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Sammanfattning

Först och främst introducerades vi till problemlösning genom att stycka ett komplicerat problem till
flera mindre delar. Vår arbetssätt blev naturligt iterativt med att en modell av kodändring följt av
testning av programkoden. Detta ledde till att vi snabbt nådde det önskvärda resultatet att roboten
lyckades följa den svarta linjen själv. Problemlösningen med hjälp av den iterativa arbetsmodellen
fungerade uppfattades av oss som väldigt lärorik och nyttig inför framtiden som ingenjörer.
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1. Inledning
Inför kommande studier som IT studenter på KTH är det nödvändigt med ett logiskt tankesätt och en
förmåga att kunna bryta ner större problem till små. Därför fick vi öva oss på just detta i en relativt
snarlik miljö.

1.1

Bakgrund

För att kunna lösa stora komplicerade uppgifter som ingenjör i arbetslivet påträffar krävs det en
förmåga att bryta ner probleme till mindre delar. I och med inriktningen på informationsteknik som just
mitt program, högskoleingenjör i datateknik, sker denna problemlösning i programkod.

1.2 Syfte och målsättning
Primär syftet med denna laboration var att kunna bryta ner ett storta problem till flera mindre och
därmed minska arbetsbördan samt arbetstiden. Just denna egenskap är en viktig egenskap för en
ingenjör vilket förklarar dess fokus i denna laboration.
Det sekundära syftet är att öva på att formulera problemlösning genom programkod, närmare
bestämt NXC inom LEGO Mindstorms miljö. Utöver detta var övningen till för att introducera oss till
ett konceptet parprogrammering.

2. Genomförande
Under genomgången bekantades vi med hårdvaran, det vill säga robotarna och datorn. Var
efter vi sedan fick tillgång till drivrutiner samt en utvecklingsmiljö för NXC. Programmet som vi
hade till uppgift att felsöka gick vi igenom i form av en form av parprogrammering där vi tre
byte plats vid tangentbordet hos datorn. Efter varje ändring av koden testkördes programmet
på roboten och efter feedback justerades koden. Vår arbetsmodell blev med andra ord iterativ.

3. Resultat
Det skrivna programmet resulterade i att roboten klarade av att följa den förbestämda linjen.
Flertalet kodändringar gjordes i det ursprungliga dessa finns lista i bilaga nummer 1.
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4. Analys
Felen i programmet var basala och kunde för det mesta snabbt observeras av oss i gruppen.
Majoriteten av felen var endast numeriska värden som var inkorrekta.
Ett problem stod ut ur mängden och det var en tillsynes underlig funktion/metod vid namn
dance. Vår första tanke var att denna var tänkt att hitta linjen som roboten hade till uppgift att
följa men detta antagande var fel var på vi beslutade att kommentera bort anropet till
funktionen/metoden.

5. Diskussion
Vår taktik var att gå igenom koden rad för rad och följa det logiska flödet i koden. Detta resulterade
i att i princip alla fel hittades inom kort. Eftersom de flesta felen i programkoden var av så basal
karaktär så hände det att vi missade att sensor ingången var fel vilket resulterade i en enorm
försening.
För att vara en leksak som man kan plocka upp på närmsta leksaksaffär så innehåller NXT med
språket NXC oväntat mycket potential och var därför mycket roligt att ”doppa tårna i”. Helt klart en
logisk övning som vi kommer ha nytta av i framtiden inför alla andra programvaru relaterade
problem vilka vi säkert kommer stötta på.

Referenser
Först och främst användes endast en enda källa och denna är listade nedan.


https://bilda.kth.se/courseId/10164/content.do?id=21060027 – Uppgifter,
föreläsningar
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Kommentarsblad – Bilaga #1

Dokument med relevanta kodändring av programmet vi fick tillhanda.
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