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Analisa IoT Middleware 

SwissQM 

SwissQM adalah antarmuka pemrograman aplikasi jaringan sensor network. Queries 

(permintaan untuk mengumpulkan data dari jaringan nirkabel sensor) dapat disusun oleh 

pengguna di antarmuka grafis dari SwissQM. Permintaan kemudian dikompilasi ke dalam 

program yang dikirim ke jaringan sensor dimana mereka dieksekusi. 

 Ketika dijalankan maka tiga jendela akan terbuka pada desktop, seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 1. Jangan ditutup salah satunya, Jika menutup salah satu jendela 

akan terjadi kesalahan program.Dalam gambar 1, jendela SwissQM Query GUI adalah 

antarmuka pengguna grafis (GUI) dari SwissQM, mana query disusun dan disampaikan. 

Network window menunjukkan hasil simulasi, termasuk sampel data pada setiap node dan 

data transmisi peristiwa dari node 0 pada stasiun base. windows Stasiun Base menunjukkan 

permintaan eksekusi informasi dan data yang dikumpulkan di stasiun base. 

 

Gambar 1. Tampilan awal SwissQM 

 

 

 

 

 



1. Mengunakan SwissQM Query GUI 

SwissQM Query GUI digunakan untuk menulis Query, mengirim mereka ke jaringan, 

dan plot data yang dikumpulkan pada base station. GUI terdiri dari tiga tab: tab 

Network, tab Query baru, dan tab Plot.Tab Plot muncul hanya setelah query dengan 

persyaratan plot disampaikan. 

2. Network Tab 

Pada gambar 2 menunjukkan Tab Network. Kolom kiri menunjukkan data statistik 

komunikasi antara base station dan sensor network. Kolom kanan menunjukkan 

perintah yang dapat dikirim ke jaringan. Anda tidak perlu menggunakan kolom kanan 

dalam tes ini, sehingga Anda bisa mengabaikannya. 

 

Gambar 2. SwissQM GUI 

3. New Query Tab  

Queries terdiri dalam Query Tab Baru, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. 

zaman lapangan pertama selalu hadir dan tidak dapat diubah . Hal ini digunakan 

sebagai cap kasar dari data. Ini menghitung berapa banyak waktu pengambilan sampel 

telah berlalu sejak awal query. Bidang Query ditambahkan dengan mengklik tombol 

New Field. Sebuah baris baru ditambahkan ke table ketika fields baru ditambahkan. 

Anda dapat mengedit atribut (kolom) dari ladang untuk menulis query. 



 

Gambar 3. Query for example application. 

Sebuah query dapat berisi beberapa bidang dan pertanyaan baru dapat diserahkan 

sementara yang lain terus berjalan.Penjelasan dari atribut fields sebagai berikut: 

 Name: Identifier (tidak ada spasi) dari fields itu. Pengenal ini ditampilkan 

dalam legenda plot hasil. Teks dapat diedit secara langsung. 

 Field: Field expression menggambarkan data yang akan dikumpulkan. 

Mengklik pada kotak teks bidang akan menunjukkan daftar drop-down yang 

berisi data sensor pada sebuah node. Bidang teks kotak dapat diedit untuk 

menulis ekspresi. Ekspresi adalah omposed Operand, operator dan kurung. 

Operator adalah salah satu dari + (Tambahkan), - (kurangi), * (kalikan), dan / 

(membagi). Operan dapat item dari daftar drop-down atau integer. Untuk 

contoh, (cahaya + 100) * 2 adalah sebuah ungkapan yang dapat dimasukkan 

dalam kotak teks lapangan. 

 Function: Mengklik pada bidang teks fungsi akan menunjukkan daftar drop-

down yang mengandung semua fungsi built-in. Deskripsi fungsi ini adalah 

dalam tabel 1. Fungsi yang dipilih diterapkan ke bidang kolom. Bila Anda 

memilih fungsi dengan mengkliknya, itu akan dimasukkan ke bidang kolom. 

Agregasi fungsi seperti min dan jumlah berlaku untuk nilai-nilai bidang dari 

node dalam kelompok yang sama. Sensor node dikelompokkan dengan 



pengelompokan bendera, yang akan dijelaskan kemudian. Fungsi kotak teks 

dapat diedit secara langsung. 

 

Tabel 1. Built-in fungsi 

 

 Grouping: Menetapkan bendera ini jika Anda ingin membagi node menjadi 

kelompok menurut data di kolom bidang yang sesuai. Node dengan nilai yang 

sama dari bidang akan dikelompokkan bersama. Pengelompokan bidang tidak 

dapat dipetakan. Jika tidak ada bendera pengelompokan terletak di query, 

tetapi menggunakan fungsi agregasi, maka operasi agregasi berlaku untuk 

semua node dalam jaringan.  

 Plot: Nilai dari field akan diplot jika ia akan diperiksa.  

 Log into DB: nilai dari field akan mulai bisa login ke dalam database jika ia 

akan diperiksa.  

 

Gambar 4. Contoh plot dari SwissQM  



 

Gambar 5. Contoh hasil dari network window 

 

Gambar 5. Contoh hasil dari Base station window 

Kesimpulan 

 SwissQM: platform untuk mengembangkan sensor aplikasi jaringan, bukan 

jaringan sensor solusi sendiri 

 Menawarkan baik didefinisikan dan extensible bytecode bahasa 

 Dapat digunakan sebagai target kompilasi lebih tinggi pemrograman dan 

bahasa query (XQuery,SQL) 
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