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Internet věcí - úvod

motivace
ekonomické připojení vysokého počtu
zařízení/senzorů

trocha terminologie
M2M (Machine-to-Machine)
IoT (Internet of Things)
IoE (Internet of Everything)
Internet of XXX...

analýzy predikují zářnou budoucnost...
podpůrné faktory

cena IC (celých senzorů) se snižuje
(rentabilita), dostupnost Internetu, výpočetní
výkon a nízká spotřeba, Big data



Internet věcí - úvod

LPWAN (Low Power WAN) IoT sítě
s rozšířením působnosti roste podíl na trhu
celonárodní operátoři, přímočaré nasazení a
E2E řešení
vlastnosti (paradigma?)

nízká spotřeba
přenos malého množství dat
(jednotky/stovky B)
nízká cena a vysoká hustota nasazení (MIoT)
jednoduchý senzor, plnící konkrétní use case
- vysoce specializovaný
logika a komplexní rozhodnutí přesunuta na
stranu sítě (cloud)



Typická topologie

Brána, síťový a aplikační server (hvězda)



Reálné využití

standardní monitoring veličin jako jsou
teplota, vlhkost, obsah soli v půdě, poměr
chlóru ve vodě atp.
odpočet vody, plynu (motivace LoRa)
zabezpečení domovů a monitoring (osob -
dětí, vytápění, otevření oken/dveří)
detekce blesků, resp. zásahu větrných
elektráren
města - pouliční osvětlení, řízení provozu,
parkoviště, zaplnění odpadních kontejnerů
letiště, nemocnice, zemědělství



IoT senzor varhany

funkční vzorek senzoru pro monitoring varhan
kostel sv. Anny; změna tlaku = začátek hraní



Současná nabídka IoT sítí

LPWAN sítě
LoRaWAN (ČRa)
Sigfox (SimpleCell)
LTE-NB/NB-IoT (Vodafone)

s kratším dosahem
WiFi, Bluetooth (BLE), 802.15.4 (Zigbee aj.)

pevné připojení - Ethernet
hlavní ukazatele

dosah a spotřeba
schéma komunikace
omezení plynoucí z použitého pásma, cena

rozsáhlá nabídka je výhodou (řešení na míru),
nelze jednoduše zvolit

”
nejlepší technologii“



Porovnání LPWAN

LoRaWAN
otevřený standard a přístup - je možné
postavit vlastní infrastrukturu, SW
nelicencované pásmo (ISM)

Sigfox
uzavřený a centralistický přístup - z toho
plynou i výhody (roaming)
data jsou odeslána na více frekvencích
nutná registrace a roční poplatky

NB-IoT
spadá pod LTE - mobilní operátoři, mnohdy
snadné nasazení (SW upgrade)
licencované pásmo -> QoS, garance, OTA
updates...



Možnosti roamingu

plynulý přechod a zachování funkcionality
mezi fyzicky odlišnými lokalitami (mezistátní)
v případě Sigfox transparentní (v zemích kde
operuje)
NB-IoT a LoRaWAN proběhl trial



Možnosti lokalizace

pasivně na základě informací ze sítě (metadata
o provozu - RSSI, SNR, ToA)

LoRaWAN
TDoA - hyperbolicka lokalizace, (pseudo)
multilaterace
při dostatečně přesném přiřazení časových
známek v 10/100 metrů

Sigfox
RSSI - trilaterace (true range multilateration)
hodně nepřesné, hrubý odhad

NB-IoT
prozatím žádná

záložní/doplňkové řešení pro hybridní (fusion)
systémy, rozšíření stávajících možností



Geolokace - TDoA
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Geolokace - test Praha

- nejvíce chybových hodnot v rozmezí 500-1000 m



Začátky s IoT - uživatel

vlastní senzor
platformy na bázi Arduina (Waspmote)
moduly integrující MCU a rádiovou část,
existují otevřené verze
využití AT rádiového modulu, vývojové kity

chceme využít E2E řešení vs. jistá míra
integrace

např. aplikační server pro archivaci a
prezentaci
běžné API - HTTP, MQTT

registrace u místních operátorů (ČRa,
SimpleCell, Vodafone), komunitní síť TTN



Vlastní IoT síť

možné u otevřeného
standardu LoRaWAN

nutné pořídit brány (GW)
hotové řešení - v1 nebo
ref. design v2
sestavení vlastní brány

síťový server
aplikační server



CESNET a IoT



IoT aktivity v CESNETu

budování LoRaWAN testbedu v Praze
ověření výzkumných a vývojových aktivit
předpokládáme upgrade na novější (v2) typ
bran
využití možné v rámci komunitní TTN sítě

vlastní výzkum a vývoj
nový typ IoT senzorů
zabezpečení brány pro internet věci

projekty Fondu rozvoje
IoT patří mezi podporovaná témata



Praha pokrytí



Testovací LoRaWAN brána



Dotazy a diskuse.


