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Em Julho de 2015, a TTN conseguiu cobrir a cidade inteira de Amsterdam com um novo tipo
de rede wireless, usando a tecnologia chamada LoRaWAN (Long Range Wide Area Network).
A rede foi construída de baixo para cima, financiada por pessoas como você. Agora a rede
está sendo expandida para mais de 70 países ao redor do mundo. Junte-se a nossa missão
de prover ao mundo uma rede de Internet das Things..
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1. SERVIDOR DE REDE LORAWAN

A segurança e a escalabilidade da tecnologia LoRaWAN estão presentes devido ao
servidor de rede. Oferecemos um backend LoRaWAN do nível de operadora, permitindo
que você conecte milhares de gateways e milhões de dispositivos

Servidor de Rede THE THINGS

O Servidor de Rede do The Things é conhecido por oferecer suporte a mais de mil
gateways em todo o mundo em sete data centers em todos os continentes. Agora à sua
disposição privada para o seu aplicativo Internet of Things

PROFISSIONAL:
Use as indústrias de coisas para construir seus próprios produtos de Internet das
coisas. Entre em contato

https://www.thethingsindustries.com/technology/network-server
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EMPREENDIMENTO:
Use as indústrias de coisas para construir seus próprios produtos de Internet das
coisas. Entre em contato

Perguntas Frequentes

A CRIPTOGRAFIA END-TO-END NÃO É PADRÃO NO LORAWAN?

Sim, a criptografia de ponta a ponta é padrão no LoRaWAN. Também permitimos que o
roteamento de rede seja hospedado fora do seu domínio, deixando a decodificação e a
descriptografia LoRaWAN em seu domínio.

POSSO EXECUTAR O NETWORK SERVER EM UMA PI COMO O RASPBERRY PI?

Sim, você pode executar a pilha inteira em um pequeno computador, suportando
gateways nas instalações, sem conectá-los à Internet.

POSSO CRIAR UMA REDE PRIVADA LORAWAN COM O SEU SOFTWARE?

Sim, isso é exatamente o que o pacote Professional e Enterprise permite que você faça.
Você pode executá-lo no Amazon Web Services ou no Microsoft Azure, tendo a
capacidade de hospedá-lo localmente ou por nós.

POSSO CONECTAR A PLATAFORMAS EXISTENTES DO INTERNET OF THINGS?

Sim, investimos pesadamente em ganchos e integrações com plataformas existentes para
que possamos nos concentrar em nossa força, fornecendo a última milha. Plataformas
como AWS IoT, Azure IoT, Cayenne e muitas outras são compatíveis com o produto.

https://www.thethingsindustries.com/technology/network-server


THE THINGS NETWORK - Tutorial

7/99

COMO VOCÊ SE CERTIFICA DE NÃO PERDER MINHAS MENSAGENS QUANDO
NÃO HÁ CONEXÃO COM A INTERNET?

Ao lado do MQTT, oferecemos integração HTTP para garantir que suas mensagens
sejam enfileiradas e enviadas quando uma conexão estiver disponível.

QUE TIPOS DE GATEWAYS SEU SERVIDOR DE REDE SUPORTA?

Todos os gateways LoRaWAN com chips SX1301 e SX1308, incluindo o design de
referência V1 e V2. Nós fornecemos um software especial para configurar uma conexão
segura entre o gateway e o servidor de rede.

QUE TIPOS DE NÓS VOCÊ SUPORTA?

Todos os nós LoRaWAN que atendem às especificações são suportados por nós.

VOCÊ SUPORTA A ATIVAÇÃO DE ABP E OTA?

Sim.

EU GOSTARIA DE APROVEITAR A REDE GLOBAL (THE THINGS NETWORK) COM
MINHA REDE PRIVADA, POSSO FAZER ISSO?

Sim, você pode optar por colaborar com a comunidade, mas somente se também
contribuir para a The Things Network.

É POSSÍVEL USAR A REDE DA COMUNIDADE E MINHA REDE PRIVADA EM
PARALELO?

Pretendemos possibilitar a troca segura de dados federando a rede pública (The Things
Network) e sua rede privada. No entanto, esse recurso ainda não é suportado.

POSSO CONECTAR MEU USUÁRIO E / OU SISTEMA DE FATURAMENTO?

Sim, o Network Server é construído a partir de vários serviços que possuem APIs.
Conectar seu sistema existente é muito fácil.



THE THINGS NETWORK - Tutorial

8/99

COMO O SEU SERVIDOR DE REDE É DIFERENTE DE OUTROS FORNECEDORES?

Nosso Network Server permite que você gerencie as chaves de segurança em seu próprio
domínio, oferecendo um verdadeiro fim para a segurança final. Os dados são
criptografados no dispositivo e somente descriptografados em seus servidores, sem
qualquer parte entre gerenciar suas chaves.

QUAIS SÃO OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO SEU SERVIDOR DE
REDE?

Cobramos taxas de licença recorrentes na forma de uma taxa por nó por mês. NÃO
cobramos por mensagem de downlink ou uplink. Quanto mais nós se conectarem, menor
será o preço por nó. Opcionalmente, você paga por tickets de suporte e taxas de
hospedagem. Também cobramos uma taxa inicial de instalação para instalar e configurar
o servidor de rede.

VOCÊ APÓIA O GWMP DA SEMTECH?

Nós suportamos o protocolo de referência da Semtech (mensagens GWMP sobre UDP),
mas também suportamos outros protocolos mais seguros, como protobuf sobre MQTT
(com TLS) ou protobuf sobre gRPC (com TLS). A partir da especificação do GWMP: O
protocolo não autentica nem o gateway nem o servidor. Nenhum participante retransmite
mensagens não reconhecidas. Para a maioria de nossos clientes, isso não é aceitável, e
é por isso que apoiamos esses outros protocolos.

2. VISÃO GERAL DO LORAWAN

O LoRaWAN é um protocolo de controle de acesso de mídia (MAC) para redes de longa
distância. Ele é projetado para permitir que dispositivos de baixa potência se comuniquem
com aplicativos conectados à Internet em conexões sem fio de longo alcance. O
LoRaWAN pode ser mapeado para a segunda e terceira camada do modelo OSI. Ele é
implementado em cima da modulação LoRa ou FSK em bandas de rádio industriais,
científicas e médicas (ISM). Os protocolos LoRaWAN são definidos pela LoRa Alliance e
formalizados na Especificação LoRaWAN, que podem ser solicitados no site da LoRa
Alliance.

Terminologia

 End Device, Node, Mote - um objeto com um dispositivo de comunicação de baixa
potência incorporado.

https://www.lora-alliance.org/
https://www.lora-alliance.org/lorawan-for-developers
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/
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 Gateway - antenas que recebem transmissões de dispositivos finais e enviam
dados de volta para os dispositivos finais.

 Servidor de rede - servidores que encaminham mensagens dos dispositivos finais
para o aplicativo correto e vice-versa.

 Aplicativo - um software executado em um servidor.

 Mensagem de Uplink - uma mensagem de um dispositivo para um aplicativo.

 Mensagem Downlink - uma mensagem de um aplicativo para um dispositivo.

Dispositivos finais

A especificação LoRaWAN define três tipos de dispositivos. Todos os dispositivos
LoRaWAN devem implementar Classe A, enquanto que Classe B e Classe C são
extensões para a especificação de dispositivos de Classe A.

Dispositivos de classe A suportam comunicação bidirecional entre um dispositivo e um
gateway. Mensagens de uplink (do dispositivo para o servidor) podem ser enviadas a
qualquer momento (aleatoriamente). O dispositivo abre então duas janelas de recepção
em horários especificados (1s e 2s) após uma transmissão de ligação ascendente. Se o
servidor não responder em nenhuma dessas janelas de recepção (situação 1 na figura), a
próxima oportunidade será após a próxima transmissão de link ascendente do dispositivo.
O servidor pode responder na primeira janela de recebimento ou na segunda janela de
recebimento, mas não deve usar as duas janelas.

https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/network/
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Dispositivos de classe B estendem a classe A adicionando janelas de recebimento
programadas para mensagens de downlink do servidor. Usando balizas sincronizadas no
tempo transmitidas pelo gateway, os dispositivos abrem periodicamente e recebem
janelas.

Dispositivos da Classe C estendem a Classe A mantendo as janelas de recepção abertas
a menos que estejam transmitindo, conforme mostrado na figura abaixo. Isso permite uma
comunicação de baixa latência, mas consome muito mais energia do que os dispositivos
Classe A.

Bandas de Frequência

O LoRaWAN opera em espectro de rádio não licenciado. Isso significa que qualquer
pessoa pode usar as frequências de rádio sem ter que pagar milhões de dólares por
direitos de transmissão. É semelhante ao WiFi, que usa as bandas ISM de 2,4 GHz e 5
GHz em todo o mundo. Qualquer pessoa pode configurar roteadores WiFi e transmitir
sinais WiFi sem a necessidade de uma licença ou autorização.

O LoRaWAN usa frequências de rádio mais baixas com um alcance maior. O fato de as
frequências terem um alcance maior também vem com restrições específicas do país.
Isso representa um desafio para a LoRaWAN, que tenta ser o mais uniforme possível em
todas as diferentes regiões do mundo. Como resultado, LoRaWAN é especificado para
um número de bandas para essas regiões. Essas bandas são semelhantes o suficiente
para suportar um protocolo agnóstico de região, mas têm várias consequências para a
implementação dos sistemas de backend.

O LoRaWAN tem especificações regionais oficiais, chamadas Parâmetros Regionais
que você pode baixar do site da LoRa Alliance.

Essas especificações regionais LoRaWAN também não especificam tudo. Eles cobrem
apenas uma região, especificando o denominador comum. Por exemplo, os parâmetros
regionais LoRaWAN para a Ásia especificam apenas um subconjunto comum de canais
mas existem variações entre os regulamentos nos países asiáticos. Além disso, cada
operador de servidor de rede está livre para selecionar parâmetros adicionais, como
canais de emissão adicionais. Chamamos esses parâmetros de planos de frequência.
Para The Things Network, eles são definidos neste repositório GitHub.

EU 863-870 MHz e ciclo de trabalho

https://lora-alliance.org/lorawan-for-developers
https://lora-alliance.org/lorawan-for-developers
https://github.com/TheThingsNetwork/gateway-conf
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Na Europa, o LoRaWAN opera na faixa de frequência de 863-870 MHz. As
regulamentações européias de frequência impõem ciclos de trabalho específicos em
dispositivos para cada sub-banda. Isso se aplica a cada dispositivo que transmite em uma
determinada frequência, portanto, tanto os gateways quanto os dispositivos devem
respeitar esses ciclos de serviço. A maioria dos canais usados pelo LoRaWAN tem um
ciclo de serviço baixo como: 1% ou até 0,1%. Como resultado, a rede deve ser inteligente
no agendamento de mensagens em gateways menos movimentados ou em canais com
maior ciclo de trabalho. Os desenvolvedores de aplicativos são incentivados a manter
suas cargas pequenas, não transmitem com muita frequência e evitam mensagens de
downlink, se possível.

US 902-928 MHz

Nos Estados Unidos, o LoRaWAN opera na faixa de frequência de 902-928 MHz. Ao
contrário da banda européia, a banda americana tem canais dedicados de uplink e
downlink. A banda é dividida em 8 sub-bandas, cada uma com canais uplink 8x125 kHz,
canal uplink 1x500 kHz e canal downlink 1x500 kHz. The Things Network usa a segunda
sub-banda (número 1 se você começar a contar em 0).

Austrália 915-928 MHz

A especificação da banda australiana de 915-928 MHz é praticamente a mesma que a
dos EUA 902-928 MHz, exceto que suas frequências de uplink estão em frequências mais
altas do que na faixa dos EUA. Seus canais de downlink são os mesmos da banda dos
EUA 902-928 MHz. The Things Network usa a segunda sub-banda (número 1 se você
começar a contar em 0).

China 779-787 MHz e 470-510 MHz

A faixa chinesa de 779-787 MHz se comporta de maneira semelhante às bandas
européias. A banda 779-787 MHz também possui três canais comuns de 125 kHz (779,5,
779,7 e 779,9 MHz). A banda chinesa de 470-510 MHz se comporta de maneira
semelhante às bandas dos EUA. Existem 96 canais de ligação ascendente e 48 canais de
ligação descendente. Em algumas regiões, um subconjunto desses canais é usado pela
China Electric Power e, portanto, não pode ser usado para o LoRaWAN. The Things
Network usa a décima primeira sub-banda (número 10 se você começar a contar em 0).

Modulação e Taxa de Dados

Na maioria dos casos, o LoRaWAN usa a modulação LoRa. A modulação LoRa é
baseada na tecnologia de espalhamento espectral Chirp, o que faz com que ela funcione
bem com o ruído do canal, o desvanecimento de múltiplos caminhos e o efeito Doppler,
mesmo com baixa potência.
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A taxa de dados depende da largura de banda e do fator de espalhamento usado. O
LoRaWAN pode usar canais com largura de banda de 125 kHz, 250 kHz ou 500 kHz,
dependendo da região ou do plano de frequência. O fator de espalhamento é escolhido
pelo dispositivo final e influencia o tempo necessário para transmitir um quadro.

A história da taxa de dados: Existem três botões que você pode ajustar: potência de
transmissão, largura de banda e fator de propagação. Se você diminuir a potência de
transmissão, economizará bateria, mas o alcance do sinal será obviamente menor. Os
outros dois botões combinados formam a taxa de dados. Isso determina o quão rápido os
bytes são transmitidos. Se você aumentar a taxa de dados (aumentar a largura de banda
ou diminuir o fator de propagação), poderá transmitir esses bytes em um tempo menor.
Para esses, o cálculo é aproximadamente o seguinte: Aumentar 2x a largura de banda (de
BW125 para BW250) permite enviar 2x mais bytes ao mesmo tempo. Tornar o fator de
espalhamento um passo abaixo (de SF10 a SF9) permite que você envie 2x mais bytes
no mesmo tempo. Diminuir o fator de propagação torna mais difícil para o gateway
receber uma transmissão, pois será mais sensível ao ruído. Você pode comparar isso
com duas pessoas que tomam um lugar barulhento (um bar, por exemplo). Se você está
longe um do outro, você tem que falar devagar (SF10), mas se você estiver perto, você
pode falar mais rápido (SF7)

Endereçamento
Dispositivos e aplicativos têm um identificador exclusivo de 64 bits ( DevEUIe AppEUI).
Quando um dispositivo ingressa na rede, ele recebe um endereço de 32 bits dinâmico
(não exclusivo) ( DevAddr).

Segurança
O LoRaWAN 1.0 conhece três chaves distintas de segurança de 128 bits. A chave do aplicativo
AppKey é conhecida apenas pelo dispositivo e pelo aplicativo. Quando um dispositivo entra na
rede (isso é chamado de junção ou ativação), uma chave de sessão de aplicativo AppSKey e uma
chave de sessão de rede NwkSKey são geradas. O NwkSKey é compartilhado com a rede,
enquanto o AppSKey é mantido em sigilo. Essas chaves de sessão serão usadas durante a
duração da sessão.

O algoritmo usado para isso é o AES-128, similar ao algoritmo usado no padrão 802.15.4. O
NwkSKey é usado para validar a integridade de cada mensagem pelo seu Código de Integridade
da Mensagem (MIC). Este MIC é semelhante a uma soma de verificação, exceto pelo fato de
impedir a violação intencional de uma mensagem. Para isso, o LoRaWAN usa o AES-CMAC. O
AppSKey é usado para criptografia da carga útil do aplicativo.

Veja Segurança para mais informações.

Contadores de quadros

Os contadores de quadros impedem ataques de repetição quando um invasor retransmite
uma mensagem gravada anteriormente. Para evitar isso, a rede e o dispositivo devem

https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/security.html
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rejeitar mensagens que contenham um contador de quadro menor do que o contador de
quadro esperado.

Comandos do MAC

O servidor de rede e o dispositivo podem executar administração e gerenciamento
relacionados à rede usando comandos MAC. A especificação LoRaWAN especifica um
número de comandos que podem ser estendidos em versões futuras do LoRaWAN ou
estendidos com comandos proprietários. Existem comandos para verificar a conectividade,
solicitar o status de um dispositivo, adaptar a taxa de dados de um dispositivo e modificar
as configurações do canal

2.1. GATEWAYS

Os gateways formam a ponte entre os dispositivos e a The Things Network. Os
dispositivos usam redes de baixa potência, como o LoRaWAN, para se conectarem ao
Gateway, enquanto o Gateway usa redes de banda larga, como WiFi, Ethernet ou Celular,
para se conectar à rede The Things.

Todos os gateways ao alcance de um dispositivo receberão as mensagens do
dispositivo e as encaminharão para a The Things Network. A rede desduplicará as
mensagens e selecionará o melhor gateway para encaminhar quaisquer mensagens
enfileiradas para o downlink. Um único gateway pode servir milhares de dispositivos.

Como funcionam os gateways ?

Os gateways são roteadores equipados com um concentrador LoRa, permitindo que
eles recebam pacotes LoRa, você pode encontrar dois tipos de gateways:



THE THINGS NETWORK - Tutorial

14/99

 Gateways rodando em um firmware mínimo, tornando-os de baixo custo e fáceis
de usar (por exemplo, o The Things Gateway), executando apenas o software de
encaminhamento de pacotes.

 Gateways que executam um sistema operacional, para o qual o software de
encaminhamento de pacotes é executado como um programa em segundo plano
(por exemplo, Estação IOT da Kerlink, Multitech Conduit). Isso dá mais liberdade
ao administrador do gateway para gerenciar seu gateway e instalar seu próprio
software.

Posso instalar um gateway sem licença?

O LoRaWAN opera em bandas não licenciadas, portanto, na maioria dos países, a
execução de seu próprio gateway é totalmente legal. Pode haver, no entanto, restrições
país a país (por exemplo, onde instalar antenas e outras). Estenda a mão para as suas
comunidades locais se tiver alguma dúvida!

Construindo uma rede global

Nenhuma cobertura onde seu dispositivo mora? Precisa de mais largura de banda? Basta
adicionar outro Gateway para ampliar a rede, tanto para uso próprio quanto para qualquer
outra pessoa.

Gerencie seus aplicativos e dispositivos ou até mesmo execute partes da rede em seus
próprios servidores.

2.2. PROTOCOLOS

As mensagens podem ser transmitidas de um gateway para o TTN por meio de dois
protocolos: o protocolo herdado Semtech UDP e nosso novo protocolo Gateway
Connector.

Protocolo Semtech UDP

O protocolo Semtech UDP é, historicamente, o primeiro protocolo de gateway
desenvolvido para o LoRaWAN. Foi construído por Semtech, que ainda o mantém.

Com esse protocolo, os uplinks, os status e os downlinks são trocados em um formato
pseudo-JSON, por meio do UDP, entre o gateway e o servidor de rede. Devido à
simplicidade das mensagens e do protocolo, é fácil reproduzir este protocolo, para fins de
teste ou para bootstrapping.

https://github.com/Lora-net/packet_forwarder


THE THINGS NETWORK - Tutorial

15/99

Desvantagens do protocolo UDP

No entanto, este protocolo não possui recursos para redes prontas para produção:

 Não fornece autenticação. Os gateways devem se identificar com seu EUI - mas
qualquer um pode usurpar outro portal.

 Não há criptografia disponível. Mensagens de gateway podem ser interceptadas -
e modificadas - durante o transporte.

 A troca de mensagens não é confiável, já que a troca é de mais de dois tipos de
UDP.

 O protocolo UDP é baseado em um formato próximo ao JSON, mas não totalmente
compatível; Por exemplo, as especificações especificam que um objeto pode
conter várias propriedades com o mesmo índice. Isso facilita escrever
manualmente para fins de teste, mas é difícil analisá-lo em algumas situações.

Exemplo

{

"rxpk": {

"tmst":20900514000,

"chan":2,

"rfch":0,

"freq":866.349812,

"stat":1,

"modu":"LORA",

"datr":"SF7BW125",

"codr":"4/6",

"rssi":-35,

"lsnr":5,

"size":23,

"data":"AMy7qgAAAAAATYMmmnj6AADl6YP1Jrw"

}

}
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Gateway conector protocol gRPC

Por causa das razões acima, desenvolvemos um novo protocolo, resolvendo estes
problemas: o protocolo de conector de gateway. Com este protocolo:

 Os gateways são identificados por um ID e por uma chave. Enviar uma mensagem
para um roteador, exige conhecer a combinação.

 As mensagens são enviadas codificadas nos buffers de protocolo. Essa
tecnologia de serialização permite a transferência de dados de um programa para
outro, em tipos nativos, independentemente da linguagem.

Exemplo usando gRPC

Neste exemplo construído na linguagem Go, mostraremos duas funções:

 O primeiro createUplinkMessage, constrói uma mensagem de uplink nos tipos
gerados pelo buffer de protocolo;

 A segunda função, connectAndSendUplink, envia um uplink para as coisas de
rede ao longo gRPC.

"github.com/TheThingsNetwork/go-account-lib/account"

"github.com/TheThingsNetwork/api/discovery"

"github.com/TheThingsNetwork/api/gateway"

"github.com/TheThingsNetwork/api/protocol"

"github.com/TheThingsNetwork/api/protocol/lorawan"

"github.com/TheThingsNetwork/api/router"

)

const (

gatewayID = "INSERT_GATEWAY_ID"

gatewayKey = "INSERT_GATEWAY_KEY"

accountServer = "https://account.thethingsnetwork.org"

discoveryServer = "discovery.thethings.network:1900"

routerID = "ttn-router-eu"

https://developers.google.com/protocol-buffers/
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)

func createUplinkMessage(payload []byte) *router.UplinkMessage {

// Creating a dummy uplink message, using the protocol buffer-generated types

return &router.UplinkMessage{

GatewayMetadata: &gateway.RxMetadata{

Rssi: -35,

Snr: 5,

},

Payload: payload,

ProtocolMetadata: &protocol.RxMetadata{

Protocol: &protocol.RxMetadata_Lorawan{

Lorawan: &lorawan.Metadata{

CodingRate: "4/5",

DataRate: "SF7BW125",

Modulation: lorawan.Modulation_LORA,

},

},

},

}

}

func connectAndSendUplink(uplink *router.UplinkMessage) error {

// Connecting to the TTN account server to fetch a token

gwAccount := account.NewWithKey(accountServer, gatewayKey)

gw, err := gwAccount.FindGateway(gatewayID)

if err != nil {

return err

}

token := gw.Token.AccessToken

// Connecting to the TTN discovery server to get a connection to the router

discoveryClient, err := discovery.NewClient(discoveryServer,

&discovery.Announcement{Id: gatewayID}, func() string { return "" })

if err != nil {
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return err

}

// Connecting to the router

routerAccess, err := discoveryClient.Get("router", routerID)

if err != nil {

return err

}

routerConn := routerAccess.Dial()

routerClient :=

router.NewRouterClientForGateway(router.NewRouterClient(c.routerConn), gatewayID,

token)

uplinkStream := router.NewMonitoredUplinkStream(routerClient)

// Sending the uplink

if err := uplinkStream.Send(uplink); err != nil {

return err

}

// Uplink sent successfully!

return nil

}
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2.3. REDE

Esta seção contém informações gerais sobre a arquitetura da The Things Network,
gerenciando-a por meio da CLI e do Console, além de como implantar alguns ou todos os
componentes em seus próprios servidores.

2.4. DISPOSITIVOS

The Things Network é a primeira infraestrutura descentralizada e de código aberto para a
Internet das Coisas. A edição da comunidade é gratuita para uso. Aprenda como conectar
suas coisas!

Antes que o seu dispositivo possa se comunicar via The Things Network, você precisará
registrá-lo.

2.5. HARDWARE

Atualmente, o The Things Network suporta LoRaWAN para longo alcance (~ 5 a 15 km),
baixa potência (meses a anos com bateria), mas também baixa largura de banda (51
bytes / mensagem) de comunicação. Planejamos oferecer suporte a várias redes
Bluetooth Broadcast / Mesh e outras redes também.

https://www.lora-alliance.org/
https://www.bluetooth.com/bluetooth-technology/topology-options
https://www.bluetooth.com/bluetooth-technology/topology-options
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É claro que você pode usar o The Things Node ou Uno, mas o The Things Network
suporta qualquer dispositivo LoRaWAN certificado. Os que você pode encontrar em
Hardware foram testados e documentados por nós ou por nossos usuários.

SDKs

Para conectar um dispositivo, ele precisa ter um módulo LoRaWAN embarcado, seja
como blindagem ou com fio. A maioria dos módulos pode ser acessada através de uma
interface serial. Para ocultar você da complexidade dos comandos e respostas, alguns
módulos vêm com um SDK.

O Things Node e o Uno usam a plataforma Arduino e os módulos Microchip RN. Nós
construímos um SDK Arduino que permite enviar uma mensagem em apenas algumas
linhas de código. Planejamos fornecer SDKs para mais plataformas de IoT também.

3. APLICAÇÔES

Crie aplicativos na The Things Network.

Por aplicativos, queremos dizer que seus dispositivos estão se comunicando na internet.
Isso pode ser observado utilizando, por exemplo: Applet Maker do IFTTT ou um fluxo
visual usando o Node-RED para um código personalizado em algum servidor.

Antes de adicionar dispositivos, é necessário criar o aplicativo de rede e registrar
dispositivos ligados a ele..

Existem várias opções para integrar aplicativos com o The Things Network, desde
trabalhar diretamente com APIs, por meio de SDKs mais amigáveis ou de integrações de
plataforma de clique e execução.

https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/node/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/uno/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/node/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/uno/
https://www.arduino.cc/
http://www.microchip.com/design-centers/wireless-connectivity/embedded-wireless/lora-technology
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/arduino/
https://ifttt.com/maker
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/nodered/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/registration.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/registration.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/options.html
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3.1. FAÇA LOGIN NO CONSOLE

Entre no site da THE THINGS NETWORK

URL: https://www.thethingsnetwork.org/

Entre com suas credenciais caso já tenha se cadastrado.

https://www.thethingsnetwork.org/
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Ou cadastre-se:

Após realizado o login, a tela abaixo, será apresentada:

Nesta tela, é possível entrar nas opções : Aplicações e Gateways.
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Caso você não esteja na tela anterior (Applications e Gateways), você pode clicar sobre o
usuário, localizado no canto superior direito, e escolher a opção: CONSOLE

3.2. Adicionar uma aplicação

Os dispositivos podem se comunicar com aplicações para as quais foram registrados.
Para registrar um dispositivo, primeiro você precisa adicionar um aplicativo.

1. No console, clique em adicionar aplicativo

 Para
o ID do aplicativo, escolha um ID exclusivo de letras minúsculas, caracteres
alfanuméricos e não consecutivos, não é permitido caracteres de acentuação,
caracteres – e _ são permitidos.

Exemplos válidos: aplicacao-temperatura, app-gps, aplicacao1

 Para Application Description, digite uma descrição para a aplicação.

 Para Application EUI, não digite nada. (deixe em branco).

 Para Handler registration: Selecione, na caixa de seleção, sua região padrão. Ex:
ttn-handler-brazil

https://console.thethingsnetwork.org/applications/add
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2. Clique em Adicionar aplicativo para finalizar.

Você será redirecionado para a página do aplicativo recém-adicionado, onde poderá
encontrar o EUI e as chaves de acesso do aplicativo gerado.
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3.3. PAYLOADS FORMATS

As redes de baixa potência (LPWANs), como a LoRaWAN, tornaram-se uma ótima opção
para implantações de IoT, graças à sua comunicação de longo alcance e eficiência em
termos de bateria. Para conseguir isso, os dispositivos LoRaWAN transmitem pacotes de
dados menores, em baixas velocidades, economizando largura de banda e consumo de
bateria.

Isso significa que a maioria dos dispositivos LoRaWAN são projetados para transmitir
cargas úteis de dados binários simples em bytes, ao contrário de stringsou texto,
permitindo pacotes e cargas úteis menores e mais eficientes na memória.

Para aprender como uma carga útil binária pode ser decodificada em uma carga útil
JSON, codificaremos uma função de exemplo que recebe uma entrada binária e retorna
uma saída JSON conforme mostrado abaixo:
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Construindo a Função Decodificadora no TTN

Para construir este decodificador (usando o exemplo acima), vá para a seção
Applications dentro da sua conta TTN, depois clique em " Payload Formats ". Verifique
se o formato " Personalizado " está selecionado e você está na guia " Descodificador ":

"Aplicação" -> "Formatos de Payload" -> "Custom" -> code

Digite o seguinte código para a função de decodificação:

function Decoder(bytes, port) {
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var temperature = (bytes[0] << 8) | bytes[1];

var humidity = (bytes[2] << 8) | bytes[3];

return {

temperature: temperature / 100,

humidity: humidity / 100

}

}

NOTA: Você precisará ajustar o código do decodificador para que corresponda ao
formato de dados dos seus dispositivos LoRaWAN.

Resultado: decoder

O exemplo acima, decodifica o payload ( 1F 11 08 AA ) , conforme a função Decoder e
retorna os dados no formato JSON, apresentado na opção “Test” da função.
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O mesmo procedimento poderá ser aplicado para: converter, validator e encoder
Exemplo: converter

Exemplo: validator

Exemplo: encoder
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3.4. DADOS DA APLICAÇÃO

Para acompanhar as mensagens referentes a: Uplink, Downlink, Activation, ack e Error,
Navegue para: Aplications => Aplicação Desejada => Data.

Os dados serão apresentados conforme a tela abaixo:

3.5. DELETAR UMA APLICAÇÃO

Para excluir uma aplicação siga os passos abaixo

1. Faça login e abra o Console.
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OBS: Caso não esteja na página de console, navegue até ela, conforme abaixo:

2.Em Aplicações, selecione a aplicação desejada, no exemplo abaixo foi selecionado
teste002

+

3. Após ter selecionado a aplicação, você será direcionado para a tela abaixo, a qual
apresenta uma visão geral da aplicação. Selecione a opção: Settings
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4.Será apresentada a tela abaixo, contendo a configuração da aplicação, na parte inferior,
existe a opção: Delete application teste002, clique sobre esta opção para iniciar o
processo de exclusão.
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4. Será apresentada a tela abaixo, contendo o pedido de confirmação da exclusão:

 Entre com o ID da aplicação (nome)
 Clique no botão Delete para confirmar a exclusão.

OBS: Mesmo que existam dispositivos associados a esta aplicação, ela será
excluída, eliminando, também, seus dispositivos. Uma vez efetivada a exclusão, os
dados não poderão ser recuperados.

6. Finalizada a exclusão, a tela de aplicações será apresentada.

5. DISPOSITIVOS

Antes que um dispositivo possa se comunicar via The Things Network, você precisa
registrá-lo em um aplicativo.

5.1. ADICIONAR UM DISPOSITIVO

Para usar a Ativação Over The Air padrão (OTAA), você precisará registrar seu dispositivo
com o EUI.

1. Faça o login e abra o Console.
2. Se você ainda não tem um aplicativo, é necessário criar, veja como criar um

aplicativo no tópico anterior.
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3. Abra o aplicativo ao qual você deseja adicionar um dispositivo, clique em registrar
dispositivo.

Para ID do dispositivo, escolha um identificador (ID) exclusivo, com letras
minúsculas, caracteres alfanuméricos, não é permitido acento, caracteres – e _,
são permitidos para separar nomes. Ex : 27890872, disp-0001.

o Para o dispositivo EUI, copie e cole o que você recuperou do identificador do
seu dispositivo. Ex: ED FE DE FC DD EE FF FA

OBS: Se você planeja mudar para a ativação ABP, após salvar o
dispositivo, escolha a opção Settings, no canto superior direito, ative o
método ABP.

Para consultar o modo do EndDevice use o comando AT:

TX: AT+NJM=? Resposta do EndDevice: 0 = ABP / 1 = OTAA

Para configurar o modo do join use o comando AT:

TX: AT+NJM=1 ou TX: AT+NJM=0
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Obs.: No modo OTA o EndDevice precisa enviar uma requisição de “join” e
receber a autorização. Somente após receber o “join” do Gateway o
EndDevice estará apto a transmitir pacotes para a rede / Gateways.

o Para App Key, Deixe a chave do aplicativo em branco, para ser gerada
automaticamente.

o O App EUI, será gerado automaticamente, deixe-o selecionado.
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4. Clique em Registrar para finalizar.

Você será redirecionado para o dispositivo recém registrado, onde poderá
encontrar a chave do aplicativo gerada, necessária para ativar o dispositivo.

Para a ativação OTAA será necessário copiar da página de cadastro os parâmetros
Application EUI e App Key e depos configurar via interface serial usart do
EndDevice estes dois parâmetros conforme exemplos abaixo:
1: AT+APPKEY=E1:42:12:6A:7E:29:C3:E2:54:26:CD:00:BC:16:10:24 (Exemplo)

2: AT+APPEUI=70:B3:D5:7E:D0:02:23:BC (Exemplo)

Também é necessário configurar a mácara de canais usando o comando abaixo:

3: AT+CHMASK=ff00:0000:0000:0000:0001:0000 (exatamente este comando)

Por último executar o Join Request no EndDevice:
4: AT+JOIN

No EndDevice pode-se enviar uma pegunta para saber se o join foi feito com
sucesso:
5: TX: AT+NJS=? . Se o EndDevice responder “1” signifca que o join foi feito com sucesso e já é possível transmitir

mensagens.
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No portal do The Things Network e na opção Gateways. Pode-se selecionar
o seu Gateway e clicar opção “Traffic”. Ao executar o join (enviado pelo EndDevice)
pode-se observar o recebimento do pedido de join e a resposta do TTN para o
EndDevice conforme tela abaixo.
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5.2. ALTERAR A CONFIGURAÇÃO DE UM DISPOSITIVO

Para alterar a configuração do dispositivo como: Descrição, Device EUI, ativação: OTA,
ABP e Localização, siga os seguintes passos:

1. No Console, acesse o dispositivo que você deseja personalizar.

No exemplo foi selecionado o dispositivo: Disp-001

2. Após
selecionar o dispositivo, será apresentada a tela, abaixo, contendo informações do
mesmo, selecione Settings no canto superior direito.
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3. Na tela abaixo, altere as configurações desejadas

4. Para acrescentar uma localização ao dispositivo:

 Selecione: Location, na lateral esquerda
 No mapa, defina a localização desejada
 Com o mouse, selecione PIN
 Clique sobre o local do mapa para posicionar o PIN (ponto exato).

5. Pressione o botão Save gravar e finalizar a alteração.

5.3. PERSONALIZE O DISPOSITIVO PARA ABP

Normalmente, você usaria a Ativação Over The Air (OTAA) para negociar as chaves de
sessão para comunicação posterior. Você tem a opção de personalizar um dispositivo, o
que significa que você irá gerar ou atribuir chaves de sessão manualmente e usar o
código no dispositivo.

Na produção, você desejará usar o OTAA. Isso é mais confiável porque a ativação será
confirmada e mais segura porque as chaves da sessão serão negociadas a cada ativação.
A ABP é útil para workshops porque você não precisa esperar que uma janela de
downlink fique disponível para confirmar a ativação.

1. No console, acesse o dispositivo que você deseja personalizar.

2. No menu superior direito, selecione Configurações.

3. Para o método de ativação, clique em ABP.
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o Deixe a Chave de Sessão de Rede e a Chave de Sessão de Aplicativos
gerada para você ou clique em personalizá-la se quiser defini-las por conta
própria.

4. Clique em Salvar para finalizar.
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5. Você será redirecionado de volta ao dispositivo, onde você encontrará o endereço
do dispositivo e as chaves de sessão necessárias para sua ativação.

Configurações no EndDevice via serial USART local:

1 - configure como ABP:
AT+NJM=0

2 - Copie o “Device Address” na página de configuração da TTN (dentro da opção
Overview do EndDevice) e use para enviar o comando para alterar o DevADDR do
EndDevice.
AT+DADDR=26:03:15:53 (Exemplo)

3 - Copie o “Network Session Key” na página de configuração da TTN e use para
enviar o comando para alterar o NwKSKey do EndDevice.
AT+NWKSKEY=06:82:8C:3D:33:F1:E9:AA:1F:85:7E:85:C0:8D:EA:00

4 - Copie o “App Session Key” na página de configuração da TTN e use para enviar
o comando para alterar o AppSKey do EndDevice.
AT+APPSKEY=4C:DD:8C:2C:ED:21:B3:22:8E:B3:51:C9:78:F8:B8:90

Também é necessário configurar a mácara de canais usando o comando abaixo:

AT+CHMASK=ff00:0000:0000:0000:0001:0000 (exatamente este comando)

Pronto. O EndDevice está apto a enviar e receber mensagens.
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5.4. EXCLUSÃO DE UM DISPOSITVO

Para excluir um dispositivo, ligado a uma aplicação, siga os seguintes passos:

1. No Console, acesse a aplicação que contém o dispositivo que você deseja excluir
2. Selecione o dispositivo Ex: 44444444.

3. A tela com os dados referentes ao mesmo será apresentada, selecione: Settings
apresentados:
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4. Na tela abaixo, é possível alterar a configuração ou deletar o dispositivo, selecione:
Delete Device, localizado na parte inferior da tela.
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5. Será apresentada uma janela, para confirmar a exclusão

6. Para finalizar, confirme a deleção.

6. GATEWAYS

6.1. REGISTRAR UM GATEWAY

Existem basicamente dois tipos de encaminhadores de pacotes que podem ser
executados no seu gateway, dependendo do tipo de protocolo e rede usado:

 Encaminhadores de pacotes que se conectam usando o protocolo Semtech UDP (
Semtech UDP Packet Forwarder ). Este protocolo não é criptografado é menos
confiável (baseado em UDP), mas sua simplicidade faz com que ele funcione em
um grande número de gateways.

 Encaminhadores de pacotes que se conectam usando o novo protocolo TTN
Gateway Connector (TTN Packet Forwarder), são mais seguros, confiáveis e
seguros.

Se você tiver um gateway de prateleira com o software padrão, provavelmente usará o
protocolo Semtech UDP. Siga as etapas para se conectar usando o UDP Packet
Forwarder.

https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/packet-forwarder/semtech-udp.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/packet-forwarder/ttn.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/registration.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/registration.html
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Transmissor de Pacotes

Transmissor de Pacote via Semtech UDP

Comece com a configuração
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 Para o Gateway EUI: cole o EUI do seu gateway (8 bytes).

o Acesse o seu gateway usando uma conexão SSH. O Login padrão é “pi” e a
senha padrão é “raspberry”. Se possuir somente computadores com SO
Windows use um programa SSSH como, por exemplo, o “putty”, para
conectar no Gateway.

 Acesse o diretório “cd /opt/LoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/”

 Execute o local_conf.json “sudo ./update_gwid.sh local_conf.json”

 Copie o Gateway ID conforme figura abaixo.

 Cole o ID no campo Gateway EUI.

 Para Protocolo: selecione o packet forwarder

 Para Frequency Plan: Selecione o plano de frequência( determinado pela sua
região ) que o gateway utilizará. Ex: Austrália 915MHz

 Para Router: Selecione o roteador que será utilizado. Ex: ttn-router-brazil, meshed-
router, switch-router.

 Para Location: Selecione o pino, e clique no local desejado para marcar, (antes de
marcar, desloque e amplie o mapa).

 Para Antenna Placement: Indique se a antena do gateway será interna ou externa.

 Clique em Registrar Gateway para finalizar.

Depois de registrar o gateway, selecione Configurações no menu superior direito na tela
Gateway para definir a descrição do gateway, a altitude de localização, as configurações
de privacidade e outras informações.

https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequencies-by-country.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequencies-by-country.html
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OBS: Os gateways são fornecidos com a configuração de canal e EUI. Caso queira
alterar a configuração dos parâmetros no firmware do gateway, no arquivo
global_conf_AU915.json configure a porta e URL da seguinte maneira:

"server_address": "router.au.thethings.network"
"serv_port_up": 1700
"serv_port_down": 1700

Exemplo da configuração acima, no final do arquivo: global_conf_AU915.json

"gateway_conf": {
"gateway_ID": "B827EB0000853FF5",// Exemplo Gateway Radioenge

/* change with default server address/ports, or overwrite in local_conf.json */
"server_address": "router.au.thethings.network",

"serv_port_up": 1700,
"serv_port_down": 1700, ...}

Gateways não Registrados

Se você não registrar seu gateway, o The Things Network ainda aceitará pacotes
encaminhados, mas os marcará como não confiáveis. O gateway aparecerá no mapa
como não registrado. Você não poderá gerenciar sua configuração (por exemplo,
localização) no console.

Resolução de Problemas

Não foi possível registrar o gateway

Se você retornar à tela Gateways, sem ver o gateway recém registrado, provavelmente
também verá o seguinte erro no canto superior direito:

Isso significa que outra pessoa já registrou esse ID de gateway ou EUI. Se você se
registrou para usar o TTN Packet Forwarder, simplesmente pense em um novo ID. Se
você se registrou para usar o UDP Packet Forwarder, verifique o manual do seu gateway
para ver se você pode configurá-lo com um EUI diferente (aleatório).

https://www.thethingsnetwork.org/map
https://www.randomlists.com/string?length=16
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Como posso mudar do UDP Packet Forwarder para o TTN Packet Forwarder?

Você só precisa instalar o TTN Packet Forwarder no seu gateway e configurá-lo com o ID
do gateway e Key, conforme listado no console.

6.2. ALTERAR A CONFIGURAÇÃO DE UM GATEWAY

Para alterar a configuração de um gateway, siga os seguintes passos:

 Faça login e acesse o console.
 Em gateways, selecione gateway desejado, no exemplo: meu-gateway.

 Será apresentada a tela abaixo, selecione: Settings, localizado no canto superior direito.

 Será apresentada a tela abaixo, contendo as configurações do gateway

https://github.com/TheThingsNetwork/packet_forwarder/tree/master
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 Após a alteração, clique no botão: Update Gateway para registrar.
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6.3. TRÁFEGO DE MENSAGENS DE UM GATEWAY

Para acompanhar o tráfego de mensagens de um gateway, siga os seguintes passos:

Faça login e acesse o console.

 Em gateways, selecione o desejado, no exemplo: meu-gateway.

Será apresentada a tela abaixo, selecione: Traffic, localizado no canto superior direito.

6.4. DELEÇÃO DE UM GATEWAY

Para deletar um gateway, siga os mesmos passos do item anterior (alteração)
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Após selecionar o gateway, e entrar em sua configuração (Settings) será apresentada a
tela abaixo:

 Após seleciona a opção: Delete gateway, será apresenta a tela de confirmação,
entre com o ID do gateway e pressione o botão: Delete para efetivar a deleção:
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7. NETWORK

7.1. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE REDE

Alguma coisa não está funcionando como deveria? Esta seção está aqui para ajudá-lo a
descobrir o problema.

Se você tiver problemas especificamente com um gateway, consulte Solução de
problemas do gateway.

Verifique a página de status

Tudo funcionou antes? Antes de passar por uma lista de possíveis causas, verifique: o
status da rede do The Things , para ver se todos os serviços estão operacionais.

A aplicação não está recebendo dados

Se sua inscrição não estiver mais recebendo dados, verifique o seguinte:

1. Certifique-se de que o aplicativo seja autenticado corretamente, com um ID de
aplicativo e uma chave de acesso do aplicativo válidos. Veja a visão geral do
aplicativo do seu aplicativo no The Things Network Console

2. Verifique se você vê os dados fluindo no console, consulte a guia Dados

3. Verifique se o seu dispositivo está sendo visualizado. Vá para Dispositivos,
selecione um dispositivo e marque a Última visualização (veja também abaixo)

4. Verifique se um ou mais gateways que cobrem seu dispositivo estão on-line,
consulte o mapa da comunidade ou a seção Gateways no console. Para
problemas com gateways, consulte Solução de problemas do Gateway

https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/troubleshooting/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/troubleshooting/
https://status.thethings.network/
https://status.thethings.network/
https://www.thethingsnetwork.org/map
https://www.thethingsnetwork.org/map
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/troubleshooting/
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A rede não está recebendo dados do dispositivo

Se a rede não receber dados do seu dispositivo, ou seja, a data e a hora da última
visualização de um dispositivo forem mais antigas do que o esperado, verifique o
seguinte:

1. Se o seu dispositivo estiver configurado como ABP, os contadores de quadros
poderão ser redefinidos devido a um ciclo de energia. Por favor, programe os
dispositivos como OTAA o mais rápido possível. Enquanto isso, você pode acessar
um dispositivo no Console e clicar em resetar os contadores de quadros ao lado
dos contadores de quadros do dispositivo.

2. Verifique se um ou mais gateways que cobrem seu dispositivo estão on-line,
consulte o mapa da comunidade ou a seção Gateways no console. Para
problemas especificamente com gateways, consulte Solução de problemas do
Gateway

Outros problemas

Nossa rede comunitária pública é administrada pela comunidade. A melhor maneira de
entrar em contato com a comunidade para perguntas e problemas é através do The
Things Network Forum e Slack ( request invite in your account ): o canal #support e #ops.

Suporte comercial

A The Things Industries oferece soluções hospedadas e suporte comercial. Consulte
Preços para planos e preços.

https://www.thethingsnetwork.org/map
https://www.thethingsnetwork.org/map
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/troubleshooting/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/troubleshooting/
https://www.thethingsnetwork.org/forum
https://www.thethingsnetwork.org/forum
https://account.thethingsnetwork.org/
https://www.thethingsindustries.com/technology/pricing
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8. APIS

A maneira mais básica de integrar seu aplicativo com o The Things Network é usar
bibliotecas de protocolo padrão para se conectar às APIs do manipulador para o The
Things Network:

API de dados

A API de dados permite que você receba eventos e mensagens de dispositivos, bem
como envie mensagens para dispositivos.

Você pode trabalhar com o Data API usando SDKs ou diretamente pelo MQTT

SDKs e bibliotecas

Você pode usar kits de desenvolvimento de software (SDKs) para plataformas de
desenvolvimento utilizarem as APIs do The Things Network em seu aplicativo.

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/sdks.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/
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8.1. API SDK MATRIX

SDK Data
API Application Manager API

Go Yes Yes

Java Yes Yes

Node.js Yes Yes

Python Yes Yes

Node-
RED Yes No

8.2. MQTT

O MQTT é um protocolo de conectividade máquina a máquina (M2M) / ”Internet das
Coisas”. Ele foi projetado para transporte de mensagens de publicação / assinatura
extremamente leve.

A internet das coisas utiliza o MQTT para publicar ativações de dispositivos e mensagens,
mas também permite que você publique uma mensagem para um dispositivo específico
em resposta.

Instalação do MQTT no Linux (Ubuntu)

Para instalar o Mosquitto (mqtt) no Linux ubuntu 18.04, siga os seguintes passos:

 Abra o terminal CTRL + ALT + t
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install libw
 sudo apt-get install libweb
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install libwebsockets7
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients

Para iniciar o serviço do mqtt (mosquito):

 Abra o terminal CTRL + ALT + t
 sudo service mosquitto start

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/manager/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/golang/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/java/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/nodejs/
https://pypi.python.org/pypi/ttn/2.1.0
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/nodered/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/nodered/
http://mqtt.org/


THE THINGS NETWORK - Tutorial

55/99

Para verificar o status do mqtt:
 sudo service mosquitto status

Para verificar o status do serviço:
 sudo service mosquitto status

Para restartar o serviço:
 sudo service mosquitto restart

Para parar o serviço:
 sudo service mosquitto stop

Outra opção de instalação, pode ser seguida conforme o link abaixo:

https://mosquitto.org/download/

Instalação do MQTT no Windows

 Acesse o link: https://mosquitto.org/download/

 Faça o download de uma das opções 32bits ou 64-bits

 Após realizar o download, execute o arquivo .exe para a instalação.
ex: mosquitto-1.5.3-install-windows-x64.exe

 Navegue até o local da instalação ex: C:\Program Files\mosquitto

 Execute o arquivo: mosquitto.exe

https://mosquitto.org/download/
https://mosquitto.org/download/
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 A seguinte janela será aberta, isto indica que o serviço mqtt está rodando, deixe
esta janela aberta:

 Para receber mensagens no mosquitto, abra o prompt de comandos (no menu
iniciar, digite cmd) isto irá abrir uma nova janela de comandos:

 Nesta nova janela navegue até o local onde foi instalado o mosquitto:
ex cd Program Files\mosquitto

 Agora é possível se cadastrar para receber (mosquitto_sub) ou enviar mensagens
(mosquitto_pub).
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 No exemplo abaixo, foi publicado uma mensagem de downlink, simulando o envio
de uma mensagem do aplicativo para o dispositivo.

 No exemplo abaixo, foi digitado o comando de inscrição para receber mensagens
do servidor The Things Network:

ex: mosquitto_sub -h brazil.thethings.network -p 1883 -t aplicacao-
teste02/devices/# -u aplicacao-teste02 -P ttn-account-
v2.toA7bQnW1eJJo9IaqJDRFBj4URf8EaCw-PpqVcfyCCD -v

 No exemplo abaixo, temos a representação de uma resposta recebida:

8.3. CONFIGURAÇÃO DO MQTT

Credenciais

No console.thethingsnetwork.org, navegue até o aplicativo que você deseja usar. Aqui
você pode encontrar o ID do Aplicativo e uma Chave de Acesso, necessária para a
autenticação sobre o MQTT. Em Manipulador, você também encontrará a região na qual
o aplicativo está registrado. Você precisará da parte que segue ttn-handler-, por exemplo
eu, brazil etc.

https://console.thethingsnetwork.org/
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Receber Ativações

Vamos ouvir primeiro as novas ativações de dispositivos.

1. Abra uma janela de terminal e execute o seguinte comando:

mosquitto_sub -h <Region>.thethings.network -t '+/devices/+/events/activations' -u

'<AppID>' -P '<AppKey>' -v

Ao usar o Windows, as aspas extras devem ser adicionadas para que o código
acima funcione:

mosquitto_sub -h <Region>.thethings.network -t "+/devices/+/events/activations" -u

"<AppID>" -P "<AppKey>" -v

o Substitua <region> pela última parte do manipulador que você registrou sua
candidatura, por exemplo eu, us-west, asia-se ou brazil.

o Substitua <AppID> por seu ID de aplicativo.

o Substitua <AppKey> por sua chave de acesso(base64).
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Abaixo, está sendo apresentada a tela com as informações de uma
aplicação, os dados para acesso ao mqtt estão marcados em vermelho.

Foi dicionamos -v para ver também os tópicos das mensagens recebidas.

Receber Mensagens (up)

Agora vamos ouvir as mensagens reais vindas dos dispositivos.

1. Abra outra janela de terminal e execute o seguinte comando:

mosquitto_sub -h <Region>.thethings.network -t '+/devices/+/up' -u '<AppID>' -P '<AppKey>' -v

Inscrever-se em um campo específico

Você também pode se inscrever em um campo específico. Com base no The Things Uno
/ Quick Start você pode se inscrever para obter apenas o campo led:

mosquitto_sub -h <Region>.thethings.network -t '+/devices/+/up/led' -u '<AppID>' -P '<AppKey>' -v

hello-world/devices/my-uno/up/led true

https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/uno/quick-start.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/uno/quick-start.html
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Enviar mensagens

Para enviar uma mensagem, você terá que endereçar um dispositivo específico pelo ID
do dispositivo. Vamos enviar a mesma mensagem usada no The Things Uno / Quick
Start :

{

"led": true

}

Se você seguiu as Mensagens do The Things Uno / Quick Start / Encode, você pode
enviar mensagens usando a chave payload_fields :

{

"payload_fields": {

"led": true

}

}

Caso contrário, você terá que usar payload_raw e enviar uma matriz codificada de base64
de bytes, por exemplo:

{

"payload_raw": "AQ=="

}

1. Abra outra janela de terminal e execute o seguinte comando:

mosquitto_pub -h <Region>.thethings.network -t '<AppID>/devices/<DevID>/down' -u '<AppID>' -P

'<AppKey>' -m '{"payload_fields":{"led":true}}'

Ao usar o Windows, as aspas extras devem ser adicionadas para que o código
acima funcione:

mosquitto_pub -h <Region>.thethings.network -t "<AppID>/devices/<DevID>/down" -u "<AppID>" -P

"<AppKey>" -m "{""payload_fields"":{""led"":true}}"

https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/uno/quick-start.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/uno/quick-start.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/uno/quick-start.html
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9. INTEGRAÇÕES

As integrações são a maneira mais fácil de conectar seus dispositivos a um aplicativo.
Uma integração usa APIs ou SDKs públicas ou privadas. O aplicativo é executado na
plataforma da The Things Network:

As integrações de plataforma com outras aplicações externas de IoT, sincronizam os registros do
dispositivo e os dados de uplink e downlink, sem a necessidade de escrever código ou usar o
Console da The Things Network. A plataforma IoT externa, pode ser, por exemplo: Hub IoT do
Azure, AWS IoT e IBM Watson IoT, onde o usuário gerencia aplicativos e dispositivos, enquanto o
processo de integração cuida da sincronização com o The Things Network.
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Integração de Mensagens

Uma integração comum é encaminhar mensagens para algum webhook ou outro terminal de
mensagens (mensagens de uplink). Para essas situações, fornecemos um conjunto de
integrações de mensagens que atuam como uma ponte entre a API de dados do manipulador e
qualquer endpoint que você configure. Ele também fornece um ponto de extremidade para enviar
mensagens de volta aos dispositivos (mensagens de downlink). A integração HTTP é
fácil de configurar e usar.

Para algumas integrações de mensagens, fornecemos um modelo de configuração. Em
vez de configurar manualmente a Integração HTTP, pedimos apenas variáveis como uma
chave da plataforma e geramos a configuração para você.

9.1. ADICIONAR UMA INTEGRAÇÃO

1. Vá para o aplicativo no console.
2. Selecione Integrações, no menu superior direito.
3. Clique no link adicionar integração.
4. Clique para selecionar a integração que você gostaria de adicionar, no exemplo, foi

adicionada uma integração com a base de dados The Things Network.

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/http/
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5. Configure a integração (se houver alguma configuração):

Dependendo da integração, pode haver mais opções para definir. Veja o guia para a
integração para detalhes.

6. Clique em Criar integração para finalizar.
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7. A tela abaixo será apresentada contendo os dados da integração:

Ref
erência da API

A API de armazenamento permite consultar dados e listar dispositivos para os quais os
dados são armazenados pelo Storage Integration.

A API está disponível em HTTPS e serve dados no formato JSON. O URL base da API de
armazenamento é:

https://<app-id>.data.thethingsnetwork.org/

Por favor, abra esta URL em seu navegador para ver a descrição dos endpoints em
Swagger.

Para acessar dispositivos e dados, você precisa fornecer a chave de acesso do aplicativo,
usada ao configurar a integração de armazenamento. A chave de acesso do aplicativo
deve ser fornecida pelo Authorization cabeçalho HTTP com valor key <app-access-key>.
Esta chave de acesso tem que ter o direito messages:up:r.
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9.2. INTEGRAÇÃO COM AWS IOT

Essa integração traz o LoRaWAN para o AWS IoT: para sincronizar o registro de objetos,
sombras de objetos, mensagens de uplink e enviar mensagens de downlink.

Sincronizado, o registro de objetos, permite gerenciar dispositivos LoRaWAN no AWS IoT:
os dispositivos são criados e atualizados na The Things Network. O recurso Syncing thing
shadows permite informar o estado da sombra de mensagens de uplink e enviar
mensagens de downlink de atualizações de shadow delta. Por fim, as mensagens de
uplink e downlink estarão disponíveis no MQTT AWS IoT para serem armazenadas na
base de dados DynamoDB, invocar funções do Lambda e muito mais.

Essa integração é executada em sua conta com contexto de segurança da AWS e pode
se conectar à rede pública da The Things Network e a redes privadas.

Iniciando a Integração AWS

Este guia orientará você na configuração da integração do AWS IoT usando o
CloudFormation,: um processo fácil para configurar uma das integrações mais
avançadas da The Things Network.

1.Faça login no CONSOLE DE GERENCIAMENTO da AWS

2.Clique na sua região para criar uma nova pilha: us-west-2, eu-west-1, ap-southeast-1

Digite um nome de pilha, por exemplo ttn-app

Insira o ID do aplicativo e uma chave de acesso do seu aplicativo na The
Things Network

Digite um nome de ambiente para o Elastic Beanstalk, por exemplo ttn-app

Se você estiver usando uma rede privada, altere o servidor de conta e o
servidor de detecção para os pontos de extremidade da sua rede privada

Selecione um EC2 KeyPair existente na chave SSH para acessar a instância
do EC2. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO

A chave de acesso, inserida no aplicativo, deve ter pelo menos os direitos
messages e devices.

https://aws.amazon.com/iot/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/lambda/
http://console.aws.amazon.com/
http://console.aws.amazon.com/
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-west-2
https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=eu-west-1
https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-southeast-1
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html
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Exemplo dos parâmetros:

3.Revise suas configurações, marque a caixa: Confirmar, para integração dos
recursos que podem ser criados em sua conta da AWS.

4.Clique em Criar para iniciar a criação da pilha

5.Depois de um intervalo, de cerca de seis minutos, você verá duas novas pilhas:

A awseb-... é uma pilha do AWS Elastic Beanstalk, criada como parte do
processo de integração.

� Você configurou com sucesso a integração do AWS IoT! Veja os guias à
esquerda para aprender a trabalhar com o REGISTRO DE THINGS, TESTAR
MENSAGENS, LIDAR COM SOMBRAS, AGIR SOBRE DADOS, VISUALIZAR
MÉTRICAS e ATUALIZAR a integração.

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/thing-registry.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/test-messages.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/test-messages.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/thing-shadows.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/act-on-data.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/view-metrics.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/view-metrics.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/update.html
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Registro de Thing
Um recurso importante da integração é a sincronização dos registros de things
do AWS IoT e The Things Network.

A sincronização acontece de duas maneiras: os dispositivos na The Things
Network são criados como things no AWS IoT e os itens no AWS IoT são
criados como dispositivos na The Things Network. Além disso, as alterações
nas things do AWS IoT são aplicadas aos dispositivos The Things Network.

O processo de integração, sincroniza o registro de objetos, por padrão a cada 10
minutos. Consulte os parâmetros da pilha do AWS CloudFormation no INÍCIO RÁPIDO.

Gerenciar Things
1.Faça login no CONSOLE DE GERENCIAMENTO da AWS

2.Em Serviços: Internet Of Things, vá para AWS IoT

3.No menu à esquerda, em Gerenciar, vá para Things

4.Aqui você vê todos os dispositivos da sua aplicação na The Things Network

5.Clique em um dispositivo para ver seus atributos:

Criar thing no AWS IoT
1.No AWS IoT, em Gerenciar, vá para Things

2.Clique em Criar

3.Clique em Criar uma única thing

4.Dê a sua thing um nome distinto, por exemplo hq-room-424

5.Para Thing Type, selecione lorawan

6.Insira os atributos pesquisáveis app_id, dev_eui e dev_id

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/quick-start.html
http://console.aws.amazon.com/
http://console.aws.amazon.com/
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7.Adicione os atributos app_eui e app_key para ativar a Ativação Over The Air (OTAA)

O app_eui e dev_eui são valores hexadecimais de 8 bytes e app_key é um
valor hexadecimal de 16 bytes.

8.Clique em Avançar

9.Clique em Criar thing sem certificado

A integração tem acesso total ao AWS IoT; não há necessidade de um
certificado por thing.

10.Faça o login no The Things Network Console

11.Em seu aplicativo, vá para Dispositivos

12.Após a sincronização, você verá o dispositivo recém-criado:
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Gerenciar dispositivos manualmente no The Things Network Console é geralmente mais fácil e
menos propenso a erros do que no AWS IoT. No entanto, a sincronização de registro de objetos
com o AWS IoT permite que você e seus aplicativos trabalhem com o LoRaWAN, como qualquer
outra thing no AWS IoT.

Mensagens de Teste
A integração publica mensagens de enlace ascendente com o AWS IoT MQTT
e assina mensagens de downlink. A integração usa o mesmo TÓPICO MQTT E
FORMATO DE CARGA ÚTIL que o The Things Network MQTT.

Este guia orienta você ao subscrever e armazenar mensagens de uplink e
publicar uma mensagem de downlink.

O AWS IoT suporta MQTT, HTTP e WebSockets para trabalhar com dados
programaticamente. Consulte PROTOCOLOS para mais informações.

Mensagens de Uplink
Ao desenvolver aplicativos LoRaWAN no AWS IoT, muitas vezes você deseja
visualizar os dados conforme eles chegam para testes, se tudo estiver
funcionando. O AWS IoT apresenta uma visualização de teste para assinar um
tópico do MQTT e mostrar dados em tempo real.

1.Faça login no CONSOLE DE GERENCIAMENTO da AWS

2.Em Serviços em Internet Of Things, vá para AWS IoT

3.No menu à esquerda, vá para Test

4.Digite no tópico Subscription o tópico de uplink +/devices/+/up (ou
<AppID>/devices/+/up para um aplicativo específico). LEIA MAIS SOBRE TÓPICOS
DE UPLINK

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/..mqtt/api.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/..mqtt/api.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/protocols.html
http://console.aws.amazon.com/
http://console.aws.amazon.com/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html
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5.Clique em Inscrever-se no tópico

6.Mensagens de uplink são mostradas quando chegam
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Mensagens de Downlink
Ao desenvolver aplicativos LoRaWAN no AWS IoT, você geralmente deseja
enviar mensagens de downlink para testar o comportamento do seu dispositivo.
A exibição do AWS IoT Test também pode ser usada para publicar mensagens
de downlink.

1.Faça login no CONSOLE DE GERENCIAMENTO da AWS

2.Em Serviços em Internet Of Things, vá para AWS IoT

3.No menu à esquerda, vá para Test

4.Em Publish, insira um tópico de downlink para publicar
em:<AppID>/devices/<DevID>/down

5.Digite a mensagem de downlink de acordo com o formato da mensagem de downlink
(consulte o TÓPICO MQTT E O FORMATO DE CARGA ÚTIL ):

Por exemplo, enviando carga bruta:
{

// LoRaWAN FPort

"port": 1,

// Unconfirmed downlink

"confirmed": false,

// Base64 encoded payload

"payload_raw": "AQIDBA=="

}

6.Clique em Publicar no tópico

7.Veja a mensagem de downlink agendada no The Things Network Console:

http://console.aws.amazon.com/
http://console.aws.amazon.com/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html
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Consulte PROTOCOLOS para aprender como interagir com o intermediário de mensagens do AWS
IoT programaticamente.

THING SHADOWS

Um recurso muito poderoso do AWS IoT é o THING SHADOWS : um
documento JSON que é usado para armazenar e recuperar informações sobre
o estado atual.

A integração oferece suporte ao relatório de estado de sombra em mensagens
de uplink e envia atualizações de delta de sombra como mensagens de
downlink.

Informar estado de sombra
Para relatar o estado da sombra em mensagens de uplink, você precisa
retornar o estado em um state objeto como resultado da função de carga útil do
decodificador ou do conversor na The Things Network. Não coloque telemetria
dentro do state objeto. Por exemplo:

function Decoder(bytes, port) {

var light = (bytes[0] << 8) | bytes[1];

var temperature = ((bytes[2] << 8) | bytes[3]) / 100;

var colors = ["red", "green", "blue"];

var color = colors[bytes[4]];

return {

light: light,

temperature: temperature,

state: {

color: color

}

};

}

Esta função retorna light e temperature como telemetria e color como estado de
sombra relatado.

1.Faça login no CONSOLE DE GERENCIAMENTO da AWS

2.Em Serviços em Internet Of Things, vá para AWS IoT

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/protocols.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-thing-shadows.html
http://console.aws.amazon.com/
http://console.aws.amazon.com/
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3.No menu à esquerda, em Gerenciar, vá para Things

4.Vá para uma thing que relata o estado da sombra

5.Clique em Shadow para ver sua sombra:

Enviar atualizações do Shadow Delta
O envio de atualizações de delta de sombra como mensagens de downlink
requer que você codifique um stateobjeto na função de carga útil do codificador
para bytes, por exemplo:

function Encoder(object, port) {

var colors = ["red", "green", "blue"];

var bytes = [];

if (object.state && object.state.color) {

bytes.push(colors.indexOf(object.state.color));

}

return bytes;

}

Essa função retorna o índice da cor especificada state.

1.Ainda na Sombra da thing do AWS IoT, clique em Editar ao lado de Documento de
Sombra

2.Adicione um desired objeto:
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3.Clique em Salvar. Isso dispara uma atualização delta de sombra

4.Quando isso acontecer, você verá o seguinte nos dados do console do The Things
Network do seu aplicativo:

A integração agenda uma mensagem de downlink com o delta de sombra, para
definir o color para blue(linha 3). Isso é enviado para o dispositivo (linha 2). O
dispositivo muda de cor e envia blue a próxima mensagem (linha 1).

5.A sombra da thing é atualizada automaticamente no AWS IoT:

Tratar os dados
As regras do AWS IoT permitem a filtragem e o encaminhamento de
mensagens de uplink para muitos serviços da AWS, incluindo o
armazenamento de arquivos S3, o envio de notificações por push pelo SNS, o
envio para filas do SQS, a chamada de funções do Lambda e muito mais.
CONSULTE REGRAS PARA O AWS IOT para mais informações.

Este guia orienta o armazenamento de mensagens de uplink no AWS
DynamoDB.

Armazenar dados no DynamoDB
Um motivo comum para usar plataformas de IoT, como o AWS IoT, é
armazenar mensagens de uplink para análise posterior. A AWS vem com o
DynamoDB, serviço de armazenamento baseado em tabelas altamente
escalável. Este guia orienta o armazenamento de mensagens de uplink para
uma tabela do AWS DynamoDB.

1.Faça login no CONSOLE DE GERENCIAMENTO da AWS

2.Em Serviços em Internet Of Things, vá para AWS IoT

3.No menu à esquerda, vá para Atuar

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rules.html
http://console.aws.amazon.com/
http://console.aws.amazon.com/
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4.Clique em Criar regra

5.Digite um nome para a regra, por exemplo store

6.Em Origem da Mensagem, você pode consultar mensagens JSON publicadas no
MQTT em um formato semelhante ao SQL

Em Atributo, insira dev_id, metadata.time, payload_raw para consultar o ID do
dispositivo, a hora e a carga bruta. Você também pode adicionar campos de
carga útil, por exemplopayload_fields.temperature

No filtro de tópico, insira +/devices/+/up(veja as MENSAGENS )

Opcionalmente, em Condição, insira um filtro. Deixe em branco para
armazenar tudo

7.Clique em Adicionar ação

8.Selecione Dividir mensagens em várias colunas de uma tabela de banco de
dados (DynamoDBv2)

9.Em nome da tabela, clique em criar um novo recurso. Uma nova guia do
navegador é aberta

Clique em Criar tabela

Digite qualquer nome de tabela, por exemplo my-app

Como chave de partição, digite dev_id

Opcionalmente, marque Adicionar chave de classificação e digite time para
classificar por hora

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/test-messages.html
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Clique em Criar e deixe esta guia aberta

10.Volte para a guia AWS IoT e clique em atualizar ao lado do nome da tabela

11.Selecione sua tabela recém criada

12.Clique em Criar nova função e insira aws-iot-dynamodb ou atualize uma função
existente para conceder acesso da AWS IoT à tabela do DynamoDB

13.Clique em Adicionar ação

14.Clique em Criar regra

15.Volte para a guia da tabela do DynamoDB e vá para Itens

16.Clique em atualizar para ver seus dados armazenados:

Atualize a Integração
Como a integração é executada na sua conta da AWS e no contexto de
segurança, ela não está sendo atualizada automaticamente. Este guia explica
como atualizar a integração que é executada como um aplicativo do AWS
Elastic Beanstalk.

1.Faça login no CONSOLE DE GERENCIAMENTO da AWS

2.Em Serviços sob computação, vá para Elastic Beanstalk

3.Na barra de menus, selecione seu aplicativo e clique em Versões do aplicativo

http://console.aws.amazon.com/
http://console.aws.amazon.com/
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4.BAIXE A ÚLTIMA VERSÃO Você pode encontrar a última versão aqui:

https://s3.amazonaws.com/thethingsnetwork/builds/integration-aws/dist/integration-aws-latest.zip

Usuários do Safari: o zip baixado pode ser extraído automaticamente e movido para a
Lixeira. Como você precisa fazer o upload do arquivo zip original, copie o arquivo da
Lixeira

5.Clique em Upload

6.Digite um rótulo de versão, por exemplo update-<date>

7.No aplicativo Upload, selecione o arquivo zip que você baixou na etapa 4

8.Clique em Upload

9.Selecione a versão carregada e clique em Implantar

10.Clique em Ambientes no menu à esquerda e selecione seu ambiente (cinza ou
verde)

11.Verificar se a atualização é bem-sucedida

https://s3.amazonaws.com/thethingsnetwork/builds/integration-aws/dist/integration-aws-latest.zip
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12.Clique no link da URL no topo da página

Verifique se você vê a página de informações, com a versão

Solução de problemas
Você está enfrentando problemas com a integração do AWS IoT? Este guia
orienta a visualização da integridade e a obtenção de arquivos de log da
integração que podem ajudar a resolver problemas.

Verifique os problemas
1.ATUALIZE A INTEGRAÇÃO para a versão mais recente

2.Faça login no CONSOLE DE GERENCIAMENTO da AWS

3.Em Serviços sob computação, vá para Elastic Beanstalk

4.Encontre seu aplicativo

5.Clique no bloco do seu ambiente

6.Você pode ver saúde degradada aqui. Clique no botão Causas para diagnóstico

Obter arquivos de log
1.Vá para o ambiente Elastic Beanstalk da sua aplicação (veja ACIMA )

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/update.html
http://console.aws.amazon.com/
http://console.aws.amazon.com/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/aws/troubleshooting.html
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2.Clique em Logs no menu à esquerda

3.Clique em Logs de solicitação e clique em Últimas 100 linhas

4.Clique no link Download das últimas 100 linhas solicitadas

5.Os logs do processo de integração podem ser encontrados em:

/var/log/app-1.error.log

/var/log/app-1.log

Registos saudáveis:

-------------------------------------

/var/log/app-1.error.log

-------------------------------------

(empty)

-------------------------------------

/var/log/app-1.log

-------------------------------------

INFO Published uplink DevID=node

INFO Updated shadow reported state DevID=node

INFO Published uplink DevID=node

INFO Updated shadow reported state DevID=node

...

Qualquer WARN, ERROR ou FATAL deve fornecer contexto suficiente para resolver
o problema, por exemplo, parâmetros de autenticação errados (ID do aplicativo
ou chave de acesso), atributos de things erradas, etc.

9.3. MYDEVICES CAYENNE
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MYDEVICES CAYENNE permite projetar, prototipar e visualizar rapidamente
soluções de IoT. Você pode usar o Cayenne como uma ferramenta para
visualizar dados históricos e em tempo real, enviados pela The Things Network.

Alterar a carga útil para o Cayenne LPP
Para exibir seu conteúdo no painel do Cayenne, a carga útil precisa ser
codificada com a carga útil de baixa potência Cayenne (Cayenne LPP).

O CayenneLPP contém metadados do Cayenne para entender quais dados chegam ao seu
painel. Como parte de cada valor de dados, precisamos definir o identificador e que tipo de
dados ele é. O primeiro byte é o identificador, o Channel ID. O segundo byte é o tipo de dados
Data Type. Por favor, dê uma olhada aqui para encontrar mais informações sobre o Cayenne
LPP.

Envio de uplink
A documentação sobre como alterar o seu Arduino Sketch para codificar os
dados CayenneLPPpode ser encontrada AQUI.

Exemplo de código:

TheThingsNetwork ttn(loraSerial, debugSerial, freqPlan);

CayenneLPP lpp(51); // create a buffer of 51 bytes to store the payload

lpp.reset(); // clear the buffer

lpp.addTemperature(1, 22.5); // on channel 1, add temperature, value 22.5°C

lpp.addBarometricPressure(2, 1073.21); // channel 2, pressure

lpp.addGPS(3, 52.37365, 4.88650, 2); // channel 3, coordinates

ttn.sendBytes(lpp.getBuffer(), lpp.getSize());

Recebendo downlink
Para enviar dados para o seu dispositivo como mensagem de downlink, você
precisa disponibilizar um canal de saída como parte de uma mensagem de
uplink. Você só precisa fazer isso uma vez. Ambos: digital e analógico estão
disponíveis.

lpp.addDigitalOutput(4, 1); // channel 4, set digital output high

lpp.addAnalogOutput(5, 120.0); // channel 5, set analog output to 120

https://mydevices.com/
https://mydevices.com/cayenne/docs/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/arduino/api/cayennelpp.html
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Para saídas digitais, um interruptor aparecerá para definir a saída como alta ou
baixa. Para saídas analógicas, você obtém um controle deslizante para definir o
valor analógico. Alterações nesses controles acionam uma mensagem de
downlink.

Definir o formato de carga no console
Após codificar os dados com o CayenneLPP, dê uma olhada no console para
alterar os formatos de carga útil.

Vá para o seu aplicativo no The Things Network Console e clique em Formatos de
Payload.

No menu suspenso, selecione Cayenne LPP em vez de Custom

Configure sua conta myDevices
1.Crie uma conta no MYDEVICES

2.Faça o login e clique em LoRa

3.Selecione The Things Network na parte inferior da barra de menu à esquerda,
clique em Cayenne LPP e preencha seu DevEUI do seu dispositivo (que você pode
encontrar no console )

https://console.thethingsnetwork.org/
https://mydevices.com/
https://console.thethingsnetwork.org/applications
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Adicione a integração do myDevices Cayenne no console
1.Vá para o seu aplicativo no Console e adicione a integração do Cayenne via Add
Integration

2.Pense em um nome para seu ID do processo

3.Adicione a integração

Construa seu painel Cayenne
Clique no dispositivo no lado esquerdo do seu painel no Cayenne e seus dados,
bem como os botões de ações, são exibidos imediatamente. Depois de um
pouco de edição, você pode fazer algumas things extravagantes.

https://console.thethingsnetwork.org/applications
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9.4. INTEGRAÇÃO HTTP

A Integração HTTP permite que você envie dados de uplink para um endpoint e
receba dados de downlink via HTTP.

Vídeo de introdução
https://www.youtube.com/watch?v=Uebcq7xmI1M

Uplink

https://www.youtube.com/watch?v=Uebcq7xmI1M
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Você pode configurar o URL, o método HTTP (por exemplo POST) e,
opcionalmente, o cabeçalho de Autorização HTTP de seu terminal, e também
um cabeçalho HTTP personalizado de sua escolha.

A integração irá publicar dados no seguinte formato:
{

"app_id": "my-app-id", // Same as in the topic

"dev_id” : "my-dev-id", // Same as in the topic

"hardware_serial”: "0102030405060708", // In case of LoRaWAN: the DevEUI

"port”: 1, // LoRaWAN FPort

"counter”: 2, // LoRaWAN frame counter

"is_retry”: false, // Is set to true if this message is a retry (you could also detect this from the counter)

"confirmed”: false, // Is set to true if this message was a confirmed message

"payload_raw”: "AQIDBA==", // Base64 encoded payload: [0x01, 0x02, 0x03, 0x04]

"payload_fields”: {}, // Object containing the results from the payload functions - left out when empty

"metadata”: {

"time”: "1970-01-01T00:00:00Z", // Time when the server received the message

"frequency”: 868.1, // Frequency at which the message was sent

"modulation”: "LORA", // Modulation that was used - LORA or FSK

"data_rate”: "SF7BW125", // Data rate that was used - if LORAmodulation

"bit_rate”: 50000, // Bit rate that was used - if FSK modulation

"coding_rate”: "4/5", // Coding rate that was used

"gateways”: [

{

"gtw_id": "ttn-herengracht-ams", // EUI of the gateway

"timestamp": 12345, // Timestamp when the gateway received the message

"time": "1970-01-01T00:00:00Z", // Time when the gateway received the message - left out when gateway

does not have synchronized time

"channel": 0, // Channel where the gateway received the message

"rssi": -25, // Signal strength of the received message

"snr": 5, // Signal to noise ratio of the received message

"rf_chain": 0, // RF chain where the gateway received the message

"latitude": 52.1234, // Latitude of the gateway reported in its status updates

"longitude": 6.1234, // Longitude of the gateway

"altitude": 6 // Altitude of the gateway
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},

//...more if received by more gateways...

],

"latitude”: 52.2345, // Latitude of the device

"longitude”: 6.2345, // Longitude of the device

"altitude”: 2 // Altitude of the device

},

"downlink_url”: "https://integrations.thethingsnetwork.org/ttn-eu/api/v2/down/my-app-id/my-process-id?key=ttn-

account-v2.secret"

}

Nota: Alguns valores podem ser omitidos se eles forem null, false, "" ou 0.

Downlink
Seu aplicativo pode agendar uma mensagem de downlink para um URL de uma
região, nome do processo e chave de acesso do aplicativo:

https://integrations.thethingsnetwork.org/ttn-eu/api/v2/down/my-app-id/my-process-id?key=ttn-account-v2.secret

Este URL também é fornecido em cada mensagem de uplink por conveniência.
No entanto, você pode chamar esse URL a qualquer momento para agendar o
downlink. Observe que ttn-eu se refere à região; outras regiões válidos são ttn-us-
west, ttn-brazil e ttn-asia-se.

Seu aplicativo deve POST ou PUT uma mensagem de downlink.

Com carga útil bruta
Você pode agendar uma mensagem com payload bruto usando este formato:

{

"dev_id”: "my-dev-id", // The device ID

"port”: 1, // LoRaWAN FPort

"confirmed”: false, // Whether the downlink should be confirmed by the device

"payload_raw”: "AQIDBA==" // Base64 encoded payload: [0x01, 0x02, 0x03, 0x04]

}
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Com campos de carga útil

Você também pode usar campos de carga útil, se seu aplicativo tiver uma
função de carga útil do codificador declarada para codificar JSON para binário:

{

"dev_id”: "my-dev-id", // The device ID

"port”: 1, // LoRaWAN FPort

"confirmed”: false, // Whether the downlink should be confirmed by the device

"payload_fields”: { // The JSON object to be encoded by your encoder payload function

"on”: true,

"color”: "blue"

}

}

Exemplo de uma integração HTTP

O exemplo abaixo, mostra, passo a passo, os procedimentos para integração e teste
de uma aplicação com o HTTP

Utilizaremos o RequestBin para testar o recebimento das mensagens de uplink e
downlink via HTTP:

1. Vamos iniciar a configuração do RequestBin, entre no link abaixo:

https://requestbin.fullcontact.com

2. Será apresenta a tela abaixo, clique em: Create a RequestBin

https://requestbin.fullcontact.com
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3. Na tela abaixo, foi criado o URL que fará parte da configuração da integração
http no The Things Network, copie esta URL. (selecione e copie utilizando o
botão direito do mouse)

4. Abra o THE THINGS NETWORK, selecione a aplicação que será integrada com
o HTTP, no exemplo: app-gps.
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5. Na aplicação, selecione a opção de integração:

6. Clique em: addIntegration para a seleção da integração desejada.

7. Selecione HTTP integration
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8. Entre com a configuração da integração HTTP, os campos em vermelho são
obrigatórios, os demais são opcionais, neste exemplo foram deixados em
branco.

OBS: No campo URL, cole o URL do RequestBin.

9. Entre com as configurações acima e salve-a (AddIntegration), a tela abaixo,
contendo as informações da integração HTPP, será apresentada:
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Testando a integração HTTP
Vamos testar a integração HTTP, utilizando RequestBin, THE THINGS NETWORK e o
comando cURL.

1. Selecione um dispositivo da aplicação ligada a integração HTTP, no exemplo, foi
selecionado o dispositivo: disp-001.

Em: SIMULATE UPLIMK, digite a informação em base64, já decodificada em
nosso exemplo anterior, em Payload Formats:
Ex: 1F 11 08 AA
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Esta informação (1F 11 08 AA) será decodificada, por nosso Decoder,
resultando:

2. Retornando a página do RequestBin, atualize-a clicando, com o mouse sobre o
circulo, no canto superior direito:

A tela abaixo será apresentada com a mensagem, recebida:
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A mensagem recebida em RAW BODY:

{"app_id":"app-gps","dev_id":"disp-
002","hardware_serial":"FDEDDDEDEFFCDDDE","port":1,"counter":0,"payload_raw":"HxEIqg==",
"payload_fields":{"humidity":22.18,"temperature":79.53},"metadata":{"time":"2018-11-
08T18:30:22.936966349Z"},"downlink_url":"https://integrations.thethingsnetwork.org/ttn-
brazil/api/v2/down/app-gps/teste-gps?key=ttn-account-
v2.lEqaqlbfSlumZy0PZaWMtL2TpMkHKtR9OaL7eXJRBxE"}

Note que a mensagem enviada anteriormente, foi recebida em:
"payload_fields":{"humidity":22.18,"temperature":79.53}

3. Retornando a página d THE THINGS, vamos selecionar a aba Data para
verificar as mensagens referentes ao dispositivo:

4. Abaixo, são apresentadas as mensagens referentes ao dispositivo.
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Exemplo de uma integração com Ubidots

Este este guia, mostra uma maneira simples de conectar e transmitir os dados do seu
dispositivo TTN para o Ubidots, implantando assim uma solução LoRaWAN IoT.

Usando a integração oficial TTN + Ubidots , não há necessidade de criar webhooks e
UbiFunctions para se comunicar. Com esta configuração simples, você só precisa
fornecer seu Ubidots TOKEN e seus dados TTN serão automaticamente enviados para
Ubidots!

Requisitos
 A conta TTN
 Conta Ubidots
 LoRaWAN Gateway & Devices já transmitindo dados para o TTN

OBS: O Ubidots necessita receber dados no formato JSON, desta forma, pode ser
necessário o tratamento de seus dados, com cargas binárias, para o formato JSON, isto
foi visto na sessão APLICAÇÔES => Peyload Formats, revise este tópico antes de
prosseguir.

Neste exemplo, foi utilizado o Decoder, feito no tópico Peyload Formats com a
decodificação abaixo:

Abaixo, temos a função utilizado no decoder:

function Decoder(bytes, port) {

https://help.ubidots.com/user-guides/find-your-token-from-your-ubidots-account
https://console.thethingsnetwork.org/
http://industrial.ubidots.com/
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var temperature = (bytes[0] << 8) | bytes[1];
var humidity = (bytes[2] << 8) | bytes[3];

return {
temperature: temperature / 100,
humidity: humidity / 100
}
}

Com os requisitos, atendidos, vamos iniciar a integração, siga os passos abaixo:

1) No console TTN, abra a aplicação desejada, selecione Integrações:

2) Na tela seguinte selecione: adicionar Integração:

3) Selecione Ubidots:

4) A tela abaixo, com os campos de configuração, será apresentada:
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5) Faça login no Ubidots: https://industrial.ubidots.com

6) Na tela do Ubidots, clique sobre seu usuário, no canto superior direito, e em
seguida, clique sobre: API Credenciais:

7) Na tela abaixo, clique sobre o botão, indicado em vermelho, para copiar o
Token (chave de acesso que será fornecida na integração)

https://industrial.ubidots.com
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8) Volte para o console TTN, cole o Token copiado, no item anterior, e
preencha os demais campos, sinalizados em vermelho:

9) Salve a integração acima: Add Integration para finalizar

10)Neste ponto, a integração deverá estar rodando, isto é indicado na tela
seguite:
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Testando a integração com Ubidots
Se seus dispositivos, já configurados, estiverem enviando mensagens, estas já
estarão sendo apresentadas em Devices do Ubidots.

No exemplo abaixo, vamos enviar uma mensagem de Uplink de um dispositivo,
configurado na aplicação integrada, siga os seguintes passos:

1) Abra o console TTN, abra a aplicação e um dispositivo configurado:

2) Na tela abaixo, já no dispositivo, selecionado acima, vamos simular
o envio de uma mensagem de UPLINK:

 Digite 1F 11 08 AA

 Clique sobre o botão Send, para enviar a mensagem

3) Clique na opção Data, no canto superior direito, para confirmar o
envio da mensagem:
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4) Abaixo a confirmação com a mensagem enviada:

5) Vamos para a página do Ubidots, selecione Devices, conforme
abaixo:

6) Será apresentada uma tela com todas as mensagens recebidas em
sua conta, selecione uma delas para ter maiores detalhes.
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7) A tela seguinte mostra os detalhes de cada campo recebido no
JSON:

Referências:

https://www.thethingsnetwork.org/docs
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