
FunkNXT 

Tegu on ingliskeelse tarkvaraga, mis on mõeldud alternatiiviks LEGO mobiilsele 

rakendusele. Erinevalt LEGO programmist, peaks FunkNXT töötama iga telefoniga, mis 

toetab Java MIDP 2.0 spetsifikatsiooni ja JSR-82 Sinihamba realisatsiooni. Programmi 

autoriks on Mario Patino ning autor ei ole sätestanud programmi litsentsitingimusi. 

Tarkvara on mõeldud kasutamiseks omal vastutusel. 

Vastupidiselt NXT-Symbian tarkvarast, koosneb FunkNXT vaid telefoni programmi 

installatsioonifailist, mis tähendab seda, et telefonist edastatud käsud täidab LEGO NXT 

enda püsivara. Seega on programmi funktsionaalsed võimalused fikseeritud ning 

kasutajal puudub võimalus nende laiendamiseks. 

Tarkvara funktsionaalsus 

See tarkvara on mõeldud eelkõige Tribot tüüpi robotite juhtimiseks. Kokku on selle 

programmiga võimalik juhtida kolme mootorit. Saab teostada erinevaid mootorite 

juhtimise seadistusi, sealhulgas ka muuta mootorite kiirust. Juhtimise ajal kuvatakse 

telefoni ekraanile reaalajas heli-, valgus-, ultraheli- ning puuteandurilt saadud info. Juhul 

kui juhtmoodulite otsingul on piirkonnas mitmeid aktiivse sinihamba ühendusega roboti 

juhtplokke, ei kuva tarkvara nendest nimekirja, vaid ühendub nendest esimesena leitava 

külge. 

Tarkvara installeerimine 

Kogu tarkvara paigaldus koosneb ühest osast – telefoni programmi installeerimisest. 

Telefoni tarkvara installeerimise sammud on järgmised: 

1. Laadida arendaja kodulehelt alla fail funknxt.zip. 

2. Pakkida lahti allalaetud arhiivifail. 

3. Viia läbi faili FunkNXT.jar paigaldusprotsess. 

4. Paigaldusprotsessi lõppedes peab olema tekkinud telefoni rakendus nimega 

FunkNXT.  



Tarkvara kasutamine 

Paigaldatud tarkvara kasutamiseks peavad olema täidetud järgnevad eeltingimused: 

1. Nii telefonis kui ka juhtmoodulis peab sinihammas olema sisselülitatud olekus. 

2. On soovitatav, et telefoni ja juhtmooduli vahel on eelnevalt läbiviidud sinihamba 

paaritusprotsess.  

3. Juhtmooduli sinihamba nähtavuse seadetes peab olema aktiveeritud valik 

„nähtav“. 

4. Vasakpoolne mootor peab ühenduma juhtmooduli porti B ning parempoolne porti 

C. Eraldiseisev mootor ühendatakse porti A. 

5. Andurid peavad olema ühendatud viisil, mis on toodud tabelis 8. 

 Juhtmooduli port Andur 

Port 1 Puuteandur 

Port 2 Heliandur 

Port 3 Valgusandur 

Port 4 Ultraheliandur 

Tabel 8. Andurite ühendamise eeskiri. 

Kui eeltingimused on täidetud, võib käivitada telefonis programmi FunkNXT. Tarkvara 

käivitamisel avaneb programmi menüü, mis on nähtaval joonisel 20 valikutega „ühenda“ 

(inglise keeles connect), „häälestus“ (inglise keeles setup) ja „programmi kohta“ (inglise 

keeles about). Samuti on olemas eraldi valik „välju“ (inglise keeles exit), mille abil saab 

rakenduse sulgeda. 

 

Joonis 20. Programmi FunkNXT menüü. 



Valides alajaotuse „programmi kohta“, on võimalik tutvuda programmi kohta käiva 

informatsiooniga. Häälestuse menüüs on võimalik seadistada järgnevaid parameetreid: 

1. Kiirus (inglise keeles power) võimaldab valida mootorite kiirust skaalal 0 – 100, 

kus 100 tähendab maksimaalset kiirust. Valik mõjutab kõiki mootoreid korraga. 

Seda seadistusvõimalust on näha jooniselt 21. 

 

Joonis 21. Häälestuse menüü mootorite seadetega. 

2. Mootorite juhtimine (inglise keeles motor control), mille alajaotus on nähtaval ka 

joonisel 21, omab kolme valikut: 

2.1 Üksik (inglise keeles single) – lubab juhtida kahte mootorit eraldi. Vastavad 

klahvid koos selles režiimis teostavate toimingutega on toodud välja tabelis 9. 

Käsk Klahv telefonis 

Mootor B edasi 2 või juhtklahvi ülemine osa 

Mootor B tagasi 8 või juhtklahvi alumine osa 

Mootor C edasi 6 või juhtklahvi vasak osa 

Mootor C tagasi 4 või juhtklahvi parem osa 

Mootor A edasi 7 

Mootor A tagasi 9 

Tabel 9. Käsud ning neile vastavad klahvid telefonis režiimis „üksik“. 



Seejuures on juhtimise ajal võimalik edastada kahele mootorile käsud korraga. 

Näiteks soovides, et nii mootor B kui ka C, teostaksid toimingut „edasi“, tuleb 

telefonis vajutada samaaegselt klahve 2 ja 6 või juhtklahvi puhul ülemist ja 

paremat osa (ei pruugi olla võimalik kõikide mobiiltelefonide puhul). 

2.2 Diferentsiaal (inglise keeles differential). Selle valiku aktiveerimisel antakse 

käske korraga mõlemale mootorile. Mootorite juhtimine üksikult ei ole 

võimalik. Vastavad klahvid koos selles režiimis teostavate toimingutega on 

toodud välja tabelis 10. 

Käsk Klahv telefonis 

Edasi 2 või juhtklahvi ülemine osa 

Tagasi 8 või juhtklahvi alumine osa 

Vasakule 4 või juhtklahvi vasak osa 

Paremale 6 või juhtklahvi parem osa 

Mootor A edasi 7 

Mootor A tagasi 9 

Tabel 10. Käsud ning neile vastavad klahvid telefonis  

režiimis „diferentsiaal“. 



 

2.3 Pööratud diferentsiaal (inglise keeles inverted differential). Lubab samuti 

kontrollida mõlemat mootorid korraga, kuid erinevalt valikust 2.2, on käsud 

„edasi“ ja „tagasi“ ning „vasakule“ ja „paremale“ omavahel ära vahetatud. 

Vastavad klahvid koos selles režiimis teostavate toimingutega on toodud välja 

tabelis 11. 

Käsk Klahv telefonis 

Edasi 8 või juhtklahvi alumine osa 

Tagasi 2 või juhtklahvi ülemine osa 

Vasakule 6 või juhtklahvi parem osa 

Paremale 4 või juhtklahvi vasak osa 

Mootor A edasi 9 

Mootor A tagasi 7 

Tabel 11. Käsud ning neile vastavad klahvid telefonis  

režiimis „pööratud diferentsiaal“. 

3. Valgusanduri režiim (inglise keeles light sensor mode). Selle seadistuse raames 

saab valida, kas anduri valgusdiood on sisselülitatud olekus –  seadetest on valitud 

„aktiivne“ (inglise keeles active) või valgusdiood on välja lülitatud – seadetest on 

valitud „passiivne“ (inglise keeles passive). Valgusanduri seaded on nähtaval 

joonisel 22. 

 

Joonis 22. Häälestuse menüü valgusanduri seadetega. 



Kui soovitavad seaded on muudetud, tuleb juhtmooduliga ühendumiseks valida „ühenda“ 

(inglise keeles connect). Teostatakse roboti juhtmoodulite otsing ning pärast esimese 

seadme leidmist proovitakse ühenduda selle külge. Sõltuvalt telefoni margist, võidakse 

küsida, kas rakendus võib luua ühendusi, millele tuleb vastata jaatavalt. Kui ühendumine 

õnnestus, näidatakse kasutajale programmi peaakent, kus tuuakse välja reaalajas 

anduritelt saadud info. Näide sellest ekraanist on kujutatud joonisel 23. Et ühendus 

loodaks alati soovitud roboti juhtmooduliga, peavad teiste samas piirkonnas olevate 

juhtmoodulite sinihamba ühendused olema selleks ajaks väljalülitatud või nähtamatus 

olekus. 

 

Joonis 23. Programmi FunkNXT peaaken. 

Vastavalt valitud seadistustele saab peaaknas kasutada tabelites 9, 10 või 11 toodud 

käske. Valiku „tagasi“ (inglise keeles back) abil jõuab kasutaja tagasi programmi 

menüüsse, kus on võimalik muuta seadistusi, väljuda programmist või taasühenduda 

juhtmooduliga. 

Ühilduvad telefonid ja riistvaralised nõuded 

• Kõik telefonid, mis ühilduvad Java MIDP 2.0 spetsifikatsiooni ja JSR-82 

Sinihamba realisatsiooniga. 

• Testitud on järgnevad telefonide mudelid:  

Nokia: 3555, 5200, 5300, 5610d, 6021, 6111, 6120, 6131, 6280, 6630, 6708, E50, 

E65, N78, N95, 6230, 6300, 6290, E71. Sony Ericsson: W580i, W810i, W880i, 

P1i,  K510. Samsung: J700, LG: KU990. Siemens: S65. 

• Telefonil, kuhu rakendus paigaldatakse, peaks olema vaba mälumahtu vähemalt 

50 kilobaiti. 



Tähelepanekud ja probleemid 

• Telefonide puhul, mille ekraani vertikaalne resolutsioon on 128 pikslit või alla 

selle (Näiteks Nokia 6230), ei mahu ekraanile programmi peaaknas olevate 

ultraheli- ja valgusanduri näidud. 

• Nokia E71 puhul edastab käske korrektselt vaid telefoni juhtklahv. 

• Mõnikord kulub juhtmooduliga ühendumiseks keskmisest tunduvalt pikem aeg. 

Selle probleemi esinemisel ei ole võimalik täheldada mingisugust reeglipärasust. 

• Tarkvara kasutamise peatükis on mainitud, et on soovitatav eelnevalt läbi viia 

paaritusprotsess. Seda võib ka mitte teha, kuid katsetamisel selgus, et juhul kui 

paaritamine viia läbi alles FunkNXT programmis juhtmoodulite otsingu käigus, 

võib tekkida olukord, kus seadmeid siiski ei paaritata ning programm annab 

veateate. 

• Juhul kui mootori kiiruseks on määratud seadetest 40 või vähem, ei pruugi 

mootorid pöörlema hakata. 

• Tegu on lihtsa, kuid elementaarset funktsionaalsust pakkuva tarkvaraga, mille 

suureks eeliseks teiste rakenduste ees on anduritelt saadud näitude kuvamine 

reaalajas telefoni ekraanile.  

• Võrreldes NXT-Symbian programmiga, on eeliseks ka see, et võimalus on 

kontrollida kolmandat mootorit (eeldades, et tegu on modifitseerimata NXT-

Symbian programmiga).  

• Tarkvara suurimaks puuduseks on fakt, et seda tarkvara ei ole võimalik 

normaalselt kasutada piirkonnas, kus asub mitmeid aktiivse sinihamba 

ühendusega juhtmooduleid. Seda probleemi süvendab veel asjaolu, et pärast 

igakordset seadistuse muutust, tuleb juhtmooduliga taasühenduda, mis tähendab 

jällegi seda, et ühenduse loomise ajal ei tohi olla läheduses teisi sisselülitatud 

sinihambaga roboti juhtplokke. 


