Lappeenrannan teknillinen yliopisto
School of Energy Systems
Sähkötekniikan koulutusohjelma

Diplomityö

Tommi Hilliranta

LPWAN-VERKKOTUEN LISÄÄMINEN TUOTANNOSSA OLEVAAN
IoT-LAITTEESEEN

Työn tarkastajat:

Professori Pertti Silventoinen
Insinööri Lassi-Pekka Hirvonen

Työn ohjaaja:

Insinööri Lassi-Pekka Hirvonen

TIIVISTELMÄ
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LUT School of Energy Systems
Sähkötekniikan koulutusohjelma

Tommi Hilliranta
LPWAN-verkkotuen lisääminen tuotannossa olevaan IoT-laitteeseen
Diplomityö
2019
61 sivua, 27 kuvaa, 5 taulukkoa ja 0 liitettä

Työn tarkastajat:

Professori Pertti Silventoinen
Insinööri Lassi-Pekka Hirvonen

Hakusanat: LoRa, LoRaWAN, IoT, Linux, Yocto

Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa tuotannossa olevalle laitteelle tuki LoRaWAN-verkolle. LoRaWAN-toteutukseksi valittiin LoRa Server -projekti, jolta oli saatavilla
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In this thesis the goal was to design and implement LoRaWAN network architecture to an
IoT-device which is in production. LoRa Server-project was chosen because it had a complete software solution for a reference platform. Adding these software components to the
device turned out to be challenging due to the incompatible software versions. The device
software was updated, and a development environment was established. For some unknown
reason LoRaWAN end-device was not able to receive messages from the server. This might
have been a timing issue because class A end-device has fixed downlink windows. The operations of the gateway were moved to a second platform and the communication started
working. Even then the network operation was unstable, and the uplink messages got corrupted. The goals of this thesis were not achieved. Nevertheless, it offers a good base for
further research. In addition, a measurement with reference platform was conducted to determine whether a local and centralized configuration would outperform a decentralized one.
The result was that latency was clearly lower with local system. Thus, it is recommended to
use centralized configuration in time-critical applications.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
B

yhteyskanavan kaistanleveys (Hz)

C

yhteyskanavan kapasiteetti (bittiä sekunnissa)

N

kohinateho

S

signaaliteho

ABP

Activation-by-Personalization

AES

Advanced Encryption Standard

ARM

Advanced RISC Machine

CSS

Chirp Spread Spectrum

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DoS

Denial of Service

DSSS

Direct Sequence Spread Spectrum

EIRP

Effective Isotropic Radiated Power

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

FSK

Frequency Shift Keying

IoT

Internet of Things

ISM

Industrial, Scientific and Medical

JSON

JavaScript Object Notation

kbps

Kilobit Per Second

LPWAN

Low Power Wide Area Network

MAC

Media Access Control

MITM

Man-In-The-Middle

MQTT

Message Queuing Telemetry Transport

MR

Message Replay

NFS

Network File System

NTP

Network Time Protocol

OTA

Over-the-Air

OUI

Organizationally Unique Identifier

REST

Representational State Transfer

RF

Radio Frequency

RPC

Remote Procedure Call
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SNR

Signal to Noise Ratio

SoC

System On Chip

SPI

Serial Peripheral Interface

TA

Traffic Analysis

TFTP

Trivial File Transfer Protocol
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1 JOHDANTO
IoT (lyhenne sanoista Internet of Things) tarkoittaa järjestelmää, jossa sensorit ja laitteet
ovat yhteydessä toisiinsa ja välittävät dataa. IoT-järjestelmiä ja -ratkaisuja löytyy monilta eri
aloilta, jotka asettavat vaatimukset muun muassa pitkälle kantamalle, pienitehoisuudelle ja
kustannustehokkuudelle. Kun kyse on pienistä, edullisista ja mahdollisesti akkukäyttöisistä
sensorilaitteista, ovat perinteiset tiedonsiirto- ja verkkoratkaisut liian raskaita. Tämän vuoksi
on kehitetty uusi langaton teknologia LPWAN (lyhenne sanoista Low Power Wide Area
Network). Tämän hetket johtavat LPWAN-teknologiat ovat Sigfox, NB-IoT ja LoRaWAN,
johon tämä työ keskittyy.

Wapice Oy:n WRM 247+ on etähallintaan, -mittaukseen ja -ohjaukseen tarkoitettu tuotannossa ja myynnissä oleva IoT-laite, joka on osa Wapicen IoT-Ticket-alustaa. Laitteessa on
antureita, tuki useille eri väyläprotokollille ja langattomat verkkoyhteydet, jotta sitä voidaan
käyttää eri käyttötarkoituksissa ja -kohteissa. Jotta laite pystyisi tarjoamaan kattavat liitäntävaihtoehdot myös tulevaisuuden teollisuusympäristössä, tarvitsee se oman LPWAN-ratkaisun.

1.1 Työn tavoitteet
Tämän työn tavoitteena on lisätä kokonaisvaltainen LoRaWAN-verkkotuki WRM 247+ laitteeseen, niin että laitteessa on itsessään kaikki mitä verkon pystyttämiseen tarvitaan. Ratkaisu on tarkoitus toteuttaa. Valmiissa ratkaisussa WRM-laite muodostaa LoRaWAN-verkon, johon liittynyt päätelaite lähettää testidatan. Tämän datan WRM lähettää IoT-Ticketiin
visualisoitavaksi. Koska LoRaWAN-verkko eroaa merkittävästi aiemmista verkkoteknologioista, on sen toimintaan perehdyttävä tarkemmin. Tämän vuoksi työn tavoitteena on myös
hankkia ymmärrystä ja osaamista LoRaWAN-teknologiasta. Lisäksi työssä on tarkoitus suorittaa vertailumittaus verkkopalvelimen latenssista käyttäen yrityksessä aiemmin kehitettyä
LoRaWAN-testialustaa.
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1.2 Työn rakenne
Työn teoriaosuus on jaettu lukuihin kaksi ja kolme. Luvussa kaksi käsitellään LoRaWANverkon perusteita keskittyen työn kannalta oleellisiin asiakokonaisuuksiin sekä uusimman
standardin tuomiin muutoksiin ja tietoturvaan. Luvussa kolme käsitellään WRM:n sulautettua Linux-käyttöjärjestelmää. Käsittely on rautaläheistä ja keskittyy niihin osiin, minkä parissa työssä oltiin tekemisissä. Luku neljä keskittyy kokonaisuudessaan kuvaamaan työn toteuttamista. Luvun lopussa kuvataan työssä tehtävät mittausjärjestelyt. Luvussa viisi kerrotaan työn ja mittauksen tulokset. Viimeisessä luvussa tehdään vielä yhteenveto koko työstä.
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2 LORAWAN
LoRaWAN on spesifinen tiedonsiirtoverkko, joka on tarkoitettu pitkän kantaman vähätehoiseen tiedonsiirtoon. LoRaWAN-verkkoarkkitehtuurin fyysisenä kerroksena toimii LoRa.
LoRa on patentoitu (US7791415B2 2008) langaton modulaatio, joka on tarkoitettu pienitehoiseen pitkän matkan dataliikennöintiin. LoRa Alliancen ylläpitämä LoRaWAN toimii LoRan päällä määrittäen verkon MAC (lyhenne sanoista Media Access Control) protokollan
sekä arkkitehtuurin. (LoRa Alliance Technical Committee 2017a)

Kuvassa 2.1 on nähtävissä LoRaWAN-verkon rakenne matalimmasta kerroksesta ylimpään.
Taajuuskaistoista, modulaatiosta ja eri päätelaiteluokista kerrotaan myöhemmin tässä luvussa. LoRaWAN-verkon spesifikaatio ja protokolla kehittyvät edelleen tuoden uusia ominaisuuksia ja vaatimuksia. Tässä työssä keskitytään kirjoittamisen aikaan viimeisimpään
spesifikaatioversioon 1.1, joka on julkaistu lokakuussa 2017 (LoRa Alliance Technical
Committee 2017a).

Kuva 2.1 LoRaWAN-verkon rakenne kerroksittain
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2.1 Fyysinen kerros (LoRa)
2.1.1 Modulaatio
FSK-taajuusmodulaatio (lyhenne sanoista Frequency Shift Keying) on ollut perusratkaisu
IoT-järjestelmien langattomassa tiedonsiirrossa. Siinä digitaalinen informaatio kuvataan
kantoaallon taajuuden muutoksilla niin, että esimerkiksi looginen ”1” vastaa tiettyä taajuutta
ja looginen ”0” tiettyä taajuutta. LoRa on FSK-modulaatiota kompleksisempi hajaspektrimodulaatio, joka on CSS-modulaation (lyhenne sanoista Chirp Spread Spectrum) johdannainen. LoRan modulaatio tekee vaihtokauppaa datanopeuden ja herkkyyden välillä kaistanleveyden ollessa vakio. Tämä mahdollistaa järjestelmän optimoinnin joko nopeuden tai virrankulutuksen ja kantomatkan näkökulmasta. (Semtech Corporation 2015)

Shannon-Hartleyn teoreema

Informaatioteoriassa Shannon-Hartleyn teoreema kuvaa informaation maksimaalista nopeutta viestintäkanavalla tietyllä kaistanleveydellä kohinan kanssa. Matemaattisesti se kuvataan yhtälön 2.1 mukaisesti
𝑆

𝐶 = 𝐵 ∗ log 2 (1 + 𝑁)

(2.1)

missä C on kanavan kapasiteetti (bittiä/sekunnissa),
B on kanavan kaistanleveys (Hz) ja
S/N on signaalikohinasuhde (SNR)

Yhtälöstä nähdään, että tiedonsiirron maksimaalista nopeutta rajoittaa signaalikohinasuhde.
Manipuloimalla yhtälöä 2.1 ja olettamalla, että hajaspektritekniikan tapauksessa SNR << 1,
voidaan yhtälö kirjoittaa muodossa
𝑁
𝑆

𝐵

≈𝐶

(2.2)
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missä on nähtävissä, että virhevapaan informaation lähettäminen vakiolla kohinasignaalisuhteella on mahdollista kaistanleveyttä kasvattamalla. (Semtech Corporation 2015)

Hajaspektrimodulaatio

DSSS (lyhenne sanoista Direct Sequence Spread Spectrum) suorasekvenssihajautuksessa lähettimen kantoaallon vaihe vaihtelee koodisekvenssin mukaisesti. Tämä toteutetaan kertomalla datasignaali sitä nopeammalla hajautuskoodilla. Koska nopeampi hajautuskoodi tarvitsee laajemman kaistan, myös alkuperäiselle datasignaalille varautuu käyttöön laajempi
kaista. Vastaanotettu signaali kerrotaan samalla hajautuskoodilla, jolloin data saadaan purettua. Vaikka tämä menetelmä on toimiva ja tehokas, se ei ole ideaalinen edullisiin ja vähävirtaisiin IoT-laitteisiin. (Semtech Corporation 2015)

LoRa-modulaatiossa spektrin hajautus on toteutettu generoimalla viserryssignaali, jonka taajuus vaihtelee jatkuvasti. Tällä saavutetaan se, että ajoitus ja taajuuspoikkeutus ovat sekä
lähetys- että vastaanottopäässä vastaavat, mikä keventää vastaanottajalle asetettuja vaatimuksia. Viserryksen taajuuskaista vastaa signaalin spektrikaistan leveyttä. LoRa-modulaation bittinopeus voidaan laskea yhtälöllä 2.3. (Semtech Corporation 2015)

𝑅b = 𝑆𝐹 ∗

4
]
4+𝐶𝑅
𝑆𝐹
2
[
]
𝐵𝑊

[

(2.3)

missä Rb on bittinopeus,
SF on hajautuskerroin (välillä 7-12),
CR on koodinopeus (välillä 1-4) ja
BW on modulaation kaistanleveys (Hz)

Yhtälöstä nähdään, että bittinopeuden suuruuteen vaikuttaa hajautuskertoimen SF (Spreading Factor) suuruus. Hajautuskerroin riippuu etäisyydestä lähettävään päähän eli mitä kauempana vastaanottava pää on, niin sitä suurempaa hajautuskerrointa pitää käyttää ja sitä alhaisempi bittinopeus saavutetaan. Modulaatiosta on hyvä huomioida, että LoRan patentti
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sisältää vain yleisen tason kuvauksen modulaatiosta ilman teknisiä yksityiskohtia eli modulaation tarkka toiminta ei ole julkisesti tiedossa.
2.1.2 Signaali ja taajuuskaista
LoRaWAN käyttää ISM-taajuusaluetta, joka on tarkoitettu teollisuuden, tieteen ja lääketieteen käyttöön eikä sen käyttö vaadi erillistä lupaa. Taajuusalueet vaihtelevat alueellisesti ja
niissä on myös maakohtaisia eroja. Suomessa on käytössä EU433-kaistasta taajuusalue
433.05…434.79 MHz sekä EU868-kaistasta taajuusalue 863…873 MHz. ETSI (lyhenne sanoista European Telecommunications Standards Institute) on asettanut verkon käytölle rajoituksia, kuten enimmäisajat yhtäjaksoiselle lähetykselle ja lähetyksille tunnin aikana. Rajoitusten toteuttamiseen on muutama vaihtoehto, joista LoRaWAN käyttää lähetyksen käyttöjakson (duty cycle) rajoitusta. (LoRa Alliance Technical Committee 2018)

EU433-kaista eroaa EU868-kaistasta taajuuden lisäksi myös vaatimuksiltaan. EU433-kaistassa EIRP (lyhenne sanoista Effective Isotropic Radiated Power) eli lähetysteho pitää olla
alle +12.15 dBm ja lähetyksen käyttöjakso alle 10 %. Lähetystehon maksimiarvo EU868kaistalle on +16 dBm. LoRaWAN-verkon päätelaitteiden täytyy tukea ja toimia tietyillä taajuuksilla oletuksena. Esimerkiksi EU868-kaistan oletustaajuudet ovat 868.10, 868.30 ja
868.50 MHz. (LoRa Alliance Technical Committee 2018)

LoRaWAN-verkon fyysisessä LoRa-kerroksessa kommunikaatio tapahtuu päätelaitteiden ja
yhdyskäytävien välillä. Liikennöinti jakaantuu eri taajuuskanaville ja datanopeuksille. Datanopeus vaihtelee välillä 0,3…50 kbps ja siihen vaikuttavat välimatka sekä viestin pituus.
Päätelaite voi vapaasti lähettää millä tahansa vapaalla kanavalla millä tahansa datanopeudella seuraavien ehtojen mukaisesti:

-

Päätelaitteen on vaihdettava näennäissatunnaisesti kanavaa lähetysten välillä. Tämä
taajuusvaihtelevuus lisää järjestelmän vikasietokykyä häiriöille.

-

Päätelaitteen on noudatettava alueellisia ja taajuuskaistan rajoituksia lähetyksen
käyttöjaksolle.

-

Päätelaitteen on noudatettava alueellisia ja taajuuskaistan asettamia rajoituksia lähetyksen pituudelle. (LoRa Alliance Technical Committee 2017a)
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2.2 Verkkoarkkitehtuuri
LoRaWAN-verkossa laitteet liitetään tyypillisesti tähtitopologian mukaan, jossa yhdyskäytävä välittää viestit päätelaitteiden ja verkkopalvelimien välillä. Samassa verkossa voi olla
useampia päätelaitteita, yhdyskäytäviä ja palvelimia. Kaikki liikennöinti on kaksisuuntaista,
mutta käytännössä voidaan suurimman osan liikennöinnistä olettaa olevan päätelaitteilta
verkkopalvelimelle. Yhdyskäytävä toimii ainoastaan verkon fyysisessä kerroksessa läpinäkyvänä välittäjänä muuttaen RF-liikenteen IP-paketeiksi viestisisältöä tulkitsematta tai
prosessoimatta. Verkkopalvelin reitittää edelleen viestipaketit sovelluspalvelimelle. Laitteiden avainten säilytystä ja niihin liittyviä operaatioita hoitaa liityntäpalvelin. Topologian periaatteellinen kytkentä on nähtävissä kuvassa 2.2. (LoRa Alliance Technical Committee
2017a)

Kuva 2.2 LoRaWAN-verkon topologia
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Spesifikaatioversiossa 1.1 LoRaWAN-verkon tietoturvaa parannettiin korjaamalla versiossa
1.0 havaittuja puutteita. Näiden muutoksien seurauksena erillinen liityntäpalvelin (Join Server) lisättiin hallitsemaan päätelaitteiden verkkoon liittymistä ja tunnistetietojen hallintaa.
Verkko- ja sovelluspalvelimelle määriteltiin omat avaimet, jotta verkkopalvelin (verkkooperaattori) ei pystyisi tulkitsemaan päätelaitteiden ja sovelluspalvelimen välistä tiedonsiirtoa. Lisäksi OTA-aktivointiin lisättiin mahdollisuus verkkovierailuun, jolloin verkkopalvelimella on kuvassa 2.3 nähtävissä olevat kolme uutta roolia. Palvelinten rooleista ja toiminnoista kerrotaan tarkemmin myöhemmissä kappaleissa. (Butun, Pereira et al. 2018)

Kuva 2.3 LoRaWAN-verkon topologia OTA-aktivoinnissa verkkovierailutilanteessa

2.3 Protokolla ja viestirakenne
LoRaWAN-verkossa päätelaitteen lähettämä viesti on rakenteeltaan erilainen mitä verkkopalvelimen lähettämä. Päätelaitteen lähettämä viesti voi kulkea yhden tai useamman yhdyskäytävän kautta ja se sisältää kuvan 2.4 mukaisesti LoRan fyysisen otsikon, otsikon tarkasteen, tietosisällön ja sen tarkasteen.
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Kuva 2.4 LoRaWAN-verkon viestirakenne päätelaitteelta verkkopalvelimelle

Verkkopalvelimen viesti kulkee yksittäisen yhdyskäytävän kautta vain yhdelle päätelaitteelle kerrallaan ja se sisältää kuvan 2.5 mukaisesti LoRan fyysisen otsikon, otsikon tarkasteen ja itse tietosisällön.

Kuva 2.5 LoRaWAN-verkon viestirakenne verkkopalvelimelta päätelaitteelle

Viestien tietosisällön rakenne ei ole mielivaltainen, vaan tarkasti määritelty ja eri tilanteista
(esimerkiksi liittymisestä) riippuvainen. Lisäksi eri päätelaiteluokkien välillä on eroavaisuuksia viestien sisällöissä. Kuvassa 2.6 on avattuna viestin tietosisällön rakenne normaalissa liikennöinnissä. Liittymistilanteissa MACPayload-viestikentän tilalla on liittymispyyntö, uudelleenliittymispyyntö tai liittymisen hyväksyntä. Viestikenttien pituudet eivät
ole vakioita, mutta esimerkiksi alueelliset rajoitukset asettavat niille maksimipituuksia.
(LoRa Alliance Technical Committee 2017a)
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Kuva 2.6 LoRaWAN-verkon viestiformaatti

2.4 Datan lähetys ja vastaanotto
Tässä kappaleessa kuvattu datan vastaanotto koskee sellaisenaan luokan A laitetta. Luokkien
B ja C päätelaitteiden datan vastaanottamisessa on eroavaisuuksia, joista kerrotaan
myöhemmin päätelaitteiden luvussa. Luokan A päätelaite vastaanottaa verkolta päin dataa
ainoastaan oman lähetyksensä yhteydessä virransäästön vuoksi. Jokaisen lähetyksen jälkeen
päätelaitteen pitää avata kaksi lyhyttä vastaanottoikkunaa. Vastaanottoikkunan ajoitukseen
käytetään

lähetyksen

päättymisaikaa

kuvan

2.7

mukaisesti.

Ensimmäisen

vastaanottoikkunan RX1 taajuus ja datanopeus muodostetaan lähetyksen perusteella.
Toiselle vastaanottoikkunalle RX2 käytetään kiinteästi määriteltyä taajuutta ja datanopeutta,
joita voidaan muokata MAC-komennoilla. Lähetys päätelaitteelle päin pitää ajoittaa
tarkalleen jompaankumpaan vastaanottoikkunaan. Molempiin ikkunoihin voi samalla kertaa
lähettää ainoastaan identtiset viestit. (LoRa Alliance Technical Committee 2017a)
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Kuva 2.7 Päätelaitteen vastaanottoikkunan ajoitus

2.5 Tietoturva
Tietoturva on kompleksinen ja laaja aihe, josta pystyisi kirjoittamaan kokonaisia opinnäytetöitä. Tässä työssä kerrotaan vain yleisellä tasolla, miten LoRaWAN-verkon rakenteessa on
tietoturva otettu huomioon. Lisäksi on huomioitava, että hyvätkään tietoturvaominaisuudet
harvoin ovat täysin aukottomia ja langattomuuteen sisältyy aina omat riskinsä.
2.5.1 LoRaWAN-version 1.1 tietoturva
LoRaWAN-verkon spesifikaatioversiossa 1.1 on pyritty korjaamaan versiossa 1.0 havaittuja
haavoittuvuuksia, joiden pohjalta esimerkiksi julkaisussa ”Security Vulnerabilities in LoRaWAN” (X. Yang, E. Karampatzakis et al. 2018) on suunniteltu ja toteutettu viisi erilaista
hyökkäystä. Version 1.1 mukaisia verkkoja implementoidaan ja käyttöönotetaan edelleen,
mutta pelkän spesifikaation perusteella tehtyjä tietoturvatutkimuksia on jo julkaistu.
Julkaisussa ”General Security Considerations of LoRaWAN Version 1.1” (Mundt, Gladisch
et al. 2018) ei versiosta 1.1 löydetty selkeitä turvallisuuspuutteita, mutta todetaan ettei se
tarkoita, etteikö niitä olisi. Tutkimuksessa ”Formal security analysis of LoRaWAN” (Eldefrawy, Butun et al. 2019) käytettiin tietoturva-analysointiin tarkoitettua Scyther-työkalua ja
keskityttiin avaimiin liittyvään turvallisuuteen. Analysointia varten kehitettiin spesifikaatioiden 1.0 ja 1.1 mukaiset mallit, joista vain uudempi versio läpäisi testin eikä haavoittuvuuksia löytynyt. Tästäkin huolimatta työn tuloksissa mainitaan, ettei käytetty malli ole täydellinen ja että versiossa 1.1 on turvallisuuteen liittyviä haasteita, jotka vaativat jatkotutkimuksia.
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Osin samojen tutkijoiden julkaisussa ”Analysis of LoRaWAN v1.1 Security” (Butun, Pereira
et al. 2018) listataan taulukossa 2.1 olevat versiota 1.1 koskevat turvallisuusuhat. Lisäksi
todetaan, että vaikka itse spesifikaatiosta ei löydy selkeitä puutteita, jätetään useita kohtia
toteutuksen vastuulle. Esimerkiksi spesifikaation mukainen tietoturvallinen toteutus vaatii
avainten turvallista säilytystä ottamatta kantaa toteutukseen, joka ei välttämättä ole yksinkertaista toteuttaa verkolle tyypillisissä edullisissa sulautetuissa laitteissa.

Taulukko 2.1

LoRaWAN-spesifikaatioversion 1.1 turvallisuusuhat (Butun, Pereira et al. 2018)

#

Uhka

Kategoria

Kuvaus

1

RF häirintähyökkäys

DoS

Langattoman verkon häirinnästä seuraa palvelunestohyökkäys

2

Toistohyökkäys

MR/DoS

Yhdistämällä toistohyökkäys RF-häirintään
voidaan saavuttaa hankalasti havaittava palvelunestohyökkäys

3

Beacon (Luokka B) DoS

Beacon-synkronointiviestin estäminen aiheut-

synkronointihyökkäys

taa B-luokan päätelaitteiden vastaanottoikkunan ohi menemisen

4

5

Verkkoliikenteen ana- TA

Ilman salauksen purkamistakin liikenteen ana-

lysointi

lysointi saattaa johtaa tietovuotoon

Mies välissä -hyök- MITM

Serverien välistä liikennettä kuuntelemalla voi

käys

saada salausavaimet käsiinsä, jos liikennöinti
on toteutettu heikolla salauksella

2.5.2 Avaimet ja salaus
LoRaWAN-verkon laitteiden välisessä liikennöinnissä viestien tietosisältö on salattu. Salaamisen lähtökohtana on laitteiden yksilölliset tunnisteet ja avaimet. LoRaWAN-verkon jokaisella päätelaitteella on kaksi 128-bittistä AES-avainta (lyhenne sanoista Advanced Encryption Standard) ja globaalisti yksilöllinen tunniste DevEUI, joka on EUI-64-pohjainen. EUI64-tunnisteita jakavalta taholta vaaditaan OUI (lyhenne sanoista Organizationally Unique
Identifier), joita myöntää IEEE Registration Authority. Aikaisemmassa versiossa 1.0 oli vain
16

yksi AES-avain nimeltään AppKey, josta verkkopalvelin johti istuntoavaimet päätelaitteen
ja palvelinten välille. Näin toimiessa on ulkopuolisen verkkopalvelinta pyörittävän operaattorin mahdollista tulkita verkossa liikkuva data. Versiossa 1.1 AppKeysta johdetaan istuntoavain vain päätelaitteen ja sovelluspalvelimen välille. Lisäksi on määritelty toinen avain
NwkKey, josta johdetaan kolme istuntoavainta päätelaitteen ja verkkopalvelimen väliseen
liikennöintiin. Erillinen liityntäpalvelin hoitaa avainten (etenkin AppKeyn) säilytyksen ja
istuntoavainten johtamisen, joten verkkopalvelimella ei missään vaiheessa ole tiedossa datapakettien salaukseen käytettyä AppKeytä eikä siitä johdettua istuntoavainta AppSKeytä.
Laiteavainten ja tunnisteiden lisäksi jokaisella LoRaWAN-verkolla on LoRa Alliancen
myöntämä 24-bittinen yksilöllinen tunniste (NetID). (LoRa Alliance Technical Committee
2017c, LoRa Alliance Technical Committee 2017b, LoRa Alliance Technical Committee
2017a)

2.6 Palvelimet
2.6.1 Verkkopalvelin
Päätelaitteiden LoRaWAN-verkon MAC-kerros päättyy verkkopalvelimeen, jonka keskeisimpiä tehtäviä ovat:
•

päätelaitteiden osoitteiden tarkastus

•

viestikehyksen todennus

•

kuittaukset

•

datanopeuden säätö

•

vastata kaikkiin MAC-kerroksen päätelaitteiden pyyntöihin

•

välittää päätelaitteilta tulevat viestit niille kuuluville sovelluksille

•

puskuroida sovelluksilta päätelaitteille välitettävät viestit

•

välittää yhdistämispyynnöt ja -hyväksynnät päätelaitteiden ja liityntäpalvelimien välillä

Päätelaitteen OTA-aktivointi voidaan jakaa koti- ja verkkovierailuaktivointiin. Kotiaktivoinnissa päätelaite on kotiverkkopalvelimen kuuluvuusalueella ja aktivoituu siihen. Tällöin
kaikki päätelaitteen viestit kulkevat ainoastaan kyseisen (koti)verkkopalvelimen kautta
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liittymis- ja sovelluspalvelimelle. Verkkovierailuaktivoinnissa päätelaite on toisen verkkopalvelimen kuuluvuusalueella. Vierailtu verkkopalvelin saa liittymispalvelimen kautta selville kyseisen päätelaitteen kotiverkkopalvelimen, jolta se vastaanottaa päätelaitteen profiilit. Tämän jälkeen päätelaitteen liikennöinti kulkee sekä vieraillun palvelimen että kotiverkkopalvelimen kautta eli verkossa on useampi verkkopalvelin hoitamassa eri osa-alueita kuvan 2.3 mukaisesti. Palveleva (serving) verkkopalvelin hallitsee päätelaitteen MAC-kerrosta. Kotiverkkopalvelimella (home) on tallennettuna päätelaitteen profiilit sekä DevEUI ja
se on yhteydessä liittymis- ja sovelluspalvelimeen. Välityspalvelin (forwarding) hallitsee
yhdyskäytäviä. Roolit määräytyvät eri verkkovierailutilanteiden mukaan päätelaitekohtaisesti. (LoRa Alliance Technical Committee 2017b)

Verkkovierailut jaetaan passiiviseen ja luovuttamiseen. Passiivisessa verkkovierailussa päätelaite on yhdistettynä verkkoon vieraan verkkopalvelimen hallinnoimien yhdyskäytävien
kautta. Päätelaitteen MAC-kerroksen hallinta säilyy omalla verkkopalvelimella, jolloin siitä
tulee palveleva verkkopalvelin ja vieraasta verkkopalvelimesta tulee välityspalvelin. Palvelevia verkkopalvelimia voi olla vain yksi LoRa-sessiota kohden, mutta välityspalvelimia voi
olla useita. Välityspalvelimet voivat olla tilallisia tai tilattomia. Nimen mukaisesti luovutusverkkovierailussa kotiverkkopalvelin luovuttaa MAC-kerroksen hallinnan toiselle verkkopalvelimelle, mutta ylläpitää ohjaus- ja datatasoja sovellus- ja liityntäpalvelimen kanssa.
(LoRa Alliance Technical Committee 2017b)

Luovutusverkkovierailun on kritisoitu lisäävän mahdollisuuksia Mies välissä -hyökkäyksille, kun dataa siirretään suojaamattomasti eri palvelimien välillä. Verkkovierailu ei ole
taaksepäin yhteensopiva eli verkon kaikkien laitteiden on tuettava versiota 1.1. (Eldefrawy,
Butun et al. 2019)
2.6.2 Liityntäpalvelin
Liityntäpalvelin hoitaa päätelaitteiden OTA-aktivointiprosessin. Se voi olla yhteydessä useampaan verkkopalvelimeen ja verkkopalvelin voi olla yhteydessä useampaan liityntäpalvelimeen. Yhdistämispyyntöjen ja hyväksymisviestien lisäksi palvelin hoitaa istuntoavainten
johtamisen. Kyseisiä toimenpiteitä varten liityntäpalvelimella pitää olla tietoturvaosiossa
mainitut avaimet ja tunnisteet. AppKey ja NwkKey-avaimia ei koskaan lähetetä sovellus18

eikä verkkopalvelimelle. Avainten turvallinen ja huolellinen säilytys päätelaitteessa ja liityntäpalvelimessa ovat tietoturvan kannalta olennaisen tärkeitä. (LoRa Alliance Technical
Committee 2017b)

2.7 Päätelaitteet
2.7.1 Päätelaiteluokat
LoRaWAN-verkossa on tällä hetkellä määritelty päätelaitteille kolme eri luokkaa. B-luokka
lisättiin LoRaWAN-verkon spesifikaatiossa 1.02. Jokainen luokka on kaksisuuntainen,
mutta toteutuksessa on merkittäviä eroja eri luokkien välillä. Jokaisen LoRaWAN-verkon
päätelaitteen pitää täyttää vähintään A-luokan vaatimukset. (LoRa Alliance Technical Committee 2017a)

Luokka A
Luokan A päätelaitteissa jokaista lähetystä vastaa kaksi vastaanottoikkunaa. Laite ajastaa
itse datan lähettämisen kommunikaatiotarpeen mukaisesti. A-luokan päätelaite kuluttaa vähiten virtaa, koska laite on vastaanottotilassa vain lyhyesti lähetyksen jälkeen. (LoRa Alliance Technical Committee 2017a)

Luokka B
Luokan B päätelaite on A-luokan tapaan vastaanottotilassa jokaisen lähetyksen jälkeen,
mutta tämän lisäksi sillä on myös ajastetut vastaanottoikkunat (ping slots). B-luokan päätelaitteet synkronoidaan yhdyskäytävän lähettämällä Beacon-viestillä. Päätelaitteet liittyvät ja
aloittavat verkossa A-luokan päätelaitteina. Tämän jälkeen päätelaite voi päättää siirtyä toimimaan B-luokan laitteena. (LoRa Alliance Technical Committee 2017a)

Luokka C
Luokan C päätelaitteet ovat jatkuvasti vastaanottotilassa, josta ne poistuvat ainoastaan lähettämisen ajaksi. C-luokka kuluttaa eniten virtaa, mutta tarjoaa myös alhaisimman latenssin
sen ja palvelimen välisessä liikennöinnissä. (LoRa Alliance Technical Committee 2017a)
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2.7.2 Päätelaitteen liittäminen verkkoon
Päätelaitteet jaetaan verkkoon liittymisen ja aktivoinnin näkökulmasta kahteen tyyppiin:
ABP (lyhenne sanoista Activation-by-Personalization) ja OTA. ABP-tyypin päätelaitteet
ovat suoraan sidottuja tiettyyn verkkoon eivätkä täten tarvitse erillistä liittymisprosessia.
Tarvittavat istuntoavaimet ja osoite pitää tällöin syöttää laitteeseen tuotannossa tai myöhemmässä konfigurointivaiheessa. Vastaavasti päätelaitteen tunnistetiedot ja avaimet pitää olla
syötettynä verkko- ja sovelluspalvelimille. OTA-tyypin päätelaitteet suorittavat liittymisprosessin, jolla ne aktivoidaan toimimaan valitussa verkossa. Ennen aktivointia ne ovat niin
sanottuja geneerisiä päätelaitteita, joista verkkopalvelimella ei ole mitään tietoja. (LoRa Alliance Technical Committee 2017b)

Kuvassa 2.8 on nähtävissä avainten tallennuspaikat laitekohtaisesti ABP-aktivoinnin tapauksessa. Istuntoavaimia ei johdeta aktivoinnin yhteydessä, vaan ne on muodostettu jo aikaisemmin ja syötetty päätelaitteelle esimerkiksi valmistusvaiheessa. Lisäksi päätelaitteella pitää olla syötettynä laiteosoite DevAddr. Vastaavat tiedot pitää olla syötettyinä myös verkkoja sovelluspalvelimille. Koska istuntoavaimet on jo johdettu, päätelaitteella ei ole tarvetta
säilyttää AppKeytä eikä NwkKeytä. Tilanne ei myöskään muutu päätelaitteen liittyessä
verkkoon eli tilanne pysyy avainten osalta samana. (LoRa Alliance Technical Committee
2017b)

Kuva 2.8 LoRaWAN-verkon salausavaimet päätelaitteen ABP-aktivoinnissa pysyvät muuttumattomina

OTA-aktivoinnissa tilanne on päinvastainen eli päätelaitteella pitää olla AppKey ja NwkKey
istuntoavainten johtamiseen sekä JoinEUI ja DevEUI aktivointia varten kuvan 2.9
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mukaisesti. Vastaavat tiedot pitää olla syötettynä liityntäpalvelimeen. Ennen aktivointia istuntoavaimia ei ole vielä johdettu eikä muilla kuin liityntäpalvelimella ole tietoja päätelaitteesta. Laiteosoite DevAddr määräytyy vasta aktivoinnin yhteydessä. (LoRa Alliance Technical Committee 2017b)

Kuva 2.9 LoRaWAN-verkon salausavaimet päätelaitteen OTA-aktivoinnissa ennen verkkoon liittymistä/aktivointia

Onnistuneen OTA-aktivoinnin jälkeen istuntoavaimet on johdettu ja osoitteet muodostettu
sekä välitetty palvelimille kuvan 2.10 mukaisesti. OTA-aktivointia suositellaan käytettäväksi korkeampaa tietoturvaa vaativissa järjestelmissä, koska ABP-aktivoinnissa käytetään
koko laitteiden elinkaari samoja istuntoavaimia eikä niiden vaihtaminen ole välttämättä edes
mahdollista. Lisäksi OTA-aktivoinnissa on suositeltavaa muodostaa jokaiselle päätelaitteelle omat pääavaimet, jolloin yhden päätelaitteen vaarantuminen ei vaaranna koko verkkoa. (LoRa Alliance Technical Committee 2017b, LoRa Alliance Technical Committee
2017a)
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Kuva 2.10 LoRaWAN-verkon salausavaimet päätelaitteen OTA-aktivoinnissa verkkoon liittymisen/aktivoinnin jälkeen

2.8 Saatavilla olevat LoRaWAN-toteutukset
2.8.1 Päätelaitteet ja yhdyskäytävät
Päätelaitteiden ja yhdyskäytävien osalta rautatason toteutuksen vaihtoehdot ovat vähäiset.
Koska ne toimivat fyysisessä LoRa-kerroksessa, niiden toiminta pohjautuu Semtechin LoRa
RF-piireihin. Yhdyskäytäviin on saatavilla muun muassa ulkokäyttöön tarkoitettu SX1301
sekä sisäkäyttöön tarkoitettu SX1308 (Semtech 2019a). Päätelaitteisiin saatavilla on muun
muassa SX1261 sekä tehokkaampi SX1262 (Semtech 2019b). Semtechiltä on vapaasti saatavilla piireille SX1257, SX1255 ja SX1301 C-kielinen ajurikirjasto ja paketinvälittäjä
(Semtech LoRa-net Github 2019) sekä uudempi toteutus yhdyskäytävälle (Semtech Basic
Station GitHub 2019). Käytännössä yhdyskäytävä on siis laite, jossa on Semtechin LoRa
yhdyskäytäväpiirin (esimerkiksi SX1301) sisältävä piirilevy ja tietokone, jossa pyörii ajuri
ja paketinvälittäjä sekä internetyhteys verkkopalvelimelle.
2.8.2 Kaupalliset ja ulkopuoliset operaattorit
LoRa Alliance määrittelee ainoastaan LoRaWAN-verkon spesifikaation eikä tarjoa referenssitoteutusta. Tämän lisäksi spesifikaatiossa ei oteta kantaa toteutuksen yksityiskohtiin, joten
verkon toimintaan ja tietoturvaan vaikuttaa lopulta itse toteutus. Koska LoRaWAN-verkko
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muodostetaan eri komponenteista, toteutusvaihtoehtoja järjestelmälle on useita. Verkko voidaan toteuttaa kokonaan itse, jolloin kaikkia palvelimia ja yhdyskäytäviä sekä päätelaitteita
hallinnoidaan itse. Se voi olla myös osittain tai kokonaan ulkoisen toimijan hallinnoima.

Eriasteisia LoRaWAN-verkkototeutuksia tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä on lukuisia sekä
alueellisesti että globaalisti. Suomessa Digita tarjoaa yrityksille kaupallista LoRaWANverkkoa, johon kuuluu ainakin yhdyskäytävät ja verkkopalvelimet (Digita 2019). Yhteisöpohjainen The Things Network rakentaa globaalia LoRa-verkkoa, jota kuka vaan voi halutessaan laajentaa liittämällä oman yhdyskäytävänsä. Vuoden 2019 alkupuolella verkossa on
137 maassa yli 6000 yhdyskäytävää, joista Suomessa kuudessa kaupungissa kussakin muutama. (The Things Network 2019)
2.8.3 Avoimen lähdekoodin toteutukset
Vapaasti saatavilla olevia avoimen lähdekoodin toteutuksia palvelimille löytyy muutamia.
LoRaWAN-version 1.03 mukainen Lorawan-server integroi verkkopalvelimen ja sovelluspalvelimen, joten se sopii pieniin yksityisiin verkkoihin (lorawan-server 2019). LoRaWANversion 1.1 mukainen LoRa Server on kokonaisvaltaisempi projekti, johon sisältyy erillinen
verkkopalvelin LoRa Server sekä integroitu sovellus- ja liityntäpalvelin LoRa App Server.
Lisäksi siihen kuuluu siltaus yhdyskäytävälle, sijaintipalvelin ja valmis sulautettu käyttöjärjestelmä sisältäen kaiken tarvittavan oman verkon pystyttämiseen. Projekti ei tue kaikkia
spesifikaation 1.1 mukaisia ominaisuuksia, kuten verkkovierailua. (LoRaServer.io 2019)

3 WRM247+
WRM247+ on Wapicen valmistaja IP65-luokiteltu etähallinta ja -valvontalaite. Omien kiihdytys- ja paikannusanturien lisäksi siinä on muun muassa CAN- ja ModBus-liitännät sekä
langattomat WiFi-, Bluetooth- ja mobiiliverkkoyhteydet.

3.1 Yocto-projekti
Yocto on Linux Foundationin avoimen lähdekoodin yhteistyöprojekti, jonka tarkoitus on
helpottaa kehittäjiä luomaan alustasta riippumattomia kustomoituja Linux-pohjaisia
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sulautettuja järjestelmiä. Se ei ole Linux-jakelu, vaan kokoelma työkaluja, joiden avulla sellainen rakennetaan. Näitä työkaluja ovat muun muassa tehtävien suorittaja BitBake ja
OpenEmbedded-kääntöjärjestelmä. Yoctosta on tullut laajasti tuettu ja käytetty tapa toteuttaa
sulautettujen laitteiden ohjelmistopino. Yoctossa käytetään kerrosmallia, jonka nimi tulee
siitä, että toiminnallisuudet ovat erotettuina omiin kerroksiinsa. Kerroksia lisäämällä, muuttamalla ja poistamalla voidaan järjestelmästä tehdä halutunlainen. Kerrokset ovat käytännössä kansioita, joiden nimi on yleensä meta-alkuinen. Yleisimpien sulautetuissa laitteissa
käytettyjen suoritinarkkitehtuurien lisäksi myös perinteiset x86-arkkitehtuurin suorittimet
sekä QEMU-emulaattori ovat tuettuja. Tämän lisäksi laitevalmistajat ja kehittäjät voivat itse
luoda uusia alustakerroksia. Eri arkkitehtuurit eivät tarvitse erillistä kehitysympäristöä, vaan
kaikki koontiversiot luodaan samoilla työkaluilla. Yocton oppimiskäyrä on jyrkkä ja joustavuuden takia on useita eri tapoja toteuttaa haluttu lopputulos, mikä saattaa entisestään hankaloittaa kehitysympäristön toiminnan ja riippuvuussuhteiden ymmärtämistä. (Linux Foundation 2019)

Kerrokset ovat käytännössä säilöjä, jotka sisältävät ohjeita OpenEmbedded-kääntöjärjestelmälle. Ne voivat olla uusia tai muokata ja ohittaa muiden kerrosten ohjeita. Kerroksia käytetään loogisesti erottamaan kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi laitearkkitehtuuri, graafinen
käyttöliittymä, jakelumääritykset, väliohjelmisto ja sovelluskerrokset. Tällöin on mahdollista esimerkiksi arkkitehtuurikerroksia vaihtamalla kääntää sama käyttöjärjestelmä usealle
eri alustalle tai luoda samalle alustalle variaatiot graafisen käyttöliittymän kanssa ja ilman.
Yocton kehitysympäristön alustana käytetään joko suoraan natiivia Linux-käyttöjärjestelmää (esimerkiksi Ubuntu) tai järjestelmäriippumatonta kehitysympäristöä, joka voi pohjautua esimerkiksi Docker-kontteihin. (Linux Foundation 2019)

Alla on kuvattuna OpenEmbedded-koontijärjestelmän vaiheet
1. Kehittäjät määrittävät arkkitehtuurin, säännöt, paikkaukset ja konfiguroinnit
2. Koontijärjestelmä noutaa ja lataa lähdekoodit määritellyistä paikoista (FTP, GIT jne)
3. Ladatut lähdekoodit puretaan paikalliseen työhakemistoon, jossa ohjelmat käännetään
4. Ohjelmistot asennetaan binaarimuodossa tilapäiseen hakemistoon
5. Laadunvarmistuksen ja eheyden tarkistukset suoritetaan koko kääntöprosessille
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6. Binaarien kääntämisen jälkeen niistä muodostetaan paketti, jota käytetään lopullisen
levykuvan luonnissa
7. Lopuksi luodaan tiedostojärjestelmän levykuva ja työkalut ohjelmistonkehitykselle
(Linux Foundation 2019)

Valmiita kerroksia, reseptejä ja rautamäärityksiä löytyy kerättynä OpenEmbeddin ja Yoctoprojektin ylläpitämästä sivustosta, jossa niitä on mahdollista hakea ja lajitella Yocto-version
mukaan (Yocto Project 2019).
3.1.1 Poky-referenssijakelu
Poky on Yocto-projektin referenssijakelusetti, joka sisältää taulukon 3.1 mukaisesti
OpenEmbedded-koontijärjestelmän ja tarvittavan metadatan valmiin jakelun toteuttamiseksi. Se antaa lähtökohdan tyypilliselle sulautetulla järjestelmälle sisällyttäen Yocto-projektin työkalut, joiden avulla voidaan muodostaa käyttövalmis levykuva. (Linux Foundation
2019)
Taulukko 3.1 Poky-referenssijakelun osat

Nimi

Tyyppi

Kuvaus

BitBake

Työkalu

Tehtävien suoritus- ja ajoitustyökalu

meta-poky

Kerros

Pokyn metadata

meta-yocto-bsp

Kerros

Yocto-projektin referenssialustojen tukipaketit

OE-Core

Kerros

OpenEmbeddedin metadata, joka sisältää luokat, määrittelyt, muuttujat, reseptit jne.

3.2 SPI
SPI (lyhenne sanoista Serial Peripheral Interface) on synkroninen sarjaliityntä laitteiden ja
piirien väliseen kommunikointiin. Yksinkertaisuuden ja tehokkuuden vuoksi se on laajasti
käytössä sulautetuissa järjestelmissä. SPI-väylässä on yksi isäntälaite ja yksi tai useampi
oheislaite. SPI:n rajapinta on periaatteessa kanavoitu siirtorekisteri, jossa signaalit kulkevat
kolmea johdinta pitkin taulukon 3.2 mukaisesti. (Gay 2018)
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Taulukko 3.2 SPI-väylän signaalijohtimet

Lyhenne Nimi

Toiminta

SCK

Kello. Jokaisen kellopulssin kohdalla siirretään yksi

Clock

databitti
MOSI

Master Out, Slave In

Data isäntälaitteelta oheislaitteelle

MISO

Master In, Slave Out

Data oheislaitteelta isäntälaitteelle

CS

Chip Select

Valinnainen johdin, jonka avulla voidaan valita
minkä oheislaitteen kanssa isäntälaite kommunikoi

SPI-väylän dataliikennöintiä ja eri moodeja ei ole standardisoitu, mikä tekee siitä joustavan,
mutta voi aiheuttaa sekaannuksia. Tavujen bittisyyttä ei ole rajattu ja ne voidaan lähettää
joko vähiten tai eniten merkitsevä bitti edellä. Kellon signaalille on neljä erilaista tilaa, joissa
polariteetti ja vaihe vaihtelevat. Kello voi siis toimia nousevalla tai laskevalla reunalla ja
nollataso voi olla vapaa tai aktiivinen. (Gay 2018)

3.3 Esilataaja
Sulautetussa Linux-järjestelmässä esilataaja käynnistää ja alustaa järjestelmän sekä lataa
käyttöjärjestelmän kernelin. Laitteiston käynnistyksessä on käytössä ainoastaan yksittäinen
prosessoriydin sekä staattista muistia. Esilataaja lataa ja käynnistää tarvittavat oheislaitteet
ja rajapinnat, kuten keskus- ja massamuistin, jotta kerneli saadaan ladatuksi. Tämän jälkeen
laitteen keskusmuistiin ladataan kerneli, jolle välitetään laitehakemistopuu. Kernelin käynnistyksen jälkeen esilataajaa ei enää tarvita ja sen käyttämä muisti voidaan vapauttaa. Tunnettuja esilataajia ARM-pohjaisille SoC-piireille ovat esimerkiksi U-Boot ja Barebox. Laitevalmistajat toimittavat piireilleen yleensä esilataajan, mutta se on myös mahdollista koota,
kääntää ja ladata itse. (Simmonds 2015)

Avoimen lähdekoodin U-Boot -esilataajaa käytetään yksinkertaiselta komentoriviltä sarjaporttiyhteyden kautta. Komennolla help listataan käytettävissä olevat komennot. U-Bootin
komentoriviltä on mahdollista käynnistää kerneli käsin syöttämällä muistin alkuosoite, datan
pituus ja RAM-muistin osoite, johon kerneli ladataan. Käytännössä U-Bootille tallennetaan
ympäristömuuttujia, jotka voivat olla myös suoritettavia komentosarjoja. U-Boot pystyy
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lataamaan ja käynnistämään laitteen useasta eri lähteestä. Esimerkiksi levykuvatiedostoja
voidaan ladata verkkoyhteyden kautta TFTP-protokollaa (lyhenne sanoista Trivial File
Transfer Protocol) käyttämällä. (Simmonds 2015)

Kehityskäytössä on myös mahdollista käyttää tiedostojärjestelmää verkkolevyltä, mikä mahdollistaa isomman levytilan kehitystyökaluille ja -sovelluksille. Lisäksi tiedostojärjestelmään tehdyt muutokset ovat heti käytettävissä ja lokitiedostoista jää verkkolevylle kopiot.
Tähän käytetään NFS-protokollaa (lyhenne sanoista Network File System), joka on aktivoitava erikseen kernelistä. U-Boot ei ota käyttöön verkkolevyä, vaan lähettää kernelille tiedot
verkkoyhteydestä sekä verkkolevyn sijainnista. (Simmonds 2015)

3.4 Laitehakemistopuu
Laitehakemistopuu on nimensä mukaisesti puurakenteen muotoon järjestetty kuvaus alustan
fyysisestä laitteistosta. Sen tarkoitus on antaa tietoa laitteista, joita ohjelmisto ei muuten pystyisi dynaamisesti tunnistamaan tai löytämään. Ennen erillistä laitehakemistopuuta tiedot
laitteistosta sijaitsivat kernelissä, jolloin esimerkiksi oheislaitteen osoitteenmuutoksen yhteydessä kerneli piti kääntää uudestaan. Laitehakemistopuun ansiosta kerneli ei enää tarvitse
eri alustaversioille nimenomaista koodia, vaan samaa kerneliä voidaan käyttää eri laitteistomäärittelyillä laitehakemistopuuta vaihtamalla. (Freescale Semiconductor 2015) Laitehakemistopuu on yleisesti dts-päätteinen tekstimuotoinen tiedosto, joka käännetään dtc-ohjelmalla dtb-päätteiseksi binaaritiedostoksi (Simmonds 2015).

3.5 Kerneli
Kernelin tehtävänä on toimia laitteiston ja resurssien rajapintana kuvan 3.1 mukaisesti. Käytännössä se on yleensä laitekohtainen, vaikka laitehakemistopuu mahdollistaisi toiminnan
useilla alustoilla. Vaikka Linuxista usein puhutaankin käyttöjärjestelmänä, se on pelkkä kerneli, johon liitetään komponentteja tiedostojärjestelmän, käyttäjätilan ja lopulta koko käyttöjärjestelmän pystyttämiseksi. (Simmonds 2015)
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Kuva 3.1 Kernelin tehtävänä on toimia rajapintana laitteistolle, tarjota ohjelmointirajapinta käyttäjätilalle sekä huolehtia resursseista

Käyttäjätilan sovellukset eivät suoraan pysty kommunikoimaan laitteiston kanssa, vaan
kaikki käskyt kulkevat kernelille C-kielisen kirjaston kautta, joka kääntää käyttäjätason
funktiot kernelin järjestelmäkutsuiksi. Käsittelyrajapinta käyttää laitteistokohtaista menetelmää vaihtaakseen suorittimen korkeamman tason kerneli-tilaan, jossa sallitaan pääsy kaikkiin muistialueisiin sekä suorittimen rekistereihin. Käsittelijä välittää kutsut niille kuuluville
kernelin alijärjestelmille ja tarvittaessa myös laiteajureille. Myös laitteisto voi kutsua kernelin funktioita keskeytysten avulla, joita ainoastaan laiteajurit voivat käsitellä. (Simmonds
2015)

3.6 IoT-Ticket
IoT-Ticket on Wapicen kehittämä kokonaisvaltainen etähallintajärjestelmä, johon kuuluu
laitteisto, ohjelmisto ja palvelimet. Järjestelmän näkyvin osa on kustomoitavissa oleva selaimessa pyörivä käyttöliittymä, jota voidaan käyttää muun muassa säännölliseen raportointiin, etävalvontaan ja -ohjaukseen sekä toimintojen tehokkuuden ja kunnon tarkkailuun. Kuvassa 3.2 on nähtävissä yleisen tason toimintaperiaate valvontatilanteessa, jossa IoT-laite on
fyysisesti kohteessa mittaamassa tai vastaanottamassa mittausdataa. Laite lähettää
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langattomasti mitatun datan salattua yhteyttä pitkin tietokanta- ja analytiikkapalvelimelle,
johon käyttäjä muodostaa salatun yhteyden selainpohjaisella käyttöliittymällä. (Wapice
2018)

Kuva 3.2 Valvontadatan kulku mittauskohteesta käyttäjän selainkäyttöliittymään

Käyttöliittymässä näytettävää ja ohjattavissa olevaa dataa voidaan välittää laiteriippumattomasti eri rajapintojen kautta, mutta saatavilla on myös eri protokollia suoraan tukeva sulautettu WRM247+ -laite.

4 TOTEUTUS
Työssä tehtävän toteutuksen määritelmä vaihtui muutamaan otteeseen työn alkuvaiheilla,
kunnes lopulta päädyttiin toteuttamaan demokäyttöön soveltuva WRM-laitteella pyörivä itsenäinen LoRaWAN-verkko, jonka päätelaitteiden lukemat lähetettäisiin visualisoitaviksi
IoT-Ticketiin.

4.1 Komponenttien valinta
4.1.1 Päätelaitteiden valinta
Päätelaitteiden toiminta ei ole riippuvainen verkosta tai sen komponenteista, joten mitkä tahansa LoRa-standardin täyttävät laitteet käyvät. Myös aikaisemmat 1.0-version laitteet soveltuvat, koska spesifikaatioversiossa 1.1 on otettu huomioon yhteensopivuus vanhojen laitteiden kanssa ja kuvataan palvelinten toiminta esimerkiksi avainten suhteen tällaisissa tilanteissa (LoRa Alliance Technical Committee 2017a). Päätelaitteeksi valittiin kuvan 4.1 mukainen valmiiksi saatavilla oleva Microchipin LoRa Technology Mote, joka perustuu
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Microchipin omaan RN2483-modeemiin. Semtechin lisenssillä valmistettu RN2483 oli ensimmäinen moduuli, joka läpäisi LoRa Alliancen sertifiointiohjelman (Rethink Research
2015). Se toimii A-luokan laitteena 868 MHz:n taajuudella lähettäen mittausdataa lämpö- ja
valoanturilta.

Kuva 4.1 Microchip Mote LoRaWAN-päätelaite (Microchip Technology Inc 2019)

Mote-päätelaitteet tukevat ainoastaan LoRaWAN 1.0-spesifikaatiota, mutta se ei avainten
hallinnan näkökulmasta ole ongelma, koska demoverkon on tarkoitus olla kokonaan yksityinen. Laitteen USB-liitäntä näkyy tietokoneelle sarjaporttina, jonka kautta laitteelle voidaan
syöttää OTA-aktivointia varten laitteen DevEUI ja verkon AppKey sekä kirjoittaa ja lukea
parametreja sekä asetuksia.
4.1.2 Yhdyskäytävän valinta
Päätelaitteiden lisäksi verkko tarvitsee LoRa-kerroksessa operoivan langattoman keskittimen, joksi valikoitui SX1301-pohjainen IMST:n valmistama iC880A-SPI. Kortti oli valmiiksi saatavilla ja se löytyi ohjelmistoksi valitun LoRa Serverin tuettujen korttien listalta.
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SX1301-piirille kommunikoidaan SPI-väylän kautta (Semtech 2017). IMST:n kortissa ei ole
kommunikoinnille toteutettu välikerrosta, vaan Semtechin C-kielinen ajuri kommunikoi
suoraan SPI-väylän kautta piirin kanssa. Kuvassa 4.2 on nähtävissä ylemmän tason lohkokaavio toteutuksesta, jota lähdetään toteuttamaan valituilla komponenteilla.

Kuva 4.2 Lohkokaavio toteutuksesta, jota lähdetään toteuttamaan

4.2 Yhdyskäytävän toteutus
Semtechin ajuri tukee suoraan Linuxin SPI-laiteajuria (SPIdev), jossa fyysinen laite näkyy
tiedostojärjestelmän polussa /dev/spidevX.Y. Kirjainta X vastaa SPI-väylän numero, joka
on esimerkiksi SPI0:lla 32765 ja SPI1:llä 32766. Selkeyden vuoksi ne voidaan myös nimetä
vastaamaan väylänumerointia, jolloin SPI0 olisi polussa /dev/spidev0.Y. Kirjainta Y vastaa
CS-numerointi niin, että saman väylän eri oheislaitteilla on jokaisella oma polku. Esimerkiksi SPI1-väylässä olevat kaksi laitetta näkyisivät poluissa /dev/spidev1.0 ja /dev/spidev1.1. Jatkokehitysideana Semtechin ajurin voisi muuntaa kerneli-ajuriksi, jolloin se olisi
suoraan yhteydessä korttiin ilman SPIdev-ajuria.
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WRM-laitteen kernelissä ei ollut SPIdev-ajuria aktivoituna, joten tiedostojärjestelmässä ei
näkynyt yhtään /dev/spi*-laitetta. Ajurin aktivointi tapahtui lisäämällä defconfig-tiedostoon
rivi ”CONFIG_SPI_SPIDEV = Y”. Tämän lisäksi kernelin menuconfig-työkalua käyttämällä aktivoitiin valinta ”User mode SPI device driver support” sekä lisättiin kernelin reseptiin SPIdev-ajurin automaattinen lataus käynnistyksen yhteydessä. Pelkästään ajurin aktivointi ei tunnista käytettäviä SPI-laitteita, vaan ne täytyy erikseen määritellä laitehakemistopuuhun. Laitehakemistopuussa määritellään käytettävä laitteisto, jotta kerneli pystyy sitä
käyttämään. Kuvassa 4.3 on nähtävissä kahden SPIdev-ajuria käyttävän oheislaitteen määrittelyt SPI1-väylään, jolle on syötetty SPI1-ohjaimen fyysinen osoite f8008000. Määrittelyissä ei ole tarvinnut ottaa huomioon CS-johdotuksia, koska laitteisto tukee ennalta määritettyjä CS-pinnejä. Tässä tapauksessa ylemmän laitteen CS-johdin kytketään CS1-pinniin ja
alemman laitteen johdin vastaavasti CS2-pinniin. Lopulta kernelin ja levykuvan kääntämisen jälkeen saatiin tiedostojärjestelmässä näkyviin /dev/spidev32766.1.

Kuva 4.3 Laitehakemistopuun SPI-määrittely tuotantoversiolla

WRM-laitteessa oli SPI1-väylän osalta testipisteet, joihin IC880A-kortille menevät johdot
juotettiin. Korttia ei voitu kytkeä suoraan laitteeseen, koska kortin käyttöjännite 5 V eroaa
laitteen 3,3 V:n käyttöjännitteestä. Väliin suunniteltiin ensin yksinkertaista vastuksilla
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toteutettavaa jännitejakoa, mutta luotettavuuden ja kaksisuuntaisuuden vuoksi päädyttiin
käyttämään erillistä tasomuunninta kuvan 4.4 mukaisesti.

Kuva 4.4 LoRa RF-keskittimen kytkentä WRM-laitteeseen

SX1301-piiri vaatii virransyötön kytkennän jälkeen vähintään 100 ns pituisen ulkoisen resetohjauksen, jota varten WRM:n ja kortin välille oli SPI-väylän lisäksi kytkettävä vapaa IOpinni. Tasomuuntimessa ei ohjaukselle riittänyt vapaita pinnejä, mutta testi- ja kehityskäytössä ohjaus voitiin tarvittaessa antaa myös manuaalisesti, joten sen suunnittelu ja toteutus
jätettiin työn ulkopuolelle. Huomioitavaa on kuitenkin, että käytännön kokeilujen perusteella SX1301-piiri ei lähde toimimaan ilman reset-pulssia.

Semtechin ajurin mukana on mahdollista kääntää oheissovelluksia, joilla pystyy testaamaan
esimerkiksi SPI-yhteyden toimivuutta sekä yhteensopivuutta SX-piirin rekisterien kanssa.
Ajuri ja oheisohjelmat lisättiin levykuvaan reseptillä, joka hakee ja kääntää lähdekoodin sekä
asentaa käännetyt binaarit omaan hakemistoonsa. Onnistuneen levykuvan luonnin jälkeen
SPI-yhteyttä ei saatu heti toimimaan. Selvitysten jälkeen lopulta ilmeni, että Semtechin ajuria oli hieman muokattava, koska sen ja laitteiston välillä oli yhteensopivuusongelma SPIväylälle kirjoittamisen kanssa. Koodin muokkaamisen jälkeen SPI-väylän kirjoitus saatiin
kuntoon ja yhteys WRM-laitteen ja IC880A-kortin välillä voitiin todeta toimivaksi.

4.3 Tuotantoversion käyttäminen kehitysalustana
LoRaWAN-toteutusta varten muodostettiin Yoctoon uusi kerros nimeltään meta-lora. Kerrokseen lisättiin jo aikaisemmin mainitut muutokset laitehakemistopuuhun sekä reseptit
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Semtechin ajureille. LoRa Server -projektin ohjelmistokomponenteille oli myös olemassa
valmiit reseptit, jotka käytännössä kopioivat valmiiksi käännetyt binaarit ja määrittelytiedostot levykuvaan.

WRM-laite on ollut jo jonkin aikaa tuotannossa ja myynnissä. Siihen liittyvä kehitys on tapahtunut sovelluspuolella eikä käyttöjärjestelmään ole ollut tarvetta tehdä muutoksia. Vakaata ja käytännössä toimivaksi todettua tuotantoversiota ei turhaan kannata lähteä päivittämään, koska saavutetut hyödyt voivat helposti jäädä pieniksi. Linux-jakelun päivittäminen
Yocto-projektin avulla on suoraviivaista, koska tiettyyn versioon voidaan siirtyä valitsemalla versionhallinnasta kyseinen julkaisu. Omat lisätyt kerrokset ja reseptit sekä muokkaukset Yocton tarjoamiin komponentteihin eivät kuitenkaan päivity, joten ne pitää käydä
uudestaan käsin läpi. Riippuvuussuhteet, kirjastot ja kääntöjärjestelmän käyttämät komennot
ovat saattaneet muuttua ja voivat vaatia isojakin muutoksia, jotta ne saataisiin toimimaan
myös uudemmassa versiossa. Myös kernelin versio olisi hyvä päivittää samassa yhteydessä,
mikä saattaa vaatia muutoksia itse tehtyihin moduuleihin. Tarvittavien muutosten ja onnistuneen käännöksen jälkeen pitää vielä perusteellisesti testata uusi versio, ettei siitä ilmene
vakavia toiminnallisia muutoksia tai yhteensopimattomuuksia. Järjestelmän päivittäminen
tulee kuitenkin kyseeseen, kun halutaan lisätä uusi ominaisuus, joka vaatii Linux-jakelulta
uudempia ominaisuuksia ja versioita.

LoRa Server vaatii levykuvaan lisäyksiä, kuten esimerkiksi PostgreSQL-relaatiotietokannan. Ensimmäisessä vaiheessa näitä lisäyksiä lähdettiin tekemään tuotantoversion päälle.
Puhtaasti C-kieliset ajurit kääntyivät ongelmitta, koska niiden riippuvuudet rajoittuivat standardikirjastoihin. LoRa Serverin vähimmäisvaatimus PostgreSQL:n versiolle oli 9.5, joten
käännösympäristöön piti lisätä sille uudemmat reseptit. Käännösvaiheessa tietokantaohjelmiston lisäys osoittautui haasteelliseksi. Riippuvuuksia oli useita ja ne olivat niin ikään uudempia kuin laitteen tuotantoympäristön versiot. Tietokannan riippuvuuksia lähdettiin ensin
lisäämään uudemmilla resepteillä, mutta kyse ei ollutkaan vain yhden tason riippuvuuksista
ja niiden lisäämisistä, vaan useista kerroksista, joissa jokaisesta kirjastosta olisi pitänyt lisätä
uudemman version reseptit. LoRa Serverillä, PostgreSQL:llä sekä libnsl2:lla oli useita riippuvuuksia, joista yksi on nähtävissä kuvassa 4.5. LoRa Server toimitetaan valmiiksi
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käännettynä, joten sillä ei ole levykuvan luonnin yhteydessä riippuvaisuuksia. Muita ohjelmistopaketteja kuitenkin tarvitaan, kun ohjelmaa suoritetaan.

Kuva 4.5 Esimerkki ohjelmistopakettien riippuvuussuhteista

Kaikkiin riippuvuuksiin löytyi OpenEmbeddedin kerroshakemistosta valmiit reseptit, mutta
niitä piti muuttaa, koska esimerkiksi osa BitBaken komennoista on muuttunut uudemmissa
versioissa. Lisäksi riippuvuuksiin liittyvistä virheilmoituksista ei suoraan käy ilmi, että kyse
on eri versioiden välisistä eroavaisuuksista. Kuvan 4.5 ketjun viimeinen riippuvuus glibc on
suluissa, koska aiemmissa versioissa osa libtirpc-kirjaston käyttämistä tiedostoista on sisältynyt glibc-kirjastoon, josta ne myöhemmin on poistettu. Pelkästään tämän yhden riippuvuusketjun läpikäynti osoitti, miten paljon työtä eri Yocto-versioiden komponenttien lisääminen vaatii. Tämän vuoksi on hyödyllistä, että eri ohjelmistoversioille ja niiden resepteille
on määritelty tietty Yocto-versio, jolla niiden toiminta on testattu.

4.4 Tuotantoversion päivittäminen uudemmaksi kehitysalustaksi
Tuotantoversion ikääntymisen aiheuttamien haasteiden takia päätettiin lähteä päivittämään
kehitysalustaa uudemmaksi. Alusta ei tarvinnut aloittaa, koska yrityksessä oli menossa uusimisprojekteja, joita voitiin käyttää pohjana ja esimerkiksi diplomityössä ”Feasibility of
Application Containers in Embedded Real-Time Linux” (Lammi 2018) tuotantoversio Dylan päivitettiin uudempaan versioon Morty. Uudemmissa versioissa monet asiat ovat muuttuneet, joten tuotantoversion päälle tehtyjä resepti- ja kerrosmuutoksia ei sellaisenaan voi
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uuteen kehitysversioon lisätä. Lisäksi kyse ei pelkästään ole tiedostojärjestelmän muutoksista, vaan uudemmasta kernelistä ja sen moduuleista. Vaikka tiedostojärjestelmä on kernelistä erillinen kokonaisuus, sijaitsevat esimerkiksi ajon aikana lisättävät kernelin moduulit
siellä versiokohtaisesti.

Kehitysversion lisäyksissä aloitettiin LoRa Serverin vaatimista riippuvuuksista. Uudemmalla Yocto-versiolla levykuva saatiin onnistuneesti kääntymään ja laitteella päästiin suorittamaan ensimmäisiä testiajoja. Hyvin nopeasti selvisi, että kehitysversiossakin oli ongelmansa, ja että ne olivat päinvastaisia kuin aiemmat. Vaikka tuotantoversio oli ikääntynyt, se
oli luotettavaksi ja toimivaksi todettu alusta. Tällöin ongelmien rajaaminen on helpompaa,
koska muuttujia on vähemmän. Uudemman kehitysversion tapauksessa ei voida suoraan
olettaa, että kaikki ongelmakohdat johtuisivat omista lisäyksistä, kun itse alustassakin on
ratkaisemattomia ongelmia tai toteutuksia.

WRM:n tuotantoversiossa oli käytössä NAND-flash-muisti, joka ei ollut tuotekehityskäyttöön soveltuvin ratkaisu. Eri versioita kokeiltiin siirtämällä ne suoraan flash-muistille, jolloin päädyttiin tilanteeseen, missä kernelin ytimen ja tiedostojärjestelmän moduulien yhteensopimattomuuden takia laitteen omaa päivitystyökalua ei voitu enää käyttää. Laitteen järjestelmäpiirissä oli onneksi vielä ROM-muistilla ensimmäisen vaiheen esilataaja, jota kautta
pystyttiin kirjoittamaan flash-muistille. Lataus oli kuitenkin sen verran hidasta, ettei sekään
soveltunut kehityskäyttöön. Kernelin ja tiedostojärjestelmän lataaminen ja käyttäminen
verkkolevyltä laitteen käynnistyksen yhteydessä todettiin joustavaksi ja turvalliseksi tavaksi
kokeilla eri versioita. Tuotantoversion U-Bootissa ei kuitenkaan ollut tukea TFTP- ja NFSlataukselle, koska laite käynnistetään normaalisti aina flash-muistilta. U-Bootille ja toisen
vaiheen esilataajalle oli saatavilla reseptit, mutta kehitysympäristön pystyttämisen nopeuttamiseksi käytettiin valmistajan tarjoamia valmiiksi käännettyjä versioita, jotka saatiin kirjoitettua laitteeseen ensimmäisen vaiheen esilataajan avulla.

Verkkolevynä käytettiin Raspberry Pi-tietokonetta, johon asennettiin TFTP- ja NFS-palvelimet. Molempiin määriteltiin tiedostopolut, joissa ladattavat tiedostot tulisivat sijaitsemaan.
TFTP-palvelimen polussa on laitteen kerneli zImage-muodossa sekä käännetty
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laitehakemistopuu binaarimuodossa. Laitteen käynnistyksen yhteydessä ne haetaan palvelimelta ja ladataan RAM-muistiin U-Bootin komennolla:

bootcmd=dhcp;
tftp ${fdtcontroladdr} ${serverip}:zImage-wrm247plus.dtb;
tftp ${kernel_addr} ${serverip}:zImage-wrm247plus.bin;
bootz ${kernel_addr} - ${fdtcontroladdr}

Ensin laitteelle haetaan IP-osoite DHCP:n avulla. Tämän jälkeen määritellään haettavat tiedostonimet ja RAM-muistiosoitteet, johon ne ladataan. Lopuksi järjestelmä käynnistetään
antamalla ladattujen kernelin ja laitehakemistopuun RAM-muistiosoitteet. Käynnistyksen
yhteydessä kernelille pitää antaa tiedot NFS:n käytöstä sekä tiedostojärjestelmän sijainnista
verkkolevyllä bootargs-muuttujalla. Kernelin ja laitehakemistopuun lataaminen U-Bootin
avulla onnistui suhteellisen vaivattomasti, mutta NFS:n käyttöönotto vaati enemmän määrittelyjä, koska kernelissä ei ollut oletuksena aktivoituna DHCP:ta, eikä kuvassa 4.6 olevia
NFS:ään liittyviä valintoja. Menuconfig-työkalun avulla tarvittavien ominaisuuksien aktivoinnin ja kernelin kääntämisen jälkeen oli käytössä kehitysympäristö, jossa laitteen käynnistyksen yhteydessä ladattiin ja otettiin käyttöön automaattisesti Raspberry Pi:n palvelimilta kerneli, laitehakemistopuu ja tiedostojärjestelmä.

Kuva 4.6 Kernelin NFS-ominaisuuksien aktivointi Menuconfig-työkalulla
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Uudemmalla kernelillä ja uusimmalla Yocto-versiolla muutoksia tuotantoversioihin oli tapahtunut sen verran, että aikaisempia muutoksia ei sellaisenaan voitu hyödyntää. Esimerkiksi yhdyskäytävän ajuriin tehty muutos vastaamaan kernelin asettamaa polkua /dev/spidev32766.1 ei enää pitänyt paikkaansa, koska kerneli asetti suoraan osoitteeksi /dev/spidev1.1. Myös aikaisemmin käytetyt määrittelyt laitehakemistopuuhun olivat muuttuneet ja
jopa IO-pinnien ohjauskäskyt eivät sellaisenaan toimineet. Lisäksi uudemmassa versiossa
valmistajan SPI-ajuria oli korjattu niin, että se toimi suoraan ilman muutoksia Semtechin
yhdyskäytäväajurin kanssa. Tässä suhteessa uudemman version käyttö suoraan olisi säästänyt muutaman viikon selvittelytyöltä.

Kuva 4.7 Laitehakemistopuun SPI-määrittely uudemmalla Linux-versiolla

Kuvassa 4.7 on nähtävissä laitehakemistopuun määrittelyt SPI-väylien osalta uudemmalla
Linux-versiolla. Käytettävät CS-pinnit pitää nyt määritellä eikä spidev-tyyppiä suositella
enää käytettävän. Aikaisemmin käytetty spidev ei kerro mitään käytetystä laitteistosta, vaan
kuvaa ainoastaan, miten Linux ohjaa laitetta (Patchwork - Kernel.org 2015). Uudemmasta
Linuxista löytyi jo valmiina Semtechin SX1301, joten laitteistokuvausta ei tarvinnut alkaa
tyhjästä luomaan.

Tarvittavien muutosten jälkeen SPI-yhteys saatiin toimimaan myös uudemmassa versiossa,
joten voitiin siirtyä LoRa Server -projektin komponenttien lisäämiseen. LoRa Server ei
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suoraan tarjoa yksittäisille komponenteille valmiita reseptejä. Se tarjoaa kokonaan valmiin
jakelun, jossa on reseptien ja kerrosten lisäksi määrittelyjä järjestelmänvalvojatason käyttäjien lisäämisestä lähtien aina ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä suoritettaviin toimenpiteisiin, kuten tietokanta-alustuksiin. Tämän vuoksi pelkästään yksittäisten reseptien käyttäminen sellaisenaan toisessa Yocto-projektissa ei tuota toimivaa lopputulosta. Kuvassa 4.8
on nähtävissä LoRa Gateway OS -jakelun ydinkerrokset ja -reseptit. Näiden lisäksi jakelussa
on muun muassa kerrokset muutamalle tuetulle rauta-alustalle sekä toteutus etäpäivitysmahdollisuudelle, mutta ne eivät ole oleellisia LoRa Serverin komponenttien toiminnan kannalta,
kun tarkoitus on käyttää omaa rauta-alustaa omalla päivitystoiminnallisuudella.

Kuva 4.8 LoRa Gateway OS -jakelun ydinkomponentit

Tarvittavien kerrosten ja reseptien siirtämisen yhteydessä huomattiin, että uudempikaan
Yocto-versio ei ole tarpeeksi tuore LoRa Serverille, joten sitä lähdettiin päivittämään uusimpaan saatavilla olevaan julkaistuun Yocto-versioon Thud. Diplomityössä ” Feasibility of Application Containers in Embedded Real-Time Linux” Yocton versio Morty valittiin, koska
sitä uudemmalla Rocko-versiolla kerneli ei suostunut käynnistymään binutils-paketin ja
Thumb2-käskyjen yhteensopimattomuuden vuoksi (Lammi 2018). Lammin diplomityössä
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todettu ongelma oli edelleen olemassa myös Thud-versiossa, vaikka se sisälsi uudemman
binutils-paketin. Etsintöjen jälkeen selvisi, että ongelmaan oli tehty korjauspäivitys, jonka
avulla uudempi Yocto saatiin toimimaan (Patchwork - Kernel.org 2018). WRM:n Linux
pohjautui nyt samaan kuin LoRa Gateway OS -jakelukin, joten LoRa Serverin komponentit
tietokantoineen saatiin vihdoin toimimaan. Koska tässä työssä keskityttiin ainoastaan LoRaWAN-toiminnallisuuden lisäämiseen, niin siitä puuttuivat muun muassa laitteen tuotantoversion kernelin ajurit ja moduulit, joiden toimintaan saattaminen on rajattu tämän työn ulkopuolelle.

LoRa Serverin komponentit vaikuttivat toimivan normaalisti ja sovelluspalvelimen webkäyttöliittymästä saatiin määriteltyä yhdyskäytävän, verkkopalvelimen ja päätelaitteiden
asetukset. Käyttöliittymässä on testi- ja kehityskäyttöä varten komponenteille suora dataseuranta, josta nähtiin, että päätelaitteiden lähettämä liittymispyyntö vastaanotetaan ja välitetään sovelluspalvelimelle asti. Tulosteiden mukaan päätelaitteelle lähetettiin myös hyväksyntä, mutta jostain syystä ne eivät sitä saaneet.

Työn alkuselvityksessä testattiin LoRa Gateway OS -jakelun valmiiksi käännettyä levykuvaa sen tukemalla Raspberry Pi-alustalla, jolle myös langattomasta keskittimestä löytyi liitin. Koska tällä valmiilla kokoonpanolla päätelaitteet yhdistivät ongelmitta verkkoon ja lähettivät dataa, voitiin sitä pitää referenssitoteutuksena toimivalle kokoonpanolle. Suurimmat
erot referenssitoteutukseen on nähtävissä taulukossa 4.1.
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Taulukko 4.1 Suurimmat erot työssä tehtävän toteutuksen ja referenssitoteutuksen välillä

Referenssitoteutus

Työssä tehtävä toteutus

Laitteisto

Raspberry Pi 3 ja iC880A-SPI WRM247+ ja iC880A-SPI

SPI-kytkentä

Suoraan liitinriman kautta il- Koekytkentäjohdoilla

Tiedostojärjestelmän

taso-

man tasomuunninta

muuntimen kautta

SD-kortilla

Verkkolevyllä

LoRa Gateway OS (Yocto)

WRM247:n päivitetty Yocto,

sijainti
Ohjelmisto

johon lisätty LoRa Gateway
OS-julkaisusta reseptejä
Maatasojen yhdistä- Suoraan liitinriman kautta

Koekytkentäjohdoilla

minen

Päätelaitteiden yhdistämisongelmaa selvitettiin kohtuullisen ajan puitteissa löytämättä ratkaisua. Tutkimalla eroja referenssitoteutukseen päätettiin lähteä tekemään muutoksia rautaja kytkentätasolla, koska ohjelmistopuoli vaikutti olevan kunnossa, sillä palvelin vastasi päätelaitteille.

4.5 LoRa-puolen siirtäminen toiselle alustalle
Työssä oli päästy kuvan 4.2 mukaiseen tilanteeseen, jossa WRM:ään oli yhdistetty SPI-väylän kautta langaton keskitin ja sovelluspuolella ajettiin LoRa Server -toteutusta. Räätälöity
toteutus ei kuitenkaan toiminut päätelaitteiden kanssa ja aikataulusta oltiin myöhässä, joten
ongelmien selvitys päätettiin jättää työn ulkopuolelle jatkotutkimusaiheeksi.

Koska SPI-toteutuksen kanssa oli ollut projektin alusta asti haasteita, eikä tasomuuntimen ja
pitkien kytkentäjohtojen toimivuudesta ollut varmuutta, siirrettiin LoRa-puoli Raspberry Pialustalle, joka saatiin suoraan kiinni langattomaan keskittimeen. WRM:llä poistettiin käytöstä Semtechin sovellukset, mutta jätettiin käyttöön LoRa Server -komponentit. Laitteet
kytkettiin samaan lähiverkkoon ja määrittelyjen osalta riitti paketinvälittäjän IP-osoitteen
vaihtaminen. Lohkokaavio päivitetystä kokoonpanosta on nähtävissä kuvassa 4.9.
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Kuva 4.9 Lohkokaavio toteutuksesta, jossa yhdyskäytävä on omalla alustallaan

Kuvan 4.9 mukaisella kokoonpanolla päätelaitteet saatiin yhdistämään verkkoon, mutta toiminnassa oli jo ensimmäisestä liittymisestä lähtien havaittavissa epävakautta. Esimerkiksi
päätelaitteet eivät liittyneet verkkoon ensimmäisellä yrityksellä ja tämän vuoksi tulostivat
näytölle virheilmoituksen ennen verkkoon liittymistä. Liittymisongelmiin ei tässä vaiheessa
kiinnitetty enempää huomiota, koska niistä huolimatta päätelaitteet liittyivät verkkoon ja lähettivät dataa. Laitteiston ja ympäristön pystytys päätettiin tässä vaiheessa siirtää taka-alalle,
jotta voitiin keskittyä palvelinten ja WRM:n väliseen kommunikointiin.

4.5.1 Kommunikointirajapinnat
LoRa App Serverin eli käytettävän projektin sovelluspalvelimen kommunikointirajapintoihin tutustuttiin pintapuolisesti projektin alkuvaiheessa. Vaihtoehtoina on gRPC, mikä on
Googlen kehittämä RPC-protokolla (lyhenne sanoista Remote Procedure Call) ja JSON
REST (lyhenteet sanoista JavaScript Object Notation ja Representational State Transfer).
Molemmat rajapinnat tarjoavat samat toiminnallisuudet, mutta REST-rajapinta on yleisempi
ja siihen löytyy tuki WRM:stä. gRPC vaikuttaa pikaisen tutustumisen ja lyhyiden testien
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perusteella varteenotettavalta vaihtoehdolta. Ennen uuden rajapinnan käyttöönottoa pitäisi
kuitenkin selvittää myös tulevia hyödyntämiskohteita. Tämä selvitystyö rajataan tämän työn
ulkopuolelle jatkotutkimusaiheeksi.

Kuva 4.10 LoRa App Server -sovelluspalvelimen REST-rajapinnan testinäkymä

Kuvassa 4.10 on nähtävissä LoRa App Serverin web-käyttöliittymä, jossa on mahdollista
testata REST-rajapinnan toiminnallisuutta. Rajapinnan liikennöinti on suojattu JWT TOKEN
-tunnistevälineellä, jonka saa palvelimelta oikeita kirjautumistietoja ja satunnaista Base64koodia vastaan. Todennuksen jälkeen voidaan lukea ja asettaa sovelluspalvelimelle kaikki
samat määrittelyt, kuin web-käyttöliittymästä. Myös datan lähetys päätelaitteille onnistuu
molemmilla rajapinnoilla, mutta datan vastaanottaminen ei. Siihen käytetään MQTT-protokollaa (lyhenne sanoista Message Queuing Telemetry Transport), mikä on kevyt ja avoin
viestiprotokolla, joka toimii julkaisu ja tilaus -periaatteella (OASIS Open 2014). MQTTprotokollasta voi lukea lisää esimerkiksi opinnäytetyöstä ”MQTT IoT-protokolla: Toiminta
ja toteutus” (Ojala 2017).
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Sovelluspalvelin on tehty niin, ettei se tallenna päätelaitteiden lähettämää dataa vaan julkaisee sen MQTT-välittäjälle. Tällöin datan tilaus, vastaanotto, prosessointi ja tallennus jäävät
sovelluksen tehtäviksi. Kuvassa 4.11 on nähtävissä päätelaitteen lähettämän datan kulku eri
rajapintojen kautta lopulta itse sovellukselle. Järjestelmässä voi olla useita päätelaitteita sekä
yhdyskäytäviä, jotka yhdistyvät yhdyskäytäväsiltaukseen.

Kuva 4.11 Päätelaitteen lähettämän datan kulku eri komponenttien ja rajapintojen kautta sovellukselle
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WRM:ssä oli alustavasta tuki MQTT-protokollan viestien vastaanottoon, joka ei ollut vielä
mukana tuotantoversiossa. Moduulin käyttöönoton jälkeen päästiin testaamaan datan vastaanottoa. Sovelluspalvelin julkaisee määriteltyjen ja yhdistettyjen päätelaitteiden lähettämän datakehyksen aiheena, joka on muotoa application/[applicationID]/device/[devEUI]/rx.

Tilaamalla välittäjältä testipäätelaitteen aihe saatiin vastaanotettua kehys, jossa oli mukana
päätelaitteen lähettämä Base64-muotoinen data. Koodattu data saatiin avattua WRM:n kirjastoilla, mutta se oli korruptoitunutta. Koska mahdollisuutta uuden ohjelmakoodin virheisiin ei voitu täysin poissulkea, testattiin kehysten vastaanotto tunnetulla MQTT.fx -ohjelmalla (MQTT.fx 2019). Vastaanotetun datan avaamista testattiin Base64-sivustolla
(base64encode.org 2019), mutta se oli samalla tavalla korruptoitunutta kuin WRM:llä vastaanotettu ja avattu data. Lisäksi otettiin tunnettu Base64-muotoinen data, joka ajettiin sekä
sivuston että uuden koodin läpi ja varmistettiin, että molemmat antavat saman tuloksen.

LoRa Server -projektia kehitetään edelleen koko ajan. Työn aloittamisen aikaan LoRa Gateway OS -jakelusta oli julkaistu versio ”2.0.0test2” ja työn loppuvaiheessa versio
”2.0.0test4”. Koska alun kokeilut oli suoritettu test2-versiolla ja WRM:ään kopioitiin reseptit test4-versiosta, haluttiin vielä poissulkea mahdollisuus uudemman version toimimattomuudesta. Lisäksi haluttiin keskittyä testaamaan WRM:llä datan vastaanottoa ja edelleen
lähettämistä IoT-Tickettiin. Näin ollen alun kokeilut suoritettiin uudestaan viimeisimmällä
LoRa Gateway OS -jakelulla.

4.5.2 Datan lähettäminen IoT-Tickettiin
LoRa Gateway OS ladattiin ja asennettiin Raspberry Pi -alustalle ja kytkettiin samaan lähiverkkoon kehitys-PC:n kanssa. Tällä kokoonpanolla WRM:n sovelluksen ajaminen itse laitteessa ei olisi tuonut lisäarvoa, joten sovellusta ajettiin suoraan PC:n kehitysympäristössä.
MQTT-välittäjän IP-osoite määriteltiin uudelleen, jolloin Base64-muotoinen data saatiin
vastaanotetuksi ja tulkittua oikein. Tämä osoitti, että sekä LoRa Gateway OS että WRM:n
vastaanotto olivat kunnossa. Koska projektin aikaraja oli lähestymässä, ei datan
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korruptoitumista lähdetty selvittämään enempää ja testit datan lähettämiselle IoT-Tickettiin
päätettiin tehdä tällä kuvan 4.12 mukaisella kokoonpanolla.

Kuva 4.12 Työssä tehdyn järjestelmän lopullinen kokoonpano

WRM:n MQTT-moduuli oli vielä kehitysvaiheessa eikä sitä voinut määritellä IoT-Ticketin
web-käyttöliittymästä. IoT-Ticketin testipalvelimelle saatiin kuitenkin asennetuksi kehitysversio, jossa se oli aktivoituna. Näin päästiin määrittelemään web-käyttöliittymästä LoRa
Gateway OS -jakelun MQTT-välittäjän IP-osoite sekä testilaitteen aihe. Testipalvelin ja
PC:ssä ajettava WRM:n ohjelmisto saivat yhteyden ja web-käyttöliittymän määrittelyt latautuivat WRM:lle onnistuneesti. Kuvassa 4.13 on nähtävissä WRM:n ohjelman tulosteista kuvakaappaus, missä MQTT-välittäjältä saatiin vastaanotetuksi ja tulkittua oikein päätelaitteen
lähettämä data. Vaikka data saatiinkin vastaanotettua, ei IoT-Ticketin testipalvelimen päässä
sitä näkynyt. Yhteys näytti muutoin olevan kunnossa, joten datan näkymättömyys saattoi
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johtua testipalvelimen kehitysvaiheessa olevasta moduulista. Aikataulurajoitteiden vuoksi
ongelmaa ei lähdetty selvittämään enempää, eikä IoT-Ticketin palvelinpuoli sisältynyt muutenkaan työn laajuuteen.

Kuva 4.13 Kuvakaappaus WRM:n ohjelmiston tulosteista onnistuneen vastaanoton tapauksessa.
Mote -päätelaitteet lähettävät testidatana valoisuus- ja lämpötila-anturien lukemat, jotka tässä tapauksessa ovat 360 lx ja 19 ℃.

4.6 Latenssimittaukset
Wapicella oli kehitetty opinnäytetyössä ”LPWA evaluation platform” (Hirvonen 2018) testialusta LoRa-verkon suorituskyvyn mittaamiseen. Työssä oli käytetty samoja päätelaitteita
ja yhdyskäytävää, mutta ulkopuolista verkkopalvelinta, jonka vuoksi latenssi oli kasvanut
yli kahteen sekuntiin. Tässä työssä oli käytössä paikallinen verkkopalvelin, joten kiinnostavaa oli nähdä, miten tämä vaikuttaisi latenssiin. Hypoteesina paikallinen verkkopalvelin antaisi merkittävästi pienemmän latenssin kuin ulkopuolinen. Koska muut testatut osa-alueet
eivät LoRa-verkon suhteen olleet muuttuneet, niitä ei ollut tämän työn puitteissa tarvetta
mitata uudestaan.

Mittauksissa lähetettiin Raspberry Pi -alustaa ja Mote-päätelaitetta käyttäen 7 sekunnin välein testilähete verkkoon. Automatisoidun lähetyksen mahdollisti päätelaitteen USB-sarjayhteys, minkä kautta laitteen asetuksia ja toimintaa on mahdollista ohjata. Raspberry Pi:n
kello oli asetettu synkronoitumaan samalta NTP-palvelimelta (lyhenne sanoista Network
Time Protocol) kuin LoRa Gateway OS:n sisältämä Raspberry Pi. Tämä ei kuitenkaan olisi
ollut pakollista lopullisen mittausjärjestelyn kannalta, koska sekä lähetys että vastaanotto
tapahtuivat samassa Raspberry Pi:ssä.

Projektin verkko- tai sovelluspalvelimelta ei ole saatavissa aikaleimaa viestin vastaanottamisesta, joten viestin aikaleimaksi kirjattiin vastaanotto MQTT-välittäjältä. Tällöin mittaustuloksessa on mukana myös MQTT:n aiheuttama viive, jolloin ei saada pelkästään
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päätelaitteen ja verkkopalvelimen välistä viivettä. Mittausjärjestely vastaa kuitenkin todellista tilannetta, koska data tultaisiin joka tapauksessa vastaanottamaan MQTT:n kautta. Julkaisun ”Impact of MQTT Based Sensor Network Architecture on Delivery Delay Time”
(Kovalchuk 2018) mittauksissa MQTT:n viive paikallisen välittäjän tapauksessa oli keskimäärin 317 ms. Näin ollen tässä työssä mitatut viiveet tulevat olemaan ainakin yli 300 ms:ia.
Kuvassa 4.14 on nähtävissä lohkokaavio mittausjärjestelyistä.

Kuva 4.14 Lohkokaavio latenssimittauksen kokoonpanosta

Mittaamiseen käytetyssä Raspberry Pi:ssä pyörii kaksi itsenäistä ohjelmaa. Ensimmäinen
ohjelma syöttää testilähetteen aikaleimalla päätelaitteen kautta LoRaWAN-verkkoa pitkin
LoRa Gateway OS:lle, joka julkaisee sen MQTT-välittäjälle. Toinen ohjelma on tilannut
päätelaitteen aiheen välittäjältä, josta se vastaanottaa testilähetteet. Jokaisen vastaanoton yhteydessä ohjelma vertaa nykyistä aikaleimaa vastaanotettuun viestiin ja tallentaa lokiin näiden aikaleimojen välisen erotuksen. Mittauksia suoritettiin kahtena päivänä niin, että mittapisteitä saatiin yli 2500.
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5 TULOKSET
5.1 Toteutuksen tulokset
LoRaWAN-verkon muodostaminen vaatii yhdyskäytävän osalta fyysisen LoRa-rajapinnan,
mitä varten laitteen SPI-väylään on kytkettävä RF-keskitin. Mikäli iC880A-keskitintä käytetään, on SPI- ja reset-johdotukset kytkettävä tasomuuntimen kautta. Koekytkentäalustalla
laitteen ja keskittimen välinen yhteys SPI-väylää pitkin saatiin toimimaan ainakin osittain,
koska sovelluspalvelin vastaanotti päätelaitteen lähettämän datan. Palvelin ilmoitti lähettäneensä vastauksen, mutta päätelaite ei sitä saanut. Kun yhdyskäytävän toiminnallisuus siirrettiin Raspberry Pi-alustalle, jossa keskittimen välinen yhteys oli kytkettynä suoraan liitinrimalla SPI-väylään ilman tasomuunninta, sai päätelaite palvelimelta vastauksen ja pääsi liittymään verkkoon.

Ongelmaan ei tämän työn puitteissa löydetty aiheuttajaa, joten SPI-väylän tai tasomuuntimen virheetöntä toimintaa ei voitu varmistaa. On myös mahdollista, että koekytkentäalusta
ja etenkin pitkät johtimet aiheuttivat väylään häiriötä. Toisaalta palvelin näytti saavan päätelaitteen vastaukset lähes poikkeuksetta. Avoimeksi kysymykseksi jäi, olisiko väylän toimimattomuus voinut näyttäytyä verkon puolella yksisuuntaisuutena. Palvelin kuuntelee ja
vastaanottaa verkon suunnalta päätelaitteiden lähetteitä koko ajan, mutta A-luokan päätelaitteessa vastaanottoikkunat ovat käytössä määrätyn ajan lähetyksen jälkeen. Liian lyhyt tai
pitkä viive testikokoonpanossa voisi olla yksi mahdollinen yksisuuntaisuuden selittäjä. Jatkotutkimuksena lähetysten viiveitä pitäisi analysoida RF-mittalaitteilla.

LoRa Server -projektin sovellukset vaativat toimiakseen viimeisimmän Yocto-version,
koska käytetyt riippuvuudet ja kirjastot ovat muuttuneet tai puuttuvat kokonaan. Sovellukset
ja viimeisin versio Yoctosta saatiin laitteessa toimimaan, mutta minkään muun toiminnallisuuden tai ajurin osalta lisäyksiä ei tehty. Uuden käyttöjärjestelmän toiminnassa ei kehitystyön aikana havaittu puutteita, mutta LoRa Server -sovellusten toiminnassa oli kaikilla kokoonpanoilla havaittavissa epävakautta. Päätelaitteen datan korruptoitumiseen ei tämän työn
puitteissa löydetty selitystä, joten LoRa Server -sovellusten vaillinaista tai ristiriitaista integrointia levykuvaan ei voida poissulkea. Toimimattomaksi sovelluksia ei myöskään voida
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todeta, koska määrittelyt tallentuivat tietokantoihin oikein ja vastaanotetut viestikehykset
olivat dataa lukuun ottamatta kunnossa. On myös mahdollista, että ongelma liittyi yhdyskäytävään, koska sitä ei ehditty testata toimivaksi tiedetyn verkkopalvelimen kanssa. Joka
tapauksessa aikaisemmin mainittu epävakaa toiminta kertoi, että korruptoituminen voisi olla
osa laajempaa ongelmaa.

Datan korruptio-ongelmaa kannattaa jatkotyönä lähteä selvittämään vain, jos yhdyskäytävä
päätetään toteuttaa erillisellä raudalla ja palvelinpuoli halutaan pitää WRM-laitteessa.
Muussa tapauksessa jatkoselvitykset kannattaa aloittaa aikaisemman kokoonpanon liikennöintiongelmista, joiden ratkaisemisen jälkeen selviää, onko data korruptoitunutta myös täysin integroidulla kokoonpanolla.

Mikäli LoRaWAN-verkko päädytään toteuttamaan kokonaan ulkopuolisella alustalla, seuraavana jatkotyönä on kehittää sekä WRM:n että IoT-Ticketin päähän gRPC- tai REST-rajapintaan perustuva käyttöliittymä verkon määrittämiselle. Kokeiluissa käytettiin kehitysvaiheessa olevaa MQTT-moduulia, mutta jatkossa ei projektin spesifisyyden vuoksi moduulia voisi suoraan käyttää kuin vastaanottamiseen. Esimerkiksi MQTT-aiheiden määritteleminen pitkässä muodossa ei olisi käyttäjälle mielekästä. Jos toteutukseen tullaan sisällyttämään verkon määrittely gRPC/REST-rajapinnan kautta, kaikkea MQTT-moduuliin liittyvä
toimintaa voitaisiin ajaa automaattisesti taustalla. Helppokäyttöistä ja käyttäjäystävällistä
verkon pystytyksestä ei kuitenkaan saada, koska minimissään DevEUI- ja AppKey-tunnisteet pitää syöttää erikseen sekä päätelaitteille että sovelluspalvelimelle. Teknisesti olisi mahdollista lähettää tunnisteet päätelaitetta ohjaavalle mikrokontrollerille, mutta tietoturvan
kannalta siihen saattaisi sisältyä riskejä. Lisäksi se tarvitsisi langallisen tai toisen langattoman verkon tunnisteiden siirtoon, mitä ei päätelaitteen sijainnissa oletettavasti ole tarjolla,
jos LoRa-verkkoa ylipäätään halutaan käyttää.

5.2 Latenssimittauksen tulokset
Päätelaitteelta lähetetyn verkko- ja sovelluspalvelimen sekä MQTT-välittäjän kautta vastaanotetun viestin mitatuksi latenssiksi saatiin 369 ms:ia. Testialustan tarkkuudeksi on
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ilmoitettu 5,2 ms:ia ± 1,8 ms:in toleranssilla, joten keskimääräisen viiveen voidaan olettaa
olevan välillä 362…376 ms. Taulukossa 5.1 on nähtävissä mittalukemat.
Taulukko 5.1 Latenssimittauksen tulokset

Selite

Luku

Yksikkö

Mittausten lkm

2783

kpl

Keskiarvo (aritmeettinen)

369,95

ms

Keskiarvo (geometrinen)

369,87

ms

Minimi

353

ms

Maksimi

513

ms

Keskihajonta

8

ms

Keskihajonnan keskivirhe

± 0,15

Mediaani

368

ms

Moodi

368

ms

Moodi ja mediaani ovat hyvin lähellä keskiarvoa, joten latenssin voidaan sanoa olleen mittausjärjestelyjen aikaan melko vakio. Vain muutamissa yksittäisissä mittauksissa viive kasvoi yli 500 ms:in, mistä korkeampi keskihajonta johtuu. Näin suuret poikkeamat ovat saattaneet johtua TCP/IP-verkon arkkitehtuurista ja ohjelmien suoritussyklien vaihtelusta. Pisimmilläänkin viive oli vielä kohtuullinen ja aikaisempaan tutkimukseen verrattuna melkein
neljä kertaa lyhyempi.

Kuvassa 5.1 on esitetty mittaustulosten jakauma sekä jakauman sovitus log-normaalijakaumaan. Kuvasta on nähtävissä, että suurimmassa osassa testilähetyksiä latenssi oli välillä
360…380 ms ja harvoissa yksittäisissä tapauksissa yli 400 ms:ia.

51

Kuva 5.1 Latenssimittaustulosten jakauma ja sovitus log-normaalijakaumaan

Jos oletetaan, että tässäkin mittausjärjestelyssä MQTT:n aiheuttama viive olisi sama kuin
Kovalchukin julkaisussa eli 317 ms, niin päätelaitteen ja sovelluspalvelimen välinen viive
olisi noin 50 ms:n luokkaa. Tässä järjestelmässä ei tällä lukemalla tosin ole merkitystä, koska
data vastaanotetaan aina MQTT:n kautta, mutta parannus on silti ulkopuoliseen kolmannen
osapuolen verkkopalvelimeen verrattuna huomattava. Tämän mittaustuloksen perusteella
voidaankin suositella aikakriittisissä sovelluksissa käytettävän keskitettyä ja paikallista
verkkoratkaisua. Myös hypoteesi voidaan todeta oikeaksi.

Pienemmän latenssin lisäksi paikallinen palvelin toimii kohteissa, joissa internet-yhteyttä ei
ole saatavilla. Ulkopuolisen verkkopalvelimen tapauksessa verkon kaikkien yhdyskäytävien
pitää olla jatkuvasti yhdistettynä ulkoverkkoon. Paikalliseen palvelimeen yhdyskäytävät
voivat olla yhdistettynä sisäverkon kautta. Tätä dataa palvelin voi tallentaa ja käsitellä ilman
jatkuvaa yhteyttä ulkoverkkoon. Tarvittaessa palvelin voi tietyllä aikavälillä lähettää dataa
visualisoitavaksi. Lisäksi paikallisen palvelimen tapauksessa verkon tietoturva on täysin
omassa hallinnassa. Vaikka LoRaWAN-versio 1.1 lisäsi tietoturvaa erillisellä liityntäpalvelimella, ei siitä ole hyötyä, ellei se ja sovelluspalvelin ole omassa hallinnassa. Ainakaan jos
halutaan olla täysin varmoja, etteivät avaimet päädy ulkopuolisille tahoille.
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Vaikka mittaukset toteutettiin valmiiksi käännetyllä LoRa Gateway OS -jakelulla ja sen tukemalla rauta-alustalla, ei päätelaite siltikään toiminut moitteettomasti. Lähetyssekvenssi
piti useamman kerran käynnistää uudestaan, koska päätelaite ei enää lähettänyt dataa verkkoon. Ongelma näytti jäävän päätelaitteen puolelle, koska palvelinpuolella ei tarvinnut suorittaa uudelleenkäynnistyksiä. Kävi kuitenkin ilmi, ettei samoilla päätelaitteilla ja keskittimellä ole vastaavia ongelmia aikaisemmissa testeissä ollut. On siis mahdollista, että ongelma
olikin palvelinpuolella. LoRaWAN-verkossa verkkopalvelimella on kuitenkin merkittävä
rooli.

LoRa Server -projekti on vielä suhteellisen alussa ja siihen lisätään toiminnallisuuksia koko
ajan. Työn kirjoittamisen aikaan LoRa Gateway OS -jakelusta on julkaistu vain test-versioita, joten täysin vakaata toimintaa ei ole syytä odottaakaan. LoRaWAN-standardissa on
määritelty yhteensopivuus taaksepäin, mutta käytännön toteutukset voivat vaihdella. Työssä
käytetyt päätelaitteet tukevat vain versiota 1.0, joten jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista nähdä onko version 1.1 päätelaitteiden toiminnassa eroa.
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6 YHTEENVETO
Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa LoRaWAN-verkkotuen lisääminen
WRM-laitteeseen. LoRaWAN on LPWAN-teknologia, joka soveltuu pienitehoiseen langattomaan tiedonsiirtoon. WRM 247+ on Wapice Oy:n kehittämä mittaamiseen ja etähallintaan
tarkoitettu IoT-laite, jonka käyttöliittymänä toimii pilvipalvelu IoT-Ticket. Työn tavoitteeksi
asetettiin WRM-laitteessa pyörivä LoRaWAN-verkko, johon liittynyt päätelaite lähettää dataa visualisoitavaksi IoT-Ticketiin. Työn LoRa-ohjelmistoksi valittiin LoRa Server -projekti, koska se oli avoin, siinä oli tuki versiolle 1.1 ja siihen oli saatavilla valmiit Yoctoreseptit. Yhdyskäytävän toiminnallisuutta varten valittiin keskitin, joka oli valmiiksi saatavilla, ja jota valittu LoRa-ohjelmisto tuki.

Työn alussa eteneminen oli nopeaa ja näytti, että työ saataisiin valmiiksi jopa ennen määräaikaa. Useiden peräkkäisten haasteiden jälkeen aikataulusta kuitenkin jäätiin, eikä lopulta
alkuperäiseen tavoitteeseen päästy. Työn tuloksena syntyi kuitenkin selvitystyö niistä haasteista, joita tullaan kohtaamaan, jos tuotannossa olevaan WRM-laitteeseen halutaan lisätä
kokonaisvaltainen LoRaWAN-verkko. Lisäksi esitettiin useita kohtia mahdollisille jatkotutkimuksille. Työssä tutkittiin myös muita ratkaisuvaihtoehtoja, joissa osa tai kaikki verkon
komponenteista on siirretty laitteen ulkopuolelle.

Lisäksi työssä toteutettiin flash-muistista riippumaton kehitysympäristö WRM-laitteen Linux-kehitykseen, sekä päivitettiin käyttöjärjestelmä uusimpaan Yocto-versioon. Päivityksessä ei otettu huomioon laitteen kaikkia toiminnallisuuksia tai mukautettuja ajureita eli suoraan sitä ei voi tuotantoversiossa käyttää.

Työn lopussa suoritetussa mittauksessa selvitettiin, onko aikaisemmin mitatun päätelaitteen
ja ulkopuolisen toimijan verkkopalvelimen välisessä tiedonsiirron latenssissa eroa paikallisesti toteutettuun verkkopalvelimeen. Hypoteesina päätelaitteen ja paikallisen palvelimen
välillä latenssi olisi pienempi. Hypoteesi osoittautui oikeaksi ja latenssi oli jopa huomattavasti pienempi, vaikka MQTT:n viive oli mittauksessa mukana. Latenssimittauksen tuloksen
perusteella onkin suositeltavaa käyttää keskitettyä ja paikallista verkkoratkaisua aikakriittisissä sovelluksissa.
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