
MOBO, 2012 Lk 1

MOBO – mobiilne orienteerumine, selleks vajalikud eeltööd ja rakenduse kasutamine

MOBO on mobiiliga orienteerumine, mis on lahti kirjutatud lehel mobo.osport.ee. Kuna aga sealne 
lahtikirjutus  on  lähtunud  IT-alal  teadjainimese  seisukohast  (rakenduse  autor),  siis  on  järgnevalt 
toodud põhjalikum juhend, mis võiks abiks olla ka neile, kes kõiki arvutimaalima peensusi ei tea.

Põhimõte: 
Nutitelefonis (tahvelarvutis) oleva orienteerumiskaardi abil liigutakse orienteerumisrada pidi 
ja kontrollpunktide läbimine fikseeritakse niimoodi, et skaneeritakse sisse kontrollpunktis 
(KP-s) olev ruutkood.
Tegu on seltskondliku või õppimisotstarbelise tegevusega püsirajal. Kuna puudub kontroll ja 
võrdsed tingimused, siis ei ole tegemist ametliku võistlusega. 

Eeltingimused:
Seadmeks: Nutitelefon. 

Täpsemalt  -  Androidi  või  Windows  phone  süsteemiga  telefon  või  tahvelarvuti 
(Apple  iPad  ei  sobi  (Vahemärkus:  kui  tahad  arendajat  veenda,  et  ta  teeks  ka  iPAd 
rakenduse,  siis  võta  rahakott  kohe  selga,  aga  mitu  korda  odavam  oleks  endale  osta 
Androidiga seade ja rõõmustada, et keegi on sellise toreda asja tasuta valmis teinud)).
Seadmel peab olema kaamera (millisel pole?).
Seadmel peab olema internetiühendus (KP juures on loodetavasti mingi levi olemas).

Tarkvara: QR-koodi (ruutkoodi) lugeja + MOBO rakendus
QR koodi lugejaks nt tasuta QuickMArk Barcode Scanner (tootja Simpleact inc)

Seadme op.süsteemile sobivas kohas kasutajakonto!
Kui seade on Androidiga, siis peab olema Google konto.

Edasi järgnevad õpetused (Androidi korral):

1. Kuidas luua Google konto
2. Kuidas paigaldada QR lugeja
3. Kuidas paigaldada MOBO rakendus
4. Kuidas kasutada MOBO rakendust

Jõudu pusimisel ja okas päkka! 
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Kuidas luua Google konto

Kui  Sul  on  Google  konto  olemas  (nt 
kasutad  GMaili,  Youtube,  Picasat 
sisselogituna,  siis  see  sisselogimise 
kasutajatunnus  ongi  Google  konto),  siis 
ära uut tee.

Uue  Google  konto  tegemiseks  pead 
omama  mobiiltelefoninumbrit!  Õigem 
oleks  öelda:  konto tegemise käigus pead 
oma mobiili numbri Googlele andma ning 
vale numbrit anda ei saa, sest siis ei saa 
kinnitusetapist läbi ja konto jääb loomata. 
Tundub,  et  taaskord  pole  see  enam 
kohustuslik.

Mine aadressile www.gmail.com
Üleval  paremal  nurgas  on  punane  nupp 
[Create an account] (see võib olla ka eesti 
keeles, aga siis saad ju ise kõigest kergesti 
aru).

Avanevas  registreerimisvormis  täida 
(kõik) väljad ja jälgi, mida kohe vastuseks 
öeldakse.  Kõige  tülikamad  on 
kasutajanime  valimine  ja  kontrollkoodi 
sisestamine.
Kasutajanimi  (<midagi>@gmail.com) 
osas  tuleb  enda  soovi  järgi  sisestada 
esimene  osa  (lõpp  on  kõigil  Google 
kontodel gmail.com). Probleemiks on aga 
see,  et  enamus  nimesid  on  juba  ära 
võetud.  Kirjuta  kasutajanime  lahtrisse 
oma esimene soov ja siis liigu järgmisesse 
lahtrisse. Kui nimi on hõivatud, siis tuleb 
vastav punane kiri. Süsteem võib pakkuda 
välja  ka  mõne  lähedasema  nime  kui 
soovituse.  Abiks  võib  olla  numbrite 
lisamine kasutajanime sisse (lõppu). 

Parool peab olema vähemalt 8 tähte pikk 
ja  oleks  mõistlik,  kui  see  oleks  mingi 
sigrimigri.  Kindlasti  ära  pane  Google 
konto parooliks midagi sellist, mis on Sul 
mõne teise konto parool (see käitumisviis 
kehtib igal pool).

Mobiili numbri sisestamisel ole kindel, et 
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Eesti kood jääks ette (+372) - Google on maailmafirma.

“Your current email address” on mõni teine e-maili aadress (mitte see, mida lood). Põhimõtteliselt  
võib selle ka tühjaks jätta, aga ta hakkab Sind tihti tüütama. Ja kui oled unustaja, siis võiksid oma 
tava-aadressi anda küll, sest Google konto parooli unustamise korral saab lasta uue parooli saata 
just sellele teisele (oma põhilisele) aadressile.

Jah, ja kõige tülikam on kontrollkoodi panek. Selle õigsust kontrollitakse alles peale edasimineku 
nupu [Next step] vajutamist.  Ole sellega hoolikas.  Kui on kaks eraldiolevat  “sõna”,  siis  kirjuta 
nende vahele tühik.  Kui on tõeliselt  loetamatu kombinatsioon, siis vajuta ringnoolega uuenduse 
nuppu lootes, et järgmine pakutavat kribu on paremini loetav.

All on linnukesed: esimene on kohustuslik, pead panema. Sellega Sa nõustud Google tingimustega 
(kui ei nõusti, siis kontot ka ei saa). Aga teise võid Sa tahta hoopis maha võtta. See linuke siin 
tähendab seda,  et  kui  oled  Google  kontoga  sisse loginud ja  teostad  Google.com lehelt  otsingu 
(guugeldad), siis jäetakse Sinu konto juurde meelde nii otsing kui ka leitute hulgast tehtud edasised 
klikid ning veidi aja pärast hakatakse pakkuma (väidetavalt) Sulle sobivamaid otsingutulemusi ja 
reklaami.  Näitek,  kui  Sa käid Google kaudu tihti  orienteerumislehekülgedel,  siis  hakkad saama 
rohkem reklaami spordivarustuse kohta.

Edasi pead ise hakkama saama. Järgmistel lehtedel pakutakse Google+ profiili tegemise variante. 
Paari  kliki  pärast  jõuad võimaluseni  vaadata  Gmaili  (see  on  Google  kontoga  kaasatulev  lisand 
(ennevanasti oli see ainuke põhjus Google konto teha)). Võid korra ära käia, siis on kindel, et oled 
kogu protsessi läbi teinud. 
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Kuidas paigaldada QR lugeja

QR lugeja on vajalik MOBO rakenduse jaoks, aga ta on ka iseseisvalt kasutatav. Kui näed linnas või 
reklaamidel ruutkoodi, siis saad selle lugejaga sisse skannida ja üldjuhul satud mingile kodulehele.

Androidi tarkvara levitamine käbi läbi poe (lao). Isegi juhul kui tarkvara on tasuta. 

Võta ette oma seade. Otsi ikoonide hulgast üles Android Market või Play Store (Marketi uus nimi).
Esimesel  poekülastusel  pead sisestama oma Google konto (kontonime ja  parooli).  NB! Google 
kontosid võib ühes Androidiga sedmes olla mitu, aga Androidi jaoks on esimese eristaatuses ja seda 
ei saa muud moodi maha, kui seadme tehase alghäälestuse taastamisega (mis kaotab ära kõik hiljem 
juurde pandud asjad). Seega oleks soovitav, et ei lase oma isiklikku seadmesse kedagi teist enne 
kallale, kui oled ise korra poes ära käinud. Ja teisipidi kah -- ära topi oma Google kontot teiste 
inimeste sedmetesse.

Esimesel poekülastusel tuleb nõustuda (Accept)  ka Play Store teenuse tingimustega.  Kui ta aga 
pakub, et hoiab Sind kursis kõigi uute pakkumistega, siis sellest võiksid küll loobuda. 

Kuna poes on tuhandeid asju, siis MOBO jaoks vajalik tuleb üles leida otsinguga. Riiulite vahel 
käimisega (sirvimisega) üles ei leia! Otsingut alustab luup, üldjuhul üleval paremal nurgas.

Otsinguvormi kirjuta QuickMark ja vajuta otsi. Niimoodi peaks esimene leitu olema QuickMark 
BarCode Scanner  (märkega Free).  Kindlasti  pakutakse ma kuid asju (sh Lite  versioon).  Kui  ei 
pakuta, siis esiteks veendu, kas kirjutasid õigesti. Kui loed seda juhendit väga palju aega hiljem, siis 
tõesti võib-olla seda toodet enam pole. Siis otsi “QR scanner” ja vali tasuta asjade hulgast mõni 
selline, mis on rohkemate tärnidega. 

Klikkad toote peal ja vaatad, et on ikka õige asi ja paremal üleval nupp [Install]
Siis öeldakse, mida see rakendus Sinu seadmega teha oskab ja soovib (nii põhimõtteliselt). 
[Accept & Download]

Uue asja ikoon peab tekkima ikoonide lehele (eeldatavasti viimaseks). 
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Kuidas paigaldada MOBO rakendus

MOBO rakenduse paigaldamine käib samal moel nagu QR skanneri paigaldamine. 

Aga  prooviks  natuke  teisemoodi  algust,  mille  läbi  üksiti  testime  ja  harjutame  QR  skänneri 
kasutamist. Seda saab teha siis, kui oled kuskil suure arvuti juures, sest suures arvutis otsime üles 
ühe ruutkoodi (vahet pole, kas ruutkood on trükitud paberile või näidatakse välja arvuti erkaanil). 
Täpsemalt – ruutkoodi, mis viib meid MOBO rakenduse allalaadimse lehele.

Mine suure arvutiga http://mobo.osport.ee/ 
Leia üles Android Play link ja liiguta hiir selle algusesse – tuleb nähtavale ruutkood (kui viid hiire 
lingi lõpupoole kohale, siis jääb hiirekursor ruutkoodi ette skaneerimist segama).

Oma seadmes käivitad ikooni abil QR lugeja (nt QuickMark). Valikutest klikid “Scan barcodes” 
(see valik on nii ruutkoodi kui ka ribakoodi (see, mis on tavaliselt poest ostetud toodetel peal – aga 
siis pead režiimi ruudu pealt riba peale ümber lülitama (all paremal)). 
Seejärel suunad kaamera ruutkoodi suunas nii, et ruutkood jääks ekraanil näha oleva ruudu sisse. 
Isegi kui käed värisevad või seadet natuke viltu hoiad, QR lugeja saab ise aru, et leidis koodi (ei ole  
vaja kuhugi vajutada). Kui oled liiga lähedal, mine nõksu kaugemale. Kui koodilugeja sai aru, mis 
on kood, siis pakub ta välja sobiva tegevuse. Antud juhul mineku poodi õigesse kohta. Õige koht on 
hetkel MOBO rakenduse allavõtmise koht.

P.S.  Ruutkoodi  võid sisse skaneerida ka selle  lehekülge näitamisel  ekraanile  või  printeri 
väljatrükist.

Klikid WebSite peal, vajutad [Install], [Accept & Download].

Paned poe kinni ja paned QR lugeja kinni. Ikoonide lehelt leiad (viimasena) rakenduse MOBO.
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Kuidas kasutada MOBO rakendust

Käivitamise järel uurib rakendus internetist, millised püsirajad on olemas (hetkel 8 ja lisandumas). 
Kodus testimiseks ja üksiti rakenduse kasutamise õppimiseks vali esimene “! MOBO rada”. 

Tuleb pisike kaart, kus on stardikolmnurk ja üks KP. 
Praegu on MOBOl selline mõtteviis, et start ja finiš ei ole tähistatud, aga see võib muutuda. 
Seega ei pea raja läbimise alustamiseks minema mitte starti, vaid võib minna kohe mingi 
suvalise punkti juurde. Ja isegi järjekord pole tähis (see annab võimaluse endale ise kaardi 
abil  iga kord uus ttteekond koostada). Aga aluseks oleval kaardil on punktid ikka mingi 
järjekorratähisega  (sest  kaart  ei  ole  dünaamiline,  vaid  lihtsalt  sisse  tõmmatud  pilt 
paberkaardist). 
Nati  paha  ka  on  see,  et  kui  paik  on  Sulle  võõras,  siis  puudub  juhend,  kuidas  midagigi  (nt  
stardikolmnurk) üles leida (MOBO kodukal on väide, et kaardi laadimisel antakse ka see juhis, aga 
mina küll seda ei leidnud).

Üldisel tuleks punkti ülesleidmiseks minna looduses kaardi järgi kohta, kus punkt peab asuma ja 
vaadata seal ringi ning üles leida mõne objekti (puu, sein) külge kinnitatud kiletatud märk. Üldiselt 
lapse silmade kõrgusel. 
Testrajal  KP  punkti  ülesleidmiseks  tuleb  minna  http://mobo.osport.ee/ lehele  ja  hoia  hiirt 
proovimise sektsioonis puu pildi peal (klikkamine avab pildi uues aknas).

Tekib KP märge (nagu näha paremal).

Nii looduses kui arvuti taga käitud ühtemoodi. 
Kui rakendus on käimas (näed kaarti), siis vajutad 
menüü nupule (See on igal seadmel erinev – võib 
olla füüsiline nupp seadme allservas, aga võib olla 
ka nupp erkaanil). 

Esimene menüüvalik on “Märge”. Sellele klikkides 
käivitub  QR  lugemise  programm,  näha  on 
skaneerimisala  ruut.  Suunad  kaamera  märgile 
looduses (või arvuti  ekraanil  või paberväljatrükil, 
kui sohki tahad teha).

Kui  ruutkood  on  sisse  loetud,  siis  QR lugemise 
programm sulgub  automaatselt  ja  tuleb  teade,  et 
sinu punktikülastus on serverisse saadetud. 

NB!  Esimesel  korral  küsitakse  Sinu  nime.  Selle 
nime  all  on  läbimise  fakt  näha  ka  MOBO 

http://mobo.osport.ee/
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kodulehel. Ära pane endale rumalat nime.

Kui tahad oma nime muuta või kellelgi teisele rõõmu valmistada, et ta saaks Sinu seadmega, aga 
oma nimega rada läbida, siis enne alustamist vajuta juba tuttavale menüü nupule ja valiu “Kasutaja” 
alt muuda nimi ära.


