
Taattotv:n toiminta

Projektin tarkoituksena oli luoda mahdollisuus etäyhteyteen ilman mitään käyttäjän asennuksia 
tavallisen tv:n avulla.
Etäyhteysohjelmaksi valikoitui ilmainen Jitsi (meet.jit.si).
Lisäksi tarvitaan Raspberry Pi4-tietokone, muistikortti, muistitikku (ei välttämätön), virtalähde (3A/
5V), HDMI-johto (micro – HDMI),  Webbikamera (Ausdom AW635) ,Verkkoyhteys (reititin jossa 
sim).
Ohjelma on toteutettu Shell scriptien avulla (enimmäkseen bash).

Lähtökohtana on, että laitteisto asennetaan valmiiksi ja käyttäjän tarvitsee ainoastaan liittää HDMI-
kaapeli tv:n liitäntään ja kytkeä virtalähde.

Kun laite kytketään verkkoon se käynnistyy automaattisesti luoden yhteyden asetetulla 
kokoushuoneen nimellä ja käyttäjänimellä ja salasanalla. Tämä tapahtuu ajastuksen avulla ( riippuu 
ajatuksen asetuksista viimeistään viiden minuutin kuluttua käynnistyksestä). Ohjelma tarkistaa 
selaimen toimintaa aina kolmen minuutin välein ja käynnisttää selaimen, jos se olisi jostain syystä 
sulkeutunut.

Käyttäjä ei voi itse pyytää muita liittymään vaan muut liittyvät kokoukseen niin halutessaan, jos 
käyttäjä on kytkenyt laitteen toimintaan riittävän ajoissa. Toki jos muilla käyttäjillä on asetettuna 
sama kokoushuone ja salasana he voivat liittyä tällä samalla laitteistolla kokoukseen. Näin laite 
mahdollistaa myös tekniikkaan perehtymättömien väliset kokoukset.

Lisäominaisuutena laitteessa on webbisivujen syöttöpalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että muut voivat 
lähettää käyttäjälle webbisivujen osoitteita, joiden perusteella laite näyttää sivuja. Kukin sivu 
avautuu lähetyksessä mainittuna ajankohtana. Sivujen avautuminen on etusijalla kokoukseen 
nähden ja siksi on muistettava lähettää poistopyyntö samaan aikaan avattaviksi ohjatuista sivuista, 
jos kokousta halutaan käyttää. Syöttöpalvelu toimii sähköpostiviestillä ja on myös olemassa 
webbisivu (https://karkela.fi/tv-sivu/) lähetyspyyntöjen tekoon, jota kautta lähetyksiä on helppo 
tehdä. Lähetyksiä tehdessä on otettava huomioon se, että ohjelma tarkistaa saapuneen sähköpostin 
minuutin välein ja lähetykset  kolmen minuutin välein ja näytön alkaminen voi viivästyä sen 
mukaan. 
Ohjelmassa on myös mahdollisuus avata räätälöityjä kokouksia, joiden kokoushuneen nimi ja 
salasana on määriteltävissä vapaasti. Nämä ovat etusijalla. 

Ohjelmassa on myös valokuvien esitysmahdollisuus, joka kierrättää laitteelle sähköpostilla 
välitettyjä valokuvia.

Käyttäjän tulee muistaa, että kun laite on päällä se kuvaa ja kuuntelee koko ajan kokoushuoneelle 
kameran näkyvissä ja mikrofonin kuultavissa olevaa. Laite toimii silloin kuten valvontakamera, 
ellei käyttäjä ole kytkenyt sitä irti (sähkö)verkosta.

Kätevintä on käyttää tavallista reititintä internetyhteyden luomiseen, vaikka toki mahdollisuus 
modeemin käyttöönkin olisi. Yhteyden tulee olla riittävän nopea molemminsuuntaisen videokuvan 
välittämiseen. Laitteen etähallinta on mahdollista SSH-yhteyden avulla kun reititiimen asennukset 
on määritelty oikein. Tämä voi edellyttää lisäksi sopimusta palveluntarjoajan kanssa SSH:yhteyden 
tunneloinnista. Etäyhteys voi auttaa erilaisissa häiriötilanteissa ja mahdollistaa ohjelmiston 
päivittämisen etänä.

Eri toimintojen yksityiskohtainen ohje myöhempänä.

https://karkela.fi/tv-sivu/


Laitteiston kokoonpano ja asennusohje

Asennus:

Etsi huoneistosta sopiva paikka reitittimelle. Laite voi olla esimerkiksi komerossa tms. piiilossa. Ei 
kuitenkaan tilassa,  jossa on kosteaa. Kytke reitittimen virtalähde reitittimeen ja pistorasiaan.

Sijoita Raspberry PI4 television läheisyyteen niin, että WEB-kameran kaapeli, HDMI-kaapeli ja 
Raspberry PI4:n virtalähteen kaapeli ylettyy paikoilleen. Laite voi olla poissa näkyvistä, mutta sen 
ilmanvaihto on varmistettava. On myös hyvä asettaa Raspberry PI4 sellaisella alustalle, josta ei 
synny tärinästä johtuvaa ääntä sen puhaltimen pyöriessä. Laitteen alla on vaimennusmateriaalia.

Aseta WEB-kamera esimerkiksi television yläreunaan ja suuntaa se sopivasti. Varmista pysyvyys 
teippaamalla tai muulla tavalla.
Kytke WEB-kameran USB-liitin yhteen Raspberry PI4:n USB liittimistä.

Kytke HDMI-kaapeli Raspberry PI4:n HDMI micro liittimeen (USB 3-liittimen viereiseen), ellei 
ole jo kytketty valmiiksi.

Kytke HDMI-kaapelin toinen pää television HDMI-liittimeen. Tämä liitin on televisiokohtaisesti eri 
paikassa ja jos on käytettävissä useita vaihtoehtoja HDMI 1, HDMI 2, jne. suositeltavaa on asentaa 
liittimeen HDMI 1. Toki se vaikuttaa ainoastaan tv:n kanavan valintaan.
 
Kytke Raspberry PI4:n USB 3- liittimeen ( soikio) virtalähteen liitin, ellei ole jo kytketty valmiiksi 
ja kytke virtalähde pistorasiaan.

Nyt asennus on valmis.  Kestää muutaman minuutin, jotta laite valmistelee yhteyden.

Kytke TV päälle ja valitse sieltä sisäätuloksi (HDMI-sivu tai Raspberry), ellei se jo automaattisesti 
ole avautunut. Tämä valikko on TV-mallikohtainen ja tarkemmat ohjeet löytyvät TV:n ohjekirjasta.

Kun jälleen haluat katsoa tv-ohjelmia valitse kaukosäätimestä TV ja haluamasi kanava.
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Ohjelmien tilaukset tehdään allaolevan webbisivun avulla.(https://karkela.fi/tv-sivu)

Vakiona olevaan kokoukseen ryhtymiseen ei kokoukseen osallistuville tarvitse tehdä mitään 
tilausta. Riittää kun kukin liittyy kokoukseen omalla nettiselaimellaan osoitteessa  https://meet.jit.si.
Kokoushuoneen numero on silloin aina sama ja liittyjän on annettava yhteinen salasana samoin.
Laitteen käyttäjän ei tarvitse tehdä muuta kuin odottaa muiden liittyvän, koska laite luo ko. 
kokoushuoneen ja salasanan (joissakin häiriötilanteissa ensimmäisen liittyjän on luotava salasana). Jos muita tilauksia 
on ajastettu, ne on poistettava, jotta kokous voi käynnistyä. Tämä tapahtuu joko peruuttamalla 
aiemmin ajastettu kokous, poistamalla ajastettu julkaisu, päättämällä kesken oleva ajastettu kokous, 
lopettamalla kuvaesitys  tai poistamalla kaiki tilaukset.

Varoitus!
Laite on toiminassa koko ajan kun se on kytkettynä virtalähteeseen ja kuvaa ja kuuntelee huoneen ääniä koko ajan. 
Kuka tahansa kokoustunnuksen ja salasanan tunteva voi tällöin seurata huoneen tapahtumia, vaikka tv olisi pois päältä.
Jos haluat varmistaa yksityisyytesi irroita Raspberry PI4:n virtalähde pistorasiasta. Muutenkin jos et halua pitkään 
aikaan käyttää laitetta irroita virtalähde.  Muista, että menee aina muutama minuutti laitteen valmistellessa yhteyden, 
joten kytke virta aina hyvissä ajoin ennen käyttötarvetta. Laitteen virrankulutus on pieni ja vastaa noin yhtä valaisinta.

https://meet.jit.si/
https://karkela.fi/tv-sivu


LG 32LD320N liitännät

 Ensisijainen tapa:
Kytke kaapeli tähän!

 Vaihtoehtoinen tapa:
Kytke kaapeli tähän!



Kanavan valinta

Valitse kanava painamalla tätä painiketta (tarvittaessa useita kertoja ) 
kunnes kanava näkyy!

Kun haluat katsoa TV-kanavia paina tästä!

TÄMÄ ON AINOA OHJESIVU JOTA 
KÄYTTÄJÄ TARVITSEE!



Jos kaukosäädin ei toimi voidaan kanava valita täätä.



Lisätietoa:

Ohjelman toimintalogiikka.
Tulkkausta tehdään Cron-ajastuksen mukaan säännöllisin välein. Sähköposti tarkistetaan 
minuutin välein.
Sähköpostista luetaan käskyt ja niiden sisältä arvioidaan tulkkaukksessa, jonka perusteella 
tehdään toimintoja.
Tilatut sivut kerätään soittolistalle. Jos uusi tilaus tulee samaan aikaan kuin jo olemassa oleva, 
se korvaa kyseiseltä ajalta vanhan. Tarvittaessa vanhoja tilauksia lyhennetään, jotta uudelle 
saadaan tilaa.  Peruutus poistaa tilauksen listalta. Peruutuksessa poistetaan vanhat ohjelmat 
kyseiseltä ajalta. Sisältö ei merkitse.
Julkaise käynnistää suoraan halutun sivun, ilman, että se tallentuu tilauksiin. Tilaukset jäävät 
esittämättä siltä välin.  Julkaisun voi poistaa, joka keskeyttää sen esittämisen. 
Kokouspyynnöllä voi aloittaa uuden eri kokoushuoneessa olevan kokouksen. Tällöin tilaaja 
määritäää kokoushuoneen nimen ja käyttäjän (siis tämän järjestelmän) ja salasanan 
kokoukseen. Tilattu kokous ohittaa vakionan olevan automaattisen kokouksen ja muut 
esitykset.

Ohjelma lähettää tilaajalle tietoa tilauksen etenemisestä sähköpostilla. Se myös lähettää 
pääkäyttäjälle sähköpostia toimintatilastaan.
Tilaaja voi pyytää listausta tilaamiensa sivujen tallenteista.
Pääkäyttäjä voi myös pyytää poistamaan kaikki tilaukset.
Pääkäyttäjä voi pyytää listausta kaikista tilauksista (kokousten salasanoja ei näytetä).

Ohjelmassa on myös kuvagalleria toiminto, jossa esitettävät kuvat lähtetään sähköpostilla ja ne 
näytetään vuorotellen esityksenä.
Esitystoiminto voidaan estää ja käynnistää sähköpostiviestillä. Tilatut ohjelmat ohittavat 
kuvaesityksen. Myös kokouksen aloitus estää esitykset.
Esitettävän kuvan tilaaja voi poistaa omat kuvansa ja pääkäyttäjä kaikki.

Kuvan lisääminen tapahtuu sähköpostin liitteenä lähettämällä viesti, jonka otsikkona on uusi 
valokuva ja lisättävä valokuva liitteenä.
Kuvan poistaminen tapahtuu lähettämällä sähkoposti, jonka otsikkona on poista valokuvia ja 
sisältönä suluissa luettelo valokuvien tiedostonimistä ilman loppupäätettä (.jpg) erotettuna 
pilkuilla tai nimiväli (numeroitujen kuvien osalta väliviivalla erotettuna. Esim (kuva1, 
mokilla,img1234 – img2003).
Jos kuva löytyy sen loppupääte ei vaikuta vaan kaikki saman nimiset poistetaan.
Kaikki kuvat voi poistaa lähettämällä sähköposti otsikolla poista kaikki valokuvat.


