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Tässä työssä käsiteltiin kotihoitorobotin suunnittelua sekä testiympäristön rakentamista ja testaamista. Tavoitteena oli saada ohjattua askelmoottoria ja siirrettyä livevideokuvaa internetin kautta.
Ensimmäiseksi tutustuttiin olemassa oleviin robotteihin ja erityisesti palvelurobotteihin. Lisäksi tutustuttiin niihin liittyviin turvallisuusstandardeihin sekä tuotekehitykseen. Testiympäristön rakentaminen aloitettiin koodien tekemisestä Raspberrylle ja
askelmoottorin liittämisestä Raspberryyn. Koodit Raspberrylle tehtiin Python-ohjelmointikieltä käyttäen. Toinen vaihe oli Android Studiolla sovelluksen tekeminen
Android-puhelimelle. Android Studiossa käytettiin Java-ohjelmointikieltä koodien tekemiseen.
Työssä tutustuttiin myös eri yhteydenmuodostustapoihin, muun muassa DNA-laitenettiin Raspberryn etäohjaamiseksi. Tässä työssä testiympäristössä käytettiin vain
paikallista wifi-verkkoa, mutta etäohjauksen testaaminen tässä vaiheessa onnistui
myös sillä tavalla. Viimeinen vaihe oli askelmoottorin etäohjauksen testaaminen
Android-puhelimella sekä live-videoyhteyden toiminnan testaaminen. Puhelimena
käytettiin Samsung GT-älypuhelinta sekä Android Studiossa lisäksi virtuaalista älypuhelinta Nexus 5X.
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The thesis studied the design of a home care robot and the construction and testing
of a test environment. The goal was to be able to control the stepper motor and
transfer live videos over the Internet.
First the existing robots and especially service robots were introduced. In addition,
the related safety standards and product development were examined. The construction of the test environment was started by writing code on a Raspberry computer
and connecting the stepper motor to the Raspberry computer. The codes were
made for the Raspberry computer in Python programming language. The second
step was to make an app for an Android phone with Android Studio. Java was used
as the programming language when making codes in Android Studio.
The thesis also explored different ways to make a remote connection that would
enable the remote controlling of Raspberry. One of these ways was the DNA device
network. In this work, only a local wifi network was used in the test environment but
testing the remote control at this stage was also successful in that way. The final
steps were to test the remote control of the stepper motor on an Android phone and
to check the operation of the live video connection. The phone used was a Samsung
GT smartphone and in addition to that a virtual smartphone Nexus 5X was used in
Android Studio.
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Käytetyt termit ja lyhenteet
API

Luku, jolla yksilöidään Android-version numero, tulee sanoista Application Programming Interface. Esimerkiksi
tässä työssä käytetty virtuaalinen Android-versio oli 8.1,
jonka API on 27.

ASIMO

Hondan kehittämä robotti, joka kykenee moniin eri toimintoihin ja on tällä hetkellä yksi ihmismäisimmistä roboteista.
Nimi tulee sanoista Advanced Step in Innovative MObility.

EN

European standard eli eurooppalainen standardi.

GT

Galaxy Trend, Samsungin älypuhelinmalli, jota käytettiin
tässä työssä.

IP

Internetin protokollaosoite, jolla verkkoihin kytketyt verkkosovittimet voidaan yksilöidä.

ISO

Lyhenne tulee sanoista International Organization for Standardization. Kyseessä on järjestö, jonka tehtävänä on tuottaa kansainvälisiä standardeja.
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1 Johdanto

1.1 Työn tausta
Työn aiheena on palvelurobotiikka ja palvelurobotin tuotekehitykseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö. Yrityksen tavoitteena on tehdä kotihoitorobotti, joka kauko-ohjattuna avustaisi vanhuksia ja vammaisia. Tällaiselle robotille on tulevaisuudessa ja
tälläkin hetkellä suuri tarve, koska yhä enemmän vanhuksia asuu yksin kotona. Kotihoitorobotilla pystytään tarjoamaan vanhuksille ja vammaisille heidän tarvitsemaansa apua kotona asumiseen.

1.3 Työn rakenne
Tässä työssä tullaan käymään läpi robotteihin liittyvää teoriaa koskien erityisesti
palvelurobotteja. Lisäksi työssä käsitellään robottien yleisiä turvallisuusstandardeja
sekä erityisesti palvelurobotiikkaa koskevia turvallisuusstandardeja. Työssä käydään läpi myös tuotekehitystä, joka liittyy olennaisesti projektiin, jossa luodaan jotain uutta. Työssä kuvataan robotin ohjauksen suunnittelua, toteuttamista sekä testiympäristön luomista ja lopputulos sekä yhteenveto projektin onnistumisesta.

1.4 Yritysesittely
Toimeksiantajana tässä työssä toimii TAKASAN Engineering, jonka toimialaa ovat
sähkölaitteet ja -koneet. Yrityksen kotipaikka on Isojoki ja se on perustettu 2013.
Takasan Engineering on pieni muutaman hengen yritys. Yrityksellä on samanaikaisesti useampia eri projekteja, joista tässä työssä käsitellään vain kotihoitorobottia.
(Fonecta, [viitattu 25.3.2021].)
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2 Palvelurobotiikka

2.1 Yleiset robotit pihoilla ja kodeissa
Erilaisia kotikäyttöön tarkoitettuja robotteja on jo olemassa. Yleisimpiä robotteja ovat
robotti-imurit sekä -ruohonleikkurit. Ne ovat autonomisia ja kykenevät liikkumaan
erilaisissa huoneissa sekä pihamailla täysin itsenäisesti. Ne osaavat myös mennä
itsenäisesti latautumaan telakkaansa, kun työ on suoritettu. Imurointi- ja ruohonleikkausrobotit ovat luoneet roboteille uusia käyttöympäristöjä, esimerkiksi olohuoneet,
keittiöt ja muut tilat, joissa robotin pitää pystyä liikkumaan huonekalujen keskellä ja
eri huoneista toiseen. Vastaavasti ruohonleikkausrobotit on kehitetty liikkumaan erilaisilla pihamailla ja huolehtimaan ruohonleikkuusta itsenäisesti. (Robotti-imurin valintaopas, [viitattu 7.9.2020].)

2.2 Robotit vaativimmissa tehtävissä
Nykyään on olemassa myös vaativampiin tehtäviin kehitettyjä kotirobotteja, esimerkiksi robotti, joka pystyy poimimaan astiat ja täyttämään astianpesukoneen. Lisäksi
on myös monia muita robotteja, jotka on kehitetty vaativampiin tehtäviin. Tällaisia
ovat esimerkiksi tarjoilurobotit ja poikkeustilanteet, kuten vaikka tappelun tunnistavia robotteja, jotka osaavat aktivoida hälytyksen tarvittaessa. (Xu, Qian & Wu 2014,
7-10.)
Toinen esimerkki on japanilainen UGO-robotti, joka pystyy viikkaamaan vaatteita.
Robotti ei toimi autonomisesti vaan sitä ohjataan etänä. Monet vaativammat tehtävät ovat edelleen roboteille haastavia, eivätkä ne suoriudu niistä yhtä hyvin kuin
ihmiset. (Talouselämä 10.5.2019.) Edellä mainitusta syystä johtuen monissa roboteissa hyödynnetään vielä ihmisen apua.
Jotkin roboteista on suunniteltu olemaan kiinteästi jossakin paikassa eli ne eivät
pysty liikkumaan paikoiltaan. Ne voivat olla kiinnitettynä pöytään, tuoliin tai johonkin
työasemaan. Keelen yliopistossa kehitelty HANDY1 kykenee auttamaan vakavasti
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vammaisia juomisessa ja hampaiden pesussa. Meal Assistance Robot Systemsissä
on erityisesti suunniteltu käsivarsi, jossa on lusikka. Käyttäjä ohjaa sitä päässä olevan optisen osoittimen ja sensoripaneelin avulla. Jotkin robotit kykenevät liikkumaan
itsenäisesti, kuten WALKY-robotti. Käyttäjä antaa komennon määränpäästä, jonka
jälkeen robotti liikkuu itsenäisesti paikkaan osumatta esteisiin matkalla. (Xu, Qian &
Wu 2014, 19-21.)
On myös sellaisia robotteja, jotka on asennettu liikkuvaan alustaan, esimerkiksi pyörätuoliin kuten vaikka ASIBOT. Se kykenee avustamaan muun muassa juomisessa,
syömisessä ja hampaiden harjauksessa. Näitä toimintoja on testattu Toledon kansallisessa sairaalassa potilaiden kanssa. (Balaguer 2019.)

Kuva 1. Pyörätuoliin kiinnitetty ASIBOT. (Balaguer 2015).

Alla olevassa taulukossa 1 on tarkemmin vertailtu eri robotteja keskenään. Taulukkoon on laitettu muutamia erilaisia toimintoja ja vertailtu robotteja niiden kannalta.
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Taulukko 1. Robottien vertailua keskenään

Liikkuminen
Tarttumi-

itsenäisesti

nen

komennosta

kauko-ohjaus

juokseminen

välttäminen

ASIMO

X

X

X

X

X

Dynamaid

X

X

X

X

X

Walky
Asibot

Esteiden

X

Kuva 2. Taulukon vertailussa mukana oleva Dynamaid (Universität Bonn 2009).
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Dynamaid rakennettiin vuoden 2009 RoboCup @Home-kilpailuun. Se kykenee tutkimaan sisätiloja ja suunnittelemaan reitin sekä välttämään esteitä.

2.3 Ihmismäisin robotti ASIMO
Yksi lähimpänä ihmistä oleva robotti tällä hetkellä on Hondan valmistama ASIMO.
Se kykenee esimerkiksi liikkumaan pelkän kävelyn lisäksi myös juosten noin yhdeksän kilometriä tunnissa. ASIMO pystyy myös hyppäämään, kiipeämään portaita
sekä kykenee hienomotoriikkaa vaativaan viittomakieleen. (Honda, [viitattu
31.10.2019])

Kuva 3. Hondan kehittämä ASIMO (Honda 2020).
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3 Robotin suunnittelu

3.1 Palvelurobotiikan turvallisuusstandardit
Robottien standardisointi pitää sisällään robotin sekä sen toimilaitteiden ja myös
työkalujen standardisoinnin. Lisäksi siihen sisältyy vielä ohjelmiston ja ohjausjärjestelmän standardisointi.
EN ISO 13482 on henkilökohtaisen hoidon robotteihin liittyvä turvallisuusstandardi,
(Saloranta 2020). Standardi pitää sisällään ohjeet sekä vaatimukset hoitorobottien
turvalliseen suunnitteluun, käyttöön ja muille suojatoimenpiteille. (ISO 13482, 2014).
Standardia ISO 9787 voidaan pitää robotiikkaan liittyvänä perusstandardina. Sitä on
päivitetty vuonna 2013. Se koskee robottien ja robottilaitteiden koordinaattijärjestelmää sekä liikenimikkeistöä. Robotiikan sanastostandardi ISO 8373 on myös yksi
tärkeä robotiikkaan liittyvä standardi. Kaiken kaikkiaan julkaistuja standardeja on
tällä hetkellä 12. (Saloranta 2020.)
Palvelurobottien testausmenetelmiä sekä suorituskykyä koskeva standardi on valmisteilla. Se käsittelee muun muassa pyörillä ja jaloilla varustettujen robottien liikettä
ja ohjaamista. Lisäksi valmisteilla on myös muita standardeja, jotka koskevat muuan
muassa palvelurobottien suorituskyky kriteerejä. (Saloranta 2020.)

3.2 Tuotekehitys
Menestyäkseen yritykset joutuvat jatkuvasti kehittämään tuotteitaan sekä luomaan
täysin uusia tuotteita täyttääkseen asiakkaiden toiveet. Tämä tarkoittaa suunnittelua, tuotantoa ja myyntiä ja tätä kokonaisuutta kutsutaan tuotekehitykseksi (Mital
ym. 2008, 17). Tärkein asia tuotekehityksessä on asiakkailta tuleva tieto siitä, minkälaisia tuotteita halutaan ja mitä siitä ollaan valmiita maksamaan. Tämän tiedon
perusteella voidaan luoda tarkempi strategia, jossa vielä tarkemmin tutustutaan
markkinoihin ja asiakkaisiin ennen kuin aloitetaan itse tuotekehitys. (Mital ym. 2008,
25.)
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Tuotekehitykseen on olemassa erilaisia malleja, joista yksi esimerkki on Pahl and
Beitz. Kyseinen malli on kehitetty Ranskassa 1971. (Mital ym. 2008, 52-53.)
Pahl and Beitz -mallissa on erilaisia vaiheita, joita voidaan suorittaa samanaikaisesti. Se tekee mallista helpon ja nopean kun eri vaiheita voidaan työstää yhtä aikaa. Ensimmäiseksi kartoitetaan tarve eli mitä ollaan kehittämässä. Seuraavaksi
tarkennetaan tavoite ja tehdään yksityiskohtaisempi suunnittelu projektista. Kolmas
vaihe on konseptuaalisen suunnittelun tekeminen eli kirjallinen luonnos. Tässä vaiheessa tarkennetaan kriteerit projektille ja kehitetään alustava ulkonäkö tuotteelle
tai tarkennetaan palvelun sisältöä. Neljännessä vaiheessa suunnitelma vahvistetaan ja tarkastetaan suunnittelu virheiden varalta. Viidennessä vaiheessa viimeistellään kaikki yksityiskohdat. Lopulta päästään ratkaisuun eli saadaan aikaiseksi
uusi tai paranneltu palvelu tai tuote. (Mital ym. 2008, 54)
Tässä projektissa edettiin pääasiassa Pahl and Beitz -mallin pohjalta, koska se sopi
parhaiten tähän projektiin.
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4 Prototyypin rakentaminen

4.1 Robotin ohjauksen suunnittelu
Robottia on tarkoitus ohjata 4G-yhteyden avulla. Tässä vaiheessa otettiin yhteyttä
ensimmäiseksi Elisaan, jotta olisi saatu tietoa etäyhteyden toteuttamisesta. Heiltä ei
kuitenkaan saanut teknistä apua tämän työn kaltaisessa erikoistapauksessa. Myöhemmin otettiin yhteyttä DNA-yritykseen, josta yhteyden toteuttamistavaksi ehdotettiin DNA-laitenettiä. Se myös valittiin loppujen lopuksi käytettäväksi tässä työssä.
Askelmoottoria tullaan ohjaamaan Raspberrylla etäyhteyden kautta ja etäyhteys tullaan toteuttamaan edellä mainitulla DNA-laitenetillä. Lisäksi päätettiin luoda testiympäristö, jotta voitaisiin kokeilla, miten robottia voisi ohjata DNA-laitenetin ja Raspberryn kautta.

4.2 Ohjauksen toteutus
Ohjausta aloitettiin toteuttamaan Raspberry Piillä ja askelmoottorilla. Ensimmäiseksi Rasberry Pi kytkettiin askelmoottoriin. Käytössä oli nelijohtoinen askelmoottori, joka yhdistettiin L298N-ohjausmoduulin kautta Raspberryyn. Virtalähteenä
oli 9 V:n paristo. Tämän jälkeen aloitettiin koodin tekeminen ohjausta varten. Koodi
kirjoitettiin Python-ohjelmointikielellä ja tässä vaiheessa tarkoituksena oli saada aikaiseksi koodi, joka pyörittäisi askelmoottoria molempiin suuntiin ja nopeutta voitaisiin säädellä. Näin saataisiin varmistettua, että askelmoottoriin ohjaus onnistuu
Raspberry Piillä. Myöhemmin tavoitteena on saada ohjattua askelmoottoria sekä
Raspberrya etänä. Koodin kirjoittaminen ja kytkennät sujuivat aika helposti ja niitä
päästiinkin nopeasti testaamaan. Kuvassa 5 näkyy vähän koodia, jolla askelmoottoria ohjattiin eri suuntiin ja nopeutta muutettiin.
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Kuva 4. Askelmoottorin ohjauksen koodia.
Lisäksi tarvittiin toinen koodi, jolla hallittiin yhteyden muodostusta Raspberryn ja
Android-sovelluksen välillä. Tämä koodi tehtiin myös Pythonilla ja kuvassa 2 näkyy
osa tästä koodista.
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Kuva 5. Koodia yhteyden hallintaan.
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4.3 Android-sovelluksen suunnittelu ja toteutus
Tarkoitus oli tehdä sovellus, joka toimisi Android-käyttöjärjestelmällä. Sovelluksella
oli tarkoitus saada yhteys Raspberryyn ja siten ohjata askelmoottoria etänä. Käytössä ei ollut oikeaa Android-puhelinta, joten sovellus päätettiin tehdä virtuaaliselle
älypuhelimelle. Android Studio -ohjelmalla tämä onnistuisi, joten sovellusta aloitettiin tekemään sillä ohjelmalla. Ensimmäiseksi käyttöön valittiin eri virtuaalinen puhelin, mutta loppujen lopuksi työssä käytettiin virtuaalista Nexus 5X -puhelinta. Siihen
valittiin versioksi API level 27 eli Android-versio 8.1. Myöhemmin käyttöön saatiin
myös oikea puhelin. Kuvassa 7 näkyy käytössä ollut virtuaalipuhelin.

Kuva 6. Virtuaalinen Android-puhelin Nexus 5X.
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Sovelluksen tekeminen aloitettiin käyttöliittymästä, johon tuli napit askelmoottorin
pyörittämiseksi molempiin suuntiin. Lisäksi käyttöliittymään tuli tekstikenttä, jossa
lukee Raspberryn IP-osoite. Android Studio -ohjelmassa käytettiin Java-ohjelmointikieltä sovelluksen tekemiseksi. Vaihtoehtoisesti ohjelmoinnissa olisi voinut käyttää
Kotlin-ohjelmointikieltä, mutta työssä päädyttiin käyttämään vähän tutumpaa Javaohjelmointikieltä.

Kuva 7. Käyttöliittymä Android Studio -ohjelmassa.

Yllä olevassa kuvassa 8 on käyttöliittymä Android Studio -ohjelmassa ennen sen
lataamista puhelimelle. Kun käyttöliittymä oli saatu tehtyä virtuaaliselle puhelimelle,
aloitettiin Java-koodin kirjoittaminen. Koodilla ohjattiin käyttöliittymän nappeja sekä
hallittiin yhteyden muodostamista Raspberryyn.

4.4 RealVNC-ohjelma
Etäyhteyden muodostamista päätettiin kokeilla myös RealVNC-ohjelmalla. Siihen
riitti, että latasi RealVNC-ohjelman sekä omalle tietokoneelle että Raspberrylle. Ohjelmalla pystyi tuomaan Raspberryn työpöydän omalle tietokoneelle ja hallitsemaan
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sitä. Tämän ohjelman yhteydessä päätettiin kokeilla kodin wifi-verkkoa, jotta etäyhteyden toimimista voitaisiin kokeilla eri tavoin. Ohjelmalla pystyi muodostamaan yhteyden IP-osoitteen perusteella samassa verkossa oleviin muihin tietokoneisiin.
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5 Testaaminen

5.1 Askelmoottori ja Raspberry Pi
Kun Python-koodi ja kytkennät olivat valmiit, niitä aloitettiin testaamaan. Ensin alkuun askelmoottori ei pyörinyt ollenkaan tai se ei pyörinyt kunnolla ja syytä aloitettiin
etsimään koodista. Koodia muuteltiin ja korjailtiin mutta ilman tulosta. Vikaa alettiin
etsimään kytkennöistä ja niitäkin vaihdeltiin moneen kertaan. Askelmoottori alkoi
pyörimään juuri niin kuin pitikin samoilla kytkennöillä ja koodilla, joita oli aiemmin
ehditty useamman kerran jo kokeilemaan. Ilmeisesti kytkennät olivat oikein mutta
johdot eivät olleet tarpeeksi hyvin paikoillaan tai muu vastaava kosketushäiriö oli
syynä. Myös 9 V:n paristo saattoi olla huono ja sitäkin vaihdettiin välillä. Kun askelmoottori alkoi pyörimään, päästiin siirtymään etäohjauksen testaamiseen.
Etäyhteyttä kokeiltiin myös RealVNC-ohjelman kautta, jotta saatiin varmistettua,
että tietokoneen saa yhdistettyä Raspberryyn. RealVNC ladattiin sekä omalle tietokoneelle että Raspberrylle, jonka jälkeen wifi-yhteyden kautta Raspberryyn saatiin
yhteys ja omalta tietokoneelta pystyi katsomaan ja hallitsemaan Raspberryn työpöytää. Raspberryn ja askelmoottorin ohjaus etänä tällä tavoin onnistui erinomaisesti.
Käytössä oli kodin nettiyhteys eikä DNA-laitenetti vielä tässä vaiheessa. Tämä johtui
siitä, että käytössä olevat mokkulat, joihin DNA-laitenetin SIM-kortit tulivat, eivät olleet yhteensopivia Raspberryn käyttöjärjestelmän kanssa. Kun etäyhteys saatiin toimimaan kodin nettiyhteydellä, jatkettiin Android-sovelluksen tekemistä. DNA-laitenetin käyttöönottoon palattiin myöhemmin uudestaan.

5.2 Android Studio -sovellus
Kun Android-sovellus saatiin valmiiksi, voitiin sen testaaminen aloittaa. Android Studiossa sovellus ladattiin virtuaaliselle puhelimelle. Aluksi sovellus ei toiminut vaan
kaatui aina pian käynnistämisen jälkeen. Android Studiossa kokeiltiin käyttää eri
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API-versioita eli eri Android-käyttöjärjestelmän versioita. Silti ratkaisua ongelmaan
ei alkuun tahtonut löytyä ja jossain välissä käyttöön saatiin myös oikea puhelin, jolle
sovellus ladattiin. Käytössä ollut Android-puhelin oli Samsung GT-S7560. Sovellus
ei toiminut myöskään siinä, vaikka puhelin ja Raspberry olivat samassa verkossa ja
kaiken piti olla kunnossa. Syyksi epäiltiin ensin alkuun puhelimen liian vanhaa
Android-versiota, joka oli 4.0.4. Epäiltiin siis sitä, että Android Studiossa käytössä
oleva API-versio ei ole yhteensopiva puhelimen käyttöjärjestelmän kanssa. Lopulta
vika löytyi kuitenkin koodista ja koodin korjaamisen jälkeen sovellus alkoi toimia oikein hyvin sekä virtuaalisella puhelimella että oikealla puhelimella. Valmis käyttöliittymä näytti alla olevan kuvan 9 mukaiselta ladattuna oikeaan puhelimeen.

Kuva 8. Käyttöliittymä Samsung GT:ssä.
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5.3 Live-video
Raspberrylla oli tarkoitus saada hallittua myös videokuvayhteyttä etänä. Tässä
työssä kamerana käytettiin tavallista web-kameraa. Ensimmäiseksi Raspberryyn
asetettiin kameralle sopivat asetukset, jotta kamera toimisi Raspberryssa.

Kuva 9. Kamera-asetusten valinta Raspberryssa.
Kun asetukset oli saatu kohdalleen, kokeiltiin kameran toimintaa. Kuvayhteys toimi,
kun Raspberry ja esimerkiksi tietokone olivat samassa verkossa. IP-osoitteen ja
portin numeron selaimeen kirjoittamalla sai avattua kuvayhteyden Raspberryn välityksellä. Kuvayhteys toimi muuten hyvin, mutta video pyöri hitaasti ja pienellä viiveellä. Tämä johtui ilmeisesti Raspberryn liian pienestä suorituskyvystä live-videokuvan näyttämiseen. Se ei kuitenkaan tässä kohtaan haitannut, koska tarkoitus oli
vain kokeilla, että kuvayhteys saadaan näkymään ylipäätään.
Kun kuvayhteys oli todettu toimivaksi, aloitettiin tekemään uutta Android-sovellusta,
joka näyttäisi live-videokuvan Android-sovelluksessa. Ensimmäiseksi kokeiltiin käyttää VideoView-komponettia, jolla pystyy näyttämään videota sovelluksessa. Sovel-
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lus saatiin nopeasti tehtyä, koska koodia ei tarvittu kuin pari riviä. Live-video ei kuitenkaan toiminut sovelluksessa, vaan joka kerta sekä virtuaalisen että oikean puhelimen näytölle tuli ilmoitus, videota ei voi toistaa.
Aluksi syyksi epäiltiin, että virtuaalisen puhelimen API-versio ei ole yhteensopiva
koodin ja videomuodon kanssa. Kun API-versiosta ei löytynyt vikaa, aloitettiin syytä
etsimään Raspberryn asetuksista. Ajatuksena oli, että Raspberryn videomuoto ei
ole yhteensopiva Android Studion VideoView-komponentin kanssa. Raspberryssa
kokeiltiin eri videomuotoja, mutta se ei ratkaissut ongelmaa.
Viimein päätettiin kokeilla eri komponenttia Android Studiossa. VideoView-komponentti vaihdettiin WebView-komponentiksi ja tämän jälkeen live-video alkoi näkymään myös Android-sovelluksessa. Kun video alkoi toimimaan, muutettiin sovellusta vielä niin, että kuvayhteys näkyy yhdessä ja samassa sovelluksessa askelmoottorin ohjauksen kanssa. Kuva oli edelleen hidas ja näkyi viiveellä, mutta koska
kyseessä oli testiympäristö, jossa voitiin kokeilla ohjauksen ja videon toimimista ylipäätään, ei viivettä pidetty haitallisena tässä kohtaan. Toisekseen Raspberryn suorituskykyä olisi pitänyt varmaankin saada parannettua ja siihen ei tässä työssä ryhdytty.

Kuva 10. Valmis Android-sovellus Nexus-puhelimessa.
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6 Lopputulos

6.1 Työn tulos
Tässä työssä saavutettiin osittain haluttu lopputulos. Askelmoottorin ohjaus toimii
etänä oikealla puhelimella ja live-video virtuaalisessa puhelimessa. Tarkoitus oli,
että kaikki toimisivat samassa sovelluksessa ja laitteessa. Askelmoottorin ohjauksen ja live-videon erilaisista Android-versiovaatimuksista johtuen näitä toimintoja ei
saatu toimimaan samassa laitteessa. Kuitenkin työssä toteutetussa testiympäristössä saatiin selville, että askelmoottorin ohjaus ja live-video on mahdollista tehdä
Android-sovellukseen. Jos olisi ollut enemmän aikaa, tässäkin työssä olisi varmuudella löydetty sellainen virtuaalinen puhelin tai oikea puhelin, jossa olisi saatu molemmat tavoitellut toiminnot toimimaan.
Työn aikana tulleiden teknisten ongelmien ja niihin kuluneen ajan takia DNA-laitenetti jätettiin tästä työstä pois. Lisäksi DNA-laitenetin ominaisuuksia uudelleen arvioidessa tultiin siihen tulokseen, että laitenetin tiedonsiirtonopeus ei olisi riittävä livevideon siirtämiseen. Laitenetti on kuitenkin tarkoitettu enimmäkseen kuvien siirtoon.
Testiympäristö toteutettiin vain paikallisella wifi-verkolla, mutta toisaalta etäohjauksen kokeilu testiympäristössä onnistui myös tällä tavalla.
Lisäksi huomattiin, että Raspberry Piin suorituskyky ei välttämättä riitä live-videon
näyttämiseen tarvittavalla nopeudella. Raspberry Piin suorituskykyä tulisi siis parantaa tai perehtyä, onko Raspberrysta tehokkaampaa versiota. Vaihtoehtoisesti Raspberry tulisi vaihtaa johonkin muuhun tietokoneeseen, esimerkiksi teollisuus-PC:hen.

6.2 Projektin kehittäminen pidemmälle
Tässä työssä käsiteltyä projektia voisi kehittää myös pidemmälle. Uudempi puhelin
ja Android-versio todennäköisesti riittäisi siihen, että askelmoottorin ohjaus ja livevideo toimisi samassa laitteessa juuri niin kuin oli tarkoitus.
Toinen konkreettinen parannus olisi saada DNA-laitenetti toimimaan tai vaihtoehtoisesti etsiä jokin muu tapa yhteyden toteuttamiseen. Silloin etäohjaus onnistuisi niin
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kuin oli tarkoitus eli puhelimella saisi ohjattua askelmoottoria kauempaakin eikä vain
paikallisesti samassa verkossa ollessa. Lisäksi jatkossa tulisi myös kiinnittää erityisesti huomiota tietoturvallisuusasioihin, kun etäyhteyttä aletaan kehittämään eteenpäin.
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