1

الفهرس
ال�صفحة

المو�ضوع
 /1مدخل إلى علم الروبوت التعليمي

 /1مقدمة
 /2ماهو الروبوت ؟
 /3لماذا لدينا الروبوت ؟
 /4مكونات الروبوت
 /5تطبيقات الروبوت
� /6أهداف الروبوت التعليمي
� /7أنواع الروبوت التعليمي
 /8عالقة الروبوت التعليمي بنظام STEM
 /2التعريف بمكونات حقيبة mBot Kit

 /1التعريف بروبوت mBot

7
9
10
10
11
12
13

14
15
17
18

 /2مكونات حقيبة الروبوت mBot

 /3التعريف بالمتحكمة الدقيقة –  mCoreوكيفية التو�صيل
 /4التعرف على مختلف القطع الميكانيكية
 /3شرح برنامج mBlock

 /1تعريف البرامج mBlock

19
21
23
25
26

� /2شرح واجهة البرامج mBlock

29

� /3شرح كيفية تحميل البرامج على الروبوت mBot
 /4شرح برنامج mBlock

� /1شرح القوائم الخا�صة بالتحكم في الروبوت عن طريق نمط �سكرات�ش
 /2تطبيقات عملية على �شا�شة العر�ض في برنامج mBlock
�أ /برمجة الروبوت على الحركة في جميع االتجاهات عن طريق لوحة
مفاتيح الكمبيوتر
3

34
41
42
47
47

ب /برمجة الروبوت على تغيير �شكله ولونه عبر �أزمنة مختلفة
� /3شرح الأيقونات الخا�صة بالتحكم في الروبوت عن طريق نمط �أردوينو
 /5برمجة الروبوت  mBotعلى الحركة :

 /1تعريف محركات روبوت  mBotوخ�صائ�صها
� /2شرح �أنواع دوران الروبوت
�أ /الدوران على محور ثابت
ب /الدوران على ن�صف دائرة
� /3شرح �أوامر الحركة
 /4تطبيق عملي
�أ /برمجة الروبوت على الذهاب والرجوع في نف�س النقطة
ب /برمجة الروبوت على عمل �شكل مربع في �أثناء حركته
 /6برمجة أضواء وصوت و زر المعالج : mCore
RGB

� /1شرح تقنية الأ�ضواء
� /2شرح كيفية برمجة �أ�ضواء المعالج
� /3شرح كيفية برمجة �صوت المعالج
� /4شرح كيفية برمجة زر المعالج
 /5تطبيق عملي :برمجة ال��روب��وت على �إ�شعال اللون الأبي�ض عند
الحركة و�إ�شعال اللون الأحمر و�إ�صدار ال�صوت عند التوقف وذلك
ال�ضغط على زر المعالج للبداية
عن طريق َّ
 /7برمجة حساس المسافة
 /1تعريف عام للح�سا�سات

49
52
55
56
58
58
59
59
61
61
66
69
70
71
75
76
78
81
82

 /2تعريف ح�سا�س الم�سافة Me Ultrasonic

 /3خ�صائ�ص ح�سا�س الم�سافة
 /4ا�ستعماالت ح�سا�س الم�سافة
 /5كيفية برمجة ح�سا�س الم�سافة

83
84
85
87

4

 /6تطبيق عملي :برمجة ال��روب��وت على تفادي الحواجز با�ستعمال
ح�سا�س الم�سافة
 /8برمجة حساس تتبع الخط والحساس الضوئي

93
99

 /1تعريف الح�سا�س ال�ضوئي
 /2كيفية برمجة الح�سا�س ال�ضوئي
 /3تطبيق عملي :برمجة الروبوت على االبتعاد من ال�ضوء
 /4تعريف ح�سا�س تتبع الخط
� /5شرح كيفية برمجة تتبع الخط
 /6تطبيق عملي :برمجة الروبوت على تتبع الخط وعدم الخروج منه

110

 / 9برمجة روبوت السومو

115

 /1تعريف تحدي ال�سومو
 /2اهداف تحدي ال�سومو
� /3أنواع روبوت ال�سومو
�أ /خوارزميات الروبوت الع�شوائي
ب /خوارزميات الروبوت المتحفظ
ج /خوارزرميات الروبوت الهجومي
د /خوارزميات ال�سومو الذكي

116

126

 /10برمجة الروبوت عن طريق تطبيق الهاتف الذكي

129

 /1خ�صائ�ص البلوتوث و كيفية ربطه بالروبوت
 /2برمجة الروبوت عن طريق �أزرار لوحة مفاتيح الكمبيوتر
� /3شرح واجهة تطبيق Makeblock
� /4شرح كيفية ا�ستعمال التطبيق
 /5تطبيق عملي :برمجة الروبوت على التنقل في جميع االتجاهات
ب�سرعات ثابتة

130

100
101
104
106

107

116
117
117
120
123

5

131
134
140
144

6

الحلقة األولى

مدخل إلى علم
الروبوت التعليمي

عنا�صر الدر�س :
 /1مقدمة
 /2ما هو الروبوت؟
 /3لماذا لدينا الروبوت؟
 /4مكونات الروبوت
 /5تطبيقات الروبوت
� /6أهداف الروبوت التعليمي
� /7أنواع الروبوت التعليمي
 /8عالقة الروبوت التعليمي بنظام STEM
7

8

 / 1مقدمة:
�إن اعتناء الخبراء ب�إنتاج روبوتات تعليمية جعل كثير ًا من الطالب والمعلمين
ين�ساقون نحو تعلمها لت�صبح �أداة عملية لتطبيق المبادئ الريا�ضية والفيزيائية
والهند�سية والتكنولوجية ،وبدي ًال للمناهج الجامدة البعيدة عن الواقع العملي ،كما
ت�ساعد المعلمين في تو�صيل �أفكارهم والتعبير عنها واقعي ًا من خالل �أدوات متطورة،
لذلك تم �إن�شاء روبوتات تعليمية على ح�سب الفئات العمرية انطالق ًا من المرحلة
االبتدائية وحتى المرحلة الثانوية والجامعية ،ثم الدخول في عالم الروبوتات
المفتوحة الم�صدر  - Source Open -التي ي�ستفيد منها الطلبة ب�شكل وا�سع في
تطبيق معارفهم وا�ستعمالها ك�أدوات تطبيقية ت�ساعد في تح�سين م�ستوى الطالب
في مناهج الفيزياء والریا�ضیات التي ت�شكل تحدی ًا لعدید من دول العالم ،وتدعم
االهتمام العالمي المتزاید بمجاالت العلوم والتكنولوجیا والهند�سة والریا�ضیات
( )STEMوهي اخت�صار للأحرف الأولى لمجاالت «العلوم والتكنولوجیا والهند�سة
والریا�ضیات» باللغة االنجليزية.
وت�ساعد وحدات الروبوت في تنمية قدرات الطلبة على االبتكار المتكامل ،وتحتوي
كل منها على  10درو�س تندرج تحتها عدة موا�ضيع متكاملة لتطبيق ما تم درا�سته
خالل الم�شوار الدرا�سي ،يتعرف الطالب من خاللها على مفهوم الروبوت و�أنواعه
وتطبيقاته وكيفية تركيبه وبرمجته على �أداء بع�ض المهام كالتنقل بحركات معينة
وقيا�س الم�سافة والزمن وغيرها ،وكذلك كيفية ربط الروبوت بالعالم الخارجي عن
طريق الح�سا�سات.
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•
•
•

 /ما هو الروبوت؟
ال يوجد تعريف وحيد معتمد ليتم ا�ستخدامه في تعريف الروبوت
تعريف الروبوت في بع�ض القوامي�س:
قامو�س كمبريج � :آل��ة ت ��ؤدي المهام ب�شكل
�أوتوماتيكي ـ حيث يتم التحكم فيه عن طريق
الحا�سوب.
قامو�س �أك�سفورد� :آلة تقوم بتنفيذ �سل�سلة من
المهام المعقدة ب�شكل �أوتوماتيكي ،يتم برمجتها
عن طريق الحا�سوب ،وعليه ن�ستطيع �أن نلخ�ص تعريف
الروبوت في النقاط التالية:
• الروبوت م�ص َنّع وال يمكن �أن يكون في الطبيعة.
• الروبوت يتم التحكم به عن طريق المعالجات �إما
الحا�سوب �أو المعالجات الدقيقة الم�ستقلة.
• الروبوت لديه ملتقطات « ح�سا�سات » ليتفاعل مع البيئة المحيطة به.
• الروبوت لديه القدرة على الحركة �إما بتحريك الذراع �أو الأطراف �أو
تحريك كل الج�سم.

 / 3لماذا لدينا روبوت؟
• هناك �أ�سباب عديدة ال�ستخدام الروبوت في الحياة اليومية لكل واحد
احتياجاته الخا�صة و يمكن طرح ال�س�ؤال بال�صيغة التالية :
ما فوائد الروبوت التي يتم تحقيقها من ا�ستخدام الروبوت في بع�ض المواقف؟
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•
•
•
•

ب�شكل عام تم ت�صنيع الروبوت ليخدم في ثالثة مجاالت رئي�سة :
�أ -المهام المتكررة (المملة)
ب -المهام الخطرة
ج -المهام الترفيهية

 / 4مكونات الروبوت:
نقول عن �شيء ما �أنه روبوت �إذا توافرت فيه ال�شروط الأربعة التالية :
الميكانيكا :ويق�صد بها هيكل الروبوت..
الإلكترونيات :ونق�صد بها الملتقطات والعقل والمحركات..
الكهرباء :ويق�صد بها الطاقة التي ت�ستعملها المكونات الإلكترونية والمحركات.
الحا�سوب :وهو البرنامج الذي ينفذه العقل ويتم عن طريق الخوارزميات.
ميكانيكا
�إلكترونيات
كهرباء
حا�سوب (برمجة)

مكونات الروبوت

11

 / 5تطبيقات الروبوت:
ال تكاد تخلو حياتنا اليومية من ا�ستخدامات الروبوت ،حيث �صار �أداة ال يمكن
اال�ستغناء عنها ،و�إليك بع�ض تطبيقات الروبوت في مختلف المجاالت:

الروبوت الطبي

الروبوت المائي

الروبوت الع�سكري

الروبوت الأمني

12

الروبوت الف�ضائي

الروبوت التعليمي

 / 6أهداف الروبوت التعليمي:
●	�إيجاد بيئة تجعل الطالب محور ًا للعملية التعليمية .
● الحث على التجارب ،حيث �إن الخط�أ جزء من التعلم واكت�شاف الذات.
● ي�ساعد الطالب على تحمل الم�س�ؤولية لكل الأ�شياء المتعلقة به.
●	�إيجاد بيئة جذابة يبدع فيها الطلبة حيث ي�صنعون
�إنجازاتهم ب�أنف�سهم.
● تطوير المعارف الذاتية وتطوير القدرات الإبداعية.
● ا�ستثمار �أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا.
● الم�شاركة في الفعاليات الوطنية واللقاءات الدولية
والعربية.
● تطبيق المفاهيم الريا�ضية والفيزيائية التي تعلمها
الطالب خالل درا�ستهم.
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 / 7أنواع الروبوت التعليمي:
يوجد هناك عدة �أنواع من الروبوتات على ح�سب نوعيتها و�أداء مهامها:
	�أ /الروبوتات المف�صلية :
 -تحتوي على عدد كبير من محركات ت�سمح بتكوينها على �شكل �إن�سان.

Bioloid

DARWIN

NAO

GP

ب /الروبوتات الغير المف�صلية :
 -تحتوي على عدد محدد من محركات ت�سمح بتكوين �أ�شكال معينة.

EV3

STEM

mBot

14

ARDUINO

 / 8عالقة الروبوت التعليمي بنظام (: )STEM
ليكون ت�صميمك للروبوت ناجح ًا وذا موا�صفات عالية ال بد من مراعاة جانب
التخطيط الهند�سي والح�ساب الريا�ضي قبل البدء في التركيب والبرمجة،
حيث تتمثل فوائد التخطيط والح�ساب في:
 تدريب الطالب على التفكير قبل البدء في الم�شروع. ت�ساعد في فهم �آلية عمل القطع الداخلة في تركيب الروبوت. البرمجة ب�شكل دقيق عن طريق الح�سابات الريا�ضية والهند�سية واالبتعادعن البرمجة بطريقة ع�شوائية .
 تطبيق معارف الطالب الريا�ضية والهند�سية على الروبوت.✽ لت�صميم وبرمجة روبوت ب�شكل �سليم وفق خطط وح�سابات �سابقة يجب
مراعات المراحل التالية:
 التخطيط وطرح الأفكار ومناق�شتها مع الطلبة التركيب الح�سابات الريا�ضية والهند�سية البرمجة -التجربة
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الحلقة الثانية

التعريف بمكونات
حقيبة mBot

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف الروبوت mBotw

 /2مكونات حقيبة الروبوت mBot

 /3التعريف بالمتحكمة الدقيقة  - mCore -وكيفية التو�صيل
 /4التعرف على مختلف القطع الميكانيكية
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 / 1تعريف روبوت :mBot
 : mBotهو روبوت تعليمي ي�ستعمل
للح�صول على الخبرة العلمية حول
البرمجة البيانية م��وج��ه لتطبيق
ن �ظ��ام  STEMم �ق��دم م��ن �شركة
 ، Makeblockحيث تعتبر من�صة
مفتوحة لبناء الروبوت ،والتي ت�شمل
�أج ��زاء ميكانيكية تتمثل ف��ي قطع
�ألومنيوم قوية ،ووح��دات �إلكترونية
وحلول البرمجيات.
	•يمكن �أن ت�ستخدم منتجات  Makeblockلبناء عدة �أ�صناف من الروبوتات
مثل خزان الروبوت الذي يتحكم فيه عن بعد و�سيارة بثالث عجالت ،الروبوت
الر�سام ،وحفارة الليزر وطابعة ثالثية الأبعاد وغيرها.
	•جميع منتجات �شركة . Makeblock

18

 /2مكونات حقيبة الروبوت :mBot
تتكون حقيبة الروبوت  mBotمن ثالت وحدات �أ�سا�سية :
�أ /وحدة المعالجة �أو التحكم: ) micro controler ( :
وه��و عبارة عن عقل ال��روب��وت ال��ذي يقوم بت�سيير المهام وحفظ البرامج
وتنفيذها وا�ستقبال الإ�شارات الخارجية وي�سمى بـ  mCore :حيث يحتوي على
عدة مكونات �إلكترونية .

ب /وحدة المنفذات (الحركة):
وهي عبارة عن المحركات التي تمكن الروبوت من التنقل والحركة بزوايا
و�سرعات واتجاهات مختلفة ،حيث تحتوي حقيبة  mBotعلى اثنين من
المحركات من نوع . DC motor

19

ج /وحدة الح�سا�سات المج�سات (: ) Sensor
هي التي تمكن الروبوت من التعرف على العالم الخارجي ،والتي تمثل الحوا�س
عند الإن�سان� ،إذ يحتوي روب��وت  mBotعلى :ح�سا�س الم�سافة Ultrasonic
 sensorوح�سا�س تتبع الخط ،بالإ�ضافة �إلى �شريحة ا�ستقبال �إ�شارات البلوتوث،
وكذلك على ريموت كنترول للتحكم في الروبوت عن بعد.

�شريحة البلوتوث

ح�سا�س تتبع الخط ريموت كنترول

ح�سا�س الم�سافة

 كما تحتوي حقيبة  mBotعلى حامل للبطارية بقيمة  6فولت ،وكذلك كابل USBلربطه مع الكمبيوتر و�أ�سالك لتو�صيل الح�سا�سات مع المعالج .

 -جميع مكونات حقيبة الروبوت : mBot
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 /3التعريف بالمتحكمة الدقيقة  mCoreوكيفية التوصيل:
 mCoreهي لوحة التحكم الرئي�سة �سهلة
اال�ستخدام الم�صممة خ�صي�ص ًا لروبوت
 mbotعلى �أ�سا�س �أردوينو �أونو (Arduino
 ،)UNOوت� �ح� �ت ��وي م �خ �ت �ل��ف ال�ق�ط��ع
الإلكترونية مدمجة بداخلها.
مثل مكبر ال�صوت  ،Buzzerوم�ست�شعر
ال���ض��وء RGB LEDs ،وغ�ي��ره��ا ،وال��ذي
يوفر طريقة �أ�سهل لبدء تعلم الإلكترونيات من �أ�سا�سها .
مكونات و خ�صائ�ص المعالج : mCore
 مكبّر �صوت Buzzer  2ليدة نوع RGB م�ستقبل ومر�سل نوع IR ح�سا�س ال�ضوء Light مدخل USB زر لل�ضغط مدخلين لتو�صيل المحركات جهاز بلوتوث ()Bluetooth قاطعة للتحكم في ت�شغيل الروبوت و�إطفائه مدخل لتو�صيل البطارية Lipo مدخل لتو�صيل حامل البطاريات  4مداخل من نوع  RJ45لتو�صيل الح�سا�سات21

نظرة علو ّية للمعالج : mCore
مدخل لتو�صيل بطارية LIPO

مدخل الطاقة DC

زر الإرجاع لل�صفر
مدخل USB

زر الت�شغيل
مدخل المحركات
مدخل الح�سا�سات

مدخل الح�سا�سات

ليدة �ألوان RGB

ليدة �ألوان RGB

زر لل�ضغط
ح�سا�س �ضوئي

مكبر �صوت Buzzer
م�ستقبل �إ�شارات IR

�أنواع الح�سا�سات التي يتعرف عليها معالج : mCore
✽ ي�ستطيع معالج  mCoreالتعرف على عدة ح�سا�سات منها :
 ح�سا�س الم�سافة  -ح�سا�س التحكم باليد ح�سا�س ال�صوت  -ح�سا�س الت�سارع المحركات الذكية  -ح�سا�س الغاز ح�سا�س الحركة  -ح�سا�س الرطوبة ح�سا�س الحرارة  -ح�سا�س البو�صلة -ح�سا�س الزوايا  -ح�سا�س ا�ست�شعار اللهب
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مر�سل �إ�شارات IR

تو�صيل الروبوت بالأجزاء الإلكترونية:

 /4التعّ رف على مختلف القطع الميكانيكية :
غطاء لحماية المعالج
المعالج mCore

حامل البطاريات
هيكل الروبوت

م�سامير
التثبيت

براغي نحا�سية
ح�سا�س الم�سافة

عجالت
حامل المحرك

محرك DC

ح�سا�س تتبع الخط
تحته عجلة حرة

كما تحتوي حقيبة  mBotعلى مفك براغي ودليل تركيب الروبوت .
23

24

الحلقة الثالث

شرح برنامج
mBlock

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف البرامج mBlock

� /2شرح واجهة البرامج mBlock

� /3شرح كيفية تنزيل البرنامج على الروبوت mBot
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 /1تعريف برنامج ( : ) mBlock
 mBlockهو برنامج ذو بيئة برمجية متقدمة مبني على �أ�سا�س برنامج Scratch
ن�سخة مفتوح الم�صدر  2.0يعتمد على البرمجية البيانية �أو ر�سومات تمثيلية
الذي يجعل من ال�سهل برمجة م�شاريع عن طريق الأرديونو ( )Arduinoو�إيجاد
تطبيقات تفاعلية .

تكمن فائدة برنامج  mBlockوطريقته ال�سهلة في البرمجة في �أن عادة البرامج
�أن تكتب بلغات مختلفة معقدة و�صعبة للغاية خا�صة للطلبة المبتدئين مثل لغة:
 Javaو  c++للتحكم في الروبوت ،بينما في برنامج  mBlockتختزل كل تلك
اللغات في بولكات يتم �سحبها لتكوين برنامج .
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كما �أن برنامج � mBlockصمم لبرمجة الألعاب المتحركة والب�صريات بالإ�ضافة
�إلى الروبوت ولوحة تحكم الأردوينو والم�شاريع الإلكترونية .

مثال على برنامج : mBlock
برنامج التحكم
في ال�صور
عبر ال�شا�شة

برنامج التحكم
في روبوت
mBot

برنامج التحكم
في بوردة
Arduino

27

تعريف : Arduino
هي ب��وردة مفتوحة الم�صدر  Hardware Openلتطوير كثير من الأفكار
والم�شاريع المتعلقة بالتحكم الآلي ب�صورة �سهلة وب�سيطة عن طريق ا�ستخدام
لغة برمجة مفتوحة الم�صدر  ، Arduino Cويتم برمجة المتحكمة الموجودة
على لوحة التحكم با�ستخدام برنامج خا�ص ي�سمى ، IDE Arduino :حيث
يعتبر المعالج  mCoreنوع خا�ص من  ، Arduinoوقد ُ�صمّم خ�صي�ص ًا بمداخل
ومخارج محددة ب�شكل تعليمي ب�سيطة .
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 /2شرح واجهة برنامج : mBlock
عند فتح برنامج  mBlockتظهر الواجهة التالية :
االت�صال
بالروبوت �أو
تحميل البرامج
الثابتة

تحديد نوع
الأجهزة
الم�ستخدمة

االنتقال نمط
Arduino

بلوكات
البرمجة

�إ�ضافة بلوكات
جديدة

حفظ �أو
تحميل ملفات
الم�شروع

بلوكات التحكم في الروبوت
Arduino g mBot

منطقة الن�ص
البرمجي
المتمثل
بالبلوكات

ال�شا�شة العر�ض
�سحب الكتل �إلى
منطقة الن�ص
البرمجي

التحكم في
ال�شا�شة
الرئي�سية

�إن�شاء م�شروع جديد
فتح م�شروع موجود
م�سبقاً
حفظ البرنامج
الحالي حيث يكون
بعالمة SB2
حفظ البرنامج
با�سم �آخر
29

	•يوجد هناك نمطان للتحكم في برنامج  :mBlockحيث يتم التنقل بين النمطين
عن طريق �أيقونة  Editحيث تظهر الأوامر الخم�سة التالية :
	�إلغاء حذف البرنامج تغيير حجم البلوكات النمط ال�سريع الذي يظهرجميع البرنامج
 النمط العادي الذي يظهر جميع البرنامج �إظ �ه��ار ال�ب��رن��ام��ج م��ع �شا�شةالعر�ض الم�صغرة
	�إخ�ف��اء �شا�شة العر�ض لإظهارم�ساحة البرمجة ب�شكل �أكبر
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نمط الأردوينو الذي يظهر الر�سم البياني مع لغة .C++

�أ /نمط الأرديونو (: )Arduino
ت�ستعمل البولوكات الخا�صة بالأردوينو ويتم تحويل البرنامج �إلى لغة ال�سي
الخا�صة بالأردوينو ،وال ي�شترط للت�شغيل �أن يكون الروبوت مو�صو ًال بالروبوت،
و�إنما يكفي فقط تحميل البرنامج في ذاكرة الروبوت ،ومن ثم ت�شغيله ليتم
تنفيذ البرنامج ،ولكن ال يمكن م�شاهدة تحرك الروبوت على �شا�شة البرنامج .
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 لالنتقال �إل��ى نمط الأردي��ون��ونقوم بال�ضغــط على الأيقونــة
< > upload/code

 ول �ت �ح �م �ي��ل ال��ب��رن��ام��ج علىال� �م� �ع ��ال ��ج  mCoreن �ق��وم
بال�ضغط على �أيقونة �أيقونة:
.Arduino to Upload

 كما يمكن تعديل البرنامج عن طريق ال�ضغط على �أيقونة  IDE Arduinoحيثيتم فتح البرنامج ومن ثم التعديل عليه.
ب /نمط التمثيل البياني ال�سكرات�ش (: )Scratch
 حيث عن طريق هذا النمط يمكن برمجة �صورة على التَّحكم في �أثناء تحركالروبوت في الوقت نف�سه �أو �إعطاء بيانات على ال�شا�شة.
 يجب على الروبوت �أن يكون مو�صو ًال بالجهاز حيث يوجد عديد من بلوكاتال�سكرات�ش لبرمجة الروبوت وال�شا�شة معاً.
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 ويمكن �إ�ضافة �أي �صورة �أو التقاطها مبا�شرة من البرنامج ،كما يمكن التعديلعن طريق ال�صورة ،وكذلك �إ�ضافة �أ�صوات وتحميلها وغيرها من الخ�صائ�ص
المتواجدة في �أيقونة التحكم في ال�شا�شة الرئي�سة ،ويمكن عند االنتهاء من
البرمجة يتم ال�ضغط على العلم الأخ�ضر لت�شغيل البرنامج.
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 / 3شرح كيفية تحميل البرامج على : mBlock
لتحميل �أي برنامج على الروبوت  mBotيتم الإن�شاء عبر برنامج  mBlockنتبع
الخطوات التالية :

 /1اختيار نوع المعالج :
 قم بفتح البرنامج ،ثم ا�ضغط على �أيقونة ( ،)Boardsثم قم باختيار نوع المعالج�أو نوع لوحة التحكم التي تريد ا�ستعمالها حيث في م�شروعنا هذا نختار روبوت
 mBotالذي يحتوي على المعالج . mCore
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مثال ا�ستخدام

مثال ا�ستخدام

mBot

Arduino Uno

مالحظة :

في بع�ض الأحيان يتطلب بروتوكول لالت�صال مع المعالج ،لذلك يجب علينا �أن
نثبِّت هذا البروتوكول على اللوحة الأم ،وذلك بتحديد �أيقونة تحديث البرامج
الثابتة كما في ال�صورة.
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 /2تو�صيل الروبوت بالحا�سب عن طريق كيبل :USB
 -نقوم بال�ضغط على �أيقونة Connect :

 تتوفر ثالث طرق لتو�صيل الروبوت:�أ /عن طريق كيبل : USB
 -يظهر رقم المنفذ COM

ب /عن طريق البلوتوث (:)Bluetooth
ي�ستعمل في حالة كان جهاز الحا�سب يحتوي على البلوتوث.
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ج /عن طريق �شريحة البلوتوث : G Serial 2.4
ي�ستعمل في حالة جهاز الحا�سب ال يحتوي على البلوتوث .

مالحظة :
في حالة ا�ستخدام � mBlockأول
م��رة قم باختيار �أيقونةInstall :
 Driver Arduinoم��ن �شريط
الأدوات ,ح �ي��ث �سيتطلب ذل��ك
تو�صيل الروبوت بالحا�سب .
في حالة كان الروبوت غير مت�صل بالبرنامج �ستظهر دائرة حمراء .
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وفي حالة تم االت�صال بالبرنامج �ستظهر دائرة خ�ضراء.

 /2تحميل البرنامج على الروبوت:
بعد االنتهاء من كتابة البرنامج نقوم بتحميل البرنامج في المعالج وهناك
حالتان هما :
	�أ /في حالة نمط �سكرتا�ش يكفي فقط ال�ضغط على العلم الأخ�ضر لت�شغيل
الروبوت ب�شرط �أن يكون الروبوت مو�صو ًال بالكمبيوتر ،ولتوقيف البرنامج نقوم
بال�ضغط على الزر الأحمر.
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Arduino to Upload

ب /في حالة نمط �أردوي�ن��و نقوم بال�ضغط على �أيقونة :
لتحميل البرنامج على المعالج � ، mCoreإذ يجب نزع كيبل  USBبعد االنتهاء من
البرمجة ،كما في ال�صورة وت�شغيل الروبوت عن طريق زر الطاقة لتنفيذ البرنامج .
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الحلقة الرابعة

شرح برنامج
mBlock

عنا�صر الدر�س :
� /1شرح القوائم الخا�صة بالتحكم في الروبوت عن طريق نمط �سكرات�ش .Scratch
 /2تطبيقات عملية على �شا�شة العر�ض في برنامج . mBlock
� /3شرح الأيقونات الخا�صة بالتحكم في الروبوت عن طريق نمط �أرديونو . Arduino
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 / 1شرح القوائم الخاصة بالتحكم في الروبوت عن طريق
نمط : Scratch
ال يمكن للروبوت �أن يتحرك من تلقاء نف�سه وبدون تدخل ب�شري ،فلذلك البد
من عملية التحكم بوا�سطة برمجته ب�إحدى لغات البرمجة.
يعر�ض برنامج  mBlockتلقائي ًا �صفحة البدايـة في كل مرة يتم فيها فتحه،
تحتوي هذه الأخيرة على قوائم برمجة الروبوت ،حيث يوجد نمطان للتحكم في
الروبوت �إما �أردوينو �أو �سكرات�ش :

� /1.1أيقونة الحركة :Motion
تحتوي على بلوكات برمجة الروبوت
ع�ل��ى ال �ح��رك��ة ف��ي ��ش��ا��ش��ة ال�ع��ر���ض
الموجودة على ي�سار البرنامج وهو
خ��ا���ص بنمط �سكرات�ش ،حيث يتم
ب��رم �ج��ة ح��رك��ة ال �� �ص��ورة ،وك��ذل��ك
ت��دوي��ره��ا ب ��زواي ��ا م�ع�ي�ن��ة ،وك��ذل��ك
البرمجة على �إزاح��ة ال�صورة على
محور � xأو  yوغيرها .
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� /2.1أيقونة الم�شاهدة :Looks
تحتوي على بلوكات تمكن الروبوت من �إظهار كتابة �أو قيمة ح�سا�س �أو غيرها،
كما يتم برمجة ال�صورة على تغيير الألوان وحجم ال�صورة ودقتها وغيرها .

� /3.1أيقونة ال�صوت : Sound
تحتوي على بلوكات تمكن الروبوت من �إ�صدار �أ�صوات متقطعة وبنغمات مختلفة
وبزمن معين ،وكذلك توقيف ال�صوت ،في �أو�ضاع مختلفة للروبوت.
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� /4.1أيقونة الر�سم : Pen
تحتوي على بلوكات تمكن من
ال��ر��س��م على �شا�شة العر�ض
و�إظ� �ه ��ار ر� �س��وم��ات مختلفة
ب�ألوان متعددة .

� / 5.1أيقونة البيانات و عمل بلوكات :Data/Blocks
ت���س�م��ح ه ��ذه الأي��ق��ون��ة ب ��إ� �ض��اف��ة م �ت �غ �ي��رات ج��دي��دة وا��س�ت�ع�م��ال�ه��ا داخ��ل
البرنامج مث ًال �إ�ضافة متغير  goبقيمة  ,10وكذلك تتيح �إ�ضافة بلوك جديد
يحتوي على عدة �أوامر يتم تحديدها من طرف الم�ستخدم  ,كما يمكن �إ�ضافة
قائمة �أوامر جديدة .
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� / 6.1أيقونة الأحداث : Events
تعتبر �أهم �أيقونة للتحكم في الروبوت با�ستعمال نمط �سكرات�ش حيث تحتوي
على عدة �أوامر للتحكم في بداية البرنامج ،ويجب �أن تكون في �أول البرنامج
وتعتبر نقطة انطالق كل برنامج.
ويمكن التحكم في انطالق ت�شغيل البرنامج عن طريق العلم الأخ�ضر وتوقيفه
عن طريق الزر الأحمر .كما يتم التحكم في انطالقة ت�شغيل البرنامج عن
طريق ال�ضغط �أو فك ال�ضغط على �أزرار لوحة مفاتيح الحا�سب الآلي وغيرها
من الأوامر.

� /7.1أيقونة التحكم : Control
تعتبر هذه الأيقونة مهمة جد ًا في برمجة الروبوت� ،أنها تحتوي على �أوامر
التكرار  ، Loopوكذلك �أوامر االنتظار � ، Waitإلى جانب الأوامر ال�شرطية /IF
 Elseو�أمر انتظار المدة الزمنية و�أمر التوقف وغيرها .
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� / 8.1أيقونة اال�ست�شعار : Sensing
يتم من خاللها برمجة الروبوت على ا�ستعمال الح�سا�سات مثل  :ح�سا�س اللم�س
وح�سا�س الم�سافة على التحكم في ت�شغيل الروبوت.

� / 9.1أيقونة العمليات الح�سابية والمنطقية : Operators
تعتبر هذه الأيقونة مهمة جد ًا في عمليات برمجة الروبوت ،لأن لها عالقة
بجميع الأيقونات ال�سابقة التي ت�ستعمل في برمجة الروبوت حيث تحتوي على
العمليات الريا�ضية من جمع و�ضرب وق�سمة وطرح ،وكذلك العمليات المنطقة
مثل  not/Or/ andوغيرها التي ن�ستعملها في الأوامر ال�شرطية وغيرها.
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 /2تطبيقات عملية على شاشة العرض في برنامج
: mBlock
�أ /برمجة الروبوت على الحركة في جميع االتجاهات عن طريق لوحة
مفاتيح الكمبيوتر:
في مثالنا هذا �سوف نقوم ببرمجة روب��وت  mBotعلى التحرك في �شا�شة
العر�ض في جميع االتجاهات ،وذلك عن طريق نمط �سكرات�ش ،حيث ن�ستعمل
�أ�سهم لوحة مفاتيح الكمبيوتر على التحكم في جميع االتجاهات .
 خطوات البرمجة : /1نقوم بتحميل �صوت روبوت  mBotفي �شا�شة العر�ض.

�إ�ضافة �صورة

 /2نقوم ب�سحب بلوك �إعطاء �أمر البداية الذي ي�شغل البرنامج من قائمة Events

ون�سند �إليه �أمر ت�صغير ال�شا�شة عن طريق بلوك  Looksونختار القيمة . % 50
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 /3نقوم ب�سحب  6بلوكات �أمر التحكم عن طريق �أزرار لوحة مفاتيح الكمبيوتر -
نختار �أزرار ( فوق  -تحت  -يمين � -شمال  -تدوير يمين  -تدوير �شمال ).
 تكون ف��ي الحالة االبتدائية مو�ضوعة على زرالتباعد  ، Spaceكما تظهر جميع �أزرار لوحة
المفاتيح من �أرقام وحروف.

كما يوجد نوعان �إما :
 البرمجة على رفع ال�ضغط على الزر البرمجة على ال�ضغط على الزر /4ن�سند �إليها �أوامر تحريك الروبوت بقيمة  10خطوات في كل تدوير بزاوية 15

درجة في االتجاهين� ،ضغطة على الزر المبرمج عن طريق بلوك . Motion
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 /5بعد االنتهاء من البرنامج ،نقوم بال�ضغط على العلم
الأخ�ضر ون�ضغط على الأزرار للتحكم في الروبوت.
البرنامج النهائي :

ب /برمجة الروبوت على تغيير �شكله و لونه عبر �أزمنة مختلفة :
في مثالنا هذا �سوف نقوم ببرمجة روبوت  mbotعلى تغيير لونه و�شكله عبر
�أزمنة مختلفة وذلك عبر �شا�شة العر�ض ،وذلك عن طريق نمط �سكرات�ش،
حيث ن�ستعمل �أ�سهم لوحة مفاتيح الكمبيوتر على التحكم في مختلف التغيرات .
خطوات البرمجة :
 /1نقوم ب�سحب بلوك �أمر التحكم
م ��ن �أي �ق��ون��ة  Eventsعن
طريق �أزرار لوحة مفاتيح
الكمبيوتر – نختار �أزرار
( . )g-f-e-d-c-b-a
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 /2نقوم ب�سحب بلوك �أمر التكرار  Loopمن �أيقونة التحكم  ، Controlحيث نختار
التكرار المرتبط بعدد معين حيث اخترنا التكرار  10مرات.

 /3نقوم باختيار �أمر التغيير من �أيقونة .Looks
قيمة التغيير
تغيير اللون

تغيير كروي

تغيير دائري

تغيير في البك�سل

تغيير ف�سيف�سائي

تغيير في الو�ضوح

تغيير في ال�سطوع

 /4نقوم باختيار �أمر االنتظار  waitمن �أيقونة  Controlمعدل ثانيتين لإعطاء الوقت
الالزم لر�ؤية التغيرات .
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 /5بعد االنتهاء من البرنامج نقوم بال�ضغط على العلم الأخ�ضر ،ون�ضغط على
الأزرار للتحكم في الروبوت.

البرنامج النهائي :
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 /3شرح األيقونات الخاصة بالتحكم في الروبوت عن
طريق نمط أرديونو :Arduino
هي الأيقونة التي ت�سمح ببرمجة روبوت  ، mBotحيث تحتوي على عدة �أوامر
ت�سمح للروبوت بمحاكات البرمجة واقعي ًا بعد تنزيل البرنامج .
ويحتوي المعالج  mCoreعلى �أوامر كثيرة للتحكم في حركة الروبوت ،وكذلك
ربطه بالعالم الخارجي عن طريق الح�سا�سات.
 عند ال�ضغط على �أيقونة  Robotsتظهر لي القائمة التالية : -الأيقونة بداية البرنامج:

	�أيقونة �أمر الحركة:	�أيقونة التحكم في �أ�ضواءو�صوت المعالج ،وكذلك
ال �� �ش��ا� �ش��ة الإ� �ض��اف �ي��ة،
والأ�ضواء الإ�ضافية.
ك�م��ا يمكن م��ن خاللها
التحكم في الوقت.
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	�أيقونة التحكم الح�سا�سات� ،إذيمكن برمجة ح�سا�س الأ� �ض��واء،
وح�سا�س تتبع ال �خ��ط ،وح�سا�س
الرطوبة واللم�س والغاز ،وح�سا�س
ال�م���س��اف��ة ف��ي ت�شغيل ال�ك��ام�ي��را
وح�سا�س الحرارة.

وح�سا�س الجايرو وغيرها من الح�سا�سات.
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�أيقونة التحكم الريموت كنترول .IR

�أيقونة التحكم في العداد وت�صفيره.

مثال على برنامج للتحكم في الروبوت : mBot
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الحلقة الخامسة

برمجة الروبوت mBot
على الحركة

عنا�صر الدر�س :
 / 1تعريف محركات روبوت  mBotوخ�صائ�صها
� /2شرح �أنواع دوران الروبوت
�أ /الدوران على محور ثابت
ب /الدوران على ن�صف دائرة
� /3شرح �أوامر الحركة
 /4تطبيق عملي:
برمجة الروبوت على الذهاب والرجوع في النقطة نف�سها
 برمجة الروبوت على عمل �شكل مربع في �أثناء الحركة55

 /1تعريف محركات روبوت  mBotوخصائصها :
ن�ستطيع جعل الروبوت يتنقل �إلى الأم��ام عن طريق تركيب قاعدة مثبت بها
محركان وعجلة حرة ،حيث عند دوران المحركين مع ًا في �أحد االتجاهات
ينتج عنه تنقل الروبوت �إلى الأمام �أو �إلى الخلف ،وفي حالة دوران �أحدهما
عك�س الآخر ينتج عنه دوران الروبوت �إلى اليمين �أو الي�سار حيث تحتوي حقيبة
 mBotعلى محركين . DC
�أ /تعريف محرك روبوت : mBot
هو محرك ي�شتغل بتيار م�ستمر مقدم من طرف �شركة  ، makeblockمزود
بتع�شيقات من الترو�س البال�ستكية ل��زي��ادة �سرعته مو�ضوعة داخ��ل علبة
بال�ستكية �صفراء ومقفلة ب�إحكام.
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 يحتوي المحرك على محور واح��د فقط وه��ذا يجعل �أح��د المحركات يكونمعكو�س ًا في �أثناء التركيب.
 كما توجد �أن��واع �أخ��رى من تركيبات الترو�س على ح�سب ال�سرعة والقوةالمطلوبة.

 كما توجد محركات �أخ��رى تحتوي على محورين للدوران ،مما ي�سهل عمليةتركيب العجالت في �أيّ مكان مهما كانت طريقة التركيب .
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ب  /خ�صائ�ص محرك روبوت : mBot
 ي�شتغل على طاقة  6فولتات بتيار م�ستمر .DC تبلغ �سرعته  200دورة في الدقيقة .-

يحتوي على ترو�س بال�ستكية لزيادة العزم التدوير.
يمكن ا�ستعماله كمولد للطاقة.
بيئة عمله ب�سيطة و�صيانته �سهلة.
محرك �صديق للبيئة الحتوائه على �أنابيب �سيلكون الذي ي�ستخدم في ال�صناعة
الطبية.

 /2شرح أنواع دوران الروبوت :
لدوران الروبوت توجد هناك طريقتان لكل واحدة منها �إيجابيتها و�سلبيتها على
ح�سب الظروف المحيطة بالروبوت .
�أ /الدوران على محور ثابت:
حيث ن�ق��وم بت�شغيل المحركين مع ًا
في الوقت نف�سه وباتجاهين مختلفين
وب��ال �ق��وة ال�م�ط�ب�ق��ة ،وف �ق � ًا لقوانين مركز الدوران
الفيزياء ف��إّن��ه �إذا ك��ان لدينا قوتان
مت�ساويتان في القوة ومتعاك�ستان في
االتجاه ف ��إنّ مركز الثقل �سيكون في
المنت�صف ،وعليه ف�إن الروبوت �سوف
ي��دور ف��ي منت�صف البعد بين محور
العجالت ،ليكون بذلك دائرة قطرها هو البعد بين عجالت الروبوت ,حيث تتميز
هذه الطريقة بعدم �أخذ حيز كبير من الم�ساحة في �أثناء الدوران.
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ب /الدوران على ن�صف دائرة :
نقوم بت�شغيل محرك واحد فقط وترك الثاني منطف�أ ،ففي هذه الحالة نالحظ
�أن الروبوت يلف �إلى اليمين �أو الي�سار على ح�سب المحرك الذي تم ت�شغيله
ولي�صير البعد بين العجالت هو ن�صف قطر دائرة ال��دوران ،ويتميز ب�إعطاء
م�ساحة �أكبر للدوران خا�صة في المنعطفات.
مركز الدوران

 /3شرح أوامر الحركة :
يحتوي برنامج  mBlockعلى �أوام��ر تمكن ال��روب��وت من التنقل في جميع
االتجاهات وبطرق مختلفة ،حيث يمكن التحكم في تنقل الروبوت في االتجاهات
الأربعة عبر طريقتين:
الطريقة الأولى :
عن طريق �أمر التنقل �أمام /خلف  /يمين /ي�سار مدمجة تلقائي ًا في البرنامج.
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-

-

كما يمكن التحكم في �سرعة المحركين
ف��ي ال��وق��ت ن�ف���س��ه ،ح �ي��ث ت��وج��د ث�لاث
�سرعات  50/100/ 255المبرمجة تلقائي ًا
من طرف الم�صنع ،بينما يمكن كتابة �أي
�سرعة داخل حلقة الأيقونة.
تمثل القيمة � 0أمر التوقف .
تمثل القيمة ال�سالبة �أوامر الحركة المعكو�سة .
ت�ستعمل هذه الطريقة للدوران على محور ثابت �إذ ال يمكن االلتفاف �إلى اليمين
�أو الي�سار عن طريق عجلة واحدة.

الطريقة الثانية:
عن طريق �أمر ت�شغيل المحركات ب�أمر منف�صل ،حيث يتم التحكم في �سرعة
المحرك واتجاهه ب�شكل منف�صل.
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 تتميز هذه الطريقة ب�إمكانية التحكم الكبير في الروبوت في جميع االتجاهاتحتى الملتوية وذلك النف�صال �أمر التحكم في المحركين عن بع�ضهما بع�ضاً.
�	-أمثلة عن بع�ض برامج التحكم في بع�ض االتجاهات :

 /4تطبيق عملي :
�أ /برمجة الروبوت على الذهاب والرجوع في النقطة نف�سها:
�سنقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على الذهاب �إلى الأمام ثم الرجوع
�إلى الخلف في النقطة نف�سها.

نقطة الو�صول

البداية
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 /1تركيب الروبوت� :سنقوم بتركيب روبوت  mBotوذلك عن طريق اتباع الخطوات
االثنتي ع�شرة التالية :

خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية.
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 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية .

 /3نقوم ب�سحب بلوك �أمر الحركة �إلى الأمام ون�ضعه على �سرعة .100

 /4نقوم ب�إ�ضافة زمن بقيمة  5ثوانٍ من �أيقونة التحكم .Control
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 /5نقوم ب�سحب بلوك �أمر الرجوع �إلى الوراء ب�سرعة .100

 /6نقوم ب�إ�ضافة زمن بقيمة  5ثوانٍ من �أيقونة التحكم .Control

 /7ن�ضيف �أمر التوقف وذلك بو�ضع القيمة  0حيث ال يهم االتجاه الم�سجل

 /8يمكن �إ�ضافة تعليق �أو عنوان للبرنامج ،وذلك بال�ضغط على الزر الأي�سر للماو�س
حيث تظهر �أيقونة �إ�ضافة تعليق ،وعند ال�ضغط عليها تظهر م�ساحة يمكن
الكتابة فيها.
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 /9نقوم بتو�صيل كيبل  USBبالروبوت والكمبيوتر.

 /10نقوم بت�شغيل الروبوت  ONونقوم باختيار رقم المنفذ من �أيقونة .Connect

 /11نقوم بال�ضغط على �أيقونة � mode Arduinأو بال�ضغط على الزر الأي�سر للف�أرة
حيث تظهر �أيقونة التحميل في الأرديونو .Arduino to Upload

65

 /12بعد االنتهاء من التحميل نقوم بنزع الكيبل USB

وو�ضع الروبوت على الأر�ض

و تجريبه .
البرنامج النهائي:

ب /برمجة الروبوت على عمل �شكل مربع في �أثناء الحركة:
�سنقوم في هذا التطبيــق ببرمجــة الــروبوت
على التنقل على �شكل مربع في �أثناء حركته،
حيث يتنقل �إلى الأمـام ثــم يلف بــزاوية ° 90
عن طريق عجلة واحدة فقط ثم يرجع �إلى النقطة
نف�سها التي بد�أ منها.
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خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية

 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية

 /3نقوم ب�سحب بلوك �أمر الحركة لكل محرك بمفرده �إلى الأمام و ن�ضعه على �سرعة
 100للتنقل �إلى الأمام .

 /4نقوم ب�إ�ضافة زمن بقيمة ثانيتين من �أيقونة التحكم .Control

 /5نقوم ب�إ�ضافة �أمر الحركة للمحرك  M1مع و�ضع ال�سرعة  ، 100بينما نوقف
المحرك  M2وذلك بو�ضع ال�سرعة . 0
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 /6نقوم ب�إ�ضافة زمن بقيمة  1.5ثانية من �أيقونة التحكم Control

وذلك لإعطاء الروبوت الوقت الالزم للدوران بزاوية .° 90

 /7الخطوات ال�سابقة تمكن الروبوت من االنتقال �إلى الأمام و الدوران بزاوية ،° 90
يعني الم�شي على �ضلع واحد من �أ�ضلع المربع ،لذلك نحتاج �أمر التكرارLoop
�أربع مرات من �أيقونة التحكم . Control

 /8نقوم ب�إ�ضافة �أمر التوقف لكال المحركين بعد الخروج من حلقة التكرار.

البرنامج النهائي :
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الحلقة السادسة

برمجة أضواء وصوت
وزر المعالج mBot

عنا�صر الدر�س :
� / 1شرح تقنية الألوان RGB
� /2شرح كيفية برمجة �أ�ضواء المعالج
� /3شرح كيفية برمجة �صوت المعالج
� /4شرح كيفية برمجة زر المعالج
 /5تطبيق عملي:
برمجة الروبوت على �إ�شعال اللون الأبي�ض عند الحركة و�إ�شعال اللون الأحمر
و�إ�صدار ال�صوت عند التوقف وذلك عن طريق ال�ضغط على زر المعالج للبداية
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 /1شرح تقنية األلوان :RGB
( )RGBه��ي اخت�صار ل�ل�أل��وان الثالثة الأحمر
والأخ�ضر والأزرق وهي الأل��وان الرئي�سة لل�ضوء:
Red - Green – Blue
وتكتب بالطريقة التالية  RGB(0,0,0( :ال�صفر
يمثل اللون الأح�م��ر والثاني يمثل اللون الأخ�ضر
والثالث يمثل اللون الأزرق .
 بمزج هذه الألوان يمكننا ا�ستخراج �أي لون يخطر علىالبال .
 يعتمد �أ�سا�س ًا على الأنظمة الرقمية في تغيير الألوانوهو نظام ال�ستع�شري ( )Hexadecimalوالذي يعد
من � 0إلى  15عك�س النظام الع�شري الذي يعد من 0
�إلى . 9
ويحتوي كود كتابة الأل��وان على  6رموز #5F119A
حيث يمثل �أول رمزين اللون الأحمر ،يليهما رمزا اللون الأخ�ضر ثم الأزرق.
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 وطبقا لنظرية االحتماالت ف�سيكون لدينا �أكثر من 16مليون لون مختلف ،وعلى�سبيل المثال:
فمثال القيمة )255,255,0( :يعطينا اللون الأ�صفر ،والقيمة ()144,0,0
تعطينا اللون الأحمر بو�ضوح �أكبر .
 /2شرح كيفية برمجة أضواء المعالج :
يحتوى المعالج  mCoreعلى اثنين من
الأ� �ض��واء مدمجة داخ�ل��ه تعمالن على
نظام  ، RGBحيث يمكن برمجتهما
انطالقا من برنامج  ، mBlockحيث
ت�ستعمالن للداللة على حدوث �شيء �أو
البداية �أو االنتهاء من برنامج .
 كما يمكن ا�ستعمال �أ� �ض��واء خارجيةوربطها بالمنافذ  4/3/2/1التابعة
للمعالج .

 -تحتوي �أيقونة  Robotsعلى �أمر التحكم في ت�شغيل وتغيير �ألوان م�صابيح .RGB

71

 في حالة الرغبة في ا�ستعمال كال الم�صباحين في الوقت نف�سه نحدد ، Allبينما �إذا �أردنا ا�ستعمال �أحد الم�صابيح نحدد الم�صباح الأيمن �أو الأي�سر .
 يوجد هناك  5قيم لكل من الم�صباحين 20 - 255 - 150 - 60 :تمثل القيمة 0قيمة �إطفاء الم�صباح ،حيث �إن المزج بين هذه القيم للألوان الثالثة تعطينا
�ألوان ًا مختلفة.

تطبيق عملي :
برمجة الروبوت على ت�شغيل م�صباحين  RGBبالتعاقب ،فعند الت�شغيل ي�ضيء
الم�صباح الأول باللون الأحمر القوي لمدة ثانيتين ،وبعدها ينطفئ وي�شتغل
الم�صباح الثاني باللون الأخ�ضر القوي لمدة ثانيتين ،وهكذا يظل يكرر 10
مرات ثم ينطفئ الم�صباحان.
خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية.
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 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية .
 /3نقوم ب�سحب بلوك �أمر ت�شغيل الم�صباح الأيمن للمعالج ونحدد اللون الأحمر
بالقيمة الق�صوى  255مع و�ضع �أمر �إطفاء الم�صباح الأي�سر ،وذلك بو�ضعه في
القيمة . 0

 /4نقوم ب�إ�ضافة زمن بقيمة ثانيتين من �أيقونة التَّحكم . Control

 /5نقوم ب�سحب بلوك �أمر ت�شغيل الم�صباح الأي�سر للمعالج ،ونحدد اللون الأخ�ضر
بالقيمة الق�صوى  255مع و�ضع �أمر �إطفاء الم�صباح الأيمن ،وذلك بو�ضعه في
القيمة .0

 /6نقوم ب�إ�ضافة زمن بقيمة ثانيتين من �أيقونة التحكم .Control
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 /7نقوم ب�إ�ضافة �أمر التكرار  Loopعدد  5مرات.

 /8نقوم ب�إ�ضافة �أمر �إطفاء م�صابيح المعالج معا.

البرنامج النهائي :
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 /3شرح كيفية برمجة صوت المعالج :
 Buzzerوي�سمى �أي�ض ًا الطنّان
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،وه ��و ج �ه��از يقوم
بتحويل الطاقة الكهربائية �إلى
�صوت م�سموع ،وي�ستعمل للإ�شعار
ال�صوتي في ال�سيارات و�أف��ران
المايكروييف وغيرها وكذلك في
الدوائر الإلكترونية  ،وهناك �أنواع مختلفة من الطنان الكهربائي ,حيث يعمل
الطنان النموذجي على جهد -فولت يحمل تيار ًا م�ستمر ًا يناهز مللي �أمبير .
 يحتوي المعالج  mCoreعلى مكبر �صوت �أو ما ي�سمى بــ  buzzer :مدمجبداخله يمكن برمجته على �إعطاء �أ�صوات مختلفة ت�ستعمل في برامج الروبوت
المختلفة .
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 من خالل �أيقونة  Robotsيمكننا برمجة �صوت المعالج على �إ�صدار �أ�صواتمختلفة حيث تظهر الأيقونة التالية :
 تمثل الحروف التالية :نغمات حيث لكل حرف نغمة خا�صة به حيث يوجد 46نغمة .
 كما يمثل مدة ال�صوت لكل نغمة بالأمر التالي:ن�صف مدة ال�صوت
ثمن مدة ال�صوت

ربع مدة ال�صوت

مدة ال�صوت كاملة

�ضعف مدة ال�صوت

 /4شرح كيفية برمجة زر المعالج:
زر �أو مفتاح ال�ضغط :هو مفتاح يحتوي على زر� ،إن �ضغطت عليه �سيدخل �إلى
داخله مما ي�ؤدي �إلى تو�صيل الأطراف المعدنية ،والعك�س �سيخرج و�سينف�صل
الطرفان.
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ويعمل زر ال�ضغط لحظياً ،عندما ت�ضغط عليها تعمل ،وعندما تترك الزر يتوقف
�سريان التيار الكهربائي.
يحتوي معالج  mCoreعلى زر �ضغط باللون الأخ�ضر ،حيث من خالله يمكن
التحكم في ت�شغيل البرامج و�إيقافها .

 من خالل برنامج  mBlockن�ستطيع برمجة زر المعالج ،حيث تحتوي قائمة Robotsع�ل��ى الأي �ق��ون��ة التالية
الموجودة بال�صورة :
ت�ستعمل في نمط �سكرات�ش للتحكم
المبا�شر في الروبوت.
 يوجد حالتان للتحكم في الزر:	�إما في حالة ال�ضغط عليه �أي يكون في القيمة  0ثم ينتقل �إلى .1	�أو في حالة الراحة ورفع ال�ضغط عليه �أي يكون  1ثم ينتقل �إلى .0	�أما في حالة نمط الأردوينو فن�ستعمل الأيقونة التالية الموجودة بال�صورة :حيث يجب �أن ت�ضاف �إل��ى الأوام��ر
ال�م�ن�ط�ق�ي��ة ،وك��ذل��ك �إل� ��ى الجمل
ال�شرطية .If
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 /5تطبيق عملي :
برمجة الروبوت على �إ�شعال اللون الأبي�ض عند الحركة و�إ�شعال اللون الأحمر
و�إ�صدار ال�صوت عند التوقف ،وذلك عن طريق ال�ضغط على زر المعالج للبداية:
خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية .

 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية .

 /3نقوم ب�إ�ضافة �أمر انتظار حتى يتحقق ال�شرط من قائمة . Control

 /4نقوم ب�إ�سناد �أمر التحكم بزر المعالج �إلى �أمر االنتظار .
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 /5بعد تحقق ال�شرط نقوم ب�إ�ضافة �أمر التحرك للأمام ب�سرعة  100ولمدة  5ثوانٍ .

 /6ن�ضيف �أمر ت�شغيل الم�صباحين باللون الأبي�ض في �أثناء حركة الروبوت ،حيث �إنَّ
اللون الأبي�ض يتكون من القيمة الق�صوى للألوان الثالثة �أي الأحمر والأخ�ضر
والأزرق . 255

 /7ن�ضيف �أمر توقف المحركات ،وذلك بو�ضع القيمة  0وكذلك ت�شغيل الم�صابيح
باللون الأحمر القوي ،وذلك بو�ضع قيمة اللون الأحمر  255والباقي . 0

 /8ن�ضيف �أمر ت�شغيل �صوت المعالج حيث نختار النوط  D5ومدة ال�صوت ال�ضعف
. Double
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البرنامج النهائي:
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الحلقة السابعة

برمجة حساس المسافة
Me Ultrasonic Sensor

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف عام للح�سا�سات
/2تعريف ح�سا�س الم�سافة Me Ultrasonic
 /3خ�صائ�ص ح�سا�س الم�سافة
 /4ا�ستعماالت ح�سا�س الم�سافة
 /5كيفية برمجة ح�سا�س الم�سافة
 /6تطبيق عملي
برمجة الروبوت على تفادي الحواجز با�ستعمال ح�سا�س الم�سافة.
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 / 1تعريف عام للحساسات:
الح�سا�س هو عن�صر �إلكتروني مركب يقوم ب�إعطاء �إ�شارة منطقية « � 0أو � « 1أو
�إ�شارة كهربائية «  Xفولط » في مخرجه انطالق ًا من ظاهرة فيزيائية « حرارة
 رطوبة � -ضغط �-سرعة  -كثافة � -ضوء  »....في مدخله.كما تختلف �أنواع الملتقطات على ح�سب الحاجة �إلى ا�ستعمالها ،وكذلك على
ح�سب نوعية المخرج الذي تعطيه « قيمة منطقية �أو كهربائية �أو مقاومة متغيرة»
وعلى ح�سب الدوائر الإلكترونية المدمجة فيها حيث تنق�سم الملتقطات �إلى
ن�شطة وغير ن�شطة .
المخطط الوظيفي لكل ح�سا�س✽ :
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 /2تعريف حساس المسافة : Me Ultrasonic
ح�سا�س الم�سافة  Me Ultrasonicهو جهاز
ا�ست�شعار رقمي من خالل تقنية الأ�شعة فوق
ال�صوتية ي�ستطيع قيا�س الم�سافة عن بعد �أو
تجنب الحواجز.
ويحتوي على مر�سل وم�ستقبل مو�ضوعين ب�شكل
متقابل ،حيث يتم �إر�سال موجة فوق �صوتية من
المر�سل وفي حالة ا�صطدامها بحاجز يكون هناك ارتداد بقيمة مغايرة تعطى
عن طريق عالقات ريا�ضية بال�سنتيمتر.
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 /3خصائص حساس المسافة :
 مجال التقاطه للأج�سام من � 3سم �إلى � 4أمتار مع هام�ش خط�أ � 1سم. . زاوية االلتقاط  30درجة . ي�أتي مع مكتبة �أردوينو لبرمجة �أ�سهل . يعتمد على حماية من زيادات في التوتر وكذلك في حالة ا�ستعمال توتر معاك�سف�إنه ال يتعطل.
� 3سم� 4/أمتار

منطقة االنتقاط

Me Ultrasonic
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-

-

تركيبة �أ�سالك �سهلة مع واجهة تو�صيل  RJ25بـ  6 :تو�صيالت.
يحتوي على ثقوب متوافقة مع قاعدة الروبوت وذل��ك لتمكين البراغي من
اختراق الح�سا�س لتثبيته على الحامل.
يحتوي على عالمة �صفراء التي تدل على منفذ رقمي
واحد فقط ،حيث يكون مكان تو�صيل كيبل  RJ25الذي
يبلغ طوله  2.54مم في المنفذ المخ�ص�ص له في المعالج
.mCore
يحتوي على لمبة حمراء للداللة على تو�صيله بالكهرباء.

 /4استعماالت حساس المسافة : Ultrasonic Sensor
ي�ستعمل ح�سا�س الم�سافة في حياتنا اليومية ب�شكل كبير جداً:
 ال�سيارات	�أبواب المحالت -للحرا�سة الأمنية
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كما ي�ستطيع ح�سا�س قيا�س الم�سافة
الك�شف عن جميع ال�م��واد من غير
التما�س كيف ما كانت المادة ،ويمكن
الك�شف عـن الحديـد ،والبال�ستيـك،
والخ�شب� ،إ�ضافة �إلى جميع ال�سوائل
والألوان.

ي�ستعمل هذا النوع في التطبيقات ال�صناعية للك�شف عن:
 تحديد �شرائح الآالت. وجود الزجاج الأمامي لل�سيارات في عملية التجميع و التركيب. مرور العنا�صر في الناقل  :قارورات زجاجية ،الحلويات .... م�ستوى ال�صباغة ذات الألوان المختلفة في الوعاء نف�سه. م�ستوى حبيبات البال�ستيك في قوادي�س �آالت الحقن. /5شرح برمجة حساس المسافة :Me Ulrasonic
	�أ� /شرح كيفية برمجة الح�سا�س لمعرفة قيم القراءة :
ال�ستعمال ح�سا�س الم�سافة  Me Ultrasonicنحتاج �إلى معرفة القيم الحقيقية
للقراءة الحالية ،وبما �أن روبوت  mBotاليحتوي على �شا�شة للعر�ض ،ف�إننا
�سوف ن�ستعين ببرنامج �سكرتا�ش لعر�ض القيمة الحقيقية للح�سا�س .

87

خطوات التعرف على قراءة ح�سا�س الم�سافة:
 /1نقوم بتو�صيل ح�سا�س الم�سافة في �أحد المنافذ الأربعة وليكون رقم .3

 /2نختار �أمر البداية عن طريق العلم الأخ�ضر من �أيقونة الأحداث  Eventللتحكم
في بداية البرنامج.

 /3نختار �أمر قراءة الح�سا�س  Sayمن �أيقونة الم�شاهدة .Looks
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 /4ن�ضيف �أمر ح�سا�س الم�سافة من �أيقونة  Robotsون�سند �إليه رقم المنفذ . 3

 /5نقوم ب�إ�ضافة �أم��ر التكرار الم�ستمر  Loopللقراءة الم�ستمرة لأي تغير في
الم�سافة.

البرنامج النهائي :
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 /6نقوم بت�شغيل الروبوت وتو�صيله بالكمبيوتر.

 /8نقوم بال�ضغط على العلم الأخ�ضر وعن طريق تقريب اليد و�إبعادها من الكمبيوتر
نالحظ تغيير القيمة في �شا�شة العر�ض.
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مالحظة :
القيم  400تظهر عندما يكون الج�سم مال�صق ًا للح�سا�س ،لذلك يجب �أن يكون
الحاجز على بعد �1سم ف�أكثر.
تنبيه :
يجب في كل مرة ا�ستخدام نمط ال�سكرات�ش
ب�أن نقوم بال�ضغط على الأيقونة التالية :

ب� /شرح �أوامر كيفية برمجة الح�سا�س:
عن طريق �أيقونة  Robotsيمكننا برمجة ح�سا�س الم�سافة حيث عند �إ�ضافة
�أيقونة الح�سا�س يظهر فقط رقم المنفذ بينما القيمة ال تظهر ،لذلك يجب
علينا �إ�ضافة الأوام ��ر التي تحتوي على العالقات الريا�ضية لإ�سناد قيمة
الح�سا�س المراد ا�ستعمالها �إلى الح�سا�س نف�سه .
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�أيقونة العالقات الح�سابية والمنطقية :
عند َّ
ال�ضغط على �أيقونة  Operatorsتظهر لي البلوكات التالية :

�أيقونة العمليات الريا�ضية
�أيقونة االختيار الع�شوائي
�أيقونة الرموز الرايا�ضية

�أيقونة العالقات المنطقية

كما ي�شترط في الح�سا�س ا�ستعمال الأدوات ال�شرطية  Else/Ifوذلك من �أجل
�إعطاء احتماالت تحقق ال�شرط .
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 /6تطبيق عملي:
برمجة الروبوت على اجتياز الحواجز:
�سوف نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على عدم اال�صطدام بالحاجز
واجتيازه ،حيث عند الو�صول �إليه يقوم ب�إ�صدار �صوت وت�شغيل اللون الأحمر
ثم اجتيازه و�إكمال طريقه �إلى الأمام ،ثم يتوقف وي�صدر �صوت ًا مختلف ًا وي�شغل
�ضوء ًا �أ�صفر.
� 20سم
و�صول
االنطالقة

خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية .
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 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية

 /3نقوم ب�إ�ضافة �أمر التهيئة والمتمثل في �إطفاء م�صابيح الإ�ضاءة.

 /4ن�ضيف �أمر التكرار الم�ستمر Loop
 /5ن�ضيف الأمر ال�شرطي if/Else

 /6ن�ضيف �أمر الرموز الريا�ضية ون�سند �أمر �أكبر تمام.
 /7ن�سند �إلى �أمر الرموز الريا�ضية �أمر ح�سا�س الم�سافة مع اختيار رقم المنفذ 4

والقيمة � 20سم.
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 /8في حالة لم يتحقق ال�شرط �أي �أن الروبوت بعيد عن الحاجز نقوم ب�إ�ضافة �أمر
التحرك �إلى الأمام دائما ب�سرعة .180

 /9في حالة تم التقاط الحاجز نقوم ب�أمر �إطفاء المحركات وت�شغيل الم�صابيح
الحمراء لمدة  1ثانية ،وفي الوقت نف�سه نقوم بت�شغيل �صوت المعالج ون�ضعه
على النغمة  C4بم�ستوى �صوت كامل ،ثم نطفئ الم�صابيح بعد ذلك.

 /10ن�ضيف �أمر الحركة المتمثل في دوران
الروبوت لليمين ثم التحرك �إلى الأمام
ث��م ال � ��دوران للي�سار م��رت�ي��ن ،حيث
ن�ضيف �أمر التكرار على هذه الجزئية
مرتين ،ثم يكمل طريقه �إلى الأم��ام،
ثم يلف �إل��ى اليمين ،ثم �إل��ى الأم��ام
مع اختيار ال�سرعة  180للحركة �إلى
الأمام وزمن  0.2 /0.35/0.1ثانية.
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 /11بعد و�صول الروبوت �إلى نقطة النهاية نقوم ب�إ�ضافة �صوت ونختار  A4بم�ستوى
كامل ،ثم نقوم بت�شغيل الم�صباحين باللون الأ�صفر ،حيث يتكون اللون الأ�صفر
من اللون الأحمر واللون الأخ�ضر بقيمة ق�صوى  255لكليهما وتوقيف الروبوت.
ومن �أجل �ضمان عدم التقاط الح�سا�س لقيمة جديدة قمنا بو�ضع الأمرين
الأخيرين داخل حلقة تكرار م�ستمرة.

مالحظة مهمة :
يمكن ا�ستعمال �أمر االنتظار حتى تحقق ال�شرط والمتمثل في:
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ويبقى الروبوت ما�شي ًا �إلى الأمام �إلى �أن يتحقق ال�شرط؛ وهو التقاط حاجر
على بعد �أقل من � 20سم ،ويبقى البرنامج مثل ما هو بالن�سبة ال�ستخدام �أمر
ال�شرط . If/Else

البرنامج النهائي :
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الحلقة الثامنة

برمجة حساس تتبع
الخط والحساس الضوئي

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف الح�سا�س ال�ضوئي Light Sensor
� /2شرح كيفية برمجة الح�سا�س ال�ضوئي
 /3تطبيق عملي:
برمجة الروبوت على االبتعاد عند ت�سليط ال�ضوء عليه.
 /4تعريف ح�سا�س تتبع الخط Line follower
� /5شرح كيفية برمجة تتبع الخط
 /6تطبيق عملي :
برمجة الروبوت على تتبع الخط وعدم الخروج منه.
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 /1تعريف الحساس الضوئي : Light Sensor
	�إن الح�سا�س ال�ضوئي هو عبارة عن
جهاز يقوم بتحويل �إ�شارة �ضوئية �إلى
�إ�شارة كهربائية ،حيث يوجد لدينا
عديد من �أنواع الح�سا�سات ال�ضوئية,
وينبع اختالفها من اختالف الحزم
ال�ضوئية المنت�شرة في الكون ,حيث
تنق�سم الحزم ال�ضوئية تبعا للتردد.
ويحتوي معالج  mCoreعلى ح�سا�س �ضوئي مدمج بداخله ،ن�ستطيع برمجته
عن طريق برنامج  ، mBlockحيث تتغير قيمه ن�سبة �إلى �شدة الإ�ضاءة المحيطة
به حيث تبلغ �أق�صى قيمة له حين ي�سلط عليه �ضوء �أبي�ض �ساطع  . 1021بينما
ت�صل القيمة الدنيا  8حين يكون في الظالم الحالك.
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 /2شرح كيفية برمجة الحساس الضوئي :
�أ� /شرح كيفية برمجة الح�سا�س لمعرفة قيم القراءة :
ال�ستعمال الح�سا�س ال�ضوئي نحتاج �إلى معرفة القيم الحقيقية للقراءة الحالية،
وبما �أن روبوت  mBotال يحتوي على �شا�شة للعر�ض ،ف�إننا �سن�ستعين ببرنامج
�سكرتا�ش لعر�ض القيمة الحقيقية للح�سا�س .
خطوات التعرف على قراءة الح�سا�س ال�ضوئي:
 /1نختار �أمر البداية عن طريق العلم الأخ�ضر من �أيقونة الأحداث  Eventللتحكم
في بداية البرنامج.
 /2نختار �أمر قراءة الح�سَّ ا�س  Sayمن �أيقونة الم�شاهدة .Looks
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 /3ن�ضيف �أمر الح�سا�س ال�ضوئي المدمج في لوحة التحكم من �أيقونة . Robots
 /4نقوم ب�إ�ضافة �أم��ر التكرار الم�ستمر  Loopللقراءة الم�ستمرة لأي تغير في
الم�سافة.

البرنامج النهائي :

 /5نقوم بت�شغيل الروبوت وتو�صيله بالكمبيوتر.
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 /6نقوم بال�ضغط على العلم الأخ�ضر وعن طريق تقريب اليد و�إبعادها من
الكمبيوتر نالحظ تغيير القيمة في �شا�شة العر�ض.

مالحظة :
يمكن ا�ستعمال ح�سا�س �ضوئي خارجي وربطه ب�أحد المخرجين � 3أو .4
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 /3تطبيق عملي :
برمجة الروبوت على االبتعاد عند ت�سليط ال�ضوء عليه :
�سوف نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت
على التحرك وال�ف��رار حين ت�سليط ال�ضوء
الأبي�ض عليه ،وعندما تكون الغرفة في حالة
�إ��ض��اءة عادية يكون ال��روب��وت متوقفاً ،وفي
ح��ال��ة ت�سليط ��ض��وء �أبي�ض ق��وي مثل �ضوء
الهاتف النقال يقوم ب�إ�صدار �صوت ثم يلف
�إل��ى اليمين ويتجه �إل��ى الأم��ام ،وهكذا كلما
اقترب منه ال�ضوء قام بالعملية نف�سها.
خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية .

 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية .
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 /3ن�ضيف �أمر التكرار الم�ستمر . Loop

 /4ن�ضيف �أمر توقف الروبوت مادام ال�شرط لم يتحقق.

 /5ن�ضيف �أمر انتظار تحقق ال�شرط . Wait until

 /6ن�سند �أمر قراءة ح�سا�س الم�سافة ون�ضع �شرط تحققه هو ت�سليط �شدة �ضوء �أكبر
من القيمة .1000

 /7بعد تحقق ال�شرط نقوم ب�إ�ضافة �أمر �إ�صدار �صوت من المعالج نختار النغمة C4

بقيمة ن�صف ،كما ن�ضيف �أمر التحرك لليمين ب�سرعة  255وزمن  0.2ثانية ،ثم
التنقل للأمام ب�سرعة  255وزمن  1ثانية.
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البرنامج النهائي :

 /4تعريف حساس تتبع الخط : Me Line follower
ح �� �س��ا���س ت �ت �ب��ع ال� �خ ��ط Me Line
 followerهو م�ست�شعر رقمي يحتوي
على ح�سا�سين من الح�سا�سات ال�ضوئية
المتقابلة ،حيث يحتوي ك��ل ح�سا�س
�ضوئي على مر�سل وم�ستقبل للأ�شعة
تحت الحمراء  IRالتي تختلف قيمة
قراءتها في الم�ستقبل على ح�سب ال�سطح الذي �سلط عليه ف�إن كان �أبي�ض
ارتدت كل الأ�شعة و�إذا كان �أ�سود امت�صت كل الأ�شعة تحت الحمراء.
وانطالق ًا من هذا المبد�أ ن�ستطيع �أن ن�ستعمل هذا الح�سا�س لتتبع الخط الأ�سود
الذي يكون مر�سوم ًا على �أر�ضية بي�ضاء �أو العك�س.
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خ�صائ�صه :
 يحتوي على م�ؤ�شر للطاقة عبارة عن ليده باللون الأحمر. يحتوي على م�ؤ�شرين لقراءة الح�سا�س عبارة عن ليده باللون الأزرق. -مجال االلتقاط من � 1إلى � 2سم عن �سطح الأر�ض.

 تركيبة �أ�سالك �سهلة مع واجهة تو�صيل  RJ25بـ  6 :تو�صيالت. يحتوي على ثقوب متوافقة مع قاعدة الروبوت وذل��ك لتمكين البراغي مناختراق الح�سا�س لتثبيته على الحامل.
– يحتوي على عالمة زرقاء التي تدل على منفذ رقمي واحد فقط ،حيث يكون
مكان تو�صيل كيبل  RJ25الذي يبلغ طوله  2.54مم في المنفذ المخ�ص�ص له
في المعالج .mCore
 /5شرح كيفية برمجة تتبع الخط :
يحتوي برنامج  mBlockعلى �أمر التحكم في ح�سا�س تتبع الخط ،فعندما
تظهر الأيقونة التالية :

107

 -نقوم بتو�صيل الح�سا�س بالمنفذ رقم .2

 ي�شتمل ح�سا�س تتبع الخط على �أربع حاالت من خالل التقاطه للون الأبي�ض �أوالأ�سود.
	�إن انطفاء الم�صابيح الزرقاء يدل على التقاط اللون الأ�سود ،وا�شتغالها يدلعلى التقاط اللون الأبي�ض.
الحالة الأولى:
 الم�ؤ�شر ال�ضوئي الأيمن والأي�سر غير م�ضاءين :وهذا يدل على �أن ح�سا�س تتبعالخط التقط اللون الأ�سود وي�سند �إليه في هذه الحالة بالرقم (.)0
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الحالة الثانية:
 الم�ؤ�شر ال�ضوئي الأيمن غير م�ضيءوالأي���س��ر م�ضيء :وه��ذا ي��دل على �أن
الح�سا�س التقط اللون الأبي�ض جهة
اليمين وي�سند �إليها في ه��ذه الحالة
بالرقم (.)1
الحالة الثالثة:
 ال �م ��ؤ� �ش��ر ال �� �ض��وئ��ي الأي� �م ��ن م�ضيءوالأي�سر غير م�ضيء :وه��ذا يدل على
�أن الح�سا�س التقط اللون الأبي�ض جهة
الي�سار وي�سند �إليها في ه��ذه الحالة
بالرقم (.)2
الحالة الرابعة :
 ال�م��ؤ��ش��ر ال���ض��وئ��ي الأي �م��ن والأي �� �س��رم�ضيئان :وه��ذا ي��دل على �أن ح�سا�س
تتبع الخط التقط اللون الأبي�ض وي�سند
�إليه في هذه الحالة بالرقم (.)3
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 /6تطبيق عملي :
برمجة الروبوت على تتبع الخط وعدم الخروج منه:
�سنقوم في ه��ذا التطبيق ببرمجة ال��روب��وت على تتبع الخط الأ��س��ود وعدم
الخروج منه باالعتماد على الح�سا�سين ،حيث تتوفر عندنا �أربع حاالت �سنقوم
ببرمجتها وهي:
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-

-

-

في حالة كون جميع الح�سا�س على اللون الأ�سود نبرمج الروبوت على التنقل �إلى
الأمام ون�سند �أمر قراءة الح�سا�س والمتمثل برقم .0
في حالة كون الح�سا�س ال��ذي على اليمين فقط على اللون الأبي�ض نبرمج
الروبوت على االلتفاف �إلى الي�سار للدخول �إلى الخط الأ�سود ون�سند �أمر قراءة
الح�سا�س والمتمثل برقم .1
في حالة كون الح�سا�س ال��ذي على الي�سار فقط على اللون الأبي�ض نبرمج
الروبوت على االلتفاف �إلى اليمين للدخول �إلى الخط الأ�سود ون�سند �أمر قراءة
الح�سا�س والمتمثل برقم .2
في حالة كون جميع الح�سا�س على اللون الأبي�ض نبرمج الروبوت على الرجوع
للخلف ،ونقوم بالتقاط اللون الأ�سود ون�سند �أمر قراءة الح�سا�س والمتمثل
برقم .3

خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية.

 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية.
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 /3ن�ضيف �أمر التكرار الم�ستمر .Loop
 / 4ن�ضيف الأمر ال�شرطي .If

 /5ن�ضيف �أمر الرموز الريا�ضية ون�سند �أمر ت�ساوي تمام.

 /6ن�سند �إلى �أمر الرموز الريا�ضية �أمر ح�سا�س تتبع الخط مع اختيار رقم المنفذ 3

والح�سا�س المراد ا�ستعماله.

 /8ن�سند �أوامر الحركة في جميع االتجاهات ح�سب االحتماالت التالية:
�أ  /تحرك الروبوت �إلى الأمام ب�سرعة 255
�إذا كان الح�سا�سان باللون الأ�سود �أي
انطفاء الم�صابيح الزرقاء.
ب /دوران ال��روب��وت �إل��ى الي�سار ب�سرعة
� 100إذا كان الح�سا�س الأيمن باللون
الأبي�ض.
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ج /دوران ال��روب��وت �إل��ى اليمين ب�سرعة
� 100إذا كان الح�سا�س الأي�سر باللون
الأبي�ض.
د/

رجوع الروبوت �إلى الخلف ب�سرعة 100

�إذا كان الح�سا�سان باللون الأبي�ض �أي
ا�شتعال الم�صابيح الزرقاء.
البرنامج النهائي:
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الحلقة التاسعة

برمجة
روبوت السومو

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف تحدي ال�سومو
� /2أهداف روبوت ال�سومو
� /3أنواع روبوت ال�سومو
/4تطبيق عملي:
خوارزميات �أنواع روبوت تحدي ال�سومو
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 /1تعريف تحدي السومو:
تحدي �سومو روبوت هي مناف�سة بين روبوتين
بموا�صفات محددة ،حيث ي�سعى كل منهما
�إلى دفع الآخر للخروج خارج الحلبة الدائرية
التي �أُعِ دّت خ�صي�ص ًا لهذه الغاية.
وفي هذه المناف�سة يوجد جزءان مهمان في تنفيذ
الم�سابقة :البرمجة والبناء ،حيث يقوم الروبوت بالم�صارعة با�ستخدام ذكاء
ا�صطناعي ،قد تم برمجته من قِبل المبرمجين بحيث تكون بنيانه قوية وبها
�إمكانيات ت�ستطيع �أن تفقد الخ�صم ال�سيطرة داخل حلبة الم�صارعة.
 /2أهداف مسابقة السومو:
 تعريف الطالب كيفية ت�صميم روب��وت وبرمجته لديه ال�ق��درة على التنقلوتحريك الروبوت بذكاء.
 تطبيق نظريات وقوانين العلوم والريا�ضيات عن طريق الروبوت التعليمي. التعرف على طرق تركيب روبوت  mBotوبرمجته . ا�ستخدام المهارات في �إيجاد الحلول المنا�سبة للقيام بالمهام. تنمية مهارات التفكير الإبداعي ،وح�س الم�س�ؤولية لدى الم�شاركين. -منح فر�صة للتفكر والتخطيط للقيام بم�شاريع م�ستقبلية.
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 /3أنواع روبوتات مصارعة السومو:
في هذا التحدي �سنقوم بالعمل على برمجة الروبوت بحيث ن��زوده بالذكاء
اال�صطناعي المطلوب لي�ستطيع التحرك على الحلبة ومواجهة الخ�صم .فعادة
ما يكون هناك �أكثر من طريقة لحل مثل هذه التحديات ،وبذلك �سنقوم ببرمجة
الروبوت ب�أكثر من طريقة تتفاوت منهجية البرمجة من برنامج لآخر.
وتوجد هناك � 4أنواع من �أنواع روبوتات ال�سومو:
�أ /الروبوت الع�شوائي:
تعد هذه الطريقة من �أ�سهل الطرق البرمجية
حيث ال تتطلب �أكثر من برمجة
الروبوت للتحرك بطريقة ع�شوائية ،حيث
يكرر الروبوت عملية اللف يمين ًا �أو ي�ساراً،
ثم التنقل �إلى الأمام بقيمة معينة ولكي تكون
هناك فر�ص كبيرة لاللتقاط الخ�صم �سنحدد
مدة التحرك برقم ع�شوائي يتغير في كل مرة ،ولكن
بالرغم من �سهولة تنفيذها �إال �أن نتائجها غير م�ضمونة ،فقد يتحرك الروبوت
فوق حافة الملعب دون مالحظته لخ�صمه حيث تكون ببرمجة ب�سيطة بحيث ال
تحتاج �إلى �أي ح�سا�سات.
و�ستعتمد هذه الطريقة على قوة ات�صال عجالت الروبوت ب�أر�ضية الملعب ومع
ذلك يجب الأخذ في االعتبار �أن �أي ت�صادم مع الروبوت المقابل �سي�ؤثر على
�إ�ستراتيجية البحث.

117

تطبيق عملي :
برمجة روبوت ال�سومو الع�شوائي:
خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية.

 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية
 /3ن�ضيف �أمر التكرار الم�ستمر Loop

 /4ن�ضيف �أمر التنقل �إلى اليمين ب�سرعة . 100

 /5ن�ضيف �أمر التنقل �إلى الأمام ب�سرعة . 255

118

 /6ن�ضيف الرقم الع�شوائي من �أيقونة العمليات Operators.

كما ن�سند �إليه التغير العددي الع�شوائي بين  0.5و- .1

 /7ن�سند قيمة الرقم الع�شوائي �إلى قيمة المدة المقروءة في الم�شي للأمام.

البرنامج النهائي:
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ب /الروبوت المتحفظ:
في هذا النوع ي�ستخدم الروبوت الح�سا�س
ال�ضوئي الكت�شاف ح��دود حلبة المناف�سة
والتي يمكن �أن تكون �شريط ًا �أ�سود �أو �أبي�ض
�أو حتى حافة مرتفعة.

ويتم برمجة الروبوت بحيث يقوم بالتحرك �إلى الأمام ب�أق�صى �سرعة ممكنة
�إلى �أن ي�صل �إلى حدود الحلبة ،حيث يقوم بالرجوع �إلى الخلف مبتعد ًا عن
الحافة ومن ثم تكرار الخطوات ال�سابقة.
وتتميز هذه الطريقة بالمحافظة على بقاء الروبوت في حلبة المناف�سة ،ولكنها
ال ت�أخذ في عين االعتبار تواجد الخ�صم بداخل الحلبة.
تطبيق عملي :
 برمجة روبوت ال�سومو المتحفظ: خوارزميات البرمجة:نعم
قم بالدوران لفترة ع�شوائية

هل التقط
اللون
الأبي�ض

تحرك للأمام
ال
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خطوات البرمجة:
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية.

 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية
 /3ن�ضيف �أمر التكرار الم�ستمر Loop

 /4ن�ضيف �أمر التنقل �إلى الأمام ب�سرعة  255وب�شكل م�ستمر.

 /5ن�ضيف �أمر انتظار قراءة ح�سا�س ال�ضوء �أو تتبع الخط حيث تكون الحلبة بي�ضاء
والخط باللون الأ�سود لذلك ن�سند �إلى الح�سا�س القراءة رقم � 0أي �أن كال
الح�سا�سين التقطا اللون الأ�سود  ,كما نختار المنفذ رقم  3هو منفذ الح�سا�س
مع المعالج .
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 /6في حالة لم يتحقق ال�شرط �أي �أنّ الروبوت لم ي�صل �إلى الخط الأ�سود يبقى
الروبوت في حالة تنقل �إلى الأمام ب�أق�صى �سرعته ،وفي حالة كون الروبوت
التقط اللون الأ�سود نقوم ب�أمر تدوير الروبوت �إلى اليمين ب�سرعة .100
 /7ن�سند قيمة دوران الروبوت �إلى اليمين برقم ع�شوائي ونحدده من � 0.5إلى  1ثانية
لكي يعطينا دوران ًا مختلف ًا في كل مرة.

البرنامج النهائي:
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ج /الروبوت الهجومي:
م��ن خ�ل�ال ه��ذا ال �ن��وع يمكننا برمجة
ال��روب��وت بحيث يتحرك فقط باتجاه
الخ�صم وفقط حين يراه� ،أما حينما ال
يراه ،فيقوم بالدوران حول نف�سه.
يمكن تركيب ح�سا�س ال�م��وج��ات فوق
ال�صوتية بو�ضعية معينة ت�ساعد على
اكت�شاف مكان الخ�صم المقابل داخل
حلبة المناف�سة ،بمجرد تحديد الروبوت لموقع الخ�صم ب�إمكانه التحرك نحوه
مبا�شرة مع محاولة دفعه خارج الحلبة ،وفي حالة فقدانه يعيد الروبوت عملية
البحث مرة �أخرى عن طريق الدوران حول نف�سه حتى يتمكن من تحديد الموقع
مرة �أخرى.
تطبيق عملي :
 برمجة روبوت ال�سومو الهجومي: خوارزميات الروبوت:تحرك �إلى الأمام
م�سافة غير محددة

هل تم التقاط
الخ�صم
ال
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نعم
قم بالدوران لمدة
غير محددة

خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية.

 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية.
 /3ن�ضيف �أمر التكرار الم�ستمر .Loop

 /4ن�ضيف �أمر الدوران حول نف�سه ب�سرعة  255وب�شكل م�ستمر.

 /5ن�ضيف �أمر انتظار قراءة ح�سا�س الم�سافة حيث ن�سند �إليه �أمر القراءة �أقل تمام
من � 50سم ،كما نختار المنفذ رقم  4هو منفذ الح�سا�س مع المعالج.
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 /6في حالة لم يلتقط الروبوت الخ�صم �أي �أن قيمة قراءة الح�سا�س �أكبر من � 50سم
ف�إن الروبوت يظل يدور حول نف�سه.
وفي حالة التقط الروبوت الخ�صم �أي �أن قراءة الح�سا�س �أقل من � 50سم ف�إن
الروبوت �سوف يتجه �إلى الأمام ب�سرعة  255ب�شكل م�ستمر �أي في اتجاه الخ�صم
لإخراجه.

البرنامج النهائي:
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د /ال�سومو الذكي :
ي�ستطيع الروبوت من خالل هذا النوع �أن
يهاجم الخ�صم دون الخروج من الحلبة،
�أي ي�ستعمل كل من ح�سا�س ال�ضوء وح�سا�س
الموجات فوق ال�صوتية ،وذلك الكت�شاف
حدود حلبة المناف�سة ،وذلك تحديد موقع
ال��روب��وت الخ�صم ف��ي ح��ال��ة ات �ب��اع ه��ذه
الخوارزمية �سيعتمد �سلوك الروبوت على
القراءة الأولى التي ت�صل �أو ًال من �إحدى الح�سا�سين.
تطبيق عملي:
 برمجة روبوت ال�سومو الذكي: خوارزميات البرمجة :ال
ح�سا�س ال�ضوء
يرى الخط
الأبي�ض

ح�سا�س م�سافة
يرى الخ�صم
نعم

قم بالرجوع �إلى الخلف
مع الدوران

تحرك �إلى الأمام
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قم بالدوران ببطء

خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Robotمن القائمة الأ�سا�سية.

 /2نقوم ب�سحب �أمر البداية
 /3ن�ضيف �أمر التكرار الم�ستمر Loop

 /4ن�ضيف �أمر �شرط قراءة ح�سا�س الم�سافة ،حيث ن�سند �إليه �أمر القراءة �أقل تمام ًا
من � 50سم كما نختار المنفذ رقم  4هو منفذ الح�سا�س مع المعالج.
 /5في حالة لم يلتقط الروبوت الخ�صم �أي �أن قيمة قراءة الح�سا�س �أكبر من � 50سم
ف�إن الروبوت يظل يدور حول نف�سه.
وفي حالة التقط الروبوت الخ�صم �أي �أن ق��راءة الح�سا�س �أق��ل من � 50سم
ف�إن الروبوت �سوف يتجه �إلى الأمام ب�سرعة  255ب�شكل م�ستمر� ،أي في اتجاه
الخ�صم لإخراجه.
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 /6في حالة التقاط الح�سا�س ال�ضوئي للخط الأ�سود حين اندفاع الروبوت �إلى الأمام
لإخراج الخ�صم ،ف�إنه يرجع �إلى الوراء بقيمة معينة ،ثم يلف �إلى اليمين ليرجع
بعد ذلك �إلى الحالة الأولى ،وهي البحث عن الخ�صم.

وفي حالة لم يلتقط اللون الأ�سود يبقى الروبوت يتنقل �إلى الأمام �أو الدوران
حول نف�سه ح�سب ال�شرط الذي تحقق.
البرنامج النهائي :
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الحلقة العاشرة

برمجة الروبوت عن طريق
تطبيق الهاتف الذكي

عنا�صر الدر�س :
 /1خ�صائ�ص البلوتوث و كيفية ربطه بالروبوت
 /2تطبيق عملي:
 برمجة الروبوت على التحرك عن طريق �أزرار لوحة المفاتيح� /3شرح واجهة تطبيق Makeblock
� /4شرح كيفية ا�ستعمال التطبيق
 /5تطبيق عملي:
 برمجة الروبوت على التنقل في جميع االتجاهات ب�سرعات ثابتة129

 /1خصائص البلوتوث وكيفية توصيله بالروبوت :
يحتوي روبوت  mBotعلى �شريحة
بلوتوث غير مدمجة ف��ي المعالج
ت��م ت�صميم ه��ذه ال��وح��دة بلوتوث
خ�صي�ص ًا للم�ستخدمين الفرديين،
ك�م��ا يمكنك ا��س�ت�خ��دام ال�ه��وات��ف
الذكية �أو �أجهزة الكمبيوتر للتحكم
في الروبوت عن بعد كما يمكن التحكم في الروبوت مبا�شرة ودون الحاجة �إلى
كيبل  ،USBوذلك عن طريق نمط ال�سكرات�ش فقط.
وتتم عملية تركيب ال�شريحة بطريقة �سهلة حيث لها جهتان ورمز الإ�شارة داللة
على مكان التو�صيل ال�صحيح.
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خ�صائ�صه:
 الجهد الت�شغيل 5 :فولت . الإ�صدار :بلوتوث  2.0و  4.0متوافق معه. م�ستوى �إنتاج الجهد 5 :فولتات عالية 0 ،فولت منخف�ضة .
 البعد 30 :ملليمتر *  20ملليمتر * 14ملليمتر (طول * العر�ض * االرتفاع).
في حالة وجود عدة �أجهزة حول الروبوت ت�شتغل على البلوتوث ،حيث يزيد من
فر�صة تداخل الإ�شارات ف�إن �شريحة البلوتوث  G 2.4هي الحل الأمثل لهذه
التدخالت ،حيث تتكون من �شريحتين� ،أحدهما تو�ضع في الكمبيوتر .والأخرى
تو�ضع في المعالج  ، mCoreحيث يتم التعرف عليها ذاتي ًا من طرف الكمبيوتر
مما ي�سهل ا�ستخدامها حيث تبلغ الم�سافة التي يمكن فيها الم�ستقبل التقاط
�إ�شارة المر�سل � 10أمتار.
 /2تطبيق عملي :
 برمجة الروبوت على التحرك عن طريق �أزرار لوحة المفاتيح :في هذا التطبيق �سوف نقوم بالتحكم في حركات الروبوت عن طريق �أزرار
لوحة مفاتيح الكمبيوتر ،حيث �سوف ن�ستعمل البلوتوث للتحكم في الحركة،
لذلك ي�شترط �أن تكون قطع البلوتوث مركبة على الروبوت ،كما �سن�ستخدم
نمط ال�سكرات�ش في هذا التطبيق.
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خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار قائمة  Eventمن القائمة الأ�سا�سية.

 /2نقوم ب�سحب �أمر التحكم عن طريق �أزرار لوحة المفاتيح ون�سند �إليها االتجاهات
الأربعة في لوحة المفاتيح ،حيث يكون كل �أمر م�ستق ًال عن الآخر.

 /3نقوم ب�سحب بلوك �أمر الحركة لكل زر ،حيث يتم التنقل ب�سرعة  255وبزمن 0.5

ثم التوقف.
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 /4نقوم بتو�صيل الروبوت عن طريق البلوتوث.

مالحظة مهمة :
لت�شغيل نمط �سكرات�ش يجب علينا في كل مرة ال�ضغط على �أيقونة Upgrade
 ، Firmwareوذلك قبل تو�صيل بالبلوتوث ،ويكون فقط لما يكون الروبوت
مو�صو ًال بكيبل .USB
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البرنامج النهائي:

 /3شرح واجهة تطبيق : Makeblock
توفر �شركة  Makeblockتطبيق يمكن خالله التحكم
ب��ال��روب��وت وبرمجته م��ن خ�لال��ه ،حيث بعد تحميل
التطبيق و ت�شغيله تظهر لنا الواجهة التالية :
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 حيث يتطلب ت�شغيل بلوتوث الهاتف الذكي وكذلك ت�شغيل الروبوت  mBotليتمالتعرف عليه.

 -بعد البحث يتم التقاط البلوتوث الذي يكون ا�سمه
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Makeblock.

 بعد ات�صال الروبوت بالتطبيق تظهر لي الواجهة التالية:تحتوي على عدة �أن��واع من �أن��واع الروبوتات التي توفر �شركة  Makeblockمثل:
 ، Range – mBotوغيرها من التطبيقات الجاهزة والمبرمجة من قبل ،كما يمكن
ا�ستحداث برنامج جديد عن طريق �أيقونة . My Projects

خ�صائ�ص التطبيق

معلومات حول الروبوتات

عالمة البلوتوث

الم�شاريع الأ�صلية
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م�شروعي

البرامج الأ�صلية

 تحتوي �أيقونة منتجات �شركة  Makeblockمعلومات حول �أنواع الروبوتات التيتقدمها �شركة  Makeblockحيث عند ال�ضغط عليها تظهر لي الأيقونات التالية :

تحتوي �أيقونة الخ�صائ�ص على الأدوات التالية:

�أيقونة الدرو�س التعليمية
�أيقونة التوا�صل ومعرفة
�أيقونة البرامج الثابتة
معلومات حول التطبيق
تحديث البرنامج
االت�صال التلقائي
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 عند ال�ضغط على �أيقونة التحديث �سوف تظهر الأيقونة التالية ،والتي تعني �أنالبرنامج محدث حديثا.

يتم ف�صل الروبوت عن طريق ال�ضغط على زر . Disconnect
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 عند ال�ضغط على �أيقونة  My Projectsتظهر �أيقونة م�شروع جديد و�أيقونةالبرنامج الأ�صلي.

 عند ال�ضغط على �أيقونة  mBotتظهر الأيقونة التالية: لبرمجة �أوام��ر جديدة ن�ضغط على  Designوللتحكم بالروبوت وت�شغيلةن�ضغط على . PLAY
ت�شغيل البرنامج

برمجة الروبوت

التحكم في
م�صابيح

�إظهار قيمة
ح�سا�س الم�سافة

RGB

التحكم في
ال�صوت

�إظهار قيمة
الح�سا�س ال�ضوئي

�أمر الحركة
ال�سريع

�إ�ضافة �أوامر جديدة
مخطط قراءة ح�سا�س
الم�سافة

التحكم في حركة الروبوت
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 /4شرح كيفية استعمال التطبيق :
من خالل �أيقونة التطبيق نقوم ب�إ�ضافة م�شروع جديد حيث تظهر الأيقونة التالية :
�أوامر الحركة
برمجة �أ�ضواء
و�صوت المعالج
برمجة الح�سا�سات
الأوامر المتقدمة

140

 تحتوي �أيقونة �أوامر الحركة على الأوامر التالية:التحكم عن طريق
joystick

التحكم عن طريق
مركز الروبوت

التحكم عن طريق
الأزرار

التحكم عن طريق
ال�صوت
التحكم عن طريق
اجتناب الحاجز

التحكم عن طريق �سرعة
المحرك  M1و M2
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 تحتوي �أيقونة �أوامر برمجة �أ�ضواء و�صوت المعالج على الأوامر التالية:ت�شغيل .Buzzer
�إ�سناد النغمات �إلى
.Buzzer
تحديد �شدة �إ�ضاءة
الح�سا�س ال�ضوئي .
التحكم بالرقم
الع�شوائي .
تحديد الألوان
للم�صابيح . RGB
ت�شغيل و�إطفاء اللمبات
التحذيرية.
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 تحتوي �أيقونة �أوامر برمجة الح�سا�سات على الأوامر التالية:�إظهار قيمة ح�سا�س الم�سافة
ب�شكل رقمي.

�إظهار قراءة ح�سا�س الم�سافة
ب�شكل بياني.
�إظهار قيمة الح�سا�س ال�ضوئي
ب�شكل رقمي.
�إظهار قراءة الح�سا�س ال�ضوئي
ب�شكل بياني.

ت�شغيل ح�سا�س تتبع الخط.
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/5تطبيق عملي:
 برمجة ال��روب��وت على التنقل في جميعاالتجاهات ب�سرعات ثابتة:
�سنقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت
على التنقل في جميع االتجاهات ب�سرعة
 255عن طريق التطبيق .
خطوات البرمجة :
نقوم بفتح م�شروع جديد ون�ضغط على  DESIGNفتظهر واجهة كتابة البرنامج.
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 نقوم بال�ضغط على �أيقونة �أم��ر الحركة ونختار المربع ال��ذي يحتوي علىاتجاهات البرمجة.
 عند ال�ضغط بالقرب من المربع يظهر �أمران� :إما حذف الأيقونة �أو الذهاب�إلى الكود البرمجي لتعديل خ�صائ�صها.

 عند ال�ضغط على �أيقونة تعديل البرنامج تظهر القوائم الأ�سا�سية للبرمجة،وعند ال�ضغط على �أيقونة الحركة تظهر البلوكات التالية:
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 نقوم ب�سحب �أمر الحركة �إلى الأم��ام والخلف واليمين والي�سار ون�سند �إليهاال�سرعة  ، 255كما ن�ضيف �إليها �أمر ال�شرط ،وهو عند ال�ضغط على الزر.
 -كما نقوم ب�إ�ضافة �أمر التوقف عند رفع ال�ضغط على الزر.

 عند االنتهاء من البرمجة نقوم بال�ضغط على �أيقونة  ، PLAYومن ثم نالحظتحرك الروبوت عند ال�ضغط على الزر.
برنامج التحكم في الحركة
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