Raspberry Pi ettevalmistamine ja EV3 põhivara uuendamine
Käesolevas dokumendis kirjeldatakse Raspberry Pi ülesseadmist, LEGO Mindstorms EV3
põhivara muutmist ning nende kahe seadme ühendamise võimalusi.

1.1 Raspberry Pi seadistamine (Riistvara, NOOBS, VNC)
Raspberry Pi on oma olemuselt tavaline arvuti, millele installeeritavate operatsioonisüsteemide
valik on suur – Raspbian, Pidora, Risc OS ja Arduino. Raspberry Pi 2 operatsioonisüsteemina
on võimalik kasutada isegi Windows 10, mida saab tasuta alla laadida Microsofti kodulehelt.
Lisaks leidub modifitseeritud süsteeme nagu näiteks MusicBox, mis aitab kerge vaevaga seada
üles muusikakeskuse, Kodi (varem tuntud kui XBMC), mis on mõeldud filmide ja muude
videote voogedastuseks, ja mitmeid teisi.
Käesolevas töös kasutatakse Raspberry Pi operatsioonisüsteemina Raspbiani, mille saame
paketi NOOBS lisana. Raspbian on saadaval ka eraldi, kuid lihtsam on see installeerida koos
NOOBS paketiga. NOOBS pakett on graafiline abimees operatsioonisüsteemi lihtsamaks
paigaldamiseks. Kasutajal on võimalus paigaldada endale mitu süsteemi, et ei peaks vajadusel
mälukaarte vahetama. NOOBS pakett sisaldab endas ka taastusliidest, mille abil on võimalik
riknenud tarkvara uuesti paigaldada, muuta operatsioonisüsteemi konfiguratsiooni faili ning
veebibrauseriga on võimalik hätta jäädes Internetist abi otsida. NOOBS pakette on saadaval
kahte tüüpi – tavaline ja kerge (light). Tavaline sisaldab kõike vajaminevat ja ka lisasid. Kerge
pakett sisaldab ainult NOOBS abimeest ning paigaldamise käigus laetakse vajalikud andmed
Internetist. Tavaline pakett on üle 30 korra mahukam (737MB vs 22MB), aga kerge paketiga
paigaldamiseks on vajalik Interneti ühendus.
Enne töö alustamist on Raspberry andmekandja vaja vormindada FAT32 formaati.
Andmekandjaks sobivad enamik vähemalt 8GB mahuga microSD mälukaardid ning
soovitatavaks kaardi kiiruseks on vähemalt Class 10, kus number tähistab mälukaardi
kirjutamiskiirust MB/s, või isegi UHS-I tüüpi mälukaardid, mille kirjutamiskiirus võib
küündida isegi 50MB/s. Mälukaardi formaatimiseks arvutis läheb vaja adapterit, mis muudab
microSD kaardi SD kaardiks. Formaatimiseks on mõttekas kasutada Internetist tasuta
allalaetavat SDFormatter tarkvara.
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microSD kaar, adaptert ja USB uSD adapter.

Kui Raspberry on valmis, on vaja sisend- ja väljundseadmeid. Kuna Raspberry külge saab
ühendada USB seadmeid, siis on kohe alguses otstarbekas hankida sobilik klaviatuur ja hiir.
Väljundseadmeks on HDMI liidesega monitor ja sel juhul on vaja ka HDMI kaablit. Sobib ka
DVI liidesega monitor, kuid sel juhul on vaja HDMI-DVI juhet. Kui kõik vajalikud
komponendid on olemas, tuleb Raspberry Pi kodulehelt allalaadida NOOBS tarkvara.
Allalaetav fail on kokkupakitud kujul ja kasutamiseks tuleb see lahti pakkida.
1.1.1 Mälukaardi vormindamine ja NOOBS kopeerimine
Mälukaart on vaja enne kasutamist vormindada FAT32 süsteemi. FAT32 failisüsteemi saab
formaatida andmekandjaid mahuga 512MB - 2TB. Sellesse vahemikku jääb enamus tänapäeva
mälukaarte. Lisaks saab selles failisüsteemis olla maksimaalseks faili suuruseks 4GB.
Formaatimiseks on soovitav kasutada SDFormatter tarkvara, mille saab tasuta allalaadida SD
Association veebileheküljelt (https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/), aga võib
kasutada ka Windowsi enda vormimistarkvara. Kindlasti tuleb järgida ekraanil kuvatavaid
juhiseid tarkvara paigaldamiseks. Koos adapteriga on vaja sisestada mälukaart arvuti vastavasse
pessa, SD Formatter tarkvaras tuleb valida õige ketta tähis ja vajutada „Format“. Kui vormimine
on lõpetatud, siis tuleb eelnevalt alla laetud ja lahtipakitud NOOBS failid lohistada või
kopeerida mälukaardile ning kopeerimise lõppedes eemaldada turvaliselt mälukaart arvutist
ning sisestada Raspberry Pi mälukaardi pessa.
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1.1.2 Tarkvara paigaldamine.
Järgnev tekst tugineb Raspberry Pi kodulehel olevale ingliskeelsele NOOBS paketi
paigaldamise õpetusele ning raamatule „Raspberry Pi for DUMMIES“, milles tuuakse välja,
missuguseid seadistusi Raspberry Pi süsteemis teha ja miks.

Viigud
2|4|6|8|...|34|36|38|40
1|3|5|7|...|33|35|37|39

WiFi moodul
Hiir & Klaviatuur
SD-kaart
Internet

TOIDE 5V

Heli

HDMI

Pärast vormimist tuleb Raspberry külge ühendada klaviatuur, hiir ja monitor ning seejärel
toitejuhe. Klaviatuuri ja hiire hilisemal ühendamisel ei pruugi nad korralikult tööle hakata.
Ekraani hilisemal ühendamisel on resolutsioon väga väike ning see võib olla edaspidises töös
häiriv. Seade hakkab kohe peale toite ühendamist ise tööle ja ekraanile ilmub loetelu erinevate
võimalike installeeritavate operatsioonisüsteemidega. Soovitatav on valida Raspbian ja
vajutada nupule „Install“ .
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Järgmise tegevusena hakkab Raspbian end ise paigaldama ning peab arvestama, et näiteks Class
10 kiirusega mälukaardi puhul kulub selleks umbes 25 minutit. Peale paigaldamist Raspberry
taaskäivitub ning seejärel kuvatakse konfiguratsiooni menüü ehk ’raspi-config’, kus on
võimalik muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid, lisada kasutajaid, tõsta protsessori taktsagedust
ja palju muud. Soovitatav on kellaaeg ja kuupäev õigeks muuta, valida sobivad keele ja
klaviatuuri seaded, lülitada sisse SSH ja töölauale bootimine ning muuta mälu korraldust ehk
määrata, kui palju vahemälu antakse graafikaprotsessori kasutusse.
Keele

seadete

muutmiseks

tuleb

avanenud

konfiguratsioonimenüüst

valida

‘4

Internationalisation Options’ Järgmiseks valida ‘I1 Change Locale’ ning oodata, kuni järgmine
menüü laeb. Järgmises menüüs tuleb valida kasutajale sobiv süsteemi keel. Vaikimisi on selleks
keeleks inglise keel (en_GB, UTF-8, UTF-8), aga võimalik on valida ka eesti keel. Sel juhul
tuleb ära märkida ‘et_EE.UTF-8 UTF-8’ liikudes sobiva variandi peale ja vajutades tühikut.
Seejärel liikuda ‘TAB’ klahvi vajutades <Ok> nupu juurde ja vajutada Enter klahvile. Peale
seda hakkab Raspberry oma konfiguratsiooni seadeid muutma.

Raspi-config peamenüü vaade.

Raspi-config Internationalisation alammenüü vaade.
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Kellaaja ja kuupäeva seadete muutmiseks tuleb uuesti valida ‘4 Internationalisation Options’,
aga järgmisest menüüst juba ‘I2 Change Timezone’. Peale laadimist kuvatakse valik kõikide
geograafiliste aladega. Eesti valimiseks tuleb valida ’Europe’ ning järgmises menüüs ’Tallinn’.
Klaviatuuri seadete muutmiseks tuleb taas suunduda ‘4 Internationalisation Options’ valiku
juurde ja sealt edasi valida ‘I3 Change Keyboard layout’. Sellega muudab Raspberry oma
klaviatuuri seadistuse ühtseks keele seadetega.
Järgmiseks tuleb sisse lülitada töölauale alglaadimine. Selleks tuleb põhimenüüs valida ‘3
Enable Boot to Desktop/Scratch’ ning järgmises menüüs ‘Desktop Log in as user ‘pi’ at
graphical desktop’.

Raspi-config boot menüü vaade.

SSH ehk krüpteeritud tekstipõhise liikluse lubamiseks tuleb see kõigepealt sisse lülitada. Selle
jaoks tuleb valida raspi-config menüüst ‘8 Advanced Options’ ning sealt ‘A4 SSH’ ja siis valida
‘<Enable>’
Kui Rasperry kasutusalaks ei ole mõeldud väga graafiline töö, siis on otstarbekas muuta natuke
seadme mälukasutust. Selle käigus saab valida, kui mitu MB vahemälu antakse graafika
protsessori kasutusse. Mälu korralduse muutmiseks tuleb valida põhimenüüst uuesti ‘8
Advanced Options’ ning järgmisest menüüst ‘A3 Memory Split’. Avanenud aknas saab
sisestada kogusteks kas 16, 32, 64, 128 või 256MB. Kui ei tegutseta väga graafilistes
keskkondades, siis on soovitav valida 64.
Turvalisuse kaalutlustel on soovituslik muuta vaikekasutaja ’pi’ parool. Kasutaja
vaikeparooliks on algselt seatud ’raspberry’. Parooli muutmiseks tuleb valida ’2 Change User
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Password’, millele järgneb kinnitus, milles ühtlasi teavitatakse, et järgmiseks tuleb sisestada
kasutaja ’pi’ uus parool 2 korda. Pärast seda avaneb Terminalilaadne aken, millesse tuleb
sisestada uus parool 2 korda. Kirjutades ei paista ekraanil midagi juurde tekkivat, kuid see on
Linuxi-põhiste operatsioonisüsteemide turvaprotokoll. Kui kõik oli edukas, siis kuvatakse aken,
mis ütleb, et parool on edukalt muudetud. Parooli saab ka hiljem käsitsi muuta, sisestades käsu
 passwd
kuid sel juhul küsitakse kasutajalt ka kehtivat parooli ning pärast seda alles kaks korda uut
parooli.
Seadet on võimalik ka ülekiirendada (ingl. k. Overclock), kuid tuleb meeles pidada, et
ülekiirendus võib lühendada seadme eluiga. Ülekiirendamine on toiming, mille käigus
sunnitakse mingit komponenti töötama kiiremini, kui ettenähtud. Lisaks võidakse
komponendile anda rohkem voolu, et see püsiks stabiilne. Selle toimingu käigus proovitakse
saada seadmelt paremat jõudlust. Ülekiirendamise sisselülitamiseks tuleb valida peamenüüst ‘7
Overclock’. Järgmiseks kuvatakse eespoolnimetatud hoiatus. Seejärel kuvatakse menüü, milles
pakutakse mitu erinevat ülekiirendamise valikut. Veidi jõudluse parandamiseks, kuid süsteemi
stabiilsuse säilitamiseks on soovituslik valida ‘Medium’.

Lõpetuseks tuleb vajutada tabulatsiooni klahvi (ingl k. Tab), et liikuda Finish nupule, tuleb
vajutada Enter klahvi ning tekkinud reale kirjutada
 sudo reboot
mis taaskäivitab seadme, et muudatused jõustuksid ja kuvataks graafiline kasutajaliides. Raspiconfig menüüsse on alati võimalik tagasi minna, kirjutades käsureale ehk Terminali aknasse
käsu
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 sudo raspi-config
Kui Raspberry on ülesseatud, siis on mõttekas luua juhtmevaba ühendus Raspberry ja arvuti
vahel, mille abil on võimalik arvutist kontrollida Raspberry ekraani nii, nagu oleks seadmega
ühendatud klaviatuur, hiir ja monitor.

1.2 Raspberry Pi kasutamine tavaarvutist
Kuigi Raspberryt on võimalik kasutada eraldi klaviatuuri, hiire ja monitoriga, on see tülikas ja
ruuminõudev, kui laual on lisaks arvuti lisadele veel vähemalt üks paar komponente või kui
Raspberry asub raskest ligipääsetavas kohas. Veelgi tülikam on lisasid Raspberry ja arvuti vahel
pidevalt lahti ja kinni ühendada. Üks võimalik lahendus sellele probleemile on neid seadmeid
Raspberry külge ühendada, kasutades USB jaoturit (ingl. k. hub), kuid ühendamine võib
tekitada probleeme Raspberry võimsuses – ühendus muutub nõrgaks või lausa puudub.
Kindlaim lahendus sellele probleemile on kaugtöölaua ühendus ehk VNC, mis annab kasutajale
võimaluse juhtida mitmeid erinevaid seadeldisi ühest seadmest.
1.2.1 Vajalik riistvara
VNC kasutamiseks peavad kõik ühendamist vajavad seadmed olema ühendatud, kas lokaalse
või globaalse arvutivõrguga. Nagu ka tavaarvutit, saab Raspberry Interneti ühendada
võrgukaabliga või üle raadiovõrgu ehk Wi-Fi. Raspberry Pi traadita raadiovõrku ühendamiseks
peab olema seadme külge ühendatud USBga Wi-Fi adapter (dongle).

Edimax EW-7811Un USB Wi-Fi adapter..

Paljud poelettidel müüdavatest seadmetest ei ühildu edukalt Raspberry Pi-ga ning ei hakka
ühendamisel automaatselt tööle. Probleemide vältimiseks on soovitatav osta omale sobiv
EDIMAX

EW-7811Un

adapter

või

mõnda

muu

mida

Raspberry

Pi

toetab:

http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters . Õige adapteri puhul on vaja vaid konfigureerida
seadme ühendus raadiovõrguga. Kui Wi-Fi tongel ühendades tööle ei hakka, on mõttekas
proovida seadmete ühendamist enne Raspberry käivitamist.
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1.2.2 Raadiovõrgu konfigureerimine
Järgmiseks vajame traadita võrguühendust, et saaksime võrgukaabli lahti ühendada ja üle WiFi
võrgu meie ehitatavat robotit juhtima hakata. Alates mai 2015 on traadita ühenduse (edaspidi
WiFi) seadistamine Raspbianis väga lihtsaks tehtud, selleks otsi paremas üleval nurgas asuvat
kahe sinise ekraaniga arvuti pilti. Tee sellel vasaku hiire klahviga klõps ja kui näete WiFi
võrkude nimesid on kõik hästi, vajutage soovitud wifi nimel ja kui vaja, sisestage vastava võrgu
parool. Kui ikoon muutub neljast kaarest koosnevaks sektoriks olete kõik hästi teinud ja teil on
WiFi võrguga ühendus. Oma võrgu aadressi (edaspidi ip aadressi) saate teada kui lähete hiirega
võrguühenduste ikooni peale ja jätate hiire liikumatult sinna vähemalt üheks sekundiks avaneb
kollane hüpikaken, kus on rida wlan0 Configured 192.168.43.127/24 meid huvitab sellest ’ / ’
kriipsu ees olevad neli numbrit mis on punktidega eraldatud. Seda kuju kutsutakse IPv4
võrguaadressiks ja selle järgi saame erinevaid seadmeid võrgus (kaasa arvatud internetis)
tuvastada ja nendega ühendust võtta. Kirjutage antud aadress omale ülesse, seda vajame hiljem
nutiseadme juures, et Raspberry Pi külge ühenduda.
Kui mingil põhjusel teie WiFi ühendus ei õnnestunud soovitame teile järgmist:
1. Veenduge teie USB wifi adapter on USB pesasse korralikult ühendatud ja Raspberry
Pi.
2. Raspberry Pi kasutab vähemalt 1A väljundiga soovitavalt 2A väljundiga toiteadapterit.
3. Tehke Raspberry Pi-le restart ja veenduge, et restarti ajal on wifi adapter ühendatud.
4. Kui teil on olemas WiFi võrkude nimed aga mingil põhjusel ei taha Raspberry Pi sinna
ühenduda, soovitame kasutada muud WiFi võrku või teha WPA2 hotspot teie
telefoniga.
5. Veenduge, et kasutate EDIMAX EW-7811Un adapterit või mõnda muud mida
Raspberry Pi toetab: http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
6. Ostke uus wifi adapter EDIMAX EW-7811Un või mõni muu toetatud wifi adapter
7. Proovige mitte-toetatud adapter tööle saada kasutades Google ja eelneva elinux lehe
abi.
NB! Enamasti tulemus ei ole positiivne ja peate siiski mõnda teist WiFi adapterit
kasutama
1.2.3 VNC seadistamine
Järgnev tekst tugineb veebipõhisel elektroonika õppimissaidi Adafruit ingliskeelsel õpetusel,
kuidas paigaldada ja kasutada VNC tarkvara Raspberry Pi-ga.
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Arvuti ja Raspberry vahelise VNC ühenduse loomiseks on vaja Raspberry kettale allalaadida
vastav serveri tarkvara ning arvutisse VNC klient. Selle jaoks on vajalik Raspberry Pi’s avada
käsuviip ja käivitada seal käsk
 sudo apt-get install tightvncserver
See käsk laeb Raspberry Pi kettale hoidlast alla VNC serveri tarkvara. Paigaldamise käigus
küsitakse kinnitust ning sinna tuleb vastata ’y’.
Järgmiseks tuleb tekitada automaatkäivitus fail VNC’le. Selle jaoks tuleb käsureal käivitada
käsk
 cd /.config
mis muudab jooksva kataloogi asukohta. Terminali käivitamisel on jooksvaks kataloogiks
kasutaja kodukataloog, milleks on enamasti ’/home/kasutajanimi’. Kodukataloogi tuleb luua
alamkaust ‘autostart’
 mkdir autostart
ning tekitada sinna fail, mis automaatselt koos Raspberryga käivitab VNC serveri. Selle jaoks
tuleb luua uus fail
 sudo nano tightvnc.desktop
ja lisada sinna kood
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=TightVNC
Exec=vncserver :1 -geometry 1600x900 -depth 16 -pixelformat rgb565
StartupNotify=false
See kood tekitab sissekande nimega TightVNC ning käivitab vnc serveri pordi peal 1. VNC
resolutsiooniks on 1600 x 900 pikslit, värvi sügavuseks on 16, mis kiirendab ühenduse kiirust
ning pixelformat rgb 565 märgib ära, et 16biti seas on 5 rohelist, 6 sinist ja 5 punast bitti vastava
värvi jaoks. Soovi korral võib VNC resolutsiooni muuta, kuid kuna Raspberry ise on aeglane,
siis viimased 2 parameetrit on ühenduse kiirendamiseks tähtsad.
Faili sulgemiseks tuleb vajutada CTRL + X, seejärel sisestada ’y’, mis kinnitab faili tehtud
muudatused ja õpetuseks vajutada Enter klahvile, mis salvestab faili kettale.
Järgmiseks on vaja kindlaks teha, missugune IP-aadress on määratud Raspberry võrgukaardile.
Selle jaoks tuleb sisestada Terminali aknasse käsk
 ifconfig
mis kuvab ekraanile kõikide olemasolevate võrguliideste andmed. Pärast seda tuleb otsida välja
’wlan0’ ning selle juurest atribuut ’inet addr:’, milles pärast semikoolonit on neli arvu eraldatud
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kolme punktiga Terve see blokk on Raspberry IP-aadress ning seda on vaja hilisemaks VNCga
ühendumiseks. Seetõttu on aadress vaja meelde jätta või turvaliselt üles kirjutada.

Punase tähistusega ümbritsetud Raspberry Pi lokaalne Wi-Fi IP-aadress.

Sellega on VNC server seatud käivituma alglaadimisel. Muudatuste salvestamiseks tuleb
Raspberry taaskäivitada. Selle jaoks on käsk
 sudo reboot
Pärast Raspberry üles seadmist tuleb arvutisse paigaldada VNC klient. Selle jaoks sobib
Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutitel TightVNC, mis hõlmab nii klienti kui ka serverit.
Teiste tuntud operatsioonisüsteemidega on soovitav kasutada RealVNC tarkvara, mis ühildub
ka Windowsi operatsioonisüsteemiga.
Kui vastav tarkvara on allalaetud, siis tuleb see käivitada ja paigaldada. Paigaldamise käigus
küsitakse kasutajalt, millist tüüpi paigaldust sooritada. Mugavaim viis on valida ’Typical’, mis
paigaldab kõik põhilised programmi funktsioonid. Lisaks küsitakse kasutajalt, kuidas
soovitakse serverit turvata. Soovitav on jätta need seaded muutmata ning lahtritesse sisestada
meelde jäävad kuni 8 tähemärki pikad paroolid.
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VNC paigaldamine arvutisse (1).

VNC paigaldamine arvutisse (2).

Pärast paigaldamist tuleb avada tightVNC Viewer ehk VNC vaatur ning esimesse lahtrisse
sisestada Raspberry aadress kujul IP:PORT, kus IP aadressiks on eelnevalt Raspberry seadetest
välja uuritud aadress ning pordiks on 1, sest VNC seati töötama pordil 1. Tegelikult on VNC
pordiks 5901, kuid kuna 5900 on vaike port, ei pea esimest osa sisestama. Ühendamisel
küsitakse ka parooli, milleks tuleb sisestada Raspberry kasutaja ’pi’ parooli. Kui parooli
eelnevalt ei muudetud, siis on selleks ’raspberry’.
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Korrektsete tegevuste tulemusena avaneb kasutajale Raspberry ekraani vaade. See vaade peaks
olema identne vaatega, mis avanes siis, kui Raspberry külge oli ühendatud monitor. Järgmiseks
on vaja ülesseada EV3 robot.

1.3 LEGO Mindstorms EV3 ülesseadmine
Nii nagu Raspberry operatsioonisüsteemide valik oli suur, on ka EV3’le võimalik paigaldada
mitmeid erinevaid süsteeme, asendamaks tema originaalset Linuxil põhinevat tarkvara, näiteks
ev3dev, leJOS, MonoBrick jpt. EV3 puhul nimetatakse neid süsteeme püsivaradeks (ingl. k.
firmware). Selline püsivara muutmine annab kasutajale rohkem võimalusi - kasutada endale
sobivat programmeerimiskeelt, kasutada Linuxile iseloomulikke programme jne. Kuna
püsivara laetakse EV3 juhtblokki mälukaardilt, siis jääb algne süsteem puutumata ning soovi
korral võib mälukaardi eemaldada ja sel juhul laetakse käivitumisel algne süsteem. Käesolevas
bakalaureusetöös on kasutusel ev3dev püsivara, tänu millele on võimalik EV3 robotile
programme kirjutada peaaegu kõikides programmeerimiskeeltes, mida on võimalik kasutada
Linuxiga, näiteks Python ja C.
Püsivara muutmiseks on vajalik
1. kuni 32GB microSD mälukaart,
2. adapter, mis muudab microSD kaardi SD kaartiks,
3. arvuti, millega mälukaardile kopeerida uus süsteem,
4. win32DiskImager tarkvara, mis kopeerib andmed mälukaardile,
5. püsivara, mille saab allalaadida ev3dev GitHubi lehelt,
6. USB kaabel, et arvuti ja EV3 vahel suhelda.
Püsivara paigaldamiseks tuleb kõigepealt valmis seada mälukaart, millele paigaldatakse
püsivara tarkvara.
1.3.1 Mälukaardi ettevalmistamine
Nii nagu Raspberry mälukaart tuli vormida, tuleb ka EV3 mälukaardile paigaldada korrektne
süsteem ning sellesse kopeerida uus püsivara. Raspbiani asemel tuleb mälukaardile kopeerida
hoopis

ev3dev

tarkvara.

Selle

saab

ev3dev

GitHubi

lehelt

(https://github.com/ev3dev/ev3dev/releases) kokkupakitud kujul allalaadida ning arvutis lahti
pakkida. Kui kasutatava arvuti operatsioonisüsteem on Windows või Mac, siis tuleb allalaadida
’.zip’ laiendiga fail. Kui kasutatava arvuti operatsioonisüsteem on Linux, on otstarbekas
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allalaadida ’.xz’ laiendiga faili. Seejärel tuleb allalaadida ning installeerida Win32DiskImager
tarkvara (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/), mis vormindab mälukaardi ja
kopeerib sellele uue tarkvara.
Pärast tarkvara paigaldamist tuleb see avada. Avanenud aknas tuleb vajutada sinisele nupule
ning otsida üles lahtipakitud fail. See fail on laiendiga ’.img’. Kui fail on leitud, siis tuleb
programmis valida õige seade. Kui arvutis on ainult üks mälukaart sisestatud, siis peaks suutma
Win32DiskImager selle kohe ise üles leida ja valida ning sel juhul ei saa ka ühtegi teist seadet
valida.

Win32 Disk Imager tarkvaraga mälukaardile süsteemi paigaldamine.

Seejärel tuleb vajutada nupule ’Write’ ehk kirjuta, mis alustab andmete kirjutamist kaardile.
Kasutajalt küsitakse ka kinnitust selle kohta, kas kasutaja on teadlik sellest, et füüsilisele
seadmele kirjutades on risk seda kahjustada. Sellele hoiatusele tuleb vastata jaatavalt.
Kui programm on töö lõpetanud, siis teavitatakse kasutajate sellest ekraanile tekkiva hüpikakna
kaudu. Seejärel võib Win32DiskImager programmi sulgeda, mälukaardi arvutist eemaldada ja
sisestada EV3 juhtbloki SD kaardi pessa niimoodi, et kaardi klemmid jääksid allapoole ning
käivitada EV3 juhtbloki. Juhtbloki käivitamisel kuvatakse ekraanil LEGO Mindstorms logo
ning seejärel ev3dev põhivara laadimise logo. Kui ev3dev põhivara on ära laadinud, hakkab
laadima brickman tarkvara ehk ev3dev põhivara jaoks koostatud LEGO Mindstorms EV3
kasutajaliides. Peale brickman tarkvara laadimist on EV3 juhtblokk kasutamiseks valmis.

1.4 Raspberry Pi ja EV3 juhtbloki ühendamine
Võimalusi Raspberry Pi ja EV3 vahel ühendust luua on mitmeid – bluetooth, USB kaabel,
Wi-Fi. Nendest lihtsaim on luua võrguühendus, kasutades USB kaablit, mille üks ots on Atüüpi ning teine ots on mini-b tüüpi 5 jalaga.
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USB Mini-b
(5-pin)
USB A-type

USB kaabel Raspberry ja EV3 ühendamiseks.

Ühenduse loomiseks on vaja ühendada A-tüüpi ots Raspberry Pi USB kontakti ning Mini-b
tüüpi ots kontakti, mis asub EV3 ekraani juures. Lisaks on vaja veel teha mõningad muudatused
mõlema seadme seadistustes.
1.4.1 Raspberry Pi ja EV3 USB kaabliga ühendamine
Järgmine tekst tugineb ev3dev veebilehel asuvale Linuxi süsteemiga seadme ja ev3dev
püsivaraga EV3 juhtbloki ühendamise ingliskeelsele õpetusele.
Esimese asjana tuleb lahti ühendada Raspberry küljest kõik juhtmed, välja arvatud toitejuhe,
mille teine ots tuleb sisestada EV3 juhtbloki USB pessa, ning seejärel ühendada EV3 ja
Raspberry Pi omavahel USB kaabliga. Seejärel tuleb sisse lülitada EV3, vajutades juhtblokil
keskmist nuppu. Kui EV3 tööle panna, siis hakkab ka Raspberry ise tööle.
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Ühendused EV3 juhtbloki ja Raspberry Pi vahel.

Kui EV3 on tööle hakanud, siis tuleb kontrollida üle, kas CDC draiver on aktiveeritud, sest
Raspberry, mille külge robot ühendatakse, on Linuxi-põhise süsteemiga. Kasutades Windowsi
operatsioonisüsteemiga arvutit, peab RNDIS olema sisselülitatud.
CDC kontrollimiseks tuleb liikuda alumise nupuga ekraanil valikule ’Wireless and Networks’
ning sealt edasi valikule ’USB’. Järgmiseks tuleb vaadata, kas CDC kõrval on kirjas ’(active)’
või ’(inactive)’. Kui kirjas on ’(inactive)’, siis tuleb alumise nupuga liikuda CDC valiku peale
ning see sisse lülitada, vajutades keskmist nuppu. Kui CDC kõrval olev tekst on ’(active)’, siis
tuleb vajutada tagasi nuppu ning avanenud menüüs valida ’All Network Connections’ ning
seejärel ’Wired’.
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EV3 roboti võrgudraiveri valimise ekraani vaade.

Järgmiseks tuleb Raspberry ja arvuti vahel luua VNC ühendus. Kuna Raspberry juba töötab,
tuleb arvutis avada VNC vaatur, mis sai eelnevalt installeeritud, ning selle kaudu Raspberry
süsteemi sisselogida. Kui kuvatakse veateadet, siis ei ole samal ajal võimalik Raspberryga
ühendust luua. See võib tähendada, et Raspberry laadimine pole veel lõpule viidud või halvemal
juhul on tekkinud mingi probleem. Enne probleemi lahendamist on mõttekas natuke aega
oodata ja uuesti proovida. Probleemi esinemisel tuleb Raspberry külge uuesti ühendada
klaviatuur, hiir ja monitor ning teha kindlaks, kas IP aadress sai õigesti sisestatud ja kas
Raspberry on ikka raadiovõrguga ühenduses. Kui ühendus on võimalik luua, siis küsitakse
kasutajalt parooli. Selleks parooliks on Raspberry kasutaja ’pi’ parool. Kui seda ei ole
muudetud, siis on selleks ’raspberry’.

VNC kliendi ja serveri vahelise ühenduse loomise ebaõnnestumise veateade.

VNC ühenduse loomise järgselt tuleb avada Raspberry Terminal ning käivitada käsud
 sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 sudo nano /etc/sysctl.conf
eemaldada kommentaari märk ehk ’#’ rea ’net.ipv4.ip_forward=1’ eest. Nendest kahest
esimene käsk lubab ajutiselt pakettide edastuse, teine käsk avab muutmiseks faili ’sysctl.conf’,
kus lubatakse permanentselt pakettide marsruutimise. Lisaks on vaja suunata kõik sissetulevad
paketid liidesesse wlan0. Seda saab teha käskudega
 sudo iptables –P FORWARD ACCEPT
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 sudo iptables -t nat -I POSTROUTING -o wlan0 -j
MASQUERADE
Järgmiseks on vaja muudatused salvestada faili ja need alati uuesti sisse lugeda, sest vastasel
juhul need Raspberry taaskäivitamisel kaovad. Selle jaoks tuleb käivitada käsud
 sudo bash -c „iptables-save >/etc/iptables-up.rules“
 sudo nano /etc/network/interfaces
ning avanenud ekraanile lisada ’iface eth0 inet dhcp’ alla järgmised 4 rida:
iface usb0 inet static
address 10.42.0.1
netmask 255.255.255.0
post-up /sbin/iptables-restore < /etc/iptables-up.rules

Käskudest teine avab administraatori õigustes muutmiseks faili ’interfaces’, mis asub kaustas
’/etc/network’. Esimeses reas kirjeldatakse, et liidesele usb0 lisatakse andmed staatiliselt.
Järgmine rida määrab liidese aadressi ja kolmas määrab liidese võrgumaski. Neljas rida käsib
iptables faili lugeda sisse muudatused, mis eelnevalt salvestati. Need muudatused käivitatakse
Raspberry laadimisel automaatselt.

Raspberry USB0 võrguseadme konfigureerimine.

Muudatuste sisseviimiseks tuleb Raspberry taaskäivitada käsuga
 sudo reboot
Seejärel tuleb EV3 ekraanil liikuda paremale ning avada vaheleht ’IPv4’, sealt liikuda alla ja
valida

’Change...’,

seejärel

’Load

Linux

defaults’.

Ühendades

Windowsi

operatsioonisüsteemiga arvutiga, tuleb valida ’Load Windows defaults’ ning Macintosh
süsteemiga arvutiga ühendades tuleb valida ’Load Mac defaults’.
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EV3 roboti Interneti seadete muutmise ekraani vaade (1).

EV3 roboti Interneti seadete muutmise ekraani vaade (2).

Ühenduse loomiseks EV3 ja Raspberry vahel tuleb lõpuks EV3 ühendus lubada. Selle jaoks
avada ’Conn.’ vaheleht ning liikuda alla, et märgistada valik ’Connect automatically’ ning
valida ’Connect’.
Ühenduse testimiseks võib Raspberry Terminalis käivitada käsu
 ping 10.42.0.3
mis saadab aadressile 10.42.0.3 kontrollpakette. See aadress on ev3dev püsivaraga EV3’e
vaikeaadress. Käsk jääb tööle igavesti või seniks, kuni ta peatatakse. Käsu saab peatada, kui
sulgeda Terminali aken või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + C.
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Raspberry ja EV3 roboti vahelise ühenduse testimine.

Pärast seadmete vahelise ühenduse loomist on kõigepealt vaja ühenduda EV3’ga, et seal
käivitada programme.
1.4.2 SSH ühendus Rasperry ja EV3 vahel
Kuna graafiline liides on EV3 roboti jaoks liiga ressursinõudlik, on kõige otstarbekam luua
suhtlus nende kahe seadme vahel üle SSH. Selle jaoks tuleb Raspberry Terminali aknas
käivitada käsk
 ssh root@10.42.0.3
See käsk loob SSH ühenduse aadressiga 10.42.0.3, kasutades sihtpunkti kasutajana kasutajat
root. Esmakordsel ühendumisel küsitakse kasutajalt, kas seda sihtpunkti võib usaldada. Sellele
küsimusele tuleb vastata ’yes’. Seejärel küsitakse EV3 kasutaja ’root’ parooli, milleks on
’r00tme’.
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Turvalise ühenduse loomine Raspberry ja EV3 vahel.

Kohe peale ühendamist on soovitav ära muuta ev3dev püsivara juurkasutaja ’root’ parool. Seda
saab teha, käivitades avatud aknas käsu
 passwd
ning 2 korda sisestada uut parooli.
1.4.3 EV3 Interneti ühenduse loomine
Proovides külastada näiteks ’www.google.com’ veebilehte, siis EV3 ei saa aru, mida teha. Kui
aga kasutada Google IP aadressi ehk ’173.194.32.209’, siis on seadmel sihtaadress teada. See
tähendab, et tal puudub domeeninimede lahendamise võime.
Kuna EV3 kasutab võrgu haldamiseks ’connman’ võrguhaldurit, siis ei saa nimeserveri
aadresse lihtsalt faili kirjutada, vaid seda tuleb teha läbi võrguhalduri. Selle jaoks tuleb EV3
juhtblokis kõigepealt käivitada vastav keskkond käsuga
 connmanctl
ning selles keskkonnas teha järgmised sammud
1. kirjutada ’config gadg’
2. vajutada tabulatsiooni klahvi, et süsteem leiaks ise sobiva vaste
3. kirjutada ’--nameservers 10.42.0.1 8.8.8.8’
4. vajutada Enter klahvi
5. käivitada käsk ’exit’.
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Nende sammudega võetakse kasutusele kaks nimeserverit. Esimene on Raspberry ning teine on
Google’i nimeserver. Lõpetuseks tuleb seade taaskäivitada käsuga
 sudo reboot
mis lisaks robotile taaskäivitab ka Raspberry.

EV3 roboti nimeserverite lisamine ning taaskäivitamine.

Kui nimeserveriga on ühendus loodud, siis on võimalik robotisse repositooriumist allalaadida
vajalikke teeke.

1.5 EV3 sensorite ja mootorite programmeerimine
Tänu ev3dev püsivara olemasolule saab programmeerida EV3 jaoks programme mitmes
erinevas keeles. Programmeerimiskeele kasutamiseks peab EV3 robotisse olema laetud vastava
keele teek (ingl. k. Library). Mõnedele programmeerimiskeeltele teegid leiduvad, kuid mitte
kõikidele. Kui vastavale keelele teeki veel ei ole, siis on programmeerimine keeruline ning
aeganõudev. Teegi olemasolul tuleb see ainult alla laadida ning saab programmeerimist
alustada.
1.5.1 Pythoni teegi paigaldamine
Järgnev tekst tugineb allikale GitHubi kasutaja ’topikachu’ loodud teegi ingliskeelsele
paigaldamis õpetusele.
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Käesolevas juhendis olevad näited on esitatud programmeerimiskeeles Python2.7, mille
selgeksõppimine on lihtne - Internetis leidub palju kursusi ja õpetusi, ülikoolides on vastavaid
kursusi ja õppematerjale. Kasutusel on Pythoni vanem versioon 2.7, mitte 3.4, sest vanemale
versioonile leidub rohkem lisateeke. GitHubi kasutaja ’topikachu’ (Gong Yi) on kokku pannud
projekti, millega saab Pythonis programmeerida EV3 sensoreid ja mootoreid.
Esmalt tuleb käima panna EV3 robot, vajutades klahvistiku keskmisele nupule. Käivitumisel
saab toite ka Raspberry ning hakkab tööle. Alglaadimine võib võtta aega mõned minutid.
Seejärel tuleb luua VNC ühendus arvuti ja Raspberry vahel ehk arvutis käivitada VNC vaatur
ning luua ühendus Raspberry IP aadressiga.
Kui VNC ühendus on loodud, siis tuleb avada Raspberry Terminal ning luua SSH ühendus EV3
robotiga. Seda saab teha käsuga
 ssh root@10.42.0.3
ning sisestada ’root’ kasutaja parool. Kui seda eelnevalt pole ära muudetud, on selleks ’r00tme’.
Järgmiseks on vaja uuendada EV3 püsivara paketid nagu seda tehti varem Raspberry
pakettidega. Pakettide uuendamiseks tuleb EV3 käsureal käivitada käsk
 sudo apt-get upgrade && sudo apt-get update
mille sooritamine võib võtta tükk aega.
Seejärel tuleb alla laadida virtuaalse keskkonna failid ning Pythoni lisad. Seda kõike saab teha
ühe käsuga
 apt-get install virtualenv virtualenvwrapper pythonsetuptools python-smbus python-pil
Pythonit programmeeritakse eraldi isoleeritud keskkonnas, kuhu saab installeerida erinevaid
teeke, mis võivad segada teisi teeke või süsteemi faile.
Järgmiseks tuleb käivitada virtuaalkeskkonna pakendaja ja luua vastav keskkond. Selle jaoks
on käsud
 source /etc/bash_completion.d/virtualenvwrapper
 mkvirtualenv ev3_py27 --python=/usr/bin/python2.7 -system-site-packages
Kui keskkond on üles seatud, tuleb see käivitada käsuga
 workon ev3_py27
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ning siis sinna allalaadida ev3dev Pythoni teek
 easy_install python-ev3
Keskkonnast saab väljuda käsuga
 deactivate
ning alati, kui on soovi käivitada Pythoni programme, mis kasutavad EV3 mooduleid, tuleb
EV3 robotis kõigepealt käivitada keskkond käsuga
 workon ev3_py27
Pärast Raspberry Pi ja EV3 juhtbloki seadistamist on võimalik alustada programmide
kirjutamisega. Järgmiseks on kursuse kdoulel toodud välja 7 järjestikust huvitavat ülesannet
kasvava raskusastmega.
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