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TIIVISTELMÄ 

Tässä kandidaatintyössä käsitellään esineiden internetin tutkimusta. 

Tulevaisuudessa useat laitteet on varustettu verkkoyhteydellä, jolloin ne 

kykenevät kommunikoimaan toisten laitteiden kanssa internetin välityksellä. 

Lisäksi niihin voidaan luoda etäyhteys tiedonkeruuta ja laitteen muokkausta 

varten. Toinen teknologia, jota tässä työssä sivuttiin, on lähikenttäviestintä eli 

NFC. Se mahdollistaa nopean ja kohtuullisen turvallisen tiedonvälityksen 

kahden lähellä toisiaan olevan laitteen välille. Merkittäviä käyttötapauksia tälle 

teknologialle ovat lähimaksaminen ja Bluetooth-yhteyden neuvotteleminen 

laitteiden välille. 

 

Varsinaisena työnä luotiin Raspberry Pi 2 alustalle ja EXPLORE-NFC 

laajennuskortille soveltuva ohjelma, joka kykenee lukemaan tietoja NFC-

tunnisteesta. Lukemisen jälkeen ohjelma erottelee luetut tietoelementit ja 

kirjottaa niistä tärkeimmät esineiden internet tutkimusta avustavalle 

thingspeak.com sivustolle internet yhteyden kautta. Tiedot tallennetaan omalle 

erityiselle kanavalle ja ohjelmassa on mahdollista määrittää ja vaihtaa 

käytettävää kanavaa. 

 

Lisätoiminnallisuutena ohjelmaan tehtiin verkkoyhteyden laadun vertailua 

varten talletukseen kuluneen ajan mittaus. Varsinaisen tiedon tallettamisen 

jälkeen ohjelma laskee sivustolle tallentamiseen kuluneen ajan millisekunnin 

tarkkuudella ja tallentaa tämän omalle kanavalleen thingspeak.com sivustolla. 

 

Ohjelma testattiin kahdella NFC-tunnisteella. Toinen näistä tunnisteista on 

Sony Xperia Acro S puhelimen mukana tullut NFC-tunniste ja toinen Oulun 

kaupungin päivähoidon käytössä oleva Daisy-järjestelmän NFC-tunniste. 

Merkittävin ero näiden kahden tunnisteen välillä on se, että Xperia NFC-

tunniste sisälsi omien tietojensa lisäksi erillisen NFC-tallenteen. Daisy NFC-

tunniste sisälsi vain tunnisteen omat tiedot. Tämä ero merkitsi sitä, että 

luettaessa Xperia tunniste, lukulaite luki sekä tunnisteen että tallenteen 

erillisinä tapahtumina. 

 

Avainsanat: raspberry pi, nfc, esineiden internet 
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis covers research of internet of things. In the future several 

machines are equipped with network connection and thus are capable of 

communicating with each other over the internet. In addition, they can be 

accessed remotely for information gathering and configuring purposes. Another 

technology, which was discussed in this thesis, is near field communication i.e. 

NFC. It enables fast and fairly secure communication path for two devices close 

to each other. Important use cases for this technology are mobile payment and 

negotiating Bluetooth connection for the devices. 

 

The actual work in this thesis was a computer program that was created on 

Raspberry Pi 2 and EXPLORE-NFC platform that is capable of reading 

information from NFC chip. After reading the information, program separates 

the information elements and writes the most essential ones to the 

thingspeak.com website supporting research of internet of things via internet 

connection. The information is saved to specific channel in the website and the 

program is capable of defining and changing the used channel. 

 

The program has also an additional feature of measuring the time used for 

saving the information to website. This feature can be used for comparing the 

quality of used internet connection. After saving the actual NFC data, the 

program calculates the time spend for saving the data to website in milliseconds 

and saves this information to specific channel in thingspeak.com website. 

 

The testing of the program was done by using two NFC tags. One of tags was 

received along with Sony Xperia Acro S phone and the other tag is part of the 

Daisy system used in city of Oulu daycare. The most significant difference 

between these tags is that the separate record that was in the Xperia tag. Daisy 

tag did not contain any separate records just tag specific information. This 

difference meant that when the Xperia tag is read, the record and tag itself 

cause separate reading events. 

 

Key words: raspberry pi, nfc, internet of things 
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ALKULAUSE 

Tämä kandidaatintyö on tehty Oulun yliopiston sähkötekniikan koulutusohjelmassa. 

Työn tarkoituksena on luoda Raspberry Pi alustalle ohjelma, jolla NFC-siru ja sen 

tiedot voidaan lukea ja kirjoittaa thingspeak.com sivustolle. 

Esitän parhaat kiitokset työn valvojalle ja tarkastajalle professori Juha Häkkiselle 

sekä ystävilleni ja perheelleni tuesta ja kannustuksesta.  

 

Erityiskiitokset rakkaalle puolisolleni Saralle, joka on jaksanut auttaa ja kannustaa 

opintojeni loppuun saattamisessa. 

 

 

 

 

Oulu, kesäkuu 1. 2016 

 

 

Jouni Alanärä 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

ARM Advanced RISC Machines 

CSV Comma-Separated Values 

GPIO General Purpose I/O 

HDMI High Definition Multimedia Interface 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

I²C Inter-Integrated Circuit 

IEC International Electrotechnical Commission 

IoT Internet of Things 

ISO International Organization for Standardization 

JIS Japanese Industrial Standard 

JSON JavaScript Object Notation 

M2M Machine to Machine 

NDEF NFC Data Exchange Format 

NFC Near Field Communication 

QR Quick Response 

RFID Radio Frequency IDentification 

RTD Record Type Definition 

SD Secure Digital 

SIM Subscriber Identity Module 

SPI Serial Peripheral Interface bus 

URL Uniform Resource Locator 

USB Universal Serial Bus 

WLAN Wireless Local Area Network 

VPN Virtual Private Network 

XML eXtensible Markup Language 
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1. JOHDANTO 
 

Esineiden internet ja RFID teknologia ovat viime aikoina voimakkaasti yleistyneet 

kuluttajamarkkinoilla ja sitä kautta arkipäiväistyneet kaikille ihmiselle kehittyneissä 

maissa. 1990-luvulla internet rajoittui vain normaaleihin tietokoneisiin ja servereihin. 

Voidaan sanoa, että lähiverkot rajoittuivat työelämään ja opintolaitoksiin. 2000- 

luvulla internet todella laajeni mobiililaitteisiin ja 2010-luvulla yhä voimakkaammin 

mm. kuluttajaelektroniikkaan, kodinkoneisiin ja jopa autoihin [1][2]. Tätä kehitystä 

on auttanut myös internet-yhteyksien hinnan lasku [3][4]. Teknologisen kehityksen 

ja Mooren lain ansiosta internet-yhteyteen kykenevän laitteen koko on pienentynyt 

voimakkaasti ja siksi sen integroiminen teknisiin laitteisiin ei ole enää ongelma 

[5][6]. Yhteyden ansiosta laitteita voidaan lukea, tarvittaessa jopa etäohjata ja ne 

muodostavat normaalien tietokoneiden ohella monipuolisen lähiverkon aivan 

normaaleihin koteihin.  

RFID teknologia yleistyi ensin työelämässä mm. kulunvalvonnassa, vartioinnissa 

ja tavaraliikenteen seurannassa [7][8], mutta etenkin NFC standardin myötä sekin on 

yleistynyt kulutuselektroniikassa, maksukorteissa ja maksusovelluksissa [9]. Lyhyen 

etäisyyden ansiosta NFC-yhteyttä voidaan käyttää kohtuullisen turvalliseen 

tiedonvaihtoon eli esimerkiksi tunnistautumiseen. Laitteet voivat neuvotella helposti 

NFC-tiedonvaihdon kautta yleisemmän kommunikaatioväylän kuten esimerkiksi 

Bluetooth-yhteyden [10]. Tätä ominaisuutta voidaan tosin käyttää hyökkäykseen 

laitetta vastaan, jos NFC-tunniste tarkoituksella muodostaa yhteyden laitteen ja 

hyökkääjän välille [11]. Lähimaksaminen on viimeistään tuonut NFC teknologian 

arkipäiväiseksi. Maksukorttiin upotetulla NFC-sirulla tai puhelimen NFC:tä 

käyttävällä maksusovelluksella voidaan suorittaa pienet ostokset helposti ilman 

ylimääräisiä tunnistautumisia [12][13]. 

Työssäni nämä kaksi teknologiaa yhdistyivät, sillä tehtävänä oli luoda pienellä 

Raspberry Pi 2 tietokonealustalla ja EXPLORE-NFC lukijalle NFC-sirun lukeva 

ohjelma, joka lähettää luetut tiedot esineiden internetin tutkimusta tukevalle 

thingspeak.com-sivustolle. Luetut tiedot tallentuvat erityiselle kanavalle 

parametreinä ja ne on mahdollista lukea ja hakea sieltä eri formaateissa. Lisäksi 

internet-yhteyden laadun tarkkailua varten ohjelmaan lisättiin tietojen tallentamiseen 

sivustolle kuluvan ajan mittaus sekä tallennus omalle kanavalle vertailua varten. 
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2. TAUSTA 

2.1. Esineiden internet 

Mikrosuorittimien ja tietokoneteknologian jatkuva pieneneminen on mahdollistanut 

sen, että antureilla ja verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen voi liittää melkein 

mihin tahansa laitteeseen tai esineeseen [5][6]. Langaton verkko mahdollistaa 

yhteyden saamisen myös laitteisiin, jotka eivät voi olla kiinteästi paikoillaan. Nämä 

laitteet voivat viestiä tietoa omasta tilastaan ja anturiensa mittaustuloksista, toimia 

älykkäästi mittaustulostensa perusteella sekä ottaa vastaan komentoja. Laitteiden 

molemminpuolinen viestintä tapahtuu internet-verkon kautta. Näin ne muodostavat 

käyttäjille virtuaalisen näkymän fyysisestä maailmasta internet-verkkoon [14][15]. 

Esineiden internet mahdollistaa päätöksentekoa hyödyntävän tiedonkeräämisen 

kytketyistä laitteista sekä niiden joustavan ja etäältä tapahtuvan ohjauksen. 

Antureista kerätty tieto voidaan prosessoida laitteissa itsessään ja esittää käyttäjille 

ymmärrettävässä muodossa. Laitteen ohjaus voi olla oman mittaustiedon pohjalta 

täysin automaattista tai sitten laite voi tarjota toiminnoilleen ja säädöilleen selkeän 

rajapinnan, jonka avulla käyttäjä voi ohjata laitetta manuaalisesti tai osittain 

automaattisesti. Lisäksi laitteet voivat kommunikoida myös keskenään muodostaen 

laitteelta laitteelle (M2M, Machine to machine) kokonaisuuksia [16]. 

Nykyinen vielä laajasti käytössä oleva IPv4 standardi rajoittaa omalla IP-

osoitteella varustetut laitteet ehdottomasti maksimissaan 232 eli n. 4,3 mrd. 

kappaleeseen [17][18], jota voidaan tosin hieman kiertää mm. 

osoitteenmuunnostekniikoilla [18]. Tällöin laitteilla voidaan jakaa internet-osoitteita 

dynaamisesti tai sitten laitteelle annetaan ainoastaan oma sisäverkon osoite ja erotus 

ulkoverkon suuntaan tapahtuu porttien kautta. Laitteen lukemista ja komentamista 

varten käyttäjän pitää olla samassa sisäverkossa joko fyysisesti tai virtuaalisen 

erillisverkon (VPN, Virtual Private Network) kautta. Tämä toki parantaa tietoturvaa, 

mutta vaatii välityspalvelimen asentamisen, mikäli laitteiden kanssa halutaan 

kommunikoida sisäverkon ulkopuolelta [19]. Siirryttäessä kokonaan uuteen IPv6 

standardiin, osoitteiden määrä kasvaa 2128 eli 3,4 · 1038 kappaleeseen, jolloin hyvin 

pienetkin esineet voivat saada yksilöllisen IP-osoitteen [18]. Tällöin niihin voidaan 

saada suora yhteys internetin kautta. Gartnerin arvion mukaan vuoteen 2015 

mennessä internettiin oli kytketty n. 5 mrd. laitetta ja vuoteen 2020 mennessä niitä on 

n. 21 mrd. kappaletta [20]. Cisco taas on arvioinut, että laitteita olisi vuonna 2020 jo 

n. 50 mrd. kappaletta [2]. Ilmeisesti em. yritysten laskutavoissa tai kriteereissä on 

jotain eroa, koska ne poikkeavat toisistaan myös historiatiedon kohdalla. Esimerkiksi 

vuonna 2010 Cisco arvioi olleen jo 12,5 mrd. IoT laitetta, kun taas Gartnerin arvio 

vuodelta 2014 on vain 3,8 mrd. kappaletta. 

2.2. NFC teknologia 

NFC, Near Field Communication eli lähikenttäviestintä tai lähiluku on lyhyen 

kantaman langaton tietoliikennestandardi. Se pohjautuu osittain RFID, Radio 

Frequency IDentification eli radiotaajuisen etätunnistuksen standardiin. NFC 

standardin kantama on n. 4 cm, mikä sekä rajaa, mutta myös mahdollistaa eräitä 

käyttömahdollisuuksia [21]. Laite, joka tukee täydellisesti NFC toiminnallisuutta, voi 

toimia kolmessa mahdollisessa moodissa: 



9 

 

1. NFC-vertaisyhteys, jolloin laite vaihtaa tietoa vastaavassa moodissa olevan 

toisen NFC-laitteen kanssa, 

2. NFC-kortin emulointi, jolloin laite käyttäytyy kuten passiivinen NFC-tagi 

eli tunniste ja 

3. NFC-lukija-kirjoittaja, joka pystyy lukemaan passiivisia NFC-tunnisteita ja 

mahdollisesti uudelleen kirjoittamaan tietoa niihin [21][22]. 

 

Koska laitteiden täytyy olla liki kosketusetäisyydellä toisistaan, ei liikennöinti 

todennäköisesti voi olla pitkäaikaista ja taustalla tapahtuvaa. Kosketusetäisyys 

toisaalta tarkoittaa, että kyseessä täytyy olla aktiivinen tapahtuma. Tällöin 

väärinkäyttömahdollisuudet vaikeutuvat. Laitteiden väliseen kommunikaatioon ei 

kolmas osapuoli pääse helposti väliin ja molempien laitteiden käyttäjät tiedostavat 

tapahtuman.  

NFC-vertaisyhteydellä voidaan vaihtaa tietoja kahden laitteen välillä. Vaihdettava 

tieto voi olla esimerkiksi kontaktitietoja tai Bluetooth-yhteyden neuvottelu 

pidempiaikaista yhteyttä ja suurempaa tietomäärää varten. Viestikanavan 

neuvottelusovellusta käytetään nykyisin monissa Bluetooth-yhteyttä tukevissa 

laitteissa esim. langattomissa kuulokkeissa tai kaiuttimissa. Nopea käyttöönotto 

mobiililaitteen kanssa tapahtuu koskettamalla laitteita, jolloin laitteet automaattisesti 

”pariutuvat” eli vaihtavat keskenään tarvittavat tiedot Bluetooth-yhteyden 

muodostusta varten. Yleensä tämä pariutuminen tarvitsee tehdä vain kerran, sillä 

laitteet muistavat toistensa tiedot jatkossa [21]. 

Toinen tärkeä sovellus NFC teknologialle liittyy siihen, että koska NFC teknologia 

mahdollistaa kohtuullisen turvallisen, mutta lyhytkestoisen viestikanavan, se 

soveltuu erittäin hyvin tunnistamiseen. Henkilökohtaista NFC-tunnistetta tai laitetta, 

joka emuloi tunnistetta, voidaan käyttää henkilötunnistamiseen esim. kulku- tai 

käyttöoikeuksien tarkistuksessa. Ehkäpä tärkeimpänä esimerkkinä tästä moodista on 

langaton maksaminen eli lähimaksaminen. Ostotapahtuma voi tapahtua joko 

lähimaksamista tukevalla maksukortilla, maksutarralla tai NFC teknologiaa ja 

lähimaksamista tukevalla mobiililaitteella. Maksukorteissa lähimaksaminen 

mahdollistetaan korttiin asennetulla NFC-tunnisteella. Tämä tunniste on passiivinen 

mikrosirun ja antennin yhdistelmä, joka on upotettu kortin sisään. Siinä ei ole omaa 

virtalähdettä vaan sen antenni indusoi toimintaan tarvitsemansa virran NFC-

maksulaitteen sähkökentästä, mikä mahdollistaa tunnistustiedon lähettämisen kortista 

maksulaitteelle. Maksutarra toimii periaatteessa täsmälleen samoin, kun 

lähimaksamista tukeva kortti. Tarra sisältää samanlaisen antennista ja mikrosirusta 

koostuvan passiivisen tunnisteen ja se voidaan liimata esim. mobiililaitteeseen, joka 

kulkee helposti mukana. NFC teknologiaa tukevaa mobiililaitetta voidaan käyttää 

myös suoraan lähimaksamiseen, mikäli siinä on lähimaksamisen ja tunnistamisen 

mahdollistava sovellus joko laitteen omassa muistissa esim. Osuuspankin tarjoama 

Pivo-sovellus tai laitteeseen asennettavassa SIM-kortissa. Lähimaksamisen 

turvallisuutta on usein lisätty määrittelemällä kansallisesti maksun yläraja, joka 

voidaan lähimaksamisella suorittaa esim. Suomessa €25 tai Yhdysvalloissa $25 

[21][9][12][13]. 

Kolmas NFC-laitteen sovellus liittyy lukija-kirjoittaja-moodiin, jota tarvitaan 

tunnistamissovelluksissa toisella osapuolella, kun NFC-tunnisteella tehdään 

tunnistautuminen. Laitteella voi myös kirjottaa tietoa NFC-tunnisteeseen, mikäli 

tunniste tukee uudelleenkirjoitusta. Tunnisteesta luettava tieto ei välttämättä tarvitse 

olla tunnistamistietoa vaan esimerkiksi lisätietoa aiheesta tai ohjaustietoa 
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jatkopalveluun. Mainoksessa tai julisteessa voi olla QR-koodina lisätty HTML-sivun 

linkki, jonka käyttäjä voi lukea QR-koodin lukulaitteella ja päästä automaattisesti 

kyseiselle sivulle. Sama linkkitieto voidaan liittää kyseiseen mainokseen myös NFC-

tunnisteena, jonka käyttäjä voi lukea mobiililaitteellaan ja päästä näin automaattisesti 

jatkopalvelusivuille. Julkisiin NFC-tunnisteisiin liittyy myös uhka, koska laitteen 

lukema tieto voi ohjata laitteen vihamieliselle sivulle tai muodostaa Bluetooth 

yhteyden vihamielisen laitteen kanssa [21][11]. 

NFC Forum on jakanut NFC-tunnisteet viiteen viralliseen tyyppikategoriaan  

Taulukko 1:n mukaisesti [23][24][25][26][27]. 

Taulukko 1. NFC-tunniste tyypit 

 Pohjastandardi Yhteystyyppi Kirjoitussuojaus Koko Nopeus 

Tyyppi 1 ISO/IEC 

14443A 

Luku/uudelleen 

kirjoitus 

Tuettu 96 B – 

2 kB 

106 

kbit/s 

Tyyppi 2 ISO/IEC 

14443A 

Luku/uudelleen 

kirjoitus 

Tuettu 96 B – 

2 kB 

106 

kbit/s 

Tyyppi 3 JIS X6319-4 Luku/uudelleen 

kirjoitus tai vain 

luku 

Vain luku-

moodi 

mahdollinen 

– 1 MB 212 

kbit/s 

Tyyppi 4 ISO/IEC 

14443(A&B) 

Luku/uudelleen 

kirjoitus tai vain 

luku 

Vain luku-

moodi 

mahdollinen 

– 32 kB 106 

kbit/s 

Tyyppi 5 ISO/IEC 

15693 

Luku/uudelleen 

kirjoitus 

  6,62 

kbit/s – 

26,69 

kbit/s 

 

NFC-tunnisteiden kirjoitusmuoto on NFC forumin määrittelemä ja nimeltään 

NDEF, NFC Data Exchange Format eli NFC tiedonvaihto-muoto. Yksittäinen NDEF 

tallenne voi sisältää useita tallenteita nimeltään RTD, Record Type Definition eli 

tallenteen tyyppimäärittely. Yksittäinen RTD sisältää yksittäisen tiedon, joka voi olla 

esim. tekstiä, URI, käyntikortti tai paritustietoa liittyen toiseen 

kommunikaatiokanavaan [28]. 

2.3. Raspberry Pi 

Raspberry Pi eli RasPi on Raspberry Pi Foundationin kehittämä halpa, kämmenen 

kokoisen yhden piirilevyn tietokone. Se perustuu Broadcomin BCM283x-piiriin, 

joka sisältää ARM-suorittimen, muistin ja integroidun näytönohjaimen. RasPi:ssa on 

ulkoisia laitteita varten mm. HDMI-video- ja audioliitin, USB-portteja, 

muistikortinlukija, mahdollinen erillinen audioliitin sekä 40-pinninen GPIO-liitin. 

Virtalähteenä RasPi käyttää MicroUSB-liittimeen kytkettyä 5V esim. 

matkapuhelimen laturia. Osassa RasPi:n malleista on RJ45 verkkosovitin-portti ja 

uusimmassa RasPi 3 mallissa lisäksi myös langaton IEEE 802.11n WLAN ja 

Bluetooth 4.1 yhteys. Tarkempi erittely eri mallien teknisistä tiedoista löytyy 

Taulukko 2:ssa [29]. 
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Taulukko 2. Raspberry Pi mallit 

 

Edullisen hintansa ja pienen kokonsa vuoksi Raspberry Pi tarjoaa oivan 

pohjaympäristön sulautetun järjestelmän projekteihin. Mallit 2 ja 3 soveltuvat 

esineiden internetin tutkimiseen niistä löytyvien verkkosovittimien johdosta. Kattava 

käyttöjärjestelmä-valikoima mahdollistaa laajan ja monipuolisen toimintaympäristön 

sulautetun ohjelmiston kehitykselle. Lisäksi RasPi:ssa on 40-pinninen GPIO, 

General-purpose input/output-liitin, joka nimensä mukaisesti tarjoaa yleisen, 

signaalia antavan ja vastaanottavan portin erillisille laajennuskorteille esim. 

Element14:n valmistama EXPLORE-NFC kortti, joka mahdollistaa RasPi:n 

käyttämisen NFC-lukijana. 

EXPLORE-NFC kortti on RasPi:n kokoinen laajennuskortti ja se liitetään siis 

GPIO-porttiin tullen varsinaisen RasPi:n piirilevyn päälle. EXPLORE-NFC perustuu 

 Raspberry Pi 

1 (Model A+) 

Raspberry Pi 

1 (Model B+) 

Raspberry Pi 

2 (Model B) 

Raspberry Pi Zero Raspberry Pi 3 

(Model A) 

Julkaisupäivä 10.11.2014 14.7.2014 2.2.2015 26.11.2015 29.2.2016 

Myyntihinta 20 USD 25 USD 35 USD 5 USD 35 USD 

Prosessori 700 MHz, yksiytiminen, 

ARM11, 32-bittinen, ARMv6 

900 MHz, 

moniydinpros

essori, ARM 

Cortex-A7, 

32-bittinen, 

ARMv7-A 

1 GHz, 

yksiytiminen, 

ARM11, 32-

bittinen, ARMv6 

1,2 GHz, 

moniydinproses

sori, ARM 

Cortex-A53, 64-

bittinen, 

ARMv8-A 

Näytönohjain Broadcom VideoCore IV, 

OpenGL ES 2.0, 1080p, h.264, 250MHz 

Broadcom 

VideoCore IV, 

OpenGL ES 2.0, 

1080p, h.264, 

400MHz 

Piirisarja Broadcom BCM2835 Broadcom 

BCM2836 

Broadcom 

BCM2835 

Broadcom 

BCM2837 

Muisti 256 Mt 512 Mt 1 Gt 512 Mt 1 Gt 

USB 2.0 portit 1 kpl 4 kpl 2 kpl (microUSB) 4 kpl 

Video-

ulostulot 

HDMI (rev 1.4) miniHDMI, GPIO 

(komposiitti) 

HDMI (rev 1.4) 

Ääni HDMI, 3,5 mm jakki miniHDMI, GPIO HDMI, 3,5 mm 

jakki 

Massamuisti microSD kortti 

Verkkosovitin Ei ole 10/100 

Ethernet 

(RJ45) 

Ei ole 10/100 Ethernet 

(RJ45) 

Langattomat 

yhteydet 

Ei ole 802.11n ja 

Bluetooth 4.1 

Muu liitin 40-pinninen GPIO-liitin 

Tehonkulutus 180 mA, 0,9 

W 

330 mA, 1,65 

W 

420 mA, 2,1 

W 

~160 mA (0,8 W) 580 mA, 2,9 W 

Virtalähde 5 V MicroUSB 

Koko 66 × 56 × 14 

mm 

85,60 × 53,98 × 17 mm 65 × 30 × 5 mm 85,60× 53,98× 

17 mm 

Paino 23 g 45 g 9 g 45 g 

Käyttö-

järjestelmät 

Arch Linux, Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), RISC OS, Slackware (Slackware arm) 
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NXP PN512 piiriin, joka on täysin NFC foorumin määrityksiin yhteensopiva ja tukee 

kaikkia kolmea NFC-moodia, vertais-, lukija- ja korttimoodi. Kortissa on 

sisäänrakennettu antenni ja se pystyy lukumoodissa käsittelemään kaikkia neljää 

NFC foorumin määrittelemää tunnistetyyppiä maksimissaan 424 kbit/s nopeudella.  

Mahdollisia GPIO rajapinta-moodeja on kaksi, SPI ja I²C, joista ohjelmistotuki 

löytyy valmiina SPI:lle [30]. 

2.4. thingspeak.com 

Esineiden internetin olennainen ominaisuus on se, että nämä esineet viestivät 

internetin kautta toisilleen tai servereille. Tutkimusta varten tiedon kerääminen 

tarvitsee internetissä olevan palveluntarjoajan, joka tarjoaa yksinkertaisen rajapinnan 

ja tallennustilaa laitteiden viestintää varten. Palveluntarjoajan tulee lisäksi tarjota 

rajapinta tiedon esitystä ja palautusta varten. 

Thingspeak.com on ilmainen ja avoin palveluntarjoaja, johon käyttäjä pystyy 

perustamaan omalle tililleen useita eri kanavia erityyppisiä syötteitä varten (ks. Kuva 

1). Thingspeak.com tallettaa maksimissaan kahdeksan viestien mukana tullutta 

parametria sekä viestin saapumisajan sekunnin tarkkuudella. Kanavat esittävät 

viestien parametrit erillisissä taulukoissa viiva-diagrammeina. Lisäksi tallennetut 

viestit voidaan hakea jälkeenpäin joko CSV, JSON tai XML formaateissa. Viestit 

tallennetaan HTTP GET tai POST funktioina, jossa parametrit ovat mukana kutsussa. 

GET funktiolla parametrien osuus erotetaan HTTP-osoitteesta ?-merkillä ja eri 

parametrit toisistaan &-merkillä [31][32]. Tallennus voidaan siis tehdä käyttäen ao. 

HTTP GET funktiota, jossa channel_write_key on kanavan kirjoitusavain ja 

parameter1-8 on tallennettavia arvoja. 

 
https://api.thingspeak.com/update?api_key=channel_write_key&fi

eld1=parameter1&field2=parameter2&field3=parameter3&field4=par

ameter4&field5=parameter5&field6=parameter6&field7=parameter7&

field8=parameter8 
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Kuva 1. thingspeak.com kanava näkymä 
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3. NFC TIETOJEN TALLENNUKSEN SUUNNITTELU 

3.1. Tehtävänanto 

Tehtävän viitekehyksenä on Raspberry Pi 2 ja siihen kytkettävä EXPLORE-NFC 

piiri (ks. Kuva 2). Raspberry Pi:n käyttöjärjestelmällä ei ollut väliä, joten tehtävään 

valittiin Raspberry Pi:n mukana tulevalla muistikortilla oleva Debian Linux 

pohjainen Raspbian käyttöjärjestelmä. Tehtävänä oli luoda ohjelma, jolla 

EXPLORE-NFC lukee NFC-tunnisteita ja lähettää siinä olevat tiedot thingspeak.com 

sivuston kanavalle. Lisäksi syötteeseen haluttiin NFC-parametrien lisäksi liittää 

mukaan lukuaika, jota voitaisiin jälkeenpäin verrata kanavan tallennusaikaan 

verkkoviiveen vertailua varten. 

 

 

 

Kuva 2. Raspberry Pi 2, EXPLORER-NFC kiinnitettynä ja testi NFC-tunnisteet 
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3.2. Toteutus 

Toteutukseen haettiin mallia EXPLORE-NFC:n mukana tulevista 

esimerkkiohjelmasta, jonka lähdekoodi ja käännösympäristö oli vapaasti saatavilla. 

Esimerkkiohjelman koodi ja nfc-lukijan ajurikirjastot oli toteutettu c-kielellä ja 

kääntöympäristön mukana tuli kääntämisen toteuttava make-tiedosto. 

Esimerkkiohjelmassa oli valmis toteutus eri NFC-tunnisteiden tunnistamista, 

lukemista ja näytölle kirjoitusta varten. Tästä toteutuksesta oli hyvä ottaa mallia 

tarvittavan ohjelman tekemiseen, jossa tunnisteen tiedot lähetettiin näytön sijasta 

thingspeak.com kanavaan lukuajan lisäksi. Jotta käytettävää tallennuskanavaa voisi 

vaihtaa jatkossa, kanava-avaimen asettaminen on mahdollista ohjelman 

käynnistyksen yhteydessä. 

Ohjelman tärkein ominaisuus on kyky lukea NFC-tunnisteita ja tallenteita, jolloin 

käytettävä NFC:n toimintamoodi on siis NFC-lukija-kirjoittaja (ks. 2.2 NFC 

teknologia). Näillä kahdella NFC-tyypillä on hieman erilaista tietoa tarjolla, jonka 

takia niille määriteltiin omat kanavat sisältäen 8 olennaisinta tietoa kummallekin 

NFC-tyypille (ks. Taulukko 3). 

Taulukko 3. NFC-tyyppien 8 talletettavaa tietoa 

Parametri NFC-tunniste (tag) NFC-tallenne (record) 

field1 ISO14443A ATQA Record type 

field2 ISO14443A  SAK URI 

field3 ISO14443A  UID Title 

field4 Felica Manufacturer Encoding 

field5 Felica CID Carrier 

field6 Felica IC SSID 

field7 Felica Maximum response times Encryption 

field8 Read Only Authentication 

 

NFC:n luvun jälkeen nämä 8 tietoa tallennetaan thingspeak.com verkkosivustolle 

luetun NFC-tyyppiä vastaavalle kanavalle käyttäen kappaleessa 2.4 mainittua HTTP 

GET funktiota. NFC tietojen lisäksi sivustolle luotiin kolmas kanava verkkoviiveen 

tallennusta varten. Alun perin oli tarkoitus, että NFC tietojen kanavalle olisi 

viimeiseksi tiedoksi tallennettu NFC:n lukuaika, jota olisi voitu verrata jälkeenpäin 

sivustolle tallennettuun kirjoitusaikaan. Valitettavasti verkkosivuston tallentaman 

ajan tarkkuus on sekunti, joten se ei ole soveltuva verkkoviiveen laskentaan. Tästä 

johtuen verkkoviive lasketaankin ohjelmassa viiveenä kutsun lähetyksen ja 

vastauksen käsittelyn välissä millisekunnin tarkkuudella. Tämä viive tallennetaan 

sitten omalle kanavalleen. NFC-tunnisteen ja tallenteen lähettämisen viiveet voidaan 

tallentaa omille kanavilleen tai samalle kanavalle. Saman kanavan käyttö on 

perusteltua, koska eri NFC-tyypin tietojen tallennuksessa ei ole sanottavaa eroa, 

joten tilastollisesti aineistoa voisi käsitellä samana. Toisaalta thingspeak.com:in 

kanava on päivityksen jälkeen hetken aikaa varattu ilmeisesti johtuen uuden tiedon 

käsittelystä. Jos NFC-tunniste sisältää myös tallenteen ja molemmat tyypit tulevat 

siis luettua yhtä aikaa, ei toisen lähetyksen viive tule tallennettua, ellei molemmille 

tyypeille ole määritelty yksilöllistä viiveen tallennuskanavaa. Koska kanavatunnus 

voi olla molemmille tyypeille joko eri tai sama, voidaan päätös viiveen 

tallennuksesta tehdä vasta lopuksi. 
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Ohjelmaa pystytään ohjaamaan lisävalintojen kautta. Lisävalinnoista löytyy 

mahdollisuus kytkeä ylimääräiset lokiviestit, joiden avulla ongelmatilanteissa saa 

ohjelman sisällöstä lisätietoa. Ohjelma sammuu normaalisti ensimmäisen NFC:n 

luvun jälkeen, mutta se voidaan käynnistää myös jatkuva-aikaiseksi, jolloin ohjelma 

sammuu vasta, kun käyttäjä itse keskeyttää sen suorituksen. Tärkeä ohjaus 

mahdollisuus on kanavien kirjoitusavainten syöttö, jolla käyttäjä voi määritellä 

käytettävät kanavat. Ohjelma olettaa, että NFC-tyyppien (tunniste tai tallenne) 

kanavista löytyy kaikki kahdeksan paikkaa talletettaville tiedoille ja viive kanavista 

vähintään yksi paikka viiveelle. Kanava-avaimet voi syöttää ohjelman 

käynnistyksessä lisävalintoina, jolloin ohjelma tallentaa ne tiedostoon 

”.channelKeys” jatkon käyttöä varten. Näin avaimia ei tarvitse syöttää joka kerta 

ohjelmaa käynnistettäessä vaan vain silloin, kun käytettäviä kanavia halutaan 

vaihtaa. Toinen vaihtoehto on muokata suoraan tiedostoa, johon avaimet 

tallennetaan. Tällöin on syytä huolehtia, että tiedoston muoto pysyy täysin samana, 

koska ohjelma olettaa, että kanavien avaimet sijaitsevat suoraan omilla riveillään 

järjestyksessä: 

 

  Tunniste, 

  Tallenne, 

  Tunnisteen viive ja 

  Tallenteen viive. 

 

Lisäksi jokaisen avaimen perässä tulee olla välilyönti. 

EXPLORE-NFC:tä käytettäessä kaiken pohjana on libneardal-kirjastot: 

libneardal0 ja libneardal-dev, jotka pitää asentaa ajoympäristöön ja jotka sisältävät 

NFC-lukijan ajurit, tarjoten keskeytykset NFC-tyyppien luvuista. Tässä projektissa 

käytettiin versiota 0.14.2 em. kirjastoista. NFC spesifisten ajurien lisäksi 

ohjelmassani käytetään GNOME projektin glib kirjaston määrittelemiä muuttujia 

sekä palveluja mm. pääodotussilmukan, main_loop, luonnissa, jossa ohjelma odottaa 

NFC-lukijan keskeytyksiä. Käytetyn glib kirjaston version oli 2.40.0. Kanavan 

päivitykseen käytettävän verkkoyhteyden luontiin käytettiin libcurl kirjastoa ja sen 

yhteyden luovaa curl_easy_setopt funktiota. 

Ohjelman lähdekoodi löytyy kappaleesta 8. Liitteet (ks. Liite 1). Sen 

toiminnallisuus rakentuu siten, että aluksi käsitellään mahdollisesti saadut 

lisävalinnat, sitten luetaan ja tallennetaan kanava-avaimet tiedostoon. Mikäli jotain 

avaintietoa ei ole annettu ja sitä ei pystytä lukemaan, sulkeutuu ohjelma palauttaen 

virhekoodin (ks. Kuva 3). 
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Kuva 3. Vuokaavio avaintiedon luvusta 

Tämän jälkeen ohjelmassa rakennetaan varsinainen odotussilmukka määritelleen 

palautusfunktiot, callback functions, eri NFC-tyypeille. Myös laitteille on 

mahdollista määrittää toiminnallisuus omaan palautusfunktioon, mutta tässä 

projektissa sille ei rakennettu toiminnallisuutta. Lopuksi ohjelmassa määritetään 

NFC-laite, jolta lukukeskeytys tulee ja viimeisenä asiana odotussilmukka 

käynnistetään (ks. Kuva 4). 
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Kuva 4. Vuokaavio NFC palautusfunktioiden asetuksesta ja adapterien hausta 

 Kun NFC-lukijaan tuodaan tunniste tai tallenne, aiheuttaa se keskeytyksen, joka 

puolestaan kutsuu vastaavan tyypin palautusfunktiota. Funktiossa luetaan 

parametreinä toimitetut NFC-tyypin tiedot, muodostetaan tärkeimpien tietojen 

pohjalta kappaleessa 2.4 esitetyn tyyppinen URL, joka sitten lähetetään omassa 

lähetysfunktiossa. Lähetyksen yhteydessä otetaan lähetysaika talteen ja määritellään 

palautusfunktio http-kutsun paluuarvolle, joka kertoo lähetyksen onnistumisen sekä 

tallenteiden määrän. Mikäli paluuarvo on nolla, ei lähetys onnistunut (ks. Kuva 5 ja 

Taulukko 4). 
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Kuva 5. Vuokaavio NFC:n luvusta ja tietojen lähetyksestä 

Taulukko 4. Tunnisteen lukuun ja tietojen lähetyksen funktiot 

Funktio Toiminta 
dump_tag(neardal_tag* pTag, params_t* 

pParams) Tunnisteen palautusfunktio, jossa 

käydään läpi kaikki tunnisteen 

tietoelementit 
dump_tag_info(GBytes *pInfo, gchar 

*pPrint, gchar *pUrlAddress, gchar 

*pFieldNbr) 

Tietoelementin kuittaus ja tärkeän 

elementin lisääminen URL:iin 
update_thingspeak(gchar *pUrlAddress, 

EChannelType_t pChannelType) HTTP GET function kutsu 

 

Palautusfunktion alussa, otetaan uusi aika talteen ja lähetyksen viive määritetään 

erotuksena tämän paluuajan ja lähetysajan väliltä. Tämä viive lähetetään sitten 

omaan kanavaansa siten, että sen paluu ei aiheuta rekursiivista viiveen määritystä ja 

uudelleenlähetystä (ks. Kuva 6 ja Taulukko 5). 
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Kuva 6. Vuokaavio viiveen laskusta 

Taulukko 5. HTTP GET funktion palautusfunktiot ja viiveen laskufunktio 

Funktio Toiminta 
print_tag_url_output(void *ptr, size_t 

size, size_t nmemb, void *stream) HTTP GET palautusfunktio tunnisteelle, 

josta kutsutaan varsinaista 

paluutoiminnallisuutta 
print_record_url_output(void *ptr, size_t 

size, size_t nmemb, void *stream) HTTP GET palaustusfunktio tallenteelle, 

josta kutsutaan varsinaista 

paluutoiminnallisuutta 
print_url_output(void *ptr, gchar* 

pDelayChannelKey) Varsinainen paluutoiminnallisuus, jossa 

tulostetaan paluuarvo, liitetään viive 

uuteen URL:iin ja lähetetään viive 

omaan kanavaansa 
timersub(timeval_t *p_tval_after, 

timeval_t *p_tval_before, timeval_t 

*p_tval_result) 

Viiveen eli erotuksen laskufunktio 

 

NFC kirjastojen tarjoamiin rakenteisiin tutustuttaessa, löydettiin kahden eri NFC-

tyypin tietostruktuurit: 

 

  NFC-tunniste (tag) ja 

  NFC-tallenne (record). 

 

Koska alustavissa testeissä havaittiin, että tunniste voi sisältää myös tallenteen, 

tehtiin tuki kummallakin NFC-tyypille. Koska struktuurit erosivat varsin paljon 

toisistaan, määritettiin molemmille tyypeille omat kanavat. Kanaviin määritellyt 

parametrit on lueteltu Taulukko 3:ssa. 

Ensimmäisessä kehitysversiossa HTTP-kutsun viive jäi varsinaisesti laskematta 

vaan sen sijaan kanavaan lisättiin viimeisenä parametrina HTTP-kutsun lähetysaika 

ja viive pystyttiin laskemaan jälkeenpäin tämän parametrin ja kanavaan merkityn 

tallennusajan erotuksesta. Vaikka lähetysaika pystytään määrittämään tarkasti, niin 

thingspeak.com:in lisäämä tallennusaika oli merkitty vain sekunnin tarkkuudella. 

Koska laskettu viive vaihteli 0 - 1 sekunnin välillä riippuen lähetyshetkestä, 

varsinainen viive oli näin ollen alle sekunti. Tämä tarkkuus ei siis ollut riittävä vaan 

toinen ratkaisu tarvittiin viiveen laskemiseen. Koska kiinnostuksen kohde oli verkon 

aiheuttama viive, toinen käyttökelpoinen vertailuaika oli verkon vastauksen 

ajankohta. Periaatteessa tämä uusi viive on pitempi, koska alkuperäinen viive on vain 

iin
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lähetyksen viive, kun taas uudessa laskennassa näkyy sekä lähetyksen että 

vastauksen aiheuttama verkkoviive. Koska kuitenkin alkuperäisessä 

tehtävämäärityksessä ei ollut tarkemmin määritetty mistä kohdasta verkkoviive tulisi 

laskea vaan ajatus oli enemminkin mahdollistaa verkkoviiveen vertailu eri tilanteissa, 

tämä uusi viiveen lasku oli sellaisenaan sopiva, eikä ollut tarvetta arvioida lähetyksen 

osuutta kokonaisviiveestä. Koska tämä kokonaisviive pystyttiin määrittämään vasta, 

kun NFC:n tiedot oli jo lähetetty, ei sitä pystytty lisäämään samaan kanavaan omana 

parametrina. Jotta viiveen tiedot saatiin kuitenkin tallennettua thingspeak:iin, sitä 

varten luotiin oma kanava. Lisäksi huomattiin, että koska NFC-tunniste saattoi 

joskus sisältää tallenteen, tuli viive laskettua kahdesti lyhyen ajan sisällä. 

Thingspeak:in kanava näytti testeissä olevan varattuna usean sekunnin ennen kuin 

seuraava tallennus voitiin suorittaa. Koska katsottiin tärkeäksi mahdollistaa 

molempien viiveiden tallentaminen, määritettiin molempien NFC-tyyppien viiveiden 

tallennukselle omat kanavat. Tämä toki voidaan ohittaa määrittelemällä käytettävän 

samaa kanavaa molemmille viiveille, jolloin tilanteessa, että NFC-tunnisteesta löytyy 

myös tallenne, vain ensimmäinen viive tulee tallennettua. 

Käytettävien kanavien muokkausta ei varsinaisesti ollut vaadittu tehtävän 

määrityksessä. Tämä katsottiin kuitenkin olevan perustoiminnallisuutta, että se 

lisättiin hyvin aikaisessa vaiheessa mukaan toiminnallisuuteen. Aluksi ajateltiin 

määrittää koodiin oletuskanaviksi testikäyttöön luodut kanavat ja vain 

mahdollisuuden muokata tätä käynnistyksen yhteydessä annettavilla valinnaisilla 

parametreilla. Tämä ei kuitenkaan tuntunut oikealta ratkaisulta vaan haluttiin lisätä 

mahdollisuus tallentaa käytettävät kanavat ja välttää kanavien määritystä 

lähdekoodiin. Siksi kanavatietojen luku ja tallennus lisättiin omaan ”.channelKeys” 

nimiseen tiedostoon, joka luodaan ohjelman ajokansioon. Jos tiedostoa ei ole luotu 

ennestään, se luodaan käynnistyksen yhteydessä. Mikäli tiedostosta ei saada haettua 

kaikkien tarvittavien kanavien kirjoitusavainta ja puuttuvia kanava-avaimia ei ole 

annettu käynnistyksen yhteydessä, ohjelma palauttaa virheen ja sammuu. 

Avaintietoja voidaan lisätä ja muokata antamalla ne parametreinä käynnistyksen 

yhteydessä, mikä on suositeltavaa, koska silloin ohjelma luo avaintiedoston itse. 

Toinen mahdollisuus on muokata tiedostoa suoraan, jolloin kuitenkin tiedoston 

alkuperäinen rakenne täytyy huolellisesti säilyttää ylimääräisine välilyönteineen ja 

muuttaa ainoastaan itse avaintietoja omilla riveillään. 
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4. TESTAUS 
 

Varsinaisissa testeissä käytettiin Kuva 2:ssa näkyvää kahta erilaista NFC-tunnistetta. 

Toinen näistä oli Sony Xperia Acro S puhelimen mukana tullut ohjelmoitava NFC-

tunniste. Toinen tunniste oli Oulun kaupungin päiväkotien käyttämän Daisy-

järjestelmän NFC-tunniste, jolla vanhemmat tunnistavat hakemansa lapsen 

päiväkodin henkilökunnalle Daisy-järjestelmässä. Xperia tunnisteeseen oli myös 

lisätty esimerkkitallenne. Daisyn tunnisteessa ei ollut erillistä tallennetta, koska 

tunnisteen tarvitsee sisältää vain tunnistekoodi eikä yksityiskohtaisempia tietoja. 

Daisyn tunnisteen lukeminen oli yksinkertaista, koska luettavia NFC-tyyppejä on 

vain yksi. Sonyn ohjelmoitavassa Xperia tunnisteessa oleva tallenne sen sijaan 

aiheuttaa kaksi lukua, ensin tallenteen ja sitten tunnisteen. 

Testausta varten luotiin myös thingspeak.com-sivustolle neljä testikanavaa, joista 

löytyi tarvittavat parametrit. Näiden kanavien avaimet syötettiin ohjelmaan 

käynnistyksen yhteydessä ja ne tallentuivat tiedostoon jatkokäyttöä varten. 

Testikanavien asetukset ja avaimet sekä esimerkki GET funktiot kyseisiin kanaviin 

löytyvät osiosta 8. Liitteet (ks. Liite 2, Liite 3, Liite 4 ja Liite 5). 

Ohjelmassa tulostetaan normaalissa ajossa luetut tiedot näytölle ja ne lähetetään 

sitten oikealla kanavalle. Jos lähetys onnistuu, ohjelmassa tulostetaan lopuksi 

kanavan tallenteiden lukumäärän. Lähetyksen viiveen laskemisen jälkeen ohjelmassa 

näytetään viive ja se lähetetään omalle kanavalleen. Myös talletettujen viiveiden 

lukumäärä ilmoitetaan. Jos kanava on varattu jossain yhteydessä, tästä tulee 

käyttäjälle ilmoitus. Kuva 7:ssa näkyy tyypillinen ajo. Ohjelman käynnistymisen 

jälkeen sille syötetään Sonyn tunniste, josta se lukee sekä tallenteen, että tunnisteen. 

Lisäksi ohjelmassa tallennetaan molempien tyyppien tallennusajat. Tämän jälkeen 

sille on syötetty Daisyn tunniste, mutta tallennus on ensiksi epäonnistunut, koska 

kanava on ollut varattu. Toinen luku sen sijaan on onnistunut. Daisyn tunnisteen UID 

on poistettu kuvasta, koska se on todellinen käytössä oleva UID.   
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Kuva 7. Ohjelman testiajo 

Ohjelmaa testattiin usein kehityksen edistyessä ja tästä kerääntyi myös paljon 

mittaustuloksia, jolla voidaan arvioida testipaikan verkon viivettä. Mittaustulokset on 

ilmoitettu Taulukko 6:ssa. Näistä tuloksista laskettu keskiarvo on 667 ms ja 

keskihajonta 28 ms. Mittauksissa ei havaittu epäonnistuneita lähetyksiä eli 

tallennuksen onnistumis-% oli 100%. 

Taulukko 6. Viiveen mittaustulokset 

Mittaus Tulos (ms) Mittaus Tulos (ms) 

1. 659 11. 679 

2. 646 12. 700 

3. 655 13. 661 

4. 717 14. 685 

5. 677 15. 682 

6. 665 16. 626 

7. 605 17. 632 

8. 656 18. 643 

9. 671 19. 708 

10. 705 20. 661 
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5. POHDINTA 
 

Tehtävä oli kokonaisuutena mielestäni mukava ja sopivan haastava. NFC-

lukijaelementin mukana tulleet valmiit kirjastot ja esimerkit mahdollistivat oman 

ohjelma joutuisan kehityksen. Ennen kaikkea valmis käännösympäristö helpotti 

huomattavasti oman ohjelman suunnittelua. Olin kuullut paljon Raspberry Pi:stä 

ennestään, mutta tosiasiassa se oli uusi laite minulle. Raspissa pyörivä Linux 

käyttöjärjestelmä ja sen Rasbian versio olivat minulle ennestään jokseenkin tuttuja, 

sillä työssäni käytän päivittäin myös Debian pohjaista Ubuntu versiota. 

Vaikka monet kirjastot tarjosivat valmista apua, työssä riitti silti haastetta yhdistää 

ne toimivaksi ohjelmaksi, joka toteutti toimeksiannon. Rajapintojen 

yhteensovittaminen tuotti joitain haasteita, mutta ei ylitsepääsemättömiä. Ohjelma 

toteuttaa annetun toimeksiannon eli se mahdollistaa NFC-tunnisteen luvun ja tietojen 

tallettamisen thingspeak.com kanavalle. Lisäksi ohjelmassa toteutetaan 

verkkoviiveen mittaus millisekunnin tarkkuudella ja myös tämän tiedon 

tallentaminen omalle thingspeak.com:in kanavalle. 

 Suurin haaste työssäni oli itseasiassa tiedoston käsittely ja kanava-avainten 

lukeminen sekä tallettaminen, jonka toteutukseen en ole tyytyväinen. Huomasin, että 

yksittäisen avaintiedon muuttaminen rikkoi tiedoston rakennetta, josta onneksi 

kuitenkin pystyi toipumaan päivittämällä kaikki avaintiedot tai muokkaamalla 

tiedostoa suoraan. Lisäksi ylimääräisen välilyönti-merkin lisääminen avaintiedon 

perään ei mielestäni ole hyvä asia, koska tekee tiedoston alttiiksi virheille. 

Toinen ajatus jatkokehitykselle on uudelleenlähetyslogiikka kanavan ollessa 

varattu edellisestä tallennuksesta. Testeissä huomasin, että thingspeak.com:in kanava 

ei ole lähetyksen jälkeen heti valmiina vastaanottamaan uutta lukua vaan sivusto 

palauttaa virhekoodina 0:n. Ohjelma ilmoittaa tällöin, että kanava on varattu ja NFC-

tunnisteen luku tulee uusia. Onnistuneessa tapauksessa sivusto palauttaa kanavan 

tallennusten lukumäärään, jonka ohjelma sitten ilmoittaa käyttäjälle.  

Muokkasin ohjelmaa kokeellisesti niin, että se lähetti samalle kanavalle kaksi 

päivitystä peräkkäin ja lisäksi uudelleen lähettää epäonnistuneessa tilanteessa viestin 

niin kauan, että se onnistuu. Lisäksi ohjelma mittasi molempien lähetysajat ja tallensi 

ne viiveen kanavalle. Ensimmäinen viive on normaali, mutta jälkimmäisessä näkyy 

normaaliviive ja aika varattuna. Mittaustulokset on esitetty Taulukko 7:ssä. 

Mittaustulosten keskiarvo on 13282 ms ja kun siitä vähennetään normaaliviiveen 

keskiarvo 667 ms, saadaan keskiarvo varausajalle 12615 ms eli n.12,6 s. 

Periaatteessa ohjelmaan olisi voitu toteuttaa uudelleenlähetyslogiikan siten, että 

epäonnistuneessa tapauksessa ohjelma voisi odottaa riittävän kauan ja tehdä uuden 

lähetyksen viiveen jälkeen. Tämä olisi kuitenkin luonut uuden ongelman, sillä sama 

virheilmoitus palautetaan myös siinä tapauksessa, jos on annettu väärä kanavan 

kirjoitusavain. Tällöin myös uudelleenlähetys tulee epäonnistumaan ja tarvittaisiin 

lisälogiikka, jonka tulisi muistaa jo tehty uudelleenlähetys ja estää virheellinen 

ikisilmukka. 
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Taulukko 7. Uudelleenlähetyksen viiveen mittaustulokset 

Mittaus Tulos (ms) Mittaus Tulos (ms) 

1. 13008 8. 13220 

2. 13360 9. 12645 

3. 12901 10. 13636 

4. 13504 11. 13187 

5. 13652 12. 13226 

6. 13429 13. 13598 

7. 13436 14. 13139 

 

Muokattavuus on myös hyvä asia, joten periaatteessa kolmas parannusajatus olisi 

lisätä ohjelmaan tapa muokata talletettavien tietojen lukumäärää ja tyyppiä, jotka 

nykyisessä toteutuksessa ovat kiinteät. Ehkä myös palveluntarjoajan verkkosivun 

muokattavuus voisi olla hyvä ajatus, sillä parametrien syöttäminen on toteutettu 

standardilla http GET metodilla eikä näin ollen ole thingspeak.com:in erityinen 

rajapinta. 
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6. YHTEENVETO 
 

Tässä työssä luotiin Raspberry Pi 2 alustalla ja Raspbian käyttöjärjestelmällä pyörivä 

ohjelma, jolla voidaan lukea EXPLORE-NFC laajennuskortin kautta NFC-

tunnisteita. Lukemisen jälkeen ohjelmassa erotellaan luetut tietoelementit ja niistä 

tärkeimmät tallennetaan esineiden internet tutkimusta avustavalle thingspeak.com 

sivustolle internet yhteyden kautta. Tiedot tallennetaan omalle erityiselle kanavalle ja 

ohjelmassa on mahdollista määrittää ja vaihtaa eri NFC-tyypeille käytettävää 

kanavaa. 

Lisäksi ohjelma laskee verkkoyhteyden laadun vertailua varten talletukseen 

kuluneen ajan. Tämä saatiin vähentämällä HTTP GET funktion kutsuaika 

paluufunktion kutsuajasta millisekunnin tarkkuudella. Lopuksi tämä aikatieto 

tallennettiin omalle kanavalleen thingspeak.com sivustolla. 

Ohjelmaa testattiin kahdella NFC-tunnisteella. Toinen näistä tunnisteista oli Sony 

Xperia Acro S puhelimen mukana tullut NFC-tunniste ja toinen Oulun kaupungin 

päivähoidon käytössä oleva Daisy-järjestelmän NFC-tunniste. Merkittävin ero näiden 

kahden tunnisteen välillä on se, että Xperia NFC-tunniste sisälsi omien tietojensa 

lisäksi erillisen NFC-tallenteen. Daisy NFC-tunniste sisälsi vain tunnisteen omat 

tiedot. Tämä ero merkitsi sitä, että luettaessa puhelimen tunniste, lukulaite luki sekä 

tunnisteen että tallenteen erillisinä tapahtumina ja ohjelma tallensi nämä erillisinä 

tapahtumina kanavilleen. 
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Liite 1. Ohjelman lähdekoodi 

 
// Raspberry Pi NFC project using thinkspeak.com  

// 2016 Jouni Alanärä 

 

#include <glib.h> 

#include <glib-object.h> 

#include <glib/gprintf.h> 

#include <string.h> 

#include <curl/curl.h> 

#include <time.h> 

#include "neardal.h" 

#include <stdio.h> 

#define thinkspeakURL "https://api.thingspeak.com/update?api_key=" 

#define channelKeys ".channelKeys" 

 

// Enums 

enum EChannelType { 

 ETagChannel = 0, 

 ERecordChannel, 

 ETimeChannel 

}; 

 

 

// Typedefs 

typedef enum EChannelType EChannelType_t; 

typedef struct timeval timeval_t; 

struct params { 

 gboolean debug; 

 gboolean keepPolling; 

 GMainLoop* pMainLoop; 

 gint returnCode; 

 gchar* tagChannelKey; 

 gchar* recordChannelKey; 

 gchar* tagDelayChannelKey; 

 gchar* recordDelayChannelKey 

}; 

typedef struct params params_t; 

 

// Private functions 

static void reverse(char s[]); 

static void itoa(int n, char s[]); 

static void timersub(timeval_t *p_tval_after, timeval_t *p_tval_before, timeval_t 

*p_tval_result); 

static void print_url_output(void *ptr, gchar* pDelayChannelKey); 

static void print_tag_url_output(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, void *stream); 

static void print_record_url_output(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, void 

*stream); 

static void print_timeurl_output(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, void *stream); 

static void update_thingspeak(gchar *pUrlAddress, EChannelType_t pChannelType); 

static gchar* bytes_to_str(GBytes* bytes); 

static void dump_tag_info(GBytes *pInfo, gchar *pPrint, gchar *pUrlAddress, gchar 

*pFieldNbr); 

static void dump_info(gchar *pInfo, gchar *pPrint, gchar *pUrlAddress, gchar 

*pFieldNbr); 

//static void select_correct_key(gchar* pParamKey, gchar* pStaticKey, gchar* 

pTempKey); 

 

// Global variables 

static timeval_t tval_before, tval_after, tval_result; 

gchar *sTagChannelKey; 

gchar *sRecordChannelKey; 

gchar *sTagDelayChannelKey; 

gchar *sRecordDelayChannelKey; 

 

static void reverse(char s[]) 

{ 

 int i, j; 

 char c; 

 

 for (i = 0, j = strlen(s)-1; i<j; i++, j--) { 

  c = s[i]; 

  s[i] = s[j]; 

  s[j] = c; 
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 } 

} 

 

static void itoa(int n, char s[]) 

{ 

 int i, sign; 

 

 if ((sign = n) < 0)  /* record sign */ 

  n = -n;          /* make n positive */ 

 i = 0; 

 do {       /* generate digits in reverse order */ 

  s[i++] = n % 10 + '0';   /* get next digit */ 

 } while ((n /= 10) > 0);     /* delete it */ 

 if (sign < 0) 

  s[i++] = '-'; 

 s[i] = '\0'; 

 reverse(s); 

} 

 

static void timersub(timeval_t *p_tval_after, timeval_t *p_tval_before, timeval_t 

*p_tval_result) 

{ 

 do {  

  p_tval_result->tv_sec = p_tval_after->tv_sec - p_tval_before->tv_sec;  

  p_tval_result->tv_usec = p_tval_after->tv_usec - p_tval_before->tv_usec;  

  if (p_tval_result->tv_usec < 0) {  

   --p_tval_result->tv_sec;  

   p_tval_result->tv_usec += 1000000;  

  }  

 } while (0); 

} 

 

static void print_url_output(void *ptr, gchar* pDelayChannelKey) 

{ 

 gchar urlAddress[1024], cResult[10]; 

 long int result; 

  

 strcpy(urlAddress, thinkspeakURL); 

 strcat(urlAddress, pDelayChannelKey); 

  

 if(atoi(ptr)) { 

  g_printf("%d reads saved to this channel.\r\n", atoi(ptr)); 

  gettimeofday(&tval_after, NULL); 

  timersub(&tval_after, &tval_before, &tval_result); 

  result = ((long int)tval_result.tv_sec * 1000) + ((long int)tval_result.tv_usec 

/ 1000); 

  itoa(result, cResult); 

  dump_info((gchar*)cResult, "Time elapsed (ms)", urlAddress, "1"); 

  update_thingspeak(urlAddress, ETimeChannel); 

 } 

 else 

  g_printf("Channel busy, try again!\r\n"); 

} 

 

static void print_tag_url_output(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, void *stream) 

{ 

 print_url_output(ptr, sTagDelayChannelKey); 

} 

 

static void print_record_url_output(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, void 

*stream) 

{ 

 print_url_output(ptr, sRecordDelayChannelKey); 

} 

 

static void print_timeurl_output(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, void *stream) 

{ 

 if(atoi(ptr)) 

  g_printf("%d time measurements saved.\r\n", atoi(ptr)); 

} 

 

static void update_thingspeak(gchar *pUrlAddress, EChannelType_t pChannelType) 

{ 

 CURL *curl; 

 CURLcode res; 
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 curl_global_init(CURL_GLOBAL_DEFAULT); 

 curl=curl_easy_init(); 

 

 if(curl) { 

  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, pUrlAddress); 

  if(pChannelType == ETagChannel) 

   curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, print_tag_url_output); 

  else if(pChannelType == ERecordChannel) 

   curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, print_record_url_output); 

  else 

   curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, print_timeurl_output); 

  /* Perform the request, res will get the return code */  

  gettimeofday(&tval_before, NULL); 

  res = curl_easy_perform(curl); 

  /* Check for errors */  

  if(res != CURLE_OK && res != CURLE_WRITE_ERROR) 

   fprintf(stderr, "curl_easy_perform() failed: %s\n", 

      curl_easy_strerror(res)); 

   

  /* always cleanup */  

  curl_easy_cleanup(curl); 

 } 

 curl_global_cleanup(); 

} 

 

static void dump_tag_info(GBytes *pInfo, gchar *pPrint, gchar *pUrlAddress, gchar 

*pFieldNbr) 

{ 

 if( pInfo != NULL ) { 

  gchar *str = bytes_to_str(pInfo); 

  dump_info(str, pPrint, pUrlAddress, pFieldNbr); 

  g_free(str); 

 } 

} 

 

static void dump_info(gchar *pInfo, gchar *pPrint, gchar *pUrlAddress, gchar 

*pFieldNbr) 

{ 

 if( pInfo != NULL ) { 

  g_printf("%s:\t%s\r\n", pPrint, pInfo); 

  if( *pFieldNbr != '0' ) { 

   strcat(pUrlAddress, "&field"); 

   strcat(pUrlAddress, pFieldNbr); 

   strcat(pUrlAddress, "="); 

   strcat(pUrlAddress, pInfo); 

  } 

 } 

} 

 

static gint start_polling(params_t* pParams) 

{ 

 //List current adapters 

 errorCode_t err; 

 

 int adaptersCount = 0; 

 char** adapterNamesArray = NULL; 

 err = neardal_get_adapters(&adapterNamesArray, &adaptersCount); 

 if( err == NEARDAL_ERROR_NO_ADAPTER ) { 

  g_printf("No adapter found\r\n"); 

  return 1; 

 } 

 else if(err != NEARDAL_SUCCESS) { 

  g_warning("Error %d when listing adapters (%s)\r\n", err, 

neardal_error_get_text(err)); 

  return 1; 

 } 

 

 gboolean adapterFound = FALSE; 

 

 for(int i = 0; i < adaptersCount; i++) { 

  //Reconfigure adapters if needed 

  neardal_adapter* pAdapter; 

  err = neardal_get_adapter_properties(adapterNamesArray[i], &pAdapter); 

  if(err != NEARDAL_SUCCESS) { 
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   g_warning("Error %d when accessing adapter %s (%s)\r\n", err, 

adapterNamesArray[i], neardal_error_get_text(err)); 

   continue; 

  } 

 

  if( !pAdapter->powered ) { 

   g_info("Powering adapter %s\r\n", pAdapter->name); 

   err = neardal_set_adapter_property(pAdapter->name, NEARD_ADP_PROP_POWERED, 

GUINT_TO_POINTER(1)); 

   if(err != NEARDAL_SUCCESS) 

    g_warning("Error %d when trying to power adapter %s (%s)\r\n", err, 

pAdapter->name, neardal_error_get_text(err)); 

  } 

 

  if( pAdapter->polling == 0 ) { 

   //Start polling 

   g_info("Starting polling for adapter %s\r\n", pAdapter->name); 

   err = neardal_start_poll(pAdapter->name); //Mode NEARD_ADP_MODE_INITIATOR 

   if(err != NEARDAL_SUCCESS) 

    g_warning("Error %d when trying to start polling on adapter %s (%s)\r\n", 

err, pAdapter->name, neardal_error_get_text(err)); 

  } 

  neardal_free_adapter(pAdapter); 

  adapterFound = TRUE; 

 } 

 neardal_free_array(&adapterNamesArray); 

 

 if(!adapterFound) { 

  g_printf("Adapter not found\r\n"); 

  return 1; 

 } 

 

 return 0; //OK 

} 

 

static void dump_record(neardal_record* pRecord, params_t *pParams) 

{ 

 gchar urlAddress[1024]; 

  

 strcpy(urlAddress, thinkspeakURL); 

 strcat(urlAddress, sRecordChannelKey); 

  

 if( pRecord->name == NULL ) 

  g_printf("Found record\r\n"); 

 

 if( pRecord->type == NULL ) 

  g_printf("Unknown record type\r\n"); 

 

 if( pRecord->uriObjSize > 0 ) 

  g_printf("URI object size: \t%u\r\n", pRecord->uriObjSize); 

 

 //Dump fields that are set 

 dump_info(pRecord->name,       "Found record",  urlAddress, "0"); 

 dump_info(pRecord->type,       "Record type",   urlAddress, "1"); 

 dump_info(pRecord->uri,        "URI",        urlAddress, "2"); 

 dump_info(pRecord->representation,  "Title",       urlAddress, "3"); 

 dump_info(pRecord->action,       "Action",       urlAddress, "0"); 

 dump_info(pRecord->language,   "Language",   urlAddress, "0"); 

 dump_info(pRecord->encoding,   "Encoding",   urlAddress, "4"); 

 dump_info(pRecord->mime,    "MIME type",     urlAddress, "0"); 

 dump_info(pRecord->carrier,   "Carrier",      urlAddress, "5"); 

 dump_info(pRecord->ssid,    "SSID",      urlAddress, "6"); 

 dump_info(pRecord->passphrase,   "Passphrase",     urlAddress, "0"); 

 dump_info(pRecord->encryption,   "Encryption",     urlAddress, "7"); 

 dump_info(pRecord->authentication,  "Authentication", urlAddress, "8"); 

 

 if(pParams->debug) 

  g_printf("URL:\t%s\r\n", urlAddress); 

  

 if(sRecordChannelKey) 

  update_thingspeak(urlAddress, ERecordChannel); 

} 

 

static gchar* bytes_to_str(GBytes* bytes) 

{ 
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 gchar* str = g_malloc0( 2*g_bytes_get_size(bytes) + 1 ); 

 const guint8* data = g_bytes_get_data(bytes, NULL); 

 for(int i = 0 ; i < g_bytes_get_size(bytes); i++) 

  sprintf(&str[2*i], "%02X", data[i]); 

 return str; 

} 

 

static void dump_tag(neardal_tag* pTag, params_t* pParams) 

{ 

 gchar urlAddress[1024]; 

 strcpy(urlAddress, thinkspeakURL); 

 strcat(urlAddress, sTagChannelKey); 

  

 dump_tag_info(pTag->iso14443aAtqa,   "ISO14443A ATQA",      urlAddress, 

"1"); 

 dump_tag_info(pTag->iso14443aSak,    "ISO14443A  SAK",       urlAddress, 

"2"); 

 dump_tag_info(pTag->iso14443aUid,    "ISO14443A  UID",       urlAddress, 

"3"); 

 dump_tag_info(pTag->felicaManufacturer, "Felica Manufacturer",    

 urlAddress, "4"); 

 dump_tag_info(pTag->felicaCid,    "Felica CID",       urlAddress, 

"5"); 

 dump_tag_info(pTag->felicaIc,    "Felica IC",       urlAddress, 

"6"); 

 dump_tag_info(pTag->felicaMaxRespTimes, "Felica Maximum response times", 

 urlAddress, "7"); 

 dump_info((pTag->readOnly) ? "YES" : "NO", "Read Only",       urlAddress, 

"8"); 

  

 if(pParams->debug) 

  g_printf("URL:\t%s\r\n", urlAddress); 

  

 if(sTagChannelKey) 

  update_thingspeak(urlAddress, ETagChannel); 

} 

 

static void record_found(const char *recordName, void *pUserData) 

{ 

 errorCode_t err; 

 neardal_record* pRecord; 

 

 params_t* pParams = (params_t*) pUserData; 

 

 err = neardal_get_record_properties(recordName, &pRecord); 

 if(err != NEARDAL_SUCCESS) { 

  g_warning("Error %d when reading record %s (%s)\r\n", err, recordName, 

neardal_error_get_text(err)); 

  return; 

 } 

 

 //Dump record's content 

 dump_record(pRecord, pParams); 

 neardal_free_record(pRecord); 

} 

 

static void tag_found(const char *tagName, void *pUserData) 

{ 

 g_printf("Tag found\r\n"); 

 

 errorCode_t err; 

 neardal_tag* pTag; 

 params_t* pParams = (params_t*) pUserData; 

 

 err = neardal_get_tag_properties(tagName, &pTag); 

 if(err != NEARDAL_SUCCESS) { 

  g_warning("Error %d when reading tag %s (%s)\r\n", err, tagName, 

neardal_error_get_text(err)); 

  return; 

 } 

 

 //Dump record's content 

 dump_tag(pTag, pParams); 

 neardal_free_tag(pTag); 

} 
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static void device_found(const char *devName, void *pUserData) 

{ 

 g_printf("No support for devices!\r\n"); 

} 

 

static void tag_device_lost(const char *name, void *pUserData) 

{ 

 params_t* pParams = (params_t*) pUserData; 

 

 //Exit program 

 if(!pParams->keepPolling) { 

  g_main_loop_quit(pParams->pMainLoop); 

  return; 

 } 

 

 //Go through adapters and restart polling 

 pParams->returnCode = start_polling(pParams); 

 if(pParams->returnCode != 0) 

  g_main_loop_quit(pParams->pMainLoop); 

} 

/* 

static void select_correct_key(gchar* pParamKey, gchar* pStaticKey, gchar* pTempKey) 

{ 

 if(pParamKey == NULL) 

  pStaticKey = pTempKey; 

 else 

  pStaticKey = pParamKey; 

} 

*/ 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 FILE *keyFile; 

 char tempTagKey[20], tempRecordKey[20], tempTagDelayKey[20], 

tempRecordDelayKey[20], tempKey[100]; 

  

 params_t params; 

 params.debug = FALSE; 

 params.keepPolling = FALSE; 

 params.returnCode = 0; 

 params.tagChannelKey = NULL; 

 params.recordChannelKey = NULL; 

 params.tagDelayChannelKey = NULL; 

 params.recordDelayChannelKey = NULL; 

 

 //Parse options 

 const GOptionEntry entries[] = 

 { 

  { "debug", 'd', G_OPTION_FLAG_HIDDEN, G_OPTION_ARG_NONE, &params.debug, "Enable 

debugging mode", NULL }, 

  { "keep-polling", 'k', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &params.keepPolling, "Keep polling", 

NULL }, 

  { "tag-key", 't', 0, G_OPTION_ARG_STRING, &params.tagChannelKey, "Writing API Key 

for tag channel", NULL}, 

  { "record-key", 'r', 0, G_OPTION_ARG_STRING, &params.recordChannelKey, "Writing 

API Key for record channel", NULL}, 

  { "tag-delay-key", 'T', 0, G_OPTION_ARG_STRING, &params.tagDelayChannelKey, 

"Writing API Key for tag delay channel", NULL}, 

  { "record-delay-key", 'R', 0, G_OPTION_ARG_STRING, &params.recordDelayChannelKey, 

"Writing API Key for record delay channel", NULL},  

  { NULL } 

 }; 

  

 GOptionContext* pContext = g_option_context_new(NULL); 

 g_option_context_add_main_entries(pContext, entries, NULL); 

 

 GError* pError = NULL; 

 if(!g_option_context_parse(pContext, &argc, &argv, &pError)) { 

  if(pError != NULL) { 

   g_printerr("%s\r\n", pError->message); 

   g_error_free(pError); 

  } 

  else 

   g_printerr("An unknown error occurred\r\n"); 

  return 1; 
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 } 

 g_option_context_free(pContext); 

  

 keyFile = fopen(channelKeys,"r"); 

 

 if(keyFile) { 

  fgets(tempTagKey, 17, keyFile); 

  fgets(tempKey, 100, keyFile); 

  fgets(tempRecordKey, 17, keyFile); 

  fgets(tempKey, 100, keyFile); 

  fgets(tempTagDelayKey, 17, keyFile); 

  fgets(tempKey, 100, keyFile); 

  fgets(tempRecordDelayKey, 17, keyFile); 

  fgets(tempKey, 100, keyFile); 

  fclose(keyFile); 

 } 

 

 if(params.tagChannelKey == NULL) 

  sTagChannelKey = tempTagKey; 

 else 

  sTagChannelKey = params.tagChannelKey; 

   

 if(params.recordChannelKey == NULL) 

  sRecordChannelKey = tempRecordKey; 

 else 

  sRecordChannelKey = params.recordChannelKey; 

   

 if(params.tagDelayChannelKey == NULL) 

  sTagDelayChannelKey = tempTagDelayKey; 

 else 

  sTagDelayChannelKey = params.tagDelayChannelKey; 

   

 if(params.recordDelayChannelKey == NULL) 

  sRecordDelayChannelKey = tempRecordDelayKey; 

 else 

  sRecordDelayChannelKey = params.recordDelayChannelKey; 

  

 keyFile = fopen(channelKeys,"w"); 

 fprintf(keyFile, sTagChannelKey); 

 fprintf(keyFile, " \n"); 

 fprintf(keyFile, sRecordChannelKey); 

 fprintf(keyFile, " \n"); 

 fprintf(keyFile, sTagDelayChannelKey); 

 fprintf(keyFile, " \n"); 

 fprintf(keyFile, sRecordDelayChannelKey); 

 fprintf(keyFile, " \n"); 

 fclose(keyFile); 

  

 if(params.debug) { 

  g_printf("sTagChannelKey:%s\n", sTagChannelKey); 

  g_printf("sRecordChannelKey:%s\n", sRecordChannelKey); 

  g_printf("sTagDelayChannelKey:%s\n", sTagDelayChannelKey); 

  g_printf("sRecordDelayChannelKey:%s\n", sRecordDelayChannelKey); 

 } 

  

 if((sTagChannelKey == NULL) || 

    (sRecordChannelKey == NULL) ||  

    (sTagDelayChannelKey == NULL) ||  

    (sRecordDelayChannelKey == NULL)) { 

     g_printerr("Some key for channel not given\r\n"); 

     return 1; 

    } 

 

 if(params.debug) 

  g_setenv("G_MESSAGES_DEBUG", "all", 1); 

 

 //Initialize GLib main loop 

 params.pMainLoop = g_main_loop_new(NULL, FALSE); 

 

 //Add tag found callback 

 neardal_set_cb_tag_found(tag_found, (gpointer)&params); 

 neardal_set_cb_dev_found(device_found, (gpointer)&params); 

 

 //Add record found callback 

 neardal_set_cb_record_found(record_found, (gpointer)&params); 
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 //Add tag/device lost callbacks 

 neardal_set_cb_tag_lost(tag_device_lost, (gpointer)&params); 

 neardal_set_cb_dev_lost(tag_device_lost, (gpointer)&params); 

 

 params.returnCode = start_polling(&params); 

 

 if(params.returnCode != 0) 

  return params.returnCode; 

 

 g_printf("Waiting for tag or record...\r\n"); 

 

 //Will run till signal or record found 

 g_main_loop_run(params.pMainLoop); 

 

 return params.returnCode; 

} 
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Liite 2. Tunniste-kanavan muuttujat ja esimerkki HTTP GET 
 

 

 

 
 

GET 

https://api.thingspeak.com/update?api_key=0ZZJHE3A3O1DO5R

F&field1=4400&field2=00&field3=04415192482780&field4=0&fi

eld5=0&field6=0&field7=0&field8=0 

 

 
 

https://api.thingspeak.com/update?api_key=0ZZJHE3A3O1DO5RF&field1=4400&field2=00&field3=04415192482780&field4=0&field5=0&field6=0&field7=0&field8=0
https://api.thingspeak.com/update?api_key=0ZZJHE3A3O1DO5RF&field1=4400&field2=00&field3=04415192482780&field4=0&field5=0&field6=0&field7=0&field8=0
https://api.thingspeak.com/update?api_key=0ZZJHE3A3O1DO5RF&field1=4400&field2=00&field3=04415192482780&field4=0&field5=0&field6=0&field7=0&field8=0
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Liite 3. Tallenne-kanavan muuttujat ja esimerkki HTTP GET 

 

 
 

 
 

GET 

https://api.thingspeak.com/update?api_key=YSGT2NERXVJ1MZX

7&field1=URI&field2= semc://liveware/A1/1/NT1/2/smarttags 
&field3=Test&field4=UTF-

8&field5=0&field6=0&field7=0&field8=0 

 

https://api.thingspeak.com/update?api_key=YSGT2NERXVJ1MZX7&field1=URI&field2=%20semc://liveware/A1/1/NT1/2/smarttags%20&field3=Test&field4=UTF-8&field5=0&field6=0&field7=0&field8=0
https://api.thingspeak.com/update?api_key=YSGT2NERXVJ1MZX7&field1=URI&field2=%20semc://liveware/A1/1/NT1/2/smarttags%20&field3=Test&field4=UTF-8&field5=0&field6=0&field7=0&field8=0
https://api.thingspeak.com/update?api_key=YSGT2NERXVJ1MZX7&field1=URI&field2=%20semc://liveware/A1/1/NT1/2/smarttags%20&field3=Test&field4=UTF-8&field5=0&field6=0&field7=0&field8=0
https://api.thingspeak.com/update?api_key=YSGT2NERXVJ1MZX7&field1=URI&field2=%20semc://liveware/A1/1/NT1/2/smarttags%20&field3=Test&field4=UTF-8&field5=0&field6=0&field7=0&field8=0
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Liite 4. Tunnisteviive-kanavan muuttujat ja esimerkki HTTP GET 

 

 
 

 
 
GET 

https://api.thingspeak.com/update?api_key=D1TW1T30SG1MX4C

X&field1=667 

 

https://api.thingspeak.com/update?api_key=D1TW1T30SG1MX4CX&field1=667
https://api.thingspeak.com/update?api_key=D1TW1T30SG1MX4CX&field1=667
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Liite 5. Tallenneviive-kanavan muuttujat ja esimerkki HTTP GET 

 

 
 

 
 

GET 

https://api.thingspeak.com/update?api_key=5ZQ4E6C8Y7MLXOZ

F&field1=715 

 

https://api.thingspeak.com/update?api_key=5ZQ4E6C8Y7MLXOZF&field1=715
https://api.thingspeak.com/update?api_key=5ZQ4E6C8Y7MLXOZF&field1=715

