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المقدمة
لطالما كان الـــروبــوت او االنسـان االلـي محط شغف البشـر وخاصـة في نهـايـات
القــرن العشـرين وبدايات القــرن الـواحـد والعشـريـن وحتـى يتـم تلبية ذلك الشغف كان
ال بد من تامين طريقة لتصل لنا ولتلبية ذلك قامت شركة ليـغــو بخطوة كبيرة في سبيل
تحقيـق ذلك الهدف فعملت طوال عشر سنوات من  0811الى 0881حتى تمكنت في
النهاية من توفير ذلك الهدف على شكل روبوت تعليمي سمي  MINDSTORMSاو
العصف الذهني في اصداره االول وهو  RCXالذي بدا كفكرة لطالب المرحلة الجامعية
وقد تمت اقامة مسابقات وبطوالت خاصة لهذا المجال وقد حوت تلك البطوالت على عدة
انجازات وابداعات مذهلة مما فتح مجال طرحها امام االطفال لرؤية ابداعاتهم وقد ترافق
ذلك مع اصـدار الجيـل التالي NXTالذي حوى على واجهة ابسط واسهل لالستيعاب مع
استمرار توفيـر فـرص المشــاركة في مسابقات هادفة وزيادة انتشارها على مستوى
العـالم وحيث انها قد اصبحت مادة تدرس في بعض المـدارس في الـدول المـتـقـدمة
ومـادة واسـعة االنتـشار فـال بـد مـن تامينـها وجـعلها متـاحة للجـميع علـى مستــوى
عـالمي.

نقاط البحث:
-0ما هو الروبوت
-2ما هو خط انتاج  LEFO MINDSTORMSوما هو EV3
-3اقسام EV3
-4المسابقات العالمية المتخصصة بذلك
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ما هو الروبوت؟
معظم الناس يعتقدون ان الروبواتت هي فقط الشبيهة ابلبشر من حيث التواصل و القيام أبشياء مثل الناس  .ولكن هذا
التفكري الفرعي عن الروبواتت هو يف الواقع ليس شائعا جدا 1*.
مرة يف مسرحية لكارل تشابيك عام  .1291و كان عنوان املسرحية وقتها "عمال عامليون لروسوم "
مت تقدمي كلمة ربوت ألول ّ
 (Rossum's Universal Robots).وكلمة روبوت يف اللغة التشيكية واللغات السالفية بشكل عام تعين العامل.

ومنذ ذلك التاريخ بدأت هذه الكلمة تنتشر يف الكتب و أفالم اخليال العلمي األوىل اليت أعطت فكرة و تصور علمي عن
هؤالء الرجال اآلليني الذين سيغزون العامل .و أعطت أفقا كبريا ووعودا عظيمة لإلنسان األعجوبة الذي سيتدخل يف أمور كثرية
و أمهها الصناعة .و قد مت وضع الكثري من الدراسات و التوقعات عن هذا اإلنسان اآليل اليت فشلت فيما بعد  .و لكن بعد
الكثري من وضع التصاميم اجليدة و االنتباه اجلاد إىل الكثري من التفصيالت و األمور الدقيقة  ،جنح املهندسون يف تقدمي أنظمة
آلية متنوعة للكثري من الصناعات املتوقعة يف املستقبل القريب  .و اليوم ،و بسبب التطور اهلائل للحواسب و الذكاء االصطناعي
و التقنيات و اهلوس يف تطوير الربامج الفضائية فنحن على حافة إجناز كبري آخر يف جمال علوم تصميم الروبواتت  .إذاً الروبوت
هو مناول قابل للربجمة اثنية و يستطيع القيام مبهام عديدة و خيصص لتحريك مواد  ،أجزاء ،و أدوات أو ماكينات معينة عرب
حركات خمتلفة الربجمة ألداء عدد من املهام*.
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الشكل ()9

الشكل ()1

_____________________________________________________________
1* www.pbslearningmedia.org \ 2* ar.wikibooks.org

4

خط انتاج  LEFO MINDSTORMSو روبوت :EV3
كان هدف اطالقها عام  8991هو استثمار العقول الصغرية الجياد افكار خالقة تساهم يف تطور فكرة الروبوت
حديثة العهد والسماح بتداول تكنولوجيا كانت صعبة الوصول يف ذلك الوقت
يناير  SMART BRICK LEGO MINDSTORMS RCX :8991كشف للصحافة يف
متحف الفن احلديث يف لندن.
 :0222نظام اخرتاع الروبواتت  ،0.2حيث اصبحت كيت املطور متوفرة ومسحت ابجراء التعديالت الول مرة.
 LEGO MINDSTORMS NXT :0222تطلق يف الوالايت املتحدة تبعها االنتشار يف دول العامل.
أبريل  FIRST LEGO :0222دوري يتجاوز  822،222املشاركني ألول مرة.
مايو  :0221يتم تنصيب  MINDSTORMS LEGOإىل قاعة روبوت جامعة كارنيجي ميلون للمشاهري.
أغسطس  :0229مت اإلفراج عن منصة LEGO MINDSTORMS NXT 0.2
 :0282حيتفل ابلذكرى ال 81ل MINDSTORMS LEGOومنصة اجليل القادم LEGO -
 - MINDSTORMS EV3مت كشف النقاب عنها يف معرض االلكرتونيات االستهالكية الدويل.
 :0282التجسد الثالث من الروبواتت  ،LEGO MINDSTORMS EV3وأطلقت يف مجيع أحناء العامل.

روبوت  EV3هو روبوت تعليمي خمصص لالعمار بني  82-82عام ويعد وريث النسخة السابقة
 NXTمع حتسينات وتطويرات يف شىت اجملاالت هبدف خلق جيل جديد قادر على التعامل مع
التكنولوجيا و اخراج طاقاهتم االبداعية وتطويرها وصقلها مع تلبية الطلبات الجياد ميزات تتماشى مع
املقدرات اليت يريدها الزابئن كما قدمت هلم جمموعة قطع بناء خمتلفة عن سابقتها وتزيد من االفق الذي
ميكن استخدامه النشاء روبواتت قادرة على القيام مبهمات ختدم البشرية

4*http://shop.lego.com/en-US/LEGO-MINDSTORMS-EV3-31313
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ما هي اقسام ال:EV3
أ-القسم امليكانيكي :
-1ال:EV3 BRICKوهي القسم الرئيسي الذي حيوي وحدة املعاجلة و وحدات التخزين الثانوية مع اربعة منافذ
للدخل و اربعة للخرج ومنافذ لكرت ختزين  micro SD cardو USBومن اهم االضافات قدرة االتصال عرب Wi-
 Fiمع امليزة املتوافرة يف سابقتها  nxtوهي االتصال ب BLUETOOTH

الشكل ()3
-9احلساسات وهي عدة مهمتها احلصول على املعلومات وتتالف من:
 حساس االمواج حتت احلمراء infrared
يقوم ابلتعرف على االجسام وقياس املسافة بينها وبني
الروبوت ضمن مسافة بني  01-01سم وتعمل كمنارة
ملسافة مرتين

 حساس االمواج فوق الصوتية ultrasonic
يقوم ابرسال امواج فوق صوتية واستقباهلا حلساب املسافة
من احلساس اىل السطح املقابل
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الشكل ()4

الشكل()0
 حساس الضوء color
مييز سبعة الوان ويقيس شدة االضاءة

 حساس اللمس touch
جيعل الروبوت يتعرف على اللمسات ومييز ثالث
حاالت وهي:ضغطة-صدمة-افراج

الشكل رقم ()0

الشكل رقم ()6

 جهاز التحكم control device
يسمح ابلتحكم ابلروبوت السلكيا كما انه يصدر امواج
حتت محراء يستطيع تتبعها الروبوت بواسطة حساسه

 حساس التوازن gyroscope
يقيس احلركة والتغريات موضع الروبوت ويسمح بـ قياس
الزوااي  ،وخلق التوازن بني الروبواتت

الشكل()2

الشكل()8

_____________________________________________________________
5* http://www.lego.com/en-us/mindstorms/products/31313-mindstorms-ev3
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وحدات االخراج ومهمتها تنفيذ اوامر الـBRICKوهي عديدة منها :
احملرك الصغري MINI MOTOR
يتميز حبجم صغري ودقة كبرية مقابل تقليل الطاقة لكن
احلفاظ على استجابة اسرع

احملرك االكبري LARGE MOTOR
ويسمح بتفيذ احلركات ذات الطاقة الكبرية حيث يتمتع
بطاقة وعزم دوران كبريين نسبيا

الشكل()11

الشكل()11
شاشة العرضDISPLAY SCREEN
وهي تعرض معطيات ومعلومات الـbrick

مكرب صوتSPEAKER
يقوم ابصدار االصوات املربجمة او التنبيهات الصوتية

الشكل()19

الشكل()13

_____________________________________________________________
5* http://www.lego.com/en-us/mindstorms/products/31313-mindstorms-ev3
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ب-القسم الربجمي:كما تتميز كل اصدارات  LEGO MINDSTORMSفلهذا االصدار لغة برجمية خاصة
به وهيLEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition
حيث حتوي واجهة تعلم تركيب بضعة مناذج مصنعة سابقا مع برجمة جاهزة لبعض املهام هلذه النماذج وهي شكل انسان
واشكال حيواانت متثل:الغوريال-االفعى-العنكبوت ابالضافة اىل شكل ميثل مكنسة

الشكل ()14
مع واجهة برجمية حتوي شرائح معدة مسبقا تسمح بربجمة سهلة وواضحة تقوم بنقل االوامر للـ BRICKالذي يعمل على
نظام تشغيلLINUXمعد خصيصا هلذا الروبوت

الشكل ()10
\ 7*:EV3 BRICK BUILD INFO
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6*EV3 SOFTWEAR HELP

ما هي المسابقات العالمية المختصة بمجال  LEGO MINDSTORMSوما اهدافها
من اجل حتقيق احد اهداف  MINDSTORMSاالساسية كان البد من اقامة مسابقات تعليمية
الختبار نتائج تلك الروبواتت وايضا ااتحة الفرصة للراغبني يف عرض او اختبار اجنازاهتم وقدراهتم على حل
املعضالت واملشاكل اليت توضع من قبل جلان املسابقات فكانت تلك املسابقات العاملية اليت ال يتجاوز
عددها املسابقتني حاليا ومها WROاو WORLD ROBOTIC OLYMPIAD
و  FLLاو FIRST LEGO LEAGUE
اوال WRO :او :WORLD ROBOTIC OLYMPIAD

الشكل ()16

الروبوتات هي عبارة عن منصة رائعة لتعلم مهارات القرن ال .12حل التحديات
الروبوتية يبني االبتكار واإلبداع ومهارات حل المشاكل لدى الطالب ،وألن الروبوتات
تعمل عبر موضوعات المناهج متعددة ،يجب أن يتعلم الطالب ويطبقوا معارفهم في
العلوم والهندسة والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر .الجزء األكثر مكافأة من تصميم
الروبوتات هو أن الطالب لديهم متعة ،والعمل معا كفريق واحد ،والتعلم يحدث بشكل
طبيعي قدر استنشاق الهواء.
عملت  WROعلى بناء هذه المنصة التعلمية لمدة  21سنوات حتى اآلن .وكان مشاركا
في أول مسابقة للروبوتات في عام 1112ما يقارب  21دولة و  2111فريق .في عام
 1122شارك أكثر من  21دولة وأكثر من  11،111فريق من جميع أنحاء العالم في
أنشطة  WROفي المستويات المحلية واإلقليمية ،ومسابقات وطنية.
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أولمبياد الروبوتات العالمي ينظم مسابقات الروبوتات في ثالث فئات مختلفة المنافسة:
-2الفئة العادية وهي المسابقة األولى التي أدخلها  .WROهو المنافسة القائمة التحدي
بين الفرق حيث ستبني روبوتات التي تم تصميمها من أجل حل التحدي الذي يتم وضعه
-1وفي وقت الحق ،تم إدخال المنافسة المفتوحة الفئة .فئة المفتوحة هي المنافسة
القائمة في موضوع التي تستخدم فرقهم اإلبداع ومهارات حل المشاكل في بناء الحلول
الروبوتية الذكية التي تكمل موضوع المسابقة.
-2في عام  ،1121قدم  WRO GEN IIمسابقة  WROلكرة القدم ألول مرة وهي
اآلن مسابقة الرسمية في  .WROحيث هناك فرق من اثنين من الروبوتات تلعب لعبة
كرة القدم (كرة القدم) على الملعب.وفيما يلي تعريفات الفئات العمرية للسابقة:
 .2االبتدائية العمر :المشاركون تصل إلى  21عاما في سنة المنافسة.
 .1اإلعدادية (المتوسطة) العمر :المشاركون  21-22سنة في عام المنافسة
 .2عالية (الثانوي) مدرسة العمر :المشاركون  21-21سنة في عام المنافسة
 WRO GEN II .2كرة القدم :المشاركون  21-21سنة في عام المنافسة
 .1جامعة الفئة :المشاركون  11-21سنة في العام من المسابقة
وهناك بالطبع رعاة رسميون دائمون للمسابقة وهم:الراعي الرئيسي:

الشكل ()10
ورعاة اّخرون هم:

الشكل ()81
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مسابقة ال:FLL

الشكل ()12
FIRST LEGO LEAGUEهو دوري يدخله الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني  2إىل * 14
(الصفوف  ، )8-4حيث اهنم يدخلون إىل املتعة واإلاثرة من العلم والتكنولوجيا.
فرق يتألف من عدد يصل إىل عشرة أطفال مع اثنني على األقل ( )9من املدربني واملشرفني  ،وميكن أيضا
أن يكونو مرتبطني بنادي أو منظمة ،يدرسون يف منازهلم ،أو أن يكون جمرد جمموعة من األصدقاء الذين
يرغبون يف القيام بشيء جديد .واملدربني ال حيتاجون اي خربة تقنبة ,ف يف  FLLاألطفال من يقومون هبذا
العمل .مثل برجمة الروبوت وبنائه ميكانيكيا مستخدمني قطع LEGO MIND STORMS
لتسجيل النقاط ومع تلك الشاريع و والقيم اجلوهرية  - FLLتشكل ما نسميه حتدي سنوي .الفرق قد
حيضر بطولة  FLLالرمسية اليت يتم استضافتها من قبل أحد شركاء FIRST LEGO .مع أكثر من
 +90،111فرق يف حوايل  81بلدا FLL ،تتوسع ابستمرار.
وقد وضعت التحدايت املاضية حول مواضيع مثل تكنولوجيا النانو ،واملناخ ،ونوعية احلياة للسكان املعاقني،
والنقل .من خالل تصميم التحدايت دينا حول مثل هذه املواضيع ،ويتعرض املشاركون إىل املسارات الوظيفية
احملتملة ضمن موضوع حتدي املختار ،ابإلضافة إىل ترسيخ ( STEMالعلوم والتكنولوجيا واهلندسة،
12

والرايضيات) املبادئ اليت أتيت بشكل طبيعي من املشاركة يف الربانمج .أعضاء الفريق أيضا معرفة قيمة احلياة
والعمل املهارات اليت سوف تستفيد منها بغض النظر عن أي مهنة املسار الذي ختتاره.
الرعاة الرمسيون:

الشكل ()91
وهذه هي حتدايت  FLLحىت االن

الشكل ()91
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اخلامتة
يف النهاية قد شكل علم الروبوت احد اهم العلوم املعاصرة اليت مسحت بتخفيف العبئ على االنسان
ووفرت الوقت واجلهد مما مسح له ابلتفرغ العمال اخرى بينما بيقيت الدول اليت مل يدخل هلا هذا العلم
بطريقة تسمح بتصنيعه ال االتكال على االخرين واسترياد الروبواتت جاهزة يف حالة ختلف نسيب ولعل
افضل الطرق النتشار هذا العلم هي بتعليمه لالطفال من اجل اتمني انتشاره على شكل اوسع وضمان
ازدهاره يف املستقبل لذا كان البد من تسليط الضوء على احد اهم االبتكارات املستخدة النشار هذا
العلم.
النهاية

14

فهرس املراجع
املرجع

وقت الزايرة
للمواقع

1*:http://www.pbslearningmedia.org/resource/eng06.sci.engin.design.lp_robot/what-is-arobot

9114/11/13

2*:http://ar.wikibooks.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA

9114/11/13

3*: http://www.lego.com/en-us/mindstorms/history

2014/11/20

4*: http://shop.lego.com/en-US/LEGO-MINDSTORMS-EV3-31313

2014/11/20

5*: http://www.lego.com/en-us/mindstorms/products/31313-mindstorms-ev3

2014/11/27

6*EV3 SOFTWEAR HELP
7*:EV3 BRICK BUILD INFO
8*:http://www.wroboto.org/about-wro/welcome-to-wro

2014/12/4

9*:http://www.wroboto.org/competitions

2014/12/4

10*:http://www.wroboto.org/about-wro/age-group-definitions

2014/12/4

11*: http://www.firstlegoleague.org/mission/support

2014/12/4

12*: http://www.firstlegoleague.org/challenge/thechallenge

2014/12/4

15

فهرس الصور
الصور

ماهيتها

الصورة  1و 9

متثالن الروبواتت وتطورها يف
عصران احلايل

الصور من  3حىت 13

متثل اقسام روبوت الEV3

الصور  14و 10

متثل القسم الربجمي للروبوت

الصورة 16

متثل شعار WRO

الصور  10و 18

متثالن رعاة املسابقة

الصورة 12

متثل شعار FLL

الصورة 91

رعاة مسابقة الFLL

الصورة 91

متثل مسابقات الFLL
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