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في هذا المرشد



اللون/ ما هو مجس الضوء 

?كيف نرى
صري ينقل العصب الب. تضرب اشعة الشمس البيئة وتخترقنا عن طريق بؤبؤ العين, عندما ننظر من حولنا

ندما تكون ع. المعلومات الواردة من أشعة الضوء مباشرة إلى دماغنا ويترجم الدماغ اإلشارات التي يتلقاها إلى الصورة
.شدة الضوء في البيئة منخفضة ، نجد صعوبة في الرؤية

!الروبوت أيضا قادر على الرؤية
بواسطة هذا . مجس اللون, أو باسمه اآلخر. يقوم الروبوت بذلك باستخدام مجس خاص يسمى مجس الضوء

, باع شريطات, التحرك حتى ايجاد شريًطا أسود, تحديد أغراض مختلفة حسب اللون, يمكننا برمجة الروبوت, المجس

!وكثير من الخيارات

.حاسة البصر من الحواس الرائعة في جسم اإلنسان



اللون/ أين يتواجد مجس الضوء 

:الضوء هو مستطيل ثالثي االبعاد مع الرسم التوضيحي/ مجس اللون , GearsBotהبالبيئة االفتراضية

ي للبيئة االول كما يمكننا رؤيته بالروبوت, من الشائع وضع هذا المستشعر في منتصف مقدمة الروبوت
:االفتراضية

!انتبهوا

.بالمسابقة ال يتواجد هذا المجس3بتحدي 
فكروا كيف يمكن ان يؤثر.يتواجد بمنتصف الروبوت

على أدائه وهل هناك حاجة لمالئمة كود روبوت من
.اجل ذلك



בסימולטורاللون/أوامر مجس الضوء

Color Sensorيجب علينا سحب األمر GearsBotبالبيئة االفتراضية اللون/من اجل استعمال مجس الضوء

"شريط األوامر "المتواجد (مجسات)Sensorsمن الفئةإلى بيئة العمل(חיישן צבע)

!من المهم تذكر

,  مثل مجس الموجات فوق الصوتية
يجب أيًضا وصل هذا المجس

مع متوالية أو شرط



العمل مع مجس الضوء

.يسمح مجس الضوء للروبوت بفحص مستويات الضوء العائدة إليه

(.  100الى0ليكون النطاق من)يستخدم مجس الضوء نسبة من انعكاس الضوء, بالبيئة االفتراضية

:عندما نريد فحص نسبة انعكاس الضوء الى مجس الضوء

(  قوة)Intensityونفحص السطر<( مجسات)Sensorsنفتح شباك ال<نذهب الى شاشة البيئة االفتراضية

:تحت مجس اللون 



Intensity-العمل مع مجس الضوء

كتشفنا شدة الضوء العائد والذي نبحث عنه ,  بعد أن ا

.والبدء بالبرمجة" شاشة االوامر"ليمكننا التوجه

Colorالمجسامرنجر Sensorالخيارحدد،المنسدلةالقائمةمن,"الشغلبيئة"الىreflected light

intensity(الضوءانعكاسقوة),لهالمناسبالشرطاوللمتواليةالمجسامرنوصل.

قوة انعكاس الضوء



RGB–العمل مع مجس الضوء

(  ازرق)BLUEو)اخضر GREEN ((احمر) REDاختصار ل

رعات عندما نمزجها بج. اشعاعات ضوء مندمجة معا, هذه هي األلوان الثالثة األساسية للشاشة
في األلوان الثالثة 255عندما ندخل الرقم. مختلفة نحصل على مجموعة واسعة من االقواس

في األلوان الثالثة نحصل على اللون االبيض0عندما ندخل الرقم. نحصل على اللون االبيض

?  RGBماذا يعني

.  RGBإمكانية أخرى لمجس الضوء وهي فحص قيمة واحدة من الوان ال



نختار واحد من األلوان الثالثة بالقائمة, من اجل استعمال هذه االمكانية

255وحتى0بنطاق منقيمة األلوان األساسية هي عدد, بخالف قوة الضوء المنعكسة

احمر

RGB–العمل مع مجس الضوء

اخضر

ازرق



التدرب مع مجس الضوء

:والذي حسبهGearsBotللبيئة االفتراضيةنبرمج معا مقطع برمجي, االن

ويقف, يسافر الروبوت حتى يصل خط اسود

intensityما هي قيمة البالبيئة االفتراضيةنفحص, اوال
(قوة انعكاس الضوء)

الى مجس الضوء

.0ُيرجع, نرى بانه عندما نمر من فوق خط اسود

, (اوامر)Loopsمن فئة( ارجع)repeatنسحب االمر, بعد ذلك

(المنطق)Logicمن فئة" ="والعملية

(.  رياضيات)Mathوقيمة رقمية من فئة 

:بالشكل االتي( عند البدء) When Startedنوصل هذه األوامر مع االمر



.0رأينا ان القيمة الراجعة من الخط األسود هيبالصفحة السابقة! انتبهوا

كبر من , ولذلك .واقل من القيم الموجودة قبل الخط االسود, 0علينا اختيار عدد ا

التدرب مع مجس الضوء

...(.حتى)Untilنحتاج إلى مالئمة المتوالية حتى تعمل , بالمرحلة االتية

اختاروا هذه االمكانية من قائمة أوامر المتوالية, من اجل تحقيق ذلك

والذي " ="واوصلوه مع االمر( مجسات)Sensorsمن فئة( مجس اللون) Color Sensorاسحبوا االمر, االن

reflectedالوضع االفتراضي لألمر هو. أضفتموه بالمرحلة السابقة light intensity (قوة الضوء المنعكسة)



البيئة االفتراضيةافحصوا المقطع البرمجي بواسطة االنتقال الى شاشة
والضغط على مفتاح السهم

(  حركة)Motionمن فئة( شغل االلة)move tankاسحبوا االمر, بالنهاية

.  وضعوها داخل المتوالية

:عليكم توصيل االمر, الروبوت بعد تحديد الخط األسودان يتوقف من اجل 

stop moving and(توقف عن التحرك )بعد المتوالية.

التدرب مع مجس الضوء



.وتحليل األلوان الموجودة فيه, يسمح للروبوت بفحص صورة" مجس اللون"

Sensorsمن فئة( مجس اللون)Color Sensorنختار االمر, GearsBotبالبيئة االفتراضيةالستخدام خيار مجس اللون
(اسم اللون) Color nameومن القائمة نختار, (مجسات)

(color")لون"االمكانية! انتبهوا

,الموجودة بالقائمة

!ال تعمل بالشكل الصحيح

!تجاهلها

العمل مع مجس اللون



يشبه كثيرا (اسم اللون) Color nameالذي يعمل حسب( مجس اللون)Color Sensorلألمر( او متوالية)برمجة شرط

(.قوة انعكاس الضوء) Intensityبرمجة نفس االمر مع الشغل حسب

هذا النوع من . "قيمة كالمية"ولكن, "قيمة رقمية"في هذه الحالة ال يحتاجIntensity ,Color Sensorولكن يختلف عن

:Textيمكننا ايجادها بفئة , االوامر

العمل مع مجس اللون



. مراحل البرمجة شبيهة جدا لمراحل البرمجة مع مجس الضوء. واالن نبرمج مع مجس اللون

.ويتوقف, يسافر الروبوت حتى يصل خط اخضر سوف نبرمج مقطع برمجي وحسبه 

,(متواليات)Loopsمن فئة( ارجع)repeatהنسحب االمر, في البداية

(. منطق)Logicمن فئة"="           العملية

. Textمن فئة"        قيمة كالمية"واالمر 

:بالشكل االتي( عند البدء) When Startedهذه األوامر نوصلها مع االمر

التدرب مع مجس اللون



الموصول "=" הوايصاله داخل االمرSensorsمن فئة Color Sensorيمكننا سحب االمر, في هذه المرحلة

بالمتوالية

:من القائمة(اسم اللون)color nameمن المهم تذكر اختيار االمكانية, قبل انهائنا برمجة هذا االمر 

التدرب مع مجس اللون



كتبوا اسم اللون والذي حسبه سوف يتوقف الروبوتفي امر القيمة الكالمية, االن (اخضر" )Green: "ا

التدرب مع مجس اللون

( حركة)Motionمن فئة( تحريك االله)move tankاسحبوا االمر, بالنهاية

.  واوصلوها داخل متوالية

:عليكم إيصال االمر, بعد تمييز اللون االخضرالروبوتان يتوقف من اجل 

stop moving and(توقف عن الحركة )بعد المتوالية.



من المهم معرفته عن مجس اللون

.يمكن أن يعمل محس اللون فقط مع األلوان التي حددناها مسبًقا بالبيئة االفتراضية

.رمجيغير ذلك ال يعمل المقطع الب, اللون بالشكل الصحيحمن المهم كتابة اسم, عند البرمجة مع هذا المجس

أسماء األلوان 
بالبيئة االفتراضية

Black-اسود•
Blue-ازرق•
Green-اخضر•
Yellow-اصفر•
Red-احمر•
White-ابيض•
Brown-بني•



الفرق بين الضوء واللون بالبيئة االفتراضية

ن هذا هذا أل, كما رأيتم في هذا المرشد. ربما تتساءلون عن سبب وجود فصل بين الضوء واللون في هذا المجس
.له طريقتي عمل, المجس

.  الشكل األول للعمل هو فحص مستويات الضوء التي تعود إلى المجس وتحليلها

.صورةالطريقة الثانية التي يمكن أن يعمل بها هذا المجس هي التقاط صورة لما يراه المجس وتحليل تلك ال

كثر وأسرع, بمساعدة الطريقة االولى وارد أقل من ألن هذه طريقة تتطلب م, الروبوت قادر على العمل بشكل دقيق ا
حديد اللون الذي وبهذه الطريقة ت, تسمح العملية الثانية للروبوت بتحليل وحدات البيكسل في الصورة. الروبوت

.يظهر فيها

ل استخدام من المهم مالحظة أنه عندما نريد الفّعالية واالستقرار في المقطع البرمجي ، فإننا نفض
مجس الضوء



لون ضوء ُمركب

كالمي رقمي نوع القيمة

متوسط عالي جدا مستوى الدقة

سهل االستعمال غير مريح لالستعمال سهولة االستعمال

لون ضوء


