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مفهوم الروبوت
•الروبوت عبارة عن �أداة ميكانيكية قادرة على القيام بمهام مبرمجة �سلف ًا ،ويقوم
الروبوت ب�إنجاز تلك المهام� ،إما ب�إيعاز و�سيطرة مبا�شرة من الإن�سان �أو ب�إيعاز
من برامج حا�سوبية.
مجاالت الروبوت
•ا�ستطاع الروبوت الدخول في جميع مجاالت الحياة (الع�سكرية  -ال�صناعية -
الف�ضاء  -البيئة  -المنزل .....وغيرها) وهو في تو�سع دائم.
•ارتبط علم الروبوت بالعلوم الحديثة ( النانو  -الجينات  -الكمبيوتر -
الإلكترونيات واالت�صاالت).
•ي�ستخدم الروبوت في البحوث العلمية واالختراعات واالبتكارات.
•ي�ستخدم الروبوت في مجال التعليم .
مفهوم الروبوت التعليمي
•بيئة تعلم تحفز الأفراد المنخرطين بها من خالل ت�صميم و�إن�شاء االبتكارات،
ويتم ت�صميم تلك االبتكارات ب�أنواع مختلفة من المواد يتحكم فيها نظام
حا�سوبي ،بما ي�سمى بالنماذج �أو المحاكيات.
أهمية الروبوت التعليمي
•يحفز على االختراع واالبتكار.
•يدعم عديدً ا من ا�ستراتيجيات التعلم ،مثل ( التعلم المبني على الم�شروع ،حل
الم�شكلة ،الع�صف الذهني ،التعلم التعاوني ،الألعاب ،التعلم باالكت�شاف . )...
•ينمي ويعزز مهارات التفكير (الإبداعي ،الناقد ،الناجح ،االنفعالي ،المتعدد).
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•يحقق التكامل بين الحا�سوب والعلوم والريا�ضيات والهند�سة.
•ينمي عادات العقل ومهارات البحث العلمي.
•ينمي مهارات العمل اليدوي .
•يعمل على اكت�شاف المواهب في وقت مبكر.
•يعزز الثقة في النف�س لدى المتعلمين .
•يربط التع ّلم بالحياة العملية .
برنامج  EBotالتعليمي
•يعد برنامج  EBotالتعليمي من �أحدث البرامج التعليمية التي قامت بتطويرها
�شركة  Creative Bitsويهدف �إلى تعليم البرمجة بطرق �سهلة تعتمد على مبد�أ
ال�سحب والإفالت للأوامر البرمجية دون الدخول في عمليات كتابة البرمجة
المعقدة.
•حاز البرنامج على عديد من الجوائز المحلية والعالمية.
•كما �أنه يتميز ب�سهولة اال�ستخدام والتعلم .
•ذو واجهة م�ستخدم �سهلة وجذابة تحفز المتعلم على الإبداع واالبتكار.
مكونات EBot
مكونات ميكانيكية

وهي ت�شكل الهيكل الخارجي للروبوت

مكونات إلكترونية

اللوحة الرئي�سية  -المدخالت  -المخرجات

البرنامج

وهو تطبيق يتم من خاللة كتابة التعليمات البرمجية
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تثبيت البرنامج
 .1الذهاب �إلى الموقع . /http://ebots.cc

 .2ا�ضغط على الأمر ()Download
ومن ثم على الأمر (Download
.)for Windows
 .3تظهر لك �شا�شة التحميل ،ا�ضغط
على الأمر (.)INSTALL
 .4انتظر عملية التحميل ومن ثم ا�ضغط
على الأمر (.)Finish
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واجهة البرنامج
تنزيل البرنامج

�شريط القوائم

�شريط الأدوات

�شريط العنوان

وحدات الإدخال
وحدات الإخراج
قائمة الحركة
�أوامر المتغير
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المكونات اإللكترونية
•اللوحة الرئي�سية (. )Main Board
منفذ وحدات الإدخال
وحدة التحكم الرئي�سية
منفذ تو�صيل المحرك الأيمن

منفذ وحدات الإخراج

ت�شغيل�/إطفاء اللوحة

منفذ تو�صيل المحرم الأيمن
�ضبط قناة الريموت كونترول

تو�صيل م�صدر الطاقة
منفذ تو�صيل التحميل
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وحدات اإلدخال ()Inputs
ال�صورة

وحدات الإدخال
م�ست�شعر الحرارة
م�ستقبل الريموت كنترول
م�ستقبل الأ�شعة تحت الحمراء
م�ست�شعر ال�ضوء
م�ست�شعر الموجات الفوق ال�صوتية
مقاومة متغيرة
م�ست�شعر ال�ضغط
البلوتوث
م�ست�شعر اللّون
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وحدات اإلخراج ()Outputs
ال�صورة

وحدات الإدخال
الطنان ()buzzer
الإ�ضاءة
�إ�ضاءة متغيرة
�شا�شة عر�ض بلوري
المرحل
محرك ال�سيرفو
محرك التيار الم�ستمر
البلوتوث
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طريقة التوصيل اإللكتروني
•ن�صنف المدخالت والمخرجات ومن ثم نحدد �أين
يتم و�صلها في اللوحة الرئي�سية.
•ال�شكل المرفق يو�ضح كيفية تو�صيل الأ�سالك
مع وحدات التحكم حيث يقترن (ال�سلك الأ�سود
ال�سالب  )G -و(ال�سلك الأحمر الموجب  )v -و
( ال�سلك الأ�صفر .)S -
•تو�صيل المدخالت على اللوحة الرئي�سية في
جهة اليمين حيث ال يتقيد الم�ستخدم ب�أي من
المدخالت الثمانية ،وتو�صيل المخرجات على
اللوحة الرئي�سية في جهة الي�سار وال يتقيد
الم�ستخدم ب�أي من المخرجات الثمانية.
طريقة كتابة التعليمات البرمجية.
•ا�سحب العنا�صر المنا�سبة من وحدات الإدخال ووحدات الإخراج.
•افلت العن�صر المحدد �إلى منطقة العمل ،مع الت�أكد من الت�صاق العن�صر الأول
من المدخالت مع المثلث ( )Startعند ظهور اللون الأزرق .
•لإ�ضافة عن�صر داخل عن�صر �آخر ،يتم �سحب العن�صر الثاني حتى يتلون الفراغ
في العن�صر الأول باللون الأزرق.
•لتحريك مجموعة عنا�صر مترابطة ،ن�ضغط على العن�صر الخارجي (الأخ�ضر
في هذا المثال) مع ال�سحب .يجب مالحظة �أن البرنامج لن يعمل في حال عدم
ات�صاله بالمثلث العلوي (يتغير لون العن�صر غير الن�شط).
•حدد العن�صر ثم اختر المنفذ الخا�ص به.
•عدل على خ�صائ�ص العنا�صر المدرجة .
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طريقة تحميل البرنامج على اللوحة الرئيسية.
•ا�ضغط على الأمر( )Compileللت�أكد من �صحة التعليمات البرمجية.
•احفظ الم�شروع عن طريق الأمر( )Saveواختر ا�سم الم�شروع ومكان الحفظ.
•ركب و�صلة ( )USBالخا�صة بالبرمجة .
•الت�أكد من نجاح تعرف جهاز الكمبيوتر مع اللوحة الرئي�سية عن طريق تحول
.
�إلى
الأداة
•ا�ضغط على الأمر( )Downloadلتحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية .
•انتظر عملية نجاح التحميل.
•نفذ مهام الم�شروع من خالل الروبوت الذي تم ت�صميمه .
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المشروع األول :
استخدام مستشعر للتحكم بعنصرين
 الهدف من هذا الم�شروع  :كيفية التعامل مع المدخالت والمخرجات. مخرجات الم�شروع � :إنتاج برنامج يعمل عند ال�ضغط على م�ست�شعر اللم�س( )Buttonيخرج لنا �صوت الطنان ( )Buzzerوي�ضيء الم�شع (.)LED
 المدخالت  :م�ست�شعر اللم�س (.)Button المخرجات  :الطنان ( ،)Buzzerالم�شع (.)LED خطوات الم�شروع:لعمل م�شروع في  EBotنقوم بالخطوات التالية:
•	 تو�صيل الأجزاء الإلكترونية:
•قم بتو�صيل الم�شروع �إلكتروني ًا كما هو مو�ضح بال�شكل التالي:
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•	

كتابة التعليمات البرمجية:
•ا�سحب عن�صر الم�شع ( )LEDمن عنا�صر المخرجات وافلته في ال�شا�شة
الت�صويرية مع الت�أكد من الت�صاقه بالمثلث (.)Start
•حدد المنفذ ( )2كمنفذ �إخراج خا�ص به .
•اختر الخا�صية ( )OFFللم�شع من نافذة الخ�صائ�ص (.)Properties
•ا�سحب م�ست�شعر اللم�س ( )Buttonمن عنا�صر المدخالت وافلته في
ال�شا�شة الت�صويرية مع الت�أكد من الت�صاقه بالم�شع ( )Startوذلك بظهور
اللون الأزرق.
•حدد المنفذ ( )A1كمنفذ �إدخال خا�ص به .
•اختر خا�صية ( )PRESSEDمن نافذة الخ�صائ�ص (. )Properties
•ا�سحب الطنان والم�شع من عنا�صر الإخراج و�أفلتهما بداخل عن�صر
م�ست�شعر اللم�س والت�أكد من االلت�صاق بظهور اللون الأزرق.
•حدد المنفذ ( )1للطنان والمنفذ ( )2للم�شع .
•ا�سحب العن�صر ( )Delayمن عنا�صر قائمة التدفق ( )Flowو�أفلته
بداخل عن�صر م�ست�شعر اللم�س مع الت�أكد من االلت�صاق بظهور اللون
الأزرق.
•اختر الوقت ( )1Secللعن�صر ( )Delayمن نافذة الخ�صائ�ص.
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•ال�شكل التالي يو�ضح التعليمات البرمجية مع خ�صائ�ص العنا�صر:

•	

تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية:
•اتبع خطوات طريقة تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية كما تم �شرحه
م�سبق ًا.
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المشروع الثاني :
استخدام المقاومة المتغيرة
•	

الهدف من هذا الم�شروع  :التعرف على عدة عنا�صر من وحدات الإدخال
والإخراج.
مخرجات الم�شروع � :إن�شاء �إ�ضاءة متغيرة ( )RGBتتغير عند تغير المقاومة
(.)VariableResistor
المدخالت  :المقاومة (.)VariableResistor
المخرجات � :إ�ضاءة متغيرة (.)RGB
خطوات الم�شروع :
لعمل م�شروع في  EBotنقوم بالخطوات التالية:
تو�صيل الأجزاء الإلكترونية :
•قم بتو�صيل الم�شروع �إلكتروني ًا كما هو مو�ضح بال�شكل التالي:
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•	

كتابة التعليمات البرمجية:
•ال�شكل التالي يو�ضح التعليمات البرمجية مع خ�صائ�ص العنا�صر :

•	

تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية :
•اتبع خطوات طريقة تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية كما تم �شرحه
م�سبق ًا.
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المشروع الثالث:
استخدام أكثر من وحدة إدخال وتعدد وحدات اإلخراج
-

-

الهدف من هذا الم�شروع � :إن�شاء م�شروع يحتوي على �أكثر من عن�صر �إدخال
وعلى �أكثر من عن�صر �إخراج.
مخرجات الم�شروع  :تطوير جهاز يختار بين ال�شاي والقهوة عند ال�ضغط
على الزر الخا�ص بال�شاي يتحرك محرك ال�سيرفو لفتح زاوية ال�شاي وتعر�ض
لنا ال�شا�شة االختيار المحدد مع �صوت ينبه ب�إتمام العملية ،وعند اختيار الزر
الآخر تختلف الزاوية وعر�ض ال�شا�شة مع �صوت الطنان نف�سه.
المدخالت  :عدد ( )2من م�ست�شعر اللم�س (.)Button
المخرجات  :محرك �سيرفو (� ،)Servoشا�شة عر�ض ( )LCDطنان
(.)Buzzer

19

 خطوات الم�شروع:لعمل م�شروع في  EBotنقوم بالخطوات التالية:
•	 تو�صيل الأجزاء الإلكترونية:
•قم بتو�صيل الم�شروع �إلكترون ًيا كما هو مو�ضح بال�شكل التالي:
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•	 كتابة التعليمات البرمجية:
•ال�شكل التالي يو�ضح التعليمات البرمجية مع خ�صائ�ص العنا�صر:

•	 تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية :
•اتبع خطوات طريقة تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية كما تم �شرحه
م�سبق ًا.
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المشروع الرابع :
استخدام األمر Create Variable
-

الهدف من هذا الم�شروع  :عمل . Check Variable ,Set Variable
مخرجات الم�شروع  :تنبيه �صوت الطنان ( )Buzzerعند ال�ضغط على
م�ست�شعر اللم�س  )Button) 3مرات .
المدخالت  :م�ست�شعر اللم�س(.)Button
المخرجات � :صوت طنان ( )Buzzerبعد � 3ضغطات لم�ست�شعر اللم�س
(.)Button

•	

خطوات الم�شروع:
لعمل م�شروع في  EBotنقوم بالخطوات التالية:
تو�صيل الأجزاء الإلكترونية:
•قم بتو�صيل الم�شروع �إلكتروني ًا كما هو مو�ضع بال�شكل التالي:

-
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•	

كتابة التعليمات البرمجية:
 - 1ا�ضغط على الأمر ( )create variablesتظهر لنا نافذة ال�شا�شة
(.)variables
 - 2ا�ضغط على الأمر ( )Add new variableاختر ا�سم للمتغير وليكن
( )xواعط له قيمة افترا�ضية (.)0
 - 3ا�ضغط على الأمر ( )Updateومن ثم على الأمر (.)Ok
) بداخل �شا�شة
 - 4الحظ ظهور �سطر كود �إن�شاء متغير (
(. )Code Page
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 - 5اكتب التعليمات البرمجية مع خ�صائ�ص العنا�صر كما هو مو�ضح في
ال�شكل التالي:

•	

تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية :
•اتبع خطوات طريقة تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية كما تم �شرحه
م�سبق ًا.

ورقة عمل  :اختبر مهاراتك
 �صمم روبوت الفرن الإلكتروني بحيث يقوم ب�إ�ضافة المكونات من خاللم�ست�شعر اللون.
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البلوتوث
يعد البلوتوث من وحدات الإدخال ووحدات الإخراج.
ال�شكل التالي يو�ضح كيفية تثبيت وت�سمية البلوتوث :
-

-

عند تحديد البلوتوث كعن�صر �إخراج نقوم بالتو�صيل على (. )Rx
عند تحديد البلوتوث كعن�صر �إدخال نقوم بالتو�صيل على (. )Tx
نزل �أحد البرامج القارئة للبلوتوث في جهازك المحمول واربطه في بلوتوث
البرنامج .
وبذلك يمكنك التحكم بالروبوت من خالل هاتفك المحمول.
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ضبط الريموت كونترول
 -يمكنك �ضبط عدد ( )8قنوات وبدون تداخل بينهما ح�سب االختيارات التالية:

ل�ضبط الريموت كنترول اتبع الخطوات التالية :
-

ا�ضبط مفتاح مع اال�ستمرار بال�ضغط على مفتاح
�ست�ضيئ �إ�ضاءة المفاتيح لتو�ضيح القناة المراد تحديدها.
واختر المفتاح
ا�ضغط مفتاح مع اال�ستمرار بال�ضغط على المفتاح
المحدد من (.)8-1
ا�ضغط على المفتاح لت�أكيد اختيار القناة.
�ست�ضيئ ثالث مرات ثم تتوقف مما يدل على نجاح تثبيت القناة.
ا�ضغط على المفتاح لتتعرف على القناة الحالية.
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المشروع الخامس :
التحكم في شاشة الكمبيوتر باستخدام
•	

PC Control

الهدف من هذا الم�شروع  :التعرف على (.)PC Control
مخرجات الم�شروع � :إن�شاء م�شروع با�ستخدام الريموت كونترول يقوم بفتح
ملف بوربوينت من جهاز الحا�سب الآلي ويتحكم ب�أزرار لوحة المفاتيح الأ�سهم
(يمين  -ي�سار  -فوق  -تحت .)F5 -
المدخالت  :وحدة التحكم عن بعد الريموت كونترول  -م�ستقبل الريموت
كونترول (.)IR RESEVER
المخرجات � :شا�شة العر�ض في جهاز الحا�سب الآلي .
خطوات الم�شروع:
لعمل م�شروع في  EBotنقوم بالخطوات التالية:
تو�صيل الأجزاء الإلكترونية:
•قم بتو�صيل الم�شروع �إلكترونيا كما هو مو�ضح بال�شكل التالي:

27

•	

كتابة التعليمات البرمجية:
•ال�شكل التالي يو�ضح التعليمات البرمجية مع خ�صائ�ص العنا�صر:
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•	
•	

•	

•	

ا�ضغط على الأمر ( )PC Controlمن القائمة المن�سدلة (.)Apps
تظهر نافذة ( )PC Controlاكتب التعليمات البرمجية كما هو مو�ضح
بال�شكل التالي:

بعد تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سة ا�ضغط على الأمر:

تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية :
•اتبع خطوات طريقة تحميل البرنامج على اللوحة الرئي�سية كما تم �شرحه
م�سبق ًا.
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