPCserver 
 
<?xml version="1.0"?> 
<methodResponse> 
  <params> 
  <param> 
  <value><struct> 
      <member><name>status</name><value><int>1</int></value> 
    </member> 
      <member><name>lastCommand</name><value><string>reboot</string></value> 
    </member> 
     <member><name>currentState</name><value><string>Normal 
Operation</string></value> 
    </member></struct></value></param></params> 
</methodResponse> 

 
Kodlistning 3. Exempel på XML-RPC svar. 
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Om något fel inträffat kan svaret istället för <methodResponse> innehålla <fault> som består av ett värde; 
en <struct> med två element - ett heltal <faultCode> och en sträng <faultString>, se kodlistning 4.  

 
 

Specifikationen är enkel och tydlig, enkelhet var också det viktigaste målet när protokollet skapades,  
Winer (1995). Låg grad av valfria inslag, lågt antal datatyper bidrar till att hålla implementationer av 
specifikationen enkla.  
 

3.4 SOAP  
Simple Object Access Protocol är ett XML-baserat, tillståndslöst, objektorienterat, 
programmeringsspråkoberoende och plattformsoberoende metod för att strukturera information och 
datastukturer (W3C, 2004).  

Specifikationer (version 1.1) av och rekommendationer (version 1.2) av SOAP förutsätter, i motsats till 
XML-RPC, inget om transportmetod eller applikationssemantik. SOAP specificerar hur data ska 
serialiseras och struktureras och lämnar övrigt till den specifika implementationen. Trots att XML-RPC 
och SOAP båda bygger på XML och båda har enkelhet högt upp på listan över designmål, skiljer de sig åt 
mycket. SOAP är mer omfattande och har mer finesser. Det är också mer generellt än XML-RPC. 
Framförallt kan det vara enklare att mappa datatyper från aktuellt programmeringsspråk till XML med 
SOAP än med XML-RPC. Detta beror på att SOAP utnyttjar mer av möjligheterna med XML. Exempel 
på detta är att SOAP stöder polymorfa datatyper, klasser, arv och pekare. Man kan även definiera egna 
datatyper i SOAP. Detta realiseras genom att använda komplexa datatyper i XML med hjälp av scheman 
och namnrymder. I kodlistning 5 visas ett exempel på ett SOAP-meddelande. 

. 

. 

. 
<methodResponse> 
   <fault> 
      <value> 
         <struct> 
           <member> 
              <name>faultCode</name> 
              <value><i4>3</i4></value> 
            </member> 
            <member> 
               <name>faultString</name> 
               <value><string>Internal error.</string></value> 
            </member> 
         </struct> 
      </value> 
   </fault> 
</methodResponse> 

 
Kodlistning 4. Felmeddelande i XML-RPC. 
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Skillnaderna mellan version 1.1 och 1.2 av SOAP är ganska många, men det rör sig mest om detaljer. Då 
detta inte har någon relevans för det fortsatta arbetet, som vi ska se i nästa kapitel, beskrivs det inte här. 
(För mer information, se http://www.w3.org.) 

3.5 Skillnader och likheter mellan XML-RPC och SOAP 
Vissa skillnader mellan XML-RPC och SOAP har redan framkommit i de två tidigare avsnitten, här 
utvecklas dessa skillnader vidare. 
Specifikationen för XML-RPC är enkel, endast tre A4 sidor lång. Specifikationen för SOAP version 1.1 är 
31 sidor och standardförslaget för SOAP version 1.2 är 143 sidor långt. Detta säger ganska mycket om den 
relativa komplexiteten hos specifikationerna. Implementationer av de olika specifikationernas uppvisar 
dock inte nödvändigtvis så oerhört stor skillnad i komplexitet (inte förhållandet 10 mot en, det vill säga). 
I detta arbetes sammanhang är det värt att notera att SOAP-specifikationen kan skalas ner, man kan göra 
en SOAP-tjänst som inte använder alla delar av specifikationen.  

<?xml version='1.0' ?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  
 <env:Header> 
  <m:reservation xmlns:m="http://travelcompany.example.org/reservation"  
          env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next" 
           env:mustUnderstand="true"> 
   <m:reference>uuid:093a2da1-q345-739r-ba5d-pqff98fe8j7d</m:reference> 
   <m:dateAndTime>2001-11-29T13:20:00.000-05:00</m:dateAndTime> 
  </m:reservation> 
  <n:passenger xmlns:n="http://mycompany.example.com/employees" 
          env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next" 
           env:mustUnderstand="true"> 
   <n:name>Åke Jógvan Øyvind</n:name> 
  </n:passenger> 
 </env:Header> 
 <env:Body> 
  <p:itinerary 
    xmlns:p="http://travelcompany.example.org/reservation/travel"> 
   <p:departure> 
     <p:departing>New York</p:departing> 
     <p:arriving>Los Angeles</p:arriving> 
     <p:departureDate>2001-12-14</p:departureDate> 
     <p:departureTime>late afternoon</p:departureTime> 
     <p:seatPreference>aisle</p:seatPreference> 
   </p:departure> 
   <p:return> 
     <p:departing>Los Angeles</p:departing> 
     <p:arriving>New York</p:arriving> 
     <p:departureDate>2001-12-20</p:departureDate> 
     <p:departureTime>mid-morning</p:departureTime> 
     <p:seatPreference/> 
   </p:return> 
  </p:itinerary> 
  <q:lodging 
   xmlns:q="http://travelcompany.example.org/reservation/hotels"> 
   <q:preference>none</q:preference> 
  </q:lodging> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

Kodlistning 5.  Exempel på SOAP-meddelande. (www.w3.org). 
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 Den kanske viktigaste skillnaden ur applikationsprogrammerarens synvinkel är trots allt att SOAP kan 
skicka objekt, det kan inte XML-RPC.  

XML-RPC innebär RPC-semantik, medan SOAP inte förutsätter något om applikationsspecifik semantik. 
Detta gör att modeller som peer-to-peer och event-based message passing, prenumereration på händelser, 
med flera, är mer naturligt att realisera med SOAP än med XML-RPC. XML-RPC är gjort för RPC, andra 
paradigmer går att implementera ”ovanpå” XML-RPC, med risk för att det blir obskyrt och konstlat 
(Andrews, 2004). 

I ett större perspektiv, distribuerade system i stort, så är XML-RPC och SOAP dock mycket lika. De är 
medel för att kommunicera strukturerad data mellan noder. De har ingen ambition att hantera saker som 
till exempel DCOM, CORBA och RMI angriper: globala, unika referenser till objekt, skapande av objekt 
på andra noder, distribuerad skräphantering10, distribuerad felhantering, med mera. 

 

                                                        
10    Teknik hos run-timemiljön för att radera objekt som inte längre refereras av något annat 

objekt.  
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4 Implementationer, bibliotek och utvecklingsverktyg för 
SOAP och XML-RPC 

 

Då en hel implementation från grunden förväntas bli ganska omfattande undersöks här vad som gjorts 
tidigare som kan komma till användning i projektet. Frågan är hur omfattande implementation som ska 
göras och om det är bättre att använda existerande kod eller skapa ny. Figur 7 försöker illustrera denna 
tanke. I detta avsnitt beskrivs de existerande implementationer, bibliotek och utvecklingsverktyg som 
studerats i detta syfte och hur väl de bedöms kunna användas i det fortsatta arbetet. 
 

 

Det finns ett antal utvecklingsmiljöer, SDK11 och kodbibliotek för att utveckla applikationer som använder 
XML-RPC eller SOAP för kommunikation. Syftet med dessa verktyg är att abstrahera bort detaljer som 
rör hur datakommunikationen fungerar och låta utvecklaren koncentrera sig på applikationslogiken. 
Graden av transparens som de olika verktygen erbjuder varierar dock mycket, alltifrån gSOAP där 
utvecklaren inte märker något av den underliggande XML-hanteringen till Embeddable Lightweight XML-
RPC Server beskriven i Doctor Dobbs Journal (i fortsättningen förkortad EMLXS) där utvecklaren har 
”närkontakt” med tolkningen av XML (Jones, 2003). 

De verktyg som valts ut för denna studie är de som riktar sig mot inbyggda system eller stödjer C. C för 
att utbudet av verktyg för utveckling på den aktuella testplattformen är huvudsakligen inriktat på detta 
språk. 
 
Som vi ska se i denna studie kräver samtliga bibliotek en implementation av sockets för att fungera, utom 
XML-RPC-EPI som inte har någon transportmetod alls implementerad. Sockets-API är standard i vanliga 
PC-operativsystem, men på den aktuella testbädden finns ingen sockets-implementation. Endast TCP-
primitiver finns att tillgå. Detta problem diskuteras närmare i nästa kapitel - implementation. 

Det SDK som framstått som bäst ur användarsynvinkel är gSOAP. Det känns mest gediget och komplett. 
gSOAP faller dock för vidare användning i detta arbete, på grund av krav som identifierats nedan.  

                                                        
11  Software Development Kit. Hjälpbibliotek för att utveckla mjukvara. 

 

Figur 7  Konceptuell skiss över förhållandet mellan 
existerande och nödvändig funktionalitet. 
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 Det verktyg som valts ut för vidare användning i detta arbete är Tim Jones EMLXS (Jones, 2003). Det är 
en implementation av en XML-RPC-server som passar bra för anpassning till AVR-plattformen. EMLXS 
är ingen SDK i egentlig mening. Syftet med implementationen är att illustrera, för en tidskriftsartikel, 
möjligheter med XML-RPC i inbyggda system. 

 

4.1 gSOAP 
gSOAP är utvecklat av Robert van Engelen med flera (van Engelen och Gallivan K. 2002, van Engelen, 
Gupta G. och Pant S. 2003, van Engelen 2003). Det är en kompilator som utifrån en header-fil genererar 
stubb- och skelett-kod för de metoder man specificerat. Man kan även utgå direkt från en WSDL-fil12 för 
att generera filer. Detta är ett snabbt sätt att skapa en Web Service-klient, man kan direkt skriva sin kod i 
den genererade filen, kompilera och köra. gSOAP-runtimemiljön tar hand om all serialisering och 
parsning av kommunikationen. Man kan köra tjänsten som CGI-script i en webbserver, som stand-alone 
server, Apachemodul, eller ISAPI för IIS13. Genom olika inställningar och kompilatorflaggor stöds RPC-
semantik, asynkron meddelandeskickning, peer-to-peer-semantik, det är med andra ord ett mycket 
komplett vertyg för utveckling av Web Services. Detta utan att det ”kostar” speciellt mycket, en enkel 
testapplikation under Linux är på ca 150 kB. För vidare användning i detta arbete faller dock gSOAP på 
grund av ett antal orsaker: 

• Sockets med select krävs. Sockets är en abstraktion (API) för att kommunicera på ett homogent 
sätt oberoende av underliggande detaljer, och härstammar från BSD-Unix. Sockets med select() är 
en förbättrad variant som innebär att man kan multiplexa genom att ”fråga” en socket om det finns 
något på den, om inte så kan man göra något annat, man behöver inte blockeras tills man tagit 
emot ett meddelande. Detta är en stor förbättring mot traditionella sockets. Tyvärr är det för 
komplext (Gray, 1998) för att implementera på plattformen som används i detta projekt.  

• Runtime-miljön som länkas in vid kompilering är svår att anpassa till AVR-plattformen. Runtime-
miljön är en del som inte går att dela upp – den är inte modulärt uppbyggd.  

• Den struktur som initieras när man deklarerar en runtime-miljö av typen gSOAP innebär (med 
AVR:s datatyper) nästan 5 kB (4850 Bytes). Detta är väldigt stort i sammanhanget, då vi endast 
har 32kB internminne att tillgå. 

På grund av detta är gSOAP ute ur bilden i detta projekt. gSOAP kan dock rekommenderas till den som 
ska utveckla Web Services på plattformar med mera resurser. 

 

                                                        
12  WSDL – Web Service Description Language. Språk för att beskriva gränssnitt för Web 

Services. 
13  ISAPI för IIS – Internet Service API är en modul som körs ihop med webbservern. 

 IIS - Internet Information Services. Webbserver från Microsoft.  
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4.2 XML-RPC-C 
XML-RPC-C är ett bibliotek för enkel utveckling av XML-RPC-applikationer i C och C++ skrivet av Eric 
Kidd. Biblioteket är öppen källkod och kan användas under en generös licens. Tyvärr är dokumentationen 
bristfällig vilket gör det lite svårt att använda. XML-RPC-C använder Expat (se nedan) för att tolka 
(parse) XML-dokument. XML-RPC-C kräver även libWWW (se nedan) och Abyss webbserver. Ett annat 
krav på operativsystemet där applikationer utvecklade med hjälp av XML-RPC-C ska användas är en 
sockets-implementation. Detta finns inte, som nämnts tidigare, i den aktuella testmiljön.  

På grund av dessa beroenden kommer inte biblioteket till någon fortsatt användning i detta projekt, enbart 
objektfilen för grundfunktionerna i libWWW är 180 kB.  

 

4.3 XML-RPC-EPI 
XML-RPC-EPI är som XML-RPC-C ett bibliotek för att implementera stöd för XML-RPC i applikationer, 
detta bibliotek stöder dock endast C (i motsats till XML-RPC-C som även har stöd för C++). Biblioteket 
är öppen källkod, skrivet av Dan Libby på Epinions (www.epinions.com) och fritt att använda under en 
generös licens från Epinions. XML-RPC-EPI använder, som XML-RPC-C, också Expat (se nedan) som 
XML-parser. XML-RPC-EPI har ingen transportmetod implementerad. Det är upp till användaren att välja 
och tillämpa metod för själva överföringen av data. XML-RPC-EPI framstår som ett tänkbart alternativ av 
verktyg att använda i detta projekt, dock visar sig An Embeddable lightweight XML-RPC server vara 
bättre, på grund av lägre komplexitet.  

 

4.4 Embeddable lightweight XML-RPC Server (EMLXS) 
”An Embeddable lightweight XML-RPC Server” är titeln på en artikel av Tim Jones, publicerad i Doctor 
Dobbs Journal i juni 2003 (Jones, 2003). Artikeln beskriver en applikation som utvecklats i syfte att visa 
en minimal implementation av en server för XML-RPC, för användning i inbyggda system. En enkel 
XML-parser ingår. Koden är totalt endast 1110 rader med kommentarer – klart minst av de olika 
implementationer som studerats här. (gSOAP är till exempel på 12300 rader och XML-RPC-C på 11000 
rader.)  

Detta verkar vara en bra implementation att försöka anpassa till AVR-plattformen på grund av sin 
enkelhet. Det som talar emot detta är att även denna implementation kräver sockets med select.  
EMLXS har också en begränsning när det gäller att följa standarden XML-RPC. Datatypen array stöds 
inte. Detta har ingen avgörande betydelse i detta arbete, men alla avsteg från standarden är en brist. 

 

4.5 LibWWW 
XML-RPC-C kräver, som nämnts ovan libWWW för kommunikation. LibWWW från W3C14 är ett 
bibliotek för att förenkla utveckling och experimenterande med webbaserade applikationer, protokoll, 
tjänster och liknande. Biblioteket har en stor mängd hjälpfunktioner för att kommunicera via HTTP, FTP 

                                                        
14  W3C - World Wide Web Consortium, är en sammanslutning med över 500 medlemmar 

från ledande industrier, forskningsinstitutioner, standardiseringsorgan och regeringar samt 
EU. Dessa finansierar verksamheten tillsammans med statliga bidrag. W3C arbetar med att 
utveckla tekniska protokoll och standarder för webben. Målet är att leda Internet till dess 
fulla potential genom ett öppet samarbete. (W3C, 2004 och Susning.nu, 2004). 
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 och SMTP, såsom kryptering, komprimering och så vidare. Det är däremot inte lämpat för användning i 
inbyggda system. Ur detta projekts perspektiv är systemet alldeles för stort 

 

4.6 Expat 
Expat XML-parser är ett öppen-källkods-projekt som drivs av James Clark, en av dem som skapade 
specifikationen för XML. Expat används, som nämnts ovan, av XML-RPC-C och XML-RPC-EPI för 
hantering av XML-dokument. Expat används i flera stora projekt, bland annat i Mozilla  
(www.libexpat.org, 2004). Därmed kan man anta att verktyget håller god kvalitet. Objektfilerna under 
Linux är totalt 40kB och detta talar för att det ska kunna gå att porta till AVR-plattformen. Detta arbete 
har inte fullföljts, den parser som använts i EMLXS-implementationen är betydligt mer lämplig än Expat 
för detta projekt. Detta på grund av sin enkelhet. 

 

4.7 Slutsats av förstudien 
Bedömningsgrunderna för verktyg att använda i det fortsatta arbetet är främst ”yttre krav”, det vill säga 
andra källkodsbibliotek som krävs av verktyget, särskilda datatyper som utnyttjas, eller specifikt API som 
krävs (som i fallet med sockets med select()). 

Tim Jones Embeddable Lightweight XML-RPC Server framstår i detta ljus som en möjlig utgångspunkt 
för fortsatt utveckling av XML-RPC på AVR-plattformen. Detta innebär att SOAP därmed läggs åt sidan i 
detta projekt. SOAP-meddelanden är till betydligt större del än XML-RPC meddelanden dynamiskt 
sammansatta vilket ger mer krav på internminne vid analys. En parser för XML-RPC kan göras mindre 
och enklare tack vare att specifikationen är mer restriktiv. Verktyget som studerats för utveckling av 
SOAP-baserade tjänster, gSOAP, verkar främst vara avsett och lämpat för plattformar med större resurser 
än AVR-EIT, när det gäller minne. Då inget annat verktyg för utveckling av Web Services med SOAP än 
gSOAP undersökts utesluter detta vidare användning av SOAP i detta arbete. När det gäller verktyg för 
Web Services som stöder SOAP så refereras i litteraturen oftast avancerade utvecklingsmiljöer som 
Microsoft Visual Studio.NET, Sun Microsystems SunONE och IBM WebSphere  (Laird, 2002; Udell, 
2002; Canosa, 2001). Dessa är för resurskrävande för utveckling på AVR-plattformen. 

Det fortsatta arbetet i projektet kommer att fokuseras på att, med utvalda delar av EMLXS, implementera 
stöd för XML-RPC på AVR-plattformen. Denna implementation kallas Embedded Lightweight XML-RPC 
for AVR (EMLXS-AVR). 

 

4.8 Val av kompilator 
När det gäller kompilatorer och andra verktyg för utveckling på AVR-familjen finns det ett antal 
utvecklingsmiljöer att välja mellan. ImageCraft C Compiler for AVR  (ICCAVR) är den som använts i 
detta projekt - här diskuteras kort varför valet föll på detta verktyg.  
Ordet kompilator används i detta avsnitt i vissa fall underförstått som en förkortning för kompilator, 
länkare och assemblerare.    

GCC, GNU compiler Collection finns (naturligtvis) för AVR-familjen. Ett stort antal projekt som bygger 
på GCC och riktar sig till AVR:s processorer finns. Simulator, debugger, ISP15, med mera finns i öppen-
källkodsvarianter. GCC för AVR är beroende av AVR-libc (http://savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/), 

                                                        
15  ISP – In-systems programmer. Läser och skriver program och data till chipet (ROM). 



____________________________________Stefan Pettersson 2004____________________________________ 

 

- 22 - 

 libc för AVR. Då Ethernet är ovanligt i kombination med AVR-processorer finns det inget stöd i AVR-
libc för nätverkskommunikation.  

Den källkod som medföljer AVR-EIT (och har TCP/IP-stacken implementerad) kan inte enkelt anpassas 
för användning med GCC. Standarden när det gäller inkluderingsfiler skiljer och vissa datatyper 
överensstämmer inte. Dessa orsaker och krav bidrar till att GCC inte har använts i detta arbete. 

ImageCraft C Compiler for AVR är en lättanvänd utvecklingsmiljö. Den är inte speciellt funktionsrik, 
fokus ligger på grundfunktionerna redigering och kompilering. Denna kompilator genererar objektfiler 
både i HEX-format för direkt nedladdning till mikrocontrollern och COFF-format med 
debuggningsinformation. COFF är det filformat som AVR-Studio (se nedan) använder för simulering och 
debuggning.  
 
IAR Systems är ett svenskt företag som gör kompilatorer och andra verktyg för utveckling av applikationer 
för inbyggda system. Deras kompilator och utvecklingsmiljö för AVR är mycket bra, enligt avrfreaks 
(www.avrfreaks.com). Den har inte använts i detta projekt på grund av kostnaden, cirka 30.000 SEK 
enligt domänexperter på Ideus AB. (En absolut prisuppgift finns inte tillgänglig från IAR.) 

Kompilatorer för Basic och Pascal finns också att tillgå, men har inte undersökts som alternativ i detta 
arbete. C bedöms vara mer lämpat för användning i detta projekt än Pascal och Basic på grund av att C 
generellt genererar effektivare kod.  

Valet faller på Imagecraft därför att den kod som skickas med systemet vid leverans kompilerar 
omedelbart utan konverteringar med denna kompilator. IDE16 som kompilatorn är integrerat i erbjuder 
också andra nyttiga verktyg som ISP och bra hjälpfunktion.  

För simulering och debuggning används AVR-Studio från tillverkaren av AVR, Atmel (www.atmel.com).  
AVR-Studio har ingen kompilator för C (endast för assembler) men funktionerna för debuggning, 
simulering, emulering och ISP är bra. (Debuggern visar vid debuggning C-källkoden, med hjälp av 
debuggningsinformationen från objektfilen.) 

Den version av ICCAVR som använts är en demoversion som är fri att använda obegränsat så länge man 
inte utnyttjar funktionen för kodkomprimering.  

 

                                                        
16  IDE – Integrated Development Environment. Grafisk utvecklingsmiljö. 
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5 Implementation av EMLXS för AVR 
Utgångspunkten för implementationen av det nya protokollet är källkoden från den ursprungliga EMLXS 
samt den källkod som levereras med AVR Embedded Internet Toolkit. Dessa anpassas och kombineras 
med egen implementation för att nå målet: ett resurssnålt kommunikationsprotokoll baserat på standarder, 
för användning i webbmodulen. 

Två möjliga utvecklingsstrategier kan urskiljas för att uppnå detta mål: 

• Antingen en XML-RPC-server där man kan registrera callbacks17 eller  

• en inbyggd XML-RPC-server kombinerad med en inbyggd XML-RPC-klient. 

Det första alternativet motsvarar scenarier a) och b) från Topp et al. modell (se figur 1). Det andra 
alternativet motsvarar med denna semantik scenarier a) och d). Alternativen bedöms båda två kunna 
uppfylla kriterierna för ett funktionellt protokoll. Det första alternativet framstår som det som är att 
föredra med avseende på en ”renare” implementation – semantiken blir klarare med endast server-funktion 
istället för att stödja både klient och server-implementation. Tanken är att när något inträffar i systemet 
som ska utlösa ett larm – i systemet WebIris till exempel en verkstadsport som fastnar i halvöppet läge – 
så utförs den registrerade callback-funktionen. Denna funktion anger ett IP-nummer och andra detaljer 
som servern ska använda för att skicka larmet. Mottagaren är lämpligen – i fallet med WebIris en XML-
RPC-server på maskinen där databasservern körs – men kan exempelvis även vara e-postmottagare eller 
en SMS-applikation. Fördelen med det andra alternativet är att man kan tänka sig en modulär design av 
applikationen där server-funktion och/eller klient-funktion kan användas oberoende av varandra. 

När det gäller resursutnyttjande bedöms de två alternativen vara likvärdiga, möjligen kan kodstorleken 
vara något större för alternativ två, en inbyggd XML-RPC-server kombinerad med en XML-RPC-klient, 
på grund av fler antal rader programkod för att realisera funktionen. Användningen av internminne är mer 
kritiskt för implementationen, men också denna bedöms vara likvärdig för de två alternativen.  

Baserat på detta resonemang väljs det första alternativet för att implementera EMLXS för AVR. Detta 
alternativ beräknas resultera i en ”renare”, tydligare design, där semantiken hos protokollet återspeglas i 
designen. 

När det gäller implementationen kan ett antal utmaningar identifieras: 

• Kodstorleken måste minskas i AVR-EIT-källkoden; funktioner som inte ska användas måste 
rensas bort, storleken på buffrar måste ses över och datastrukturer optimeras där det är möjligt. 

• Den ursprungliga EMLXS använder sockets för kommunikationen, men socketsimplementation 
finns inte i AVR-EIT-källkoden. Detta måste lösas. 

• Datatyper i den ursprungliga EMLXS-källkoden måste kontrolleras, och eventuellt anpassas, för 
användning på 8-bitars arkitektur. 

Källkoden som medföljer AVR-EIT anpassas till EMLXS-AVR på följande sätt: funktioner för drivrutiner 
med mera behålls intakta, och funktioner för FTP-server webbserver tas bort. Då designen av AVR-EIT-
källkoden i stor utsträckning sammanfaller med TCP/IP-modellens lagrade arkitektur kan detta illustreras 
med hjälp av TCP/IP-modellen, se figur 8. 

 

                                                        
17  Callback – funktion som exekveras av en annan funktion, till exempel när ett avbrott sker 

eller en händelse inträffar – ett gränsvärde har överskridits eller liknande. 
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Figur 8. TCP/IP-modellen. Fritt efter Halsall (2001). 

Lager 5, applikationslagret enligt TCP/IP-modellen, byts ut. Från att i AVR-EIT bestå av webb- och FTP-
server, ersätts den med EMLXS för AVR (EMLXS-AVR). De lägre lagren behålls intakta, drivrutiner för 
nätverkskort, Ethernet och IP används omodifierade i den nya implementationen. Också TCP-
implementationen används från AVR-EIT-källkoden, dock modifieras storlekar på buffrar och antalet 
maximala tillåtna samtidiga anslutningar för att passa EMLXS-AVR.  
 
Vissa anpassningar görs i Tim Jones EMLXS-implementation för att anpassa den till AVR-plattformen: 

• Transportmetoden, som är implementerad med hjälp av sockets med select i EMLXS, ersätts med 
en egen implementation där TCP-primitiver (TCPpassiveOpen, TCPactiveOpen, TCPget, 
TCPsend, med flera) används för att buffra, skicka och ta emot data.  

• XML-parsern konverteras för att hantera radbytestecken med CR-LF och LF. 
Originalimplementationen hanterar endast radbyte med LF, men när kommunikationen sker med 
Windows-maskin (som är fallet under utvecklingen av EMLXS-AVR) kodas radbyten med CR-
LF. 

• Datatyper anpassas till AVR-plattformen: Notationen för sockets och filedescriptors skiljer sig 
från ANSI-standard i AVR-EIT-källkoden. Dessa datatyper anpassas till AVR-EIT:s datatyper. 
AVR-EIT använder som standard datatypen char som returvärden från subrutiner, detta används 
dock inte i de nya delarna av koden för EMLXS-AVR, utan int används. Besparingen på en byte 
(från 2 till 1 byte) för varje returvärde bedöms inte vara så stor att det motiverar den större risken 
för fel och lägre läsbarheten av källkoden som denna effektivisering skulle introducera.  

• All data som är statisk: strängar med felmeddelanden, strängar som används för att bygga upp 
meddelanden och så vidare, ändras till konstanta med hjälp av const. Detta resulterar i att datan 
läggs i programminnet istället för i .bss-arean (oinitierat stackminne). Därmed används 
programminne för att spara på dataminne (programminnet är 128kB och dataminnet är 32kb). 
Priset för att ”spara” minne på detta sätt är en klockcykel extra när varje variabel används, plus 
lite mer komplexitet vid programmeringen, variabeln måste läsas från flashminnet med hjälp av 
en speciell funktion avsedd för läsning från detta minne. 

• Storlek på buffrar anpassas till AVR (de minskas). 
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 Med hjälp av EMLXS-AVR implementeras sedan ett antal XML-RPC-metoder på AVR-EIT för att testa 
funktionen och undersöka om den önskade funktionaliteten kan uppnås. 

Att implementera funktioner i EMLXS-AVR är enkelt: Man lägger till sin nya funktion som en rad i 
funktionen userInit() i init.c (se kodlistning 6) för att koppla namnet hos funktionen till själva funktionen, 
sedan implementerar man funktionskroppen i userfunc.c. Dataflödet för EMLXS-AVR illustreras i figur 9. 
Hur parametrar konverteras till och från XML-RPC, och hur kommunikationen fungerar är bortabstraherat 
för användaren.  
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Figur 9. Dataflöde i EMLXS. Fritt efter Jones, 2003. 

 

 

void userInit( void ) 
{ 
  int ret; 
  /* Add your new methods here */ 
  ret = addMethod(  controlLEDS       ,  "controlLEDS" ); 
  ret = addMethod(  sendString        ,  "sendString" ); 
  ret = addMethod(  configAVR         ,  "configAVR" ); 
  ret = addMethod(  getStats          ,  "getStats" ); 
  ret = addMethod(  registerCallback  ,  "registerCallback" ); 
}   

 
Kodlistning 6. Del av init.c. 
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 De XML-RPC-metoder som implementerats är följande: 

• controlLEDS( int led_number , string operation  ). Tänder eller släcker 
någon av de fyra lysdioderna på chipet. 

• getStats( ). Svarar med enhetens inställningar. (IP-nummer, MAC-adress och om DHCP är 
”till eller från”.) 

• sendString( string message ). Sänder en sträng via radiokommunikation. 

• configAVR( ). Ändrar inställningar på enheten. (Slå av eller på DHCP, ändra IP-nummer eller 
MAC-adress.) 

• registerCallback( int IP0, int IP1, int PORT , string HANDLER ). 
Registrerar en mottagare av kommande meddelanden från webbmodulen.  

getStats() och configAVR() stöder tillsammans scenario c) enligt Topp et al. fyra scenarier. 
registerCallback() stöder scenario b). Då implementationen även bygger på en standard, XML-
RPC, uppfyller den därmed kriterierna för ett användbart protokoll enligt 3.1 ovan. Betydelsen av detta 
diskuteras mer utförligt i nästa kapitel, resultat. 

En svaghet finns i dagsläget hos implementationen som påverkar tillförlitligheten negativt: På grund av 
problem med filsystemet lagras uppgifterna för callback-funktionen och konfigureringsinformationen 
(registerCallback() och configAVR())inte i beständigt minne (EEPROM). Detta medför att 
vid eventuellt strömbortfall på enheten så tappas den informationen, och kan inte läsas tillbaka igen vid 
omstart. Om produktionskvalitet ska uppnås är denna defekt oacceptabel, men det påverkar inte 
utprovningen av själva protokollet i detta projekt. Problemet bedöms kunna lösas, givet mera tid.  

En annan svaghet i implementationen är att meddelanden buffras i sin helhet. Effekten av detta är att 
största nyttolasten på meddelanden är 400 tecken. Det är tillräckligt för de metoder som servern hanterar 
nu, men kanske är otillräckligt när nya metoder ska läggas till. En förbättring vore att tolka meddelanden 
”on-the-fly”, det vill säga att meddelandet tolkas i omgångar och variabler sparas undan allteftersom de 
påträffas. Buffern frigörs sedan för nästa X antal tecken som läses in och tolkas på samma sätt. Detta vore 
särskilt effektivt med tanke på XML:s pratighet. Metainformationen som omger applikationsdatan kan helt 
enkelt ”slängas” så fort den har gjort sitt jobb, vilket är att berätta vilken variabel eller datatyp som den 
innesluter. 

En tredje svaghet är att bristen hos den ursprungliga EMLXS-implementationen, att datatypen array inte 
stöds, inte har åtgärdats i EMLXS-AVR. Orsaken är att datatypen inte använts under utvecklingen och att 
andra uppgifter prioriterats högre. 
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6 Resultat 
 

Baserat på implementationen och bedömningen att svagheterna i implementationen kan åtgärdas, givet 
mera tid, diskuteras här de resultat som uppnåtts i projektet. 

En XML-RPC-server med ett par metoder fungerar och körs på AVR-EIT. SOAP har inte kunnat 
användas på målplattformen på grund av för stora resurskrav. 

Är då XML-RPC mer lämpat än det nuvarande protokollet för systemet WebIris? Är XML-RPC mer 
lämpat än det nuvarande protokollet för inbyggda system i allmänhet? Är det värt mödan att göra vidare 
försök med att implementera stöd för SOAP på den aktuella plattformen, eller andra små inbyggda 
system?  

Svaret på den första frågan är: Nej. I WebIris har det existerande protokollet fördelen av att vara utprovat 
under en längre tid, jämfört med EMLXS-AVR. Tillförlitligheten är förmodligen högre. Men om eller när 
systemet ska genomgå någon förändring, till exempel vad gäller tillämpning, arkitektur eller anpassning 
till annan miljö är det dock aktuellt att omvärdera denna bedömning på nytt. I en sådan situation bedöms 
EMLXS-AVR ha ett övertag mot det nuvarande implementationen tack vare bättre mjukvarudesign och 
enklare anpassning till nya uppgifter.  Den testning under realistiska förhållanden som webbmodulen 
måste genomgå i en sådan situation innebär ingen skillnad mot test som alltid bör utföras när ett nytt 
system ska tas i drift. 

Svaret på den andra frågan är: Ja. Vikten av att använda standarder för att öka graden av återanvändbarhet, 
eller användbarhet överhuvudtaget, är stor (Halsall, 2001).  

Svaret på fråga nummer tre är: Det beror på. Övervägandet om man ska använda SOAP eller XML-RPC 
är ett viktigt beslut som bör tas i ett tidigt skede vid utvecklingen av ett system. Faktorer som semantik 
och datatyper som ska användas skiljer protokollen åt, som vi sett i kapitel 3. Även faktorer som vilken 
utvecklingsmiljö som används i projektet påverkar beslutet. Stöd för XML-RPC och/eller SOAP finns ofta 
inbyggt i större utvecklingsverktyg (Udell, 2002). 

6.1 Resurskrav 
SOAP har inte kunnat implementeras med de begränsade resurser hårdvaruplattformen i detta projekt 
besitter. XML-RPC har visat sig betydligt mer ”lättviktigt” än SOAP, och också möjligt att använda, trots 
liten mängd tillgängligt minne hos hårdvaran. Vad gäller kodstorlek är det nuvarande protokollet och 
EMLXS-AVR väldigt lika – 58kB för det nuvarande protokollet, jämfört med 60kB för EMLXS-AVR. 
När det gäller arbetsminne är bedömningen att EMLXS-AVR kräver mera stackminne på grund av 
djupare nästling av subrutinsanrop och större antal tecken för meddelanden, än det nuvarande protokollet. 
(Den exakta minnesanvändningen går inte att mäta med hjälp av de utvecklingsverktyg som använts i 
projektet.)  

6.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten hos systemet är inte direkt relaterad till vilket protokoll som används, utan indirekt. Med 
detta avses att protokollet som används kan påverka systemets tillförlitlighet genom att vara mer eller 
mindre minneskrävande och mer eller mindre dynamiskt.  

Tillförlitligheten hos implementationen av det nuvarande protokollet är hög, det har använts i kontinuerlig 
drift under långa perioder utan bekymmer. Tillförlitligheten bedöms som ”tillräcklig”, enligt 
domänexperter. Absoluta siffror för detta finns inte tillgängliga. 

När det gäller EMLXS-AVR kan inte en lika god utprovning påvisas, systemet har inte testats i 
kontinuerligt drift under längre tidsperioder. Problem som kan visa sig vid sådan testning är till exempel 
små minnesläckor eller buggar, som inte påverkar systemet förrän efter X antal tusen exekveringar eller 
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 driftstimmar. Sådana defekter kan vara svårupptäckta och kräva omfattande testning. För systemet 
WebIris är det i dagsläget inte aktuellt att genomgå denna process för att ersätta en del som fungerar 
tillfredställande.   

 

6.3 Underhållbarhet och återanvändbarhet 
En positiv sidoeffekt av EMLXS-AVR i detta projekt har varit en bättre mjukvarudesign av systemet än 
tidigare. Framförallt är designen mera modulär. Detta går dock inte automatiskt att överföra till andra 
arkitekturer, plattformar och implementationer. (Man kan mycket väl ha en bra design oberoende av om 
protokollet är proprietärt eller standardiserat.) 

I den aktuella implementationen påverkar designen dock direkt graden av återanvändbarhet och 
underhållbarhet hos systemet. Att lägga till ny funktionalitet, att felsöka och att återanvända delar av 
koden i nya projekt är uppgifter som underlättas av en bra design av systemet. Detta är förmodligen en av 
de största fördelarna med EMLXS-AVR framför det nuvarande protokollet. 

Externt är återanvändbarheten kopplad till möjligheten att använda färdiga SDK för kommunikationen 
med enheten, detta är en viktig skillnad mellan det nuvarande protokollet och EMLXS-AVR. 
Användningen av ett SDK för utvecklingen gör att man kan bortse helt från detaljer i kommunikationen. 
Om man ska ändra på meddelandeformaten i det nuvarande protokollet måste man ändra i de enskilda 
detaljerna i protokollet, dessutom på flera olika ställen – detta har en högre grad av felbenägenhet (error-
prone) än en modulär design som EMLXS-AVR. 

 

6.4 Prestanda 
Inga mätningar av prestanda har utförts i och med att det nuvarande protokollet och EMLXS-AVR inte är 
omedelbart jämförbara när det gäller funktion och semantik. Det nuvarande protokollet utför en 
konversation för varje dataöverföring (se kapitel 3) och tar därmed längre tid på sig och skickar fler paket 
över nätverket. EMLXS-AVR förlitar sig på den tillförlitlighet som finns inbyggd i TCP. 

För ett typisk felmeddelande som ska förmedlas från webbmodulen till webbservern i systemet WebIris är 
antalet tecken som skickas totalt med XML-RPC mer än 2,5 gånger så stort (267 %) som med det 
nuvarande protokollet (se kodlistning 7 och 8). I systemet WebIris är detta inte särskilt betydelsefullt. 
Däremot för användning i ett system som har ett stort antal förfrågningar per tidsenhet kan detta vara 
mycket betydelsefullt. SOAP är i detta sammanhang än mer ”pratigt” än XML-RPC, som vi sett i kapitel 
3.  
I detta sammanhang kan också nämnas att Allman (2003) har föreslagit en utvidgning av XML-RPC-
standarden som minskar storleken på meddelanden till omkring hälften. (Tekniken innebär att man 
exempelvis förkortar <value><double>NN.NN</double></value> till <v d=NN.NN>.) 
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Sammanfattningsvis kan projektets resultat beskrivas med följande: 

• Proprietära, specialanpassade protokoll för kommunikation kan göras resurssnåla och effektiva. 

• XML-RPC är intressant för att kommunicera med små inbyggda system. Felsökning underlättas, 
plattformsoberoende och graden av underhållbarhet och återanvändbarhet främjas. 

• SOAP är mer komplext än XML-RPC. På AVR-plattformen har det inte kunnat användas alls i 
detta arbete. 

Målen för projektet har i huvudsak uppnåtts. SOAP har dock inte kunnat testas i praktiken på den aktuella 
hårdvaran på grund av att ”glappet” mellan resurskrav och tillgängliga resurser varit för stort. Därmed inte 
sagt att SOAP är omöjligt att använda på AVR-EIT. En annan implementation, eventuellt med en 
delmängd av SOAP-specifikationen, skulle kunna lyckas använda SOAP. 

Betydelsen av projektets resultat diskuteras vidare i nästa kapitel. 

GET /iris2/iris.php?id=101&moduledata=A018052000000Stuck!&action=10 
HTTP/1.0 
Host: www.ideus.se 

[svar från webbservern] 
id: 0101 action: 0020 moduledata: A018052000000Stuck! 

[nytt meddelande från webbmodulen] 

GET /iris2/iris.php?id=101&moduledata=A018052000000Stuck!&action=30 
HTTP/1.0 
Host: www.ideus.se 
 

Kodlistning 7. Larm-meddelande med det nuvarande protokollet. 

POST /xml_rpc HTTP/1.0 
Host: 192.168.15.195 
Content-Length: 578 
Content-Type: text/xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<methodCall> 
<methodName>PostAlarm</methodName> 
<params><param> 
<value><struct> 
<member><name>type</name><value><string>Question</string></value></member> 
<member><name>dest_net</name><value><i4>18</i4></value></member> 
<member><name>dest_enhet</name><value><i4>52</i4></value></member> 
<member><name>src_net</name><value><i4>0</i4></value></member> 
<member><name>src_enhet</name><value><i4>0</i4></value></member> 
<member><name>data</name><value><string>Stuck!</string></value></member> 
</struct></value> 
</param></params> 
</methodCall> 
 

Kodlistning 8. Larm-meddelande med XML-RPC. 
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7 Diskussion 
 

Resultaten som uppnåtts i projektet är relativt tydliga och enkla att tolka. Dock kunde mer utförliga 
mätningar av prestanda för de olika alternativa protokollen vara önskvärt. Möjligheterna med SOAP har 
inte undersökts fullt ut i detta projekt då XML-RPC framstod som ett bättre alternativ för den aktuella 
plattformen. En djupare undersökning av SOAP ur perspektivet med små inbyggda system vore därför 
önskvärt. 

Valet mellan SOAP, XML-RPC och ett egenutvecklat protokoll beror också på fler faktorer än de som 
bedömts i detta arbete, det är ett designövervägande bland andra i utvecklingen av en applikation. 
Exempel på faktorer som bör vägas in kan vara:  

1) Semantik – modell för kommunikationen. I detta arbete har Topp et al. scenarier använts som 
ursprunglig modell för kommunikationen. Om kraven på implementationen varit annorlunda, till exempel 
om högre prestanda krävts, kunde semantiken ha anpassats till detta. Webbmodulen kunde då ha givits 
endast klient-funktionalitet, implementationen hade då blivit minnessnålare, och genom det också 
effektivare. Den funktionalitet som implementerats kändes dock mest passande med tanke på systemets 
design kopplat till Topp et al. Fyra scenarier. 

2) Säkerhet – vilken nivå på säkerhet krävs?  Detta är en av de avgörande faktorerna för om Web Services 
ska få spridning och framgång eller ej. Om användare ska koppla sina system till Internet krävs att en god 
säkerhet kan garanteras. Det pågår väldigt mycket arbete inom detta område.(www.w3.org). Ett problem 
med säkerhet för inbyggda system och Internetkommunikation är att till exempel algoritmer för kryptering 
är komplexa och kräver mycket beräkningskapacitet. Många tillämpningar är utvecklade för 32-bitars 
processorer och kan vara svåra att använda på 8-bitars processorer. Om säkerheten är låg kan det vara en 
nackdel att använda ett standardiserat protokoll på grund av att det är lättare för en angripare att tolka 
kommunikationen. 

3) Brandväggar – strategi för att penetrera brandväggar eller låta brandväggar undersöka meddelanden. 
Detta är näraliggande till föregående punkt. Om brandväggarna kan vara så ”intelligenta” att de kan skilja 
ut paket som innehåller skadlig SOAP- eller XML-RPC-kod kan sådana brandväggar vara en god hjälp att 
höja säkerheten. Organisationer och företag kan då utan oro för missbruk exponera och använda Web 
Services.    

 4) Programmeringsspråk och utvecklingsverktyg - finns det inbyggt stöd för protokollet i valt 
utvecklingsverktyg och programmeringsspråk? När behandlingen av Web Services integreras i verktyg så 
ökar användningen och spridningen av protokollet. Många verktyg och programmeringsspråk har idag 
stöd eller experimentellt stöd för SOAP och XML-RPC. Exempel på detta är PHP och Perl  
(www.php.net; www.perl.com). som  Detta är i sin tur relaterat till utvecklingstid av applikationer. Man 
kan få en kortare utvecklingstid genom ett större stöd från verktyg. 

6) Spridning – om ett system ska vara utbyggbart kan det vara en fördel med ett välkänt protokoll. XML 
har kommit till stor användning trots att det är en ganska ungt format för att strukturera information. 1998 
kom version 1.0 av specifikationen för XML. Sedan dess har XML kommit till stor användning och 
spridning och har ett brett stöd av många organisationer och företag (www.w3.org). 

7) Prestanda – ett skräddarsytt protokoll är oftast mindre resurskrävande eftersom endast de funktioner 
som önskas kan användas, följer man en standard måste man implementera funktionalitet som kanske inte 
är nödvändig för den specifika applikationen man utvecklar.  

Denna uppräkning kan göras mycket längre men illustrerar i ändå att valet av kommunikationsprotokoll 
kan påverkas av olika faktorer. 

Atmel AVR-EIT har i detta projekt fått representera inbyggda system generellt. Inbyggda system finns i 
alla upptänkliga varianter och storlekar, alltifrån processorer små som knappnålar till kraftfulla 
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 handdatorer med flera megabyte minne. AVR-EIT återfinns inte i utkanterna av detta spektrum, utan 
snarare någonstans nära mitten. Plattformen har egenskaper som är representativa för inbyggda system 
som används idag, 2001 var 85 % av alla inbyggda system till exempel av 8-bitars-typ (Canosa, 2001). I 
framtiden kommer inbyggda system av AVR-EIT:s typ att bli än vanligare när allt fler system i allt större 
utsträckning ansluts till olika nätverk. Kommunikation mellan inbyggda system och andra system över 
Internet kommer att vara aktuellt under överskådlig tid.   

 

7.1 Fortsatt arbete 
EMLXS-AVR behöver förbättras med avseende på de brister som diskuterats i kapitel 5. Testning i 
kontinuerlig drift under längre tidsperioder behöver också utföras. 

Viktiga saker att studera vidare inom problemområdet är säkerhet och tekniker för effektivisering: 

• Säkerhet innefattar bland annat autentisering, integritet och konfidentialitet. Tekniker för att stärka 
säkerheten kan vara till exempel kryptering; Går algoritmer för kryptering att implementera i 
inbäddade system av AVR-EIT:s storlek? Kan man lösa problem med säkerhet på något annat 
sätt? 

• Tekniker för effektivisering innefattar bland annat kompression. HTTP 1.1 stödjer gzip-
kompression, kan detta användas i små inbyggda system? Den teknik för förkortning av XML-
RPC meddelanden som Allman (2003) föreslår kan också vara aktuell att undersöka vidare. 
 

SOAP har inte kunnat användas i detta projekt, vilka resurser krävs hos systemet för att implementera 
Web Services med SOAP? Kan man definiera en delmängd av SOAP-standarden för användning i små 
inbyggda system, eller är XML-RPC en naturlig ersättning för SOAP när systemresurserna sätter 
begränsningarna? 

Ett intressant perspektiv när det gäller valet mellan att använda standarder eller att specialutveckla en egen 
metod är ur organisationssynpunkt. Särskilt för små organisationer, får man förmoda, borde det vara 
värdefullt att nå så hög grad av underhållbarhet och återanvändbarhet som möjligt för sina applikationer. 
Inga källor som stöder detta, eller motsäger det, har dock undersökts. Detta eventuella samband kan vara 
intressant för vidare studier. 

  

7.2 Slutsatser 
Detta arbete stöder Topp et al. tes att användningen av Web Services gör datainsamling mer transparent 
jämfört med om datan presenteras och inhämtas med hjälp av en webbläsare. Nyttan med Web Services 
framhålls också i många andra av de rapporter som studerats i detta arbete. Detta arbete tillför dock 
referensramar i mått av specifika siffror för systemets resurser. Detta sätter Web Services för inbyggda 
system i ett mera konkret sammanhang. van Engelen, till exempel, menar att SOAP är lämpligt att 
använda i inbyggda system, men förmodligen åsyftas då kraftfullare inbyggda system än det som använts i 
detta projekt, som till exempel handdatorer, mobiltelefoner, och liknande.  

Detta arbete visar att XML-RPC kan användas på plattformar med mycket begränsade resurser, och att 
SOAP är mera komplext än XML-RPC. Förhoppningen är att dessa resultat kan ge vägledning för 
designbeslut i andra projekt när det gäller val av kommunikationsprotokoll. Vidare är förhoppningen att 
implementationen EMLXS-AVR kan komma till användning i andra projekt som baseras på samma 
hårdvara, och på så sätt komma till användning, eventuellt också utvecklas ytterligare.  
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