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nadanie.”, a także uprzedzony o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 
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poz. 572, z późn. zm.) „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny 

uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym 

dalej "sądem koleżeńskim"”, oświadczam, że niniejszą pracę dyplomową 

wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż 
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1.Wstęp 

 

W ostatnich latach można zaobserwować bardzo szybki rozwój urządzeń oraz 

technologii ubieralnych zwanych też wearables. Do nich zaliczamy zaawansowane 

technologicznie zegarki (ang. Smartwatch), opaski (ang. Smartband) a nawet okulary.  

Urządzenia te posiadają wiele funkcji monitorujących codzienne czynności na przykład: 

pomiar tętna, intensywność treningu bądź jakość snu. Ponadto pełnią funkcję budzika oraz 

informują użytkownika o przychodzących powiadomieniach. Dzięki zebranym danym przez 

te urządzenia jesteśmy w stanie lepiej kontrolować pewne aspekty życia jak wysiłek czy sen.  

Choć urządzenia te głównie wykorzystywane są przez sportowców i ludzi ceniących 

sobie technologiczne nowiki, coraz (coraz) częściej wykorzystuje się je   do opieki nad 

seniorami czy dziećmi. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS, jesteśmy w stanie śledzić 

lokalizację, co w razie zagrożenia życia lub zdrowia jest nieocenioną pomocą. Opaski 

lokalizacyjne bardzo często potrzebują smartfona, aby poprawnie działać, co może być 

uciążliwie dla osób starszych. Dedykowane urządzenia dla seniorów i dzieci są drogie, ze 

względu na koszt opaski i abonament na oprogramowanie.  

W niniejszej pracy podjęto się opracowania aplikacji wspierającej opaskę 

lokalizacyjną opartą na platformie Arduino. Celem było usprawnienie opieki nad osobami 

starszymi i potrzebującymi. Prototyp opaski został zbudowany w ramach innej pracy 

inżynierskiej (rysunek 1.1). Główna zaletą urządzenia jest jego funkcjonalność, łatwość w 

obsłudze oraz niski koszt budowy. Opaska i aplikacja komunikują się za pomocą protokołu 

MQTT. Dzięki wbudowanemu przyciskowi, urządzenie przesyła współrzędne geograficzne, 

które są zaznaczane w aplikacji na mapie. Pozwala to na zlokalizowanie położenia osoby 

wzywającej pomocy. 

.  

    Rysunek 1.1 Przedstawia prototyp do wzywania pomocy 
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2. Przegląd dostępnych urządzeń na rynku  

Aby dokładnie zanalizować problem drogich urządzeń lokalizacyjnych  

i oprogramowania dołączonego do nich niezbędny był przegląd urządzeń dostępnych na 

rynku. W tym celu została stworzona tabela z cenami opaski i oprogramowania. Produkty 

wybrane do tabeli 2.1 zostały wybrane według popularności sprzedaży oferowanych opasek 

przez sklep internetowy
1
. 

Tabela 2.1. Przedstawienie cen opasek lokalizacyjnych według popularności sprzedaży 

Przeznaczenie Koszt  Abonament Koszt 

miesięczny 

Seniorzy 299 zł 1 zł/dzień 30 zł 

Dzieci 279 zł 1 zł/dzień 30 zł 

 

Roczny koszt obsługi opaski wraz z kosztem urządzenia dla seniora wynosi około 

659zł. Opaski lokalizacyjne, które zostały wzięte pod uwagę podczas analizy problemu, 

potrzebują karty SIM. Jest to koszt uzależniony od operatora i taryfy, dlatego nie zostało to 

uwzględnione w tabeli, lecz należy pamiętać o tym, że karty SIM generują dodatkowe koszty. 

Zakładając abonament w wysokości 30 zł miesięcznie, roczny koszt utrzymania opaski 

wynosi ponad 1000 zł.  

Opracowanie serwisu dla opaski opartej na Arduino, wykorzystując oprogramowanie 

otwarte (ang. Open source), jest w stanie obniżyć koszty obsługi opaski lokalizacyjnej. 

Aplikacja może być uruchomiona stale na zdalnym hostingu lub tymczasowo na dowolnym 

urządzeniu z zainstalowanym systemem WINDOWS lub UNIX. W przypadku zdalnego 

hostingu, średnia cena za rok wynosi około 15 złotych
2
, natomiast w przypadku uruchamiania 

aplikacji na prywatnym urządzeniu z wyżej wymienionymi systemami jest bezpłatne. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, aplikacja może być używana, gdy senior lub dziecko będą 

znajdowali się poza swoim miejscem zamieszkania bez opiekuna. 

                                                 
1
 https://sklep.bezpiecznarodzina.pl/ 

2
 https://home.pl/hosting/ 
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2.Cel pracy 

Celem pracy jest stworzenie oprogramowania obsługującego urządzenia lokalizacyjne 

oparte na platformie Arduino z modułem GPS/GSM, które pozwoli na określenie przybliżonej 

lokalizacji osoby w określonym czasie.  

Do zrealizowania głównego celu pracy postawiono następujące cele szczegółowe: 

1. Opracowanie aplikacji wspierającej opaskę lokalizacyjną opartej na platformie 

Arduino, 

2. Implementacja serwisu obsługującego opaskę lokalizacyjną, 

3. Opracowanie intuicyjnego interfejsu, 

4. Walidacja i testowanie oprogramowania, 

Zminimalizowanie kosztów obsługi serwisu poprzez użycie maksymalnie dużej ilości 

wolnego oprogramowania. 
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3.Opis zastosowanych technologii 

 W opisanej w tej pracy aplikacji wykorzystano następujące technologie: Python wraz z 

Frameworkiem Django i biblioteką PahoMQTT, JavaScript z biblioteką Leaflet, HTML, CSS, 

protokół MQTT oraz oprogramowanie MQTTBox. 

3.1 Python 

 Python jest wysokopoziomowym, interpretowanym językiem programowania 

obiektowego stworzonym przez Guido van Rossum’a w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 

wieku. Język ten posiada bardzo dużo możliwości, które pozwalają tworzyć aplikacje na 

wielu systemach operacyjnych. Dzięki wielu rozszerzeniom, np. Django jest wykorzystywany 

w programowaniu Webowym. Język ten współpracuje też z platformami Arduino i Raspberry 

Pi oraz szeroko rozumianym IoT (ang. Internet of things). Ponadto Python posiada 

dynamiczny system plików oraz automatyczne zarządzanie pamięcią[1].  

3.2 Django  

 Django jest frameworkiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji internetowych. 

Wspiera wielojęzyczne aplikacje, dzięki czemu z łatwością można go łączyć z HTML, CSS 

czy JavaScript. Dzięki swojej architekturze, Django jest stabilne i skalowalne, co pozwala na 

dodawania zasobów na każdym poziomie aplikacji[2]. 

3.3 MQTT  

 MQTT (ang. Message Queing Telemetry Transport) jest protokołem łączności 

pomiędzy urządzeniem a urządzeniem (ang. machine to machine), który jest bardzo dobrym 

rozwiązaniem dla urządzeń IoT. Dzięki swojej architekturze system komunikowania się 

między urządzeniami (publikacji i subskrypcji) jest zoptymalizowany nie wymaga wiele 

pamięci i mocy obliczeniowej, jest także energooszczędny dla urządzeń oraz nie potrzebuje 

szybkiego łącza internetowego. Urządzenia łączą się między sobą za pomocą serwera 

pośredniego, dalej zwanego Brokerem. Broker MQTT otrzymuje od klientów wiadomości, 

aby następnie przekazać je do klienta, który subskrybuje dany kanał. 

Subskrypcja polega na podaniu określonego tematu np. dom/salon/temperatura”.  

Jeśli nadawca wyśle wiadomość do tematu dom/salon/temperatura”, każdy klient, który 

subskrybuje ten kanał, otrzyma tą wiadomość (rysunek 3.1) [3].  
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Rysunek 3.1 Schemat przedstawiający komunikację pomiędzy klientami za pomocą protokołu MQTT 

MQTT posiada 5 podstawowych funkcji, które umożliwiają mu komunikację:  

 Publish – publikuje wiadomość, 

 Subscribe – subskrybuje podaną ścieżkę, 

 Unsubscribe – przestaje subskrybować podaną ścieżkę, 

 Connect - nawiązuje połączenie z brokerem, 

 Disconnect – rozłącza połączenie z brokerem. 

 

Wielu twórców bibliotek poszerza możliwości MQTT dodając swoje własne implementacje 

dodatkowych funkcji.  

MQTT posiada 3 poziomy QoS (ang. Quality of service), które zapewniają określoną przez 

dany poziom jakości usługi[4].  

 Poziom 0 QoS – jest najszybszą metodą, wysyła maksymalnie jedną wiadomość, która 

następnie zostaje usunięta z kolejki po stronie nadawcy. Jeśli wiadomość nie zostanie 

otrzymana po stronie odbiorcy, nie zostaje ona wysłana ponownie (rysunek 3.2). 

 

Rysunek 3.2 Schemat przedstawiający schemat połączenia z Quality of Service poziomu zerowego 
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Poziom 1 QoS – ten poziom gwarantuje, że wiadomość zostanie dostarczona, co 

najmniej raz. Publikowanie wiadomości z QoS poziomu pierwszego wymaga dwóch 

wiadomości. Pierwsza z nich jest wiadomością od Nadawcy, druga zaś jest wiadomością od 

Odbiorcy. Nadawca wysyła wiadomość i oczekuje na potwierdzenie (PUBACK).  Jeśli 

potwierdzenie zostało otrzymane, Nadawca usuwa wiadomość ze swojej kolejki. 

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, Nadawca ponownie wyśle wiadomość z flagą 

DUP. Wiadomość będzie wysyłana w regularnych odstępach czasu, dopóki Nadawca nie 

otrzyma powiadomienia (rysunek 3.3).  

 

Rysunek 3.3 Schemat przedstawiający schemat połączenia z Quality of Service poziomu pierwszego 

Poziom 2 QoS – jest najwyższym poziomem usługi QoS. Gwarantuje on, że wiadomość 

zostanie wysłana maksymalnie raz, do określonego odbiorcy. Poziom drugi QoS jest 

poziomem najbezpieczniejszym, ale i najwolniejszym. Gwarancja poprawnego działania 

usługi jest zapewniona poprzez four-part handshake ( podobny mechanizm stosowany jest w 

protokole TCP – three way handshake). Mechanizm ten polega na wysłaniu w sumie czterech 

komunikatów pomiędzy klientem a Brokerem. Klient wysyła wiadomość do Brokera, który 

w przypadku odebrania wiadomości, zwraca PUBREC ( ang. publish received). Klient po 

odebraniu PUBREC przesyła wiadomość PUBREL ( ang. publish released).  Końcowym 

etapem jest powiadomienie klienta przez Brokera o zakończeniu przesyłania wiadomości 

poprzez wysłanie komunikatu PUBCOMP (ang. publish completed) (rysunek 3.4). 
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Rysunek 3.4 Schemat przedstawiający schemat połączenia z Quality of Service poziomu drugiego 

 

3.4 PahoMQTT  

 PahoMQTT jest biblioteką stworzoną przez firmę Eclipse w 2014 roku. Biblioteka jest 

dostępna w językach programowania: C, C#, Java, Python, JavaScript i Go. Zawiera ona 

implementacje protokołu MQTT wraz z rozszerzoną funkcjonalnością, np. obsługę kolejki 

wiadomości [5-9]. 

W niniejszym projekcie została użyta biblioteka współpracująca z językiem Python. 

Nagłówki podstawowych funkcji przedstawiono na listingu 3.1.  

Listing 3.1 Nagłówki podstawowych funkcji PahoMQTT 

 

Jeśli broker wymaga autoryzacji, PahoMQTT udostępnia funkcję, która na to pozwala. 

Nagłówek funkcji został przedstawiony na listingu 3.2. 

  

Listing 3.2 Nagłówek funkcji umożliwiającej autoryzację połączenie przez broker MQTT 

 

 

Client(client_id="", clean_session=True, userdata=None, protocol=MQTTv311, transport="tcp") 

connect(host, port=1883, keepalive=60, bind_address="") 

publish(topic, payload=None, qos=0, retain=False) 

subscribe(topic, qos=0) 

unsubscribe(topic) 

 

username_pw_set(username, password=None) 
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Klasa Client ma zaimplementowane metody, które są wywołaniem zwrotnym(ang. Callback).  

PahoMQTT posiada 7 podstawowych callbacków [10]: 

 ON_CONNECT – wywołany w przypadku, gdy broker odpowie na żądanie 

połączenia, 

 ON_DISCONNECT - wywołany w przypadku, gdy broker odpowie na żądania 

rozłączenia, 

 ON_MESSAGE - wywołany w przypadku odebrania wiadomości w temacie, który 

klient subskrybuje, a komunikat nie odpowiada istniejącemu filtrowi callback,  

 ON_PUBLISH - wywołany w przypadku, gdy wysłana wiadomość za pomocą funkcji 

publish, zakończyła transmisję. Dla QoS o poziomach 1 i 2, oznacza to, że 

odpowiednie komunikaty zwrotne zostały zakończone. Dla QoS 0 oznacza, że 

wiadomość opuściła klienta, 

 ON_SUBSCRIBE – wywołany, w przypadku, gdy broker odpowie na żądanie 

subskrypcji, 

 ON_UNSUBSCRIBE - wywołany, w przypadku, gdy broker odpowie na żądanie 

anulowania subskrypcji, 

 ON_LOG - wywołany w przypadku otrzymania konkretnych informacji podanych 

poprzez konkretną flagę: MQTT_LOG_INFO, MQTT_LOG_NOTICE, 

MQTT_LOG_WARNING, MQTT_LOG_ERR i MQTT_LOG_DEBUG. 

 

Nagłówki wywołań zwrotnych są przedstawione na Listingu 3.3.  

 

Listing 3.3: Nagłówki wywołań zwrotnych w PahoMQTT 

on_connect(client, userdata, flags, rc) 

on_disconnect(client, userdata, rc) 

on_message(client, userdata, message) 

on_publish(client, userdata, mid) 

on_subscribe(client, userdata, mid, granted_qos) 

on_unsubscribe(client, userdata, mid) 

on_log(client, userdata, level, buf) 
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3.4 JavaScript 

 JavaScript jest językiem skryptowym, stworzonym przez firmę Netscape, stosowany 

głównie podczas tworzenia stron internetowych. JavaScript dzięki swojej architekturze 

zapewnia możliwość interakcji z otoczeniem, reakcji na wydarzenia (ang. events), 

zaprojektowania wyzwalaczy (ang. triggers) i walidacji danych wprowadzanych  

w formularzach. Język ten, pomaga również tworzyć efekty wizualne.  

3.5 Leaflet 

 Leaflet jest biblioteką JavaScript umożliwiającą tworzenie interaktywnych map. 

Leaflet został zaprojektowany z myślą o wydajności i użyteczności. Jest wydajny na 

wszystkich platformach komputerowych i mobilnych, może być rozszerzany za pomocą 

różnych wtyczek [11]. 

3.6 HTML i CSS 

 HTML jest to język znaczników, który należy do technologii webowych. Używany do 

tworzenia struktury witryn. Tworzy on zawartość merytoryczną strony, układ oraz podział 

stron, przyciski i odwołania.  

 CSS nazywany jest inaczej Kaskadowym Arkuszem Stylów (ang. Cascading Style 

Sheets). Język ten został wprowadzony w 1996 r. przez firmę W3C. Za pomocą listy 

dyrektyw, CSS ustala, w jaki sposób mają być wyświetlone zawartości elementów na stronie. 

CSS odpowiada także za prezentację strony.  

 Dzięki połączeniu tych dwóch technologii, możliwe jest tworzenie witryn 

przejrzystych, czytelnych, w określonym stylu[12]. 

3.7 MQTTBox 

 MQTTBox jest to program do tworzenia i testowania połączenia protokołu MQTT. 

Umożliwia on tworzenie klientów do publikowania i subskrybowania wiadomości oraz 

stworzenie wirtualnego urządzenia[13]. 

Funkcjonalności klienta MQTT stworzonego przez MQTTBox (rysunek 3.5): 

 MQTT Client name – jest to nazwa klienta, który będzie po niej identyfikowany w 

MQTTBox, 
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 MQTT Client id – ID klienta, po którym może być on identyfikowany podczas 

połączenia, 

 Protocol – jest to protokół połączenia z brokerem, 

 Host – jest to adres i port brokera, 

 Password – hasło do brokera, jeśli jest wymagane. 

Rysunek 3.5 Podstawowe ustawienia klienta MQTT w programie MQTTBox 

 

 

Zaawansowane ustawienia klienta MQTT są następujące (rysunek  3.6): 

 Clean session – jeśli jest zaznaczone, klient nie musi subskrybować żadnego tematu, 

broker nie zapisuje informacji o sesji i nie będzie ponawiał transmisji wiadomości dla 

QoS 1 i QoS 2. Klient nie musi otrzymywać zaległych wiadomości, jeśli był offline, 

 Retain – jeśli jest zaznaczone, daje sygnał brokerowi by ten przechowywał ostatnią 

wysłaną do niego wiadomość. 
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Rysunek 3.6 Zaawansowane ustawienia klienta MQTT w programie MQTTBox 

 

Rysunek 3.7 przedstawia opcje, które można ustawić dla odbiorcy. 

 

Rysunek 3.7 Ustawienia odbiorcy w programie MQTTBox 
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Na rysunku 3.8 przedstawiono opcje, które można ustawić dla Nadawcy. 

 

Rysunek 3.8 Ustawienia nadawcy w programie MQTTBox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4.Opis implementacji 

 Do implementacji serwisu obsługującego opaskę lokalizacyjną wykorzystano wyżej 

wymienione i opisane technologie. Dobór technologii został dokonany po wcześniejszym 

przeglądzie dostępnych języków i bibliotek. Najważniejszym kryterium doboru narzędzi była 

licencja otwartego oprogramowania (ang. Open source), co umożliwiło zminimalizowanie 

kosztów stworzenia i utrzymania takiej aplikacji.  

4.1 Interfejs użytkownika 

 Głównym założeniem podczas projektowania i implementacji interfejsu była jego 

przejrzystość oraz prostota w obsłudze. Przedstawia on tylko najważniejsze informacje,  

w sposób możliwie jak najbardziej czytelny. Panel logowania umożliwia zalogowanie się, 

jako Administrator lub Klient (rysunek 4.1).  

 

Rysunek 4.1 Okno wyboru rodzaju użytkownika 

Po zalogowaniu, jako klient, interfejs jest przedstawiony w postaci panelu w górnej części 

ekranu z zakładkami Kontakt, Lokalizacje i Wyloguj (rysunek 4.2).  

 

Rysunek 4.2 Interfejs po zalogowaniu jako klient 
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W zakładce kontakt zawarta jest informacja, w jaki sposób można się skontaktować  

z administracją strony, natomiast w zakładce lokalizacja, wyświetlana jest mapa wraz  

z pinezkami, które pokazują miejsce i czas pobranej lokalizacji. Obok mapy jest lista 

przycisków, które są podpisane datami pobranej lokalizacji, dzięki czemu użytkownik jest  

w stanie określić, w którym dniu i o której godzinie została pobrana lokalizacja osoby bądź 

urządzenia. Przyciski są generowane dynamicznie za pomocą Django w zależności od 

utworzonych rekordów w bazie danych. 

4.2 Autoryzacja użytkownika 

 Niniejszy podrozdział poświęcony jest omówieniu autoryzacji i weryfikacji 

użytkowników aplikacji. Do weryfikacji i autoryzacji zalogowanych użytkowników aplikacji 

wykorzystano wbudowany w Django system uwierzytelniania użytkowników. Pozwala on na 

autoryzację poprzez użytkowników (unikalne ID), prawa użytkowników oraz grupy.  

Bloki {% nazwa %} są integralną częścią Django. Dzięki nim jest możliwość wykorzystania 

zaimplementowanych modułów i rozszerzeń Django w plikach html. Bloki na listingu 4.1 

odpowiadają za autoryzację zalogowanych użytkowników. Flaga is_authenticated jest 

prawdziwa w przypadku, gdy zostanie wykryty użytkownik o podanym loginie, haśle  

i unikalnym ID użytkownika[14].  

Autoryzacja zarejestrowanego użytkownika nie zapewnia poprawnego działania 

przekazywania lokalizacji przez opaskę. W tym celu, aby wykluczyć możliwość pobrania 

lokalizacji z opaski przez niewłaściwego użytkownika, rozszerzono autoryzacje o MAC adres 

urządzenia. Jeden MAC adres urządzenia może być przypisany maksymalnie jednemu 

użytkownikowi, dzięki temu ścieżka subskrybowania i publikowania wiadomości jest 

unikalna (listing 4.2). 
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Listing 4.1 Blok przedstawiający schemat autoryzacji użytkownika 

 

Listing 4.2 Przedstawia unikalne parametry ścieżki subskrypcji 

4.3 Połączenie z brokerem MQTT 
 Połączenie realizowane jest poprzez bibliotekę PahoMQTT dla języka programowania 

Python. W tym celu, w kodzie aplikacji utworzono zmienne, które przechowują: adres hosta, 

port hosta, nazwę brokera oraz hasło potrzebne do autoryzacji (listing 4.3). Wszystkie te 

zmienne zostały wygenerowane przez CloudMQTT, który jest darmowym do 5 urządzeń 

hostem brokera[15].  

 

{% if user.is_authenticated %} 

  <body> 

      <div class="topnav"> 

        <a class="active" href="#home">Home</a> 

        <a href="#news">Localization</a> 

        <a href="#contact">Contact</a> 

        <a href="{% url 'logout' %}">Logout</a> 

      </div> 

      <div style="padding-left:16px"> 

        <h2>Hi {{ user.username }}!</h2> 

        <p>Some content..</p> 

  

      </div> 

            {% block localizations %} 

            {% endblock %} 

            {% block maps %} 

            {% endblock %} 

    </body>     

{% else %} 

  <body> 

      <div class="topnav"> 

          <a href="{% url 'login' %}">Log in</a> 

      </div> 

      <div style="padding-left:16px"> 

        <h2>You are not logged in</h2> 

      </div> 

  </body> 

{% endif %} 

client.subscribe("00:11:22:33:44:55/localization",qos=level) 

client.publish("00:11:22:33:44:55/get",message) 
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Listing 4.3 Przedstawia wygenerowane zmienne przez broker 

 

Następną czynnością było podpięcie odpowiednich wywołań zwrotnych (ang. callback). 

Dzięki tej czynności, możliwe jest otrzymywanie wiadomości informujących administratora  

o przebiegu połączenia a także sprawne debugowanie i znalezienie potencjalnego błędu  

w razie niepowodzenia (listing 4.4). 

 

 
Listing 4.4 Przedstawia wywołanie zwrotne w przypadku połączenia 

 

Zmienna err zwraca kod błędu. Kody błędu przedstawione poniżej są zaimplementowane  

w bibliotece PahoMQTT (listing 4.5). 

 
Listing 4.5 Przedstawia kody błędu 

Poniżej przedstawiono wywołania zwrotne dla rozłączenia (listing 4.6) oraz dziennika 

zdarzeń (listing 4.7) 

 

 

 
Listing 4.6 Przedstawia wywołanie zwrotne w przypadku rozłączenia połączenia 

 

broker_host = "m20.cloudmqtt.com" 

broker_port = "19641"  

broker_user_name = "gvzgfqqm" 

password_to_server = "eB2dAtAmGpPS" 

 

def on_connect(client, userdata, flags, err): 

 if int(err) == 0: 

  print("Connected OK. Err code = ", err) 

 else: 

  print("FAIL: Err code: ",err 

0: Connection successful 

1: Connection refused – incorrect protocol version 

2: Connection refused – invalid client identifier 

3: Connection refused – server unavailable 

4: Connection refused – bad username or password 

5: Connection refused – not authorized 

6-255: Currently unused. 

 

def on_disconnected(client, userdata, err): 

 print("Disconnected. Err code = ",int(err)) 
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Listing 4.7 Przedstawia wywołanie zwrotne dla dziennika zdarzeń 

 

Na listingu 4.8 przedstawiono schemat połączenia aplikacji z brokerem. W pierwszych liniach 

kodu, zostaje przypisanie nazwy użytkownika do identyfikatora połączenia ( pierwszy stopień 

autoryzacji). Następnie do utworzonego obiektu klasy Client, przypisywane są wywołania 

zwrotne. Przed połączeniem zostają ustanowione nazwa brokera i hasło potrzebne do 

autoryzacji. Następnie zostaje zainicjalizowane połączenie, które pracuje w pętli oczekując na 

otrzymanie wiadomości. 

 
 

 

Najważniejszym wywołaniem zwrotnym jest ON_MESSAGE (listing 4.9). Oprócz 

przechwycenia wiadomości, tworzy on nowy obiekt modelu Localization, który przechowuje 

szerokość i długość geograficzną oraz datę utworzenia.  Po przechwyceniu wiadomości, 

konieczne jest zdekodowanie jej za pomocą funkcji decode i parametru „utf-8”.  

Następnie wiadomość podlega kolejnemu dekodowaniu, który przypisze odpowiednie 

wartości do zmiennych szerokości i długości geograficznej obiektu temporary_localization. 

Po zapisaniu w bazie danych nowego obiektu, zostaje wymuszone zatrzymanie pętli. 

def on_log(client, userdata, lever, buf): 

 print("log: "+buf) 

 

client_username = request.user.username 

client = mqtt.Client(client_username) 

client.on_connect = on_connect 

client.on_log = on_log 

client.on_disconnect = on_disconnected 

client.username_pw_set(broker_user_name,password_to_server) 

client.connect(broker_host,int(broker_port)) 

client.on_message = on_message 

client.loop_start() 

client.subscribe("FollowBand/00:11:22:33:44:55",0) 

time.sleep(1) 

client.loop_forever() 

client.disconnect() 

 

Listing 4.8 Przedstawia schemat połączenia aplikacji z brokerem 
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Listing 4.9 Przedstawia wywołanie zwrotne w przypadku otrzymania wiadomości 

4.4 Tworzenie i aktualizacja mapy 
 

 Do tworzenia mapy została wykorzystana biblioteka Leaflet. Mimo dostępności 

modułu Leaflet do Django, mapa została stworzona w dwóch częściach, napisanej  

w JavaScript i Django. Ze względu na szybkość i niezawodność, aktualizacji mapy została 

zrealizowana za pomocą JavaScript, natomiast inicjalizacja i tworzenie mapy zostało 

wykonane w Django. Do rozszerzenia wzoru strony o mapę konieczne było skorzystanie  

z bloku extend. Na początku pliku HTML, który odpowiada za wyświetlanie strony niezbędne 

było wczytanie tagów leaflet. Bez tego Django nie byłby w stanie się odwołać do biblioteki 

Leaflet w plikach HTML.  Kolejnym krokiem było stworzenie nowego bloku localizations  

z autoryzacją użytkownika (listing 4.10). 

 

 
Listing 4.10 Rozszerzenie istniejącego pliku HTML oraz wczytanie bloków z biblioteki 

Inicjalizacja następuje po utworzeniu zmiennej mymap i przypisaniu jej wartości 

L.map.SetView jest funkcją, która ustala środek mapy, oraz rozmiar jej przybliżenia. 

Domyślnie ustawiono lokalizację Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (rysunek 4.3). 

def on_message(client, userdata, msg): 

topic=msg.topic 

m_decode = str(msg.payload.decode("utf-8","ignore")) 

print("Message received: ",m_decode) 

m_decode = re.findall(r'\d+',m_decode) 

user = User.objects.get(username=username) 

temporary_localization = Localization(client = user ,posX = m_decode[0], posY = m_decode[1]) 

temporary_localization.save() 

client.loop_stop() 

 

{% extends 'base.html' %} 

{% load leaflet_tags %} 

{% load javascript_settings_tags %} 

{% block localizations %} 

{% if user.is_authenticated %} 
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Rysunek 4.3 Zainicjalizowana mapa 

 

Funkcja add_sign_to_map, jako argumenty przyjmuje szerokość i długość geograficzną oraz 

czas pobrania daty. Wewnątrz tej funkcji, wywoływana jest funkcja setView z nową pozycją 

geograficzną oraz bindPopup, który odpowiada za stworzenie pinezki na mapie (listing 4.11).  

 

Funkcja ta jest bezpośrednio powiązana z blokiem realizującym dynamiczne tworzenie 

przycisków na stronie z lokalizacjami. Django pobiera z bazy danych lokalizacji odpowiednie 

rekordy przypisane do użytkownika, odczytuje szerokość i długość geograficzną oraz czas 

utworzenia, a następnie tworzy przycisk, który jest wyzwalaczem funkcji add_sign_to_map 

(listing 4.12). 
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Listing 4.11 Przedstawia inicjalizację mapy oraz funkcję dodającą znaczniki 

 

 

Listing 4.12 Funkcjonalność służąca do dynamicznego tworzenia przycisków 

 

Umożliwia to naniesienie wielu znaczników na mapę, co pozwala na prześledzenie trasy 

osoby lub sprawdzenia kierunku, w którym się może poruszać. Dzięki czasom, które 

wyświetla każda pinezka, możliwe jest obliczenie prędkości, w jakiej dana osoba się porusza. 

<div id="mapid" style="width: 800px; height: 600px;"></div> 

<script> 

  var posX; 

  var posY; 

 

  var mymap = L.map('mapid').setView([50.042382,19.930133], 13); 

  function add_sign_to_map(x,y,time){ 

    mymap 

      .setView([x,y],13); 

         

    L 

      .marker([x, y]).addTo(mymap) 

      .bindPopup("Time: " + time).openPopup(); 

 

  L.tileLayer(layer, { 

    maxZoom: 18, 

    id: 'mapbox.streets' 

  }).addTo(mymap); 

</script> 

{% for localization in localizations reversed %} 

{% if user == localization.client %} 

<hr> 

<h1>{{ localization.posX }}</h1> 

<h1>{{ localization.posY }}</h1> 

<h1><button 

onclick='add_sign_to_map("{{ localization.posX }}","{{ localization.posY }}","{{ localization.created_d

ate }}")'>{{ localization.created_date}}</button></h1> 

{% endif %} 

{% endfor %} 

<hr> 

{% endif %} 

{% endblock %} 
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Do bloku tworzącego dynamiczne przyciski została dodana kolejna autoryzacja, w której 

zalogowany użytkownik jest porównywany z polem client obiektu lokalization. Pobranie listy 

lokalizacji obsługiwane jest poprzez skrypt Django (listing 4.13). Aby wyselekcjonować 

konkretne rekordy potrzebna była autoryzacja w podrozdziale 4.2. 

 

 

 

4.5 Struktura programu 
 

Architektura programu została zaprojektowana tak, aby maksymalnie zmniejszyć 

liczbę klas i powiązań między nimi. Oprogramowanie skupia się na trzech klasach: User.py, 

Localization.py i Client.py.  User jest klasą wbudowaną w Django, którą można rozszerzyć  

o potrzebne pola i metody. Klasa Localization jest klasą zaimplementowaną, która posiada 

cztery pola: posX, posY, client i created_time. Pole client nie jest obiektem klasy Client.py 

dostarczonej przez PahoMQTT, jednakże, aby zainicjalizować nowy obiekt klasy Localization 

potrzeba do tego zarówno obiektu klasy User jak i Client. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 

bezpieczeństwo połączenia jest zmaksymalizowane i na każdym etapie edycji danych jest 

weryfikacja użytkownika. Na rysunku 4.4 przedstawiono diagram klas, który opisuje 

zależność pomiędzy klasami.  

def localizationView(request): 

    localizations = Localization.objects.all() 

    context = { 

        'localizations': localizations, 

    } 

    return render(request, "detail.html", context) 

 

 

Listing 4.13 Pobranie listy lokalizacji z bazy danych 
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Rysunek 4.4 Diagram klas aplikacji 

Każdy obiekt klasy User ma wpływ (przy tworzeniu) na tylko jeden obiekt klasy Client. Klasa 

Client odpowiada za połączenie z brokerem MQTT i może ona mieć wpływ na tworzenie 

wielu obiektów klasy Localization.  

 

Rysunek 4.5 przedstawia diagram czynności aplikacji. Diagram przepływu danych opisuje w 

jaki sposób zachodzi wymiana danych na poszczególnych warstwach systemu w skład 

którego wchodzą opaska lokalizacyjna, broker oraz aplikacja(rysunek 4.6).  
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Rysunek 4.5 Diagram czynności aplikacji 
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Rysunek 4.6 Diagram przepływu danych aplikacji 
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5. Walidacja oprogramowania 
 

 Oprogramowanie było walidowane i testowane za pomocą aplikacji MQTTBox oraz 

urządzenia zbudowanego w ramach innej pracy dyplomowej. Walidacja oprogramowania 

została wykonana poprzez plan testów, według którego sprawdzano funkcjonalność aplikacji.  

 

Plan testów wygląda następująco: 

1. Wysłanie pustej wiadomości na poprawny temat za pomocą MQTTBox do 

aplikacji, 

2. Wysłanie pustej wiadomości na niepoprawny temat za pomocą MQTTBox do 

aplikacji, 

3. Wysłanie jednej współrzędnej w wiadomości na poprawny temat za pomocą 

MQTTBox do aplikacji, 

4. Wysłanie dwóch współrzędnych w wiadomości na poprawny temat za pomocą 

MQTTBox do aplikacji, 

5. Wysłanie trzech współrzędnych w wiadomości na poprawny temat za pomocą 

MQTTBox do aplikacji, 

6. Odebranie wiadomości ze współrzędnymi z opaski lokalizacyjnej zbudowanej 

przez innego studenta na poprawny temat.  

 

Ponadto zostało przetestowane wysyłanie wiadomości z aplikacji do wirtualnego klienta – 

sprawdzenie funkcji PUBLISH. 

1. Wysłanie wiadomości do wirtualnego klienta na poprawny temat, 

2. Wysłanie wiadomości do wirtualnego klienta na niepoprawny temat, 

3. Wysłanie wiadomości na poprawny temat, który jest subskrybowany przez 

opaskę lokalizacyjną zbudowaną przez innego studenta. 

Wszystkie testy zostały wykonane dla każdego z dostępnych poziomów Quality of Service. 

Walidacja oprogramowania wykazała, że aplikacja spełnia poprawnie założenia (rysunek 5.1). 

Testy zostały wykonane z wynikiem pozytywnym (rysunek 5.2). 
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Rysunek 5.1 Wycinek konsoli przedstawiający pomyślne odebranie wiadomości od klienta MQTTBox  

 
Rysunek 5.2 Odebrana wiadomość przez MQTTBox 

 

Na rysunku 5.3 przedstawiono znaczniki zaznaczone na mapie, Kolorem czerwonym 

są zaznaczone kolejno odebrane od brokera pozycje. Dzięki temu można oszacować 

drogę, jaką przebyła osoba nosząca opaskę oraz prędkość, z jaką się poruszała.  
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Rysunek 5.3 Mapa z zaznaczonymi lokalizacjami 
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6. Podsumowanie 

 Niniejsza praca powstała w celu opracowania rozwiązania problemu kosztownego 

oprogramowania obsługującego opaski lokalizacyjne. Celem tej pracy było stworzenie 

aplikacji zawierającej niezbędną funkcjonalność, opartą na własnej implementacji oraz 

dostępnemu wolnemu oprogramowaniu. Rozwiązanie to pozwoliło zminimalizować koszty 

utrzymania takiego serwisu, co znacząco umożliwia większej liczbie osób  korzystanie  

z takiej aplikacji. Dzięki niskim kosztom, prostej obsłudze oraz możliwości dowolnego 

rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania, wiele osób i instytucji medycznych takich jak 

Szpital, Dom Opieki Społecznej czy Dom Seniora, będzie mogło skorzystać z aplikacji.  

 

Do rozwiązania problemu implementacyjnego zdecydowano się wybrać Django wraz 

z modułem PahoMQTT, który całkowicie obsługuje połączenie serwisu z urządzeniem za 

pomocą protokołu MQTT. JavaScript z biblioteką Leaflet zostało wykorzystane do 

przedstawienia graficznego lokalizacji, natomiast HTML i CSS do nadania przejrzystej formy 

serwisu.  

 

Walidacja została wykonana za pomocą programu MQTTBox oraz urządzenia 

zbudowanego w ramach innej pracy dyplomowej. W obu przypadkach, testy przebiegły 

pomyślnie. Dzięki architekturze protokołu MQTT, broker przechowuje ostatnio otrzymaną 

wiadomość, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdy aplikacja jest wyłączona lub jej 

działanie jest chwilowo wstrzymane.  

 Obecna implementacja serwisu posiada podstawową funkcjonalność, jaką jest 

wyświetlanie otrzymanej lokalizacji. Architektura oprogramowania umożliwia dalszy rozwój 

aplikacji np. dodanie wielu opasek do jednego użytkownika, zaznaczanie okręgów lub 

wielokątów obszaru, w którym dana osoba może się znajdować w przypadku utracenia 

połączenia. 
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