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Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Bash-skripti, joka käyttää apunaan Nokian kehittämää FRMon-
työkalua. FRMon-työkalua käytetään laitteiden väliseen vuorovaikutukseen. Bash-skriptin tarkoi-
tuksena on hakea dataa 5G-tukiaseman radioyksiköstä. Skripti piti tehdä universaaliksi, eli sen on 
toimittava radioyksikön mallista riippumatta. Työn toimeksiantajana toimi Nokia Oyj. 
 
Työ alkoi teoriatiedon kokoamisella yleisesti radioyksiköstä. Tarkemmin perehdyttiin kuitenkin 
Bash-skriptikieleen ja FRMon-työkaluun. Teoriaosuuden jälkeen alkoi itse toteutus eli Bash-sktiptin 
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Työn lopputuloksena saatiin luotua skripti, joka hakee FRMonin avulla dataa radioyksiköstä. Tämä 
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The subject of this thesis work was make Bash script that is using FRMon. FRMon is developed by 
Nokia and it used for machine to machine interaction. The purpose of the Bash script is to retrieve 
data from the 5G base station radio unit. The script had to do universal so it must operate regardless 
of the radio unit model. The work was commissioned by Nokia Oyj. 
 
The implementation of this work began with compiling theoretical knowledge of radio unit. However 
more specifically I studied Bash language and FRMon tool. After the theoretical part, the actual 
implementation began. 
 
As the result of this work, the script was created that gets data from radio unit with FRMon. This 
data is then printed to the user. Failed commands and reasons for that is printed to the user also. 
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SANASTO 

Aktiiviantenni  Käytetään vahvistamaan lähetettävää ja vastaanotettua signaalia 

Backhaul Termi, jota käytetään puhuttaessa tukiaseman ja ydinverkon välisestä 

yhteydestä 

Bash   (Bourne again shell) POSIX-yhteensopiva komentotulkki 

CPRI         (Common Public Radio Interface) Digitaalinen rajapinta tukiaseman 

  kantataajuusyksikön ja radioyksikön välillä 

FRMon   Nokian kehittämä työkalu laitteiden väliseen vuorovaikutukseen 

Fronthaul Termi, jota käytetään puhuttaessa radioyksikön ja kantataajuusyksikön 

välisestä yhteydestä 

Kantataajuus- Käsittelee kantataajuutta 

yksikkö 

Komentotulkki/Shell  Tekstipohjainen tietokoneohjelma käyttöjärjestelmän ohjaukseen 

POSIX  (Portable Operating System Interface) Unix-käyttöjärjestelmien IEEE-

standardi 

Pseudokoodi Käytetään kuvaamaan ohjelman algoritmia ilman syntaksia 

Python   Tulkattava ohjelmointikieli 

Raspbian  Raspberry Pille optimoitu käyttöjärjestelmä 

RF-yksikkö Sama kuin radioyksikkö eli koostuu radiosta, vahvistimesta ja suodatti-

mesta 

RRH-yksikkö (Remote Radio Head) Yleensä mastoon, lähelle antennia sijoitettu radio-

yksikkö 

TDU (Transceiver Duplexer Unit) Lähetin-vastaanotinduplekseriyksikkö, käyt-

tää yhtä antennia sekä lähetykseen että vastaanottoon 

Unix   Laitteistoriippumaton käyttöjärjestelmä 
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1 JOHDANTO 

Työn tarkoituksena oli tehdä Bash-skripti, jossa käytetään apuna Nokian kehittämää FRMon-työ-

kalua. Bash-skriptin tarkoituksena on hakea dataa radioyksiköltä. FRMon on työkalu laitteiden vä-

liseen vuorovaikutukseen. Tällä hetkellä Bash-skriptit on tehty niin, että data haetaan suoraan re-

kisteriosoitteista. Nämä skriptit eivät toimi silloin, kun radioyksikön malli muuttuu, koska rekisteri-

osoitteet muuttuvat. Rekisteriosoitteiden vaihtuessa on tehtävä uusi skripti. Tämän työn tarkoituk-

sena on tehdä Bash-skripti, joka on universaali. 

 

Työ aloitettiin tutustumalla RF-yksikköön ja sen toimintaan ja tarkoitukseen. Tämän jälkeen tutus-

tuttiin komentotulkkiohjelmointiin ja Nokian FRMon-työkaluun. Teoriaosuuden jälkeen aloitettiin to-

teutus eli itse Bash-skriptin teko. 

 

Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Nokia Oyj ja työ on osa Oulun ammattikorkeakoulun tietotek-

niikan tutkinto-ohjelman opintoja. 
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2 TUKIASEMAN RF-YKSIKKÖ 

Mobiiliverkko voidaan jakaa kahteen osaan: fronthauliin ja backhauliin. Fronthaul on termi, jota 

käytetään, kun puhutaan RF-yksikön eli radioyksikön ja sitä ohjaavan kantataajuusyksikön yhtey-

destä. Näiden kahden välisessä yhteydessä käytetään CPRI-nimistä standardia, joka tulee sa-

noista Common Public Radio Interface. CPRI on julkinen standardi, jonka ovat kehittäneet Nokia, 

Ericsson, NEC, Huawei ja Alcatel-Lucent. Backhaul-termiä käytetään, kun puhutaan tukiaseman ja 

ydinverkon välisestä yhteydestä. Tukiaseman ja ydinverkon välisessä yhteydessä käytetään usein 

kuitua. (1.)   

 

Tässä työssä keskitytään fronthaul-puolen RF-yksikköön, joka koostuu radiosta, vahvistimesta ja 

suodattimesta. Radioyksiköitä on kolmea erityyppistä TRDU (Transceiver Duplexer Unit), RRH 

(Remote Radio Head) ja AA (Active Antenna). 

2.1 Yleisradioliitäntä (CPRI) -standardi 

Common Public Radio Interface (CPRI) on julkinen standardi, jonka ovat kehittäneet Nokia, Erics-

son, NEC, Huawei ja Alcatel-Lucent. CPRI on digitaalinen rajapinta tukiaseman kantataajuusyksi-

kön ja radioyksikön välillä. Kantataajuusyksikkö on yhdistetty radioyksikköön optisella kaapelilla, 

koska se on halvempi kuin koaksiaalikaapeli ja lisäksi signaalin häviö on optisessa kaapelissa pie-

nempi kuin koaksiaalikaapelissa. (2.) Kantataajuusyksikkö koostuu ohjaimesta, modeemeista, 

CPRI-käyttöliittymästä ja laitteiden backhaul-rajapinnasta. Radioyksikkö koostuu radiosta, vahvis-

timesta ja suodattimesta. Tässä työssä tutustutaan pelkästään radioyksikköön. CPRI-rajapinta on 

tarkoitettu käyttäjän datan kuljetukseen, radioyksikön komentamiseen ja hallintaan ja vielä lisäksi 

linkin synkronointiin, kuten kuvasta 1 näkee. CPRI-rajapinta sallii monta eri datanopeutta (kuva 2). 

Yleiskuva CPRI-rajapinnasta löytyy kuvasta 3. (3.) 
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KUVA 1. CPRI-linkki (3)  

 

 

KUVA 2. CPRI-rajapinnan datanopeuksia (4) 
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KUVA 3. Yleiskuva CPRI-rajapinnasta RF-yksikön ja kantataajuusyksikön välillä (5)  

 

2.2 Aktiiviantenni 

Aktiiviantenni toisin kuin passiiviantenni koostuu myös aktiivikomponenteista. Passiiviantenni koos-

tuu vain passiivisista komponenteista, muun muassa vastuksista ja kondensaattoreista. Aktiivian-

tenni koostuu samoista komponenteista, mutta lisänä on vielä aktiivisia komponentteja, kuten tran-

sistoreja, jotka toimivat antennissa vahvistimina. Aktiiviantennissa on kaksi vahvistinta, yksi saapu-

valle kaistalle ja toinen lähtevälle kaistalle. Saapuvalla kaistalla vahvistimen tarkoituksena on vah-

vistaa vastaanotettu signaali ja saavuttaa näin ollen signaalille hyvä laatu. Lähtevällä kaistalla vah-

vistin vahvistaa lähetettävää signaalia. Ilman vahvistimia signaalin laatu huononisi kaapelissa hyvin 

nopeasti, jolloin data menetettäisiin vastaanotetusta tai lähetetystä signaalista. Kuvassa 4 näkyy 

vertailu passiiviantennin ja aktiiviantennin signaalin laadusta, kun koaksiaalikaapelin pituutta lisä-
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tään. Vertailusta nähdään, että aktiiviantennin signaalinlaatu pysyy hyvänä jopa 40 metrin koaksi-

aalikaapelilla. Passiiviantennissa jo kahden metrin koaksiaalikaapeli heikentää signaalia niin pal-

jon, että se ei täytä signaalin laatuvaatimuksia. (6.)  

 

 

KUVA 4. Aktiiviantennin ja passiiviantennin signaalinlaatu y-akselilla ja koaksiaalikaapelin pituus 

metreinä x-akselilla (6)  

 

2.3 RRH-yksikkö 

Remote Radio Head (RRH) koostuu samoista elementeistä kuin radioyksikkö eli radiosta, vahvis-

timesta ja suodattimesta. Lisäksi RRH-yksikkö sisältää AD-muuntajan muuntamaan vastaanotetun 

signaalin analogisesta digitaaliseksi. Yksikkö sisältää myös DA-muuntajan muuntamaan lähetet-

tävä digitaalinen signaali analogiseksi. RRH-yksikkö sisältää myös up/down-muuntajat muunta-

maan taajuutta korkeammaksi tai matalammaksi. Arkkitehtuurikuva löytyy kuvasta 5. (2.) 

 

RRH-yksikkö on yhdistetty kantataajuusyksikköön valokuitukaapelilla. Valokuitu on parempi vaih-

toehto tässä tapauksessa kuin koaksiaalikaapeli, sillä koaksiaalikaapelissa on suurempi signaalin 

vaimennus ja toiseksi koaksiaalikaapeli on kalliimpaa kuin valokuitukaapeli. RRH-yksikön tehtä-

vänä on muuntaa optinen signaali elektroniseksi signaaliksi ja päinvastoin käyttäen CPRI-rajapin-

taa. RRH-yksikön lähetyspuolella digitaalinen signaali muunnetaan RF-signaaliksi ja vahvistetaan 



  

13 

halutulle voimakkuudelle, jonka jälkeen signaali lähetetään antennin avulla. Vastaanottopuolella 

vastaanotettu RF-signaali vahvistetaan ja muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi. Usein RRH-yk-

sikkö sijoitetaan mastoon (kuva 6). (2.)   

 

 

KUVA 5. Arkkitehtuurikuva RRH-yksiköstä (2)  

 

 

KUVA 6. RRH-yksikkö sijoitettuna mastoon (2) 

 

2.4 Lähetin-vastaanottimen duplekseriyksikkö (TDU) 

Transceiver Duplexer Unitilla (TDU) tarkoitetaan RF-järjestelmää, jossa käytetään yhtä antennia 

sekä signaalin lähetykseen että signaalin vastaanottoon. Näin ollen antennien määrä voidaan puo-

littaa, mikä tietenkin säästää rahaa. Duplekseri on kolmiporttinen suodatin, joka sallii lähettimien ja 
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vastaanottimien toimia eri taajuuksilla, että lähetin ja vastaanotin voivat käyttää samaa antennia. 

Yleensä duplekseri koostuu kahdesta kaistanpäästösuodattimesta, jotka toimivat rinnakkain. Toi-

nen suodatin on vastaanottoyksikön ja antennin välillä ja toinen lähetysyksikön ja antennin välillä. 

Kuvassa 7 on arkkitehtuuripiirros järjestelmästä. (7.)   

 

 

KUVA 7. Arkkitehtuurikuva tukiasemasta, jossa käytetään duplekseria (7)  

 

Dupleksereita on kahta erilaista, half duplex ja full dublex. Suomennettuna voidaan puhua vuo-

rosuuntaisesta järjestelmästä ja kaksisuuntaisesta järjestelmästä. Vuorosuuntaisesta järjestel-

mästä puhutaan silloin, kun järjestelmässä käytetään yhtä antennia sekä lähetykseen että vastaan-

ottoon, mutta samanaikaisesti voidaan tehdä vain toista. Järjestelmä siis voi lähettää dataa tai se 

voi vastaanottaa dataa. Yleensä tällainen järjestelmä toimii yhdellä taajuudella eli lähetys ja vas-

taanotto ovat samalla taajuudella. Vuorosuuntaisessa järjestelmässä tila valitaan elektronisella kyt-

kimellä (kuva 8). Kytkimen tarkoituksena on estää lähettimen signaalia tuhoamasta vastaanottoyk-

sikköä. Vuorosuuntaista järjestelmää käytetään esimerkiksi radiopuhelinliikenteessä, jolloin nappia 

painamalla lähetetään dataa ja kun ei paineta, vastaanotetaan muiden samalla taajuudella lähet-

tävien laitteiden signaali. (8.)  
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KUVA 8. Vuorosuuntainen järjestelmä (9)  

 

Kaksisuuntaisessa järjestelmässä voidaan lähettää dataa ja samalla myös vastaanottaa dataa. 

Järjestelmässä vastaanotto ja lähetys toimivat eri taajuuksilla, jotta ne eivät häiritse toisiaan. Kak-

sisuuntaisessa järjestelmässä käytetään kaistanpäästösuodattimia. Matkapuhelinliikenteessä käy-

tetään kaksisuuntaista järjestelmää eli toisin kuin radiopuhelinliikenteessä toinen ei ole vain kuun-

telijan roolissa, vaan molemmat voivat sekä lähettää että kuunnella. Kuvassa 9 kuvataan molem-

mat järjestelmät. (8.) 

 

 

KUVA 9. Vuorosuuntainen järjestelmä ja kaksisuuntainen järjestelmä (10)  
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3 SHELL-OHJELMOINTI 

Shell-ohjelmoinnilla tarkoitetaan ohjelmointia, jossa luodaan tiedosto, jonka sisälle kirjoitetaan käyt-

töjärjestelmän komentoja, joita halutaan suorittaa (11). Esimerkki löytyy kuvasta 10 käyttöjärjestel-

män komennoista ja niistä koostetusta komentotiedostosta. Tietenkin kuvan 10 esimerkin ohjelma 

on niin yksinkertainen, että siitä on turha tehdä omaa komentotiedostoa. Lisäksi huomataan, että 

näin yksinkertaista käskyä varten tehty ohjelma on monimutkaisempi, kun siitä tehdään komento-

tiedosto. Kieli eroaa monesta muusta ohjelmointikielestä siinä suhteessa, ettei ohjelmaa tarvitse 

ennen ajoa kääntää konekielelle, vaan tulkki tekee käännöstä konekielelle ajon aikana (12). Kone-

kieli on ainoa ohjelmointikieli, jota tietokone ymmärtää ja tottelee. Muilla ohjelmointikielillä tehty 

ohjelma on ensin käännettävä konekielelle, jotta tietokone voi sen suorittaa (13). Konekielen käskyt 

koostuvat nollista ja ykkösistä (13). 

 

 

KUVA 10. Esimerkki Raspbian-käyttöjärjestelmän komennosta ja siitä tehdystä Bash-komentotie-

dostosta 

 

3.1 Bash-komentotulkki 

Bash on Unix-komentotulkki ja skriptikieli (14). Ohjelmointikielen ja skriptikielen erona on se, että 

skriptikoodia ei käännetä ennen sen ajoa, kun taas ohjelmointikielen koodi tarvitsee ensin koodin 

kääntämisen konekielelle ennen sen ajoa (12). Bash on saatavilla melkein kaikille Linux-pohjaisille 

käyttöjärjestelmille ja se on myös käytetyin komentotulkki Linux-käyttöjärjestelmissä (15).  
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Bash on Turing-täydellinen ainakin, jos käytetään apuohjelmia. Turing-täydellisellä tarkoitetaan, 

että ohjelmointikielellä voidaan teoriassa tehdä kaikki asiat, mitä tietokoneella voidaan tehdä (16). 

Vaikka edellisessä lähteessä todistetaan Sed-apuohjelman olevan Turing-täydellinen, voidaan 

Bash-tulkissa kutsua Sed-apuohjelmaa, joten myös Bash on silloin Turing-täydellinen. Tässä 

työssä minulla oli käytössä Bashin versio 3.2.57. 

3.2 Shell-ohjelmoinnin hyvät puolet 

Shell-ohjelmoinnin avulla voidaan toteuttaa monimutkaisia prosesseja, joita toki voidaan toteuttaa 

myös komentotulkilla, mutta ilman, että samoja komentoja täytyisi kirjoittaa aina uudestaan (14). 

Tehdään Python-ohjelma ja komentotiedosto, joilla kummallakin ohjataan Raspberry Pi -tietoko-

neen GPIO-pinniä. Ohjelma löytyy kuvasta 11. Kuvasta 11 näkee ohjelmien olevan hyvin saman-

kaltaisia, mutta Shell-ohjelmassa ei tarvitse sisällyttää kirjastoja ohjelmaan, mikä on yksi Shell-

ohjelmoinnin hyvä puoli.  

 

Toisaalta Shell-ohjelmointia ja Pythonia on turha vertailla keskenään varsinkaan Raspberry Pissä, 

koska ne ovat molemmat suoritustavaltaan samanlaisia ja tulevat Raspbian-käyttöjärjestelmän mu-

kana (12). Lisäksi voidaan tehdä molemmilla kielillä helposti ohjelmat, jotka suorittavat täysin samat 

toiminnot. Alun perin Python kehitettiin juuri Linux-käyttöjärjestelmän ohjelmointia varten. Vaikka 

kuvan 11 esimerkistä nähdään, että voidaan hallita GPIO-pinnejä Shell-ohjelmoinnilla sekä Pyt-

honilla, on Python kuitenkin suositumpi. (17.) 

 

Vaikka C-kieli on myös yksi ohjelmointikieli, joka tulee Raspbian-käyttöjärjestelmän mukana ja sillä 

voidaan hallita käyttöjärjestelmää täysin, on silti käyttöjärjestelmien komentojen suorittaminen sillä 

mielestäni turhan työlästä. Esimerkkinä voidaan vertailla kuvassa 10 näkyvää Bash-komentotulkilla 

tehtyä ohjelmaa kuvassa 12 näkyvään samanlaiseen ohjelmaan, joka on toteutettu C-ohjelmointi-

kielellä. Tämän jälkeen on C-kielellä tehty ohjelma vielä käännettävä konekielelle, jota ei siis Shell-

ohjelmalle tarvitse tehdä, kuten on jo edellä mainittu. Tämän vuoksi Shell-ohjelmia on mukava 

tehdä ja muokata, kun pelkkä tallennus ja käynnistys riittää. Shell-ohjelmat ovat skriptejä, joita ei 

tarvitse kääntää konekielelle ennen niiden ajoa ja tämä on Shell-ohjelmoinnin hyvä puoli (18.) 
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KUVA 11. Kuvassa kaksi saman toiminnon tekevää ohjelmaa eri kielillä tehtynä. 

 

 

 

KUVA 12. Raspbian-käyttöjärjestelmän ls-komennon suorittaminen C-kielellä. 



  

19 

 

Yhteenvetona Shell-ohjelmointi on hyvä valinta silloin, kun tarkoituksena on toteuttaa sarja käyttö-

järjestelmän komentoja, koska siinä tarvittavat komennot voidaan koota tiedostoon ja ajaa sitten.  

3.3 Shell-ohjelmoinnin huonot puolet  

Huonoja puolia olisi todella paljon, jos alkaisin vertailla Shell-ohjelmointia muiden ohjelmointikielien 

kanssa, joten en ala luetella niitä. Ohjelmointikielet kehitetään yleensä joidenkin tiettyjen toiminto-

jen tekemiseen. Tämän takia on turhaa vertailla itse ohjelmointikieliä keskenään. Tässä luvussa 

esitellään tilanteita, joissa on syytä välttää Bash-skriptikieltä tai missä Bash-kieli ei ole hyvä vaih-

toehto. Myös ohjelmointikielet ovat monesti mielipideasioita, joku ohjelmoi käyttöjärjestelmää mie-

luummin Pythonilla, kun toinen käyttää siihen tarkoitukseen vain Shell-ohjelmointia. 

 

Jos halutaan suorittaa toiminnot nopeasti, on syytä valita jokin muu kieli kuin Shell-skriptaus. Tästä 

esimerkkinä voidaan näyttää kuvassa 13 näkyvän testin C-ohjelman ja Bash-skriptin ajonopeu-

desta, jossa ohjelmat tekevät täysin samat toiminnot. Kuvasta 13 nähdään C-kielen suorittavan 

saman toiminnon noin 4000 kertaa nopeammin, kun tarkastellaan kohtaa real, joka on siis niin 

sanottu wall time eli aika, jota me ihmiset käytämme ja havainnoimme. Kuvan 13 Bash-skriptin ajo 

kestää noin neljä sekuntia. Bash-skriptiä on todella huono käyttää tehdessä toistorakenteita (20). 

Kuvasta 14 nähdään eri kielien suoritusnopeuksia, josta huomataan, että nopeimmat suoritukset 

ovat ohjelmointikielillä, jotka on käännettävä ennen ajoa. Kuva 14 on hieman epäselvä, mutta hitain 

ajo on Bash-kielellä ja nopein ajo on Java-kielellä. Java on nopein sen JIT-kääntäjän ansiosta (20). 

Kuvan 14 ajonopeustestin koodi koostui sisäkkäisistä silmukoista (20). Bash on skriptikieli eli sitä 

ei käännetä ennen ajoa, joten se on osasyy siihen, että Bash on hidas (21). 
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KUVA 13. C-koodi (ylempi) ja Bash-skripti ja niiden suoritusnopeudet (alin C-koodin suoritusno-

peus) (19) 
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KUVA 14. Suoritusnopeudet. Y-akselilla aika sekunteina (20) 

 

Jos tarkoituksena on suorittaa raskaita matemaattisia laskutoimituksia, on syytä valita eri kieli eikä 

yrittää tehdä niitä Bash-skriptillä. Oikeastaan Bash-skriptejä ei ole varsinaisesti tarkoitettu edes 

matemaattisiin operaatioihin, koska numeroille ei ole muuta tyyppiä kuin integer, joka on siis koko-

naisluku. Bash-skriptissä voi tehdä laskuja myös liukuluvuilla, mutta silloin pitää käyttää jotain 

muuta kieltä tai työkalua apuna. Kuvassa 15 nähdään liukuluvun summauksen epäonnistuvan il-

man aputyökaluja, eli keskimmäisessä tulee error-viesti, mutta muut onnistuvat.  

 

 

KUVA 15. Bash-skriptillä tehty yhteenlasku ja tulostus. 
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Shell-ohjelmia on syytä välttää myös, jos halutaan käyttää samaa ohjelmaa toisella alustalla (22). 

Esimerkiksi jos tehdään Bash-skripti Windows-käyttöjärjestelmälle ja sen jälkeen siirretään se 

Raspbian-käyttöjärjestelmälle, on todennäköistä, että skripti ei toimi, koska käyttöjärjestelmän ko-

mennot ovat käyttöjärjestelmästä riippuvaisia ja saattavat vaihtua. Esimerkiksi jo pelkästään po-

lussa olevien tiedostojen listaus aiheuttaa mahdollisesti ongelman, jos vaihdetaan käyttöjärjestel-

mää. Esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmässä polussa olevat tiedostot listataan dir-komennolla, 

kun taas Raspbian-käyttöjärjestelmässä sama tehdään ls-komennolla. 

 

Bash-skriptiä ei kannata käyttää myöskään silloin, jos halutaan määritellä muuttujien tyyppejä tai 

vertailla muuttujia keskenään silloin, kun niiden tyypeillä on merkitystä (22). Esimerkkinä voidaan 

tehdä kaksi skriptiä. Toinen on Bash-skripti ja toinen on Python-skripti. Kuvassa 16 Bash-skripti ja 

skriptin tulostus. 

 

 

KUVA 16. Bash-skripti ja tulostus. 

 

Kuvan 16 tulostus voi aiheuttaa ihmetystä, varsinkin, jos on ohjelmoinut muilla kielillä esimerkiksi 

Pythonilla, jossa voidaan tehdä sama koodi, mutta tulostus on eri (kuva 17). 

  

 

KUVA 17. Python-skripti ja tulostus. 
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Kuvan 17 tulostus on monelle ohjelmoijalle järkevämpi tulostus, sillä lukujono ei ole sama kuin 

merkkijono. 

 

Bash-skriptiä ei kannata käyttää silloin, jos ohjelmassa tarvitaan moniulotteisia matriiseja, koska 

Bash ei tue niitä (22). Normaalin taulukon tekeminen onnistuu, mutta moniulotteinen ei onnistu. 

 

On syytä myös vaihtaa ohjelmointikieltä silloin, jos haluaa tehdä grafiikka tai käyttöliittymää, sillä 

Bash-skriptillä niiden teko ei onnistu (22). Bash-skriptillä voidaan tehdä yksinkertaista grafiikkaa 

komentoikkunaan (kuva 18). 

 

 

KUVA 18.  Yksinkertainen graafinen tulostus komentoikkunaan. 

 

Jos ladataan lisäkirjasto, voidaan tehdä graafiseen käyttöliittymään hyvin yksinkertaisia graafisia 

ohjelmia (kuva 19). 
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KUVA 19. Bash-skriptillä tehty graafinen ohjelma, jossa apuna käytetään zenity-kirjastoa (24) 

 

Julkisuuteen annettiin 24.9.2014 tieto vakavasta tietoturva-aukosta Bash-komentotulkissa (24). 

Käytännössä melkein jokainen unix-pohjainen palvelin käyttää Bash-komentotulkkia, joten tieto-

turva-aukko koski melkein kaikkia näistä (25). Kuvassa 20 on esimerkki kuinka järjestelmästä hae-

taan arkaluontoista tietoa tietoturva-aukkoa hyväksikäyttäen. Kuvasta 20 huomataan, kuinka tieto-

turva-aukkoa hyväksikäyttäen voidaan http-pyynnöllä toteuttaa käyttöjärjestelmän komento, joten 

tämä merkitsee sitä, että tätä aukkoa hyödyntämällä voidaan ottaa hallintaan koko järjestelmä (25).   

 

 

KUVA 20. Palvelimelle tehdään request-pyyntö, joka palauttaa passwd-tiedoston sisällön (25) 
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4 TOTEUTUS 

Tarkoituksena oli tehdä universaali komentotulkkikoodi 5G-tukiaseman RF-yksiköille. Koodin on 

toimittava oikein, vaikka RF-yksikön malli tai versio muuttuisikin. Tarkoituksena oli hakea tarvitta-

vaa dataa RF-yksiköstä, esimerkiksi lämpötilaa. Koodi menee lähinnä testaajien ja integraatiotiimin 

käyttöön, jotta he voivat tarkistaa haetusta datasta, ovatko arvot kohdillaan. Koodi tehdään käyt-

täen Bash-skriptikieltä ja Nokian kehittämää FRMon-työkalua.  

 

Nykyinen RF-yksiköille tehty Bash-skripti hakee dataa rekisteriosoitteista, joten kun RF-yksikkö 

vaihtuu, niin yleensä myös rekisteriosoitteet vaihtuvat, jolloin koodi ei ole enää toimiva. Tämän 

vuoksi on joka kerta tehtävä uusi koodi, joka ei ole tietenkään järkevää silloin, jos on mahdollista 

tehdä yksi universaali koodi.  

 

Alussa tutustuin Nokian kehittämään FRMon-työkaluun, jonka avulla data on saatava radioyksi-

költä. Ensin selasin FRMonin dokumentin, jonka jälkeen kokeilin sen toimintaa terminaalissa. Tä-

män jälkeen kutsuin FRMonia Bash-skriptissä kokeillakseni, miten ne toimivat keskenään. Myös 

Bash oli opeteltava, koska en ollut aiemmin ohjelmoinut sillä. Tosin olin käyttänyt Linuxia, joten osa 

käyttöjärjestelmän komennoista oli tuttuja jo ennestään.  

4.1 Skripti 

Koska tarkoituksena oli tehdä universaali skripti käyttäen FRMonia apuna, jäi ainoaksi vaihtoeh-

doksi yksinkertaisesti kokeilla jokaista käskyä, joita FRMon tukee radioyksikössä. Tässä ongel-

maksi muodostui käskyjen ja polkujen suuri määrä, sillä niitä on arviolta tuhat ainakin. Minun hel-

potukseksi FRMonissa on error-viesti ominaisuus, että jos polku menee väärin, niin FRMon ehdot-

taa oikeita polkuja. Tämän ominaisuuden avulla sain otettua oikeat ja tarvittavat polut talteen.  

 

Alla näkyy FRMonin syntaksi (kuva 21). 

 

 

KUVA 21. FRMonin syntaksi. 
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Ensin on komento, jonka jälkeen tulee määre, mitä tehdään, tässä tapauksessa luodaan. Kolman-

tena tulee agent type, joka kertoo, mille laitteelle luodaan instanssi. Tässä tapauksessa instanssi 

luodaan LedDevicelle. Neljäntenä luodaan agentin instanssi, jolla viitataan agent typeen jatkossa. 

Instanssin on alettava / -merkillä ja sen on oltava yksilöllinen. Viimeisenä on polku, mistä kyseisen 

agent typen parametrit löytyvät. 

 

Suurin haaste on tietää oikea polku, josta agent type löytää parametrinsa. FRMonin dokumenteissa 

on listattu kaikki mahdolliset polut agent typelle, mutta polkuja on osalle agent typelle todella monta 

ja todellisuudessa radioyksikössä polkuja on kyseiselle agent typelle vain muutama. Tällaisessa 

tapauksessa FRMonin error-vastaukselle on todella paljon käyttöä. Alla on esimerkki dokumentissa 

ilmoitetuista poluista ThermometerDevicelle (kuva 22). 

 

 

KUVA 22. Osa ThermometerDevicen poluista. 

 

Koodista tulisi todella pitkä, jos jokainen polku kokeiltaisiin erikseen, löytyykö sitä radioyksiköstä. 

Nyt voidaan kuitenkin yhdistää palvelimelle, jossa FRMon pyörii, ja tehdä FRMonin syntaksin mu-

kainen käsky, joka tehdään kuitenkin tarkoituksella väärin, jotta saadaan vastauksena error-viesti. 

Kuvassa 23 tarkoituksella väärin tehty käsky ja error-viestin tulostus. 
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KUVA 23. FRMon käsky ja tulostus. 

 

Käskyssä noudatetaan FRMonin syntaksia ja ollaan normaalisti luomassa ThermometerDevicelle 

instanssia, mutta kun polkua ei anneta tai se on väärin, FRMon palauttaa error-viestin. Error-vies-

tistä nähdään FRMonin ehdottavan polkuja, jotka radioyksiköstä löytyvät. Eli tosiasiassa Thermo-

meterDevicelle on tässä radiomallissa kahdeksan polkua, kun taas dokumentti listaa Thermometer-

Devicelle kaikki polut, joita on yli 100. Tämän ominaisuuden avulla saadaan skriptiä huomattavasti 

lyhyemmäksi ja samalla suoritusaikaa myös.  

 

Kun käytetään alla olevaa koodia, saadaan pelkät polut talteen (kuva 24). 

 

 

KUVA 24. Bash-skripti polkujen tallennukseen muuttujaan. 

 

Nyt on saatu pelkästään agent typen oikeat polut radioyksiköstä eroteltuina pilkulla, joten voidaan 

luoda instanssit agent typen jokaiselle polulle. Instanssien pitää olla yksilöllisiä ja ne saadaan yk-

silöllisiksi, kun ne nimetään aina agent typen ja polun mukaan.  Kuvassa 25 pseudokoodi nimeä-

misestä Bash-skriptissä. 

 

 

KUVA 25. Pseudokoodi instanssien luomiseen agent typelle. 
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Tässä tapauksessa esimerkiksi ensimmäinen instanssi olisi /ThemometerDevice_/rf/ps_fpga. Nyt 

voidaan hakea dataa instanssin avulla (kuva 26). 

 

 

KUVA 26. Instanssin luominen ja datan haku. 

 

Tämä viesti käsitellään Bash-skriptissä niin, että käyttäjälle palautetaan ps_fpga:n lämpötilan ole-

van 44.593 celsiusastetta. Samalla tavalla käsitellään kaikki loputkin polut ja agent typet. Tämä on 

koko koodin perustoiminta.  

  

FRMonia käytetään yhdistämällä palvelimelle, jossa se pyörii, kirjoittamalla terminaaliin 

frmonShellClient 127.0.0.1 2000. Nyt terminaalissa voitaisiin kirjoittaa FRMonin syntaksin mukaisia 

komentoja. Kun yhteys on muodostettu, eivät normaalit Bash-komennot kuitenkaan enää toimi 

(kuva 27). Tämä yhdistys käynnistää shell-applikaation, jonne FRMon-käskyt syötetään. 

 

 

KUVA 27. Bash-komento FRMon-terminaalissa ja error-viesti. 

 

Jos siis halutaan käyttää FRMonia ja Bashia yhdessä, on ensin muodostettava yhteys palvelimelle, 

ja annettava FRMon-käsky, jonka jälkeen suljetaan yhteys. Kun yhteys on suljettu, voidaan jälleen 

käyttää Bash-komentoja. Terminaalissa yhteys palvelimelle katkaistaan painamalla ctrl- ja c-näp-

päimiä, mutta tässä ei käytetä terminaalia, vaan tehdään skripti, joten edellä mainittu ei ole toimiva 

vaihtoehto tässä tapauksessa yhteyden sulkemiseen. Toinen tapa yhteyden sulkemiseen on sul-

kea FRMon-prosessi. Prosessin sulkeminen ei kuitenkaan ole käytännöllinen tapa, koska tarvittai-

siin yhtä monta Bash-skriptiä, kuin on FRMon käskyjä. Lisäksi en pidä luotettava tapana sulkea 

prosessia koko ajan. FRMon palauttaa vastausviestin alkuperäiseen terminaalin vasta, kun yhteys 

FRMon-palvelimelle suljetaan. Tämän takia on siis yhteys muodostettava ja katkaistava jokaisen 

FRMon-käskyn jälkeen.  
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Toimiva ratkaisu käyttää Bashia ja FRMonia yhdessä on käyttää Bashissa olevaa putkitus-toimin-

toa. Tällä toiminnolla saadaan ensimmäisen komennon tulostus toisen komennon sisääntuloksi. 

Kyseessä voivat olla myös tiedostot tai tässä tapauksessa terminaalit. Komennot erotetaan | -mer-

killä, jonka vasemmalla puolella on ensimmäinen käsky ja oikealla toinen (kuva 28). 

 

  

KUVA 28. Bashin ja FRMonin käyttö skriptissä putkitus-toiminnon avulla. 

 

Näin ensin tulostetaan FRMon käsky, mutta tulostus ei näy terminaalissa, vaan se menee FRMon-

terminaalin sisääntuloksi ja näin ollen luo ThermometerDevicelle instanssin. Tämän jälkeen yhteys 

suljetaan ja palataan takaisin siihen terminaaliin, mistä skripti käynnistettiin. Samalla palautetaan 

FRMonin vastaus. Jos instanssin luominen onnistuu, FRMon palauttaa viestin mukana sanan ok. 

 

Lopulta saatu data tulostetaan käyttäjälle terminaaliin. Samalla tulostetaan agent typet, joita radio-

yksikkö tukee. Lisäksi tulostetaan käskyt, joita yritettiin, mutta jotka eivät toimineet, ja käskyn jäl-

keen tulostetaan error-koodi. Myös error-koodin selitys tulostetaan, sillä se kertoo syyn, miksi käsky 

ei onnistunut. 

 

Tulostuksessa tulostetaan vain se data, mitä saatiin. Kuvitellaan, että on kaksi polkua ja kaksi käs-

kyä. Molemmissa poluissa täytyy yrittää toteuttaa kaikkia käskyjä, tässä tapauksessa kahta käskyä. 

Toisin sanoen on kaksi taulukkoa. Taulukko a sisältää polun 1 ja polun 2. Taulukko b sisältää käs-

kyn 1 ja käskyn 2. Lisäksi on tyhjä taulukko, johon palautetaan FRMonin vastausviestin pelkkä 

arvo. Molempia käskyjä kokeillaan poluissa kahdella for-silmukalla. Jos arvoa ei saada, vaan tulee 

error-viesti, palautetaan pitkä, muista erottuva merkkijono arvot-taulukkoon, jotta tunnistetaan jäl-

keenpäin kyseisen käskyn epäonnistuneen. Kuvassa 29 hieman Bash-kielen syntaksia noudatte-

leva pseudokoodi tilanteesta. 

 

 

KUVA 29. Pseudokoodi käskyjen suorituksesta. 
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Kuvitellaan polut-taulukon viimeisen alkion onnistuneen ja käskyt-taulukon viimeisen käskyn onnis-

tuneen ja se on saanut arvon 1, mutta muut epäonnistuvat, vastaukseksi tulee error-viesti. Error-

viestin sijasta kuitenkin arvot-taulokkoon palautetaan merkkijono, jota tässä esimerkissä edustaa 

”merkkijono”. Miksi ei yksinkertaisesti vain palauteta error-viestiä, johtuu siitä, että error-viestissä 

on mm. Välejä, jotka aiheuttavat ongelmia Bash-taulukossa, jossa alkiot erotellaan toisistaan 

yleensä tyhjällä välillä. Tästä johtuen palautetaan yhtenäinen merkkijono, jossa ei ole välejä tai 

muita ongelmallisia merkkejä. Skriptin suorituksen jälkeen arvot-taulukko sisältää kuvassa 30 nä-

kyvät arvot. 

 

 

KUVA 30. Arvot-taulukko. 

 

Jälkeenpäin tulostuksessa, kun pelkkä arvo halutaan tulostaa ja sen lisäksi sen polku ja käsky, 

jossa käsky onnistui, muodostuu ongelma arvot-taulukon kanssa. Bash ei salli moniulotteisia tau-

lukkoja, joten arvot-taulukon pituus on 4, vaikka polut -ja käskyt-taulukot olivat pituudeltaan vain 

kaksi arvoa pitkät. Arvot-taulukosta saadaan poimittua indeksi, jossa käsky onnistui, mutta indeksi 

ei suoraan sovi toisiin taulukoihin. Tämän ongelman voi ratkaista jakolaskulla ja jakojäännöksellä. 

Koska kyseessä on sisäkkäiset for-silmukat, voidaan arvot-taulukko kuvitella myös matriisiksi tai 

kaksiulotteiseksi taulukoksi (kuva 31).  

 

 

KUVA 31. Arvot-taulukko kaksiulotteisena. 

 

Jakolaskulla saadaan ensin polku, jossa käsky onnistui. Jaettava on aina indeksi, mistä arvo löytyi 

ja jaollinen on käskyjen lukumäärä. Jakojäännöksellä saadaan käsky, jolla arvo saatiin. Näin voi-

daan poimia talteen polut ja käskyt, joilla arvot saatiin. Tässä esimerkissä arvo saatiin polut-taulu-

kon toisella polulla ja käskyt-taulukon toisella käskyllä, niin kuin jo yllä sovittiin sen onnistuvan. Nyt 

tiedetään polku, käsky ja arvo ja ne voidaan tulostaa. Kuvassa 32 on esimerkki, jossa on tulostettu 

kaikki edellä mainituista. 
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KUVA 32. Temperature on käsky, ps_fpga on polku ja viimeisenä arvo. 

 

Ohjelman suoritusaika oli 17 sekuntia. Sain kuitenkin suoritusta nopeammaksi muokkaamalla osan 

funktion palautuksista erilaisiksi. Kuvassa 33 on esimerkki tavoista palauttaa arvo funktiosta. 

 

 

KUVA 33. Arvon palautus funktiosta ja muuttujan arvon muokkaus. 

 

Funktion b tapa on huomattavasti nopeampi, joten käytin sitä. Vaikka tosiasiassa tapa b ei palauta 

arvoa, vaan muokkaa sitä. Tämä ei kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut suoritusaikaan. Suurin 

vaikutus oli, kun poistin turhia agent typejä, joilla ei ollut mitään merkitystä. Esimerkiksi poistin LED-

valon tilan, tuulettimien tilan ja muita, jotka osoittautuivat arvottomiksi tiedoiksi hakea.  

 

Kuvissa 35, 36 ,37 ja 38 on esimerkki koko koodin toiminnasta pelkistettynä yhden agent typen 

osalta. Skriptistä on poistettu kaikki, mitä tämä agent type ei tarvitse. Lisäksi epäonnistuneiden 

käskyjen ja syiden tulostus ja keräys on poistettu. 
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KUVA 35. Bash-skripti osa 1/4. 
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KUVA 36. Bash-skripti osa 2/4. 
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KUVA 37. Bash-skripti osa 3/4. 

 

 

KUVA 38. Bash-skripti 4/4. 

 

Koodin ensimmäinen suoritettava komento on kuvassa 36 rivillä 65, jossa response-muuttujaan 

vastaanotetaan error-viesti (kuva 39) 
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KUVA 39. Error-viesti. 

 

Otetaan polut talteen hakasulkeiden sisältä rivillä 69 ja 70 (Kuva 36). Tämän jälkeen molemmille 

poluille luodaan instanssi rivillä 80 (kuva 37). Jos instanssin luonti onnistuu, vastauksena saadaan 

ok. Tosin missään vaiheessa ei tarkasteta onnistuuko instanssin luonti, sillä se onnistuu, jos radio 

tukee kyseistä agent typeä. Tukeeko radio agent typeä, tarkistetaan rivillä 66 (kuva 36). Instanssien 

luontien jälkeen kokeillaan poluissa kaikkia käskyjä, joita agent typelle on. Käskyt ovat rivillä 84 

(kuva 37). Tällä agent typellä on kaksi polkua ja kaksi käskyä, joten kun toteutetaan käskyt, vas-

tausviestejä saadaan neljä kappaletta. Kutsutaan funktiota, joka suorittaa FRMon käskyt ja viedään 

samalla tarvittavat parametrit funktioon rivillä 90 (kuva 37). Vastausviestit kuvassa 40. 

 

 

KUVA 40. FRMonin vastausviestit. 

 

Kuvasta 40 nähdään kahden käskyn onnistuneen. Käsitellään kaikki viestit, jotta saadaan pelkät 

arvot käyttäjälle, kutsumalla funktiota rivillä 91 (kuva 37). Funktio palauttaa arvon taulukkoon ja 

kunnes kaikki käskyt ollaan suoritettu, kuvasta 41 nähdään taulukon alkiot. 

 

 

KUVA 41. TxGain_action_values-taulukon alkiot.  

 

Skriptin lopussa tarkistetaan, saiko agent type yhtään arvoa, jos ei saanut, ei tulosteta siitä mitään. 

Jos arvoja saatiin, niin kuin tässä tapauksessa, tulostetaan ensin agent type, jonka jälkeen polku, 

käsky ja arvo. Kuvien 35, 36, 37 ja 38 skriptin tulostus nähdään kuvassa 42.  

 

 

KUVA 42. Skriptin tulostus. 
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4.2 Universaalin skriptin huonot puolet 

Tässä luvussa kerron skriptin huonot puolet, jotka aiheutuvat kun skriptistä tehdään universaali ja 

kun siinä käytetään FRMonia apuna. Aikaisempi skripti on tehty pelkästään Bash-kielellä ja siinä 

data haetaan suoraan rekisteristä. Sen hyvät puolet ovat, että dataa saadaan paljon, vaikka koodi 

on lyhyt. Tämä puhdas Bash-skripti sisältää pelkästään hyödyllisiä käskyjä ja tämän vuoksi suori-

tusaika on lyhyt, alle yksi sekunti. Hyödyllisillä käskyillä tarkoitan käskyjä, jotka tiedetään toimiviksi. 

Tässä työssä tehdyssä skriptissä on myös käskyjä, jotka eivät toimi, mutta ne on silti ajettava ja 

kokeiltava. Skripti on pitkä, suoritusaika on myös pitkä noin 6 sekuntia ja kaiken lisäksi dataa saa-

daan todella vähän. 

 

Yhtenä vaatimuksena on myös, kun data lopulta saadaan, että se on tulostettava järkevästi ja hie-

nosti terminaaliin, jotta testaajat löytävät hakemansa tiedon helposti. Tulostus on myös mielellään 

saatava mahtumaan näytölle niin, että käyttäjän ei tarvitse rullata alaspäin nähdäkseen lisää dataa. 

Tulostuksesta on vaikea saada hienoa ja näyttävää, koska datamäärä, mitä radioyksiköstä saa-

daan, muuttuu koko ajan. Tämän vuoksi tulostuksesta ei voi tehdä staattista niin, että datalle mää-

rittelee skriptissä paikat tarkalleen, koska ei tiedä, mitä dataa radioyksiköstä saadaan. Tämän het-

ken tulostus on tehty näyttämään järkevältä radiomallissa, joka on minulla käytössä, mutta mallin 

vaihtuessa tulostus ei välttämättä mahdu terminaali-ikkunaan. 
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5 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tehdä universaali skripti radioyksiköille käyttäen apuna Nokian kehittämää 

FRMon-työkalua. Skriptin tarkoituksena on hakea dataa radioyksiköltä ja tulostaa data terminaali-

ikkunaan. Data on tarkoitettu lähinnä testaajien käyttöön. Aikataulutavoitteena oli saada opinnäy-

tetyö valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 

Työn toteutus alkoi ensin tutustumalla radioyksikköön dokumenttien muodossa. Tämän jälkeen tu-

tustuin Bash-ohjelmointiin ja tein muutaman ohjelman testatakseni Bash-ohjelmien toimintaa käy-

tännössä. Esimerkiksi suurimman osan luvun kolme Bash-ohjelmista tein itse oppiakseni hieman 

perusteita. Myös FRMoniin oli tutustuttava. Selasin ensin FRMonin dokumenttia, jonka jälkeen tein 

muutaman testin ensin terminaaliin. Kun sain testin toimimaan terminaalissa, tein saman toiminnon 

Bash-skriptiin.  

 

Tuloksena saatiin tehtyä Bash-skripti, joka käyttää datan hakemiseen apuna FRMonia. Skripti ha-

kee sen datan, mitä se radioyksiköstä saa FRMonilla, ja tulostaa sen. Samalla tulostetaan agent 

typet, joita radioyksikkö tukee. Lisäksi tulostetaan käskyt, joita yritettiin toteuttaa radioyksikössä, 

mutta jotka eivät jostain syystä onnistuneet. Epäonnistuneiden käskyjen kanssa tulostetaan error-

koodi, joka kertoo, miksi käsky ei onnistunut. Error-koodin selitys löytyy FRMonin dokumentista ja 

lisäksi tulostan selityksen terminaaliin. 

 

Ehkä työni ei itsessään mene suoraan käyttöön, koska saatava datamäärä on vähäinen, mutta 

luulen siitä olevan hyötyä tulevia skriptejä ajatellen. Pelkästään FRMonilla saadaan niin vähän da-

taa, että en usko skriptini hyödyttävän testaajia paljon. Taisin olla ensimmäinen, joka käyttää 

Bashia ja FRMonia yhdessä, joten nyt skriptistäni voidaan katsoa mallia. Jos jatkossa vielä tehdään 

skriptejä, joissa käytetään rekistereitä, voidaan osa tehdä FRMonilla. Alun perin ei ollut selvillä, 

kuinka paljon dataa voidaan saada pelkällä FRMonilla radioyksiköstä. Nyt tämä on selvinnyt ja 

vaikka dataa ei saada paljon, kuitenkin nyt tiedetään, mitä dataa saadaan FRMonilla. Jatkossa on 

mahdollista tehdä skriptejä, jossa käytetään FRMonia ja rekistereitä yhdessä. Nyt skriptiäni hyö-

dyntämällä olisi mahdollista tehdä pohja skriptille, jossa FRMonilla haetaan data, mitä sillä saa-

daan, ja loput haettaisiin rekisteriosoitteilla, jolloin koko skriptiä ei tarvitsisi tehdä aina uudestaan. 
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Työ oli mielestäni mielenkiintoinen ja riittävän haastava. Alussa haastetta toi FRMonin ja Bashin 

käyttäminen yhdessä. Kun sain ratkaistua tämän ongelman ja yhteiskäyttö toimi hyvin, sujui lopun 

skriptin tekeminen FRMonilla melko suoraviivaisesti. Seuraavana ongelmaksi muodostui pelkän 

tarvittavan datan ottaminen vastausviestistä, koska tarvittavan datan rakenne ei ole sama koko 

ajan. Tämän jälkeen haastetta toi liian pitkä suoritusaika, noin 17 sekuntia. Muutin skriptiäni niin, 

että käytin saman toiminnon tekemiseen toista tapaa, joka oli nopeampi. Suoritusaika putosi noin 

6 sekuntiin. Suurin haaste on tulostus. On vaikea tehdä hieno tulostus terminaaliin, kun ei tiedä 

tulostettavan datan määrää. Tein tulostuksen näyttämään mahdollisimman järkevältä radiomal-

lissa, jota käytin työssä. 

 

Olen tyytyväinen työni lopputulokseen ja saavutin työlle asetetut tavoitteet. Hieman harmittamaan 

jäi saatavan datan määrä, vaikka alun perin oli jo tiedossa, että FRMonilla ei paljon dataa saada. 

Oletin kuitenkin, että dataa olisi saatu FRMonilla hieman enemmän, kuin loppujen lopuksi saatiin. 
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