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Annotatsioon
Töö eesmärgiks on luua Raspberry Pi-l põhinev robotauto juhtimise veebirakendus, mille
kaudu saab kasutaja juhtida robotautot kaamerapildi vahendusel.
Peamiseks eesmärgiks on luua Raspberry Pi-l põhinev prototüüp selliselt, et kasutaja
saaks veebilehitseja abil arvutist või mobiilsest seadmest robotautot juhtida.
Töös uuritakse, kuidas edastada reaalajas üle interneti videopilti ja kasutaja käskude
saatmist robotautole. Oluline on, et lahendus oleks kohaldatav erinevatele robotautodele
ja ei oleks sõltuv kindlast võrgutüübist. Tutvustatakse ka Raspberry Pi-d ja selle olemust.
Töö tulemusena valmis prototüüp robotautost ja veebirakendusest, mille abil on võimalik
robotautot juhtida ja näha sõitja seisukohalt edastatavat videopilti. Loodud rakendus
võimaldab autot juhtida üle võrgu nii, et juht ja robotauto ei pea asuma samas kohas. Töös
käsitletakse käskude edastamist üle mobiilse interneti ja Wi-Fi ühenduse. Kirjeldatud on
tarkvara loomise etapid ja tulemus.
Töö lõpus on välja toodud erinevaid rakenduse edasiarenduse võimalusi.
Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti 65 leheküljel, 10 peatükki, 34
joonist, 1 tabelit.
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Abstract
Real-time web-based control of the robot car
The aim of this work is to create a web-based control over the robot car using the
Raspberry Pi computer. The web-based application should allow users to send real-time
commands to the car and get real-time visual feedback from the car.
The main objective is to create a system based on Raspberry Pi so that the user of the
system could control a robot car through a PC’s or mobile device’s web browser.
During the development of the system it is necessary to solve real-time commands
sending and video streaming problems. It is important that the developed solution would
be universal and easily adaptable for different robot cars. Furthermore, the solution should
allow to use multiple network types. Also the paper introduces Raspberry Pi qualities.
The main results of the research are the robot car prototype and a web-based application.
The web-based application allows users to send commands to the car and at the same time
to see the real-time video stream.
Created application allows to control the robot car over the internet so that the user who
controls the robot car do not have to be in the same place as the car. The work describes
how to send the robot car control commands over the network using the mobile network
and the Wi-Fi technology. Paper describes software development processes and the final
solution.
Also it is possible to develop the system further. Extra chapter will examine possible
elaborations.
The thesis is in Estonian and contains 65 pages of text, 10 chapters, 34 figures, 1 tables.
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Lühendite ja mõistete sõnastik

AJAX

Asünkroone JavaScript ja XML. Kasutatakse asünkroonseks
andmevahetuseks serveriga [1].

Basic autentimine

Autentimise viis, mille puhul saadetakse kasutajanimi ja parool
avatekstina [2].

BEC

Battery eliminator circuit. BEC on elektroonika skeem, mis on
tavaliselt ESC-i osa. Kõige lihtsamas mõttes on nad pinge
regulaatorid [3].

CPU

Kesktöötlusseade. Tema ülesandeks on laadida juhiseid mälust,
dekodeerida need ja käivitada vastav programm [4].

CSI

Camera Serial Interface – kaamera jadaliides.

DC mootor

Mootor, mis muudab elektrilise võimsuse mehaaniliseks
võimsuseks.

Debian

Täielikult tasuta GNU/Linux-i distributsioon [1].

Droon

Mehitamata lennuvahend

ESC

Electronic speed control. ESC eesmärk on genereerida
kolmefaasilist juhtsignaali. Sageli kasutatakse koos PWM
signaaliga [5].

FTP

Failiedastusprotokoll

Full HD

Täiskaadrilaotus. Komplekt kõrglahutsega videorežiime [1].

Funktsionaalne test

Tarkvara testimise viis, kus kontrollitakse tarkvara
funktsionaalsust.

GPIO

General-purpose input/output –kontaktid, mis on otsese tarkvara
juhtimise all. Kontaktid on tüüpiliselt seadistatavad sisend või
väljud kontaktiks [6].

GPU

Graafikaprotsessor, mis on mõeldud 2 või 3 mõõtmelise
graafika andmete kuvamiseks ekraanil [7].

HTTP

Hüperteksti edastusprotokoll.

HTTPS

Turvalisem hüperteksti edastusprotokoll.

IC

Integrated circuit – integraalskeem.

IC socket

Integrated circuit socket – integraalskeemi pesa.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers – maailma
suurim tehniline organisatsioon, mis on pühendunud tehnika
arendamisele, et luua sellest kasu inimkonnale [8].
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IP

Internetiprotokoll ehk reeglistik, mida järgitakse
andmepakettide saatmisel ühelt arvutilt teisele üle interneti.

IP aadress

Võrku ühendatud arvuti identifikaator.

JPEG

Standard digitaalsete piltide pakkimiseks [9].

Kohtvõrk

Arvutivõrk, mis ühendab piiratud maa-alal või hoones asuvaid
seadmeid.

Linux

Unix-i laadne operatsioonisüsteem [10].

Lisavidin

Toode, mis on mõeldud lisandiks mingile teisele tootele.

MIPI

Mobile industry processor interface.

MJPEG

Multimeedia vormingu alamhulk, mille puhul iga videokaader
on pakitud eraldi JPEG-pildina [9].

OpenMAX

On liidestus, mis tagab platvormide vahelise ulatusliku andmete
edastamise koodeki ja rakenduse proditavuse [11].

PC

Personaalarvuti.

PHP

Programmeerimiskeel.

Pin header

Kontaktide päised.

Porditavus

Masinast sõltumatu ehk on võimeline töötama erinevatel
arvutitle [1].

PWM

Pulse-width modulation. Modulatsiooni tehnika, mida
kasutatakse, et kodeerida sõnum impulss signaaliks [12].
Näiteks kasutavad seda servomootorid.

RAM

Muutmälu.

RSA

Krüpteerimisalgoritm, mille korral saab andmeid krüpteerida
avaliku võtme ja dekodeerida salajase võtme abil [13].

RaspiVid

Rapsberry Pi käsurea käsk, et salvestada videot kaamera
mooduli abil [14].

responsive

Seadmetundlik disain. Näiteks veebileht suudab kujutada pilti
nii sülearvuti ekraanil kui ka telefoni ekraanil.

SD kaart

Välkmälukaart andmete turvaliseks talletamiseks.

Servomootor

Mootor, mis võimaldab täpset kontrolli pöördenurga üle.

Sisevõrk

Võrk, millele puudub väljast ligipääs.

Symlink

Spetsiaalne fail, mis viitab teisele failile.

TCP

Edastusohje protokoll.

Two way teminal

Kahesuunaline terminal.

Täisdupleks

Andmeid saab saata samaaegselt mõlemas suunas.

UDP

Kasutajadatagrammi protokoll.
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UML

Unifitseeritud modelleerimiskeel. Üldotstarbeline keel keerulise
tarkvara visualiseerimiseks.

Unit test

Tarkvara testimise meetod.

USB

Universaalne järjestiksiin.

Wi-Fi

Raadiovõrk.

VLC player

Videode ja heli esitamise tarkvara.

XML HTTP REQUEST

Asünkroonseks andmevahetuseks kliendi ja serveri vahel
luuakse see objekt. Kasutatakse, et saata päringuid serverile
[15].
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1 Sissejuhatus
Poodides leidub erinevaid raadioteel juhitavaid mänguautosid ja droone. Enamasti on
lahendused ülesehitatud nii, et juhtija viibib mänguautoga samas kohas. Seadme
kontrollimiseks on vajalik puldi olemasolu. Internetis küll leidub erinevaid lahendusi, kus
saab juhtmevaba internetiühendusega kontrollida erinevaid autosid, kuid enamjaolt
koosnevad kõik siiski kohmakatest detailidest. Need on mõeldud ainult konkreetsele
autole ja kasutamiseks piiritletud sisevõrgus. Näiteks kasutatakse juhtmevabasid või
tavalisi veebikaameraid, mis on ühendatud mänguauto külge. Seetõttu näevad enamus
lahendused välja kohmakad. Mitmesuguste erilahenduste tõttu ei kohta antud mudeleid
müügil ja nende turuhind on tavaliselt ka palju kõrgem.
Antud lõputöö sisaldab endas: uurimust Raspberry Pi baasil üle interneti juhitavast
robotautost ning esialgset prototüüpi. Lõputöös on kirjeldatud kasutatav tehnoloogia,
koostatud tarkvara disain ja kasutusjuhend. Töö eesmärgiks on uurida ja luua robotauto
tarkvara, mis võimaldaks juhtida autot reaalajas üle interneti ning samuti edastada ka
videopilti auto eest vaatest. Raspberry Pi eesmärgist ehk taskukohase hinnaga arvutist
tuleneb peamine siht: luua lahendus, mis pole väga kulukas ning võimaldab kasutada
seadet ka tavainimestel. Tarkvara peab töötama üle veebilehitseja ja olema lahendatud
nii, et kasutaja ei peaks paigaldama mingeid lisa vidinaid rakenduse kasutamiseks.
Selleks, et keerukamaid reaalaja juhtimise süsteeme ja lahendusi luua, tuleb alustada
mudelitest, mis toovad välja põhilised murekohad ja tagasilöögid. Robotauto võimaldab
mitmeid probleeme lahendada ja inkrementaalsete muudatustega edasi liikuda.
Enamik reaalajas juhitavad robot(autode) tehnoloogiad on kallid. Seetõttu saab väita, et
antud asjaolu on kui süsteemi negatiivne omadus, mis tekitab probleeme. Arenduse
edasiminekuks tuleb vähendada oluliselt tark- ja riistvarale tehtavaid kulutusi, sest siis
saab keskenduda teistele kriitilistele faktoritele. Antud Raspberry Pi lahendus proovib
luua tasukohase hinnaga reaalaja juhtimise süsteemi.
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Rakendus koosneb kolmest erinevast osast: juhitavast robotautost, serverist ja kliendist.
Juhitav robotauto on objekt, mida kontrollitakse. Server võtab vastu kliendilt signaale ja
edastab need autole ning vastupidi. Klient on veebirakendus, mille kaudu saab kasutaja
saata käske robotautole. Samuti kuvab veebirakendus reaalajas nuppude vajutuse
simulatsiooni ning videoedastust. Internetist võib leida erinevaid videosid, kuidas
kasutajad juhivad autot või edastavad videopilti, kuid ühtegi täpsemat veebipõhise
juhtimise analüüsi ei leidu.
Selline robotauto on lahenduseks probleemidele nagu raskesti ligipääsetavad kohad ja
inimesele ohtlikud alad. Näiteks mürgiste kemikaalide piirkonnas lekkekahjustuste
vaatluse tegemiseks. Samuti saaks kasutada lahendust näiteks kahtlaste esemete eemalt
filmimiseks. Robotauto eeliseks on tema mõõtmed, mis võimaldavad pääseda väikestesse
ja kitsastesse kohtadesse.
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2 Kasutatava tehnoloogia ülevaade
2.1 Raspberry Pi
2.1.1 Idee
Raspberry Pi idee sündis 2006. aastal Cambridge’i ülikoolis, kui E. Upton, R. Mullins, J.
Lang ja A. Mycroft-il tekkis mure, et aasta-aastalt väheneb õpilaste arvukus ja oskuste
tase. 1990-ndatel olid enamik kooli kandideerinud õpilastest kogenud, hobikorras
programmeerijad. Sel ajal oli veel võimalik, et noored leiavad tee programmeerimiseni
lihtsa huvi tõttu, mis tekib kodust leitava tehnoloogiaga mängides. 2000-ndatel olukord
muutus. Tüüpiline sisseastuja oli võibolla ainult veebidisainiga kokku puutunud. Arvutid
olid totaalselt lukustatud/peidetud tehnilised imed ja tekitasid noortes väga vähe huvi
selle sees leiduva sisu vastu [16], [17].
Muutunud oli laste suhtlemine arvutiga. Seega otsustasid Cambridge’i ülikooli teadlased,
olukorras, kus arvutid oli muutunud kalliks ja neil programmeerimise katsetamise
keelasid vanemad, luua platvormi, mis võimaldaks uurida arvuteid nagu vanasti. Sellised
arvutid, mis laevad ennast otse programmeerimiskeskkonda. 2006. aastast kuni 2008.
aastani disainiti mitmeid erinevaid versioone ja neist kujuneski välja Raspberry Pi [16].
Raspberry Pi loojate eesmärk on lõhkuda paradigma, et ilma sadu eurosid kulutamata,
pole võimalik peredel kasutada internetti. Teadlaste eesmärk oli, et personaalarvuti oleks
lastele igapäevane [16].
Raspberry Pi on 25-dollarit maksev ja krediitkaardi suurune arvuti. Selle mõte on näidata
lastele, mis reaalselt arvuti sees on. Eesmärk on inspireerida lapsi kirjutama ise
programme, juhtima koduseadmeid ja looma oma arvutimänge [17]. Raspberry Pi külge
saab ühendada monitori või televiisori ja kasutada tavalist hiirt ning klaviatuuri. Seade on
võimeline tegema kõike, mida oodatakse tavaliselt lauaarvutilt: saab internetis surfata,
edastada kõrgekvaliteedilist videot ning mängida mänge [18].

15

Raspberry Pi projekti edu kinnitab fakt, et 2012. aastal müüdi esmane mudel välja mõne
minutiga ja saadi esimesel päeval 100 000 eeltellimust [19].
2.1.2 Raspberry Pi 2 Model B
Praeguseks on väljas küll Raspberry Pi 3 Model B ehk uuem versioon, kuid antud töös
kasutatakse 2015. aasta veebruaris välja antud Raspberry Pi 2 Model B-d. Selle põhjuseks
on, et antud töö esmane idee tekkis 2015. aasta alguses, kui Raspberry Pi 2 Model B oli
kõige uuem mudel (Vt Joonis 1).

Joonis 1. Raspberry Pi ülevaade [20].

Raspberry Pi 2 Model B andmed:
Suurus: 85.60mm x 56mm x 21 mm.
Kaal: 45g.
Süsteemikiip: Broadcom BCM2836 SoC
Toiteallikas: 5V, 2A
CPU: 900MHz quad-core ARM Cortex-A7
GPU: Dual Core VideoCore IV
Mälu: 1GB LPDDR2 SDRAM
USB: 4x USB 2.0
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Video väjund: HDMI
Audioväljund: 3.4 mm jack, HDMI
Mälukaardi pesa: Micro SDIO
Võrk: 10/100 BaseT Ethernet socket. Etherneti kasutamiseks on RJ-45 pesa.
Operatsioonisüsteem: Raspian Wheezy
GPIO päis: 40 kontakti.
GPIO on üldises tähenduses sisend/väljund. Kontakt, mida saab programmeerida, et ta
täidaks erinevaid ülesandeid. GPIO päisel ei ole kindlat otstarvet. GPIO kontakte ei ole
soovituslik otse ühendada, kuna võib tekkida ülepinge [21].
Järgnevalt on kujutatud Raspberry Pi päise kontaktide loetelu ja nimetused.

Joonis 2. Raspberry Pi GPIO päise kontaktide loetelu ja nimetused [22].

Kaamera ühendus: 15 pin MIPI kaamera seerial liidestus. Vajab tööks 250mA.
Ekraani ühendus: ekraani jadaühendus
17

2.1.3 Kaamera
Raspberry Pi kaamera moodulit saab kasutada kõrgekvaliteedilise video edastamiseks, ja
ka piltide tegemiseks. Kaamera toetab 1080p30, 720p60 ja VGA90 video viise. Kaamera
ühendatakse 15cm pikkuse lintkaabli abil CSI porti. Paigal resolutsioon on 5 megapikslit
ja pikslite arv on 2592 x 1944. Suurus on umbes 25mm x 24mm x 9mm ja kaalub 3g.
Kaameral on OmniVision OV5647 sensor suurusega 3.76 x 2.74 mm. Horisontaalne
vaateväli on 53.50 ± 0.13 kraadi ja vertikaalne vaateväli on 41.41 ± 0.11 kraadi [23], [24].

Joonis 3. Raspberry Pi kaamera. [25].

2.1.4 Mootorite juhtimise paneel
Mootorite juhtimiseks läbi pinnide kasutatakse RyanTeck-i mootorite juhtimise paneeli.
See on isekokkupandav komplekt, mis võimaldab kergelt juhtida mootoreid. Plaat tuleb
ise kokku joota ja seejärel asetada Raspberry Pi GPIO kontaktide peale. Paneel vajab
mootorite juhtimiseks eraldi toiteallikat. Soovitatav maksimum pinge on 12V. Paneel
võimaldab kontrollida plaadi kontakte 11 & 12 ning 15 & 16 [26], [27].
Paneel koosneb 16-kontaktilisest integraalskeemi pesast (IC socket), integraalskeemist
(IC), kolmest kontakti päisest (pin header), kolmest kahesuunalisest terminalist (Two
Way terminal), 26 kontaktilisest GPIO päisest ja trükkplaadist [26], [28]. Trükkplaat on
suurusega 40mm x 40mm.
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Joonis 4. Ryanteck-i mootorite juhtimise paneel [28].

2.2 Robotauto
Antud töös kasutatakse robotautona tavalist puldiautot, millelt on eemaldatud kogu algne
juhtimine. Ülesehitatud lahendust on võimalik kiirelt kohandada ka teiste puldiautode
jaoks. Esialgne prototüüp koosneb ühest servomootorist (5V), mida kasutatakse paremale
ja vasakule pööramiseks ning ühest DC mootorist (6V), mida läheb vaja robotauto edasitagasi liikumiseks.

Joonis 5. Robotauto ülevaade.
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3 Tarkvara loomise põhimõte
3.1 Nõuete täpsustamise vajalikkus
Enne sobiva lahenduse loomist tuleb kirja panna tulevase rakenduse nõuded.
Tarkvara nõuete spetsifikatsioon on kirjeldus süsteemist, mida hakatakse arendama. See
peab tooma välja funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded, lisaks sisaldama
kasutuslugusid, mis kirjeldavad, kuidas kasutajal on võimalik antud tarkvara abil
robotautoga suhelda [29].
Nõuete kirjeldamiseks kasutatakse aines „Arvutisüsteemide projekteerimine“ omandatud
teadmisi. Laialt on levinud IEEE standardid. Seega valiti antud töös tarkvara nõuete
spetsifikatsiooni kirja panekuks IEEE standardi 830 ja selle asendanud versiooni IEEE
standard 29148 [30], [31], [29].
IEEE standard 830 ehk „soovitatud praktika tarkvara nõuete spetsifikatsiooniks“
kirjeldab soovituslikku lähenemist tarkvara nõuete loomisele. Antud standard toob välja
põhilised kohad, mida ühte tarkvara dokumenti kirjutades peab välja tooma.
Järgnevad nõuded on võetud IEEE standard 830 dokumendist ja kirjeldavad põhilisi
probleeme, mida dokumendi koostaja peaks arvestama [31].
1. Funktsionaalsus


Mida antud tarkvara peaks tegema?

2. Välised liidestused


Kuidas tarkvara suhtleb inimestega?



Kuidas tarkvara suhtleb riistvaraga?



Kuidas tarkvara suhtleb teiste tarkvarade või riistvaradega?

3. Jõudlus
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Mis nõuded on kiirusele?



Mis nõuded on kättesaadavusele?



Mis nõuded on reageerimisajale?



Mis nõuded on taastumisele erinevatest täidetavatest funktsionaalsustest?

4. Atribuudid


Missugused nõuded on porditavusele?



Missugused nõuded on hooldatavusele?



Missugused nõuded on turvalisusele?

5. Kehtestatud disaini piirangud


Kas on vaja järgida kindlaid standardeid?



Kas on vaja arendada kindlas keeles?



Kas andmebaas on vajalik?



Kas on vahendite piirangud?



Kas on töökeskkonna piirangud?

3.2 Nõuded loodavale tarkvaralahendusele
Alustuseks defineeritakse süsteemis tegutsejad:
Kasutaja – inimene, kellel on võimalik juhtida robotautot ja vaadata reaalajas videopilti.
1. Funktsionaalsus


Peab võimaldama juhtida robotautot interneti vahendusel.
-

Kasutaja peab saama robotautole saata käsklusi edasi, tagasi, paremale,
vasakule ja stopp üle interneti.



Peab edastama reaalajas videopilti üle interneti.
-

Robotauto peab edastama videopilti kasutajale. Videopilt peab olema juhi
vaatest ehk näitama pilti kuhu sõidetakse.



Peab võimalda kasutajal robotautot juhtida ja videopilti edastada ilma lisa vidinaid
installimata.
-

Ei tohi olla veebilehitsejapõhine ega nõuda kasutajalt täiendavate vidinate
olemasolu.
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Peab kuvama külastajate arvu.
-

Kasutajal peab olema võimalik näha, mitu inimest antud hetkel lehel
viibib.



Peab võimaldama autot juhtida nooleklahvide abil.
-

Kasutaja peab saama tavalisel klaviatuuril nelja noolt vajutades autot
juhtida ja tühiku abil peatada.



Peab võimaldama autot juhtida hiirega ekraanil nuppudele vajutades.
-



Peab võimaldama autot juhtida puutetundlikul ekraanil.
-



Kasutajal peab olema võimalik juhtida autot ainult hiire abil.
Kasutajal peab olema võimalik autot juhtida puutetundlikul ekraanil.

Peab kuvama noolte nupuvajutusi kasutajale.
-

Kasutaja juhtides autot klaviatuurilt noolte klahvide abil või ekraanil
olevate nuppude abil, peab suutma visuaalselt ekraanil eristada, millist
nuppu vajutati.



Peab simuleerima noolte nupuvajutusi, kui sõidab mõni teine kasutaja.
-

Kui autot juhib üks kasutaja, siis kuvab teisele kasutajale ekraani
nupuvajutuste simulatsiooni.



Peab suutma kasutajalt tulevaid käske täita.
-

Kui kasutaja saadab serverile käsu, siis server peab teadma, mida selle
käsuga teha.





Peab suutma peatada autot probleemsetel juhtudel.
-

Kui serveri ühendus kasutajaga katkeb, siis peab suutma autot peatada.

-

Kui tekib mõni muu viga, siis peab auto samuti peatuma.

Peab võimaldama korraga juhtida robotautot ühel inimesel.
-

Kui lehel viibib korraga mitu inimest, siis võimaldab korraga autot juhtida
ühel inimesel.



Tarkvara peab salvestama juhtimise logi koos ajaga.



Peab teavitama kasutajat, kui tarkvaras esines viga.
-

Kui auto juhtimine on takistatud mingil põhjusel, siis peab kuvama
kasutajale veateate.

2. Välised liidestused


Kuidas tarkvara suhtleb inimestega?
Serveri logifailide kaudu.
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Veebipõhise kasutajaliidese kaudu.
-

Kasutajaliides peab olema lihtne.

-

Ekraani keskel edastatakse videoülekannet.

-

Ekraanilt peab olema võimalik samaaegselt vaadata videot ja juhtida autot.

-

Nähtaval peavad olema paremale, vasakule, edasi, tagasi nupud.

-

Samuti peab kasutajaliidesel olema näha külastajate arv, et hinnata serveri
infoedastuskoormust.

-

Kasutajaliidest vaadates peab olema selgesti aru saada, kuidas robotautot
on võimalik juhtida.

-

Kasutajaliides peab olema dünaamilise disainiga (responsive).

-

Kasutajal peab olema võimalik juhtida autot, kasutades erinevaid
seadmeid (sülearvuti, lauaarvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti).



Kuidas tarkvara suhtleb riistvaraga?
Mootorid:
-

Raspberry Pi GPIO kontaktide abil.

Kaamera:


Raspberry Pi CSI pordi abil.

Kuidas tarkvara suhtleb teiste tarkvarade või riistvaradega?
-

Tarkvara ei suhtle teiste tarkvarade või riistvaradega.

3. Jõudlus


Mis nõuded on kiirusele?
-

Tarkvara peab edastama videopilti reaalajas. Viide ei tohi olla sisevõrgus
suurem kui 0.5 s.

-

Tarkvara peab saatma juhtimise käske autole reaalajas. Viide ei tohi olla
suurem kui 300ms.



Mis nõuded on kättesaadavusele?
-

Tarkvara peab olema kättesaadav läbi veebilehitseja.

-

Tarkvara peab võimaldama korraga mõistlikel kiirustel teenindada kolme
klienti.
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Mis nõuded on reageerimisajale?
-



Auto reageerimisaeg peab olema reaalajas ja mitte ületama 30ms.

Mis nõuded on taastumisele erinevatest täidetavatest funktsionaalsustest?
-

Kui serveri või kasutaja ühendus internetiga kaob, siis peab auto peatuma
1 sekundi jooksul.

4. Atribuudid


Missugused nõuded on porditavusele?
-



Missugused nõuded on hooldatavusele?
-



Loodav tarkvara peab töötama Linuxil.
Serverile peab olema võimalik ligi pääseda üle interneti.

Missugused nõuded on turvalisusele?
-

Peab olema vähemalt Basic autentimine.

5. Kehtestatud disaini piirangud.


Kas on vaja arendada kindlas programmeerimiskeeles?
-



Kas andmebaas on vajalik?
-



Vajalik on, et süsteemi arendataks veebitehnoloogias levinud keeltes.

Andmebaas ei ole vajalik.

Kas on vahendite piirangud?
-

Antud lahendus tuleb luua Raspberry Pi baasil ehk kindlaks määratud
mälu ja protsessoriga.

-

Tegu peab olema juhtmevaba lahendusega ehk robotauto ei tohi olla
aheldatud juhtmete külge, mis piiravad tema liikumise ulatust.

-

Lahendus peab tagama, et tarkvara oleks võimalik kasutada ka mobiilsete
seadmetega.

-

Lahendus peab olema universaalne, et seda oleks võimalik sobitada
erinevatele robotautodele.



Kas on töökeskkonna piirangud?
-

Auto peab olema võimeline sõitma ka heades välistes tingimustes. See
tähendab, et ei pea arvestama vihma ja lumega.
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3.3 Nõuded teostamiseks


Raspberry Pi
-

Raspberry Pi paigutatakse robotauto peale ja tagab robotauto ning kasutaja
vahelise suhtluse.



Kaamera
-

Kaamera ühendatakse robotautol oleva Raspberry Pi külge ja selle abil
edastatakse kasutajale videopilt.



Mootorite kontrollimise paneel
-

Ühendatakse Raspberry Pi GPIO kontaktide külge ja tagab Raspberry Pile mootorite juhtimise.



Wi-Fi adapter või netipulk
-



Ühendatakse Raspberry Pi külge ja tagab ineternetiühenduse.

SD kaart
-

Lisatakse

Raspberry

Pi-le.

Hoiab

endas

Raspberry

Pi

operatsioonisüsteemi.


Robotauto kere
-

Robotauto kere koosneb neljast rattast ja raamist, mida on võimalik kahe
mootori abil juhtida.



DC mootor
-

DC mootor ühendatakse robotauto kere külge ja see võimaldab robotautol
sõita edasi ja tagasi.



Servomootor
-

Servomootor ühendatakse robotauto kere külge ja see võimaldab
robotautol pöörata paremale ja vasakule.



Akupank
-



Aku mootoritele
-



Akupank on vajalik Raspberry Pi toiteks.

Aku on vajalik kahe mootori toiteks.

Juhtmed
-

Juhtmed on vajalikud selleks, et eelnevalt nimetatud osad omavahel kokku
ühendada.
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4 Loodava lahenduse disain
4.1 Lahenduse tarkvara valikute kirjeldus
Lahenduse infoliikumise ülevaateks kasutatakse UML modelleerimise keelt. UML keel
annab hea visuaalse ülevaate, millistest osadest süsteem koosneb ning kuidas info
robotauto ja lõppkasutaja vahel liigub.
Operatsioonisüsteemiks on valitud Raspbian, kuna see on loodud Raspberry Pi tootja
poolt. Alternatiivideks on näiteks Ubuntu Mate ja Snappy Ubuntu Core. [32]
Raspian on operatsioonisüsteem, mis on saadaval tasuta. See on Debianil põhinev ja
optimiseeritud Raspberry Pi riistvarale. Operatsioonisüsteem sisaldab põhilisi
programme, mille abil suudab antud lahendus Raspberry Pi-l töötada. Samuti on antud
operatsioonisüsteemil suur tarkvarapakettide valik. [33]
Robotauto mootorite juhtimiseks kasutatakse Node.js-i serverit ja võimalusi.
Node.js on vabavara, mis on mõeldud selleks, et arendada serveripoolseid
kliendirakendusi. See on ehitatud Google V8 mootori peale. Node.js ei ole JavaScript-i
raamistik, kuid paljud selle moodulid on kirjutatud JavaScript-is ja arendajad saavad
kirjutada uusi mooduleid samuti JavaScript-is. Node.js pakub samuti ka laia kogumikku
erinevatest JavaScript-i moodulitest, mis lihtsustavad veebirakenduste arendamist [34].
Raspberry Pi-l saab rakendusi luua mitmetes programmeerimiskeeltes: C/C++, Java,
Pascal, PHP, Python. Tüüpilisem keel, mida kasutatakse ja mida soovitavad Raspberry Pi
loojad rakenduste loomisel on Python [23]. Otsustati Node.js kasuks, kuna see põhineb
JavaScript-il ning Node.js võimaldab lihtsamalt luua kliendi ja serveri vahelist reaalajas
suhtlust. Järgnevalt on esitatud veel mõned Node.js eelised:


Asünkroonsus on tagatud sündmustel põhineva arhitektuuriga ja see võimaldab
luua reaalaja võrgurakendusi [35].



Väga kiire koodi täitmine. Kiire koodi täitmise tagab Google V8 mootor [35].
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Ühelõimaline, aga äärmiselt skaleeritav. Kasutab sündmustepõhist mehhanismi,
mis tagab vastuste mitteblokeerimise ja suure skaleeritavuse. Node.js kasutab ühelõimelist programmi ja seesama programm suudab tagada teenuse palju suuremale
arvule päringutele, kui tavaline Apache server [35].



Võimalus jooksutada serverit ilma muu tarkvarata (näiteks Apache) [35].

Raspberry Pi GPIO päise juhtimiseks kasutatakse Node.js-ile mõeldud rpi-gpio moodulit.
GPIO päis on vajalik robotauto kahe mootori juhtimiseks.
Juhtimise käskude saatmiseks serveri ja kliendi vahel kasutatakse Node.js-i moodulit
Socket.io. Socket.io on nö pakend WebSocketi ümber. Socket.io lisab juurde täiendavaid
võimalusi [36].
WebSocket võimaldab asünkroonset suhtlust kliendi ja serveri vahel. Suhtlus toimub üle
TCP ühenduse. WebSocket võimaldab kliendil ja serveril saata üksteisele sõnumeid
suvalisel ajahetkel. Kui võrrelda näiteks AJAX tehnoloogiaga, siis selleks on vaja kliendi
poolset päringut, kuid WebSocket’i serverid ja kliendid saavad lihtsalt nö lükata teineteisele sõnumeid. Ühendus kliendi ja serveri vahel jääb avatuks. Samuti XML HTTP
REQUEST on piiratud ühe domeeni poolelt. WebSocket lubab domeenidevahelisi
sõnumeid. WebSocket protokoll võimaldab täisdupleks suhtlemist üle ühe TCP ühenduse
[36], [37], [38].
Robotauto juhtimise kasutajavaate loomiseks kasutatakse JavaScript-i, Jquery-t, CSS-i,
HTML-i ja Bootstrap-i. Need keeled osutusid valituks, kuna need on laialdaselt levinud
ning võimaldavad luua kiirelt ning lihtsalt kasutajaliidese. Samuti mõjutas valikut asjaolu,
et kasutatakse Node.js-i, mis on samuti JavaScript-il põhinev.
JavaScript on objektorienteeritud programmeerimiskeel, mida kasutatakse veebilehtede
skriptimiseks. JavaScript võimaldab lehte uuendada ilma, et kasutaja peaks lehte
värskendama [39].
jQuery on võimaluste rohke JavaScript raamatukogu. See muudab veebilehtedega
manipuleerimise ja animeerimise lihtsamaks [40].
CSS on mõeldud veebilehtedele kujunduse andmiseks. Selle peamine ülesanne on
kirjeldada, kuidas HTML või XML dokumenti ekraanil esitleda. CSS kirjeldab, kuidas
peaks elemente kujutama [41].
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HTML tähendab HyperText Markup Language ja seda kasutatakse veebilehtede
loomiseks ja visuaalseks esitamiseks. HTML määrab ära lehe struktuuri, kuid selle abil
ei saa luua lehele funktsionaalsust [4].
Bootstrap on HTML-i, CSS-i ja JavaScript-i raamistik. See võimaldab luua nö reageerivat
veebilehte, mis suudab kuvada veebilehte sobivalt nii arvutites kui ka mobiilsetes
seadmetes [42].
Videopildi edastamiseks kasutatakse raspiMJPEG-d ja sellel põhinevat RPI Cam Web
Interface.
RaspiMJPEG on OpenMAX rakendus, mis põhineb mmal-libary-l. RaspiMJPEG on
võrreldav RaspiVid-ga. Eelvaade edastataks MJPEG failina. Uuendamise kiirus ja pildi
suurus eelvaatel on muudetavad [43].
RPi-Cam-Web-Interface on veebiliides Raspberry Pi kaamerale ja seda on võimalik
avada ükskõik millises veebilehitsejas. See sisaldab palju erinevaid võimalusi. Näiteks
Full-HD video salvestamist, piltide tegemist ja eelvaadet. RPI Cam Web Interface
põhineb RaspiMJPEG-l [44]. Tavalises vaaterežiimis RaspiMJPEG loob ühenduse
kaameraga ja genereerib järjepideva voo JPEG failist, mis salvestatakse otse RAM-i.
Maha salvestatakse JPEG alati sama nimega, sest eelvaate voo puhul ei ole mõtet pilti
salvestada. Sellele ühele pildile luuakse ligipääs läbi veebiserveri. Selleks, et saavutada
kõrgem pildi uuendamise sagedus, ei salvestata pilti mitte mälukaardile vaid otse RAMi [43], [44].
Internetis leidub palju erinevaid võimalusi ja lahendusi videopildi edastuseks. Enamik
neist polnud kahjuks sobilikud, sest pildi ajaline viide oli liiga suur (üle 1 sekundi) ja see
pole robotauto juhtimise seisukohalt aktsepteeritav. RaspiMJPEG on kõige väiksema
viitega – sisevõrgus alla poole sekundi.
Leidus küll ka parem videoedastuse rakendus GStreamer [45]. Selle videopildi ajaline
viide jäi umbes 200 ms sekundi juurde, kuid kahjuks lahendus eeldas pildi edastust kliendi
arvutisse, mitte veebi. GStreamer-i miinuseks on veel, et ühes otsas töötaks GStremer-i
server ja teises otsas GStreamer-i klient. Valituks ei osutunud ülaltoodud võimalus ka
seetõttu, et soovitakse luua täielik veebipõhine lahendus ilma, et klient peaks installima
lisavidinaid.
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Videopildi edastamiseks kasutatakse eraldi Apache2 veebiserverit. Apache2 veebiserver
on vajalik, kuna Node.js server ei ole mõeldud otseselt video edastamiseks. Seega loodava
lahenduse robotauto juhtimine ja videopildi edastamine asuvad kahes erinevas serveris.
Apache2 veebiserver on vabavara. See on üks levinumaid veebiservereid Linux
süsteemides.

Veebiserverid

on

mõeldud

klientide

veebiserverite

päringute

vastuvõtmiseks. Kõige levinum protokoll veebilehtede jaoks on HTTP. Apache
veebiservereid kasutatakse sageli koos MySql-i andmebaasi, PHP-ga, Pythoni või Perliga
[46].
Apache veebiserveri osutus valituks, kuna see on Linux keskkondades üks
enimkasutatavaid servereid ning

töö autoril on olemas varasem kokkupuude

tehnoloogiaga. Samuti mõjutas valikut ka RaspiMJPEG ja RPi Cam Web Interface, sest
nendes rakendustes kasutatakse PHP-d.

4.2 Lahenduse riistvara valikute kirjeldus
Jaotises 4.1 mainitud GPIO päise külge ühendatakse Ryanteck-i poolt arendatud
mootorite juhtimise paneeli. See on vajalik, sest pole soovituslik ühendada juhtmeid otse
GPIO kontaktidesse, kuna selline lähenemine võib juhtida Raspberry Pi-le liigset pinget
või voolu [21].
Valik langes Ryantecki paneeli kasuks, kuna see sobib kahe mootori juhtimiseks, on
disainilt lihtne, kaalult kerge ja mõõtmetelt piisavalt väike (vt jaotis 2.1.4). Väiksus ja
kergus on oluline selleks, et robotauto ei muutuks liiga kohmakaks ja raskeks.
Analoogseteks lahendusteks on GerBot [47] ja Pololu DRV8835 Dual Motor Driver Kit
[48].
Raspberry Pi-l saab videopilti edastada kasutades USB või CSI porti. Videopildi
edastamiseks valiti Raspberry Pi kaamera paneel. Täpsem kirjeldus jaotises 2.1.3. Valik
osutus Raspberry Pi kaamera paneeli kasuks, kuna see suudab edastada väga hea
kvaliteediga pilti ja on sobiva suurusega [49]. Alternatiivseks lahenduseks oleksid teised
veebikaamerad, kuid sel juhul tuleks arvestada, et seadmed on suuremad ja pildi kvaliteet
on Raspberry Pi kaameraga võrreldes halvem.
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5 Süsteemi ülesehitus
Järgnevalt esitatakse tarkvara ning riistvara struktuur.

5.1 Tarkvara
Loodava süsteemi tarkvaraline osa koosneb kahest serverist ja n kliendist. Kus n on
positiivne täisarv. Üks server on mõeldud reaalajas videopildi edastamiseks ja teine server
on mõeldud robotauto juhtimiseks. Arenduse täpne struktuur on kuvatud järgneval
joonisel:

Joonis 6. Lahenduse struktuur.

Joonis 6 on näha, kuidas erinevad komponendid omavahel suhtlevad. Mõlemad serverid
toimivad Raspberry Pi Raspian operatsioonisüsteemis.
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Esimene Apache server on mõeldud kaamera mooduliga infovahetuseks. Apache jaoks
on seatud veebiliides, mis suhtleb tarkvara komponendi RPI Cam Web Interface-ga. RPI
Cam Web Interface omakorda suhtleb raspiMJPEG tarkvaramooduliga. RaspiMJPEG
suhtleb Raspberry Pi kaamera mooduliga. RaspiMJPEG salvestab pilte Raspberry Pi
RAM-i, et ei peaks toimima andmevahetust Raspberry Pi mälukaardiga. See tagab
andmete kiirema edastuse. Kuna tööeesmärk ei ole edastatavat pilti salvestada, siis
salvestatakse raspiMJPEG mooduli poolt pilt maha alati sama nimega, seetõttu ei pea
eraldi vaatlema videopildi salvestamiseks vajalikku mälumahtu. RPI Cam Web interface
muudab salvestatud pildi Apache veebikeskkonnas nähtavaks. Samuti on võimalik muuta
läbi raspiMJPEG mooduli kaamera kvaliteedi seadeid. RaspiMJPEG käivitatakse alati
Raspberry Pi algkäivitamisel.
Teine Node.js-i HTTP server on loodud, et luua kasutajale veebikeskkond, kust oleks
võimalik robotautot juhtida. Antud server juhib robotauto kahte mootorit, kuvab
kasutajale vajaliku veebiliidese ja pärib andmeid Apache serveris, et kuvada kasutajale
juhtimiseks vajalikku videopilti. Motor controller board’i abil on võimalik kontrollida
Raspberry Pi GPIO päise kontakte ehk juhtida kahte robotauto mootorit.
5.1.1 Rakenduse põhifunktsioonid
Robotauto juhtimise rakendusel on üks peamine põhifunktsioon:


Robotauto juhtimine

Robotauto juhtimisrakenduse põhifunktsioon on esitatud järgneva paketidiagrammina:

Joonis 7. Rakenduse põhifunktsioonid.
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5.1.2 Kasutusjuhtude mudel
Kasutusjuhtude mudel koosneb kasutusjuhtude diagrammidest ja nende kirjeldustest.
Robotauto juhtimine
Robotauto juhtimise kasutusjuhtude diagramm on järgmine:

Joonis 8. Robotauto juhtimise kasutusjuhtude diagramm.

Nimi: Sõida edasi käsu saatmine
Tegutseja: Kasutaja
Kirjeldus: Kasutaja saab saata edasi sõitmise käsu. Süsteem täidab käsu ja lisab antud
käsu logisse. Seejärel süsteem jääb ootama kasutajalt uut edasi sõitmise käsku. Kui käsk
ei saabu 1 sekundi jooksul, loetakse ühendus katkenuks ja süsteem peatab auto.
Nimi: Sõida tagasi käsu saatmine
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Tegutseja: Kasutaja
Kirjeldus: Kasutaja saab saata tagasi sõitmise käsu. Süsteem täidab käsu ja lisab antud
käsu logisse. Seejärel süsteem jääb ootama kasutajalt uut tagasi sõitmise käsku. Kui
käsk ei saabu 1 sekundi jooksul, loetakse ühendus katkenuks ja süsteem peatab auto.
Nimi: Keera paremale käsu saatmine
Tegutseja: Kasutaja
Kirjeldus: Kasutaja saab saata paremale keeramise käsu. Süsteem täidab käsu ja lisab
antud käsu logisse. Seejärel süsteem jääb ootama kasutajalt uut paremale keeramise
käsku. Kui käsk ei saabu 1 sekundi jooksul, loetakse ühendus katkenuks ja süsteem
peatab auto.
Nimi: Keera vasakule käsu saatmine
Tegutseja: Kasutaja
Kirjeldus: Kasutaja saab saata vasakule keeramise käsu. Süsteem täidab käsu ja lisab
antud käsu logisse. Seejärel süsteem jääb ootama kasutajalt uut vasakule keeramise
käsku. Kui käsk ei saabu 1 sekundi jooksul, loetakse ühendus katkenuks ja süsteem
peatab auto.
Nimi: Peata robotauto
Tegutseja: Kasutaja
Kirjeldus: Kasutaja saab saata peata robotauto käsu. Süsteem täidab käsu ja lisab antud
käsu logisse.
Nimi: Videopildi vaatamine
Tegutseja: Kasutaja
Kirjeldus: Süsteem edastab reaalajas kaamera videopilti. Kasutaja saab vaadata
edastatud videopilti
Nimi: Alusta sõitu
Tegutseja: Kasutaja
Kirjeldus: Kasutaja püüab alustada sõitu. Süsteem kontrollib, kas keegi juba sõidab.
Süsteem kuvab kasutajale, kas on võimalik hetkel sõitu alustada.
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5.1.3 Programmi tegevusdiagramm
Järgneval diagrammil on kujutatud programmi tööd. Täpsemalt on kirjeldatud kuidas
töötab serveri algoritm ja kuidas kliendi serveriga suhtlemise algoritm.

Joonis 9. Programmi tegevusdiagramm.
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5.2 Riistvara
Loodava süsteemi riistvaraline osa koosneb põhiliselt neljast osast: robotautost, serverist,
võrgust ja klientidest. Kliendid on lõppkasutajad, kes saadavad robotautole käske.
Loodav süsteem võimaldab autot juhtida kahel erineval võrgutehnoloogial. Esimeseks ja
kindlasti efektiivsemaks viisiks on kohtvõrk. Server on ühendatud kohtvõrku ja kliendid
saavad ühenduse luua läbi kohtvõrgu välise IP aadressi. Teine võimalus on, et server on
ühendatud võrku mobiilse interneti abil. Mobiilse interneti probleem seisneb selle
ebastabiilsuses, ühenduse eeliseks on võrgu ulatuvus.
Vaadeldes joonist (Joonis 10) näeme, et robotautoga suhtleb server. Reaalselt on server
Raspberry Pi. Raspberry Pi võtab vastu käske klientidelt ja täidab need (kontrollides
robotauto mootoreid). Server asub robotautol ja robotauto mootorid on reaalselt
ühendatud serveriga (juhtmete abil).
Robotauto on tavaline raadioteel juhitav mänguauto, millest on eemaldatud kõik
juhtimisega seotud osad. Alles jäävad ainult kaks mootorit ja kere. Teine võimalus on
ehitada ise kere ja lisada mootorid. Antud töös kasutatakse esimest võimalust.

Joonis 10. Süsteemi komponentide suhtluse diagramm [50].
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6 Prototüübi arendus
Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas valmis prototüüp. Tuuakse välja vajaliku sammud
seadmaks valmis riistavara, kirjeldatakse mõttekäiku, kuidas oleks loodud tarkvara
võimalik Raspberry Pi-l jooksutada.
Prototüübi arendus oli jaotatud kaheks suuremaks etapiks: juhtimise ja video edastuse
arendus.

6.1 Prototüübi riistvara
Prototüübi arenduseks oli vaja hankida kõik vajalikud vahendid: Raspberry Pi, Raspberry
Pi kaamera, Wi-Fi adapter, mootorite juhtimise paneel, akupank ja tavaline raadioteel
juhitav mänguauto. Neid vahendeid kokku sobitades valmis esialgne skeem.

Joonis 11. Juhtimiseks vajalike komponentide ühendamine Raspberry Pi-ga.

Joonis 11 näitab lõplikku juhtimise lahendust valitud robotautol. Tegelikult oli esialgses
arenduses robotauto kahe DC mootoriga. Esimeste arenduste käigus selgus, et soetatud
robotauto kere mehhaaniline osa ei tööta korrektselt, pööramise mehhanism ei
funktsioneerinud korrektselt. Vead ilmnesid seetõttu, et prototüüpi arendati kasutatud
mänguauto kerele. Selline otsus oli tingitud sellest, et ei tundunud otstarbekas hankida
uut mänguautot, et see kohe laiali lammutada. Seega langes valik kasutatud auto kasuks.
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Esimene robotauto ei osutunud kõlbulikuks. Seejärel hangiti uus kasutatud auto. Ka sellel
tuli teostada mõningaid mehhaanilisi parandustöid, kuid antud kere osutus sobilikuks.
Uuel kerel oli pööramiseks servomootor. Seetõttu tuli programmi koodi kui ka riistvara
ühenduse skeemi modifitseerida servomootorile vastavaks.
Antud punktis oli võimalik edasi minna juhtimise tarkvaralise arenduse juurde.
Tarkvaraline osa on kirjeldatud jaotises 6.2.
Pärast juhtimise arenduse lõppu lisati Raspberry Pi kaamera (vt Joonis 12). Seejärel tuli
tegeleda videopildi edastamise probleemidega.

Joonis 12. Lõplik komponentide Raspberry Pi-ga ühendamise skeem.

Lõplik riistvaraline lahendus on nähtav Joonis 12. Riistvaraline lahendus koosneb
Raspberry Pi-st (Joonisel RPI), mille GPIO päise külge on ühendatud mootorite
kontrollimise paneel (Joonisel MC). Paneelil on kolm terminali, millest üks on mootorite
toite jaoks ja kaks on mootorite juhtimise jaoks. Mootorite toiteks kasutatakse 7.2V akut,
mis oli algselt mänguautol kaasas. Toite ja Raspberry Pi vahel on ESC, mis sisaldab
omakorda BEC-d. ESC oli samuti robotauto algse lahenduse juures nagu akugi. ESC -i
kasutatakse põhimõttega, et saada 7.2 voldist 5 volti. 5 voldi piirang tuleneb robotauto
servomootorist. Mootorite juhtimise paneeli kaks teist terminali on mõeldud mootorite
juhtimiseks. Kontrollitavad läbi Raspberry Pi päise kontaktide 11 & 12 ning 15 & 16.
Servomootori puhul on joonisel näha, et terminalist läheb välja valge juhe, mis on tarvilik
selleks, et saata servomootorile PWM signaali. Raspberry Pi kontakt 12 on mõeldud
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PWM signaali edastamiseks. Joonis 12 on näha, et Raspberry Pi USB porti on ühendatud
Wi-Fi adapter. See on vajalik selleks, et oleks võimalik üle interneti robotautole käske
saata veebilehitseja vahendusel. Wi-Fi adaptri võib välja vahetada mobiilse interneti
modemi vastu. Raspberry Pi CSI porti on ühendatud kaamera videopildi jaoks. Raspberry
Pi saab oma toite akupangalt. Kogu kirjeldatud lahendus on kinnitatud robotauto kerele.

6.2 Prototüübi tarkvara
Käesolevas punktis kirjeldatakse, kuidas peatükis 4.2 valitud tarkvaralisi valikuid
kasutatakse.
Tarkvara arendus toimus Windows’i keskkonnas. Programmikoodi kirjutamiseks kasutati
programmi Sublime Text 3. Koodi haldamiseks kasutatakse versioonihaldustarkvara GIT.
Erinevate rakenduste mälu ja protsessori ressursside jälgimiseks kasutatakse programmi
htop.
Esimeseks sammuks on operatsioonisüsteemi paigaldamine. Operatsioonisüsteemiks on
jaotises 4.1 valitud Raspian wheezy. Kuna Raspberry Pi on kasutusel serverina, siis
operatsioonisüsteem ei vaja graafilist liidest ning suhtlus toimub käsureal. Selleks, et
Raspberry Pi’le oleks kergemini ligi saada kasutatakse SSH ühendust. SSH ühendus on
piiratud RSA võtmetega. Samuti oli vajalik Raspberry seadete alt sisse lülitada kaamera
mooduli kasutamine.
Selleks, et Raspberry Pi ühenduks kohe alglaadimisel Wi-Fi võrku tuleb võrguliides
käsitsi seadistada. Raspberry Pi model 2 riistvaral puudub Wi-Fi võrgu võimalus, seega
kasutatakse

USB

Wi-Fi

adapterit.

Võrguliides

seadistati

käsitsi.

Fail

Wpa_supplicant.conf sisaldab võrgu seadistusi ehk kasutajanime ja parooli (vt Joonis 13).
$ sudo nano /etc/network/interfaces
Auto wlan0
Allow-hotplug wlan0
Iface wlan0 inet manual
Wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Iface default inet dhcp
Joonis 13. Wifi võrgu seadistus.

Joonis 13. on näha, et tuleb avada fail interfaces ja sinna lisada vastavad seadistused (vt
Joonis 13).
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Teine võimalus on kasutada mobiilset internetti. Selle tööle saamisega (hakkamisega)
esines probleeme. Alguses kasutati Raspberry Pi moodulit wvdial, kuid see osutus
ebastabiilseks ja ühendus katkes pidevalt. Seejärel prooviti Sakis3g rakendust, mis andis
tulemusi. Samuti Sakis3g andmeedastuskiirus oli suurem kui wvdiali oma. Rakenduse
paigaldamiseks tuleb teha järgmist [51].
$ sudo apt-get install ppp
$ sudo wget http://www.sakis3g.com/downloads/sakis3g.tar.gz -O
sakis3g.tar.gz
$ sudo tar -xzvf sakis3g.tar.gz
$ sudo chmod +x sakis3g
$ ./sakis3g -interactive
Joonis 14. Mobiilse interneti modemi seadistus.

Seejärel järgida kasutajaliidese juhised ja seadistada modem vastavalt teenusepakkujale.
Selleks, et ühenduse katkemise korral kohe uuesti ühendus loodaks, kasutatakse
UMTSkeeper-it. UMTSkeeper hoiab automaatselt mobiilselt ühendust aktiivsena.
UMTSkeeperi paigaldamiseks tuleb jooksutada järgnevaid käske [52].
$ cd ~
$ pwd
$ mkdir umtskeeper
$ cd umtskeeper
$ wget
"http://mintakaconciencia.net/squares/umtskeeper/src/umtskeeper.
tar.gz"
$ md5sum umtskeeper.tar.gz
$ tar -xzvf umtskeeper.tar.gz
$ chmod +x sakis3g umtskeeper resetusb
Joonis 15. UMTSkeeper-i paigaldamine.

Ühenduse saab luua järgneva käsu abil:
$ sudo ./umtskeeper --sakisoperators "
USBINTERFACE='0'
OTHER='USBMODEM'
USBMODEM='12d1:1506'
SIM_PIN='0000'
APN='CUSTOM_APN'
CUSTOM_APN='static.emt.ee'
APN_USER='0'
APN_PASS='0'"
--sakisswitches "--sudo --console"
--devicename 'Huawei'
--log
--nat 'no'
Joonis 16. UMTSkeeperi abil ühenduse loomise käsk.
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Mobiilseühenduse üheks suuremaks ja aeganõudvamaks probleemiks on portide avatus.
Testiti mitme mobiiloperaatori lahendusi. Ühel juhul pidid pakkuja informatsiooni
kohaselt olema dünaamilise IP-lahenduse pordid avatud. Pärast korduvaid mobiilse
interneti katsetusi Raspberry Pi-l, selgus, et pordid siiski ei ole avatud, mistõttu tuli testid
läbi viia teise operaatori pakutava staatilise IP-lahendusega.
Järgmiseks sammuks oli arenduskeskkonna vajalike moodulite installimine. Installida
tuleb node.js ja npm. Node.js’i moodulitest läheb vaja socket.io, body-parser, express,
http-auth, pi-blaster.js, rpi-gpio, http. Kuna kasutusel on node.js siis selle moodulid on
kergesti installitavad käsu npm abil. Npm on JavaScript’i moodulite haldur. Selleks, et
kõik vajalikud moodulid oleks olemas on loodud fail package.json.
"dependencies": {
"body-parser": "^1.15.0",
"express": "^4.13.4",
"http-auth": "^2.3.3",
"pi-blaster.js": "^0.1.1",
"rpi-gpio": "^0.7.0",
"sleep": "^3.0.1",
"socket.io": "^1.4.5"
}
Joonis 17. Vajalikud Node.js-i lisamoodulid package.json failis.

Tänu sellele failile on võimalik vajalikud node.js moodulid alla laadida ühe käsuga:
$ npm install.
Joonis 18. Käsk kõikide vajalike moodulite paigaldamiseks.

Pi-blaster.js on kasutusel servo mootorite jaoks. Kuna JavaScript üksi ei suuda tagada
piisavalt stabiilsust PWM jaoks, siis pi-blaster,js moodul nõuab täiendavat taustaprotsessi, mis suudaks seda stabiilsust luua. Selleks on vaja installida lisaks pi-blaster. Piblaster-i installeerimiseks on vajalik Debiani pakett autoconf.
Juhised pi-blasteri mooduli paigaldamiseks on võetud GitHub-ist [53]:
$
$
$
$
$
$

git clone https://github.com/sarfata/pi-blaster
apt-get install autoconf
./autogen.sh
./configure
make
make install
Joonis 19. Pi-blaster-i paigaldamine.

Pärast vajaliku tarkvara paigaldust, saab edasi asuda juhtimise arenduse juurde.
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Järgnevalt on esitatud kaustade ja tähtsamate failide struktuur:
css/
bootstrap.min.css
style.css
js/
bootstrap.min.js
car.js
jquery.min.js
motor_control.js
stream.js
api.js
index.html
package.json
Joonis 20. Kaustade ja failide struktuur.

Css kaustas on kõik veebilehe stiilimiseks mõeldud failid. Js kaustas on kõik kolmandate
osapoolte JavaScript-i failid ja arenduse käigus loodud JavaScript-i failid. Kolmandate
osapoolte failid on Bootstrap ja jQuery. Arenduse käigus on loodud fail Car.js kui
JavaScript-i moodul, mis on mõeldud selleks, et oleks võimalik kergelt luua kahe
mootoriga auto objekti ja manipuleerida tema mootoritega. Loodud fail motor_control.js
ülesandeks on veebirakenduse kaudu kasutajalt saadud käskude saatmine serverile ning
nende visuaalne kuvamine. Fail Stream.js tegeleb reaalajas üldise info kuvamisega näiteks külastajate arv ja videopilt. Api.js on kogu programmi nö tuum. Api.js on server,
mis kuvab kasutajale pildi ja kontrollib robotauto mootoreid. Index.html sisaldab sisu,
mis kasutajale veebilehitsejas kuvatakse. Package.json on seadistuste fail npm halduri
jaoks, võimaldab kasutajal kergelt installida vajalikke node.js-i mooduleid.
Seadete kiireks muutmiseks on vajalik teada, et serveri seadeid ja GPIO kontakte saab
muuta failist api.js. Servomootorile vajalikud PWM seadeid saab muuta failist car.js.
Serveris tehtud päringud ja käsud logitakse maha faili server.log koos ajatempliga.
1460919014515 - App Server running at port 80
Joonis 21. Serveri logi näide.

Juhtimise arenduse tulemusena valmis veebiliides ja server. Robotauto käskude täitmise
viide sisevõrgus on suhteliselt väike – umbes 20-30ms. Välisvõrgust robotautot juhtides
on ajaline viide umbes 50-150ms.
Järgmiseks sammuks on videopildi edastamine Raspberry Pi kaamera moodulist
veebilehitsejale. Viidi läbi erinevate versioonide katsetused. Esimene katsetus oli ligi 341

5 sekundilise viitega, mis polnud kuidagi aktsepteeritav robotautoga sõitmise seisukohalt,
kui autoga reaalne nähtavus puudub. Seega tuli tagasi pöörduda kaameralahenduse
uurimise juurde. Katsetatud sai erinevaid versioone, näiteks RaspiVid ja VLC player.
Kuid neist lahendustest loobuti üsna kiiresti, sest antud lahendused poleks rahuldanud
nõuet, et kasutaja ei pea installima mingeid lisavidinaid, et veebilehitsejast videopilti
vaadata. Erinevad allikad soovitavad rakendust Gstreamer. Antud lahendust prooviti,
ühendus loodi kiiresti. Videopildi viivitus oli samuti üpris madal, kuid probleemiks oli,
et Raspberry Pi-l töötas Gstreamer’i serveri ja kliendi pool samuti GStreamer’i rakendus.
Seega see lahendus ei osutunud samuti kõlbulikuks. Viimaks leiti selline rakendus nagu
RaspiMJPEG, mis on lähemalt kirjeldatud punktis 4.1. Uurimise tulemusena sai selgeks,
et ainult Node.js-i kasutades, ei õnnestu sobilikku videopilti edastada. Seega läks vaja
eraldi serverit ja PHP programmeerimiskeelt. Samuti selgus, et RaspiMJPEG-d enam
eraldiseisvana ei arendata, vaid see on osa RPI Cam Web Interface rakendusest. Rakendus
võimaldab edastada videopilti veebis, kasutades PHP-d. RPI Cam Web Interface litsents
lubab koodi muutmist, kui litsentsi fail on alles. Eemaldati kõik muu peale PHP osa, mis
tegeles RAM-ilt ühe kaamera pildi hankimisega. Läbi Apache veebiserveri oli võimalik
näha ühte kaameraga tehtud pilti. Seejärel asuti arendama Node.js rakenduses lahendust,
mis võimaldaks antud pilti kiirelt värskendada. Tulemuseks oli FullHD pildi edastamine.
Pildi viide umbes 40ms.
Võrgukasutust on vaja vähendada, et ei esineks video hakkimist ning video edastus oleks
võimalikult kiire. Selleks, et seda saavutada tuleb vähendada pildi suurust. Näiteks
vähendades laiust pildil, muutub pildi maht väiksemaks ja väheneb veebiliidesele
esitatava andmemahu hulk. Samuti on võimalik alandada pildi kvaliteeti. RaspiMJPEG-l
on vaikimisi kõrge kvaliteet. Vähendades pildi kvaliteeti, saab andmemahu muuta poole
võrra väiksemaks. Kaadrisageduse alandamine aitab vältida võrgu ummistusi.
Videopildi seadistust on võimalik muuta Apache veebiserveri kaustas. Seadistus on failis
nimega uconfig. Pildi kvaliteedile seatud tähtsamad parameetrid on:
quality 5 (max 25)
image_width 640px
image_height 480px
rotation 180
Joonis 22. RPI kaamera seadistus.
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operatsioonisüsteemi rc.local faili järgmised käsud:
mkdir -p /dev/shm/mjpeg
chown www-data:www-data /dev/shm/mjpeg
chmod 777 /dev/shm/mjpeg
sleep 4;su -c 'raspimjpeg > /dev/null 2>&1 &' www-data
node /home/pi/rpi-car/api.js > /home/pi/rpi-car/server.log &
Joonis 23. Käsud, mis käivituvad Raspberry Pi alglaadimisel.
cam_pic.php
uconfig
status_mjpeg.php
raspimjpeg
FIFO
Copyright.txt
Joonis 24. Videoserveri tähtsamate failide struktuur.

Joonis 24 on näha Apache serveri tähtsamad failid. Cam_pic.php faili abil kuvatakse
kaameraga tehtud pilt veebilehele. Uconfig sisaldab kaamera seadeid. Status_mjpeg.php
on vajalik, et kontrollida raspimJPEG staatust. FIFO-t kasutatakse raspimJPEG-le
käskude saatmiseks. Raspimjpeg on symlink raspimJPEG rakendusele.
Videopildi ja juhtimise võrdlus kasutades erinevaid võrgulahendusi:
Tabel 1. Andmete edastamise võrdlus erinevatel võrgutehnoloogiatel.

Sisevõrk

Kaugelt ligi

Mobiilne internet

Test 1

Test 2

3G

4G

Andmeedastus Robotauto Üles
kiirus

~54 Mbps

~20
Mbps

~20
Mbps

~2
Mbps

~7
Mbps

Alla

~54 Mbps

~20
Mbps

~20
Mbps

~5
Mbps

40
Mbps

Üles

~54 Mbps

~0.8
Mbps

~50
Mbps

~20
Mbps

~20
Mbps

Alla

~54 Mbps

~3.8
Mbps

~200
Mbps

~20
Mbps

~20
Mbps

Minimaalne

2ms

25ms

3ms

27ms

-

Maksimaalne

27ms

266ms

7ms

63ms

-

Keskmine

7ms

50ms

3ms

37m

-

~40–50 ms

~100–
400
ms

~100–
250
ms

~250–
300ms

-

Klient

Ping

Videopildi viide
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Sisevõrk

Juhtimise viide

~20–30 ms

Kaugelt ligi

Mobiilne internet

Test 1

Test 2

3G

4G

~50–
150
ms

~50–
100
ms

~200–
250 ms

-

Tabel 1 on välja toodud juhtimise ja videopildi viidete võrdlus erinevate
võrgutehnoloogiate ja edastuskiiruste korral. Robotauto andmeedastuskiirus näitab, kui
suur on robotauto võrgus andmete üles- ja allalaadimiskiirus. Kliendi andmeedastuskiirus
näitab, kui suur on kliendi võrgus andmete üles- ja allalaadimiskiirus. Tabelis näitab
videopildi viide sõitmisel esinevat keskmist visuaalse tagasiside ajalist viidet. Juhtimise
viide näitab juhitavuse keskmist ajalist viidet.
Tabel 1 ajaline viide sisevõrgus näitab olukorda, kus kasutaja ja robotauto on ühendatud
Wi-Fi abil samasse võrku. Viide on madal nagu sisevõrgu ühendusele on omane.
Tabel 1 tulp kaugelt ligi tähendab, et tegemist on ühendusega, kus robotauto on ühendatud
juhtmevaba ühenduse abil ühte võrku ja kasutaja on ühendatud teise võrku. Tabelis on
kuvatud kaks erinevat testi. Test 1 kirjeldab olukorda, kus robotauto on ühendatud võrku,
millel on aeglane väline ühendus ja test 2 kirjeldab olukorda, kus robotauto on ühendatud
võrku, millel on väga kiire väline ühendus. Test 1 ja test 2 ühenduskiiruste erinevus on
ligikaudu 50 kordne.
Mobiilse interneti ühenduse korral on loodud ühendus internetiga, kasutades USB
modemit. Mobiilse ühenduse 3G võrgu testi tulemused on võrreldavad kaugelt ligi Test
1 tulemustega. 4G võrgu testimine aga ebaõnnestus, sest Raspberry Pi USB pordid ei
väljasta piisavalt vajalikku voolu. Võrreldes 3G ühendust kaugelt ligi ühendusega, siis
3G ühendus on ebastabiilsem. Juhtimise minimaalne ajaline viide ligikaudu 50 ms ja
maksimaalne ligikaudu 800ms. Enamus ajast on juhtimine hea, kuid esineb mõningaid
kõikumisi ning seetõttu tekivad ka suuremad ajalisi viiteid.
Ping näitab, kui kaua kulub, et üks pakett jõuaks punktist x punkti y. See hõlmab samuti
ajalist viidet, mis kulub paketi kinnitussõnumi edastamisele. Tulemustes on näha, et mida
madalam on ping, seda väiksem on käskude viide. Seega sõltub ajaline viide otseselt
kliendi võrguühenduse kiirusest, usaldusväärsusest ja töökindlusest.
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Ping-i tulemused saadi järgneva käsu tulemusena:
$ ping -n 10 -w 3 IP
Joonis 25. Paketi ajalise viite mõõtmise käsk Windowsi keskkonnas.

Joonis 25 nähtav -n 10 tähendab, et tehakse 10 päringut ja -w näitab, kui kaua oodatakse
igat vastust.
Erinevate võrgutüüpide puhul on näha, et kõige suurem viide on mobiilse interneti 3G
ühenduse korral. Mobiilse interneti ajaline viide on ligikaudu võrdeline aeglase kaugelt
ligi ühendusega. Videopildi viide on ligikaudu 300ms. Juhtimise ajalises viites esineb
rohkem kõikumisi, kõik oleneb saadavast levitugevusest. Enamjaolt on viide madal, kuid
kõikumised muudavad keskmise ajalise viite suuremaks. Robotauto juhtimise seisukohalt
on see siiski aktsepteeritav. Tõenäoliselt on 4G ühendusega võimalik mobiilse interneti
ühenduse kvaliteeti tõsta. Kõige väiksem viide on sisevõrgus. Videopildi viide on
ligikaudu 40–50 ms ja juhtimise 20-30 ms.
Töö üheks eesmärgiks on robotauto üle interneti juhtimine. Seega antud tulemuste põhjal
võib järeldada, et ajaline viide välisvõrgus mahub püstitatud eesmärkidesse.

6.3 Süsteemi veakindluse analüüs
Potentsiaalsed esinevad vead:


Tarkvara viga
Tekib olukord, kus tarkvara jookseb kokku. See võib olla tingitud näiteks
kolmandate poolte tarkvara uuendamisest või arendaja veast [54].
Antud juhtumi korral tuleks robotauto alati püüda peatada, kui tarkvaras esineb
viga, mis põhjustab programmi sulgumise. Peamiselt esineb kolme tüüpi vigu:
tarkvara spetsifikatsiooni vead, lähtekoodi vead ja testimise vead [54].
Tarkvara spetsifikatsiooni vead avalduvad näiteks, kui üks nõue või piirang on
konfliktis teisega. Samuti on võimalus, et nõuete analüüsis on väär info või
püstitati vale eeldus [54].
Lähtekoodi vead on peamiselt tarkvaraarendaja poolt tehtud või käsitlemata
jäetud vead [54].
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Testimise viga võib olla juhtum, kui testija tunneb süsteemi ja testib loodud
süsteemi ainult kindlal viisil. Samuti võib testimise viga olla valedel eeldustel või
loogikal loodud unit test või funktsionaalne test [54].
Tarkvara vea kirjelduseks sobib näiteks näide, kus kasutajalt saadetakse
robotautole käsk „kiirenda“. Seejärel üritab programm kirjutada vastavasse
kontakti väärtust „1“, aga enne väärtuse kirjutamist, ei määrata, et antud kontakt
on kirjutamise režiimis. Seega pole võimalik antud kontakti väärtust kirjutada ja
programmis esineb viga.
Tarkvara spetsifikatsiooni ja testimise vigu saab lihtsamini kõrvaldada, kaasates
teisi spetsialiste, kes kinnitaksid, et loogika on õige. Tarkvara vigu on võimalik
avastada, kui lähtekoodi vaatab üle teine arendaja [54].


Riistvara viga
Kui viga esineb kasutaja poolel, siis ühendus lihtsalt katkestatakse ja robotauto
peatub. Riistvara vea esinemise korral robotauto lahenduses ei ole võimalik kõiki
juhtumeid ette ennustada. Näiteks kui peaks esinema Raspberry Pi riistvara viga,
mille tulemusena seade lõpetab töö, siis enamik juhtudel peaks auto peatuma, sest
mootoritele saabuvad signaalid kaovad. Võimalus on aga, et vea korral jääb
signaal mootoritele alles, see ilmselt põhjustab robotauto kokkupõrke mõne teise
objektiga. Võimalus on, et signaalide olemasolu korral lülitab keegi, kes viibib
robotauto lähedal mootorid välja. Samas tõenäosus, et keegi reageerib nii kiiresti
on väike, sest robotauto juht ei pea olema samas kohas, kus on robotauto. Seega
riistvaraliste vigade korral ei ole hetkel võimalik robotauto seisukohalt midagi ette
võtta [54]. Loodud lahenduse või liigitada hooldust edasilükkavate rakenduste
hulka

(Maintenance

funktsioneerima kuni

postponement

applications).

järgmise planeeritud

Lahendus

hoolduseni, tuleb

peaks
ennetada

planeerimatuid.


Võrguprobleem
Juhtumid, kus serveril või kliendil peaks esinema võrguprobleem, robotauto
peatatakse. Võrgu probleemi tekkimine tähendab, et kasutajaga ühendus
katkestatakse ja selle tulemusena robotauto peatub. Kui esineb probleeme
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ühenduskiirusega, siis robotauto ootab uut käsku kasutajalt alati ühe sekundi ja
kui seda ei tule, siis robotauto peatub [54].
Võrguprobleem võib näiteks olla andmepakettide kadu või andmepaketi
kohalejõudmise kiirus. Aeglase võrguühenduse probleem on lahendatud
taimeriga. Näiteks: kasutajalt saabub käsk ja see täidetakse. Seejärel käivitab
süsteem taimeri, mis jääb ootama järgmist käsku. Taimer lähtestatakse ainult
juhil, kui saabub uus käsk. Käsu mitte saabumisel taimer jookseb nulli ja süsteem
käivitab robotauto peatamise käsu [54].


Ajaline viide
Ajalise viite probleemid esinevad, kui toimetada informatsiooni ühest asukohast
teise. Ajaline viide võib muuta juhtimise ebastabiilseks. Ajalise viite probleemi
lahendamiseks tuleb valida sobiv juhtimise arhitektuur. Erinevaid ajalisi viiteid
on välja toodud „Juhtimise arhitektuuri“ punktis [54].



Kommunikatsioon
Kommunikatsioon kahe seadme vahel saab toimuda kas üle UDP või TCP
protokolli.
Veebipõhiseks reaalaja rakenduse jaoks tundub UDP olema kõige sobivam. Eelis
on, et ei ole andmete taasedastust ja andmete vool on tänu sellele ühtlane [54].
Valitud lahenduses otsustati punktis 4.1 kasutada TCP WebSocket-it ehk suhtlus
toimub üle TCP ühenduse ning ühendus jääb avatuks kliendi ja serveri vahel. See
võimaldab neil igal ajahetkel lihtsalt saata teineteisele sõnumeid [54].



Andmeedastuse turvalisus
Andmete turvalisuse probleemi saab lahendada kahel viisil: luua privaatvõrk või
kasutada avalikku võrku.
Privaatvõrgu puhul puudub väline internetiühendus. Lahendus eeldaks, et on kaks
erinevat võrku, mis on omavahel ühendatud. Sellise lahenduse miinuseks on
asukoha piirang ehk robotauto juht peab viibima privaatse võrgu piirkonnas.
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Avaliku võrgu korral tuleks robotautole käsud saata üle avaliku interneti. Avaliku
interneti suurim probleem on turvalisus, sest see koosneb paljudest erinevatest
võrkudest. Risk seisneb selles, et keegi võib nö pealt kuulata ühendust ja muuta
andmeid. Võib esineda juhtumeid, kus keegi kolmas isik üritab saada kontrolli
robotauto üle. Kuna kasutusel on kaamera, mis edastab reaalajas pilti, siis on suur
oht privaatsuse rikkumisele. Seega kasutajad tuleb autentida [54].
Antud töös kasutatakse avalikku internetti ja seetõttu on vajalik autentimine.
Praegune lahendus kasutab tavalist serveri autentimist (Basic autentimine). See
pole kõige turvalisem, sest kasutaja autentimise andmed edastatakse võrgus
krüpteerimata kujul. Hetkel kasutatakse Basic autentimist, sest robotauto
ühendatakse avalikku võrku ainult testimiseks. Parem viis testimise turvalisemaks
muutmiseks oleks kasutades Digest autentimist, sest see krüpteerib kasutaja
autentimise andmed kasutades MD5 krüpteerimist [54]. Paremat autentimise viisi
saab hinnata järgmistes etappides (vt peatükk 9“).


Juhtimise arhitektuur
Üldiselt esineb võrgus kontrollitavatel intelligentsetel robotitel nelja erinevat
tüüpi juhtimise arhitektuure.
-

Üks ühele
Enamik süsteeme võimaldab ühel kasutajal kontrollida üht robotit. Antud
lahendust on kasutatud näiteks projektis „KhnepOnTheWeb“, kus süsteem
lubab kasutajal kaugelt juhtida minirobotit labürindis ja saada reaalaajas
visuaalset tagasisided robotilt [55], [54], [56].

-

Üks mitmele
Osad võrgupõhised intelligentsed robotite juhtimise süsteemid lubavad
ühel kasutajal kontrollida mitut robotit. See pole antud lahenduse puhul
sobilik, sest üks kasutaja ei suuda keskenduda mitme robotauto
juhtimisele. [54].

-

Mitu ühele
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Mõned uurimused kasutavad juhtimist, kus mitu kasutajat saavad
kontrollida ühte robotit. Selliseid lahendusi kasutatakse näiteks tööstustes
kasutatavate robotkäte puhul. Lahendus võimaldab samaaegselt paljudel
kasutajatel juhtida robotit ja jälgida erinevaid sensoreid, et võtta vastu
nende põhjal otsuseid. Sellisel juhil kõikide kasutajate juhtimiste signaalid
kombineeritakse üheks juhtimise signaaliks ja saadetakse robotile [54].
Suurim probleem selle lahenduse juures on ajaline viide, mis tuleneb
mitmest kasutajast. See ajaline viide ühe tsükli puhul koosneb neljast
erinevast viitest [54].

-



Ajaline viide, et kanda infot serverist kasutajale.



Juhtimisotsuste tegemise viide kasutaja poolt



Kasutaja käsu saatmise viide serverisse.



Käsu täitmise viide

Mitu mitmele
Mitmel kasutajal on lubatud kontrollida mitut robotit [54].

Robotauto juhtimise seisukohalt sobiksid üleval toodust kaks lahendust. Mitu
mitmele ja üks mitmele lahendused jäävad ära, sest antud juhul vaadeldakse ainult
ühte robotautot. Sobilikud oleksid üks ühele ja mitu ühele lahendused. Antud töö
on lahendatud suhtega üks ühele, sest mitu ühele lahendus toob kaasa erinevad
probleemid, mis põhjustavad robotauto juhtimishäireid. Näiteks kui mitu
kasutajat juhiksid korraga autot, siis on suur tõenäosus, et auto sõidab millelegi
otsa. Kasutajate käsud oleksid täiesti erinevad, sest juhid võivad tahta jõuda
erinevatesse sihtpunktidesse. Võib esineda olukordi, kus kasutajad on kokku
leppinud, et üks sõidab ainult edasi-tagasi ja teine tegeleb pööramisega, kuid siis
tekiks ajalise viite probleem – kahel erineval kasutajal on käsu täitmiseks erinev
ajaline viide. Mõlemad kasutajad sõltuvad punktis „Juhtimise arhitektuur“ välja
toodud neljast viitest. Seega näiteks kitsastes kohtades juhtimine lõppeks ilmselt
seina sõitmisega [54].
Sellest tingituna sai valitud antud töös juhtimise arhitektuuriks, et üks kasutaja
juhib ühte robotautot.
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Kasutajaliides
Kasutajaliides peab olema minimaalne ja võimalikult arusaadav. Tuleb välistada
olukorrad, kus kasutaja üritab kasutada rakendust teisiti kui on ette nähtud [54].
Antud töös on loodud kasutajaliides minimalistlikuna ja võimalikult väheste
nuppude ja valikutega.



Juhtimise lähenemise viis
Levinud on kolm lähenemise viisi [54].
-

Otsene juhtimine – tähendab, et robot täidab kasutajalt saadud käsu kohe,
analüüsimata.

-

Järelvalve juhtimine – robot suhtleb kasutajaga juhul, kui kohtab
situatsiooni, mida ei suuda lahendada.

-

Õppiv juhtimine – robotit õpetatakse mingit ülesannet täitma ja robot
suudab korduvalt täita sama ülesannet pärast õppimist.

Robotauto juhtimise süsteemis on kasutusel otsene juhtimise viis, sest antud
töö nõuetes eeldatakse, et robotauto täidab kasutajalt saadud käsu. Kõige
suurem probleem antud juhtimise viisi juure on ajaline viide ja aeglane
võrguühendus. Selleks, et vähendada ajalist viidet, täidab server ühte käsku
kuni antud käsu tühistamise käsk saabub. Samuti käivitatakse taimer, mis
ootab uut käsku. Uue või tühistamise käsu mittesaabumise korral taimer
automaatselt peatab auto [54].


Toiteallikas
Kasutajale peab olema võimalik anda märku akude kestvusest. Kasutajaliideses
peaks kuvatama nii mootorite juhtimise kui ka Raspberry Pi toite akutaset.
Vastasel juhul võib suvalisel hetkel auto lihtsalt peatuda [54].
Praegune lahendus ei toeta akude täituvuse kuvamist kasutajaliidesel. Akupangal
on võimalik näha LED-ide arvu järgi, kui palju on Raspberry Pi akut järgi. Sellest
on vähe abi, kui kasutaja ei asu autoga samas kohas. Samuti on olemas probleem,
kui auto mootorite toiteks mõeldud aku saab tühjaks, siis auto peatub suvalises
kohas. Seega tuleks lahendust edasi arendada ja lisada akude sensorid. Antud
probleem on üles loetletud 9. peatükis.
50

7 Juhised robotauto juhtimiseks
Süsteemil on üks keskkond, mille abil saab robotautot juhtida ja edastatavat videopilti
vaadata. Tegemist on üheleheküljelise rakendusega.
Sisenemine
Süsteemi sisenemiseks tuleb sisestada Raspberry Pi IP aadress. Sisenemiseks tuleb
sisestada kasutajanimi, parool ja vajutada nuppu „Logi sisse“ (vt Joonis 26). Juhul kui
kasutajaandmed on valed, siis süsteem kuvab veateate.

Joonis 26. Autentimise dialoog.

Pealeht
Pealehe päises kuvatakse horisontaalsel menüüribal vasakus ääres rakenduse nimi
„Control motors“(vt Joonis 27).

Joonis 27. Kasutajaliidesel kuvatav rakenduse nimi.

Paremal ääres menüüribal kuvatakse lehekülje hetkeline külastajate arv „Visitors: 2“ ja
alusta sõitmist nupp „Start driving“ (vt Joonis 28).
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Joonis 28. Kasutajaliidesel kuvatav külastajate arv ning alusta sõitmist nupp.

„Start driving“ nupule vajutades küsitakse luba robotauto üle kontrolli saamiseks. Kui
kasutaja ei saa luba robotauto kontrolliks, tähendab see, et seade on hõivatud mõne teise
kasutaja poolt. Sel juhul kuvatakse veateade „Car is not available!“ (vt Joonis 29).

Joonis 29. Kasutajaliidesel kuvatav teade „Robotauto pole saadaval!“.

Robotauto kontrolli saamisel kaob nupp „Start driving“ ja tekib selle asemele nupp
„Cancel driving“ (vt Joonis 30).

Joonis 30. Kasutajaliidesel kuvatav nupp tühista sõitmine.

Kasutaja, kes omab kontrolli robotautole, vajutades nupule „Cancel driving“ vabastab
auto ehk auto on jälle kõigile saadaval. Selle tulemusena kuvatakse kõigile kasutajatel
teade „Car is available!“ (vt Joonis 31).

Joonis 31. Kasutajaliidesel kuvatav teade „Robotauto on saadaval!“.

Kasutaja kaotab kontrolli robotauto üle automaatselt, kui ta ühendus katkeb või kui ta ei
kasuta autot 1 minuti jooksul. Seejärel kuvatakse samuti kõigile kasutajatele teade „Car
is available!“ (vt Joonis 31).
Kasutajad, kes on pealehel näevad kõik edastatavat videopilti, nuppe „Forward“, „Left“,
„Right“, „Reverse“ ja „Stop“. Kasutaja, kes omab robotauto üle kontrolli, saab autot
juhtida vajutades nendele nuppudele või kasutades nooleklahve ja tühikut (vt Joonis 32).
Nupp „Forward“ või klaviatuuril „nool üles“ klahvi vajutades sõidab robotauto edasi (vt
Joonis 32).
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Nupp „Reverse“ või klaviatuuril „nool alla“ klahvi vajutades sõidab robotauto tagasi (vt
Joonis 32).
Nupp „Left“ või klaviatuuril „nool vasakule“ klahvi vajutades pöörab robotauto vasakule
(vt Joonis 32).
Nupp „Right“ või klaviatuuri „nool paremale“ klahvi vajutades pöörab robotauto
paremale (vt Joonis 32).
Nupp „Stop“ või klaviatuuri „tühik“ klahvi vajutades jääb robotauto seisma (vt Joonis
32).

Joonis 32. Auto üle kontrolli omava kasutaja kasutajaliidese vaade.

Kasutajad, kes ei oma robotauto üle kontrolli, näevad videopilti ja klahvide simulatsiooni.
Nad saavad vajutada nuppudele, aga käske robotauto neilt vastu ei võta.
Rakendus on mõeldud ka mobiilsetes seadmetes kasutamiseks. Sellisel juhul on
kasutajaliidese menüü osa kujutatud teisiti. Selleks, et näha vaatajate arvu ja nuppe „Start
driving“ ning „Cancel driving“ tuleb vajutada menüü paremal nurgas olevale kolme
kriipsuga ikoonile (vt Joonis 33).
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Joonis 33. Kasutajaliidese mobiilne menüüriba.

Robotauto juhtimise nuppude ja videopildi edastuse funktsionaalsus on samasugune (vt
Joonis 34).

Joonis 34. Kasutajaliidese mobiilne vaade.
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Edastataval videopildil on näha kuupäev ja kellaaeg, mille abil saab kontrollida, kas pilti
ikka edastatakse. Kuupäev ja kellaaeg on serveripoolsed ja ei pruugi olla sama kasutaja
ajaga, sest kasutaja ja server võivad asuda erinevates ajavööndites.
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8 Välja töötatud lahenduse võimalikud rakendused
Järgnevalt on esitatud mõned näited, kuidas antud lahendust oleks võimalik kasutada.
Esimene võimalus oleks kasutada robotautot kemikaalide või tuumajaamade lekete
uurimiseks. Robotauto eelis on väiksus, mistõttu on võimalik pääseda kitsastesse/suletud
kohtadesse, kuhu näiteks lendavad robotid ei pääse. Kuna loodud lahendus on
internetiühendusel põhinev, siis on võimalik robotautot juhtida kaugelt. Samuti suureks
eeliseks on, et süsteem on kohandatav erinevate suurustega robotite keredele, mis tagab
vajaliku modifitseerimisvõimaluse vastavalt olukorrale.
Teine võimalik rakendusviis oleks pakkide/kirjade kohaletoimetamine. Lahendus
võimaldab viia kasutajal pakke kaugematesse kohtadesse ilma ise kodust lahkumata.
Samuti tagab selline kohaletoimetamise viis selle, et on võimalik visuaalselt veenduda, et
saadetis jõudis õige inimeseni. Suur pluss on ka väiksus, mis lubab toimetada
märkamatult.
Kolmas rakendus on valverobot. Antud robotauto on võimalik kasutada territooriumi
turvamiseks. Lahendust edasi arendades on võimalik saavutada kaamera vaatevälja
ulatuvuse suurendamine, mis võimaldaks täielikku ülevaadet territooriumil toimuvast.
Samuti on võimalik arendada süsteemi suunas, kus robotauto suudab liikumist tuvastada
ning seerjärel varjatult jälgida tegevust. Üheks näiteks võiks tuua lennujaama. Antud
robotautod võimaldaks turvatöötajatel inimesi lähemalt jälgida ning tuvastada
potentsiaalseid ohtusid.
Üheks potentsiaalseks kasutusvaldkonnaks võib olla haridusvaldkond. Antud süsteemi
ehitamine on soodne ning võimaldab tekitada noortes huvi riistvara ja tarkvara vastu.
Lahendus võimaldab õpetada noortele internetis juhitava robotauto riistvara tööd ning
pakkuda ka näidist, mille põhjal on lihtne rakendust edasi arendada/täiendada.
Samuti on võimalik rakendust kasutada pommirobotina. See võimaldab pommirühmal
kaugemalt pommi uurida ning võimaldab ka vajadusel vahendeid kohale toimetada.
Rakendust oleks võimalik kasutada ka igapäevaselt politsei ja piirivalve töös. Antud
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robotauto võimaldaks politseil tuvastada kahtlustatavate asukohta ning teha kindlaks, kui
palju on inimesi hoones. Samuti võimaldab robotauto visuaalselt aimu saada, kas
kahtlustatavad on relvastatud. Lisades robotautole ka heli edastamise võimaluse on
politseil võimalus ka häälkäsklusi edastada. Piirivalvel võimaldaks robotauto
efektiivsemalt kontrollida olukorda piiril.
Sealjuures tuleb arvestada, et loodud lahendus vajab modifitseerimist vastavalt
kasutusvaldkonnale. Seetõttu on loodud tarkvara paindlikuna, mis võimaldab teha kiireid
muudatusi. Näiteks saab tarkvara muudatuse abil kohandada robotauto ümber neljale
mootorile ehk parandada roboti manööverdamist.
Järgnevalt on välja toodud, milliseid sarnaseid lahendusi veel eksisteerib. Esimeseks
võrreldavaks süsteemiks võib tuua „The Wireless Remote Control Car System Based on
ARM9“ [57]. Robot kasutab ARM9 protsessori arhitektuuri ja juhtimine toimub läbi WiFi. Süsteemi on võimalik juhtida läbi personaalarvuti programmi. Võrreldes seda
lahendust Raspberry Pi baasil töötava lahendusega, siis antud lõputöös loodud lahenduse
eelisteks on veebipõhine juhtimine ning universaalsus. ARM9 baasil loodud süsteemi ei
ole võimalik kohanda lihtsalt erinevatele robotautodele. Samuti peab ARM 9 baasil
lahenduse robotauto olema suur ja ka seetõttu kaalub rohkem. Miinusteks on ka PC
põhine rakendus ja tavaline videokaamera.
Teine sarnane lahendus on „Internet controlled RC Car“. See lahendus on loodud Arduino
Uno baasil, kasutab juhtmevaba kaamerat. Samuti toimub juhtimine interneti vahendusel.
Miinused on, et videopilt ja juhtimine on kaks erinevat rakendust ja seetõttu pole võimalik
autot juhtida mobiisest seadmest. Samuti kasutakse suurt IP tehnoloogial põhinevat
veebikaamerat, mis muudab auto märgatavamalt suuremaks.
Kolmas lahendus oleks „Raspberry Pi robot from web-connected device“. See robot ei
ole loodud puldiautole, vaid on kasutatud internetis saadavaid komplekte. Lahenduse idee
on, et robotit saaks juhtida veebipõhisest seadmest. Samuti on kasutatud ka Raspberry Pi
kaamera moodulit. Miinuseks on see, et robotit saab juhtida kuni see on Wi-Fi võrgu
ulatuses. Võrreldava lahenduse juures pole samuti uuritud, kui suur on edastava pildi
ajaline viide ning kvaliteet sisevõrgus ja interneti vahendusel juhtides. Töö keskendub
peamiselt sisevõrgu juhtimisele. Samuti on süsteem programmeritud pythonis ja sõnumite
edastamiseks võrgus kasutatakse AJAX tehnoloogiat, mis ei taga serveri ja kliendi
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vahelist reaalajas suhtlust. Videopildi edastamine on lahendatud sarnaselt: kasutatakse
välist moodulit, mille abil video esitatakse piltidena.
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9 Tulevased täiendused
Loodud rakendust on võimalik edasi arendada ja parendada.
Rakendusel tuleks mugavamaks teha robotauto kontrollimine läbi ekraanil olevate
nuppude. Nupud võiks asendada näiteks ringikujulise sümboliga, mida saab ekraanil näpu
või hiire abil lohistada. Vastavalt arvutataks kaugus keskpunktist ja oleks robotauto
servomootori pöörderaadiust võimalik kontrollida. Samuti oleks lahendus palju mugavam
mobiilsetes seadmetes.
Teine tulevane täiendus võiks olla akude sensorid. Kasutajal võiks olla võimalus näha,
kui palju on akut alles ja kui palju on võimalik veel sõita ilma laadimata.
Kolmas täiendus võiks olla kasutajale täpsem vigade kirjeldus ehk kasutaja saaks infot,
mis valesti läks või mis probleem robotautol tekkis.
Neljas täiendus võiks olla kaamera poolt edastatava pildi väljalülitamine. Kasu oleks see,
et kui robotauto on kasutaja vaateulatuses, siis on võrgukoormus väiksem.
Viies täiendus võiks olla võimalus kaamerat eraldi pöörata, et oleks võimalus vajadusel
vaadata ka külgedele ja taha.
Kuuendaks tuleks rakendust täiendada turvalisema autentimisega. Eesmärgiga vähendada
riski, et keegi võiks omandada lubamatu kontrolli robotauto üle. Kuna rakendus edastab
videopilti, siis on suur oht privaatsuse rikkumisele.
Viimaseks täienduseks võiks olla mobiilirakendus, mille kaudu oleks samuti võimalik
robotautot juhtida.
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10 Kokkuvõte
Raspberry Pi täidab oma loojate eesmärki, sest tema väike suurus ja mõistlik võimekus
võimaldab lahendada automatiseerimise ja riistvara probleeme ning realiseerida uusi
ideid. Raspberry Pi-l on arendatud erinevaid lahendusi. Raspberry Pi võimaldab luua
erinevate keerukuse astmetega süsteeme nii noortel, kui ka vanematel ja seda kõike
mõistliku hinnaga. Antud töö umbkaudne riistvara maksumus on 110 eurot(riistvara
osade turuväärtus), mis näitab seda, et ta on odavam teistest reaalajas juhitavatest
robotautodest.
Käesolev töö sisaldab robotauto juhtimise lahendust, disaini, prototüüpi ja
kasutusjuhendit. Töö eesmärgiks oli juhtimissüsteemi arendamine Raspberry Pi baasil.
Kõigepealt püsitati probleemülesanne, seejärel uuriti, kuidas antud ülesannet lahendada.
Lõpuks loodi lahendus ning analüüsiti saadud tulemusi. Loodud süsteem vastab punktis
3 paika pandud tingimustele. Rakendus on veebipõhine ja üheleheküljeline(single-page
application). Antud lahendus võimaldab kasutajal reaalajas saata läbi veebiliidese käske
serverile ning saada visuaalset tagasisidet. Tegemist universaalse lahendusega, mida saab
kasutada erinevatel robotautodel.
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