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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ 

Introduction	

Recent developments in microelectronics, sensing technology and wireless communications have 
enabled low-cost production of miniature energy efficient devices with sufficient computational 
capabilities which can be used for different innovative solutions. One of the areas where the 
strong need for exploitation of such devices exists is residential sector. In this area, different 
companies are already offering solutions for security, assisted living, home automation and energy 
efficiency, effectively improving user’s comfort and the quality of life. Nevertheless, large 
number of players in the market without general consensus on how devices from different vendors 
can be integrated has led to a highly fragmentated market which significantly slows down the 
general adoption of such solutions. 

Over the years, device manufacturers have embraced different communication technologies that 
are shown to be mutually incompatible. Furthermore, there are cases where even devices using 
same technology (e.g. Zigbee) produced by different manufacturers are mutually incompatible, 
impeding easy upgrade of the system with new devices/features resulting in undesirable vendor 
lock-in. Although there exist different working groups/alliances that propose standards aimed to 
solve the aforementioned problems (Zigbee and Z-Wave Alliance, etc.), the issue of 
interoperability is still open in home automation and energy management area. 

Проблем који се техничким решењем решава: 

Problem	definition	

One of the main challenges in smart building/home management is to ensure that devices coming 
from different vendors are interoperable with each other. In order to deal with this challenge, one 
has to design and implement a robust integration architecture which will enable devices coming 
from different manufacturers using different communication protocols to communicate among 
themselves.  

The aim of this document is to present one possible approach to deal with the problem of 
interoperability in smart home environment by employing service-oriented architecture. The 
platform which will be presented in this document has been implemented within the Sofia project 
by integrating smart monitoring and control devices with the advanced energy analytic services 
through a cloud-based integration layer. The analytic services will be implemented as standalone 
software components which are capable of analysing collected data and providing control actions 
and suggestions via intuitive mobile and web applications with the aim to steer user behaviour 
towards more energy efficient lifestyle. 

  

Стање решености тог проблема у свету: 
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State	of	the	art	solutions	

In order to ensure that all the devices communicate using the common messaging format a 
canonical data model (CDM) is defined.  There exist a number of standards in the literature with 
the goal of ensuring interoperability in the domain of energy management. The Energy 
interoperation presents an information and communication model aimed to enable collaborative 
and transactive use of energy service definitions consistent with the OASIS SOA (Service 
Oriented Architecture) reference model [1]. On the other hand, the Common Information Model 
(CIM), a standard developed by the electric power industry that has been adopted by the 
International Electrotechnical Commission (IEC), aims to enable application software to exchange 
information about an electrical network [2]. The standard that defines the core packages of the 
CIM is IEC 61970-301, with a focus on the needs of electricity transmission, where related 
applications include energy management system, SCADA, planning and optimization.  

EEBus SPINE (Smart Premises Interoperable Neutral-message Exchange) defines a protocol and 
messages on application layer (ISO-OSI layer 7) that work transparently to the used transport 
protocol [3]. Any communication technology that provides bi-directional message exchange can 
be used more or less directly. SPINE supports different use cases that concern control and 
monitoring of smart appliances like White Goods, HVAC systems and related devices like 
batteries, etc. Automated Demand Response (ADR) helps system operators to reduce the 
operating costs of Demand Response (DR) programs [4] while increasing resource reliability. 
Open Automated Demand Response (OpenADR) is an open and standardized way for electricity 
providers and system operators to communicate DR signals with each other and with their 
customers using a common language over any existing IP-based communications network, such as 
the Internet [5]. 

The research has been focused on smart home and building automation interoperability, as 
reported by Jiang et al. [6] elaborated by Jarvinen and Vuorimaa [7]. There exist many possible 
typologies of architectures to improve interoperability with smart home devices as investigated by 
Capitanelli et al. Error! Reference source not found.. For instance, many studies have been 
concentrated on connecting heterogeneous devices and subsystems together, and providing a 
unified interface on top (such as in research studies performed by Wang et al. Error! Reference 
source not found.,  Perumal et al. Error! Reference source not found., and Miori et al. Error! 
Reference source not found., and Tokunaga et al. Error! Reference source not found.).  

 

Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 
илустрације и техничке цртеже: 

In this Section, we will describe implementation of service-oriented architecture for improvement 
of interoperability in smart home environment. As can be seen in Figure 1, platform architecture 
that consist of three main layers: 

Gateway layer comprises different sensors, actuators and metering equipment that are deployed 
at the buildings and inside the households and connected via gateways to the rest of the platform. 
The aim of this layer is to ensure the collection of different measurements (power consumption, 
temperature, etc.) that will be stored in cloud platform, further processed by advanced energy 
services and presented to the end users via web and mobile applications. Besides, the platform 
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will be able to perform control actions (turn on/off the boiler, set the temperature on HVAC, etc.) 
following decisions made by advanced energy services. Finally, this layer also includes a number 
of interfaces towards external services that will be used to get data related to energy pricing, 
weather, etc. 

IoT Cloud platform layer is the main data collecting and processing point of the Sofia platform. 
It is based on the open source software. Its main functionalities include lightweight message 
exchange (Mosquitto MQTT message broker), data storage optimized for time series data 
(InfluxDB [13]) and identity and access component (Keycloak) that will provide centralized 
authentication and authorization management. In addition, the semantic data related to the 
deployed devices will be stored inside a semantic repository (Virtuoso), whereas real-time data 
processing will be performed by Kapacitor component. Data visualisation and inspection for 
development purposes is enabled by Chronograf component of the so-called TICK stack. 

Advanced energy services and visualisation layer comprises a number of services used for 
energy consumption analytics and forecast, energy optimization, user profiling and benchmarking, 
as well as a web and a mobile application that provide visual user interface for energy managers 
and building occupants. This layer employs information collected by the monitoring and control 
layer that have been stored in the IoT Cloud platform. The collected data are processed by means 
of advanced energy services that result in a number of control actions performed by the deployed 
actuators (smart plugs, relays, etc.) and recommendations for users aimed to change their 
behaviour towards more energy efficient lifestyle. 

IoT Cloud Platform
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Figure 1 Sofia platform Architecture 

The selected software was installed and configured on Ubuntu 16.04 server computer deployed in 
Institute Mihajlo Pupin data centre. The firewall on the server computer has been configured with 
the following ports: 
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ACCEPTTCP/ INFLUX_DB 8086 0.0.0.0/0 
ACCEPTTCP/ CHRONOGRAPH 8888 0.0.0.0/0 
ACCEPTTCP/ MQTT_secure 8883 0.0.0.0/0 
ACCEPTTCP/ MQTT_WS 9001 0.0.0.0/0 
ACCEPTTCP/ MQTT 1883 0.0.0.0/0 

TICK	stack	

The main components of the cloud-based integration layer aim to integrate the advanced energy 
services and visualisation with the corresponding monitoring and control devices. It ensures the 
provisioning and configuration of sensors, smart meters and actuators to the overall system and 
enable collection, exchange and processing of data. In Figure 1, we presented the InfluxData 
TICK Stack, composed of Telegraf, InfluxDB, and Kapacitor. These components can be 
configured and some tests can be performed in order to verify that sensor successfully acquire 
data by their visualisation via a test GUI (Chronograf). InfluxData TICK stack is an open source 
platform for managing IoT time-series data at scale, that makes it particularly suitable for Sofia 
platform development. It allows users to manage metrics, events, and other time-based data. 

Time-series databases such as InfluxDB are known to deal with high workloads and requirements. 
In particular, they need to be able to collect a large amount of data points per second. Besides, 
InfluxDB needs to perform real-time queries across large data sets in a non-blocking manner, and 
to down-sample and evict high-precision low-value data. Finally, they have to optimize data 
storage to reduce storage costs and to perform complex time-bound queries to extract meaningful 
insight from the data.  

Telegraf is a metric collection service that can collect metrics from a wide array of inputs and 
write them into a wide array of outputs. It is a plugin-driven server agent for collecting, reporting 
metrics and events data from sensors, devices, systems, machines, containers, databases, and 
applications. Telegraf is written in Go which is popular choice these days. Besides, it also has a 
small enough footprint to run on embedded devices as well as in a cloud system. In the presented 
platform, Telegraf is used with MQTT client input plugin and InfluxDB output plugin, and its 
purpose is to collect data sent to Mosquitto MQTT broker by monitoring devices and transform 
them so that they can be stored in Influx database. The Telegraf configuration for the 
aforementioned two plugins is set as follows: 

[[inputs.mqtt_consumer]] 
   servers = ["tcp://localhost:1883"] 
   qos = 2 
   connection_timeout = "30s" 
   topics = [ 
      "+/update/zb/dev/+/ldev/smartplug/data/demand", 
   ] 
   name_override = "demand" 
   client_id = "telegraf" 
   username = "sofia_user" 
   password = "xxxxxxxxx" 
   data_format = "json" 
 
[[outputs.influxdb]] 
  ## The full HTTP or UDP URL for your InfluxDB instance. 
  ## 
  ## Multiple urls can be specified as part of the same cluster, 
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  ## this means that only ONE of the urls will be written to each 
interval. 
 
  urls = ["http://127.0.0.1:8086"] # required 
  ## The target database for metrics (telegraf will create it if not 
exists). 
  database = "telegraf" # required 
 
  ## Name of existing retention policy to write to.  Empty string 
writes to 
  ## the default retention policy. 
  retention_policy = "" 
 
  ## Write timeout (for the InfluxDB client), formatted as a string. 
  ## If not provided, will default to 5s. 0s means no timeout (not 
recommended). 
  timeout = "5s" 
  username = "telegraf" 
  password = "xxxxxxxxxxx" 

The components of the TICK stack have been installed by running the following commands from 
Ubuntu command line: 

wget 
https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.6.1_amd64.deb 
sudo dpkg -i influxdb_1.6.1_amd64.deb 1.6.3 
 
wget 
https://dl.influxdata.com/chronograf/releases/chronograf_1.6.1_amd64.de
b 
sudo dpkg -i chronograf_1.6.1_amd64.deb 1.6.2 
 
wget https://dl.influxdata.com/telegraf/releases/telegraf_1.7.3-
1_amd64.deb 
sudo dpkg -i telegraf_1.7.3-1_amd64.deb 
 

Once installed, the corresponding component can be run as follows: 

sudo systemctl start influxdb 
 
sudo systemctl start chronograf 
 
sudo systemctl start telegraf 
 

The data that have been collected in InfluxDB can be visualised by using Chronograf component 
of the TICK stack as can be seen in Figure 2. 
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Figure 2 Chronograf interface for visualisation of collected data 

 

Mosquitto	MQTT	broker	

MQTT is a client-server messaging transport protocol that employs publish/subscribe messaging 
pattern. The main aim of this messaging pattern is to decouple the sending (Publisher) and 
receiving (Subscriber) party bringing many benefits: 

• Implementation of the publisher and subscriber parties independently from each other. 

• It is not necessary that Publishers and Subscribers are aware of each other. 

• One Subscriber could receive messages from many different Publishers 

• One Publisher could send messages to many different Subscribers 

The aforementioned benefits can be described by loose coupling as well as scalability through the 
parallel nature of publisher and subscriber components. These characteristics make it ideal for use 
in many situations, including constrained environments such as Internet of Things deployments 
where small code footprint and network bandwidth are usually the limiting factors for 
implementation. 

We have chosen Mosquitto MQTT broker which is open source and can support large number of 
simultaneous users which publish messages and are subscribed to multiple topics. The executable 
file for Mosquitto server was compiled from the source code in order to enable websocket 
functionality which is necessary if we want to enable web applications to subscribe to send and 
receive messages from MQTT broker via websocket protocol. 

Mosquitto service can be run by using the following command: 

sudo mosquitto -d -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf 
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where mosquito.conf represent the Mosquitto configuration file which differs from the default 
one in the following: 

# ================================================================= 
# Default listener 
# ================================================================= 
# IP address/hostname to bind the default listener to. If not 
# given, the default listener will not be bound to a specific  
# address and so will be accessible to all network interfaces. 
# Port to use for the default listener. 
listener 1883  
listener 9001 
protocol websockets 
 
# --------------------------------------------------------------- 
# Certificate based SSL/TLS support 
# --------------------------------------------------------------- 
# The following options can be used to enable SSL/TLS support for  
# this listener. Note that the recommended port for MQTT over TLS 
# is 8883, but this must be set manually. 
# 
# See also the mosquitto-tls man page. 
listener 8883 
cafile /home/sofia/keys/mosq-ca.crt 
certfile /home/sofia/keys/mosq-serv.crt 
keyfile /home/sofia/keys/mosq-serv.key 
 
# Boolean value that determines whether clients that connect  
# without providing a username are allowed to connect. If set to  
# false then a password file should be created (see the  
# password_file option) to control authenticated client access.  
# Defaults to true. 
allow_anonymous false 
 
# --------------------------------------------------------------- 
# Default authentication and topic access control 
# --------------------------------------------------------------- 
# Control access to the broker using a password file. This file can be 
generated using the mosquitto_passwd utility. If TLS support is not 
compiled 
# into mosquitto (it is recommended that TLS support should be 
included) then 
# plain text passwords are used, in which case the file should be a 
text file 
# with lines in the format: 
# username:password 
password_file /home/sofia/mosquitto/mosquitto_pass 
 

Mosquitto broker has been configured to enable secure connection on port 8883 with self created 
certificates with the following procedure: 

openssl genrsa -out mosq-ca.key 2048 
openssl req -new -x509 -days 20000 -key mosq-ca.key -out mosq-ca.crt 
openssl genrsa -out mosq-serv.key 2048 



9 
 

 

openssl req -new -key mosq-serv.key -out mosq-serv.csr 
openssl x509 -req -in mosq-serv.csr -CA mosq-ca.crt -CAkey mosq-ca.key 
-CAcreateserial -out mosq-serv.crt -days 20000 -sha256 

 

Conclusion	

In this report, we have presented an implementation of a robust architecture aimed to provide a 
fully interoperable solution for integration of devices coming from different vendors in smart 
home environment. Firstly, we have proposed an architecture aimed to achieve such a goal. The 
basis for data collection and processing is based on an open source software which has been 
implemented and configured on Ubuntu 16.04 server. The configuration for two main components 
of the IoT cloud platform – InfluxDB and Mosquitto MQTT broker has been presented. 

By taking this approach, the proposed IoT platform delivers a flexible and interoperable 
integration means for different smart home devices. Besides, it can easily be upgraded to support 
devices which are not currently available on the market by including additional input plugins into 
Telegraf component of the TICK stack. In such a way, the proposed approach provides a way for 
holistic management, i.e. orchestration of the devices and systems in most effective manner. 
Finally, the proposed platform is designed generally enough to be easily replicated and deployed 
within any monitoring and control application of interest. 
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Рецензија техничког решења: 
 

Review of the technical solution 
Implementation of service-oriented 

architecture for interoperability in smart 
home environment 

 
 
 
Within the present Sofia technical solution, the Pupin Institute has presented 
the implementation of service-oriented architecture which will be used in 
smart home environment with the aim of ensuring interoperability of 
deployed devices. The aim of Sofia is to enable integration of multiple 
monitoring (energy consumption, temperature, occupancy, etc.) and 
actuating devices with the central data repository and analytics and with the 
aim of steering users’ behaviour towards more energy efficient lifestyle. 
The platform itself is based on an opensource software, the so called TICK 
stack, which is composed of different modules for data collection, storage, 
analysis and visualisation. In this document, the authors provide information 
on implementation of the software solution on the Linux server with the 
InfluxDb and Mosquitto MQTT broker explained in detail. This approach has 
ensured that Institute Mihajlo Pupin configures a basis for successful data 
collection, storage and analysis in energy efficiency domain, although it 
seems that the similar approach can easily be adapted to other applications 
as well. 
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Implementation of service-oriented 

architecture for interoperability in smart 
home environment 

 
 
In this technical solution document, the authors from Pupin have presented 
implementation of service-oriented architecture which ensures 
interoperability od devices deployed in smart homes. The presented 
architecture is implemented within Sofia project platform in order to 
integrate smart home monitoring and control devices with advanced energy 
analytic services which aim to help users to achieve significant energy 
savings by analyzing user habits and their energy consumption. 
The presented platform consists of three layers: gateway layer, IoT cloud 
platform layer and advanced energy services and visualization layer. The IoT 
cloud-based layer is based on the so-called TICK stack which is used for data 
collection, processing and storage, and ensures the storage of data in Influx 
database which is particularly suitable for time series type od data. The 
platform itself is implemented on Ubuntu Linux operating system, and the 
deployment process itself is clearly explained. By taking this approach, the 
Pupin institute was able to the setup the foundation for system integration of 
different smart home devices in a unified manner, thus ensuring 
interoperability of such devices in smart home environment. 
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