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SANASTO

ARDUINO

Avoimen lähdekoodiin perustuva mikrokontrollerialusta,
joka on myös ohjelmoitavissa.

I/O – liittimet

Input/Output - liittimet, Tulo, Sisään/Lähtö, Ulos

GND

Liitin alustassa, jolla maadoitetaan

IDE

Kehitysympäristö

TX/RX

Dataliikenteen merkkiledit

MHz

Mega Hertziä

USB

Universal Serial Bus. Sarjaväyläarkkitehtuuri oheislaitteiden
liittämiseksi tietokoneeseen

SHIELD

Lisäkortti mahdollisuus
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JOHDANTO
Mikrokontrolleriin nojautuva Arduino Uno R3 -kehitysalusta on saavuttanut suuren suosion maailmanlaajuisesti. Arduino Uno -ympäristö on kokonaan avoimeen lähdekoodiin perustuva kehitysalusta, joka pitää sisällään
fyysisen piirilevyn sekä tietokoneen avulla käytettävissä olevan kehitysympäristön Suuren suosion yksi tärkeimmistä piirteistä on Arduinon edullinen
hinta. Tekeminen aloitettiin ICT-projektin tekijän omasta harrastuneisuudesta ja kiinnostuksesta mikrokontrolleihin ja niiden antamiin mahdollisuuksiin sekä Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön tarpeeseen.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Arduino Uno R3 -kehitysalustaan ja periaatteeseen, jolla se toimii teoria tasolla. Opinnäytetyön tuloksena muodostuu teoriaosuudesta ja peruskäsitteiden yhteenvedosta
koostuva teoriakokonaisuus. Sen kautta opiskelija perehtyy mikrokontrolleri tekniikkaan saaden ymmärryksen siitä, mikä Arduino Uno R3 -kehitysalusta on ja mitä sen avulla on mahdollista tehdä. Opinnäytetyö toteutetaan
niin, että materiaalia voi hyödyntää opetuskäytössä ja niille jotka haluavat
tutustua laajemmin Arduino Uno R3 -kehitysalustaan. Opinnäytetyön lopputuotos tulee muodostumaan teoriasta ja peruskäsitteiden yhteenvedosta
koostuvavasta kokonaisuudesta.
Työ tullaan toteuttamaan yksin, henkilökohtaisena projektina ja valmis tuotos menee Hämeen Ammattikorkeakoulussa toimivalle älykkäät palvelut yksikölle, mahdolliseen opetus käyttöön.

1.1

Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset
Tämän projektin tavoitteena on tutustua Arduino Uno R3 -kehitysalustaan
ja toimintaperiaatteisiin, miten se toimii. ICT-projektin tuloksena muodostuu teoriaosuudesta ja peruskäsitteiden yhteenvedosta koostuva oppimateriaalikokonaisuus. Sen kautta opiskelija perehtyy mikrokontrolleritekniikkaan saaden käsityksen siitä, mikä Arduino Uno R3 -kehitysalusta on ja
mitä sen avulla on mahdollista toteuttaa. Projekti toteutetaan niin, että materiaalia voi hyödyntää opetuskäytössä ja niille henkilöille jotka haluavat
tutustua paremmin Arduino Uno R3 -kehitysalustaan.
ICT-projektin tekemisen tukena tullaan hyödyntämään siihen kuuluvaa kirjallisuutta sekä internetlähteistä saatua tietoa. Tietoa aiheesta on saatavilla
melko hyvin, mutta yhtä kunnollista suomenkielistä tietopakettia ei ole julkaistu koskien Arduino Uno R3 -kehitysalustaa. Työn lopputuloksena
Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö tulee saamaan perustiedoista kattavan
raportin, jota pystytään käyttämään mahdollisissa opetustilaisuuksissa hyödyksi.
Projekti on rajattu siten että se käsittelee ainoastaan Arduino Uno R3 -kehitysalustaa, joten se ei käsittele Arduino perheen muita -mikrokontrollerialustoja, eikä myöskään muiden valmistajien mikrokontrollerialustoja.

Tämän työn tarkoituksena on esitellä perusominaisuudet Arduino Uno R3 kehtitysalustasta.
1.2

Toimeksiantajan esittely
ICT-projektin toimeksiantaja oli Hämeen ammattikorkeakoulussa toimiva
Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Tutkimusyksikön vastuualueisiin kuuluu kehittää ja luoda yhteistoimintaverkoston kanssa kehityshankkeita lähialueen tarpeet huomioon ottaen. Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön palveluihin kuuluu yksityisen sekä julkisenpuolen toimijoiden avustaminen
sekä tukeminen mahdollisissa muutosprojekteissa. Tästä johtuen myös Arduino Uno R3 -mikrokontrollerin tuntemus on yksi iso asia tutkimusyksikön tarpeisiin.
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TOIMEKSIANTOSOPIMUS
Opiskelija
Nimi
Koulutusohjelma
Ryhmätunnus
Yhteystiedot
Koulutusohjelma
Koulutusohjelma
Sijoittuminen
Lisätietoja suorituksesta

Lisätietoja arvioinnista

Tutkimusyksikkö
Tutkimusyksikkö
Tutkimusryhmä/tarkennus

Antti Lahtinen
Tietojenkäsittely
TRTKNU14
antti.lahtinen@student.hamk.fi

hopsissa

Tietojenkäsittely
ICT-Project, TK10, 15 op
Toteuttaa moduulin aikuisopiskelijoille suunnatulla tavalla. Tarkempi
toteutustapa
löytyy
moodleen suunnitellusta toteutuspohjasta. Toteuttamista varten
opiskelija on hankkinut projektin
Hamkin tutkimusyksiköstä. Projektin tavoite on kuvattu jäljempänä.
Opiskelijalta jää suorittamatta
englannin osuus moduulista. Suorittamatta jääneen osuuden osalta
keskustellaan koulutusohjelman
kanssa.

Älykkäät palvelut
Älykkäiden palveluiden konseptointi ja käyttöönoton tuki

Suoritettava toimeksianto / projekti
Toimeksianto

Mikrokontrollerit ja tiedon siirtäminen pilvipalvelussa sijaitsevaan
tietokantaan/järjestelmään

Toimeksiannon kuvaus

IoT -laitteet ovat nousussa ja tutkimusyksikkö tarvitsee apua näiden laitteiden mahdollisuuksien
tutkimiseen. Aikaisemmin tutkimusyksikkö on aloittanut kehittämisprojektin, jossa on luotu pilvipalveluun ympäristö reaaliaikaisen tiedon vastaanottamiseen IoTpohjaisesta laitteeista.
Kehitystyötä jatkaakseen tutkimusyksikkö on viemässä projektia
eteenpäin ja tutustuu erilaisiin
IoT-pohjaisiin laitteisiin.
Tietoa kerätäkseen, laitteiden lähettämä tieto kerätään pilvipalveluiden tarjoamiin tietokantoihin.
Tietoa myös käsitellään näiden
palveluiden kautta.
Tutkimusyksikkö on määrittänyt
seuraavaksi tavoitteeksi tutustua
Arduino -pohjaiseen mikrokontrolleriin ja sen lähettämän tiedon
siirtämiseen pilvipalveluun, jossa
sijaitseva järjestelmä voi ottaa tiedon vastaan.

Tavoitteet

Tuottaa tutkimusyksikölle tietoa
mikrokontrollereista, niiden tiedonsiirtotavoista ja kokoonpanoista, joita tarvitaan yksinkertaisen
kokeilujen
tekemiseen.

Minimituotos

Arduino pohjainen demo/prototyyppi, jossa toteutuu tutkimusyksikön
tarpeet.
Yksittäisiä blogi-artikkeleita/tekstejä
projektin
edistymisestä.
Koulutusohjelma voi vaatia omia
dokumentteja, joiden tekemiseen
on annettu koulutusohjelman puolesta ohjeistus.

Suunniteltu laajuus opintopisteinä

15op
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ARDUINO
Arduino onkin avoimeen lähdekoodiin nojautuva mikrokontrollerialusta,
jolla pystytään tekemään monenlaisissa projekteja ja jota voidaan hyödyntää monessa eri tilanteessa. Arduinon perustana ovat olleet avoinna oleva
laitteisto johon kuuluu ohjelmointiympäristö (IDE) ja USB-porttia käyttävä
mikrokontrollerialusta joka saa jännitteen tietokoneen USB-portin kautta.
(Arduino Uno.)
Arduinon laitteet ovatkin suunniteltu käyttämään 8-bittisen Atmel mikrokontrollerin tai 32-bittisen Atmel -mikrokontrollerin ympärille, jota käyttävät muutkin Arduinon mikrokontrollerialustat. (Lahart 2009; Medea
2013.)
Arduino voidaan hyödyntään itsenäisesti komponenttien kehittämiseen tai
se voidaan kytkeä tietokoneen avulla käytettävään ohjelmaan. Elektroniikka alustoja on mahdollista rakentaa itse tai ostaa valmiita pakettej
edulliseen hintaan. Kehitysympäristö on jokaisella saatavana Arduinon kotisivuilta. (Banzi, M 2011. Arduino: perusteista hallintaan.)
Arduinolla on useita ominaisuuksia, joilla se erottuu muiden valmistajien
alustoista. Alle on listattu esimerkkejä Arduino Unon olevista eduista:
 Se on yhteensopiva Windows-, Mac OSX- ja Linux-ympäristöjen
kanssa.
 Arduino pohjautuu Processing-ohjelmointikieleen, joka on hyvin
lähellä C/C++ kieltä. Processing IDE on kehitysympäristönä
helppo sisäistää joka helpottaa aina vasta alkajasta aina ammattilaisen käyttöön ottamista
 Arduinoa ohjelmointi tapahtuu USB-portin välityksellä. Mikä poistaakin sarjaporttien käytön, hyvä niin koska tämän päivän tietokoneissa niitä ei juurikaan enää ole.
 Arduino käyttää vapaan lähdekoodin ohjelmistoja, antureita sekä
komponentteja. Internetissä löytyy paljon kytkentä kaavioita jotka
ovat vapaasti saatavilla jokaisen käyttöön. Komponentteja voi ostaa tai valmistaa itse eikä Arduino veloita tästä mitään. Komponentit ovat myös suhteellisen edullisia.
 Arduinon mikrokontrollerialusta on halpa muihin vastaavanlaisiin
verrattuna sillä alusta maksaa vain noin 20 euroa. Mikäli piirilevyssä sijaitsevassa mikropiirissa ilmenee vika, sen pystyy vaihtamaan helposti uuteen mikä maksaa noin 5 euroa. (Banzi, M 2011.
Arduino: perusteista hallintaan.)

3.1

Historia
Arduinon matka alkoi projektina, joka käynnistettiin Italian Ivreassa,,
vuonna 2005. Perustajajäseniä olivat Massimo Banzi, David Cuartielles,
Tom Ignoe, David Mellis ja Gianluca Martino. Silloin Gianluca Martino
toimi omistajana Smart Projects nimisessä yhtiössä, joka alkoikin toimimaan Arduino -tuotteiden valmistajana. Perustajajäsenien päämääränä oli

suunnitella ja valmistaa opiskelijoille kehitysalusta joka toimisi elektroniikkaharjoitusten apuna ja joka olisi myös tarpeeksi halpa ja jolla vähemmän
elektroniikasta ymmärtävät ihmiset voisivat hyödyntää mikroprosessorin
tuomia mahdollisuuksia erilaisten projektien läpi viennissä. Arduinon läpimurto markkinoille tapahtui ensimmäisen kahden vuoden aika jolloin sitä
myytiin huikeat50 000 kappaletta ympäri maailmaa. Nopea suosion kulmakivinä olivat edullisuus, helppo käyttöisyys sekä USB-portin kautta liitännäisyys tietokoneeseen. (Kenneth Leung, A History of the Arduino Microcontroller.)
Projektista syntyi Arduino, mikä perustuu avoimeen lähdekoodiin sekä se
on edullinen ja siinä on avoinna oleva laitteisto joka on jokaisen ihmisen
saatavilla. Tämä antoi mahdollisuuden siihen että jokaisella ihmisellä oli
mahdollisuus olla kehittämässä Arduinoa sekä kehittää omia ohjelmistoja
ja projekteja lähdekoodin avulla. (Arduino - Introduction; Arduino - Policy.)
Arduinosta on ajankanssa tullut yksi maailman tunnetuimmista ja käytetyimmistä mikrokontrolleri alustoistaharrastelijoiden, opiskelijoiden sekä
muiden
elektroniikasta
innostuneiden
ihmisten
parissa.
(https://mikropc.net/nettilehti/pdf/1810201230.pdf)
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ARDUINO KEHITYSALUSTA
Arduino Uno R3 -alusta muodostuu kahdesta pääpiirteestä: Arduino -elektroniikka -alustasta eli työskentelyyn tarkoitetulla alustalla jolla varsinainen
projektin rakentelu tehdään ja Arduino ohjelmointiympäristöstä joka tunnetaan myös nimellä IDE, sitä käytetään tietokoneen kautta. IDEÄ käytettään
koodin tai luonnoksen kirjoittamiseen, mikä sitten kertoo piirilevyalustalle
miten käyttäjä haluaisi piirilevyn toimivan tai mitä sen tulisi tehdä koodissa
annettujen käskyjen mukaisesti. (Banzi, M 2011. Arduino: perusteista hallintaan).
Arduino Uno R3 -alusta on tämän hetken uusin USB-porttia hyödyntävä
Arduino. Arduino Uno R3 on kolmas kehitysalusta jonka Arduino on
valmistanut. Piirilevy on melko näppärän kokoinen sillä se on 69 mm pitkä
ja 53 mm leveä, eli noin tupakkiaskin kokoinen. Kuvassa 1 näkyy Arduino
Uno R3:n piirilevy. (Arduino Uno.)
Aiempiin Uno-piirilevyihin nähden, Uno R3 -alusta hyödyntää Atmega16 mikrokontrolleria jossa on 28 jalkaa, ja joka on ohjelmoitu siten että se on
sopiva USB-sarjaliitäntämuuntimeksi. Lisänä siinä on myös muutamia liitimiä ja reset-painike jolla saa nollattua piirin tarvittaessa. (Arduino Uno.)

Alle on listattu Arduino Uno R3:n tärkeimpiä ominaisuuksia:

ATmega328-mikrokontrolleri
5V käyttöjännite
Suositeltu sisääntulojännite: 7-12V
14 digitaalista I/O pinniä, joista 6 on ohjattuja lähtöjä, (nastat 0-13)
6 analogista input-liitinnastaa (nastat 0-6)
6 analogista output-liitinnastaa (nastat 3,5, 6, 9, 10 ja 11)
32 kB Flash-muistia
2 kB SRAM-muistia
1 kB ohjelmoitavaa EEPROM-muistia
16 MHZ kellotaajuus
Pituus 68,6 mm
Leveys 53,4 mm
Paino 25 g (Arduino Uno.)
Arduino Uno R3 alusta ottaa virtansa USB-portin kautta, ulkoista virtalähdettä voi myös halutessaan käyttää. Mikäli käytät ulkoista virtalähdettä niin,
alustasta löytyy VIN-pinni joka on tähän tarkoitukseen suunniteltu. Ulkoiseen virtalähteeseen soveltuu erillään oleva virtalähde tai 9V -neppariparisto. Mikäli käy niin että jännite tippuu jostain syystä alle 7 -volttiin voi se
tehdä alustaan toiminta häiriötä tai muuttaa sitä epävakaaksi. Mikäli käy
taas niin että alustaan syötetään enemmän kuin 12 -voltin jännitettä, seurauksena saattaa olla alustan vioittuminen tai se voi ylikuumentua. Arduino
alustan käyttämissä virtapinneissä lukee VIN, 3,3V tai 5V, näistä tunnistat
virran syötölle tarkoitetut liittimet. GND liitin on tarkoitettu alustan maadoitukseen. Jännitettä saa myös alustalta otettua ulospäin, näinä liittiminä
toimivat 5V ja 3,3V kirjoituksella toimivat liitännät. Shield -lisälaitteille

Arduino on tarkoittanut liittimen jossa lukee IOREF. Tällöin Shield pystyy
lukemaan IOREF -liitintä hyväksikäyttäen alustan muiden komponenttien
käyttämät jännitteet ja toimittamaan tiedot eteenpäin. (Arduino Uno.)
Arduino alustan I/O-liittimet soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin, niitä
pystyy esimerkiksi hyödyntämään tulo tai lähtö-pinneinä koska ne antavat
5V jännitteen. Kyseisiä liittimiä pystytään kontrolloimaan koodin välityksellä, liittimien komentoina tottelevat pin-Mode, digital Write tai digitalRead -käskyt. Muistakin liittimistä löytyy ns. erikoistoimintoja, jotka ovat
hyvä käyttäjän tietää. Datan käsittelyn vastaanottamiseen ja lähettämiseen
on rakennettu liittimet 0 ja 1. Kyseiset pinnit ovat kytköksissä ATmega16:n
USB-sarjaportinmuuntimen kanssa, jotka ovat liitetty vastaaviin pinneihin.
AnalogWrite-koodin avulla pystytään ohjelmoimaan alustan liittimiä 3, 5,
6, 9, 10 ja 11 ja niiden tehtävä on toimia PWM-lähtöitä alustassa. SPIyhteyden ominaisuus löytyy liittimien 10, 11, 12 ja 13 takaa, jota käyttäjä
voi halutessaan hyödyntää. Liittimen 13 erikoistoimintona on LED, joka on
siihen sisäänrakennettuna. (Arduino Uno.)
Arduino Uno R3:n alustasta löytyvät myös analogiset liittimet, jotka toimivat 0-5V käyttöjännitteellä ja myös hyödyntävät 10-bittistä teknologiaa. A4
ja A5 kuuluvat analogisetliittimet pystyvät hyödyntämään TWI-yhteyttä
tarvittaessa. Alustalta löytyy myös Reset sekä AREF liittimet. Reset- liitin
toiminta sitoutuu alustan nollaukseen, jolla saadaan alusta palautettua alkuperäiseen tilaansa. Liitintä kuitenkin harvemmin käytetään koska alustasta
löytyy, suoraan Reset -painike, jota yleisemmin käytetään kun halutaan
alusta nollata. AREF liittimen toiminallisuuksiin kuuluu mahdollisuus
muuttaa analogisien pinnien jännitteiden ylärajaa tarpeen mukaan. (Arduino Uno.)
4.1

Arduino -ohjelmistoympäristö (IDE)
Arduino alustan muodostaa kaksi tärkeää ominaisuutta, jotka ovat elektroniikka-alusta sekä tietokoneen avulla hallittavissa oleva kehitysympäristö
eli IDE, jonka avulla varsinaisen koodin luonti tehdään. (Arduino: perusteista hallintaan).
IDE:ä hyväksi käyttäen käyttäjä, kirjoittaa koodin tai luonnoksen, jossa
määritellään miten alustan tulisi toimia tai miten sen halutaan toimivan
Koodi tai luonnos ladataan alustaan USB-portin välityksellä..
Kun valmis koodi tai luonnos on tehty, lähetään se USB-väylän avulla alustaan, tällöin koodi tallentuu alustan muistipiiriin. Vaikka virta sammutettaisiin alustalta, pysyy koodi silti tallessa, koska Arduinossa on ROM muistipiiri joka tallentaa luonnoksen muistiinsa. Tämä mahdollistaa esim. sen että
tehtaalta voisi tilata periaatteessa valmiiksi koodatun alustan joka sitten
vain kytkettäisiin paikanpäällä. Alusta ottaa kerrallaan vain yhden koodin
muistiinsa, aina kun käyttäjä tekee uuden koodin ja lähettää sen alustalle,
niin vanha koodi pyyhkiytyy muistista ja uusi tulee tilalle.

IDE:n ehdottomia hyviä on että se perustuu avoimeen lähdekoodiin, näin
ollen jokainen käyttäjä pystyy lataamaan ohjelmiston internetistä. Muita hyviä puolia on että se on yhteensopiva WIndows-, Mac OSX ja Linux ympäristöjen kanssa, kun useimmat kilpailijat toimivat vain Windows ympäristöjen kanssa. Arduinon ohjelmointikieli perustuu Processing-kieleen, joka
on hyvin samankaltainen kuin C/C++ ohjelmointikieli. Kun käyttäjä lähettää koodin alustaan, se käännetäänkin ohjelmassa olevan muuttajan avulla
mikrokontrollerin käyttämälle C-kielelle, joka tarkistaa myös koodin oikeinkirjoituksen ja ilmoittaa mikäli koodissa on virheitä.. (Banzi 2011). Kuvassa 2 on esillä Arduino IDE:n ohjelmistotyökalun päänäkymä (Arduino –
Introduction.)

Kuva: Arduino IDE:n päänäkymä

Arduinon koodinkirjoitus ohjelmiston (IDE) helppokäyttöisiin ominaisuuksiin kuuluu mm. sisennys toiminto, koodin värien muotoilu sekä Serialmonitor toiminta jonka avulla pystyy tarkastelemaan lähemmin komponenttien
ja antureiden antamaa tietoa. Koodin saa myös helposti lähetettyä alustalle,
tarvitsee vain yhtä nappia hiirellä klikata. Koodin pystyy myös nimeämään
halutulla tavalla, joka sitten näkyy ylätunnisteena IDE:ssä. Lopuksi ohjelma
kääntää käyttäjän tekemän koodin ja sen jälkeen se lähetetään USB-väylän
avulla alustalle. Helppouden takia IDE:llä on muutamia puutteita virheiden
havaitsemisessa. Ohjelmointiympäristö ei kerro puutteellisista komennoista
tai virhetiloista. Käyttäjä joutuu itse testailemaan koodia ja etsimään mahdollista virhettä.

Kun IDE:n avaa, silloin ohjelmisto ajaa setup -funktion joka onkin yksi
pääfunktiosta jota Arduino käyttää. Setup -funktion tehtäviin kuuluu ohjelmistokirjastojen lataaminen, mikäli niitä on käytössä ja pinnien kytkentöjen
tunnistus. Luonnollisesti loop -funktio ajetaan heti setupin jälkeen jonka
tehtävänä on loopata eli toistaa niin kauvan ohjelmaa kuin alustasta katkaistaan jännite. Loopin päätehtävät ovat kytkettyjen laitteiden ohjaaminen.
(Arduino - Language Reference.)
4.2

Processing kieli
Adruino IDE:n käyttämä ohjelmointikieli tuntuu melko yksinkertaiselta ja
pienen tutustumisen jälkeen sen perustoiminnot omaksuu melko nopeasti
jos verrataan perinteisempään ohjelmointikieleen. Tämä onkin ollut yksi
Arduinon eduista ja varmasti käyttäjien mielenkiinnosta ylläpitämisen kannalta tärkeimpiä asioita. Aloittaaksesi koodin tekemisen käyttäjällä ei tarvitse välttämättä olla aikaisempaa kokemusta, mutta tässäkin asiassa kokemuksesta on hyötyä kun mennään syvemmälle koodin kirjoituksessa.. Ohjelman toiminnallisuuksiin kuuluu käyttäjän kirjoittaman koodin oikeellisuuden tarkastaminen, ennen kuin se lähetetään alustaan. Mikäli koodi on
väärin kirjoitettu tai siinä on virhe, ohjelma näyttää kohdan jossa virhe on
tullut. Kuvassa 3 on esitetty Arduino IDE:n koodin tarkistusvaiheessa ilmenneen virheen kohdan. (Banzi, M 2011. Arduino: perusteista hallintaan.)
Ben Fry ka Casey Reas keksivät Processing-ohjelmointikielen vuonna
2001. Ohjelmointi kieli on ollut paljon opetuksen tukena maailmalla. (Processing 2015.)

Kuva: IDE osoittaa tarkastKuva: IDE osoittaa tarkastuksessa ilmenneen epäselvän kohdan

4.3

Kehitysympäristön asennus tietokoneelle
Arduinon ohjelmoimiseksi on ensin ladattava sen kehitysympäristö eli IDE
seuraavasta osoitteesta: www.arduino.cc/en/Main/Software. Valitse sieltä
tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukainen versio. Kun olet asentanut ohjelman koneellesi, seuraavaksi pitää asentaa ajurit.

4.4

Ajureiden asennus Windows-käyttöjärjestelmään
Yhdistä Arduino tietokoneeseen, kun uusi laite on löytynyt. Velho tulee näkyviin ja Windows yrittää ensin löytää sille ajurin oman päivityssivustonsa
kautta. Windows kysyy, haluatko etsiä ajurin Windowsin päivitysten kautta.
Jos et halua käyttää Windowsin päivitystä, valitse ”ei tällä kertaa”/”No at
this time” ja napsauta Jatka/Next. Valitse seuraavaksi ”Asenna luettelosta
tai määrätystä sijainnista/ Install from a list or specific location” ja valitse
Jatka/Next. Siirry Drivers-alihakemistoon Arduinon ohjelmiston lataushakemistossa, jossa Unon ajuri sijaitsee ja valitse ajuriksi ArduinoUNO.inf
(älä käytä DTDI USB Drivers-alihakemistoa). Windows viimeistelee ajurin
asennuksen tästä eteenpäin.
Asennusohjeita voit etsiä osoitteesta www.arduino.cc/en/Guide/Windows.
Kun ajurit on asennettu, voit käynnistää Arduinon IDE:n ja aloittaa käytön.
Seuraavaksi on selvitettävä, mikä sarjaportti Arduino-kortille on asennettu.
Tarvitset tätä tietoa voidaksesi ohjelmoida sille myöhemmin. Ohjeistus löytyy seuraavasta osiosta.

4.5

Portin tunnistus Windows-käyttöjärjestelmässä
Avaa laitehallinta napsauttamalla Käynnistä/Start-valikkoa, napsauta oikeanpuoleisella hiirenpainikkeella kohtaa Tietokone/Computer ja valitse
Ominaisuudet/Properties. Valitse Laitehallinta/Device Manager (näkyy
tehtävälistassa ikkunan vasemmalla puolella).
Etsi Arduino Portit/Ports (COM & LPT) kohdan alta. Arduino näkyy nimellä Arduino UNO, jonka perässä on suluissa porttia osoittava tarkennus,
kuten esimerkiksi COM 3 (katso kuva).

Kuva: Windows laitehallinta näyttää kaikki saatavilla olevat portit

Kun COM-portit on määritelty, voit valita haluamasi portin Arduinon
IDE:ssä Tools > Serial Port -valikosta. Kun Arduino kehitysympäristö on
valmis, voi Arduinon ohjaamisen aloittaa ohjelmoimalla sitä.
4.6

Arduinon käyttökohteet
Arduino on hyvin joustava ja laajennettavuutensa takia se sopeutuu ympäristöön sekä sillä voidaan toteuttaa hyvin erilaisia tehtäviä sekä projekteja.
Arduino on ollut hyvin suosittua robotekniikan tukena, mutta Arduinoa pystytään soveltamaan lähes mihin käyttötarkoitukseen tahansa. Koko Arduinon ideana on ollut helppokäyttöisyys sekä koodin ja ohjeiden avoin jakaminen. Valmista koodia löytyykin hyvin paljon internetistä mikä tarjoaa uusia vinkkejä ja ideoita muille harrastelijoille.
Mikäli käyttäjälle tulee projektin kanssa ongelmia joista hän ei ilman apua
selviydy on Arduino keksi-nyt tähän keskitetyn ratkaisun. Sillä Arduinolla
on kehittänyt kotisivuilleen paikan johon käyttäjät voivat jakaa omia projektejaan, ohjeistuksia ja kytkentäkaavioita mikäli haluaa, tämä osio tunnetaan nimellä Playground eli leikkikenttä.
Arduinon selkärankana ovat toimineet ATmelin mikrokontrollerit jotka
ovat osoittautuneet todella toimiviksi ja kestäviksi. Vaikkakin Arduinon eri
alustat käyttävät eri mikrokontrollereita niitä siitä huolimatta niitä yhdistää
käyttäjää
ajatellen
helppokäyttöisyys
sekä
sopivuus
IDEohjelmointiympäristön kanssa.

5
5.1

HARJOITUKSET
Vilkkuva LED-valo
Ensimmäiseksi tulisi suorittaa LED-valoa vilkuttava ohjelma. Sillä voi testata, että piirilevy toimii ja että se on asennettu oikein. Se on usein ensimmäinen harjoitus joka suoritetaan opiskeltaessa mikrokontrollerin ohjelmointia.
Kytkennät menevät kuvan osoittamalla tavalla. (Käytetty vastus 1KOhmia).
Ledeissä on erimittaiset jalat, K viittaa negatiiviseen katodiin jonka jalka on
lyhempi, kun A viittaa positiiviseen anodiin, jonka jalka on pidempi. Joten
kuvan ledin pidempi jalka on kytketty vastukselle.

Kuva: Kytkentä ohje

Kun kytkennät on tehty, piirilevylle on kerrottava miten sen tulisi toimia.
Se tapahtuu ohjelmallisesti koodilla, joka sisältää joukon komentoja, joilla
mikrolevyä ohjataan.

Avataan tietokoneelta Arduino 1.6.7 ohjelma, kaksoisklikkaamalla kuvaketta.

Kuva: Arduinon IDE, johon ensimmäinen ohjelma on ladattu

Kun koodi on IDE: n editorissa, täytyy sen oikeellisuus varmistaa. Napsauta
Varmista/ Verify-painiketta. Jos kaikki on kunnossa, saat IDE:n alareunaan
ilmoituksen ”Kääntäminen valmis/ Done Compiling” (jossa nyt lukee ”Lähetetty”). Se tarkoittaa että Arduino IDE on kääntänyt luonnoksesi suoritettavaksi ohjelmaksi, joka voidaan ajaa piirikortilla.
Tässä vaiheessa voit ladata ohjelman piirikortille. Napsauta ”Lähetä/
Upload to I/O Board” -painiketta. Se alustaa piirikortin pakottaen keskeyttämään sen hetkisen toimintansa ja kuuntelemaan USB-portista tulevia ohjeita. Arduino IDE lähettää luonnoksen kortille, tallentaa sen kontrollerin
muistiin ja lopuksi suorittaa sen.
Nyt näet, että IDE:n ikkunan alareunan mustalle alueelle ilmestyy muutama
viesti. Alueen yläpuolelle ilmaantuu viesti ”Lähetty/ Done Uploading”, joka
ilmaisee että prosessi on saatettu onnistuneesti loppuun. Kortilla on kaksi

ilmaisin LED:iä (RX & TX), jotka välähtelevät aina kun kortille lähetetään
tai kun sieltä lähtee yksikin tavu informaatiota. Latauksen aikana välkkyvät
jatkuvasti.
Jos et näe näiden LED: ien välkkyvän tai jos saat ”Done Uploading”- viestin
sijasta virheilmoituksen, tietokoneen ja kortin välillä on yhteysongelma.
Varmista ”Tools > Serial Port” -valikosta, että olet valinnut oikean sarjaportin. Varmista myös, että olet valinnut oikean Arduino- laitemallin ”Tools
> Board" -valikosta.
Asentamamme ledi rupeaa vilkkumaan. Olet juuri kirjoittanut ja suorittanut
tietokoneohjelman (Arduino kielellä ”Sketch”). Seuraavaksi tutkimme itse
luonnoksia ja sitä miten koodia voi ymmärtää. Arduino lukee ja suorittaa
koodin järjestyksessä rivi riviltä ylhäältä alaspäin.
Koodin läpikäyminen
Kommenttien kirjoittaminen on hyödyllinen tapa tehdä pieniä muistiinpanoja.
void setup( )
Rivi kertoo Arduinolle, että seuraavaa koodilohkoa kutsutaan nimellä setup().
{
Aloittava aaltosulkumerkki kertoo Arduinolle, että koodilohko alkaa.
pinMode(8, OUTPUT);
Asettaa digitaalisen liitinnastan 8 output-tilaan.
pinMode() kertoo Arduinolle, miten sen tulisi konfiguroida tietty liitinnasta.
Tässä tapauksessa tarvitsemme output-liitintä voidaksemme ohjata ulkoista
LED: iä, joten määrittelemme sulkeissa sekä liitinnastan numeron (8) että
sen tilan (output).
}
Päättävä aaltosulkumerkki ilmaisee setup() -funktion (koodilohkon) loppua.
void loop( )
{
loop() on lohko, jossa vuorovaikutteisen laitteen toiminallisuus määritellään. Sen sisältämää koodia toistetaan niin kauan kunnes kortista katkaistaan virta.
digitalWrite (8, HIGH);
Sytyttää LED:in.
Nimensä mukaisesti digitalWrite() -funktio laittaa päälle tai pois päältä liitinnastan, joka on konfiguroitu output-liittimeksi. Argumentti (HIGH) ilmaisee että liitin asetetaan päälle ja (LOW) että liitin pois päältä. HIGH:n
ja LOW:n voi mielessään korvata sanoilla ON ja OFF.
delay (1000);
Odottaa 1000ms eli 1 sekunnin, LED:issä valo on päällä sekunnin.

Arduinon rakenne on hyvin yksinkertainen. Jos haluaa että, jotakin tapahtuu
tietyllä viiveellä on Arduinolle kerrottava että sen on odotettava, kunnes on
aika ottaa seuraava askel. Siihen käytetään delay() -funktiota.
digitalWrite (8, LOW);
Sammuttaa LED:in.
Tämä komento laittaa pois päältä liitinnastan 8, joka aiemmin laitettiin
päälle. LOW eli nastaan syötetään 0 V:n jännitettä.
delay(1000);
Odottaa sekunnin
Tässä viivytämme prosessia taas yhden sekunnin eli LED pysyy sammuneena yhden sekunnin.
}
Päättävä aaltosulku merkitsee koodilohkon loppumista.
http://www.makeuseof.com/tag/getting-started-with-arduino-a-beginnersguide/
5.2

Pidetään LED päällä painonapilla
Pidetään LED- valoa päällä painamalla nappia. Käyttämällä digitalRead() funktiota ”kysytään” Arduinolta onko nappi painettu vai ei. Led-valo palaa
vain kun nappi on alas painettu. En enää käy koodia ja kytkentöjä niin tarkasti läpi kuin, ensimmäisessä harjoituksessa.

Kuva: Kytkentäohje

Kuva: Koodi

5.3

LED:in himennys
Himmennetään LED-valoa kirkkaasta sammutettuun. käyttäen pulssinleveysmodutaatiota (PWM, Pulse Width Modulation). Lisää luonnokseen
hieman viivettä, jotta ehdit huomata muutoksen. Muista, että pulssinleveysmodulaation skaala on 0-255, jossa 255 tarkoittaa täyttä kirkkautta ja
nollassa LED on pois päältä.

Kuva: Kytkentäohje

Kuva: Koodista

5.4

LED:in kirkkauden säätö
Sytytetään LED-valo kytkimellä ja pidetään se päällä kun kytkin vapautetaan. Jos kytkintä pidetään pohjassa, LED: n kirkkaus muuttuu käyttämällä
pulssinleveysmodulaatiota (PWM, Pulse Width Modulation). Millis() funktiolla selvittää kuinka kauan kytkintä pidetään painettuna.

Kuva: Kytkentäohje

Kuva: Koodista

5.5

Etäsisyys sensori HC-SR04
Selvitetään ultraäänianturin avulla kuinka kaukana kohde on. Ultraäänietäisyystutka, malli HC-SR04. Etäisyystutkalla Arduinosi pystyy aistimaan
etäisyyden lähimpään esteeseen.
Käyttöjännite:5V(DC)
Tunnistuskulma:15astetta
Tunnistusetäisyys:2cm-450cm
Liitännät:
1.VCC
2.Trig(T)
3.Echo(R)
4. GND

Kuva: Kytkentäohje

Kuva: Koodista

5.6

Liiketunnistin sensori HC-SR501
Selvitetään liiketunnistimen avulla, tapahtuuko lähistöllä liikehdintää. Liiketunnistin, on mallia HC-SR501. Liiketunnistimella Arduinosi pystyy aistimaan liikkeen. Led-valo kytketty antaa merkin jos liikehdintää on.

Kuva: Liiketunnistimesta / pinnien selitteet

Kuva: Liiketunnistimen toinen puoli

Kuva: Kytkentäohje, käytetty vastus 330 Ohmia

Kuva: Koodista

5.7

Kosteusanturi SEN0114
Selvitetään kosteusanturin avulla, onko esim. juomalasissa vettä. Kosteusanturi, on mallia SEN0114. Kosteusanturilla Arduinosi pystyy aistimaan kosteudentilan. Led-valo kytketty antaa merkin siitä onko juomalasissa vettä, jos on LED-sammuu, muuten vilkkuu.

Kuva: Vesianturi/ pinnien selitteet

Kuva: Kytkentäohje

Kuva: Koodista

Kuva: Anturi normaalitilassa

Kuva: Anturi vedessä

5.8

RGB 16x2 Display LCD -näyttö MR400-001
Tulostetaan yksinkertaista tekstiä näytölle. Näytön avulla voisi seurata
esim. lämpötilaa jne. helposti. LCD-näyttö, on mallia MR400-001. Näyttö
tulostaa yläriville tekstin ”Morjesta Turo ja Joni, miten menee? ja alariville
”www.hamk.fi”, teksti rullaa näytössä.

Kuva: LCD-näyttö ja pinnien selitteet

Kuva: Kytkentäohje

Kuva: Koodista

5.9

Lämpötila - anturi LM35
Tulostetaan lämpötilan vaihtelua tulitikkujen avulla. Anturin avulla voisi
seurata esim. lämpötilan muutoksia. Lämpötila-anturi, on mallia LM35.

Kuva: Lämpötila-anturi ja pinnien selitteet

Kuva: Kytkentäohje

Kuva: Koodista

5.10 Ääni-anturi KY-038
Tehdään äänianturia hyväksi käyttäen, discovalot jotka välkkyvät kun ääni
ärsytystä annetaan riittävästi. Ääni-anturi, on mallia KY-038. 7 LED: iä
vilkkuu kun kuten discovalot kun ääntä tulee ympäristöstä riittävästi.

Kuva: Ääni-anturi ja pinnien selitteet

Kuva: Kytkennöistä (käytetty 220 Ohmin vastuksia) vastus kytketään ledin lyhempään jalkaan

Kuva: Koodista

5.11 Summeri
Tehdään äänianturia hyväksi käyttäen, discovalot jotka välkkyvät kun ääni
ärsytystä annetaan riittävästi. Ääni-anturi, on mallia KY-038. 7 LED: iä
vilkkuu kun kuten discovalot kun ääntä tulee ympäristöstä riittävästi.

Kuva: Summerista

Kuva: Kytkentäohje

Kuva: Koodista
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ICT-PROJEKTIN SPRINTTI 2
Arduino Yun
Arduino Yun on uusimpia mikrokontrollereita Arduinolta. Tre on myös samankaltainen kuin Yun, siinä on sama Atme1 ATmega32u4-mikrokontrolleri ja erilinen Linus prosessori kuten Yunissa. Yunissa on myös Micro-B
USB-portti ja lisäksi siinä on Atheros AR9331-prosessori, joka tukee linux
jakeluja. Uusia käteviä ominaisuuksia mitä muissa Arduino-kehitysalustoissa ei ole: kortille sisään rakennettua Ethernet, WLAN ja SDkorttipaikka.

Kuva: Arduino Yun-piirilevystä

6.1.1

Liitynnät
Micro-B USB kautta voit liittää Yunin tietokoneeseen, tätä kautta se saa
virran ja samalla voi siirtää dataa. Ethernet, WLAN, USB A ja SDmuistikortin liitännät ei ole fyysisesti yhteydessä 32U4 prosessoriin, mutta
Bridge kirjastot mahdollistavat kommunikoinnin AR9331- ja 32U4-prosessorij välillä. WLAN-verkon kautta voi langattomasti ohjelmoida Arduinoa,
kun se on ensin liitetty omaan WLAN-verkkoon.

Kuva: Liitynnät

Arduino Yun tekniset tiedot:

Yun on mahdollista liittää salaamattomaan- tai verkkoon jotka tukevat
WEP, WPA tai WPA2 salausta. Kun Yuniin kytketään ensimmäisen kerran
virrta, se luo oman WLAN-verkon nimeltään Arduino Yun. Liitytään tietokoneelta tähän verkkoon, avataan selain ja kirjoitellaan http://arduino local
tai 192.168.240.1. Valintaikkunassa kysytään salasanaa, joka on oletuksena
”Arduino” ja painetaan Log in ja Configure nappia. Konfigurointi sivulla
valitaan uusi käyttäjänimi ja salasana. Seuraavaksi valitaan oikea aikavyöhyke, se on suositeltavaa, koska tämä auttaa yhdistämisessä paikallisiin
verkkoihin. Valitaan verkko mihin halutaan liittyä, verkon salaustyyppi ja
salasana. Painetaan ”Configure & Restart” painiketta ja odotetaan, että konfigurointi on valmis ja kytketään tämän jälkeen virta pois. Yunia tukee vain
IDE versio 1.5.4 ja siitä uudemmat.

Kuva: Konfigurointi ikkunasta

6.1.2

Yun muistin laajennus
Linux OpenWRT- Yun -käyttöjärjestelmä on asennettu valmiiksi Yuniin,
joka vie kortissa olevasta 16MB:n flash muistista 9MB. Muistitilan laajennus SD-kortilla: Arduinon sivuilla on konfigurointiin valmis sketsi, joka
käyttää Bridge-kirjastoja SD-kortin liittämisessä Yuniin. Sketsi ohjaa askel
kerrallaan mitä tehdään. Sketsi jakaa SD-kortin kahteen osaan. Ensimmäinen osa on FAT32, tätä osaa voidaan käyttää tiedostojen jakamiseen tietokoneen ja Yunin välillä. Toinen osa sisältää Linux-tiedostojärjestelmiä,
tämä ei ole käytettävissä tietokoneella, joka käyttää Mac tai Windows käyttöjärjestelmää.
Asennuksen alussa ladataan sketsi Aruinon kotisivuilta ja puretaan se Arduinon IDE-sketsi kansioon. Avataan IDE ja ladataan sketsi. Seuraavaksi
irrotetaan kaikki ylimääräiset laitteet ja kytketään vain SD-kortti ja avataan
Serial Monitor.

Kuva: Serial Monitor ikkunasta

Tarkistetaan että pudotusvalikossa lukee ”Newline”. Monitori ohjaa irrottamaan ylimääräiset laitteet irti, kirjoitetaan ”YES” ja painetaan ”Enter”. Ensimmäisessä askeleessa ohjelma hakee lisä ohjelmia netistä jonka jälkeen
se alustaa SD-kortin. Seuraavaksi kysytään kuinka paljon muistia halutaan
antaa yleiseen käyttöön.
6.2

Zigbee
ZigBee, jonka tarkoituksena on luoda pohja pienitehoiselle ja lyhyen kantaman langattomalle WPAN-verkolle, jota käytetään yksinkertaisissa laitteissa. Standardin tavoitteena on mahdollistaa joustavuus, alhaiset kustannukset, luotettava tiedonsiirtoja pieni virrankulutus. Toisaalta tämä johtaa
siihen, että tiedonsiirtonopeudet ja signaalin kantama jäävät vaatimattomiksi

6.2.1

Verkon osat
ZigBee-verkko koostuu kolmesta erityyppisestä laitteesta. Coordinator eli
koordinaattori on verkon juuri ja se voi toimia siltana eri verkkojen välillä.
Koordinaattori säätää parametrit verkon luomista varten ja tallentaa tietoja
verkosta kuten esim. radio-kanavista ja salausavaimista. Jokainen ZigBeeverkko tarvitsee yhden koordinaattorin. Koordinaattorilla on aina verkon
ensimmäinen osoite 0.
Router eli reititin toimii tiedon välittäjänä laitteiden välillä. Sen päätarkoitus
on kasvattaa verkon kantamaa. Reititin voi myös toimia päätelaitteena.
End device eli päätelaite on yksinkertaisin näistä kolmesta laitteesta. Se ei
vaadi paljon resursseja eikä sillä ole monia toimintoja. Päätelaite voi pelkästään kommunikoida koordinaattorin tai reitittimen kanssa.

6.2.2

Käyttökohteet
ZigBee on erityisesti tarkoitettu vähävirtaisiin sulautettuihin järjestelmiin,
jotka eivät tarvitse nopeaa tiedonsiirtoa. Etenkin paristokäyttöiset laitteet
hyötyvät ZigBeestä. Tyypilliset ZigBeen käyttökohteet ovat sensoriverkot
ja automaatio. ZigBee-laitteita voidaan käyttää esim. teollisuudessa erilaisissa mittauskohteissa.

6.3

Xbee
XBee on Digi International-yhtiön kehittämä tuotemerkki radio-antenneille.
Tuoteperhe koostuu XBee ja XBee PRO-moduuleista, joihin kuuluu monia
eri malleja ja antennityyppejä. XBee PRO-moduulien etuna on suuremmat
lähetystehot, jolloin signaalin kantama on parempi. Lisäksi jotkin XBee
PRO -moduulit ovat ohjelmoitavissa. Eri malleihin kuuluu tuki 802.15.4-,
ZigBee-, 9XStream-ja DigiMesh-yhteyksille.

Kuva: Xbee 802.1.4 amW lanka-antenista

XBee 802.15.4 -moduulin tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:
1mW lähetysteho (0dBm)
Toimintataajuus 2,4 GHz
Signaalin kantama sisällä 30 metriä ja ulkona 100 metriä
Vastaanottimen herkkyys -92dBm
Virrankulutus 3,3V jännitteellä lähetyksessä 45mA ja vastaanotossa
XBee-moduulien asetuksia ja ohjelmistoa voidaan muokata Digi Internationalin kehittämällä X-CTU -ohjelmalla yhdistämällä XBee-moduuli USB:n
välityksellä tietokoneeseen.
6.4

Tutka projekti
Projektiin tarvittiin etäisyys sensori HC-SR04, servo ja Processin 3.0.2 ohjelmaa sekä Arduino IDE ohjelmistoa. Työn tekemisessä oli maasta taivaaseen ongelmia, mutta jollain ihmeen kaupalla niistä päästiin yli pienen pureskelun jälkeen. Tutka siis näyttää punaisella jos sen eteen tulee ”este”.
Tutkassa on leveysasteikko sekä etäisyys kohteeseen.

Kuva: Kytkentäohje

Kuva: Processing ohjelman avulla luodusta tutka näkymästä

Kuva: Processing ohjelmassa tutka havaitsee esteen, joka näkyy punaisella
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YHTEENVETO
ICT-projektin tavoitteena oli tehdä toimiva oppimateriaalikokonaisuus Arduino Uno R3-mikrokontrollerialustan perusteista mahdolliseen opetus
käyttöön Hämeen ammattikorkeakoulun, älykkäät palvelut -tutkimusyksikön käyttöön. Tavoitteeseen päästiin siten että teoriaa käytiin läpi ja opeteltiin asioita sen pohjalta, josta ottamalla oleellisimmat asiat muodostui teoriaan pohjautuva ja selkeä kokonaisuus opetuskäyttöön.
Materiaaliin on koottu perustietoa Arduino Uno R3 -mikrokontrollerialustasta, josta jokainen sitä lukeva ymmärtää alustan perusperiaatteen. Arduino
Uno R3 kehittyy jatkuvasti joten materiaalia käyttävän on otettava huomioon sen ajankohtaisuus ja tarvittaessa päivitettävä tiedot ajan tasalleen.

Tästä johtuen projektissa käytettiin paljon lähteenä ja teoria osuuden muodostamiseen Arduinon omaa kotisivua jossa tiedot ovat ajan tasalla.
Projektin kehitetyn oppimateriaalin tuotoksena oppija perehtyy mikrokontrollerialustaan saaden käsityksen siitä, mikä Arduino Uno R3 on ja mihin
sitä voidaan soveltaa. Vastaavanlaista materiaalikokonaisuutta ei ole ollut
työn tilaajan käytettävissä aikaisemmin.
Lopputuloksena muodostuneessa projektissa käydään läpi Arduino Unon
perusasiat ja käsitteet. Jatkuvan oppimisprosessin edellytyksenä on aito
mielenkiinto elektroniikkaa sekä mikrokontrollereita kohtaan jotta saavutetaan haluttu lopputulos. Arduino Uno R3 on monipuolinen työkalu ja varmasti ajankohtainen vielä pitkään tulevaisuudessa. Seuraava kehityskohde
voisi olla moniulotteisempi ja laajempi perehtyminen Arduinon muihin
mikrokontrollerialustoihin ja niistä tietopaketin luominen oppimateriaalin
jatkumona.
Tämän projektin parissa työskenteleminen avasi uusia ja mielenkiintoisia
näkökulmia -mikrokontrollerialustoista, jotka olivat minulle vieraita ennen
tätä. Haastavaa oli se että, itse ymmärtää asian ja myös kirjoittaa asiat niin
että muutkin ymmärtävät mitä olet kirjoittanut. Työ tarjosi sopivasti haastetta ja muodosti tekijälleen arvokasta kokemusta.
Projekti mielestäni eteni koko ajan selkeästi ja sain hyvät ohjeet aina seuraavan ”stepin” suorittamiseen. Palavereita pidettiin riittävästi ja tukea sain
nopeasti Turolta ja Jonilta, jos tuli ongelmia mihin en itse löytänyt vastauksia. Olen erittäin tyytyväinen älykkäät palvelut yksikön toimintaan, oli ilo
heille tämä projekti.
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KEHITYSEHDOTUKSET
Itselleni koitui moodlen tehtävät todella haastaviksi. Välillä oli vaikeuksia
vastata kysymyksiin ja tuntui että samat kysymykset toistuivat eri muodossa. Niihin voisi ehkä keksiä helpommin ymmärrettäviä kysymyksiä tilalle. En tiedä onko muilla opiskelijoilla ollut ongelmia niiden tekemisessä,
mutta itselleni niiden tekeminen tuotti tuskaa. Moodlen tehtävät olivatkin
tämän projektin haastavin osuus.
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