
LEGO NXT mobiilne rakendus 

Aastal 2006 lõi LEGO oma rakenduse mobiiltelefonidele, millega saab kontrollida LEGO 

NXT roboti juhtmooduleid. Erinevalt teistest programmidest, mida käesolevas 

bakalaureusetöös vaadeldakse, on LEGO ametlik rakendus sobilik töötama vaid üksikute 

telefonidega. Tarkvara on ingliskeelne ning selle põhiosa moodustab telefonile mõeldud 

programm, mille installatsioonifail on igale telefoni mudelile erinev. Lisaks on kasutajal 

võimalik koostada ise või kasutada näidisena kaasasolevaid NXT-G programmifaile, et 

rakendada tarkvara spetsiifilisi omadusi (näiteks roboti poolt kogutud andmete 

edastamine telefoni) või laiendada tarkvara funktsionaalsust. 

Vaatamata asjaolule, et tegu on LEGO enda poolt pakutava tarkvaraga, pakub LEGO 

sellele tehnilist tuge vaid ingliskeelse juhendi näol ning tarkvara kasutamine on täielikult 

kasutaja enda vastutusel. 

Tarkvara funktsionaalsus 

Tarkvara pakub võimalust kontrollida eraldi kuni kolme roboti juhtmooduli külge 

ühendatut mootorit. Seejuures saab mootorite kiirust astmeliselt reguleerida. Rakendusel 

on olemas alajaotus roboti juhtmoodulis olevate programmide käivitamiseks ja nende 

kontrollimiseks. Sõltuvalt telefoni margist, on dokumentatsiooniga kaasasoleva roboti 

juhtmooduli näidisrakendusega võimalik edastada telefonile käsk pildi tegemiseks. 

Lisaks saab roboti juhtmoodulist edastada telefoni rakendusse erinevaid andmeid, näiteks 

lugemeid sensoritelt. See funktsioon vajab aga samuti spetsiaalset NXT juhtploki 

programmi, mida võib kogenum kasutaja koostada näidisprogrammist juhindudes. Juhul 

kui piirkonnas on mitu aktiivse sinihamba ühendusega juhtmoodulit, siis juhtmoodulite 

otsingu lõppemisel kuvab telefoni tarkvara leitud juhtplokkidest vastava nimekirja. 

Tarkvara installeerimine 

Kogu tarkvara paigaldus koosneb vastavalt kasutaja soovist kas ühest või kahest osast. 

Kõigepealt telefoni tarkvara installeerimisest ning soovi korral omatehtud või näidisena 

kaasasolevate roboti juhtmoodulile mõeldud programmide paigaldamisest.  

 



Telefoni tarkvara installeerimise sammud on järgmised: 

1. Laadida arendaja kotulehelt alla, zip arhiiv 

 NXT_Mobile_Application_Software.zip. 

2. Pakkida lahti allalaetud arhiivifail. 

3. Valida kaust, mille nimi vastab kasutatava telefoni margi ja mudeliga. Kui selline 

kaust puudub, võib omal vastutusel valida ka mõne muu sama telefoni tootja 

teisele mudelile mõeldud kausta. 

4. Viia läbi faili NXTMobile.jar paigaldusprotsess, lähtudes telefoni tootja 

kasutusjuhendi peatükist, mis käsitleb tarkvara paigaldamist telefoni. 

5. Paigaldusprotsessi lõppedes peab olema tekkinud telefoni rakendus nimega 

NXTMobile. Rakenduse leidmisel telefonist saab samuti lähtuda telefoni tootja 

kasutusjuhendi peatükist, mis käsitleb tarkvara paigaldamist telefoni. 

Roboti juhtmooduli näidisprogrammide paigaldamine (valikuline): 

1. Laadida arendaja kotulehelt alla, zip arhiiv  

Mobile Application Documentation.zip. 

2. Pakkida lahti allalaetud arhiivifail. 

3. Avada lahtipakitud failid ReceiveMsg.rbt ja SendMsg.rbt NXT-G programmis 

ning laadida need juhtmoodulisse (faili kompileerimine toimub automaatselt enne 

juhtmoodulisse laadimist). 

Telefoni tarkvara paigaldus on ühekordne tegevus, kui aga muuta näidisprogrammi, siis 

pärast iga muutmist tuleb see programm uuesti juhtplokki laadida. 

Tarkvara kasutamine 

Paigaldatud tarkvara kasutamiseks peavad olema täidetud järgnevad eeltingimused: 

1. Nii telefonis kui ka NXT 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. Vaikimisi tarkvara seadetega peab vasakpoolne mootor ühenduma juhtmooduli 

porti C ning parempoolne porti B. Eraldiseisev mootor ühendatakse porti A. 

Kui eeltingimused on täidetud, võib käivitada telefonis programmi NXTMobile. 

Rakenduse laadimisel kostab sissejuhatav muusika ning kasutajalt küsitakse nõusolekut, 

kas lubada programmil kasutada kaamerat ja muid audio-video funktsioone. Sellele 

küsimusele tuleb vastata jaatavalt. Seejärel kuvatakse meeldetuletusteade, mis on 

nähtaval joonisel 11. Kasutajale antakse võimalus kas jätkata programmi kasutamisega, 

valides „OK“ või väljuda programmist, valides „välju“ (inglise keeles quit). 

 

Joonis 11. Programmi käivitamisel tekkiv meeldetuletus. 

Peale „OK“ valimist, teostatakse roboti juhtmoodulite otsing, mille lõppedes kuvatakse 

nimekiri aktiivsetest seadmetest telefoni ekraanile. Nimekiri on nähtaval joonisel 12. 

 

Joonis 12. Nimekiri leitud seadmetest. 



Vastavalt sellele, millise roboti juhtmooduliga soovitakse ühenduda, tuleb telefoni 

navigeerimisklahvi kasutades märgistada juhtmooduli nimi ning selekteerida valikute 

menüüst, mis on nähtaval joonisel 13, käsklus „vali“ (inglise keeles select). Otsingut saab 

korrata valides menüüst „otsi“ (inglise keeles search). 

 

Joonis 13. Valikute menüü. 

Sõltuvalt telefoni margist, võidakse küsida, kas rakendus võib luua ühendusi, millele 

tuleb vastata jaatavalt. Seejärel viiakse läbi ühendumisprotsess, mille ajal muuhulgas 

laetakse telefoni informatsioon roboti juhtmoodulis olevate kasutaja programmide kohta. 

Ühendumise õnnestumisel kuvatakse kasutajale programmi peamenüü, mida on näha ka 

joonisel 14. 

 

Joonis 14. Programmi peamenüü. 

 Peamenüü sisaldab järgnevaid alajaotusi: 

1. Info. Siin kuvatakse kasutajale lühidalt programmiga seotud informatsioon ja ka 

tarkvara kasutamise tingimused. 



2. Kaugjuhtimine (inglise keeles remote control). Selle alapunkti valimisel 

kuvatakse kasutajale roboti juhtmooduli mootorite kontrollimise aken, mis on 

nähtav joonisel 15.  

 

Joonis 15. Kaugjuhtimise menüü. 

Võimalik on juhtida nii kahte mootorit korraga kui ka kõiki mootoreid eraldi. 

Mootorite korraga kontrollimiseks saab kasutada vaid telefoni juhtklahvi. Kahe 

mootori korraga juhtimise käsud ning neile vastavad klahvid on toodud välja 

tabelis 4. 

Käsk Klahv telefonis 

Edasi Juhtklahvi ülemine osa 

Tagasi Juhtklahvi alumine osa 

Vasakule Juhtklahvi vasak osa 

Paremale Juhtklahvi parem osa 

Stopp Juhtklahvi keskmine osa 

Tabel 4. Kahe mootori korraga juhtimise käsud ning neile 

vastavad klahvid telefonis. 

Seejuures on võimalik mootorite kiirust astmeliselt suurendada, vajutades 

korduvalt samale klahvile. Vajadusel saab suvandite (inglise keeles options) 



menüüst muuta, millist kahte mootorit juhtklahvist korraga kontrollitakse. Nagu 

näha jooniselt 16, on võimalik valida võimaluste AB, AC ja BC vahel. 

 

Joonis 16. Juhtmootorite häälestusvalikud. 

Üksikute mootorite juhtimise käsud on toodud välja tabelites 5, 6 ja 7. 

Käsk Klahv telefonis 

Mootor A edasi või Mootor A stopp 1 

Mootor A kiiruse astmeline suurendamine 4 

Mootor A kiiruse astmeline vähendamine 7 

Mootor A tagasi * 

Tabel 5. Mootori A käsud ja vastavad klahvid telefonis. 

Käsk Klahv telefonis 

Mootor B edasi või Mootor B stopp 2 

Mootor B kiiruse astmeline suurendamine 5 

Mootor B kiiruse astmeline vähendamine 8 

Mootor B tagasi 0 

Tabel 6. Mootori B käsud ja vastavad klahvid telefonis. 



Käsk Klahv telefonis 

Mootor C edasi või Mootor C stopp 3 

Mootor C kiiruse astmeline suurendamine 6 

Mootor C kiiruse astmeline vähendamine 9 

Mootor C tagasi # 

Tabel 7. Mootori C käsud ja vastavad klahvid telefonis. 

Tagasi peamenüüsse saab rakendades valikut „peamenüü“ (inglise keeles main 

menu). 

3. Programmide juhtimine (inglise keeles programm control). Läbi selle alapunkti 

avatava kasutajaliidese, mis on nähtaval joonisel 17, on võimalik käivitada ja 

kontrollida roboti juhtmoodulisse kasutaja poolt laetud programme.  

 

Joonis 17. Programmide juhtimise menüü. 

Seitset NXT juhtmoodulis olevat programmi saab käivitada kiirklahvide abil, 

milleks on juhtklahvi ülemine, alumine, vasak ja parem osa ning lisaks klahvid *, 

0 ja #. Käivitatud programmi seiskamiseks tuleb vajutada juhtklahvi keskmist osa. 

Et näha kogu nimekirja juhtmoodulis olevatest kasutaja programmidest või muuta 

kiirklahvide poolt käivitatavaid programme, tuleb valida „suvandite“ (inglise 

keeles options) menüüvalik.  



 

Joonis 18. Juhtmoodulis olevate programmide nimekiri. 

Nagu näha joonisel 18, kuvatakse nimekiri, mille alguses on kiirklahvidele 

vastavad kirjed. Näiteks klahvile 0 vastab programm ilves, juhtklahvi paremale 

osale (joonisel 18 lihtsalt inglise keeles right) aga programm SendMsg. 

Nimekirja lõpus (ei ole näha joonisel 18) kuvatakse programmid, millele 

vaikimisi kiirklahvi pole määratud.  Neid saab käivitada valides valikute menüüst 

käskluse „käivita programm“ (inglise keeles start program). Kiirklahvide 

määramiseks või muutmiseks tuleb juhtklahvi abil märgistada nimistus 

programm, millele soovitakse kiirklahvi omistada või muuta. Seejärel tuleb 

selekteerida valikute menüüst käsk „liiguta programmi“ (inglise keeles move 

program), liikuda soovitava kiirklahvi kohale ning rakendada valikute menüüst 

tegevust „aseta programm“ (inglise keeles place program). 

4. Kogutud andmed (inglise keeles collected data). Selle valiku alt avaneb kasutajale 

omakorda menüü, mis on kujutatud joonisel 19 ning mis omab kahte valikut: 

4.1 Pildid (inglise keeles photos). Kui telefonil on sisseehitatud kaamera ning 

antud telefoni mudelile mõeldud rakendus seda ka toetab, siis roboti 

juhtmooduli programmiga on võimalik saata telefoni rakendusele käsk pildi 

tegemiseks. Kõiki tehtuid pilte saab vaadata siit menüüpunktist.  

4.2 Andmed (inglise keeles data). Vastava NXT juhtmooduli programmi puhul 

on võimalik saata telefoni erinevaid andmeid – näiteks sensoritelt kogutud 

informatsiooni. Neid andmeid on võimalik vaadata telefonis antud ala-

jaotusest.  



 

Joonis 19. Kogutud andmete menüü. 

Kirjeldatava tarkvara dokumentatsiooniga [36] on kaasas roboti juhtmooduli 

näidisprogramm SendMsg.rbt. Selle programmi abil on võimalik roboti juht-

moodulist saata telefoni andmeid või edastada pildistamise käsku. 

Tuleb silmas pidada, et kõik kogutud info ja pildid kustuvad pärast telefoni 

rakenduse sulgemist. 

3.2.4 Ühilduvad telefonid ja riistvaralised nõuded 

Järgnevas nimistus on toodud välja telefonid, millel peaks antud tarkvara probleemideta 

töötama. 

• Programmi loojate poolt on testitud järgnevad Nokia mudelid: 6680, 3230. 

• Programmi loojate poolt on testitud järgnevad Sony Ericssoni mudelid: W800i, 

W550i, K610i, K800i, K750i, Z710i, Z550i, K510i. 

• Programmi loojate poolt on testitud järgnevad BenQ-Siemens telefonid CX75, 

X75. 

Katsetatud on ka järgmiste mobiiltelefoni mudelitega: Nokia E71, Nokia 6290, Nokia 

6300, Nokia 6230 ning Sony Ericsson K510i. 

Nimekiri kõikide ühilduvate telefonidega ja funktsioonidega, mida konkreetsed mudelid 

antud tarkvara juures toetavad, asub arendaja kodulehel. 



Tähelepanekud ja probleemid 

• Nokia E71 puhul õnnestus programm installeerida ja käivitada kasutades Nokia 

3230 telefoni rakenduse installatsioonifaili. Kõrvalnähuks on programmi 

fikseeritud resolutsioon – ehk programmi aken ei kata kogu telefoni ekraani, vaid 

ainult osa vasakpoolsest nurgast. Kasutades Nokia 6680 telefoni rakenduse 

installatsioonifaili õnnestus programm installeerida, kuid käivitamisel antakse 

veateade telefoni kaamera draiveri laadimise kohta. Samad märkused kehtivad ka 

Nokia 6290 puhul 

• Telefoniga Nokia 6300 rakenduse kasutamine ei õnnestunud. Nii Nokia 3230 kui 

6680-le mõeldud telefoni rakendus installeerus, kuid kummagi puhul ei 

õnnestunud programmi käivitada - rakendus andis mälu puudujäägi veateadet 

(kuigi vaba operatiivmälu ja püsimälu oli piisavalt). Sama probleem esines ka 

Nokia 6300-l. 

• Sony Ericsson K510i korral installeerus rakendus probleemideta ning samuti 

töötasid programmi kõik funktsioonid korrektselt. 

• Antud tarkvara kõige suuremaks probleemiks on ühilduvus vaid väheste 

telefonidega. Samuti lähtudes sellest, et toetatud telefonide nimekiri püsib 

muutumatuna 2006. aastast, võib eeldada, et antud tarkvara enam edasi ei 

arendatagi.  

• Ametlikult mittetoetatud telefonide kasutamise puhul võib kasutajat ehmatada 

programmi käivitamisel esitatava meloodia mängimine täisvõimsusel.   

• Tarkvara suureks eeliseks on võimalus kontrollida kasutaja tehtud juhtmooduli 

rakendusi, mille koostamisel on abiks dokumentatsiooniga kaasasolevad 

näidisrakendused. Paraku telefonidega ühilduvuse probleemide tõttu oleks 

rakenduse reaalne kasutamine koolitundides kindlasti raskendatud. 


