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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Ajuri Ohjelmistokomponentti, jonka avulla käyttöjärjestelmä ja 

laite kommunikoivat keskenään. 

Intuitiivinen Välittömästi tajuttu, näkemyksellinen, itsestään selvä. 

Live stream Median toistaminen realiaikaisesti tietoliikenneyhteyden yli 

mSorter Mailroom Assistant -järjestelmän komponentteihin kuuluva 

manuaalinen lajitteluasema, jonka toiminnallisuus 

perustuu joko optiseen merkin tunnistukseen eli OCR-

tekniikkaan tai viivakoodiin. 

OCR Optical character recognition eli optinen merkkitunnistus tai 

tekstintunnistus,  joka muuntaa erilaisia asiakirjoja 

muokattavissa ja haettavissa oleviksi tietoiksi. 

Polywrap Yleensä muoviin käärittyjä lähetyksiä 

Putty Terminaaliohjelma, jolla saa komentokehotetapaisen 

etäyhteyden tietokoneeseen. 

Regular expression Säännöllinen lauseke on menetelmä, jota käytetään 

ohjelmoinnissa vastaamaan  syötetekstiä. 

Responsiivinen Käytettävään laitteeseen ja sen näyttöön mukautuva 

RFID RFID tarkoittaa radio-taajuusidentifikaatiota. RFID viittaa 

pienestä sirusta ja antennista koostuviin laitteisiin, joilla 

pystytään kuljettamaan 2000 tavua tai vähemmän.  

Shipment Details Lähetyksen yksityiskohdat -ikkuna, jota käytetään 

lähetyksen lisätietojen syöttämiseen 

SNAPI SNAPI on kehityskirjasto, jota käytetään USB-tiedonsiirron 

toteuttamiseen skannerin (viivakoodinlukijan) ja Windows-

työaseman välillä. 
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Thumbnail Pienoiskuva, joka edustaa suurempaa kuvaa 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Notta Systems toimittaa postitukseen liittyviä ratkaisuja ja sovelluksia asiakkaille 

sekä Suomessa että ulkomailla. Notta Systemsin asiakas Novartis tarvitsi ratkaisun 

käytössään olevan mitoituslaitteen (Mettler Toledo) käyttämiseen Notta Systemsin 

Mailroom Assistant -järjestelmässä, jossa tietoja tuodaan mitoituslaitteesta 

käyttöliittymään ja lopulta ne tallennetaan palvelimelle. Parcelcube-mitoituslaitteen 

ja kuvantamislaitteiden integroinnit olivat uusia ominaisuuksia Registrar Codeen.  

1.2 Työn tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli integroida lähetysten manuaaliseen 

rekisteröintiasemaan eli Registrar Codeen erilaisia kuvantamis- ja 

dimensiointilaitteita. Dimensiointilaitteiden integroinnin tarkoituksena oli saada 

talteen lähetysten painoarvot ja, riippuen dimensiointilaitteesta, myös tilavuusarvot 

rekisteröinnin aikana. Kuvantamislaitteilla tarkoitus oli ottaa kuvia rekisteröitävistä, 

varsinkin rikkoontuneista, lähetyksistä käyttäen kiinteää ja/tai toissijaista 

kuvantamislaitetta. Laite voi olla kamera tai viivakoodinlukija, jossa on kuvanotto-

ominaisuus tietyssä tilassa. Kuvantamislaitteiden yhdistäminen 

rekisteröintijärjestelmään helpottaa asiakaspalautteiden ja virhetoimintojen 

käsittelyä. 

1.3 Työn rakenne 

Opinnäytetyön toisessa luvussa esitellään Mailroom Assistant -järjestelmää ja 

vastataan kysymyksiin, mikä se on, mistä se koostuu, mitä se ratkaisee, mitkä ovat 

järjestelmän komponentit. Lopuksi kerrotaan järjestelmän käytettävyydestä. 

Luvussa kolme kerrotaan integroitujen kuvantamis- ja dimensiointilaitteiden 

valmistajista, laitteiden teknisistä ominaisuuksista ja yleisistä käyttöliittymistä. 
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Neljännessä luvussa kerrotaan askeleet, joiden kautta tämä opinnäytetyö on 

toteutettu.  

Viimeisessä luvussa on yhteenveto ja pohdinta työn onnistumisesta. 

1.4 Yritysesittely 

Notta Systems Oy on vuonna 2006 perustettu ICT-alan yritys, jonka päätoimipaikka 

sijaitsee Seinäjoella. West Coast Investments -konserniin kuuluvalla Notta 

Systemsilla on 20 työntekijää ja noin kahden miljoonan euron liikevaihto. Notta 

Systemsin päätuote on postinkäsittelyratkaisu Mailroom Assistant, jonka 

muodostavat rekisteröintiasemat, lajitteluasemat, osoitetietokanta ja 

helppokäyttöiset web- ja mobiilipohjaiset seurantavälineet. Mailroom Assistant -

järjestelmä helpottaa postialan ammattilaisten elämää. Järjestelmä tehostaa 

toimintaa automatisoimalla ja poistamalla muistinvaraisia työtehtäviä. Notta 

Systems Oy:n asiakkaita ovat mm. Posti, Novartis, Roche, ISS, Zürcher 

Kantonalbank ja Matkahuolto. (Mailroom Assistant [Viitattu 1.12.2017].). 
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2 MAILROOM ASSISTANT 

 

Kuva 1. Mailroom Assistant -prosessikaavio (Mailroom Assistant [Viitattu 
12.2.2018].) 

 

Tunnistus- ja rekisteröintiasemat, lajitteluasemat, osoitetietokanta ja 

helppokäyttöiset web- ja mobiilipohjaiset seurantavälineet muodostavat Mailroom 

Assistantin. Mailroom Assistantin avulla muutetaan muistiin perustuvia toimintoja 

tietokoneavusteisiksi. Näin saadaan minimoitua virheiden määrää. Mailroom 

Assistantin tehokkaan automaattisen käsittelyn ansiosta osoitteenmuutokset ja 

uudelleenohjaukset eivät tuota ongelmaa. Lähetykset käsitellään aina samalla 

tavalla ja kaikki lähetykselle tehdyt toimenpiteet tallenetaan järjestelmän 

tietokantaan. Mailroom Assistantilla voidaan rekisteröidä, lajitella ja seurata 

lähetyksiä. Kansalliset postit ja kaupalliset toimijat sekä muut postiyritykset 

hyödyntävät edellä lueteltuja ratkaisuja. Järjestelmän avulla on mahdollista seurata 

lähetys- ja vastaanottoprosesseja. Mailroom Assistantia voidaan helposti muokata 

asiakkaiden tarpeiden muuttuessa. Näin lisätään tuottavuutta ja säästetään 

työaikaa poistamalla muistiin perustuvat toiminnot sekä minimoimalla virheiden 

määrää. (Mailroom Assistant [Viitattu 12.2.2018].) 
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2.1 Järjestelmän komponentit 

 

Kuva 2. Mailroom Assistant -järjestelmän komponentit (Mailroom Assistant [Viitattu 
12.2.2018].) 

2.1.1 Registrar OCR 

 

Kuva 3. Registrar OCR -yksikkö (Mailroom Assistant [Viitattu 12.3.2018].) 
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Registrar OCR on tekstintunnistusyksikkö, jota käytetään tunnistamiseen, 

rekisteröintiin ja tarran tulostamiseen saapuville lähetyksille. Myös lähetyksen paino 

voidaan tallentaa lähetyksen tietoihin rekisteröinnin aikana. Tyypillisesti Registrar 

OCR -yksikköä käytetään saapuvien kirjeiden rekisteröimiseen suurissa kohteissa 

(yli 2000 lähetystä päivässä). (Mailroom Assistant [Viitattu 12.2.2018].) 

Laite on varustettu integroidulla vaa’alla, tarratulostimella, kosketusnäytöllä ja 

viivakoodinlukijalla. Laitteessa on myös tuki ulkoiselle teollisuustulostimelle. 

Registrar OCR -yksikön avulla saadaan käsiteltyä kirjeitä, pehmustettuja kirjekuoria, 

aikakauslehtiä, polywrapeja, pieniä paketteja ja maxi-kirjeitä, jopa B4-kokoon 

saakka (250 x 353 millimetriä). (Mailroom Assistant [Viitattu 12.2.2018].) 

2.1.2 Registrar Code  

Registrar Code on Windows-ohjelma, jota käytetään tarran (label) tulostamiseen ja 

lähetysten rekisteröimiseen käsin. Lähetyksen vastaanottaja etsiminen 

tietokannasta on yksinkertaista ja nopeaa toimintaa intuitiivisella ja 

helppokäyttöisellä käyttöliittymällä, jossa on yksi hakukenttä. Tunnistamisen jälkeen 

ohjelma tulostaa tarran, joka kiinnitetään lähetykseen. Riippuen materiaalityypistä, 

voidaan rekisteröidä jopa 400 lähetystä tunnissa. Nopea, täsmällinen ja tarkka 

rekisteröinti voidaan tehdä millä tahansa tietokoneella, jossa on Windows 7 tai 

uudempi käyttöliittymä. Mitä tahansa Windows-yhteensopivaa tulostinta voidaan 

käyttää tarran tulostamiseen. (Mailroom Assistant [Viitattu 13.2.2018].) 

Registrar Codessa on tuki erilaisille vaaoille ja dimensiointi- sekä 

kuvantamislaitteille. Laitteita ovat mm. teollisuuskäyttöön tarkoitetut kamerat, USB-

Web-kamerat ja viivakoodinlukijat, joilla on mahdollista ottaa kuvia 

viivakoodinlukijan ollessa kuvatilassa. (Mailroom Assistant [Viitattu 13.2.2018].) 

Seuraavassa kuvassa neljä oikealla ylhäällä näytetään dimensiointilaitteelle 

asetetun lähetyksen senhetkiset paino- ja tilavuusarvot sekä oikealla alhaalla 

lähetyksestä otettujen kuvien määrä. 
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Kuva 4. Registar Coden pääikkuna  
 

Aluksi valitaan materiaalityyppi ja kuriiri ohjelman käyttöliittymän vasemmasta 

ylänurkasta, tiedot haetaan suoraan palvelimelta. Käyttöliittymässä saattaa tulla 

lisäasetuksia lähetyksen kuriirille, ne tulevat näkyviin vasta kuriirin valinnan jälkeen. 

(Mailroom Assistant [Viitattu 13.2.2018].) 

Sen jälkeen etsitään vastaanottaja osoitekirjasta syöttämällä vastaanottajan nimi 

hakukenttään ja  tarvittaessa lisätään lisätietoja erillisiin ponnahdusikkunoihin, jotka 

avautuvat näyttöön riippuen materiaalityypistä ja/tai tehdyistä valinnoista. (Mailroom 

Assistant [Viitattu 13.2.2018].) 

Vastaanottajat haetaan osoitekirjasta monipuolisen haun avulla. Valinta tehdään 

kaksoisnapauttamalla tulosta, joka tulee näkyviin hakukentän alapuolella olevaan 

tuloskenttään. Vastaanottajan tiedot voidaan myös syöttää käsin kentässä olevan 

näppäimistöpainikkeen avulla. (Mailroom Assistant [Viitattu 13.2.2018].)  

Shipment details -ikkunassa näytetään jo kerätyt tiedot lähetyksestä, ja tässä 

ikkunassa lähetykseen voidaan tarvittaessa lisätä lisätietoja. Materiaalityyppiä 

voidaan vaihtaa ja näyttää  lähetyksen reaaliaikaista paino- tai tilavuusarvoja, mikäli  

vaaka tai dimensiontilaite on kytketty tietokoneeseen ja tehty tarvittavat  asetukset. 

Kun muut kentät on muokattu ja lähetys otettu vaa’asta tai dimensiointilaitteesta, 

rivin tiedot lukitaan. (Mailroom Assistant [Viitattu 13.2.2018].) 
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Lähetyksen koostuessa useammasta osasta, jokainen osa rekisteröidään erikseen. 

Uudet rivit lisätään painamalla Add-painiketta tai automaattisesti, kun käyttäjä laittaa 

uuden lähetyksen mittauslaitteeseen ja laitteesta tulevat painoarvot vakiintuvat. 

Tämä toiminto edellyttää edellisen lähetysrivin olevan hyväksytty. (Mailroom 

Assistant [Viitattu 13.2.2018].) 

 

 

Kuva 5. Shipment details -ikkuna, jossa näytetään lähetyksen tiedot 
 

Registrar Code tukee myös kuvantamislaitteita, kuten kameroita ja 

viivakoodinlukijoita. Ohjelma tunnistaa automaattisesti tietokoneeseen kytkettyjä 

kuvantamislaitteita. Tässä työssä on käytetty Logitechin USB-Web-kameroita ja 

Zebran langallista ja langatonta viivakoodinlukijaa. Kameraikkuna avataan 

automaattisesti, jos kuvantamislaitteena käytetään pelkästään viivakoodinlukijaa, 

muuten kameraikkuna saadaan auki ohjelman pääikkunaan näkyviin tulleesta 

kamerakuvakkeesta tai Shipment details -ikkunassa olevasta kamerakuvakkeesta. 

Kameraikkunaan näkyviin tulleista kameroista valitaan yksi, jolla halutaan ottaa 

kuvia, ja kuvat otetaan painamalla plus(+)-painiketta. Otetut kuvat voidaan 

esikatsella ja poistaa sekä tarvittaessa ottaa lisää kuvia kameraikkunassa. Kuvien 

ottaminen Zebran viivakoodinlukijoilla tapahtuu myös samassa kameraikkunassa. 

Viivakoodinlukija asetetaan kuvatilaan painamalla viivakoodinlukijan kuvaketta 
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kameraikkunassa. Viivakoodinlukijan senhetkinen tilaa tiedetään vihreästä 

viivakoodinlukijan kuvakkeesta. Tilanvaihto tapahtuu joko klikkaamalla kuvaketta tai 

painamalla näppäinyhdistelmää. Viivakoodilukijalla otetut kuvat tulevat välittömästi 

esikatseluikkunaan ja siellä niitä käsitellään. Haluttu kuva saadaan esikatseluun 

valitsemalla se. Kuvat poistetaan painamalla otetun kuvan oikeassa ylänurkassa 

olevaa x-painikketta. Otettujen kuvien määrä näytetään käyttäjälle 

kamerakuvakkeen edessä olevalla luvulla sekä pääikkunassa että Shipment details 

-ikkunassa. (Mailroom Assistant [Viitattu 13.2.2018].) 

 

 

Kuva 6. Kameraikkuna, jossa on sekä viivakoodinlukijalla että kameralla otettuja 
kuvia 

 

Jos rekisteröityvistä lähetyksistä halutaan ottaa talteen paino- ja tilavuusarvoja, 

ohjelman käynnistymisen jälkeen siirrytään Asetukset-paneeliin ja sen jälkeen 

Devices-välilehdelle. Scale-välilehdellä valitaan mittauslaite, jolla halutaan 

lähetyksen paino- ja tilavuusarvoja käyttöliittymään näkyville. Sarjaportti, 

tiedonsiirtonopeus ja muut tarvittavat asetukset tehdään riippuen käytettävästä 

mittauslaitteesta ja lopuksi tallennetaan valitut asetukset painamalla Save-

painiketta. Asetuksien tallentamisen jälkeen käyttöliittymään tulee näkyviin 

tarvittavat elementit, joissa näytetään paino- ja tilavuusarvot. Arvot päivittyvät sen 

mukaan kun ne muuttuvat. 
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2.1.3 mSorter OCR 

 

Kuva 7. mSorter OCR 240 LF (Mailroom Assistant [Viitattu 22.03.2018].) 
 

mSorter OCR -laitteet ovat OCR-tapaan (Optical Character Recognition) eli 

tekstintunnistukseen perustuvia lajitteluasemia, joilla on standardit lajitteluhyllyt eli 

160 tai 240. Kaksi kaarevaa kehystä ja niiden keskellä oleva tekstintunnistusyksikkö 

sekä näiden lisäksi integroitu vaaka, tarratulostin, kosketusnäyttö ja 

viivakoodinlukija muodostavat laitteen kokonaisuuden. (Mailroom Assistant [Viitattu 

22.03.2018].) 

mSorter OCR -laitteet sopivat parhaiten kirjeiden, pehmustettujen kirjeiden, 

aikakauslehtien, polywrappien, pienten pakettien ja B4-kirjeiden käsittelyyn. 

mSorter OCR -laitteita käytetään sekä lajitteluun että rekisteröintiin. (Mailroom 

Assistant [Viitattu 11.2.2018].) 
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2.1.4 mSorter Code 

 

Kuva 8. mSorter Code 160 LF (Mailroom Assistant [Viitattu 21.03.2018].) 
 

mSorter Code -laitteet ovat viivakoodipohjaisia lajitteluasemia, jossa on lajitteluhyllyt 

standardilaatikoilla. Kaksi kehystä ympäröivät keskellä olevaa pääyksikköä, 

laitteeseen on myös integroitu vaaka ja tarratulostin. Laite on varustettu 

kosketusnäytöllä, teollisuusviivakoodinlukijalla ja käsiviivakoodinlukijalla. (Mailroom 

Assistant [Viitattu 21.3.2018].) 

mSorter Code -laitteet sopivat parhaiten kirjeiden ja pienten pakettien käsittelyyn. 

Lähetyksissä tulee olla tunniste, joka ilmaisee toimitusosoitteen tai lajittelusijainnin. 

(Mailroom Assistant [Viitattu 21.3.2018].) 
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2.1.5 eDelivery 

 

Kuva 9. Vastaanottajan kuittaus kuriirin älypuhelimen näyttöön (Mailroom Assistant 
[Viitattu 9.3.2018]) 
 

eDelivery on kuriireille tarkoitettu mobiilisovellus, jonka avulla kuriirit toimittavat ja 

noutavat lähetyksiä sekä rekisteröivät ne paikkoihin tai kontteihin. Sovelluksen 

avulla kuriirit voivat myös päivittää lähetyksien tilat. (Mailroom Assistant [Viitattu 

17.2.2018].) 

eDelivery-sovelluksella on mahdollista ottaa kuvia älypuhelimen kameralla joko 

lähetyksestä tai vastaanottajasta. Otetut kuvat lähetetään palvelimelle.  

Vastaanottaja voi kuitata lähetyksen älypuhelimen näyttöön. Älypuhelimen kameraa 

voidaan myös käyttää tunnistamaan lähetykset lukemalla viivakoodia tai QR-koodia. 

(Mailroom Assistant [Viitattu 17.2.2018].) 
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2.1.6 Track and Trace 

 

Kuva 10. Track and Trace -näkymä (Mailroom Assistant [Viitattu 10.3.2018]) 
 

Track and Trace on web-pohjainen käyttöliittymä, joka on tarkoitettu lähtevien ja 

saapuvien lähetysten seurantaan. Seurattava lähetys voidaan etsiä 

käyttöliittymässä joko lähettäjän tai vastaanottajan nimellä, osoitteella, sisäisellä 

tunnisteella tai kuljettajan tunnuksella. Käyttöliittymä koostuu osoitekirjanäkymästä 

ja seurantanäkymästä. Osoitekirjanäkymässä ylläpidetään vastaanottajat ja 

osoitteet. Seurantanäkymässä valvotaan lähetykset ja tarkastellaan niiden tilaa. 

(Mailroom Assistant [Viitattu 18.2.2018].) 
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2.1.7 Sender 

 

Kuva 11. Sender, lähtevien lähetyksen rekisteröintinäkymä (Mailroom Assistant 
[Viitattu 10.3.2018]) 

 

Sender on lähtevien lähetyksien rekisteröintiin tarkoitettu web-pohjainen sovellus, 

johon on integroitu kuriirien kuten DHL:n jatkuvasti päivittyvä seurantajärjestelmä. 

Näin saadaan rekisteröidyt lähetykset rekisteröitymään myös kuriireilla. Tarvittavat 

dokumentit saadaan tulostettua automaattisesti sekä siirrettyä lähettäjän 

laskutustiedot  DHL:lle. (Mailroom Assistant [Viitattu 19.2.2018].) 

2.2 Käytettävyys 

Käytettävyyden periaate on, että tuotteen käyttö onnistuisi kaikilta käyttäjiltä 

vaatimatta erityistaitoja. Käytettävyydellä on neljä ominaisuutta: havaittavuus, 

toimivuus, yksinkertaisuus ja virheiden minimointi. (Lidwell, Holden & Butler 

2010,16.) 

Havaittavuudella tarkoitetaan tuotteen ymmärrettävyyttä aistien perusteella. 

Havaittavuutta voidaan yksinkertaisesti parantaa käyttämällä kuvia ja tekstiä 

yhdessä. Toimivuuden tarkoituksena on, että tuotetta voidaan käyttää riippumatta 

fyysisistä ominaisuuksista. Toimivuutta voidaan parantaa minimoimalla toistuvat 

toimenpiteet ja tehtävä fyysinen työ, valvonnan käytön helpottaminen hyvillä 
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käyttömahdollisuuksilla ja asettamalla rajoituksia. Ylipäätään tekemällä 

käyttöliittymästä helppokäyttöinen. Yksinkertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki 

ymmärtävät ja osaavat käyttää tuotetta helposti riippumatta aikaisemmista 

kokemuksistaan ja tiedoistaan. Keinoja yksinkertaisuuden parantamiseen ovat: 

turhien mutkien poistaminen, tuotteen selkeys, suoraviivaisuus ja johdonmukaisuus, 

vain tarpeellisten tietojen esittäminen ja palautteen antaminen käyttäjälle tehdyn 

toiminnon jälkeen. Virheiden syntymistä voidaan ehkäistä käyttämällä varoituksia, 

vahvistuksia ja rajoituksia sekä antamalla käyttäjälle mahdollisuuksia peruuttaa 

tehtyjä toimintoja. (Lidwell, Holden & Butler 2010,16.) 

Käyttöliittymien suunnittelussa on pyritty panostamaan käytettävyyteen ja 

ergonomiaan. Eniten käytetyissä toiminnoista on pyritty saamaan intuitiivisiä, 

helposti saavutettavia ja tarpeeksi isoja, että niitä voidaan käyttää myös 

kosketusnäytöllä. Käyttöliittymän värit ja symbolit on valittu siten, että saavutetaan 

näytöllä käyttäjäystävällinen kontrasti ja samalla saadaan visuaalisesti miellyttävä 

käyttöliittymä. Jos lähetyksessä on useampia osoitealueita, saattaa järjestelmä 

tunnistaa niistä esimerkiksi lähettäjän osoitteen. Tällöin haluttu vastaanottajan 

osoite voidaan valita koskettamalla sitä näytöllä. Tehokas laitteisto ja älykäs 

ohjelmisto  tekevät käyttöliittymästä nopeakäyttöisen ja responsiivisen. (Mailroom 

Assistant [Viitattu 19.2.2018].) 

Mailroom Assistant on palvelinkeskeinen ja lähinnä web-pohjainen järjestelmä, joka 

välittää ainoastaan tarvittavan datan verkon yli. Järjestelmä on muotoiltu 

responsiiviseksi ja käyttökelpoiseksi kaikilla sovelluksilla ja web-käyttöliittymillä ja 

vasteaika vaihtelee 0,1–1 sekunnin välillä. (Mailroom Assistant [Viitattu 22.1.2018].) 

Web-käyttöliittymässä olevat valikot on muotoiltu helppokäyttöiseksi ja toiminnot 

ovat käyttäjien nähtävissä käyttöoikeuksien perusteella. Vastaavasti 

asiakassovellukset ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja suoraviivaisia ja tarvittava 

navigointi ja klikkaukset pidetään minimissä. (Mailroom Assistant [Viitattu 

20.2.2018].) 

Pakolliset kentät merkitään keltaisella värillä ja numerokentät vihreällä, syötettyjen 

arvojen ollessa oikein. Kentät merkitään punaisella, kun syötetyt arvot ovat 
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virheellisiä. Punainen suorakaide pakollisen kentän ympärillä varoittaa puuttuvasta 

pakollisesta arvosta. (Mailroom Assistant [Viitattu 22.1.2018].) 

Kaikki käyttäjän syöttämät arvot vahvistetaan ja virheelliset arvot ilmoitetaan 

virheilmoituksilla. Myös numeeristen arvojen ja sähköpostiosoitteiden muodot 

vahvistetaan. Järjestelmä pystyy toipumaan kaikista syöttövirheistä. Tärkeät 

toiminnot, kuten datan poisto, on vahvistettava käyttäjän toimesta. (Mailroom 

Assistant [Viitattu 22.1.2018].) 
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3 KÄYTTÖLIITTYMÄT YLEISELLÄ TASOLLA  

3.1 Yleiset käyttöliittymät  

Mittauslaitteet kytketään järjestelmään COM- (RS232) ja USB-väyläratkaisuja 

käyttäen. Kullekin laitteelle muodostetaan omat luokkansa projektiin ja lisätään 

tarvittavat metodit yhteyden aloittamiseen, vastaanotettujen tietojen lukemiseen ja 

oikeiden arvojen poimimiseen sekä yhteyden sulkemiseen, kun prosessi loppuu. 

COM-portin käyttö on normaali eli Asetukset-paneelissa valitaan portti, johon laite 

on kytketty, asetetaan siirtonopeus, joka on 9600 Parcelcuben ja Mettler Toledon 

käytössä, ja 34800 työssä GenericScalena testatussa vaa’assa. Asetuksissa ei 

käytetä pariteettibittiä, mutta käytetään kahdeksan databittiä ja yksi stop-bitti.  

USB-laitteiden, kuten USB-Web-kameroiden ja viivakoodinlukijoiden, käyttöön 

ottamiseen tarvitaan laitteiden ajurit ja alustukset. Laitevalmistajien sivuilta etsitään 

oikeat ajurit kyseisille laitteille ja asennetaan tietokoneeseen, joissa laitteet 

käytetään. Tässä työssä käytetyt Logitechin USB-Web-kamerat käyttävät USB 2.0 

-standardia ja Zebran langallinen viivakoodinlukija käyttää USB 3.0 -standardia. 

Langallisella viivakoodinlukijalla otettujen kuvien siirtonopeus käyttöliittymään on 

huomattavasti nopeampaa USB 3.0 -paikassa kuin USB 2.0 -paikassa. 

3.2 Vaakojen ominaisuudet 

Seuraavassa kerrotaan yleistä tietoa tässä työssä käytettyjen vaakojen ja 

dimensiointilaitteiden valmistajista ja historiasta. Lopuksi käsitellään laitteiden 

teknisiä ominaisuuksia. 

3.2.1 Parcelcube 

Parcelcube 900 on DimWei Group Oy:n kehittämä staattinen mitoitusjärjestelmä. 

DimWei Group Oy on valmistanut ulottuvuus-, mitoitus- ja kuutiojärjestelmiä 

vuodesta 2009 asti. Parcelcube™ luotiin vuonna 2012. Yritys valmistaa mm. 
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viivakoodinlukijoita, kosketusnäyttötietokoneita ja tarratulostimia. (Parcelcube 

2015). 

Parcelcube-mitoitusjärjestelmästä on saatavilla Parcelcube 900-, Parcelcube 

900XL- ja Parcelcube 900/900XL Mobile -mallit. Tässä työssä käytettiin Parcelcube  

900 -mallia (Kuva 12). (Parcelcube 2015.). 

 

Kuva 12. Parcelcube 900 (Parcelcube 2015). 
 
Parcelcube 900 -mallia voidaan käyttää tuotteiden paino- ja tilavuusarvojen 

mittaamiseen, pienissä ja suurimmissä lähetysoperaatioissa varastoissa tai 

myyntipisteiden tiskeillä. (Parcelcube 2015). 

Seuraavassa kuvassa on esitetty Parcelcube 900 -mallin teknisia ominaisuuksia. 
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Kuva 13. Parcelcube 900 -mallin tekniset ominaisuudet (Parcelcube 2015). 
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3.2.2 Mettler Toledo 

Mettler Toledo on vuonna 1989 luotu maailmanlaajuinen tarkkuusmittarien 

valmistaja laboratorio-, teollisuus- ja elintarvikealan sovelluksiin. Päätoimipaikka on 

Greifensee, Sveitsissä ja yhtiö tarjoaa  tarkkoja välineitä ja palveluja monille 

sovelluksille tutkimus- ja kehitystoiminnassa, laadunvalvonnassa, tuotannossa, 

logistiikassa ja vähittäiskaupassa ympäri maailmaa. Yhtiö tarjoaa myös erilaisia 

analyyttisiä välineitä, prosessin analyysivälineitä ja loppupään tarkastusjärjestelmiä. 

Yhtiössä suunnitellaan välineitä pelkän tiedon keräämisen lisäksi myös 

helpottamaan kerättyjen tietojen käsittelyä ja siirtämistä asiakkaiden hallinnassa 

oleviin tietojärjestelmiin. (Mettler Toledo [Viitattu 9.3.2018].) 

Mettler Toledon tuotantolaitokset sijaitsevat Yhdysvalloissa, Saksassa, Isossa-

Britanniassa, Sveitsissä ja Kiinassa. Näin yhtiö on lähellä asiakkaitaan, ei 

pelkästään logistisesta näkökulmasta vaan pystyy myös reagoimaan asiakkaidensa 

tarpeisiin nopeasti. (Mettler Toledo [Viitattu 10.3.2018].) 

 

 

Kuva 14. Mettler Toledo Bench Scale ICS425s-B120/t/M (Mettler Toledo [Viitattu 
19.03.2018].) 
 

Kuvassa 15 esitetään tässä työssä käytetyn Mettler Toledo vaa’an teknisiä 

ominaisuuksia. 
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Kuva 15. Mettler Toledo Bench Scale ICS425s-B120/t/M -mallin tekniset 
ominaisuudet (Mettler Toledo [Viitattu 19.03.2018].) 

3.3 Kameroiden ominaisuudet 

Tässä työssä käytettiin Logitechin kahta eri USB-web-kameraa. Logitech on 

perustettu vuonna 1981 Sevitsissä. Yritys suunnittelee ja valmistaa tietokoneiden 

oheislaitteita. Yrityksen ensimmäinen  tuote on ollut hiiri, joka on siihen aikaan ollut 

täysin uusi keksintö. Aikojen myötä yritys on suunnitellut muitakin tuotteita. Nykyään 

Logitech tarjoaa laajaa valikoimaa laitteita, joita hyödynnetään tietokoneissa ja 

muissa viihdejärjestelmissä. Yritys suunnittelee myös langattomia ja langallisia 

oheislaitteita, joita myydään lähes kaikissa maissa. Tietokone- ja viihdejärjestelmän 

ohjaukset mm. pelit, internet-viestintä ja digitaalinen musiikki ovat Logitechin 

erityisiä painoalueita. (Logitech 2018c.). 

Kuvissa 16–19 esitellään käytettyjen USB-web-kameroiden teknisiä ominaisuuksia. 
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Kuva 16. Logitech HD Webcam C270 (Logitech 2018a) 
 

 

Kuva 17. Logitech HD Webcam C270, tekniset ominaisuudet (Logitech 2018a) 
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Kuva 18. Logitech HD Pro Webcam C920 (Logitech 2018b) 
 

 

Kuva 19. Logitech HD Pro Webcam C920, tekniset ominaisuudet (Logitech 2018b) 
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3.4 Viivakoodinlukijoiden ominaisuudet  

 

Kuva 20. Zebra Technologiesin historia (Zebra 2018c) 
 

Zebra perustettiin vuonna 1969 ja siihen aikaan yhtiön nimi oli "Data Specialties 

Incorporated". Yhtiö valmisti nopeita sähkömekaanisia tuotteita. Vuonna 1982 yhtiö 

painottui enemmän erikoislehtien tilaus- ja lipunmyyntijärjestelmiin ja vuonna 1986 

tuli "Zebra Technologies Corporation". Zebra Technologies Corporation valmisti 

ensimmäisen lämpötulostimen koko maailmassa. Zebra Technologies sijaitsee 

Lincolnshiressä, Illinoisissa, Yhdysvalloissa. Se valmistaa ja myy merkintä-, 

seuranta- ja tietokonepainotekniikkaa. Yhtiö valmistaa laajaa valikoimaa merkintä- 

ja painatustekniikoita, kuten RFID:tä ja reaaliaikaisia paikannusratkaisuja. (Zebra 

[Viitattu 20.3.2018].) 

Tässä työssä käytettiin Zebran sekä langallista että langatonta viivakoodinlukijaa ja 

kuvissa 22–25 näkyy laitteiden  teknisiä ominaisuuksia. 
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Kuva 21. Zebra DS3608-HP langaton viivakoodinlukija (Zebra 2018a) 
 

 

Kuva 22. Zebra DS3608-HP, fyysiset ominaisuudet (Zebra 2017) 
 



34 

 

 

Kuva 23. Zebra DS3608-HP -mallin suoritusominaisuudet (Zebra 2017) 
 

 

Kuva 24. Zebra DS3608-HP langattoman yhteyden ominaisuudet (Zebra 2017) 
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Kuva 25. Zebra DS3608-HP -mallin tulkinta alueet (Zebra 2017) 
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4 INTEGROINNIN TOTEUTUS  

Erilaisten dimensiointi- ja kuvantamislaitteiden integrointi aloitettiin mitoituslaite 

Parcelcuben integroinnilla. Laitteista saadaan lähetyksen pelkän painoarvon lisäksi 

myös tilavuusarvoja. Aluksi tutkittiin kyseisen integroitavan dimensiointilaitteen 

toimintatapoja, teknisiä ominaisuuksia ja vaihtoehtoja, kuinka dimensiointilaite 

saataisiin kytkettyä sovellukseen. Sarjaportin kautta vastaanotetun datan muodon 

selvittämisen jälkeen mietittiin ratkaisuja datan oikein poimimiseen. Lyhyen 

tutkimuksen jälkeen selvisi, että tarvitaan regular expression, jolla tarkastellaan 

merkkijonoa eli sarjaportin kautta tulevaa dataa, ja poimitaan oikeat arvot. Regular 

expressioinin muodostamisessa huomioidaan sarjaportin kautta tulevan datan 

muoto. Sen jälkeen testataan regular expressioinin toimivuutta ja yritetään saada 

käyttöliittymään lähetyksen reaaliaikaisia paino- ja tilavuusarvoja. Arvojen 

käyttöliittymään siirtämiseen, käyttöliittymässä näyttämiseen ja päivittämiseen 

niiden muuttuessa tarvitaan erilaisia metodeja, jotka keskustelevat keskenään. 

Dimensiointilaitteet Mettler Toledo ja GenericScale toimivat samalla periaatteella. 

Tilavuusarvoihin liittyvät toiminnot jätetään kokonaan pois, koska näistä 

dimensiointilaitteista saadaan pelkästään painoarvoja. Regular expression 

määritellään hieman eri tavalla. 

 

Kuvantamislaitteiden integrointi aloitetiin samoilla askelilla kuin 

dimensiointilaitteiden integrointia eli tutkittiin aluksi kyseisen laitteen teknisiä 

ominaisuuksia, käytettävää väyläratkaisua ja toimintatapoja. Projektiin lisättiin 

tarvittavat kirjastot kuvantamislaitteiden käyttöön ottamista varten, sen jälkeen 

luotiin kameraikkuna. Kameraikkunan oikeassa ylänurkassa näytetään 

tietokeneeseen kytketyt USB-web-kamerat, joilla käyttäjä voi ottaa kuvia. 

Kameraikkunassa olevaa esikatseluikkunaa käytetäään valitun USB-web-kameran 

live streamin näyttämiseen ja kuvien ottamiseen sekä otettujen kuvien käsittelyyn. 

Useamman kameran integroinnissa huomioitiin Asetukset-paneelin muotoilu, 

kameraikkunan käyttö  sekä erilaisilla kuvantamislaitteilla otettujen kuvien käsittely 

samassa käyttöliittymässä. Kaikki integorintitehtävät tehtiin Registrar Codeen. 
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4.1 Vaa’at 

Seuraavassa esitellään askeleet, joiden kautta ollaan vaa’at ja dimensiointilaitteen 

saatu käyttöön Registrar Codessa. Sen jälkeen näytetään Asetukset-paneeli kunkin 

laitteen osalta ja kerrotaan tarkemmin tarvittavista asetuksista, joiden kautta laitteet 

saadaan käyttöön. 

4.1.1 Parcelcuben käyttöönotto 

Parcelcube 900 -mallin integrointi aloitettiin tutustumalla laitteen teknisiin 

ominaisuuksiin, jotka löytyvät laitteen tuotekortista (Kuva 11). Putty-ohjelman avulla 

saatiin selville Parcelcube 900 -mallista sarjaportin kautta tulevan datan muoto.  

Projektiin lisättiin sarjaporttiluokka, jota tarvittiin tietyllä portilla vastaanotettujen 

käytössä olevien tietojen lukemiseen. Seuraavaksi luotiin Parcelcube-luokka, johon 

määriteltiin eri metodeja sarjaporttiyhteyden avaamiseen, sulkemiseen ja 

sarjaportin kautta tulevien tietojen lukemiseen sekä tietojen välittämiseen 

käyttöliittymään. 

Oikeiden arvojen poimimiseen käytetään regular expression -lauseketta. Regular 

expressioinilla tarkastellaan, kuuluuko jokin merkkijono lausekkeen määrittämään 

kieleen.  

Putty-ohjelmalla selvitettiin ensin datan muoto. Sen jälkeen määriteltiin regular 

expression suoraan Parcelcube-luokassa. Oikean regular expressioinin 

löytämisessä oli haasteita, koska aihe oli täysin vieras. ”(\d+(\.|,)\d+)” on käytetty 

regular expression, jolla tarkastellaan ensin, onko merkkijonossa desimaalilukua. 

Sen jälkeen tarkastellaan, onko pistettä tai pilkkua desimaaliluvun/lukujen jälkeen. 

Lopuksi vielä katsotaan, olisiko vielä desimaalilukuja pilkun tai pisteen jälkeen. 

Oletuksena tilavuusarvot ovat senttimetreinä ja painoarvo on kilogrammana. 

Painoyksikkö voidaan vaihtaa myös grammoiksi Asetukset-paneelissa. 
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Kuva 26. 4DIM eli Parcelcuben asetukset 
 

Asetukset-paneelissa käytetään Parcelcubesta nimitystä 4DIM. Parcelcube 900  

-mallista saadaan painoarvon lisäksi myös tilavuusarvoja. 4DIM-valinnan jälkeen 

valitaan myös oikea sarjaportti, johon laite on kytketty ja sen jälkeen siirtonopeus. 

Painikkeella ”Refresh ports” päivitetään saatavilla olevat sarjaportit laitteen ollessa 

kytketty tietokoneeseen ohjelman käynnistämisen jälkeen. Massapuskurin koolla 
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(Mass buffer size) määritellään, kuinka monta arvoa vaa’alta vastaanotetaan, ennen 

kuin sitä voidaan pitää vakiona. Asetettavan arvon suositetellaan olevan 2, mutta 

arvot 2–5 ovat hyväksyttäviä. Painoyksiköllä (Weight unit) määritetäään 

painoyksikkö, halutaanko arvot grammoina vai kilogrammoina. Oletuksena 

Parcelcube 900 -mallista arvot vastaanotetaan kilogrammoina. Ulottuvuusyksikkö 

(Dimension unit) on vakio, ja arvot saadaan sarjaportin kautta senttimetreissä. 

Vaakahystereesi (Scale hysteresis) määrittää, kuinka paljon painoarvon on 

muuututtava asetetulla mittayksikköllä vaa’alla/dimensiointilaitteella ennen kuin 

lisätään uusi rivi uutta lähetysosaa varten Shipment Details -ikkunassa. Oletusarvo 

on 0.01. Mittojen poikkeamat (Dimension offsets) eli mitoitusyksikköä kalibroidaan 

tunnetulla esineellä, mittasuhteiden eroja voidaan korjata poikkeamilla. 

4.1.2 Mettler Toledon käyttöönotto 

Notta Systemsin eräällä asiakkaalla käytössä olevasta vaa’asta tiedetään tulevan 

ainoastaan painoarvoja, joten Putty-ohjelmalla katsottiin aluksi, missä muodossa 

data tulee sarjaportin kautta. Sen jälkeen määriteltiin regular expression painoarvon 

poimimiseen. Toimintaperiaate on sama kuin Parcelcubessa. Vastaavanlainen 

luokka luotiin projektiin ja muodostettiin tarvittavat metodit Mettler Toledoa varten.  

 

Asiakkaan käyttämässä Mettler Toledo -versiossa ei erikseen ollut 

kalibrointipainiketta, joten koodissa määriteltiin Zero-komento eli sarjaportin kautta 

lähetetään kirjain Z, jota Mettler Toledo pystyy vastaanottamaan. Komennolla Z 

saadaan Mettler Toledo kalibroitua. 
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Kuva 27. Mettler Toledon asetukset 
 

Asetukset-paneeli Mettler Toledon osalta näyttää mittayksikkö (Weight unit)  

-kohtaan asti samalta kuin Parcelcubessa. Mettler Toledosta saadaan ainoistaan 

pisteellä erotettuja painoarvoja, joten regular expression määritellään koodissa 

Mettler Toledo -luokassa, ja dimensiointiasetukset poistetaan kokonaan. Kalibroi 

(Calibrate) -painikkeella vaaka saadaan kalibroitua nollaan. 
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4.1.3 GenericScalen käyttöönotto 

GenericScale eli geneerisellä ajurilla oli tarkoituksena saada painoarvoja talteen 

mistä tahansa COM/USB-väyläratkaisua käyttäen tietokoneeseen kytketystä 

vaa’asta, josta tulee pelkästään painoarvoja. GenericScale-luokan luominen ja 

toimivuuden testaaminen oli helpoin tehtävä koko projektissa, sillä kaikki tarvittavat 

askeleet oli jo tehty edellisille dimensiointilaitteille ja se oli melkein suoraan 

kopioimista Mettler Tolode -luokasta. Notta Systemsin toimistolla olevaa vaakaa 

alustettiin ensin ja sen jälkeen kytkettiin tietokoneeseen, ja testaus kesti vain 

muutamia minuutteja. Vaa’alle asetettiin testikappaleita ja ohjelman käyttöliittymään 

saatiin testikappaleiden painoarvoja. 



42 

 

 

Kuva 28. GenericScalen asetukset 
 

Asetukset-paneeli näyttää mittayksikkö (Weight unit) -kohtaan asti samalta kuin 

Parcelcubessa ja Mettler Toledossa. Dimensiointiasetukset poistetaan kokonaan, 

koska laitteesta saadaan ainoastaan painoarvoja sarjaportin kautta kuten Mettler 

Toledosta. Aseta regular expression (Set pattern) -kohtaan pyydetään käyttäjää 

asettamaan regular expression, jota käytetään vastaamaan pisteellä tai pilkulla 
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erotettuja painoarvoja. Vaaka lähettää tietoja sarjaliitännän kautta ja asetetulla 

regular expressionilla määritellään, miten painoarvot poimitaan datasta. 

4.2 Kamerat 

Tässä osiossa käydään läpi vaiheet, joilla on saatu USB-Web-kamera toimimaan 

halutulla tavalla Registrar Codessa. Sen jälkeen esitellään kameraikkuna ja 

kerrotaan kameraikkunan käytöstä. Lopuksi kerrotaan tarkemmin kameroiden 

asetuksista Asetukset-paneelissa. 

4.2.1 Logitech USB-Web -kameroiden käyttöönotto 

Registar Codeen lisättiin tuki kuvantamislaitteille ja  tarkoituksena oli, että otetaan 

kuvia lähetyksistä rekisteröinnin aikana varsinkin rikkimenneistä läheyksistä. 

 

Kuvantamislaitteiden integronti aloitettiin lisäämällä tarvittavat kirjastot projektiin 

kuvantamislaitteiden käyttöön ottamista varten, sen jälkeen luotiin kameraikkuna. 

Kameraikkunaan lisättiin esikatseluikkuna, jota käytetään myös live stream  

-ikkunana silloin kun otettua kuvaa ei ole valittu käsiteltäväksi tai on valittu jokin 

tietokoneeseen yhdistetty kamera käyttöliittymän oikeasta ylänurkasta. 
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Kuva 29. Tietokoneeseen yhdistetyt kamerat listataan kameraikkunan oikeaan 
ylänurkkaan 
 

Kameraikkunaan lisättiin painike, jota klikkaamalla otetaan kuvat ja thumbnail, johon 

lisätään lähetyksestä kameralla tai viivakoodinlukijalla otetut kuvat. Aluksi 

kameraikkuna avattiin ohjelman käynnistyksen yhteydessä, jos tietokoneeseen oli 

liitetty kuvantamislaite. Kuitenkin työn loppuversiossa haluttiin, että kameraikkuna 

ei aukea ohjelman käynnistyessä automaattisesti, vaan käyttäjä avaa 

kameraikkunan itse klikaamalla kamerakuvaketta, jos sille on tarvetta. Näin 

vältetään ylimääräisiä klikkauksia. Asetukset-paneeliin Devices-välilehden alle 

lisättiin Camera-välilehti kameran asetuksia varten.  
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Kuva 30. Kameroiden asetukset 
 

Tässä työssä käytetyt kamerat kytketään tietokoneen USB-väylään ja odotetaan, 

että Windows lataa ajurit ja viimeistelee asennusta. Onnistuneen asennuksen 

jälkeen kamerat saadaan Asetukset-paneelin Devices-välilehden alta löytyvään 

Camera-välilehden pudotusvalikkoihin näkyviin. Kiinteällä kameralla (Fixed camera) 

on yleensä parempi laatu ja se on kiinnitetty pöytään, jossa  lähetykset käsitellään. 
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Toissijainen kamera (Secondary camera) voi esimerkiksi olla USB-Web-kamera tai 

viivakoodinlukija, jossa on kuvanotto-ominaisuus. Sitä käytetään lähetyksen sivusta 

ottamaan kuvia, jos kiinteällä kameralla tätä toimintoa ei ole mahdollista suorittaa. 

Zebran viivakoodinlukijat eivät tule pudotusvalikkoon näkyviin, vaan ne tunnistetaan 

automaattisesti. Kohdassa 4.3 Käytetyt viivakoodinlukijat kerrotaan lisää Zebran 

viivakoodinlukijoiden ajurien asentamisesta ja laitteiden alustamisesta.  

 

Päivitä kamerat (Refresh Cameras) -painikkeella skannataan tietokone ja etsitään 

uusia kameroita, jotka on lisätty ohjelman käynnistyksen jälkeen. Jos niitä löytyy, 

lisätään kamerat pudotusvalikkoon ja sen jälkeen ne ovat valittavissa käyttöön. 

Kameran valinnan jälkeen aukeaa kameraikkuna ja live stream pyörii käyttöliittymän 

esikatseluikkunassa. Lähetys asetetaan käsittelypöydän yläpuolelle kiinnitetyn 

kameran alle ja tarvittaessa otetaan myös toissijainen kamera käyttöön. Toissijaista 

kameraa liikutetaan tarpeen mukaan oikeaan kohtaan ja lopuksi otetaan kuva 

painamalla painiketta. Jos käytetään viivakoodinlukijaa toissijaisena kamerana, 

liipaisimen painaminen viivakoodinlukijan ollessa kuvatilassa ottaa kuvan 

lähetyksestä ja otettu kuva siirretään käyttöliittymän esikatseluikkunaan. Otetut 

kuvat lisätään thumbnailiin. Otettuja kuvia pystytään esikatselemaan ja poistamaan 

myös jälkikäteen. Pelkän viivakoodinlukijan lisäksi on mahdollista kytkeä kaksikin 

kameraa, silloin käyttöliittymään tulee näkyviin elementit kummallekin kameralle 

erikseen. Samaan aikaan live streamit pyörivät kameraikkunan oikeassa 

ylänurkassa niille tarkoitetuilla elementeillä ja kuvat otetaan vain valitulla kameralla. 

 

Yhden USB-Web-kameran integrointi ei tuottanut sen kummempia ongelmia, mutta 

toisen USB-Web-kameran lisääminen samaan käyttöliittymään oli haasteellista. 

Haasteita oli mm. estää saman kameran valintaa Asetukset-paneelissa, 

kameroiden live streamit piti saada omille elementeille, esikatseluikkunan käyttö 

valitun kameran kanssa, otettujen kuvien käsittely samassa esikatseluikkunassa ja 

kuvantamislaitteiden poistaminen käytöstä kesken kaiken sekä viivakoodinlukijan ja 

kameroiden käyttö yhtä aikaa samassa käyttöliittymässä.  

 

Ongelmat saatiin ratkaistua perehtymällä asioihin tarkemmin ja syvällisemmin sekä 

etsimällä aiheeseen liittyviä esimerkkejä netistä. 
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4.3 Viivakoodinlukijat 

Tässä työssä käytetään Zebra/Symbol DS3608 -nimistä langallista ja langatonta 

viivakoodinlukijaa. Niiden ajurin asentamiseen tarvitaan tietokone, jossa on 

Windows 7 tai uudempi versio sekä  järjestelmänvalvojen oikeudet tietokoneeseen. 

Seuraavaksi selataan Zebran sivuille, etsitään ja ladataan oikea CoreScanner-ajuri 

eli 32- tai 64-bittinen riippuen käyttöjärjestelmästä. Ajuri saadaan asennettua 

koneelle helposti seuraamalla Zebra CoreScanner -ajurin asennustoimintoa. Ennen 

testausta alustetaan vielä viivakoodinlukija niin, että se toimii halutulla tavalla. 

Viivakoodinlukijan alustukset tehdään seuraavilla askeleilla: 

1. Selataan kansioon, johon ajuri on asennettu, ja etsitään kansiosta 

Config.xml-tiedosto. Avataan Config.xml-tiedosto järjestelmänvalvojana 

käynnistetyllä Notepadilla 

2. Tarkistetaan ja muokataan tarvittavia parametreja (liite 1) 

3. Käynnistetään CoreScanner-palvelu (service) manuaalisesti 

4. Kytketään viivakoodinlukija tietokoneeseen 

5. Selataan Zebran sivuille ja avataan viivakoodinlukijan käyttöohjeet. Sen 

jälkeen etsitään kohta ”APPENDIX B COUNTRY CODES” ja skannataan 

oikean maan QR-koodi, jotta viivakoodinlukija saadaan toimimaan oikein 

maakohtaisten tietojen mukaan. 

6. Skannataan ”Add Enter Key (Carriage Return/Line Feed)” QR koodi, jotta 

saadaan viivakoodinlukija lähettämään ”Enter” eli rivinvaihtoa sen jälkeen, 

kun viivakoodi on luettu. 

7. Asetetaan USB-laite SNAPIksi 

8. Testataan viivakoodilukijan toimivuutta avaamalla tekstieditori esimerkiksi 

Notepad. Skannataan mikä tahansa QR-koodi (ei alustus QR-koodia 

käyttöohjeista) ja odotetaan, että skannatun QR-koodin sisältö näkyy 

tekstinä tekstieditorissa rivinvaihtoineen. 

Käyttöliittymässä ei viivakoodinlukijoille ole erillisiä asetuksia eikä niitä tarvita, sillä 

ajurien asentaminen ja lukijoiden alustaminen riittää laitteiden käyttämiseen. 
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4.3.1 Zebran langallisen viivakoodinlukijan käyttöönotto 

Ensiksi on tehtävä alustukset (kohdan 4.3) mukaan. Kameran integroinnin jälkeen 

otetaan käyttöön Zebran langallinen viivakoodinlukija (Zebra/Symbol DS3608), jolla 

on mahdollista pelkästään viivakoodin lukemisen lisäksi myös ottaa kuvia 

lähetyksestä laittamalla viivakoodinlukija kuvatilaan. Projektiin lisätään luokka 

viivakoodinlukijaa varten. Viivakoodinlukijalla otettujen kuvien käsittelyyn käytetään 

samaa kameraikkunaa, johon lisätään elementit viivakoodinlukijaa varten. 

Viivakoodinlukijan oletustila on viivakoodin lukutila, mutta viivakoodin tilaa saadaan 

vaihdettua käyttöliittymään lisätyllä elementillä tai ohjelmaan lisätyllä 

näppäinyhdistelmällä. Käyttöliittymään lisättiin kaksi eri kuvaketta viivakoodilukijan 

tilan kuvaamiseksi. 

 

 

Kuva 31. Viivakoodinlukijan tilan valinta  
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Vihreällä värillä oleva viivakoodinlukija ja sen edessä oleva viivakoodi tai 

kamerakuvake ilmaisevat viivakoodinlukijan nykyistä tilaa. Viivakoodinlukijasta ei 

kuitenkaan saada live streamia toisin kuin USB-Web-kamerasta, mutta otettu kuva 

lisätään thumbnailiin ja näytetään esikatseluikkunassa heti kuvan ottamisen jälkeen. 

Kuvanoton jälkeen viivakoodilukijan tila palautuu takaisin viivakoodin lukutilaan, 

joten käyttäjän on asettava viivakoodinlukija uudestaan kuvatilaan, jos lähetyksestä 

halutaan ottaa lisää kuvia. Kuvat saadaan mustavalkoisina, mutta tarkoituksena on, 

että saadaan selville lähetykseen kiinnitetystä tarrasta lähettäjän/vastaanottajan 

tiedot sekä nähdään lähetyksen kunto. 

 

Kuvan ottamisessa odotetaan pari sekuntia viivakoodinlukijan liipaisimen 

painamisen jälkeen, mutta otetut kuvat saadaan sekunnissa käyttöliittymän 

esikatseluikkunaan käsittelyyn. Langallisella viivakoodinlukijalla otettujen kuvien 

laatu on melko hyvä ja otettujen kuvien siirtäminen käyttöliittymään 

kuvanottohetkestä on nopeampaa kuin langattomalla viivakoodinlukijalla. 

4.3.2 Zebran langattoman viivakoodinlukijan käyttöönotto 

Aluksi yhdistetään alusta ja viivakoodinlukija toisiinsa ja sen jälkeen tehdään 

alustukset (kohdan 4.3) mukaan. Langattoman viivakoodinlukijan toiminto on sama 

kuin langallisella viivakoodinlukijalla. Langattomalla viivakoodinlukijalla teknisten 

ominaisuuksien mukaan kuvia voidaan ottaa enintään 100 m:n päästä työasemasta, 

mutta huono puoli tässä tapauksessa on se, että kuvan siirtonopeus käyttöliittymään 

on huomattavasti hitaampaa riippuen viivakoodinlukijalle asetetusta resoluutiosta. 

Kuvan laatu ei myöskään ole niin hyvä kuin langallisella viivakoodinlukijalla. Jos 

halutaan saada selville lähetykseen kiinnitetystä tarrasta lähettäjän tai 

vastaanottajan tiedot, kuvia tulee ottaa noin 20 cm:n päästä huonoimmilla 

resoluutioilla. 
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5 YHTEENVETO JA POHDINTAA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli integroida Registrar Codeen erilaisia kuvantamis- 

ja dimensiointilaitteita. Työssä selitettiin Mailroom Assistant -järjestelmää ja 

vastatiin kysymyksiin, mitä se on, mitä se ratkaisee ja mihin sitä käytetään. Sen 

jälkeen käytiin läpi Mailroom Assistant -järjestelmän erilaisia komponentteja ja 

käytettävyyttä. Työssä käsiteltiin myös erilaisten kuvantamis- ja 

dimensiointilaitteiden ominaisuuksia ja niiden interointitapoja järjestelmään. Lopuksi 

esitettiin integrointitehtävien toteutusta erilaisten laitteiden osilta. 

Haastavin kohta mitoituslaitteiden integroinnissa oli rivien automaattisesti 

lisääminen, kun käyttäjä asettaa mitoituslaitteelle uuden lähetyksen, ja lukitseminen 

sekä hyväksyminen, kun lähetys otetaan pois mitoituslaitteesta. Myös arvojen 

päivittäminen yhtä aikaa sekä ohjelman pääikkunaan että Shipment details  

-ikkunaan oli hieman vaativa asia toteuttaa. Kameraikkunan käyttö useiden 

kuvantamislaitteiden kanssa yhtä aikaa oli myös hankalaa, mutta lopulta saatiin 

mitoituslaitteet integroitua järjestelmään ja kameraikkuna saatiin toimimaan 

halutulla tavalla useiden kuvantamislaitteiden olleessa kiinni tietokoneessa.  

Työn aikana opinnäytetyön tekijä on opiskellut uusia asioita, hakenut paljon tietoa 

internetistä ja tutkinut erilaisia esimerkkejä, joiden kautta on saatu ideaa oman työn 

etenemiseen. Tämä teki työstä mielenkiintoisen ja hyödyllisen, sillä opinnäytetyön 

tekijä on saanut syvempää tietämystä työssä käytetystä ohjelmointikielestä ja 

kehittänyt osaamistaan sekä on voinut kehittää omia vianselvitystaitojaan. 

Lopputuloksena saatiin Registrar Codeen lisäominaisuuksia, joita asiakkaat 

käyttävät mittaamaan lähetysten paino- ja tilavuusarvoja sekä ottamaan kuvia 

lähetyksistä rekisteröinnin aikana.  

Ohjelman nykyisessä versiossa USB-web-kameroiden resoluutioiksi asetetaan 

paras mahdollinen, mikä vaikuttaa otettujen kuvien kokoon ja käyttöliittymään 

siirtämisnopeuteen. Tulevaisuuden kannalta Asetukset-paneelin Camera-välilehteä 

olisi hyvä kehittää niin että asetuksiin voisi lisätä kyseisten kameroiden tukemia 

resoluutioita, joita käyttäjä pystyisi valitsemaan oman tarpeen mukaan.  Ylipäätään 
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työn aikana sovellukseen lisättyjä käyttöliittymiä voisi hiota ja tehdä niistä 

visuaalisesti miellyttävämpiä.  
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LIITTEET 

Liite 1: Config.xml-tiedosto 

 



1(1) 

 

Liite 1: Config.xml-tiedosto  

Alustuksessa muutetaan punaisella suorakaiteella merkityt kohdat seuraavasti: 

 <ENABLE> 1 </ENABLE> 

<SUFFIX1> 13 </SUFFIX1> 

<SDFSELECT> 1 </SDFSELECT> 
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