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Вовед
Денес роботите играат важна улога во развитокот на индустријата и развитокот на
светот во глобала, потребата од роботи постојано се зголемува поради нивната важност и
употреба во различни сфери.
Благодарение на Lego денес роботите се поблиску до нас, Lego компанија познато
по креирање на играчки, направи голем подвиг, влезе во производство на роботи наменети
за деца и студенти. Креативноста и флексибилноста на компанијата Lego можеме да ја
видиме во Lego Mindstorms роботот со кои официјално излегуваат на пазарот на роботите.
Lego Mindstorms претставува програмибилен роботски сет составен од процесорски
дел ( Lego Brick ), сет од сензори, сет од електрични мотори и батерија која претставува
главниот начин на напојување, склопен Lego NXT претставува моќна програмибилна
роботска алатка. Lego роботот можеме да го програмираме со помош на NXT-G
програмски јазик, наменет за корисници кои немаат големо познавање со програмирање.
Покрај сите одлични карактеристики Lego роботот се соочува со неколку
ограничувања, мала процесорска моќ, роботот може да комуницира само со три други
роботи преку Bluetooth, може да користи ограничен број на сензори и мотори кои можат
да се приклучат на Lego brick.
Програмите кои се извршуваат на роботот немаат голема динамика, со роботот не
може да комуницираме и контролираме во реално време што претставува големо
ограничување ако се земе во предвид моменталните технологии кој се достапни во
роботиката. Поради ова потребни се решенија кој ќе ја зголемат флексибилноста и
функционалноста на роботот.
Интеграција на Android базираните мобилни уреди со Lego NXT претставува
идеално решение за ограничувањата на Lego NXT. Моќно API и отворената архитектура
го прави Android оперативниот систем лидер на пазарот за мобилни уреди и изработка на
мобилни апликации.
Android базираните уреди претставуваат хардверски компоненти составени од
моќни процесори, сензори (Accelerometer, Gyroscope, Compass, Barometer), GPS
навигација, пристап до интернет, Bluetooth и WIFI конектори.
Сепак Android базираните мобилни уреди имаат свои ограничувања, неможноста да
се проширува и интегрирање на нови сензори е проблем во време кога корисниците бараат
повеќе функционалност и флексибилност од нивните уреди.
Интеграцијана на Android мобилен уред, Android оперативниот систем и Lego NXT
робот претставува идеално решение за креирање на систем за управување и контрола на
Lego NXT робот.
За да оствариме комуникацијата и управувањето на Lego NXT робот во реално
време преку мобилен уред прво ние е потребна Android апликација. За да креираме
апликација потреба ни е развојна околина и алатки со чија помош програмерот ќе ја
креира апликација за комуникација и управување на роботот.

6

Магистерски Труд Никола Поповски: Изработка на JLego библиотека за развивање на Android
апликации за комуникација и управување на Lego Nxt Rоботски систем

Android оперативниот систем е базиран на Java. Android SDK ( алатка за развивање
на апликации ), овозможува користење на сите хардверски компоненти од мобилниот уред
што ни овозможува неограничени можности.
Доколку сакаме да го контролираме нашиот Lego робот преку Android мобилен
уред потребно е да инсталираме апликација достапна на маркет за апликации. Заради
целите на трудот, тестиравме повеќе високо рангирани апликации од маркетот наменети
за комуникација и контрола на Lego NXT. Резултатите и апликациите од нашето
тестирање се следни:
Апликација NXT Remote Control, бесплатна и моментално најпопуларната
апликација за контролирање на робот, нуди можности за конекција со роботот и контрола
над неговите мотори. Нема никаква можност за комуникација со сензори, не нуди
никаквата можност за комуникација и запишување на податоците во база.
NXT Remote, апликација нуди контрола над моторите и комуникација само со еден
сензор, поради овие функционалности користењето на апликацијата не е бесплатна, уште
еден недостаток е што не може да комуницира со сите видови на роботи, може да
комуницира со Lego роботи со изменет оперативен систем, не нуди никаквата можност за
комуникација и запишување на податоците во база.
Тестирањето покажа дека голем број на апликации кој моментално се достапни
немаат можности за комуникација со сензори, одредени апликации не можат да
комуницираат со сите видови на роботи, апликациите немаат флексибилност и можност да
проширување, поради тоа што не се бесплатни некој апликации не се достапни до сите
корисници.
Решение на проблемот е изработка на апликација која би ги решила сите
горенаведени проблеми, е бесплатна, достапна за сите корисници, работи со сите Lego
Nxt роботи, секако и достапност и комуникација со база на податоци кој ќе биде
приоритет број еден. Едноставноста и моќта на Java и Android API ќе ги користиме за
изработка на развојна околина за креирање на Android апликации за контрола и
комуникација со Lego NXT робот.
За да развиеме Android апликација која ќе комуницира со Lego Nxt робот, потребна
ние развојна околина со чија помош ќе ја креираме апликацијата. Со цел да ја избереме
најдобрата развојна околина спроведовме истражување, резултатите се следни:
MIT App Inventor претставува развојна околина за изработка на Android
апликации наменета е за корисници кој немаат никакво познавање од програмирање.
Изработката на апликациите е составено од креирање составување на блокови
(компоненти) со кој градиме бизнис логика за нашата апликација. Моменталната верзија
на MIT App Inventor нуди можност за креирање на апликации за за управување на Lego
NXT.
MIT App Inventor е погодна за лесно креирање на едноставни апликации, и покрај
тоа одредени ограничувања. Платформата е нуди лимитиран број на компоненти и
можности, неможноста за додавање на нова компонента, немаме пристап до целосните
хардверски компоненти на мобилниот уред, креирањето на сложена апликација
претставува голем проблем поради ограничувањето на компонентите.
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Голем проблем претставува и недоволниот број на туториали достапни за
изработка на Lego NXT. Платформата не нуди решение за комуникација на апликација со
веб сервиси. Овие ограничувања ја прават платформата лимитирана, не може да се креира
апликација која ќе биде конкурентна на апликациите креирани со Java и Native Android (
ADK ).
MIT App Inventor моментално е во "beta" верзија, корисниците сеуште се соочуваат
со проблеми при разливањето на аплиации.
LeJOS NXJ претставува Java базирана околина за креирање на Android апликации
за контрола и управување на Lego NXT. Околината е развиена од Lego. Лесна за сетирање,
нуди моќна библиотека за развивање на Android апликации, има подршка за повеќе
видови на сензори и електрични мотори.
Апликацијата креирана со leJOS NXJ не може да комуницира со секој Lego NXT
робот, потребно е роботот да има измената верзија од неговиот оригинален оперативен
систем. Поради не компактибилноста LeJos апликации нема да можат да ги управуваат
сите роботи,
Поради лошата флексибилност, проблеми со компактибилноста и достапноста на
апликациите потребно е изработка на Android апликација која би ги решила сите
проблеми и ќе биде достапно бесплатно на сите ученици, студенти и ентузијасти во светот
на Lego роботите.
Поради проблеми со кој се соочуваат програмерите користејќи ги достапните
развојни околини креирањето на апликацијата со веќе постоечките околини која ќе ги
задоволи потребите на корисниците и ќе овозможи контрола на сите верзии на Lego NXT
е претставува сложена и макотрпна работи за која е потребно големо искуство.
Решението на проблемите кој се наведени е изработка на библиотека која ќе ги
реши сите проблеми кој ги ги имаат програмерите при креирање на апликации кој ќе
управуваат со Lego NXT роботи. Решението треба да биди флексибилно, да може да
комуницира со сите видови на роботи кој го подржуваат ЛЦП протоколот, лесно
проширлива за имплементирање на нови сензори и имплементирање на нови технологии.
Од ова решение произлезе изработна на библиотеката JLego која претставува слој помеѓу
Android уредот и Lego NXT роботот и овозможува лесна комуникација и управување со
харверските уреди.
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1. Преглед на Lego NXT роботски сет
1.1 Дефиниција што е робот ?
Тешко е да се дефинира точна дефиниција за поимот робот која би ги задоволи
сите, накратко роботот претставува електро-механичка машина која извршува задачи
управувана од компјутерска програма.

Слика 1. Приказ на Lego робот

1.1 Lego NXT
Lego светски познатата компанија најпозната по изработка на играчки за деца има
своја дефиниција за терминот робот, ова го докажува во 2006 година кога Lego NXT
роботскиот сет официјално излегува на пазарот.
Наменет за студенти сетот е идеален за сите која сакаат да навлезат во светот на
роботите. Lego роботскиот сет достапен е во две верзии, основна верзија ( Lego
Mindstorms NXT ) и верзија наменета факултетите и училиштата за едукација (Lego
Mindstorms Education NXT ).
Технички Факултет Битола во своите простории има опремена роботска
лабораторија, лабораторија опремена со Lego Mindstorms Education NXT, лабораторијата
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му овозможува на студентите да го разберат дизајнирањето и програмирањето на
ембедиран систем. Преку практични лабораториски вежби студентите се запознаваат со
основите на програмирањето и роботиката.
Едноставноста на дизајнирање на роботи, достапната цена, хардверската моќ,
софтверскиот пакет, се најголеми фактори да поседуваме Lego робот. Моменталната
најнова верзија верзија на Lego роботот е EV3, за целите на магистерскиот труд
користевме Lego NXT 2.0 верзија од роботот.
Стандардно Lego NXT роботскиот сет е составен од хардвер и софтвер кој се
користи за креирање на прилагодливи програмибилни роботи.

1.2 Софтвер
Софтверскиот пакет кој доаѓа заедно со роботскиот сет се состои од софтвер за
креирање на програма за контрола на роботот ( слика 2 ) и сет од лекции со кој
студентите се запознаваат со фукнционалностите и моќта на софтверот.

Слика 2. Приказ на кориснички интерфејс на софтверот за програмирање на Lego NXT
Користење на софтверот не бара никакви пред знаења, наменет е за почетници,
софтверот дава можност за целосна контрола на роботот, сите негови мотори и сензори.
Откако ќе креираме програма за контрола на роботот, програмата треба да ја префрлиме
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во меморијата на роботот, за таа цел роботот треба да биди поврзан со компјутерот преку
USB приклучок на роботот.
Роботот со компјутерот може да комуницира преку USB порт на роботот и преку
Bluetooth адаптерот имплементиран во роботот, за да можеме да ја префрлеме програмата
на меморијата на роботот роботот треба веќе да е поврзан со компјутерот, откако ќе ја
префрлиме програмата преку корисничкиот интерфејс на NXT коцката ја извршуваме
програмата и роботот ги извршува наредбите кој му се зададени. Откако програмата ќе
заврши со извршување роботот престанува извршува команди се додека не биде извршена
следната програма на Lego коцката.
Во основа управување на роботот не е во вистинско време и трае се додека
програмата трае со извршување. Контролирањето на роботот на овој начин има големи
ограничувања, овие ограничувања се дел од проблемите кој ги решаваме со магистерскиот
труд.

1.3 Хардвер
Роботскиот сет е составен од неколку хардверски компоненти:


Lego коцка



Сет сензори



Сет електрични мотори



Пластични делови
1.3.1 Lego коцка

Lego Nxt коцката (слика3) претставува централниот дел од роботот т.е мозокот на
роботот. Коцката претставува компјутерски контролор кој чита вредности од сензори и ги
контролира моторите, во коцката е инсталиран оперативниот систем на роботот.
Коцката има LCD дисплеј кој претставува главниот кориснички интерфејс преку
кој можеме да сетираме параметри на роботот, вклучување на Bluetooth адаптерот,
тестирање на сензори, пуштање на програма, конекција со други уреди, пуштање на
тонови инт.
Lego коцката како влезни уреди можеме да поврземе три електрични мотори и
четири сензори. Сите уреди во исти момент можат да комуницираат со коцката и да
споделуваат информации.
Коцката содржи два микро-контролери, едниот се користи за работа со главната
апликација ( оперативниот систем ), вториот се користи за контрола на моторите, двата
микро-контролери имаат флеш меморија во која се чуваат чувствителни информации како
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програма или оперативниот систем кој нема да се изгубат во случај кога роботот нема
доволно батерија. Коцката може да биде програмирана и конектирана со други уреди
(мобилни уреди, ограничен број на NXT роботи ) преку USB приклучот или Bluetooth
адаптер.

Слика 3. Приказ на NXT коцка
Bluetooth адаптерот e единствената безжична технологија имплементирана во
роботот, на овој начин роботот може да комуницира со други Bluetooth уреди,
комуникацијата оди во двата правци тоа значи дека може слободно да праќа и прима
пораки од други уреди, овој начин на комуникација ќе се користиме во нашата библиотека
и во нашиот практичен проект, роботот ќе биде поврзан со Android базиран уред преку
Bluetooth.
Bluetooth адаптерот како технологија користи многу малку енергија за другите
безжични уреди поради овој факт претставува идеална технологија која може да се
имплементира во роботски систем
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На Слика 4, прикажан е дијаграм со архитектурата на коцката, прикажани се сите
хардверски компоненти од кој е составена и како компонентите комуницираат еден со
друг.

Слика 4. Архитектура на NXT коцка
Табела 1 прикажана е технички спецификации на хардверот од кој е составена коцката
Табела 1- Технички спецификации на коцката
Главен CPU:

32-bit ARM7 контолер, 256 Kbytes FLASH, 64 Kbytes RAM

Мотор контролер:

8-bit AVR контролер, 4 Kbytes FLASH, 512 Byte RAM

Влез

Bluetooth безжична комуникација (Bluetooth Class II V2.0

/Излез:

460.8 Kbit/s)
USB порт брзина (12 Mbit/s)
4 влезни портови за сензори - Портови 1, 2, 3 и 4.
3 излезни портови за приклучување на мотори - Порт A, B и C

Екран:

100 x 64 пиксели LCD графички екран

Звук:

Звучник - 8 kHz квалитет на звукот. Звучен канал со 8-bit
резолуција.

Напојување:

6 AA батерии
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1.3.2 Сензори
Сензор претставува уред кој детектива, мери физичко својство или индицира на
промена на состојбата на својството. Лего роботот се состои од сет на сензори со кој
можеме да работиме на Lego роботот, сензорите имаат мод на работа кој се дефинира при
калибрирањето на сензорот и според него сензорите имаат посебно однесуваат во секој
мод, даваат назад различен тип на резултати од извршените мерења во зависност од
модот. Следно ќе ги претставиме најкористените сензори.

Сензор на допир
Сензорот на допир на роботот му дава чувство на допир.
Сензорот детектира кога е притиснат и кога не е, ова се
постигнува со помош на испакнатиот дел од сензорот,
прикажан на слика од десна страна. Со овој сензор можеме
да знаеме дали роботот се судрил во некој објект или не.

Звучен сензор
Звучниот сензор претставува микрофон кој препознава звук од
околината. Сензорот има можност да работи во повеќе
режими на работа, може да работи режим на децибели [dB],
и режим на прилагодени децибели [dBA].
Во режимот на dB сите звуци се мерат со еднаква
сензитивност, во овој режим микрофонот може
да "фати" звуци кој човечкото уво не може да ги слушни,
во режимот на dBA звуците се филтрираат на фреквенција
прилагодлива на човечкото уво. Имајќи ги во предвид овие
информации при програмирањето на сензорот треба да сме
многу внимателни. Микрофонот може да мери звук до 90 dB.
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Сензор на светлина
Сензорот на светлина е еден од двата сензори кој на роботот му
дава визија за просторот. Сензорот е составен од емитер на
светлина ( LED ), и мерач на светлина ( фото келија ). Сензорот
може да ја мери интензитетот на светлината рефлектирана од
површина во боја на кратка дистанца, резултатот на сензорот е
број кој ја покажува видот на бојата на површината .

Ултрасоничен сензор
Ултрасоничниот сензор вториот сензор покрај сензорот на
светлина кој му дава на роботот визија. Сензорот му дава
способност на роботот да детектира објекти т.е да ја мери
дистанцата до објектите, се користи за наоѓање и одбегнување
на објекти кој се наоѓаат пред роботот. Сензорот мери растојание
во сантиметри и инчи со прецизност од +- 3cm.

1.3.3 Сензори изработени од други производители
Lego коцката е компактибилна со сензори изработени од други производители
освен Lego, тоа значи дека можеме да конектираме сензори произведени секого. За да
бидат компатибилни со Lego коцката сензорите треба да ги следат стандардите за
изработка на Lego сензори, на тој начин тие можат да комуницираат со роботот, за
напомена е фактот дека секој од нас може да изработи сензор за роботот, документацијата
и шеми за изработка се достапни на веб страната на Lego.
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1.3.4 Електрични серво мотори

Серво мотори
Роботот може да комуницира и контролира со три
серво мотори, моторите овозможуваат роботот да прави
секаков вид на маневри. Моторите можат да добиваат
команди во врска со насоката ( напред или назад ) и брзината
со која ќе се движат од 0 до 100 вртежи во минута. Моторите
имаат модови за работа и регулација кој се дефинираат при
калибрирањето на моторите Со помош на моторите ние
можеме да го движење роботот во сите насоки
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2 Андроид Оперативен систем
2.1 Историја
Android претставува мобилен оперативен систем креиран од компанијата Android
Inc во 2003 година основана од страна на програмерот Andy Rubin. Во 2005 година
Android Inc компанијата е превземена од гигантот во IT секторот Google кој продолжува
со развој и дистрибуција на оперативниот систем. Android како оперативен систем првпат
е претставен во 2007 година, додека првиот паметен уред на пазарот кој работи на Android
е продаден во 2008 година.

Слика 5. Android лого
Изворниот кодот на Android е отворен и достапен за сите, потпаѓа под
Apache лиценцата, која овозможува бесплатно модифицирање и дистрибуирање на кодот
од секого, тоа значи дека секоја компанија може да го модифицира кодот и да
имплементира нова функционалност. Доказ за ова е големите компании како HCT и
Samsung на своите корисници на мобилни уреди му испорачуваат поседни верзии на
Android оптимизирани за нивните потреби, ова значи дека верзијата на Android на
Samsung мобилен телефон е различна од верзијата на било кој друг уред кој работи на
Android оперативен систем.
Android оперира со модифициран Linux 3 кернел кој работи брзо и стабилно на
сите паметни телефони. Апликациите што се развиваат за Android се кодираат со
користење на програмскиот јазик Java. За да можеме да го компајлираме напишаниот Java
код потребен е компајлер, за таа цел тоа во Android О.С е имплементиран Dalvik Virtual
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Machine - DVM, што претставува Java виртуелна машина на која се извршуваат (
преведуваат во бинарна репрезентација ) сите апликации кој се инсталирани на паметниот
телефон.
Поради својата флексибилност и отвореност Android ужива голема популарност
меѓу програмерите на апликации и секако е доминантен оперативен систем на паметни
уреди, моментално опфаќа 53% од пазарот на паметни мобилни телефони.
Во 2013 година на Google play маркетот хостирани се повеќе од еден милион
апликации кој можат да се пристапат од секој корисник на Android мобилен телефон.
Последна верзија од Android оперативниот систем е KitKet 4.4, која почна да се
дистрибуира во Септември 2013.

2.2 Архитектура
Архитектурана на Android е прикажана на слика 6, следно ќе ги дефинираме
главните делови од кој е составена архитектурана на Android .

Слика 6: Архитектура на Android ОС
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Linux Kernel - Сервиси од кој е составено јадрото на оперативниот систем ( хардвер
драјвери, процес и меморија менаџмент, менаџирање со безбедноста, мрежата и
напојувањето ) со сите овие сервиси управува Linux 3 кернел.
Android Runtime - Тоа што го прави Android нешто различно од едноставна
имплементација на Linux е Runtime слојот. Овој слој е формиран од библиотеките на
јадрото и Dalvik Virtual Machine. Слојот е основата на апликациската рамка. Библиотеките
од јадрото ги овозможуваат повеќето од функционалностите овозможени од Java API
(application programming interface), како и неколку Android специфични библиотеки.
Сите Android апликации вклучувајќи ги и основните се напишани во Java, но овие
апликации не се извршуваат на Java виртуелна машина, туку се извршуваат на специјална
Dalvik виртуелна машина за која ќе дискутираме во детали во следниот параграф.
Библиотеки, Android користи сет од С/С++ библиотеки кој подржуваат неколку
компоненти од Android системот. Програмерите можат да ги пристапат овие
фунционалности преку апликациската рамка. Неколку од библиотеките се:


System C library – имплементација на стандардна C систем библиотека



Libc - сетирано за ембедирани Linux базирани уреди



A media library - библиотека за работа со аудио и видео фајлови



A Surface manager - манаџирање на екранот



Graphics libraries - SGL и OpenGL библиотеки за 2D и 3D графика



SQLite - локална база на податоци



SSL и WebKit - интегриран веб прелистувач и интернет безбедност



FreeType - bitmap и vector рендерирање на фонт

Апликациска рамка. Апликациската рамка ги овозможува класите за креирање на
апликации како и апстракција за пристап до хардверот, исто така го менаџира
корисничниот интерфејс и ресурсите за апликациите.
Програмерите имаат пристап до истите API кој се користат од основните инсталирани
апликации.
Сет од сервиси кој ги овозможува апликациската рамка:


Views - Голем сет од надградливи Views ( класи за интеракција со корисникот )
можат да се користат за креирање на апликации



Content Providers - овозможува апликациите да пристапат до податоци од други
апликации и можност за споделување на податоци помеѓу апликациите
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Resource Manager - пристапување на ресурси како графика (graphics ) и layout



Notification Manager - се користи од апликациите за прикажување на
прилагодливи аларми



Activity Manager - го контролира животниот век на една апликација

Апликации. Сите апликации, основните или апликации креирани од трети лице се
креирани со помош на истото API библиотеки на апликацискиот слој кој работат на
Android runtime, благодарение на класите и сервисите овозможени од апликациската
рамка. Основните апликации кој доаѓаат со ново инсталиран Android оперативен систем


e-mail клиент компатибилен со Gmail



Апликација за манаџирање на SMS



Персонален информатор со интегриран календар и листа од контакти



Апликација Google maps



Веб прелистувач



Клиент за инстант пораки



Android маркет за апликации – Google Play

Инсталирање на апликации на Android уред
Најпопуларниот начин на инсталирање на апликации е Google Play маркетот.
Маркетот претставува дигитална платформа за дистрибуција на Android апликации. Секој
програмер може да постави неограничен број на апликација на маркетот се додека ги
исполнува правилата и прописите. Во случај кога имаме прекршување на правилата
апликацијата се отстранува од маркетот.
На овој начин апликацијата е достапна до милиони корисници кој можат да ја
користат на Android уредите. Апликациите можат да бидат бесплатни или можат да бидат
достапни само ако се плати одредена сума.
Маркетот е поделен на повеќе категории со тоа сите апликации се поделени на
категории со цел корисниците полесно и побрзо да доаѓаат до апликациите.
Друг начин на инсталирање на апликација е со користење на APK ( application
package file ) фајлови кој се користат за дистрибуција и инсталирање на апликации во
Android. APK фајловите се тип на архива и содржат програмски код како ( ресурси,
сертификати и манифест фајлови )
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2.3 Dalvik Виртуелна Машина
Како што споменавме претходно, наместо да користиме традиционална Java
виртуелна машина инсталирана на сите наши компјутери, Android користи посебна
виртуелна машина - Dalvik која игра главна улога на мобилната платформа. Повеќето
виртуелни машини имаат архитектура базирана на стек, додека Dalvik има архитектура
базирана на регистри. Двете архитектури имаат свои предности и недостатоци.
Стек базираните машини генерално имаат потреба од повеќе инструкции во
споредба со регистер базираните машини за да имплементираат високо ниво на код.
Ќе направиме мала компарација помеѓу двете архитектури:
Регистар базираните машини имаат 30% помалку инструкции, 35% помалку код
единки и 35% повеќе бајти во инструкциите. Dalvik користи Linux кернелот за справување
со ниско ниво на функционалност вклучувајќи безбедност, нишки како и процеси за
менаџирање на меморија. Исто така интересна функционалност е креирање на C/C++
апликации кој можат да се извршуваат на Linux ОС. Сите хардверски и системски сервиси
пристапени од апликациите всушност се менаџирања користејќи го Dalvik како средно
ниво.
Со користење на виртуелна машина ние го извршуваме кодот на нашата
апликација, виртуелната машина преставува апстракциски слој со кој не треба да се
грижиме за одредена хардверска имплементација.
DVM е оптимизирана и користи мал дел од меморија, дизајнирана е да овозможи
повеќе инстанции од виртуелни машини да работат ефикасно одеднаш. DVM е многу по
различна од JVM, bytecode генериран од DVM е оптимизиран да користи минимално
меморија со што претставува идеална солуција за уреди кој имаат ограничена меморија и
процесорска моќ.

2.4 Android алaтка за развивање на апликации ( SDK )
SDK - Android алатката за развивање на Android апликации, содржи алатки што ни
се потребни за развивање, тестирање и дебагирање на апликации. Алатката е бесплатна и
може да се преземе од сајтот за програмери на Android. Инсталацијата и конфигурацијата
на алатката е објаснета во истражувањето.
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SDK e составен од следните алатки








Android API овозможува пристап до множество на библиотеки кој се користат за
развивање на апликации
Алатки за компајлирање и дебагирање на апликации, Dalvik Debug Monitoring
Service (DDMS) за мониторинг и контролирање на Dalvik виртуелната машина на
која ние ја дебагираме апликацијата, можност за креирање на слики од содржината
на екранот погодно за телефони на кој не е овозможена screen shot
функционалноста, Android Asset Packaging Tool (AAPT) за креирање
дистрибуирани пакет фајлови (.apk), и Android Debug Bridge (ADB) овозможува
линк до симулаторот за користење на фајлови, инсталација на .apk фајлови и
извршување на shell команди
Android симулатор, целосен интерактивен симулатор кој заменува вистински
уред, имаме можност да ја тестираме функционалноста и изгледот на апликациите.
Симулаторот е имплементација на Dalvik виртуелната машина која овозможува
неколку готови интерфејси и целосна симулација на конекција со мрежа,
симулирање на праќање, примање на СМС пораки и праќање говорни повици.
Секако да напоменеме дека некои функционалноти не може да ги симулираме на
симулатор поради тоа најдобриот тест на апликацијата е на вистински уред
Документација на сите достапни Api, детална документација за сите алатки на
Android е достапна со самата инсталација на SDK
Пример код со кој се демонстрираат некои од можностите кој ги нуди Android и
примери од индивидуални Api можности.

2.5 Android Manifest
Android манитефест фајлот претставува главен конфигурациски фајл во
апликацијата. Секоја апликација мора да содржи AndroidManifest.xml фајл во главниот
директориум. Овој фајл се креира автоматски во самото креирање на проектот. Манифест
фајлот му прикажува есенцијални информации за апликацијата на Android оперативниот
систем, информации кој системот мора да ги има пред да извршува било каков
апликациски код.
Во случај на грешка во форматот на фајлот или тој ако фајлот не постои во
проектот нема да можеме да ја извршиме или инсталираме апликацијата на симулатор или
вистински уред.
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Овој структуриран XML фајл прави повеќе функционалности меѓу кои:













именување на Java пакет за апликацијата. Името на пакетот служи како уникатен
именски идентификатор
дефинирање на компонентите на апликацијата, activities, services, broadcast
receivers, и content providers од кои што апликацијата е создадена
одредување кој процес ќе ги хостира сите компоненти на апликацијата
дефинирање на пермисиите на апликацијата кој мора да ја има за да може да бидат
пристапени одредени заштитени делови од API и можност за интеракција со други
апликации
декларирање на минималното ниво на Android Api кое апликацијата го побарува, со
овој податок ограничуваме кој уреди со која верзија на Android можат да ја
инсталираат апликацијата
листање на библиотеките кој апликацијата има потреба од линкување
дефинирање на верзијата на апликацијата
дефинирање на името на апликацијата
дефинирање краток опис на апликацијата
сетирање дали апликацијата може да биде дебагирана или не

Доколку нашата апликација е поставена на маркет за апликации тогаш дел од
информа информациите прикажани во маркетот ќе бидат прочитани токму од
манифест фајлот.

2.6 Користење на дозвола
Во Android сите апликации имаат пристап за користење на ресурсите на телефонот,
пред ја ја инсалираме апликацијата овој пристап треба да биде одобрен од корисникот на
апликацијата, поради тоа секоја апликација треба да наведе до кој ресурси има потреба од
пристап и користење.
Пристапот и користење на ресурси се дефинира во AndroidManifest.xml фајлот.
Пример ако користиме интернет, Bluetooth адаптер, GPS локација, камера во
AndroidManifest.xml фајлот наведуваме дека бараме дозвола од корисникот за користење
на наведените ресурсите, тоа во манифест фајлот изгледа:
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* Дозвола апликацијата да може да бара и врзува Bluetooth уреди
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
* Дозвола апликацијата да се конектира со Bluetooth уреди
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
* Дозвола апликацијата да користи интернет конекција
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Горе прикажаниот XML код означуваме дека нашата апликација бара одобрение за
користење на Bluetooth и интернет конекција, ако корисникот ја инсталира апликацијата
тоа значи дека ги прифаќа нашите барања.
Android системот содржи голем број на пермисии за користење на ресурси сите тие
можеме да ги најдеме на страната на Android наменета за програмери. Ако апликацијата е
префрлена на Google Play во тој случај кога корисникот ќе ја превзема апликацијата може
да ги виде сите пермисии кој се наведени во AndroidManifest.xml фајлот со тоа корисникот
одлучува дали апликацијата ќе ја користи или не.

2.7 Дефиниција за XML
Extensible Markup Language (XML) претставува јазик кој дефинира сет од
правила за енкодирање на документи во формат кој е читлив за човекот и за компјутерот.
Стандардот т.е изгледот и правилата се дефинирани во XML спецификацијата креирана од
W3C и XML е универзално прифатен од сите здруженија програмери и компании во
светот. Со ова XML станува своевиден стандард за комуникација, пренос и чување на
податоци.
Целите зад постоењето на XML се поедноставување на комуникацијата помеѓу
системите преку интернет. Текстуалниот формат на XML дава можност на користење на
Unicode карактери, тоа значи дека можеме да ги користиме сите јазици познати во светот.
Најчеста употреба овој јазик е користење за праќање на податоци, чување на
податоци како конфигурација на системи, користење во комуникација на веб сервиси,
многу алатки за креирање на интерфејси користат XML за обработка и процесирање на
XML дата.
Популарноста, едноставноста и лесната имплементација која XML ја поседува
доведува тој да биде имплементиран во сите главни делови на Android и алатките кој се
користат за развивање на алатки. XML јазикот го користиме за конфигурирање на
апликацијата, AndroidManifest фајлот е во XML формат.
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Дизајнирањето корисничкиот интерфејс со креаторот на интерфејс како дел од
стандардните алатки за креирање на Android апликации се одвива преку XML, крајниот
резултат од процесот за креирање на интерфејс е генерирање на фајл во XML формат,
како таков фајлот се чита од апликацијата која го генерира интерфејсот на корисникот.
XML фајлот можеме да го модифицираме и да го менуваме по наши стандарди.
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3. Програмски Јазик Java
Програмирањето на Android апликации се базира на програмскиот јазик Java
поточно верзијата Java SE ( стандардна верзија ). На овој начин програмерите можат да ги
користат повеќето стандардни алатки на Java плус можат да користат библиотеки и
функции имплементирани само за Android О.С. Секако Java и Android API имаат многу
разлики, бидејќи развивањето на веб и десктоп апликации со Java е различно од развивање
на апликации за мобилните телефони.

Слика 7. Java лого
Java е објектно – ориентиран програмски јазик развиен од страна на Sun
Microsystems, компанија што беше позната по своите UNIX работни станици, подоцна
компанијата Sun е превземена од гигантот Oracle кој продолжи со развој и дистрибуција
на Java програмскиот јазик. Развитокот и користењето на Java продолжува под крилото на
Oracle, моментално Java е најпопуларниот и најкористениот програмски јазик помеѓу
програмерите, за оваа титула голема придонес има и појавата на Anroid О.С.
Својот развиток Java го започнува во 1991 година како дел од истражувачки проект
кој имал за цел да развие софтвер за електронски уреди, телевизори, видео рекордери и
секакви други уреди што можете да ги купите во продавница.
Целите на програмскиот јазик Java во тоа време биле да биде мал, брз, ефикасен и
со можност лесно да се постави на широк дијапазон на хардверски уреди. Тие исти цели ја
направија Java идеален програмски јазик за дистрибуција на извршни програми преку

26

Магистерски Труд Никола Поповски: Изработка на JLego библиотека за развивање на Android
апликации за комуникација и управување на Lego Nxt Rоботски систем

Internet т.е веб апликации, како и програмски јазик за развој на програми кои се лесно
употребливи и имаат можност за работа на различни платформи.
Моделиран според C++, програмскиот јазик Java е дизајниран да биде мал,
едноставен и со можност за работа на повеќе платформи и оперативни системи, ова значи
дека кодот напишан во Java може да се изврши на повеќе оперативни системи без никаква
промена.
Java има имплементирано функционалност на Garbage Collector ( систем за чистење
на меморија од неактивни објекти ), оваа функционалност е идеална кога работиме на
уреди кој имаат ограничено количество на меморија. Токму оваа карактеристики на Java
се искористена во Android, програмерите кој имаат искуство во Java можат бев многу
потешкотии да започнат да креираат Android апликации. За да се изврши Java код на било
која машина потребно е на машината да има инсталирано Java развојна околина која
беспатно се превзема од веб страницата на Java. Во Android Java e интегрирана во самиот
оперативен систем, пораки тоа нема потреба од инсталација.
За да го извршиме Java напишаниот кодот прво треба да го компајлираме кодот, за
извршување на кодот на оперативниот систем потребна ни е виртуелна машина
инсталирана на машата, во нашиот случај во Android оперативниот систем тоа е Dalvik
виртуелната машина.
Креирањето на апликации со Java е потполно бесплатно, постојат милиони алатки
и околини за развивање на програми кој помагаат и го олеснуваат програмирањето, имајќи
ги во предвид овие информации можеме да кажеме дека креирањето на Android
апликација е потполно беспатно. Сетирањето на околина, дебагирање, тестирање на
апликацијата за развивање на Android апликации ќе биде опфатено во апендикс 1.
Зошто Java е толку популарен кај програмерите и зошто баш Java се користи за
развивање на Android апликации, ќе наведеме неколку карактеристики :


Објектно ориентиран



Дистрибуиран



Едноставен



Работа со повеќе нишки



Безбеден



Независен од платформа

Имајќи ги во предвид сите карактеристики на Java таа е идеална солуција за
Android, можеме да кажеме дека поради популарноста на Java Android оперативниот
систем може да се пофати со милиони апликации достапни само со еден клик на уредот.
За работа со проектот JLego потребна е инсталација на 1.6 верзија на Java.
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3.1 Разлика меѓу Java и Android API
Иако повеќето од класите и функционалностите на Java се подржани од Android
API. Вреди да се напомени дека Java има пакет наречен Java ME ( Mobile Edition ) кој e
наменет за креирање на апликации за мобилни телефони, овој пакет нема никаква
поврзаност од Android пакетот.
Kако што е очекувано има и некој големи разлики во програмирањето на Android
апликации во споредба со Java, ќе ги наведеме основните разлики:


Во Android не постои Java VM ( стандардна виртуелна машина ), Android користи
виртуелна машина наречена Dalvik



При компајлирање кодот не се компајлира во стандард Java bytecode, Dalvik
користи друг начин на лоадирање на компајлираните класи



Разлика во вградените класи System, Java SE класа System и Android System класа
се користат за земање на податоци од системот, но некој основни информации
запишани во виртуелната машина за едниот и другиот систем даваат различни
вредности



Пакетите од Java, AWT и SWING кој се користат за креирање на графички
интерфејс, не се подржани од Android



Android користи друг тип на класи и пакети за креирање на графички интерфејс кој
се многу различни од класите кој се користат во Java SE, креирањето на графички
интерфејс во Android оди преку генерирање на XML фајл кој се интерпретира од
апликацијата, постојат алатки кој помагаат во генерирање на графички интерфејс.



Логирање на податоци во Android се извршува во посебна алатка наречен LogCat
алатка, додека основното логирање во Java се прави со алатката Console.
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4. Преглед на JLego библиотеката
JLego библиотеката претставува јадрото на апликацијата т.е посредник помеѓу
Android уредот и Lego роботот, содржи алатки ( команди и методи ) за креирање на
Android апликации кој ќе комуницираат и целосно ќе го контролираат NXT Lego робот.
Со помош на JLego алатка програмерот може да ги контролира моторите, да чита
вредности од сензори, да зема системски информации од Lego коцката, да префрла
фајлови во меморија на роботот инт. Библиотеката е составена од методи кој помагаат при
праќањето на команди и читање на команди од роботот.
Библиотеката комплетно е напишана со програмскиот јазик Java, за да ја користиме
библиотеката треба да е составен дел од една Android апликација. За целта на
истражувањето креирани се три пример апликации кој ги објаснуваат и дефинираат
функционалностите на библиотеката, изгледот и функционалноста на апликациите ќе биде
објаснет од посебен дел од ова истражување.

Слика 8, Користење на JLego при комуникација со робот
На слика 8 можеме да видиме дијаграм за тоа како оди цела комуникација и
размена на пораки и како се користи JLego библиотеката при комуникација со робот. На
сликата се дефинирани неколку чекори кој го опишуваат цел процес од правење на акција
во апликацијата до повратна порака од роботот во зависност од акцијата.
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Дел од изворниот код на библиотеката е објаснат во трудот, кодот ќе биде достапен до
сите студенти и програмери кој сакаат во иднина да истражуваат на теми поврзани со
Android и Lego NXT.
Библиотеката според функционалностите е поделена на три делови, класи кој
дефинираат работа со Lego мотори, класи кој дефинираат работа со Lego сензори и класи
кој дефинираат работа со Lego коцка, следи мало објаснување за дел од класите:


InputPort ( класа која се користи за дефинирање на излезните портите на сензорите)



LCPConstants ( класата се користи за дефиниција на сите константи кој се користат
од страна на JLego библиотеката)



Sensor ( класа во која ги дефинираме сите функционалности на сензорите )



SensorMode ( класа која се користи за дефинирање на модовите за работа на
сензорите, модовите се користат при калибрирање на сензорот)



SensorType ( класа која се користи за дефинирање на типовите на сензори, типот на
сензор се користи при калибрирање на сензорот )



Motor ( класа во која ги дефинираме сите функционалности на моторот )



Motor Mode (Енумерација на мод за мотор)



MotorRegulationMode (Енумерација на мод за регулациска работа)



MotorRunState (Енумерација на начин на работа на мотор)

За да се оствари комуникацијата помеѓу Lego NXT роботот и Android уредот постои
посредник технологија, тоа е Bluetooth. Со помош на Bluetoot технологија уредите
разменуваат пораки.
JLego библиотеката користи ЛКП ( Lego комуникациски протокот ) за
комуникацијата со роботот, со користење на овој протокот апликацијата може да
разменува команди со сите роботи кој го имаат имплементирано комуникацискиот
протокол независно од верзијата на оперативниот систем, во следниот параграф ќе биде
дефиниран протоколот како изгледа и зошто се користи.
Командите имаат предефинирана структура и мора да ги следат стандардите на
ЛKП протоколот, ако не ги средиме стандардите ќе добиеме не валидна комуникација.
Протоколот е детално објаснет во поглавјето за Lego комуникациски протокол (ЛКП).
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4.1 Lego комуникациски протокол ( ЛКП )
Комуникацијата со NXT роботот се одвива преку праќање на команди според
предефинирани правила, структурата на командата е прикажана на слика 7. Пораката се
состои од низа од елементи на податоци од тип Byte, секој елемент има посебно значење и
улога во пораката. Роботот ја чита порака, и во зависност од типот на командата робот
може да враќа повратна порака или не враќа порака.
ЛКП протоколот е имплементиран од страната на роботот, тоа значи дека тој
очекува тип на пораки кој ги задоволуваат стандардите на протоколот, во секој друг случај
пораките нема да бидат извршени од роботот, назад како повратна порака ќе добиваме
пораки кој содржат код за грешка.
Комуникацијата се одвива во два правци. Едниот правец е праќање на порака од
Android уредот до роботот, пораката треба да биде во формат дефиниран од ЛКП
протоколот. Роботот ја прима пратената порака, во зависност од типот на пораката,
роботот назад треба да врати повратна порака или не враќа порака туку извршува дадената
наредба. Сите овие правила и прописи на комуникација се дефинирани во овој дел.
Може да се случи да имаме порака која не е во предвидениот формат или содржи
команда која не е препознатлива од роботот, тогаш роботот ја прима пораката и назад
праќа повратна порака која содржи код на грешка според кој програмерот може да
дефинираме грешка.
Типот на пораката која се праќа и се прима од роботот во ЛКП протоколот е низа
од елементи од тип Byte. Низа претставува контејнер на објекти со фиксиран број на
елементи. Во низата секој објект има свој индекс кој го користиме за читање или
пишување на податоци во низата. Структурата на низата изгледа како на слика 7, секој
елемент си има свој индекс, првиот елемент има индекс 0, вториот 1 инт.
Byte типот на податок користи индекси за простап до сите елементи во низата со
тоа претставува идеално решение за размена на податоци бидејќи зафаќа мал мемориски
простор само 8 бајти од меморијата, максималната и минималната вредност кој може да ги
прими се во опсег од -128 до 127, секоја друга вредност надвор од опсегот резултира со
грешна вредност.

Слика 9. Структура на командата која ја праќаме и примаме од и до роботот
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4.2 Структура на команда која се праќаат до роботот
Следно ќе ги дефинираме структурата командите и значењето на главните
елементи на командите кој ги праќаме до роботот, како што дискутиравме претходно
структурата на командата има изглед како слика 7.
Елемент 0: Команден код, претставува првиот елемент од пораката се користи за
идентификување на типот на командата. Неколку типови на команди можат да го заземат
местото на овој елемент следно ќе ги разгледаме


0x00 - кодот дефинира дека командата која ја праќаме до роботот е Директна што
значи дека бараме управување на хардверските уреди на роботот, во овој случај
роботот треба да прати повратна порака назад до уредот со потребните
информации во зависност од командата



0x01 - кодот дефинира дека командата е Системска што значи барање на
информација за роботот, роботот треба да прати повратна порака назад до уредот
со потребните информации во зависност од командата



0x02 - кодот дефинира повратна порака т.е ако пораката која стигна од роботот го
содржи овој код, тоа значи дека пораката е повратна порака пратена од роботот кој
содржи информации кој нас ни се потребни



0x08 - код кој дефинира дека командата е директна, не очекуваме повратна порака
од роботот



0x81 - код кој дефинира дека командата е системска, не очекуваме повратна порака
од роботот

Елемент 1: Вториот елемент претставува втор по важност код, се користи од модулот за
вчитување на роботот и ја идентификува командата т.е дефинира тоа што треба да се
случи како акција изведена од роботот пример отворање, читање, бришење на податоци,
контрола на хардвер или директна комуникација со NXT.
Елемент 2-N: Останатите елементи од низата се додатни информации, со овие податоци
по детално се опишува командата т.е му даваме повеќе податоци на роботот. JLego
библиотеката се состои од реални команди за сите функции на роботот, овие команди ќе
се дефинираат подетално во следното поглавје.
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4.3 Структура на команда која роботот ја враќа назад
Следно ќе ги дефинираме структурата и значењето на главните битови на
командите кој ги добиваме од роботот, како што дискутиравме претходно структурата на
командата има изглед како слика 7.
Елемент 0: 0x02 - претставува првиот бит од повратната порака пораката, кодот во
првиот елемент е ист за сите повратни пораки, според код ние идентификуваме дека
пораката е повратна порака од роботот,
Елемент 1: Во зависност од вториот елемент на пратената порака, се конструира овој бит
и во најчест случај ја има истата вредност како вториот елемент на првичната пораката
пратена кон роботот
Елемент 2: Елементот содржи код кој претставува статус код т.е означува дали порака е
примена од роботот без проблеми, во случај да проблем при комуникацијата тука
добиваме код на грешка кој можеме да ги листаме од табелата на грешки.
Елемент 3-N: Останатите елементи содржат код за додатни информации на пораката, со
овие податоци по детално се опишува повратната командата т.е роботот ни дава повеќе
податоци. Некои повратни пораки како вредност на сензори содржат по големи пораки со
многу информации. Во следното поглавје ќе се опишат подетално повратните команди до
апликацијата.
Во мали детали го објаснивме како изгледа Lego комуникацискиот протокол, овој
протокол се користи и во комуникацијата преку Bluetooth серискиот профил или преку
USB комуникацискиот протокол.
Роботот и Android уредот преку посебна комуникација разменуваат пораки, повратните
пораки од роботот се обработуваат и прописно се прикажуваат на корисникот.

4.4 JLego команди
Како што напомнавме JLego библиотеката е составена од команди и функции кој се
користат при комуникација и управување со роботот. Сите команди на роботот се
поделени на системски команди и директни команди. Во JLego библиотеката ние ги
користиме двата типови на команди, големината на командите е лимитирана на 64 бајти.
Следно ќе ги опишеме класите кој се дел од JLego библиотеката и содржат
командите кој ги користиме за работа и комуникација со роботот, секоја команда си има
свое име, опис за тоа што функција извршува и дефиниција на сите секој бајт од податок.
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4.4.1 Опис на Класата LCPConstants
* Класа која ги содржи сите константи кој се користат од JLego
public class LCPConstants
* константа која дефинира дека користиме директна команда и очекуваме повратна
порака од роботот
public static final byte DIRECT_COMMAND_REPLY = 0x00;
* константа која дефинира дека користиме системска команда и очекуваме
повратна порака од роботот
public static final byte SYSTEM_COMMAND_REPLY = 0x01;
* константа која дефинира дека командата очекува повратна порака од роботот
public static final byte REPLY_COMMAND = 0x02;
* константа која дефинира дека користиме директна команда и не очекуваме
повратна порака од роботот
public static final byte DIRECT_COMMAND_NOREPLY = (byte)0x80;
* константа која дефинира дека користиме директна команда и не очекуваме
повратна порака од роботот
public static final byte SYSTEM_COMMAND_NOREPLY = (byte)0x81
* константа која дефинира дека пораката се користи за земање на вредност од
сензор и очекува повратна порака
public static final byte SET_OUTPUT_STATE = 0x04;
* константа која дефинира дека користиме команда за емитирање на звук на
роботот
public static final int DO_BEEP = 51;
* константа која дефинира дека користиме команда за читање на вредноста на
моторот
public static final int READ_MOTOR_STATE = 60;
* константа која дефинира дека користиме директна команда за читање на верзијата
на оперативниот систем на роботот
public static final byte GET_FIRMWARE_VERSION = (byte)0x88;
* константа која дефинира дека користиме директна команда читање на нивото на
батеријата на роботот
public static final byte GET_BATTERY_LEVEL = (byte) 0x0B;
* константа која дефинира дека користиме директна команда за читање на
информации за роботот ( име, слободна меморија, фрекфенција на bluetooth )
public static final byte GET_DEVICE_INFO = (byte)0x9B;
* константа која дефинира дека користиме директна команда за стартување на веќе
постоечка програма во роботот
public static final byte START_PROGRAM = 0x00;
* константа која дефинира дека користиме команда за стопирање на роботот
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public static final byte STOP_PROGRAM = 0x01;
* константа која дефинира дека користиме команда за земање на името на
програмата која моментално е стартована на роботот
public static final byte GET_CURRENT_PROGRAM_NAME = 0x11;
* константа која дефинира портот на моторот
public static final int MOTOR_A = 0;
public static final int MOTOR_B = 1;
public static final int MOTOR_C = 2;

4.4.2 Дефинирање функционалност за работа со Сензори
* Класата Sensor ги дефинира сите функционалности и команди кој се користа
при работа со сензори
public class Sensor
public static Set<Sensor> listConnectedSensors = new HashSet<Sensor>();
private byte portSensor;
private byte sensorMode;
private byte sensorType;
private String lastValue = "0";
private boolean calibrated;

* дефинирање на сензор, порт, мод, тип
public Sensor(InputPort port, SensorMode mode, SensorType type){
this.portSensor = port.getPort();
this.sensorMode = mode.getMode();
this.sensorType = type.getType();
this.listConnectedSensors.add(this);
}

* конструирање на команда која се користи за калибрирање на сензор
public byte[] calibrate(){
byte[] message = new byte[5];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_NOREPLY;
message[1] = 0x05; (тип на команда)
message[2] = this.portSensor; ( дефинирање на порт класата portSensor)
message[3] = this.sensorType; ( дефинирање на тип на сензор класа
sensorType )
message[4] = this.sensorMode; ( дефинирање на мод на сензорот класа
sensorMode )
return message;
}
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Повратна порака:
Byte 0: 0x02 (дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x05 ( * тип на команда )
Byte 2: ( * статус бајт )

* Конструирање на команда за читање на вредности од сензорот
public byte[] returnSensorValue(){
byte[] message = new byte[3];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_REPLY;
message[1] = 0x07;
message[2] = this.portSensor;
return message;
}

Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x07 ( * тип на команда )
Byte 2: ( * статус бајт )
Byte 3: Влезен порт (Опсег: 0 - 3)
Byte 4: Проверка дали податоците вратени од сензорот се валидни (Boolean: True ако
новите податоци се валидни )
Byte 5: Статус на сензорот дали е соодветно калибриран (Boolean: True ако е најден фајл за
калибрирање )
Byte 6: Дефинирање на тип на сензор ( вредноста ја избираме од наброените вредности од
точката Сензор тип)
Byte 7: Дефинирање на мод на сензор (вредноста ја избираме од наброените вредност од
точката Сензор мод)
Byte 8-9: Необработена вредност ( не зависи од типот на вредноста која го враќа при
калибрирање, овие вредноста зависат од сензор до сензор )
Byte 10 - 11: Нормална A/D вредност
Byte 12 - 13: Дефинирана вредност во зависност од Мод-от дефиниран
Byte 14 - 15: Калибрирана вредност ( вредност според подесувањето при калибрирањето )
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* Класа, дефинирање на мод на сензорот, сензорот може да работи во повеќе
модови, резултатите добиени од сензорот влијаат во зависност од модот.
Класата се користи при калибрирање на сензорот, секој мод има посебна
хексадецимална вредност
public enum SensorMode
RAW((byte)0x00), (Мод на необработени податоци)
BOOLEAN((byte)0x20), (на Boolean вредност ( true или false т.е 0 или 1) )
TRANSITION_CNT((byte)0x40), (Мод на преминување CNT)
PERIOD_COUNTER((byte)0x60), (Мод броење на периоди)
PCT_FULL_SCALE((byte)0x80), (Мод PCT)
CELSIUS((byte)0xA0), (Мод на Целзиусови степени)
FAHRENHEIT((byte)0xC0), (Мод на Фаренхајтови степени)
ANGLE_STEPS((byte)0xE0), (Мод степени на агол)
MASK((byte)0xE0), (Мод маска)
MASK_SLOPE((byte)0x1F) (Мод маска на искачување);
private byte sensorMode;

* get и set методи за работа со sensorMode
private SensorMode(byte s) {
sensorMode = s;
}
public byte getMode() {
return sensorMode;
}

* Класа која дефинира типови на сензорот, класата ја користиме при
калибрирање на сензорите, секој сензор има посебна хексадецимална вредност
public enum SensorType
NO_SENSOR((byte)0x00), (Нема сетирано сензор)
SWITCH((byte)0x01), (Сензор на допир)
TEMPERATURE((byte)0x02), (Сензор за температура)
REFLECTION((byte)0x03), (Сензор за рефлексија)
ANGLE((byte)0x04), (Сензор за агол)
LIGHT_ACTIVE((byte)0x05), (Сензор на светлина)
LIGHT_INACTIVE((byte)0x06), (Сензор на светлина, пресметува влезна светлина)
SOUND_DB((byte)0x07), (Сензор за звук, мод DB)
SOUND_DBA((byte)0x08), (Сензор за звук, мод DBA)
CUSTOM((byte)0x09), (Сензор по порачка)
LOW_SPEED((byte)0x0A), (Сензор Low Speed)
LOW_SPEED_9V((byte)0x0B), (Сензор Low Speed 9V)
NO_OF_SENSOR_TYPES((byte)0x0C) (Ниеден од наведените сензори) ;
private byte sensorType;
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* get и set методи за работа со sensorType
private SensorType(byte s) {
sensorType = s;
}
public byte getType() {
return sensorType;
}

* Класа која дефинира порта на сензорот оваа класа ја користиме при
дефинирање на објект од сензор
public enum InputPort

* Достапни портови при работа со сензори
PORT_0((byte)0),
PORT_1((byte)1),
PORT_2((byte)2),
PORT_3((byte)3);
private byte port;
private InputPort(byte s) {
port = s;
}
public byte getPort() {
return port;
}

4.4.3 Дефинирање функционалност за работа со Мотори
* Класата мотор претставува главната класа, се користи за дефинирање на
функционалностите за работа и контрола на електричните мотори
public class Motor {

* Атрибути кој го дефинираат моторот, се користат при негово креирање
public static Set<Motor> listConnectedmotors = new HashSet<Motor>();
private int motorPort = 0;
private byte motorMode = 0;
private byte motorRegulationMode = 0;
private byte motorRunState = 0;

* Константи кој го дефинираат насоката за движење
public final String directionLeft = "left";
public final String directionRight = "right";

* дефинирање на мотор, порт, мод, регулациски мод
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public Motor(int motorPort, MotorMode motorMode, MotorRegulationMode
motorRegMode, MotorRunState motorRunState) {
this.motorPort = motorPort;
this.motorMode = motorMode.getMode();
this.motorRegulationMode = motorRegMode.getRegMode();
this.motorRunState = motorRunState.getRunState();
this.listConnectedmotors.add(this);
}

* Метода која ја променува брзината на моторот при насока горе долу
public byte[] changeMotorSpeed(int motor, int speed)
if (speed > 100)
speed = 100;
else if (speed < -100)
speed = -100;
byte[] message = getDirectionsUpDownMessage(this.motorPort, speed);
return message;

* Метода која ја променува брзината на моторот при насока лево десно
public byte[] changeLeftRightMotorSpeed(int motor, int speed, String direction)
if (speed > 100)
speed = 100;
else if (speed < -100)
speed = -100;
byte[] message = getDirectionLeftRightMessage(this.motorPort, speed,
direction);
return message;

* Конструирање на команда за промена на брзината на моторот при насока горе
долу, методава враќа назад команда која ја користиме за движење на моторите
public static byte[]getDirectionsUpDownMessage (int motorPort, int speed) {
byte[] message = new byte[12];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_NOREPLY; (директна команда која
би вратила резултат или не )
message[1] = LCPConstants.SET_OUTPUT_STATE; ( го означува тип на
команда, промена на брзината на моторите )
message[2] = (byte) motorPort; (Селекција на кој порт ( А,Б,Ц ) (Опсег:
0 - 2; 0xFF посебна вредност која значи аплицирање на командата на сите
порти, се користи за тестирање)

* Ако брзината е 0, бајтите од 3 до 7 се подесуваат на 0
if (speed == 0) {
message[3] = 0;
message[4] = 0;
message[5] = 0;
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message[6] = 0;
message[7] = 0;
} else {
message[3] =(byte) speed; (Брзина на вртење(Опсег: -100 до с100))
message[4] = this.motorMode; (Сетирање мод (бајтот го сетираме со
вредност дефинирани под точката Енумерација на мод ))
message[5] = this.motorRegulationMode; (Регулациски мод ( бајтот го
сетираме со наброените вредности дефинирани под точка Регулацискиот мод ))
message[6] = 0x00; (Однос на вртење (Опсег: -100 до 100))
message[7] = this.motorRunState; (Статус на работење (бајтот го сетираме
со наброените вредности дефинирани под точка Статус на работење))
}
Byte 8 - 12: Ограничување на работењето (0: работи без лимит)
message[8] = 0;
message[9] = 0;
message[10] = 0;
message[11] = 0;
return message;

}

* Конструирање на команда за промена на брзината на моторот при насока лево
десно
public byte[] getDirectionLeftRightMessage(int motorPort, int speed, String
direction) {
byte[] message = new byte[12];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_NOREPLY;
message[1] = LCPConstants.SET_OUTPUT_STATE;
message[2] = (byte) motorPort;
if (speed == 0) {
message[3] = 0;
message[4] = 0;
message[5] = 0;
message[6] = 0;
message[7] = 0;
} else {
* Методата speedFromPosition одлучува во која насока ќе оди моторот
message[3] = (byte)speedFromPosition(motorPort,speed, direction);
message[4] = this.motorMode; (Сетирање мод (бајтот го сетираме со вредност
дефинирани под точката Енумерација на мод ))
message[5] = this.motorRegulationMode; (Регулациски мод ( бајтот го сетираме
со наброените вредности дефинирани под точка Регулацискиот мод ))
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message[6] = 0x00; (Однос на вртење (Опсег: -100 до 100))
message[7] = this.motorRunState; (Статус на работење (бајтот го сетираме со
наброените вредности дефинирани под точка Статус на работење))
}
Byte 8 - 12: Ограничување на работењето (0: работи без лимит)
message[8] = 0;
message[9] = 0;
message[10] = 0;
message[11] = 0;
return message;
}

Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x04 ( * тип на команда )
Byte 2: ( * статус бајт )

* Методата генерира команда за читање на позиција на моторот
public static byte[] getMotorPosition(int motorPort) {
byte[] message = new byte[3];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_REPLY;
message[1] = 0x06;
message[2] = (byte) motorPort;
return message;
}

Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x06 ( * тип на команда )
Byte 2: ( * статус бајт )
Byte 3: Портот на моторот (Опсег: 0-2)
Byte 4: Точка на моќ (Опсег: -100 до 100)
Byte 5: Мод (bit-field)
Byte 6: Регулациски мод ( бајтот го сетираме со наброените вредности дефинирани под
класата Регулацискиот мод )
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Byte 7: Однос на вртење (Опсег: -100 до 100)
Byte 8: Статус на работење (бајтот го сетираме со наброените вредности дефинирани под
класата Статус на работење)
Byte 9 - 12: Лимитирање на движењето ( ако постои )
Byte 13 - 16: Број на вртежи откако последно го ресетиравме бројачот
Byte 17 - 20: Моментална релативна позиција од последното програмирарано движење
Byte 21 - 24: Моментална позиција, релативна на последното ресетирање на ротацискиот
сензор на моторот

* Класата дефинира типови на мод на работа на моторот, класата ја користиме
при промена на брзината на моторот - бајт 4
public enum MotorMode
NONE((byte)0x03), ( празен мод )
MOTORON((byte)0x01), (мод за вклучување на специфициран мотор)
BREAK((byte)0x02), (мод на кочење)
REGULATED((byte)0x04); (мод со вклучување на регулација)

* Класата дефинира типови на начин на работа на моторот, класата ја користиме
при промена на брзината на моторот - бајт 5
public enum MotorRunState
IDLE((byte)0x00), ( празно движење )
RAMPUP((byte)0x10), ( забрзано движење )
RUNNING((byte)0x20), ( нормално движење )
RAMPDOWN((byte)0x40); ( забавено движење )

* Класата дефинира типови на мод за регулација, класата ја користиме при
промена на брзината на моторот - бајт 7
public enum MotorRegulationMode
IDLE((byte)0x00), ( работење бев регулација )
MOTOR_SPEED((byte)0x01), ( Контрола на енергија ќе биде активирана)
MOTOR_SYNC((byte)0x02); (активирано синхронизирање на моторите)
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4.4.4 Дефинирање функционалност за работа со Lego Коцка
* Класата дефинира функционалност за работа со Lego коцката
public class LegoBrick

* Дефинирање на атрибути на класата
private boolean connectingStatus;
public static final int GET_FIRMWARE_VERSION = 70;

* Дефинирање на метода која дефинира команда за генерирање на звук од
роботот, вкукот може да биде на одредена фреквенција и времетраење
public static byte[] getBeepMessage(int frequency, int duration) {
byte[] message = new byte[6];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_NOREPLY; ( дефинирање на директна
команда после која не очекуваме повратна порака од роботот)
message[1] = LCPConstants.PLAY_TONE; ( дефинирање на тип на команда)
message[2] = (byte) frequency; ( дефинирање на фрекфенција)
message[3] = (byte) (frequency >> 8);
message[4] = (byte) duration; ( дефинирање на времетраење )
message[5] = (byte) (duration >> 8);
return message;
}

Повратна порака:
Byte 0: 0x02
Byte 1: 0x03 ( * тип на команда )
Byte 2: ( * статус бајт резултат 0 (нула) значи дека имаме успешна повратна порака, се
освен 0, значи грешка која треба да ја бараме во кодовите за грешка )

* Дефинирање на метода која генерира команда која го зема статусот на
батеријата на роботот.
public static byte[] getBatterylevelMessage() {
byte[] message = new byte[2];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_REPLY; ( дефинирање на директна
команда после која очекуваме повратна порака од роботот)
message[1] = 0x0B; ( дефинирање на типот на команда )
return message;
}
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Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x0 B ( * тип на команда )
Byte 2: ( * статус бајт )
Byte 3-4: Волтажа во миливолти

* Дефинирање на команда за земање на верзијата на оперативниот систем на кој
работи роботот
public static byte[] getFirmwareVersionMessage() {
byte[] message = new byte[2];
message[0] = LCPConstants.SYSTEM_COMMAND_REPLY; ( дефинирање на системска
команда после која очекуваме повратна порака од роботот)
message[1] = LCPConstants.GET_FIRMWARE_VERSION; ( дефинирање на типот на
командата)
return message;
}

Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x88 ( * тип на команда )
Byte 2: ( * статус бајт )
Byte 3: Малата верзија на протоколот
Byte 4: Големата верзија на протоколот
Byte 5: Мала верзија на оперативниот систем
Byte 6: Голема верзија на оперативниот систем

* Дефинирање на метода која генерира команда за превземање на информации за
роботот, како неговото име слободна меморија
public static byte[] getDeviceInfo() {
byte[] message = new byte[2];
message[0] = LCPConstants.SYSTEM_COMMAND_REPLY; ( дефинирање на системска
команда после која очекуваме повратна порака од роботот);
message[1] = (byte) 0x9B; ( дефинирање на типот на командата)
return message;
}
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Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x9 B ( * тип на команда )
Byte 2: ( * статус бајт )
Bytes 3 - 17: Името на роботот (14 карактери )
Bytes 18-24: BT адреса
Byte 25: LSB од Bluetooth јачината на сигналот
Byte 26:
Byte 27:
Byte 28: MSB of Bluetooth signal strength
Byte 29: LSB слободното место од Flash меморијата of free user FLASH
Byte 30:
Byte 31:
Byte 32: MSB слободното место од Flash меморијата of free user FLASH

* Дефинирање на метода која генерира команда за активирање на постоечка
програма на роботот, влезен параметар е името на програмата
public static byte[] getStartProgramMessage(String programName) {
byte[] message = new byte[22];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_NOREPLY; ( дефинирање на системска
команда после која очекуваме не повратна порака од роботот);
message[1] = LCPConstants.START_PROGRAM; ( дефинирање на типот на командата)
for (int pos=0; pos<programName.length(); pos++)
message[2+pos] = (byte) programName.charAt(pos);
message[programName.length()+2] = 0;
return message;
}

Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x00 ( * тип на команда )
Byte 2: ( статус бајт)
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* Дефинирање на метода која генерира команда за стопирање на моментално
активна програма на роботот
public static byte[] getStopProgramMessage() {
byte[] message = new byte[2];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_NOREPLY; ( дефинирање на директна
команда после која очекуваме не повратна порака од роботот);
message[1] = LCPConstants.STOP_PROGRAM; ( дефинирање на типот на командата)
return message;
}

Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x01 ( * тип на команда )
Byte 2: ( статус бајт)

* Дефинирање метода која генерира команда за земање на името на моменталната
програма која е активирана на роботот
public static byte[] getProgramNameMessage() {
byte[] message = new byte[2];
message[0] = LCPConstants.DIRECT_COMMAND_REPLY; ( дефинирање на директна
команда после која очекуваме повратна порака од роботот);
message[1] = LCPConstants.GET_CURRENT_PROGRAM_NAME; ( дефинирање на типот на
командата)
return message;
}

* Дефинирање метода која генерира команда за префрлање на податоци од уред во
меморијата на роботот
public static byte[] getOpenWriteMessage(String fileName, int fileLength) {
byte[] message = new byte[26];
message[0] = LCPConstants.SYSTEM_COMMAND_REPLY; ( дефинирање на системска
команда после која очекуваме повратна порака од роботот)
message[1] = LCPConstants.OPEN_WRITE; ( дефинирање на типот на командата)
for (int pos=0; pos<fileName.length(); pos++)
message[2+pos] = (byte) fileName.charAt(pos);
message[fileName.length()+2] = 0;
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message[22] = (byte)
message[23] = (byte)
message[24] = (byte)
message[25] = (byte)
return message;

fileLength;
(fileLength
(fileLength
(fileLength

( дефинирање на големина на фајлот )
>>> 8);
>>> 16);
>>> 24);

}

Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
Byte 1: 0x81 ( * тип на команда )
Byte 2: ( статус бајт)
Byte 3: Статус на управувачот
* Откако роботот ќе врати повратна порака, потребно е затворање на каналот на
комуникација откако ќе заврши трансферот на фајлот, ако комуникацијата не биди
затворена од корисникот, оперативниот систем сам ќе ја затвори комуникацијата

Типови на фајлови користени за префрлање кон роботот.
•

Префрлување на програма Upload programs

•

Префрлување на графика Upload graphics *.ric

•

Префрлување на звук Upload sound

•

Префрлување на даталог фајл Upload datalog files

*.rxe

*.rso
*.rdt

* Дефинирање метода која креира команда за одржавање на роботот во активна
состојба, поради штедење на батерија роботот по одредено време неактивност се
исклучува
public static byte[] getKeepRobotAliveMessage() {
byte[] message = new byte[2];
message[0] = LCPConstants.SYSTEM_COMMAND_REPLY; ( дефинирање на системска
команда после која очекуваме повратна порака од роботот);
message[1] = 0x0D; ( дефинирање на типот на командата)
return message;
}

Повратна порака:
Byte 0: 0x02 ( дефинирање на повратна порака )
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Byte 1: 0x0D ( * тип на команда )
Byte 2: ( * статус бајт )
Byte 3-6: Моменталното време на спиење во милисекунди ( заради штедење на батерија
роботот оди во мод на спиење ако не е активен одредено време )
* Објаснување, заради чување на батерија роботот по одреден период на неактивност се
исклучува, времето на неактивност може да биде сетирано од страна на корисникот или
може да биде исклучено, командата го буди роботот и го продолжува времето на
неактивност, се користи во случаи кога не сакаме роботот да биди исклучен.
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4.4.5 Пораки за грешка ERROR MESSAGE BACK TO THE HOST:
Пораките т.е кодовите на грешка се користат за откривање на проблем при
комуникацијата помеѓу роботот и Android уредот, ова е единствениот начин да дознаеме
дека нашата порака е примена без проблем или не.
Кодот на грешка можеме да го читаме од повратната порака од роботот, треба да
обрнеме внимание на третиот бајт, т.е бајтот за статус. Во нормални случаи статус бајтот
во поралата е 0, тоа значи дека комуникацијата и парсирањето на пораката се одвивала без
проблеми, во секој друг случај ако имаме код различен од нула тоа значи дека постои
грешка во комуникацијата или пратената порака не е во посакуваниот формат. Во таков
случај треба да ба бараме кодот во листата на пораки за да го дознаеме постоечкиот
проблем.
Листа од сите статуси на грешки, следниве пораки за грешки можеме да ги добиеме
назад во порака од NXT робот:


Чекање, комуникациска трансакција во тек - 0x20



Специфицираното поштенско сандаче е празно - 0x40



Барањето не успеа ( специфицираниот фајл не постои ) - 0xBD



Непознат код за команда - 0xBE



Непознат пакет - 0xBF



Податокот содржи вредности надвор од опсегот - 0xC0



Грешка во комуникацијата - 0xDD



Нема слободна меморија во комуникацискиот бафер - 0xDE



Специфицираниот канал/конекција не е валидна - 0xDF



Специфицираниот канал/конекција не е конфигурирана или е зафатена - 0xE0



Нема активна програма - 0xEC



Нелегална големина специфицирана - 0xED



Нелегално ИД на поштенско сандаче е специфицирано - 0xEE



Обид за пристап до невалидно поле од структура - 0xEF



Специфицираниот влез или излез е невалиден - 0xF0



Недоволно меморија - 0xFB



Лош аргумент - 0x81



Нема слободно место - 0x82
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Нема повеќе фајлови - 0x83



Очекуван е крај на фајлот - 0x84



Крај на фајлот - 0x85



Фајлот не е линеарен - 0x86



Фајлот не е најден - 0x87



Управувачите се затворени - 0x88



Нема линеарен простор - 0x89



Неидентификувана грешка - 0x8A



Фајлот е зафатен - 0x8B



Нема бафери за пишување - 0x8C



Спојувањето не е можно - 0x8D



Фајлот е полн - 0x8E



Фајлот постои - 0x8F



Модулот не е најден - 0x90



Надвор од опсег - 0x91



Илегално име на фајл - 0x92



Илегален управувач - 0x93
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5. Bluetooth технологија
Bluetooth е безжична технологија за размена на податоци преку релативно мали
дистанци. Bluetooth уредот може да биде имплементиран во компјутери, мобилни
телефони, роботи, дигитални камери, инт.
Користејќи специјална радио фреквенција за трансфер на податоци креира мрежа
со краток размер. Мрежата е безбедна и може да биде конектирана со седум уреди во исто
време. Bluetooth заменува голем број на кабли, оваа технологија ќе се користи во
практичниот пример, преку Bluetooth ќе се остварува комуникација помеѓу роботот и
Android уред при што ќе се праќаат и примаат податоци.
Bluetooth е протокол кој користи master-slave структура. Како што наведовме
master уредот може да комуницира со седум други уреди во мрежа која се наредува piconet
( компјутерска мрежа која користи Bluetooth технологија ) . Уредите во мрежата можат да
менуваат улоги по одобрение на уредите.

5.1 Користење на Bluetooth
Tехнологијаta е примарно дизајнирана да троши мало количество на енергија, затоа
е идеална за мобилни уреди и роботи кој се ограничено со мали батерии. Бидејќи се
користи радио комуникација системите не треба да видат во визуелна линија за да можат
да остварат комуникација помеѓу себе.
Како што наспоменавме оваа технологија нема голем домет на видливост, уредите
не можат да бидат премногу оддалечени, резултатот ќе би бил прекин на комуникацијата.
5.2 Интеграција на Bluettoth во NXT роботот
Lego NXT роботот користи Bluetooth адаптер за безжична комуникација со следната
спецификација:


CSR BlueCoreTM 4 v2.0 чип +EDR систем



Овозможена Serial Port Profile (SPP)



Внатрешен 47 KByte RAM



Надворешен 8 MBit FLASH



Работна фрекфенција 26 MHz
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NXT коцката овозможува Bluetooth конекција со три уреди слика 10, во истото
време но не може да комуницира со сите уреди наеднаш т.е само со еден. Оваа
функционалност е имплементирана користејќи Serial Port Profile ( SPP ), што претставува
безжичен сериски порт.
Преку Bluetooth можеме да праќаме команди до роботот користејќи го LCP
протоколот. На овој начин ние можеме да праќаме команди со кој ги управуваме
моторите, читаме податоци од сензори, земаме информации од роботот како, нивото на
батеријата, верзија на оперативниот систем, извршуваме програми со извршуваме звучни
фајлови кој се наоѓаат на меморијата на роботот. итн.
За да комуницираме помеѓу двата уреди најпрво мора Bluetooth адаптерите да се
вклучени, апликацијата која разменува податоци преку Bluetooth мора да има механизми
за предупредување на корисникот во случаи кога нема достапен Bluetooth адаптер или
уредот е недостапен.

Слика 10. Приказ на Bluetooth комуникација со повеќе уреди
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Поради поголема оптимизација и штедење на енергија од страна на Bluetooth
адаптерот имплементирана е технологија Bluetooth Class II тоа значи дека роботот може да
комуницира на дистанца од 10 метри.
Bluetooth функционалноста во NXT коцката е сетирана како master/slave
комуникациски канал. Ова значи дека во комуникацијата еден од уредите ќе биди master (
најчесто тој што ја почнува прв комуникацијата ), додека другиот уред ќе биде slave.
Master уредот може да комуницира со еден Slave уред во моментот, тоа значи дека
ако друг Slave уред ( Slave 3 ), сака да комуницира и праќа податоци со NXT роботот,
Master роботот нема да ги евалуира пораките и податоците пратени кој него од Slave 3
уредот се додека каналот не биде префрлен на комуникација со Slave 3.
NXT не може да ја игра функционалноста на Master и Slave истовремено бидејќи
може да доведе до губење на податоците. Поради тоа оваа функционалност е
оневозможена во NXT оперативниот систем
Конекцијата со другите Bluetooth уреди се случува преку канали. NXT Lego има
достапни четири конекциски канали кој се користат за Bluetooth комуникација. Каналот 0
секогаш се користи од Slave NXT уредот во комуникацијата со Master NXT, додека
каналите 1,2, и 3 се користат за постоечките конекции на Master уредот со останатите
Slave уредот.
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5.3 Креирање на Bluetooth конекција со NXT робот
Остварувањето на Bluetooth комуникација помеѓу Android уредот и NXT роботот е
првата и најважната функционалност на апликација, се додека нема креирано
комуникација помеѓу уредите Android апликацијата нема никаква функционалност.

Слика 11, приказ на дијаграм со чекори потребни за Bluetoot комуникација со робот
За да се оствари комуницираме со NXT Lego роботот потребни се неколку
остварување т.е активирање на неколку својства на роботот , следно ќе ги опишеме
чекорите( слика 11):
Чекор 1. Активирање на Bluetooth адаптер на Android уредот, во случај адаптерот
да не е активиран, апликацијата го проверува тоа и го предупреди корисникот со следната
порака ( слика 8 ), пораката е генерирана од Android оперативниот систем. Со кликање на
Yes копчето, Bluetooth адаптерот автоматски се активира и ние можеме да бараме
достапни Bluetooth роботи. Откако ќе виде активиран Bluetooth адаптерот се појавува
диалогот ( слика 12 )
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Слика 12, Диалог кој предупредува дека Bluetooth адаптерот не е активиран
Чекор 2, откако Bluetooth адаптерот е активен ни се појавува диалогот за барање на
достапни роботи ( слика 9 ). Со кликање на копчето Барај се извршува барање на достапни
роботи во околината на телефонот т.е во дометот на Bluetooth ( Слика 13 ), откако
апликацијата ќе најде достапен робот неговата MAC адреса се листа во диалогот, за да
извршуваме конекција со кликнеме на MAC адресата, со ова се започнува креирање на
нова Bluetooth конекција помеѓу роботот и Android уредот, ако комуникацијата заврши без
проблеми можеме нормално да започнеме со работа на апликацијата.

Слика 13, Диалог за барање и конекција со NXT робот
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Чекор 3, за да го најдеме роботот и да започнеме конекција со него потребно е
вклучување на Bluetooth адаптер на роботот, во случај ако Bluetooth адаптерот на роботот
не е вклучен добиваме грешка која ни појаснува дека нешто не е во ред со конекцијата,
секако истата грешка се појавува во случаи кога роботот е не активен (исклучен) на
почетокот или за време не комуникација со апликацијата.

Слика 14, Приказ на диалог кој прикажува порака кога имаме проблеми со Bluetooth
комуникацијата
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6. Процеси и нишки во Android
За да знаеме како JLego библиотеката е имплеметирана во една Android апликација
мора да сме запознаени со процеси и нишки за што служат и како тие комуницираат
помеѓу себе. Во апликациите за управување со Lego NXT роботот неопфодно е креирање
и работа со нишки токму поради тоа ќе дефинираме што е нишка, која е разликата помеѓу
нишка и процесс и зошто се толку неопфодни.
Секоја Android апликација е составена од процеси и нишки, во нашата пример
апликација користиме процеси и нишки за комуникација и размена на податоци со
роботот. Кога корисникот стартува апликација, Android системот стартува нов Linux
процес за апликацијата и една нишка за извршување. Сите компоненти на една апликација
работат со еден процес и една нишка наречена главна нишка или ( mail thread ),
користењето на една нишка може да создаде додатни проблеми за кој ќе дискутираме
малку подоцна.
Ако некоја компонента од апликацијата стартува и таа веќе постои во процесот, таа
е стартувана во истиот процес и ја користи истата нишка за извршување. Ако имаме
потреба можеме да креираме посебни компоненти во апликацијата да се извршуваат во
посебни процеси, исто така можеме да креираме повеќе нишки во еден процес, поради
причини кој ќе ги дискутираме малку подоцна.
Android може да донесе одлука за затворање на одреден процес кога меморијата е
на ниско ниво и му е потребана на процес кој има поголем приоритет за вршење на услуги
на корисникот.
Во случај кога процесот е “убиен” од страна на оперативниот систем, ги губи сите
податоци кој беа зачувани во меморијата, поради ова има посебни настани
имплементирани во компонентите кој се активираат во моментот кога некоја апликација
се уништува, со помош на ова можеме да ги зачуваме некој чувствителни податоци.
Толку тие настани ги користиме во нашата апликација, во случаи на пауза или
исклучување на апликацијата ние ја уништуваме комуникацијата со роботот со цел
чување на батерија.
Како Android одлучува кој процес ќе биде убиен ?
Секој процес има своја релевантност и приоритет за корисникот, овие оценки ги
креира оперативниот систем, пример не е логично апликација која е активна на екранот на
корисникот да биде исклучена наместо некоја која работи во позадина.
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6.1 Нишки
Нишките имаат главна улога во комуникација и размената на податоци со роботот,
апликацијата користи повеќе нишки кој напоредно работат и разменуваат податоци
измеѓу нив.
Кога апликацијата е лансирана системот креира нишка за извршување на
апликацијата. Оваа нишка игра клучна улога, задолжена е за акции на компонентите на
интерфејсот. Системот не креира нови ништи за сите компоненти, сите тие се раководат
од една нишка. Пример кога корисникот ќе допре копче на екранот нишката го повикува
настанот за допир и креира порака во листата на чекање на настани.
Ако нашата апликација е оптоварена и користи една нишка, овој модел на работа
може да доведе до лоши перформанси на апликацијата. Ако извршуваме операции со база,
операции со уреди на интернет мрежата и чекаме за повик од сервер, во тие моменти
нишката не е активна т.е блокирана, ако гледаме од перспектива на корисникот,
апликацијата ќе биде блокирана се додека нишката не се одблокира и не добие повратна
порака.
Ако нишката е блокирана повеќе од 5 секунди корисникот ќе добие порака дека
апликацијата е блокирана, во овој момент корисникот има две опции, да чека нишката да
стане слободна или да го прекинеме работењето на апликацијата. Поради овој проблем
користиме повеќе нишки при што нема да добиваме вакви пораки.

6.2 Multythreading
Изразот „Multythreading“ се однесува на две или повеќе задачи кои се извршуваат
во една апликација. Нишката (thread) е независна патека на извршување во склоп на една
апликација. Повеќе нишки можат да се извршуваат конкурентно во една апликација.
Секоја нишка во Јава се креира и контролира од класата java.lang.Thread. Android
апликацијата може да има многу нишки, истите се извршуваат конкурентно (паралелно) и
истите можат да работат асинхроно или синхронизирано.
Во апликациите што комуницираат со роботот неопходно е користење на повеќе
нишки кој истовремено комуницираат измеѓу себе и роботот разменувајќи информации и
команди.
Разлики и предности „Multythreading“-от има неколку предности над „Multyprocessing“
(мултипроцесирање) како што се:
- Нишките се „полесни“ од процесите
- Нишките го користат истиот адресен простор така да истите може да делат исти
податоци или извршен код
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- Менувањето на контекстот помеѓу нишките обично не е толку потребен како што е
помеѓу процесите
- Барањата на нишките за интеркомуникација е релативно помала од онаа за
интеркомуникација на процесите
- Нишките овозможуваат различни задачи да се извршуваат конкурентно (паралелно)

6.3 Комуникација на Android со NXT Робот
Заради одвивање на безбедна Bluetooth комуникација помеѓу двата уреди во
Android имаме потреба од комуникација помеѓу повеќе нишки. Во проектот за управување
на Lego робот имаме две нишки, првата нишка е потреба за интерфејсот т.е пратење која
акција е кликната од страна на корисникот. Втората нишка се користи за комуникација со
роботот т.е праќање и примање на пораки кон и од роботот и одржување на
комуникацијата со роботот.

Слика 15, приказ на комуникација помеѓу две нишки
На слика 15 прикажан е диаграм кој опишува комуникација и размена на пораки
помеѓу две нишки. Нишка 1 претставува нишката на корисничкиот интерфејсот т.е
контролира која акција ја изврши корисникот, нишка 2 претставува нишката за
комуникација со роботот.
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На сликата е опишан процесот на комуникација т.е размена на пораки помеѓу двете
нишки. Бројките на сликата го опишуваат цел процес на размена на потатоци.
 Чекор 1, откако корисникот ќе направи акција на екранок, ништа1 прави анализа
на акцијата и според тоа што е кликнато комуницира со JLego библиотеката и
праќа порака до нишка 2.
 Чекор 2, нишка два ја чита пораката пратена од нишка 1, во зависност од пораката
таа прави комуникација со роботот и преку отворениот Bluetooth канал му праќа
порака на роботот.
 Чекор 3, роботот ја чита пристигнатата порака, во зависност од пораката ( дали е
системска или директна и дали очекуваме повратна порака ) роботот донесува
одлука дали да прати порака или не, ако роботот вратика пораката тогаш праќа
повратна порака до нишка 2, ништа 2 ја прима пораката и ја праќа до нишка 1.
 Чекор 4, нишка 1 ја прима пораката пратена од ништа 2, во зависност од пораката
нишка 1 прави акција според која корисникот го гледа резултатот во зависност од
направената претходна акција.

6.4 Класа Hаndler
Hangler претставува класа од која креирање објекти со кој е овозможено испраќање
и процесирање на пораки кон нишка. Секој handler објект може да биде асоциран само со
една нишка и нејзините пораки. Кога креираме нов handler тој се поврзува со нишката која
го креира, од тој момент handler ќе носи пораки до нишката се додека нишката е активна.
пораките кој доаѓаат од handler до нишката се чуваат во посебен дел наречен ред на
пораки, секоја од пораките се прима и се обработува од нишката.
Кога праќаме порака до handler објектот, пораката може да се процесира веднаш т.е
кога ќе дојде на ред во редот на пораките, или можеме да сетираме закаснување на
извршувањето на пораката
Кога процес е креиран за нашата апликација, главната нишка е фокусирана да ги
обработува пораките кој доаѓаат во редот на пораки тоа значи обработување на објектите
од повисокото ниво како што се објектите activities, broadcast receivers итн. и диалозите
кој ги креираат тие.
Програмерот може да креира класа која ќе креира нишка во позадина која ќе
комуницира со главната нишка на апликацијата преку handler. На овој начин комуницира
главната нишка на нашата апликација со нишката креирана за комуникација и управување
на роботот.
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6.5 Message Queue
Message Queue ( ред на чекање на пораки ) претставува класа од која креираме
објекти кој служат за чување листа од пораки кој се пратени до одредена нишка. Пораките
можат да се листаат и пристапат со помош на друг објект наречен Looper. На овој начин
ако одредена нишка добива голем број на пораки тие пораки се чуваат во ред на чекање и
се извршуваат според редот кој до добиле.

Слика 16, прикажан е дијаграм кој ја објаснува функцијата на Message Queue
Слика 16 ја прикажува целосната слика ја праќање на пораки, нивно чување во
редот на чекање и обработка од Looper. Функционалност на чување на пораки е
автоматска тоа значи дека во моментот кога handler објектот праќа порака до нишката
пратената порака прво оди во редот на чекање, во моментот кога ќе дојди редот на
пораката таа почнува да се обработува. Ако сакаме овие пораки да ги обработуваме или
листаме пред да дојде нивното време за процесирање тогаш користиме објект од тип
Looper.

61

Магистерски Труд Никола Поповски: Изработка на JLego библиотека за развивање на Android
апликации за комуникација и управување на Lego Nxt Rоботски систем

7. Користење на JLego библиотеката во практичен пример
Користејќи ја JLego библиотеката, креиравме три практични пример апликации со
кој ги откриваме сите функционалности и можности на библиотеката. Следно подетално
ќе навлеземе во пример апликацијата за работа со сензори каде што детално ќе биде
опишан процесот на праќање и читање на пораки од роботот. Примерот ќе биде опишан во
неколку чекори:
1. Чекор: Креирање на објект од тип Sensor
* Класа која се користи за дефинирање на функционалностите за работа со сензори
public class JLegoMain extends Activity implements BTConnectable {
* Креирање на објект од класата сензор со парамерти кој го опишуваат однесувањето на
сензорот, влезен порт, мод на работа и тип на сензор
Sensor sensor1 = new Sensor(InputPort.PORT_3, SensorMode.BOOLEAN,
SensorType.SWITCH);

2. Чекор: Креирање на настан клик на копче и дефинирање на акција која ќе се
извршува при активирање на настанот
* Методот addListenerOnButtins креира настани кој ќе се извршат при клик на копче
public void addListenerOnButton()
* Во методот креирани се методи за секое копче на екранот
* calibrateImgButton претставува копчето за калибрирање на сензорот
calibrateImgButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
* Откако ќе се кликни копчето се праќа порака до нишката која комуницира со роботот,
како влезен параметар ги праќаме сензорите кој ги калибрираме
sendSensorMessage(0, true, sensorSwitch);
sendSensorMessage(0, true, sensorSound);
}
});
* touchImgButton претставува копчето за земање на вредност од сензорот за допир
touchImgButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
sendSensorMessage(0, false, sensorSwitch);
}
});
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* soundImgButton претставува копчето за калибрирање на сензорот
soundImgButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
sendSensorMessage(0, false, sensorSound);
}
});

3. Чекор: Праќање на порака до нишката задолжена за комуникација со роботот
* Метода која се користи за праќање на порака до нишката која комуницира со роботот
public void sendSensorMessage(int delay, boolean messageType, Sensor sensor){
Bundle myBundle = new Bundle();
* Проверка дали пораката е за калибрирање на сензор или земање на вредноста на
сензорот
if (messageType)
myBundle.putInt("message", LCPConstants.CALIBRATE_SENSOR);
else
myBundle.putInt("message", LCPConstants.GET_SENSOR_VALUE);
myBundle.putByte("sensorType", sensor.getSensorType());
myBundle.putByte("port", sensor.getPortSensor());
* Праќање на пораката до другата нишка
Message myMessage = myHandler.obtainMessage();
myMessage.setData(myBundle);
if (delay == 0)
btcHandler.sendMessage(myMessage);
else
btcHandler.sendMessageDelayed(myMessage, delay);
}

4. Чекор: Примање на пораки
* Класа која креира нишка за комуникација со роботот
public class BTCommunicator extends Thread {
* Метода за примање на пораки
final Handler myHandler = new Handler() {
@Override
public void handleMessage(Message myMessage) {
* Во зависност од типот на пораката се повикува метод
int message = myMessage.getData().getInt("message");
switch (message) {
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* Во случај на калибрирање на сензори се праќа порака до роботот со кој се калибрира
сензорот
case LCPConstants.CALIBRATE_SENSOR:
myMessage.getData().getByte("sensorType");
sendSensorMessage(myMessage.getData().getByte("port"),myMessage.getData()
.getByte("sensorType"), true);
break;
* Во случај кога имаме земање на вредноста на сензор се повикува команда која праќа
порака до роботот
case LCPConstants.GET_SENSOR_VALUE:
sendSensorMessage(myMessage.getData().getByte("port"),myMessage
.getData().getByte("sensorType"), false);
break;
* Метода кога праќа порака до роботот, во зависност од типот се праќа порака за
калибрирање или за земање на пораки, порака се праќа за сите поврзани сензори на
роботот
private void sendSensorMessage(byte port, byte type, boolean messageType) {
byte[] message = null;
for (Sensor addedSensor : Sensor.listConnectedSensors) {
if (addedSensor.getPortSensor() == port){
if (messageType)
message = addedSensor.calibrate();
else
message = addedSensor.returnSensorValue();
}
}
if (message != null) {
sendMessageAndState(message);
}
}

* Метода праќање на порака низ Bluetooth каналот креиран при конекцијата на Lego и
Android уредот
public void sendMessage(byte[] message) throws IOException {
if (nxtOutputStream == null)
throw new IOException();
// send message length
int messageLength = message.length;
nxtOutputStream.write(messageLength);
nxtOutputStream.write(messageLength >> 8);
nxtOutputStream.write(message, 0, message.length);
}
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* Метода кога ги прифаќа пратените пораките од роботот и соодветно ги обработува
private void dispatchMessage(byte[] message) {
switch (message[1]) {
case LCPMessage.GET_INPUT_VALUES:
byte sensorPort = message[3];
byte sensorType = message[6];
if (Sensor.listConnectedSensors.size() > 0){
for (Sensor sensor : Sensor.listConnectedSensors) {
if (sensor.getSensorType() == sensorType &&
sensor.getPortSensor() == sensorPort){
sensor.setLastValue(String.valueOf(message[12]));
}
}
}
if (message[6] == 1){
sendState(LCPMessage.GET_INPUT_VALUES);
}
if (message[6] == 7){
sendState(LCPMessage.GET_INPUT_VALUES);
}
break;
* Метода која припаѓа во JLego Класата, се користи за читање на пораките пратени од
роботот и соодветно
final Handler myHandler = new Handler() {
@Override
public void handleMessage(Message myMessage) {
switch (myMessage.getData().getInt("message")) {
case LCPMessage.GET_INPUT_VALUES:
textTouchValue.setText(sensorSwitch.getLastValue());
textSoundValue.setText(sensorSound.getLastValue());
break;
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8. Поставување на околина за работа со JLego
За да развиваме Android апликации со помош на JLego библиотеката потребни ни
се неколку алатки:


Развојна околина



Инсталирање на Android SDK



Инсталирање на Java JRE или Java JDK

8.1. Eclipse Развојна Околина за развивање на Android апликации
Eclipse претставува развојна околина со чија помош можеме да креираме
апликации во повеќе програмски јазици. Eclipse ( слика 17 ) подржува повеќе програмски
јазици, секој програмски јазик има посебна околина за развивање на апликации. Оваа
можност е возможна бидејќи во Eclipse може да се инсталираат надворешни алатки (
plugins ) кој ја прилагодуваат развојната околина со алатки и прозорци според потребите
на програмскиот јазик.

Слика 17, логото на Eclipse
Повеќето алатки достапни за Eclipse се бесплатни и можат да се превземаат од
маркетот на Eclipse. Ниедна верзија на Eclipse директно не подржува развивање на
Android апликации, за да развиваме Android апликации потребна ни е алатка која ќе ни ја
олесни работата, таква алатка е ADT ( Android Developers Tool ) алатката за Eclipse.
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Алатката потполно бесплатно можеме да ја превземеме од маркетот на Eclipse. Со помош
на алатката ние можеме да креираме и развиваме Android апликации потполно бесплатно.
Елементите од кој е составена алатката и зошто се користат ќе ги разгледаме во следното
поглавје.
Eclipse претставува најпопуларна алатка за развивање на апликации помеѓу
програмерите пред се поради големата флексибилност и лесната проширливост на
капацитетот на околината. На краток период повеќе пати годишно верзијата на Eclipse се
зголемува со инвентивни имиња, моменталната верзија е Eclipse Kepler.

8.2 ADT алатка за развој на Android апликации
ADT ( Android Developers Tool ) претставува додаток за Eclipse околина за
развивање на Android апликации. Алатката ги зголемува капацитетите на Eclipse и го
олеснува креирањето и развивањето на нов Android проект, додатокот е опремен со многу
алатки кој ни помагаат при разввањето на апликации. Начинот на инсталирање на
алатката на релативно едноставен и брз.
Како дел од додатокот е алатка за дизајнирање на интерфејс на апликацијата (
слика 18 ). Алатката работи на принципот ( drag and drop ). Со користење на алатката се
намалува времето за развивање на апликациите. Алатката ни овозможува додавање
компоненти по наш извор со што се генерира XML фајл компатибилен со верзијата на
Android за кој е наменет проектот.

Слика 18, алатка за креирање на кориснички интерфејс
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Интегриран во ADT е Android симулаторот, што претставува алатка за симулирање
на функционирањето на апликацијата наместо да користиме мобилен уред нашите
апликации можеме да ги тестираме на симулаторот. Симулаторот може да ги симулира
повеќето функционалности на апликацијата но нормално е дека не може потполно да го
замени тестирање на апликацијата на вистински уред.

8.2.1 Инсталирање на ADТ
Како што напоменавме, Eclipse директно не подржува развивање на Anroid
апликации поради тоа треба да инсталираме надворешна алатка со чија помош ќе
работиме на нашиот Android проект.
Ако сакаме да инстaлираме нова алатка ( plugin ) во Elipse ги следиме следните
чекори:
Чекор 1. Кликаме на главното мени Help -> Install New Software, се појавува диалог за
инсталирање на нови алатки (слика 5)
Чекор 2. Кликаме на копчето Add што го внесуваме следниот линк и кликаме ок
Линк https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
Чекор 3. Откако ќе ги направиме претходните чекори ќе ни се прикажат кој алатки се дел
од Android plugin ( Developer Tools, NDK plugins ), со селектирање на алатките кој сакаме
да ги инсталираме го финишираме овој процес, најдобра во овој чекор е селектирање на
сите алатки достапни во диалогот
Чекор 4. Кликаме Next и со тоа го финишитаме инсталирање на алатката, откако алатката
ќе се инсталира потребно е рестратирање на Eclipse
Чекор 5. За да провериме дали инсталацијата е во ред кликаме на главното мени Window,
ако алатката е инсталирана треба да ви видиме следните под менија


Андроид SDK Manager



Android Virtual Device Manager



Run Android Link
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слика 19. Диалог за инсталирање на нови алатки во Eclipse

8.3 Инсталирање и поставување на Android SDK
Инсталирање и поставувањето на Android SDK претставува релативно едноставен
провесот кој ќе го опишеме во неколку чекори.
Алатката ADT која ја инсталиравме во Eclipse треба да се поврзи со Android SDK
со цел да може да ги користи сите нејзини библиотеки и додатни алатки. За да ја
инсталираме алатката треба да ги следиме следните чекори:
Чекор 1. Android SDK треба да ја превземеме од следниот линк,
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
Чекор 2. После превземањето треба да ја инсталираме апликацијата
Чекор 3. Поврзување на ADT Eclipse алатката со SDK, тоа го правиме со посочување на
локацијата каде е инсталирана SDK, од главното мени избираме Window -> Android SDK
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Manager ( слика 20 ). SDK Manager служи за ажурирање, инсталирање и бришење на
пакети библиотеки и алатки потребни при работата со Android апликации. За изработката
на апликацијата потребна е 2.2 верзија од Android.
Овој чекор претставува финален чекор со што ја имаме сетирано околината и
можеме да почнеме со развивање на Android апликации.

Слика 20, диалог за инсталирање на пакети на Android
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8.4 Дебагирање на Android апликации на мобилен уред
Дебагирањето претставува процес на наоѓаре на грешки преку извршување на
апликацијата чекор по чекор. Тестирањето и дебагирањето на нашите апликации можеме
да го правиме на два начини, со користење на симулатор и со користење на вистински
Android уред. За да можеме да ги користиме сите функционалности на уредот
апликациите изработени со JLego ги тестиравме на вистински уред.
Следно ќе прикажеме како да поврзиме вистински уред со развојната околина:
Чекор 1, Активирање на мод на дебагирање на уредот, го правиме следното Settings ->
Applications -> Development -> USB debugging ( Слика )

Слика 21, диалог за активирање на дебагирањето на телефон
Чекор 2, Конектирање на телефонот преку USB со компјутерот каде што имаме
инсталирано развојна околина,

Слика 22, диалог за дефинирање на конфигурацијата за дебагирање
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Чекор 3, Креирање конфигурација за дебагирање на уред, од главното мени избираме Run
-> Debug Configurations ( Слика ), каде што креираме нова конфигурација за нашиот
проект, во табот Target избираме Always Target Selection Mode.
Чекор 4, Дебагирање на апликацијата, од главното мени одбираме Run -> Debug, се
појавува диалог ( Слика ), од каде го одбираме уредот на кој сакаме да ја дебагираме
нашата апликација, истите чекори можеме да ги правиме и кога сакаме да ја извршиме
нашата апликација без дебагирање. Со кликање ОК апликацијата ќе се активира на
селектираниот уред.

Слика 23, диалог за селектирање на уред на кој ќе се тестира апликацијата
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8.5 Приказ на Andorid апликации изработени со JLego
8.5.1 Контрола и управување на мотори
Управувањето и контрола на моторите овозможено e од JLego библиотеката, со
помош на библиотеката изработена е пример апликација ( слика 24 ), која овозможува:


целосна контрола на моторите, движење во повеќе насоки



контрола на брзината на движење



избирање на број на активни мотори кој можат да бидат управувани во тој момент



начин на движење на моторите т.е модови со кој избираме повеќе начини за тоа
како ќе се однесуваат моторите.

Слика 24, диалог за контрола и управување на моторите
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8.5.2 Работа со сензори
JLego библиотеката овозможува работа со сензори, за да комуницираме со
сензорите и да ги земаме нивните вредности напрво потребно е калибрирање на
сензорите. Калибрирањето претставува сетирање на параметри на сензорот како
одредување на кој порт е поврзан сензорот, сетирање тип на сензор, сетирање модот на
сензор според кој сензорот ќе работи и ќе се однесува.
Во пример апликацијата опишуваме работа со два типови на сензори, сензор на
допир и сензор на звук. Десно од кончињата за сензор се наоѓаат полињата каде што ги
прикажуваме вредностите на сензорот. На ист принцип може да се додадат нови типови на
сензори.
Сензорот за допир назад враќа вредност 0 или 1, во зависност од тоа дали е
притиснат или не. Вредноста на сензорот можеме да ја видиме во десното поле.
Сензорот за звук назад враќа вредности од -100 до 100, вредностите ги дава во
зависност од тоа јачината и фрекфенцијата на звукот кој го зема како влезен параметар.
Вредноста на сензорот можеме да ја видиме во десното поле.

Слика 25, приказ на функционалноста на работа со сензори
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8.5.1 Работа со функционалности на роботот
JLego библиотеката нуди разни функционалности за работа со роботот (слика 25):


генерирање на звучен сигнал на роботот



статус на батерија



земање на верзија на оперативниот систем



земање на името на роботот



стартовање на веќе постоечка програма на роботот



стопирање на веќе пуштена програма



префрлање на програма од телефонот до роботот

Слика 25, диалог Пример апликација за работа со основните функционалности на Lego
Brick
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На слика 26 прикажан е диалог кој се користи за префрлање на податоци од
телефонот до роботот


Селектирај робот копчето се користи за избирање на робот кон кој ќе праќаме
податоци



Селектирање на фајл копчето се користи се користи за избирање на фајлот кој
сакаме да го пратеме



Финалниот чекор е копчето префрли со што почнува процесот на префрлање на
податоците
Оваа функционалност се користи за префрлање на програм фајлови, звучни
фајлови кој потоа можеме да ги користиме.

Слика 26, диалог за префрлање на податоци
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Заклучок
Паметните уреди од нивното појавување до денес го изменија начинот на живот и
размислување на луѓето, ги користиме како платежни средства, го контролираме на
нашиот дом, контролираме роботи, проверуваме статус на витални органи на телото итн,
ги користиме за функционалности кој пред неколку години биле незамисливи.
Потенцијалот на паметните уреди уште не е целосно искористена тоа значи дека во
иднина ќе очекува уште повеќе иновации.
Потенцијалот и искористеноста на роботите во индустријата како и секој дневниот
живот на луѓето е мала. Роботите полека но сигурно влегуваат во нашето секојдневие,
нашите домови и индустријата, за неколку години роботите ќе започнат да ги заменуваат
луѓето кој работат во сложени и штетни работни околини, во вакви случаи вработениот ќе
има задача да комуницира и управува со роботот од безбедна локација преку паметен
уред.
Неизбежно е потребата од комуникација и интеграција на функционалностите на
повеќе типови паметни уреди, тоа е целта која ја постигнавме со овој труд и изработката
на JLego библитеката. Тоа што е постигнато со изработка на JLego библиотеката е
искористување на паметите телефони и интегрирање на друг паметен уред во случајот
Lego NXT робот, резултатот е зголемување на функционалноста и флексибилноста на
двата уреди, намалување на слабостите и лошите страни на уредите.
Главната идеја зад JLego библиотеката е секој програмер со мало познавање од
програмски јазик на лесен начин да може да креира Android апликација која ќе може да
комуницира и управува Lego NXT робот. Проектот изработен со JLego e флексибилен,
лесно проширлив, на едноставен начин се додаваат нови фукционалности, многу лесно
можеме да додадеме веб сервис и да комуницираме со база на податоци.
Ако ја разгледаме JLego библиотеката ќе видиме дека на лесен начин можеме да ја
проширеме библиотеката со нови функционалности слички, на пример додавање на нови
сензори, исто можеме да ги менуваме и моментално имплементираните функционалноти
според потребите кој ни се потребни.
Апликациите изградени со Android SDK имаат голема предност пред апликациите
изградени со cross platform како што е Mit App Inventor, најголема предност е во делот на
проширливоста и имплементацијата на технологии кој што cross platform рамките не ги
подржуваат, најважно од се е тоа што изработната на апликациите и сите алатки
користени за тоа е бесплатна.
Податоците кој ги добиваме од роботот до креираната Android апликација многу
лесно може да ги користиме за истражувачки цели, на лесен начин може тие да се чуваат
во база на податоци или да бидат споделени на преку веб сервис до некоја веб апликација.

77

Магистерски Труд Никола Поповски: Изработка на JLego библиотека за развивање на Android
апликации за комуникација и управување на Lego Nxt Rоботски систем

Комбинациите, можностите и користењето на JLego се бесконечни, иднината на
JLego e креирање на апликации кој ќе се користат за истражувачки цели каде што
потребно е безжична комуникација и обработка на податоците на лесен и едноставен
начин.
Во иднина ќе има повеќе вакви случаи на интеграција на повеќе паметни уреди,
можеме да замислиме управување на нашиот автомобил преку мобилен телефон, токму за
тоа се залага Jlego, преку интеграција на повеќе паметни уреди решаваме многу проблеми
кој настануваат со имплементирање на нови технологии. ж
Иновацијата и новите технологии нема да запрат ни во блиска иднина ние како
програмери и истражуваци треба да сме спремни за отворено размислување, само така ќе
дојдат идеи кој ќе ги решаваат проблемите на ова модерно општество од кој неизбешно
сме дел и самите ние.
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