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1

JOHDANTO
Erilaisia älyvaateteknologiaa sisältäviä tuotteita löytyy kuluttajamarkkinoilta paljon. Tuotteilla halutaan esimerkiksi edistää terveyttä, hyvinvointia tai ergonomiaa ja niitä kehitetään muun muassa pelitarkoituksiin. Tämän opinnäytteen aihe liittyy älyvaatteisiin tai tarkemmin sanottuna sellaisessa käytettävän mittalaitteen hallinnointiin puhelinsovelluksen avulla.
Opinnäytetyön tilaajana oli Myontec Oy. Työn tarkoituksena oli luoda Java-ohjelmointikieltä käyttäen
Android-luokkakirjasto lihassähkökäyriä ja raajojen liikeratoja mittaavien MCell-laitteiden hallinnoimiseen. Lisäksi tehtiin Android-mobiilisovellus luokkakirjaston testausta varten.
Työn lopullisena tuotteena oli Myontec API-luokkakirjasto AAR-tiedostona, jonka lisäksi työhön kuuluu myös puhelinsovellus luokkakirjaston testaamiseen ja ohjedokumentaatio. Opinnäytetyössä käydään läpi Java-kielen historiaa ja sen ominaisuuksia. Ohjelmointikieleen tutustutaan myös työn kuvauksen ohessa, sillä Myontec API-luokkakirjaston toiminnot käydään läpi. Myontec API-rajapinta,
testisovellus sekä Javadoc-dokumentaatio on jaettu opinnäytteessä omiksi aihealueikseen, jotta
niistä saisi kerrottua mahdollisimman selkeästi ja keskittyen osion pääasialliseen käyttötarkoitukseen.
Työn aikana tutustuttiin myös MCell 3-laitteen mittaustekniikkaan ja langattomaan Bluetooth Low
Energy-tekniikkaan. Näistä erityisesti Bluetooth Low Energy-tekniikan käyttö sovelluskehityksessä on
hyödyllistä tuntea ja näitä tekniikoita avataankin opinnäytetyössä. MCell 3-laitteen ja sen mittaustekniikan tunteminen auttaa ymmärtämään miksi tällaista projektia on alettu tekemään ja tietenkin se
oli tärkeää myös luokkakirjaston suunnittelun ja toteutuksen kannalta.

1.1

Työn tausta ja tarkoitus
Työn toimeksiantajana toimi Myontec Oy. Työ liittyy projektiin, jossa toimitettiin asiakkaalle luokkakirjasto halutuilla ominaisuuksilla paljastamatta yrityksen omistamia ja kehittämiä algoritmeja tai
tekniikoita. Koska paketti tulee kolmannen osapuolen käyttöön, oli luokkakirjaston lisäksi toimitettava asiakkaalle selkeät ja informoivat ohjeet, kuinka luokkakirjastoa hyödynnetään.
Myontecin tuotteet sisältävät tieteellisesti todistettua, patentoitua teknologiaa, jolla seurataan lihasten toimintaa sekä yläraajojen liikeratoja älyvaatteiden avulla. Mittaamalla lihasten sähköisiä impulsseja EMG:llä saadaan yksityiskohtaista tietoa lihaskuormituksesta. Lisäksi mittalaitteilla voidaan mitata IMU-dataa yhdeksänakselisen inertiamittausmoduulin ansiosta. Inertiamittausmoduuli koostuu
kiihtyvyysantureista, gyroskoopeista ja magneettikenttäantureista. Mittauksesta saatu tieto voidaan
hyödyntää hyvin monella tavalla esimerkiksi urheilun, kuntoutuksen tai ergonomian saralla. Tieto
kertoo esimerkiksi ylirasittumisesta tai puolieroista. Tätä teknologiaa asiakas haluaa käyttää omassa
työssään ja sovelluskehityksessään.
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1.2

Lyhenteet ja määritelmät
AAR = Android Archive. Tiedostotyyppi, joka sisältää pakatun Android-luokkakirjaston. Android-kirjastoon on aina määriteltävä Android manifest -tiedosto ja se voi sisältää lähdekoodi tiedostojen lisäksi muun muassa resurssitiedostoja.
API = Application Programming Interface. Rajapinta on joukko rutiineja, protokollia ja työkaluja ohjelmistojen kehitykseen. Rajapinnan avulla eri ohjelmat saavat jaettua tietoa tai toimintoja keskenään.
BLE = Bluetooth Low Energy. Bluetooth-teknologia, joka on suunniteltu pienempään virrankulutukseen kuin Bluetooth Classic (Bluetooth SIG, 2017).
EMG = Elektromyografia, lihassähkökäyrä. EMG on lihasten sähköistä aktiivisuutta mittaava tekniikka. Sitä käytetään lääketieteessä esimerkiksi elimistön hermo- ja lihasvaurioiden tutkimiseen,
mutta sitä voidaan käyttää myös kuntoutuksen, ergonomian tai urheilun osa-alueilla.
GATT = General Attribute Profile. GATT on sovellusten välinen rajapinta laitteiden välisessä
Bluetooth Low Energy-kommunikaatiossa.
IDE = Integrated Development Environment. Ohjelmointiympäristö on ohjelmisto sovellusten toteutukseen. Yksinkertaisimmillaan se sisältää lähdekoodin tekstieditorin ja komentorivikääntäjän, mutta
yleisesti siihen on integroituna erilaisia toimintoja tai ominaisuuksia, kuten debuggeri eli virheiden
jäljittäjä, syntaksikorostus, versionhallintatuki, koodin oikeellisuuden tarkistus ja automaattinen
muotoilu sekä käyttöliittymäeditori.
IMU = Inertial measurement unit eli inertiamittausmoduuli. Moduulissa yhdistyvät kiihtyvyysanturit,
gyroskoopit ja magneettikenttäanturit. Näiden avulla mitataan suuntaa, nopeutta ja gravitaatiovoimaa. Käyttökohteita ovat esimerkiksi ajoneuvojen sisäiset navigointisysteemit, mobiililaitteet ja urheilu- sekä älykellot. (Shawn, 2020).
JDK = Java Development Kit. Java-ohjelmointiin käytettävä sovelluskehitysympäristö. JDK sisältää
Java Runtime Environment-ohjelmiston, Java-kääntäjän ja Java-rajapinnan (Oracle, 2014).
MAC = Media Access Control. MAC-osoite on laitekohtainen koodi verkkolaitteiden yksilöimiseen ja
tunnistamiseen. Osoite on valmistajan määrittelemä ja se sisältää kuusi kaksimerkkistä heksadesimaalilukua kaksoispisteillä eroteltuna.
MCELL = Myontecin kehittämä mittalaite, jolla voidaan mitata EMG ja IMU dataa Myontecin älyvaatteiden avulla.

7 (33)
SDK = Software Development Kit. Kokoelma ohjelmistoja, joita käytetään sovelluskehitykseen. SDK
sisältää yleensä integroidun kehitysympäristön lisäksi esimerkkikoodia, valmiita kirjastoja ja teknisen
dokumentoinnin. SDK:n mukana voi tulla myös valmiita grafiikoita, kuten nappeja ja ikoneita.
(Christensson, 2010).
UUID = Universally Unique Identifier. 128 bittinen merkkijono, jota käytetään objektien identifiointiin. Tässä opinnäytetyössä UUID:tä on käytetty MCell laitteiden Bluetooth-kommunikoinnin yhteydessä.
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2

TEKNIIKAT JA TYÖKALUT

2.1

Java
Java-teknologia sisältää sekä Java-ohjelmointikielen sekä alustan. Java API sisältää komennot ja
Java Virtual Machine kääntää Java-koodin konekieleksi. Alustan tekniikan ansiosta ohjelma on erillään laitteistosta ja riippumaton järjestelmästä.
Java ohjelmointikielen kehitys on käynnistynyt 1990-luvun alussa osana Sun Microsystemsin aloittamaa projektia, jolla tavoiteltiin edistynyttä ohjelmistoa sulautettujen järjestelmien verkottamista varten. Alkuperäistä projektiryhmää kutsuttiin nimellä Green Team ja sitä johti James Gosling (Oracle,
2020). Ensimmäinen versio JDK-sovelluskehitysympäristöstä julkaistiin marraskuussa 1995.
Java on oliopohjainen, järjestelmäriippumaton kieli. Vaikka se on suhteellisen tuore ohjelmointikieli,
se on nykyisin yksi suosituimmista ohjelmointikielistä. Järjestelmäriippumattomuudella tarkoitetaan
sitä, että Java-kielisiä ohjelmia voidaan kehittää, testata ja käyttää eri ympäristöissä.
(Kosonen;Peltomäki;& Silander, 2005, ss. 9-13).

2.2

API
API muodostuu sanoista Application Programming Interface, eli sillä tarkoitetaan ohjelmointirajapintaa. Rajapintoja on olemassa lukuisia erilaisia mutta yhteistä kaikilla on se, että ne ovat paketteja,
jotka lisäämällä ohjelmoija saa käyttöönsä jonkin ominaisuuden tai toiminnon. Yleisesti ne sisältävät
sovellusohjelmoijan käytössä olevia valmiita luokkia ja metodeja. Tällaisen luokkakirjaston käyttö
perustuu ajatukseen, ettei kannata tehdä uudestaan sellaista mikä on jo kerran tehty.
Pakettien taustalla saattaa olla hyvinkin monimutkaisia ja laajoja toteutuksia. Luokkakirjaston käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse tuntea käytettävien metodien varsinaista toteutusta. Riittää, että käyttäjällä on tieto mitä ja miten kutsuu, mitä ovat metodin tarvitsemat parametrit ja metodin mahdollisesti palauttamien arvojen muodot. (Kosonen;Peltomäki;& Silander, 2005).
Java API-luokkakirjasto on suuri määrä valmiita metodeja ja toimintoja, jotka ohjelmoija saa käyttöönsä asentaessaan Java Developer Kit-paketin. API-rajapintoja voi kuitenkin tehdä myös itse, ja
niitä on saatavilla valtavasti, ilmaisia sekä maksullisia.
Rajapinnan käyttäjä voi kutsua luokkia ja metodeja, jotka on määritelty käytettäväksi paketin ulkopuolelta, ja loput koodista toimii taustalla käyttäjän näkymättömissä. Näkyvyysasetuksen voi Javakielessä määritellä luokka- ja metodikohtaisesti sanoilla private, protected ja public tai jättämällä
sanan pois kokonaan. Näkyvyysasetuksen lisäksi käyttötekniikkaan vaikuttaa, jos luokka on määritelty abstraktiksi tai se on rajapintaluokka. Tällöin luokasta ei voi suoraan luoda ilmentymiä.
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Abstrakti luokka on luokka, joka ei toteuta kaikkia metodejaan. Tällainen on aiheellista, jos halutaan
luoda yleiskäyttöinen luokka, jonka joitakin metodeja vaaditaan ohjelmoitavaksi sitä käyttävän sovelluksen aliluokassa. Koska sovelluksessa ei voi luoda abstraktista luokasta ilmentymiä, se otetaan
käyttöön luomalla sille aliluokka, joka perii yliluokkansa ominaisuudet.
Javassa on käytössä yksittäisperintä, eli luokalla voi olla vain yksi yliluokka. Luokka perii vain yhden
luokan mutta voi kuitenkin lisäksi toteuttaa useita luokkia. Toteutettavia luokkia varten on rajapintaluokka, joka on nimetty kokoelma abstrakteja metodeja.
2.3

Android Studio
Android Studio on IntelliJ IDEA-koodieditoriin pohjautuva, virallinen ohjelmointiympäristö Androidsovelluskehitykseen Java-ohjelmointikielellä. Android Studion ensimmäinen virallinen versio 1.0 on
julkaistu joulukuussa 2014 ja tällä hetkellä uusin versio 3.6.2 julkaistiin maaliskuussa 2020. (Android
Developers, 2020).
Android Studio tarjoaa useita hyödyllisiä työkaluja Android-sovelluskehittäjille. Sillä voi tehdä sovelluksia mille tahansa Android-laitteelle Javan lisäksi myös Kotlin-ohjelmointikielellä. Siinä on toimintoja, joiden avulla voi esimerkiksi helposti generoida valmista koodia ja valmiita pohjia aktiviteeteille,
suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymän ulkoasun UI-editorilla sekä testata sovellusta ilman oikeaa
laitetta emulaattorilla.

2.3.1 Projektin rakenne
Android-projekti rakentuu yhdestä tai useammasta moduulista. Moduuleita ovat esimerkiksi Android
App, Library ja Google App Engine. Jokainen moduuli sisältää moduulin omat lähdekoodi- ja resurssitiedostot, jotka ovat oletuksena jaoteltuna alla olevan taulukon mukaisesti (TAULUKKO 1).
TAULUKKO 1. Moduulin rakenne Android Studion projektissa
Kansiorakenne ja käyttötarkoitus
Kansion nimi

Käyttötarkoitus

manifest

Sisältää AndroidManifest.xml tiedoston, jossa määritellään sovelluksen tietoja

java

Sisältää Java lähdekooditiedostot ja JUnit testien koodit

res

Sisältää kaikki koodittomat tiedostot, kuten XML näkymät
(layout), kuvat ja ikonit sekä UI muuttujat
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2.4

Elektromyografia
EMG eli elektromyografia on lihasten sähköisten ilmiöiden rekisteröintiin kehitetty menetelmä
(Tieteen termipankki, 2013). Se on tieteellinen metodi, jota käytetään hermolihasjärjestelmän aktiivisuuden ja suorituskyvyn mittaamiseen. EMG-signaaleja on tutkittu jo 1800-luvulta lähtien
(Ponkanen, 2009). Menetelmää käytetään yleisesti lääketieteessä esimerkiksi hermoperäisten lihassairauksien, kiputilojen ja liikkeenhallinnan ongelmien tutkimiseen (Sinisalo, 2016).
EMG-signaalia voidaan mitata neulaelektrodin tai pintaelektrodin avulla. Älyvaatteissa käytetty mittaustekniikka käyttää pintaelektrodeja, joilla saadaan kokonaisvaltaisempi kuva alueen lihastoiminnasta kuin neulaelektrodeja käytettäessä. (Kaskivirta, 2010).
Mittauksen tuloksena saadaan biosignaali, elektromyogrammi, josta signaalinkäsittelyn avulla määritellään tietoa lihasten fysiologisista tapahtumista. Digitaalisella signaalinkäsittelyllä tarkoitetaan tieteenalaa, jolla signaaleja tutkitaan ja käsitellään. Tavallisesti tavoitteena on häiriön poistaminen signaalista, signaalin muuntaminen sovellukselle sopivaan muotoon tai signaalin hyödyllinen analysointi. Mittauksesta saatava signaali on usein analoginen. Analogiset signaalit ovat jatkuva-aikaisia ja
ne voivat saada arvoja äärettömiltä aikaväleiltä. Digitaalisen signaalinkäsittelyn menetelmiä ei voida
suoranaisesti soveltaa analogiseen signaaliin, mutta signaali voidaan muuntaa digitaaliseen muotoon
(ja tarvittaessa takaisin analogiseksi).
Kun analoginen signaali näytteistetään ja näytearvot kvantisoidaan saadaan tulokseksi varsinainen
digitaalinen signaali. Näytteistystä käytetään, jotta signaalista saadaan diskreettiaikaista, eli jatkuvaaikaista signaalia vain tiettyinä ajanhetkinä. (Niemenlehto, 2004).

2.5

Myontec ja tuotteet
Myontec on Kuopiossa vuonna 2008 perustettu yritys, joka on erikoistunut EMG-dataa hyödyntävien
älyvaatteiden kehitykseen ja valmistukseen sekä siinä käytettäviin sovelluksiin. Tällä hetkellä Myontecillä on toimitilat Kuopiossa ja Helsingissä.
Myontecin tuotteet sisältävät patentoitua, validoitua ja tieteellisesti todistettua lihasten mittausteknologiaa. Yrityksellä on lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia nimekkäitä asiakkaita kuten Vaasan,
Finnair, Hilti ja Skanska (Myontec, 2020).
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2.5.1 ErgoAnalyysi
Suomessa vuonna 2019 suurin alkaneita sairauspoissaoloja aiheuttava sairausryhmä oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sairauspäivärahoja näistä poissaoloista korvattiin noin 255 miljoonaa euroa.
(Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, ei pvm.) Ergonomian avulla voidaan säädellä työn fyysistä toimintaa ratkaisevasti. Kun työ on työntekijälle toistomääriltään ja voiman tarpeiltaan sopivaa, työntekijän
työ- ja toimintakyky sekä voimavarat säilyvät mahdollisimman pitkään. (Työterveyslaitos, ei pvm.)
Yksi Myontecin tarjoamista palveluista on ErgoAnalyysi, jolla tarjotaan työkaluja työpaikkojen parempaan ergonomiaan. ErgoAnalyysi-palvelu muokataan asiakkaan tarpeeseen sopivaksi, mutta siihen
kuuluu aina älyvaatteilla tehtävä mittaus. Älyvaatteisiin upotettujen EMG-sensorien ja kiihtyvyysantureiden avulla mitataan langattomasti lihasten aktiivisuutta sekä ylävartalon asentoja. Kerätyn datan ansiosta saadaan tietoa esimerkiksi työn fyysisestä kuormittavuudesta ja lihasryhmien palautumisesta. Palvelua voidaan hyödyntää esimerkiksi työvälineiden hankintapäätösten tukena, työympäristön muokkaamiseen tai työn suunnitteluun ja työtehtävien optimisointiin.
Analyysiin kuuluva ergonomiamittaus toteutetaan yleensä aidossa työympäristössä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Mittaukseen osallistuvilla henkilöillä on yllään älyshortsit ja -paita. Vaatteissa on
MCell-nimiset mittalaitteet, jotka tallentavat ihon pinnalta sensoreilla mitattua dataa koehenkilön/henkilöiden liikkeistä ja lihaksista. Mittauksen alussa tehdään MVC:t eli maksimivoimatestit. Mittalaitteen lisäksi mukana on sykekello ja puhelin, jotka toimivat yhdessä ErgoAnalyysin mobiilisovelluksia
käyttäen. Sykekello tallentaa koehenkilön sykkeen mittauksen ajalta ja puhelimen sovelluksella kuvataan mittaus ja yhdistetään syke mittadataan mukaan.
Seuraava vaihe on analysointi, jonka tekemisen avuksi on kehitetty työpöytäsovellus nimeltä ErgoLink. Data älyvaatteissa käytetyistä MCell-mittalaitteista synkronoidaan ErgoLinkin avulla puhelimesta saatuihin syketietoihin sekä koehenkilöstä kuvattuun videoon. ErgoLink tekee laskennat,
joista saadaan tietoa esimerkiksi lihaskuormituksesta, mikrotauoista ja käsien sekä selän kulmista.
Analyysin tuloksista tehdään kattava raportti, joka julkaistaan asiakkaan nähtäväksi ErgoCloud nimiseen pilvipalveluun.
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2.5.2 MCell-mittalaite
MCell-mittalaite on osa Myontecin MBody 3- ja ErgoAnalyysi-tuoteperheitä. ErgoAnalyysin älyvaatteissa käytettäviä MCell-laitteita on paidassa (ErgoShirt 3) kolme ja shortseissa (MShorts) yksi.
Niiden tarkempi nimi on MCell 3. (kuva 1.)

KUVA 1. MCell 3-mittalaitemoduuli ja MShorts 3-älyshortsit (Myontec, MCell 3 ja MShorts 3,
julkaisuaika tuntematon)

Lihakset, joita mitataan paidan moduuleilla ovat


Käsivarsi



Hauis



Hartialihas



Epäkäslihas

Lisäksi paidan liikeantureilla saadaan tietoa olkavarsien ja selän asennoista.
Lihakset, joita mitataan shortsien moduuleilla ovat


Nelipäinen reisilihas (quadriceps)



Takareidet (hamstrings)



Pakaralihakset (glutes)

Laitteessa on kaksi mittaustilaa; online ja tallennus. Tallennustilassa data tallennetaan laitteen sisäiseen muistiin, josta sen saa ladattua myöhemmin USB-kaapelilla. Online-tilassa laitteet lähettävät
dataa Bluetooth Low Energy-teknologian avulla reaaliaikaisesti.
MCell 3 BLE-kommunikaatio tapahtuu käyttämällä GATT-profiilia. MCell 3 on GATT renki (GATT server) ja se toimii kaikkien ’Bluetooth Smart ready’ -merkittyjen isäntälaitteiden (GATT client) kanssa.
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3

TYÖN TOTEUTUS JA KUVAUS
Työ oli projekti, jonka tarkoituksena oli toteuttaa ”Myontec API”-luokkakirjasto. Myontec API:n avulla
tilaaja saa halutut toiminnot omaan Java-ohjelmointikielellä toteutettavaan Android-puhelinsovellukseensa. Tilaajan toiveen mukaisesti toteutuskieleksi valittiin Java. Kehitysympäristöksi valitsimme
Android Studion sen monipuolisten ominaisuuksien ja omien käyttökokemustemme vuoksi.

3.1

Suunnittelu ja määrittely
Määrittely ja suunnittelu aloitettiin tuotteen tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisilla spesifikaatioilla. Lopullisen tuotteen pääasialliset tehtävät ovat:


MCell-mittalaitteiden Bluetooth-yhteyksien hallinnoiminen



Mittalaitteen reaaliaikakellon asetus



Mittauksen aloitus



Mittauksen lopetus



Datan käsittely oikeaan muotoon



Mittadatan lähetys MCell-laitteelta



Mittadatan tallennus ja tallennetun datan hallinnointi



Mittalaitteen tilannetiedotukset
o

Akku

o

Vapaa muisti

o

Muisti-kapasiteetti

o

Mittauksen tila

o

Yhteyden tila

Seuraavassa kuvassa on toteutuksen karkea suunnitelma. Kuvasta näkee myös, kuinka paketin eri
osat kommunikoivat keskenään. Testisovellus lähettää käskyjä API:n kautta managereille, jotka taas
hoitavat kutsujen toiminnot taustalla ja vastaavasti palauttavat dataa ja ilmoituksia puhelinsovelluksen kuunteleville tahoille. (kuva 2.)
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KUVA 2. SDK ja eri osien kommunikointi (Pirskanen, SDK suunnitelma, 2020, CC BY-SA)
Lisäksi suunnitelmaan kuuluivat asiakkaalle toimitettavat selkeät ohjeet, joista käy ilmi miten halutut
toiminnot toteutetaan ja toimintojen testaamista varten toteutettava mobiilisovellus. Tähän tarkoitukseen valittiin Javadoc-työkalu sen helppokäyttöisyyden ja monipuolisuuden vuoksi.
MCell-yhteys muodostetaan Bluetooth Low Energy-tekniikan avulla. BLE-yhteyksien hallinnointiin
Android-sovelluksella on saatavilla myös kolmansien osapuolien kirjastoja, joista esimerkkinä Polidean tarjoama RxAndroidBle. Päädyimme kuitenkin käyttämään Androidin omaa android.bluetooth
API:a, jotta luokkakirjastomme ei pakottaisi mukanaan ulkopuolisia kolmansien osapuolien paketteja.
Mittalaitteiden yhdistämisen lisäksi mittauksen hallinnointi ja mittadatan luku ovat luokkakirjaston
olennaisimpia tehtäviä. Käyttäjän on pystyttävä kutsumaan tarvittavia toimintoja oman sovelluksensa lähdekoodista, mutta erityisesti datankäsittelyn menetelmien ja MCell-laitteiden hallintakutsujen on pysyttävä luokkakirjaston käyttäjältä piilossa. Tilamuutokset ja data saadaan käyttäjälle rajapintaluokkien ja takaisinkutsufunktioiden avulla. Rajapintaluokkia toteuttamalla käyttäjä voi kuunnella haluamiaan tapahtumia ja saada niistä tiedon heti kun tapahtuma toteutuu.
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3.2

Java Android-luokkakirjasto
Luokkakirjasto toteutetaan Java-kielellä Android Studio-kehitysympäristöä käyttäen. Luokkakirjaston
tilauksen tarkoitus on lääkinnällisen kuntoutuksen avuksi kehitettävä Android-mobiilisovellus, joka
hyödyntää MCell-mittalaitteista saatavaa EMG-dataa.
Jotta Myontecin omat algoritmit datan käsittelyä varten eivät tulisi julkiseen tietoon, toteutetaan
projekti kehittämällä luokkakirjasto ja sitä tukeva ohjeistus. Luokkakirjastoa voidaan hyödyntää tarpeen tullen myös Myontecin omassa sovelluskehityksessä tai mahdollisesti kehittää jatkotilausten
mukaisesti.
Luokkakirjastoa käyttäessä käyttäjän ei tarvitse tuntea metodin toteutusta, ainoastaan kuinka metodeja kutsutaan, tarvitaanko parametreja ja palauttaako kutsuttava metodi arvon
(Kosonen;Peltomäki;& Silander, 2005, s. 90). Tapa sopii hyvin kyseisen työn tarkoitukseen mutta
jotta tuleva käyttäjä pystyy käyttämään pakkausta ongelmitta, on oltava selkeät ohjeet, joista näkee
helposti mitä metodeja on saatavilla ja kuinka niitä käytetään.
Luokkakirjaston pakkaus liitetään projektiin lisäämällä AAR-tiedosto projektin moduuleihin. Tämän
jälkeen pakkauksen eri osia voidaan ottaa käyttöön import-käskyä käyttäen (kuva 3).

KUVA 3. Osa toimitukseen liitettävästä ohjedokumentista (Pirskanen, Import library to project - osa
ohjedokumenttia, 2019, CC BY-SA)
Javassa on käytössä avainsanat, joilla määritellään, kuinka luokka tai metodi on käytettävissä sen
ulkopuolella. Kokonaista luokkaa ei voi määritellä yksityiseksi, mutta kenttiä ja muuttujia voi. Tällöin
kenttä on käytettävissä vain luokasta itsestään ilman aksessoreita. Jos kenttä on määritelty julkiseksi
avainsanalla public, se on käytettävissä suoraan myös luokkamäärittelyn ulkopuolella. Kolmas näkyvyysmäärittelyn avainsana on protected. Jos kenttä on määritelty suojatuksi, se on käytössä paketin
ulkopuolella periyttämällä kentän omistajaluokka.
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Luokkia ja kenttiä voi määritellä myös ilman avainsanaa, jolloin käytetään oletusta ”package-private”. Tällöin se on nimensä mukaisesti käytössä saman hakemiston luokkien sisältä.
Kirjastoluokan määrittelyn yhteydessä käytettävällä final-avainsanalla kielletään luokan periminen ja
jos tämän lisäksi luokkaan määritellään yksityinen konstruktori, siitä ei saa myöskään ilmentymiä
(Wikla, 2005).

3.2.1 Laitteiden etsiminen ja yhdistäminen
MCell-laitteiden yhdistäminen tapahtuu BLE-tekniikan avulla. Jotta Myontec API ei etsi ja palauta
kaikkia lähietäisyydeltä löytyviä BLE-laitteita, siihen lisättiin suodatus tietyn palvelun UUID:n mukaan. Näin ollen vain tätä käyttävät laitteet näkyvät löytyneiden listassa. Alla oleva kuva näyttää
kuinka laitteiden etsiminen aloitetaan skannauksen aloituskäskyn tultua MCellApi-luokalle. (kuva 4.)

KUVA 4. Myontec API:n startScan funktio (Pirskanen, StartScan-funktio, 2019, CC BY-SA)
Aina sopivan laitteen löydyttyä lähetetään ilmoitus kuunteleville tahoille ja skannauksen päätyttyä
palautetaan lista kaikista löytyneistä laitteista. Skannauksen lopetukseen on stopScan-metodi, mutta
se myös loppuu itsestään SCAN_DURATION-muuttujaan määritellyn ajan jälkeen. Oletusaika skannaukselle on 6000 millisekuntia.
MCellApin kautta saadaan hallinnoitua Bluetooth yhteyden ja mittauksen tilaa, reaaliaikakellon asetusta, akun tilan kyselyä sekä asetettua mittauksen aikaisia merkkejä MCellin dataan.
MCellApi luo halutusta laitteesta MCellObject-nimisen objektin jonne mm. laitteen nimi ja MAC-osoite
tallennetaan.

17 (33)
Laitteen yhdistäminen aloitetaan, kun MCellApi on saanut yhdistämiskäskyn. Se rekisteröi takaisinkutsufunktiot ja lähettää käskyn edelleen BluetoothApiManagerille ja MeasurementGattCallback-luokalle. BluetoothGatt kommunikoi Bluetooth-radion kanssa lähettämällä ja vastaanottamalla bytemerkkijonoja.
Ensimmäisenä BluetoothApiManager-luokka luo BluetoothGatt-olion. Laitteen yhteys avataan suorittamalla device.connectGatt joka palauttaa BluetoothGatt-olion arvon. Metodille annetaan parametreinä Context, ”true” jos halutaan muodostaa automaattinen yhteyden ylläpito tai ”false” jos ei, sekä
BluetoothGattCallback-viittaus johon takaisinkutsut palautetaan. MyontecApin tapauksessa tämä viittaus on MeasurementGattCallback-olio, jonka luokka perii android.bluetooth-paketin BluetoothGattCallback-luokan.
Kun yhteys on muodostettu, tästä tulee tapahtumailmoitus MeasurementGattCallback-luokalle, jossa
on korvaava metodi onConnectionStateChange joka toteutuu aina kun yhteyden tila muuttuu. Tänne
on määritelty tilan tarkistus, joka onnistuneen yhdistämisen jälkeen antaa BluetoothGatt-oliolle käskyn suorittaa discoverServices-funktio. Suorituksen tuloksia kuuntelee onServicesDiscovered(BluetoothGatt gatt, int status), joka on myöskin korvaava metodi MeasurementGattCallbackluokassa.
3.2.2 Mittaus ja muut toiminnot
Mittauksen aloitus ja datan lukeminen onnistuu pääsääntöisesti kutsumalla selkeästi nimettyjä metodeja, jotka saadaan käyttöön tekemällä abstraktille MCellObjectille aliluokka. Vaiheet mittauksen kululle ovat yksinkertaiset (kuva 5). Laitteen täytyy olla yhdistettynä ennen mittauksen aloittamista
mutta mittaus ei saa olla käynnissä, jos halutaan päivittää mittalaitteen reaaliaikakello.
Mittauksen aikana mittadataa ei tarvitse enää erikseen käskeä tulemaan, vaan sitä lähetetään erilaisten rajapintaluokkien kautta.
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KUVA 5. Mittauksen kulun kuvaus testisovelluksen ja API:n välillä (Pirskanen, Mittauksen
eteneminen, 2020, CC BY-SA)
Ennen mittauksen aloitusta voi olla aiheellista päivittää mittalaitteen reaaliaikakello. Tämä onnistuu,
jos yhteys laitteeseen on muodostettu eikä mittaus ole käynnissä. Aika otetaan muodossa ”ddMMyyyHHmmss” ja lisätään MCellin tunnistamat merkit sisältävään byte-taulukkoon. Taulukko lähetetään parametrina writeCommand-funktiolle (kuva 6.) joka kirjoittaa käskyn mittalaitteelle.

KUVA 6. Käskyn kirjoitus-funktio (Pirskanen, writeCommand in MeasurementGattCallback class,
2020, CC BY-NC-SA)
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WriteCommand-funktio toimii myös mittadatan merkin asetuksen, mittauksen aloituksen ja mittauksen lopetuksen käskyjen välittäjänä. Mittauksen aloituksen kohdalla ei kuitenkaan riitä ainoastaan
käskyn kirjoitusfunktio. Ennen aloituskäskyn kirjoitusta sallitaan ilmoitukset oikealle palvelulle, jotta
saadaan dataa mittalaitteelta. MCellApi-luokka alustaa DataParser-luokan valmiiksi ja rekisteröi tapahtumakuuntelijat. Tämän jälkeen se toteuttaa MeasurementGattCallback-luokan setCharacteristicNotification-funktion. (kuva 7.) Tämän asetuksen avulla mittalaite lähettää reaaliaikaista dataa mittauksen aikana.

KUVA 7. Ilmoitusasetukset (Pirskanen, Myontec APIn setCharacteristicNotification-metodi, 2020, CC
BY-NC-SA)
Tämän on oltava suoritettuna ennen kuin mittauskäsky voidaan kirjoittaa onnistuneesti, joten ennen
mittauksen aloituskäskyn antamista toteutetaan 1000 millisekunnin aikaviive alla olevalla tavalla.
// Enable notifications
gattCallback.setCharacteristicNotification(mGatt);
// Delay before other commands
mHandler.postDelayed(new Runnable() {
@Override
public void run() {
startCommands();
}
}, 1000);
Viiveen jälkeen startCommands-metodi hakee tarvittavat komennot asetuksineen ja välittää ne writeCommand-funktiolle. Toteutuksen jälkeen se antaa ilmoituksen, jos mittauksen aloituksen käskyt
on lähetetty onnistuneesti.
Mittauksen alettua mitattua dataa alkaa saapua. Sitä kuuntelee onCharacteristicChanged, joka välittää byte-taulukon muodossa saapuneen datan DataParser-luokalle. DataParser käsittelee tiedot ja
lähettää tiedot tapahtumakuuntelijalle ja sitä toteuttaville tahoille.

20 (33)
Datan ensimmäiset tavut sisältävät tietoa mittalaitteesta ja mittauksesta. Tätä ensimmäistä tietopakettia kutsutaan otsikoksi. Otsikosta saadaan selville muun muassa versio, mittauksen alkamisaika,
näytteiden taajuus, mittalaitteen kanavien lukumäärä ja yksittäisten kanavien tiedot. Esimerkkitapauksessa kanavien lukumäärä on kuusi, taajuus on 25 Hz ja kanavia ovat oikea ja vasen nelipäinen
reisilihas, oikea ja vasen takareisilihas sekä oikea ja vasen pakaralihas. Kun otsikon tavut on jäsennelty ja muunnettu luettavaan muotoon, ne välitetään Header-objektina onHeaderArrived-tapahtumakuuntelijalle, jota toteuttamalla ne voidaan lukea mobiilisovelluksessa.
Seuraavat tavut ovat mittadataa. Dataa kerätään kokonaislukutyyppiseen listaan 25 riviä, eli noin
sekunnin ajalta ja lista välitetään CalculationBase-luokalle käsiteltäväksi. CalculationBase-luokan CalculateAll palauttaa käsiteltyä dataa sisältävän ResultObject-olion (kuva 8).

KUVA 8. Laskentafunktio (Pirskanen, CalculateAll-funktio, 2020, CC BY-NC-SA)
Käsitelty data saadaan mobiilisovelluksen käyttöön kuuntelemalla IResultEvent-rajapintaluokkaa.
ResultObject palautetaan aina sen ollessa valmis, eli noin sekunnin välein OnResultsArrived-tapahtumakuuntelijan kautta. SummaryObject palautetaan mittauksen päätyttyä koko mittauksen ajan käsitellystä datasta. (kuva 9.)
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KUVA 9. IResultEvent yhteenveto Javadoc html-tiedostosta (Pirskanen, IResultEvent interface
Javadoc documentation, 2020, CC BY-NC-SA)
Jokainen ResultObject-olion sisältämä datakenttä on siis keskiarvo 25stä rivistä arvoja. Jokainen kanava lasketaan erikseen. Laskelmien avulla saadaan muun muassa lihaskuormitus koko ajalta sekä
siltä hetkeltä, lihaskohtaiset tasapainot prosentteina, reisien suhdeluku ja kuormituksen jakautuminen. Objekti sisältää myös ajan lokaalina DateTime-arvona ja sekunteina mittauksen alusta. Objektin
kentät tyyppeineen näkyvät seuraavassa kuvassa (kuva 10).

KUVA 10. ResultObjectin kenttäyhteenveto Javadoc HTML-tiedostosta (Pirskanen, ResultObject Field
Summary from Javadoc documentation, 2020, CC BY-NC-SA)
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Reaaliaikaista dataa saadaan IRealtimeDataEvent-rajapintaluokan OnRealtimeDataArrived-tapahtumafunktion kautta. Tapahtuma antaa merkkijonon muodossa aikaleiman ja kokonaislukutaulun,
jossa on mittauksen kanavakohtaiset EMG-signaalin arvot. Tämän ja OnHeaderArrived-tapahtumien
lisäksi IRealtimeDataEventin kautta kuunnellaan OnMarkerArrived-tapahtumakutsuja. OnMarkerArrived toteutetaan, kun merkki on onnistuneesti rekisteröity MCell-mittalaitteeseen. Rekisteröinti tehdään joko kutsumalla SetMarker-metodia tai painamalla Marker-nappia MCell-moduulin sivussa.
Mittauksen lopetuskäskyn saavuttua MCellApi välittää MeasurementGattCallback-luokalle pyynnön
kirjoittaa lopetuskäsky mittalaitteelle samalla käytännöllä kuin aloituskäskynkin. Luokkakirjaston mittaus toimii vain reaaliaikaisena ilman mittalaitteen muistiin tallennusta, joten lopetuskäsky (sekä
aloituskäsky) ja UUID pysyvät samoina. Mittauksen loputtua annetaan ”measurement stopped - *aikaleima*” tapahtumailmoitus kuunteleville tahoille ja siirrytään laskemaan tulokset DataParser- ja
CalculationBase-luokkien avulla. SummaryObject perii ResultObjectin kentät mutta siinä on lisäksi
mittauksen kesto, lopetusaika ja raaka signaalidata mittauksen ajalta. Tulosten valmistuttua SummaryObject välitetään OnSummaryArrived-tapahtumakuuntelijan kautta.
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3.3

Testisovellus
Testisovelluksen tarkoitus on toteuttaa Android-puhelinsovellus, jonka avulla saadaan testattua luokkakirjaston ja sen toimintojen toimivuus mahdollisimman helposti ja yksinkertaisesti. Testisovellusta
hyödynnettiin myös ohjeistuksen havainnollistamisessa asiakkaalle.
Sovelluksen suunnitteluun käytettiin Adobe XD-ohjelmistoa ja sovelluksen ohjelmointi toteutettiin
Android Studio kehitysympäristössä.

KUVA 11. Testisovelluksen päänäkymä (Pirskanen, Sovelluksen päänäkymä, 2019, CC BY-NC-SA)
Testisovelluksen päänäkymä mahdollistaa laitteiden etsimisen, yhteydenhallinnan, akun varauksen
tilan kysymisen, reaaliaikakellon asetuksen ja mittauksen aloituksen testaamisen (kuva 11).
Jotta laitteiden etsiminen ja yhdistäminen onnistuu, sovellukselle on määritelty sen manifest-tiedostoon alla esitetyt luvat ja ominaisuudet seuraavalla tavalla:
<uses-feature
android:name="android.hardware.bluetooth_le"
android:required="true" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
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Aluksi sovellus tarkistaa onko luvat jo myönnetty vai täytyykö ne kysyä käyttäjältä. Lisäksi tarkistetaan, tukeeko puhelin Bluetooth Low Energy-teknologiaa ja onko puhelimen Bluetooth-yhteyden
muodostaminen käytössä. Kun kaikki on kunnossa, voi käyttäjä painaa Start Scan-nappia, jolloin luodaan Myontec APIn MCellFinder-luokalle ilmentymä ja kuunnellaan tuloksia IFoundDevices-rajapintaluokan kautta.
Start measurement-nappi lähettää luokkakirjastolle käskyn aloittaa mittaus ja mittausnäkymä avautuu (kuva 12). Mittausnäkymä on jaettu kolmeen osaan, jotta tiedot ja data olisi helpommin luettavissa. Tämän lisäksi mittauksen aikana sovellus kirjoittaa dataa CSV-tiedostoon datan sisällön tarkistamisen helpottamiseksi. CSV tulee sanoista comma separated values. Se on tiedostomuoto, jolla
tallennetaan tekstiä taulukkomuotoon erottelemalla kentät pilkuilla ja rivinvaihdoilla. Tiedoston voi
myöhemmin avata esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmassa.

KUVA 12. Testisovelluksen mittausnäkymä (Pirskanen, Sovelluksen mittausnäkymä, 2019, CC BY-NCSA)
Mittauksen aikana saapuu paljon dataa. Mittauksen tulokset halutaan tässä tarkoituksessa näyttää
kuitenkin kokonaan ja omina riveinään, jotta saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva mittauksen toiminnasta. Selkeyden vuoksi näkymä on myös jaettu kolmeen osaan.
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Ensimmäinen laatikko näyttää käsitellyn datan, joka saapuu onResultsArrived-funktioon ResultObject-tietueen muodossa. Mittausnäkymä käyttää Recycler View-listaelementtiä datan esittämiseen.
Data muokataan mittausnäkymässä esitettävään muotoon ResultAdapter-nimisen luokan avulla.
Adapter ja ViewHolder ovat yleisesti hyödynnettäviä luokkia, joiden avulla data saadaan näytettyä
listanäkymässä halutulla tavalla ja myös testisovelluksemme ResultAdapter perii nämä ominaisuudet.
Koska data halutaan esittää pelkkinä yksittäisinä tekstiriveinä eikä erilaisille muotoiluille ole tarvetta,
adapterin koodi on yksinkertainen. Ainoastaan dataa kuvaavat lyhenteet lisätään ennen tulosten
esittämistä onBindViewHolder-metodissa.
Uusi rivi saadaan lisättyä adapterin alustamisen ja kiinnittämisen jälkeen rivejä ylläpitävän listan
avulla ja ilmoittamalla adapterille, kun listan sisältö on muuttunut (kuva 13).

KUVA 13. Rivin lisäys mittausnäkymään (Pirskanen, Testisovelluksen updateCalculatedData-metodi,
2020, CC BY-SA)
Toisen laatikon data on raakadataa. Tähän laatikkoon tekstiä tulee eniten, noin 25 riviä sekunnissa.
Datan esittäminen hoidetaan muutoin samalla tavalla kuin ResultObject-datan mutta siihen ei lisätä
lyhenteitä, vaan se lisätään suoraan merkkijonona listaan, joka ylläpitää recycler view-listan rivejä.
Alin laatikko näyttää tapahtumailmoituksia mittauksen aikana. Tänne välitetään tekstiä yhteyden ja
mittauksen tilasta, akun tila, ilmoitus jos merkki on lisätty sekä tieto siitä, kun mittauksen ensimmäiset tavut eli header on luettu.
Kun mittaus lopetetaan, luokkakirjasto laskee mittauksen tulokset ja lähettää ne tässä tapauksessa
testisovellukselle näytettäväksi Summary-näkymässä (kuva 14). Yhteenvetoon kuuluu Myontec APIn
SummaryObject-olion sisältämät tiedot, eli aikatietoja ja raaka signaalidata sekä ResultObject-oliolta
perityt lihaskuormituksen keskiarvo, kokonaislihaskuormitus ja puolien jakautumisen tiedot. Mitattuihin kuuteen kanavaan kuuluvat lihakset ovat etu- ja takareidet sekä pakarat.
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KUVA 14. Testisovelluksen yhteenvetonäkymä (Pirskanen, Sovelluksen yhteenvetonäkymä, 2019, CC
BY-NC-SA)
3.4

Ohjeistus
Ohjeistus on tavoitteena toteuttaa mahdollisimman selkeästi ja informoivasti, mutta kuitenkin mahdollisimman vähän työtunteja käyttäen. Kun dokumentointi on toteutettu riittävän hyvin, ei työtunteja kulu luokkakirjaston tilaajan tekniseen tukemiseen tai tilaajan puolella vaikeuksien selvittämiseen.
Ohjeistus päätettiin toteuttaa hyödyntäen Javadoc-työkalua ja tämän lisäksi yksinkertaisella, myös
testaukseen käytettävällä mobiilisovelluksella. Näiden kahden yhdistelmällä tuleva käyttäjä pystyy
ymmärtämään kuinka toteuttaa oman sovelluksensa halutut toiminnot mahdollisimman helposti.
Tilaajalle toimitettava ohjeistus sisälsi lopulta Javadoc-tiedostot pakattuna kansiona sekä Word-dokumentin nimeltä Quick guide, johon lisättiin sanallisten ohjeiden lisäksi esimerkkikuvia testisovelluksen lähdekoodista.
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3.4.1 Javadoc
Javadoc on Sun Microsystemsin dokumentointiin kehittämä ohjelma Java-kielelle (Wikimedia
Foundation, ei pvm). Ohjelma generoi Java-lähdekoodista HTML-dokumentaatiotiedostoja.
Lähdekoodissa dokumentaatioon tulevat tiedot määritellään Javadoc-kommenttilohkoilla. Kommenttien on alettava merkeillä /** ja loputtava yhdistelmään */, jotta ohjelma tunnistaa ne. Kommenteissa voidaan käyttää HTML-tunnisteita, koska ohjelma generoi niistä HTML-sivun.
Javadoc-kommentti kirjoitetaan luokan tai metodin yläpuolelle ja se koostuu kahdesta osasta: kuvauksesta ja tunnisteista (kuva 15). Kommenttilohkoon voidaan lisätä linkkejä esimerkiksi sovelluksen muihin osiin.

KUVA 15. Javadoc-kommenttilohko (Pirskanen, Javadoc kommenttilohko myonlib-lähdekoodista,
2019, CC BY-SA)

Javadoc-työkalu generoi metodille kommenttilohkon automaattisesti, kun kirjoitetaan metodin yläpuolella olevalle riville ”/**” + rivinvaihto. Tällöin kommenttilohkoon saadaan valmiiksi omat rivit
kaikille metodille annettaville parametreille ja palautettavalle arvolle, jos metodissa sellainen on.
Alla olevassa kuvassa on automaattisesti näppäinyhdistelmää käyttäen luotu kommenttilohko merkkijonon palauttavalle bytesToHex-metodille. Android Studio näyttää kursorin vieressä ikonin ja maalaa tekstin taustavärillä ilmaistakseen, ettei annetuille parametreille ole määritelty arvoa. (kuva 16).
Parametrit voi halutessaan poistaa, jolloin niitä ei näytetä HTML-dokumentissa.
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KUVA 16. Automaattisesti generoitu kommenttilohko (Pirskanen, Automaattinen Javadockommenttilohko, 2020, CC BY-NC-SA)
Javadoc-kommenteista generoidaan HTML-sivusto, jossa kaikilla kommenttilohkoin määritellyillä luokilla on oma otsikko hakemistorakenteessa (kuva 17). Kaikilla hakemiston luokilla ja rajapintaluokilla
on oma sivu, jossa määritellyt tiedot näkyvät (kuva 18).

KUVA 17. Javadoc HTML-sivuston hakemistorakenne (Pirskanen, Javadoc HTML-tiesdostorakenne,
2019, CC BY-NC-SA)
Luokkakohtaisilla sivuilla näkyvät automaattisesti luokan perimä yliluokka, sen toteuttamat rajapintaluokat ja suorat tiedossa olevat aliluokat. Lisäksi sivulla on yhteenvetotaulukot määritellyistä kentistä
(Field Summary), konstruktoreista (Constructor Summary) ja metodeista (Method Summary) sekä
yksityiskohtaiset kuvaukset kaikesta, jolle kommenttilohko kyseisessä luokassa on generoitu.
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KUVA 18. Luokkakirjaston IBatteryLevel rajapintaluokan Javadoc HTML-sivu (Pirskanen, Javadoc
HTML-esimerkki, 2019, CC BY-NC-SA)
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4

OPINNÄYTETYÖN LOPPUTULOS
On ollut mielenkiintoista tutustua aiheeseen ja tehdä työtä. Jos tarvetta jatkokehitykselle ilmenee,
palaan mielelläni myös luokkakirjaston kehityksen ääreen. Java on minulle ennestään tuttu ohjelmointikieli, mutta työn aikana olen silti kehittänyt suurimman osan tämänhetkisestä, aiheeseen liittyvästä osaamisestani.
EMG- ja älyvaateteknologia on mielenkiintoista ja on ollut hienoa oppia aiheesta lisää. Ergonomia on
työkyvyn säilymisen, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää, joten siitäkin syystä olen kiinnostunut tekniikoista, joilla sitä voitaisiin parantaa. Uskon että EMG-mittaukset sekä ErgoAnalyysin kaltaiset palvelut tulevat kasvattamaan suosiotaan samalla kun tekniikka jatkaa kehittymistään.

4.1

Eettiset ja luotettavuuskysymykset
Mittauksen luotettavuudesta voi herätä kysymyksiä, jos aihetta ei tunne. Menetelmä kuitenkin on
kattavasti testattu ja tieteellisesti todistettu toimivaksi. EMG-mittauksia käytetään myös lääketieteessä.
Opinnäytetyöni lähteinä olen käyttänyt julkaisuja mahdollisimman luotettavista lähteistä.

4.2

Myontec API
Asiakas sai tuotteen prototyypin sovitun aikataulun mukaisesti. API:n käyttäminen on onnistunut
asiakkaalta ilman ongelmia tai lisätukea. Prototyypin testausvaiheen jälkeen asiakas pyysi mittalaitteen akun tilan kysymisen lisättäväksi toimintoihin, ja toiminto toteutettiin lopulliseen versioon. Lopulliseen versioon lisättiin myös toisenlainen takaisinkutsufunktio mittalaitteen yhteyden tilasta. Uuden rajapintaluokan avulla pystytään kuuntelemaan erikseen laitteen yhteyden yhdistämisen ja katkaisun tapahtumia aikaisempien merkkijonon muodossa saatujen ilmoitusten lisäksi.
Lopullinen versio valmistui nopeasti testausvaiheen jälkeen ja se toimitettiin asiakkaalle päivitetyn
dokumentaation kera. Tämän jälkeen asiakas on ollut tyytyväinen, ja käyttänyt Myontec API:a oman
sovelluskehityksensä yhteydessä.
Toimeksiantaja on ollut tyytyväinen tehtyyn työhön, ja olen työskennellyt yritykselle myös opinnäytetyön tekemisen jälkeen. Itsekin olen iloinen lopputuloksista. Joitakin asioita toteuttaisin hieman eri
tavalla, jos työ tehtäisiin nyt kun ohjelmointikokemusta on enemmän, mutta kuitenkaan mitään kriittisiä virheitä luokkakirjasto ei sisällä ja se toimii kuten on haluttu.
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4.3

Jatkokehitys
Tällä hetkellä tarvetta jatkokehitykselle ei ole. On kuitenkin mahdollista, että asiakas tilaa lisätoimintoja tai toimeksiantaja itse tarvitsee API:a tulevaisuuden sovelluskehityksessä. Tällaisessa tapauksessa ensimmäisiä lisättäviä toimintoja olisivat todennäköisesti mittaus, joka tallentaa datan mittalaitteen muistiin ja datan lukeminen muistista, IMU-datan käsittely ja rajapintaluokkien monipuolistaminen. Mittalaitteen muistia käytettäessä täytyisi lisätä myös vapaan muistitilan luku ja muistin tyhjentäminen. Jos tarvetta jatkokehitykselle ilmenee, aloittaisin mielelläni uudelleen työskentelyn luokkakirjaston parissa.
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