
نسافر
 بأمان 

مع روبي الروبوت 



واوو، برمجة الروبوت تبدو رائعة!
لكن، ما ھو الروبوت االفتراضي؟ وما ھي بیئة أدیوبوت؟ 

ا! اسمي روبي الروبوت، والیوم سنتعلم عن  كیفیة برمجة سفر روبوت بطریقة  مرحًبا، لطیف جّدً
 .Audiobot افتراضیة في المحاكاة أودیوبوت 

الروبوت االفتراضي ھو روبوت موجود على شاشة الكمبیوتر،
ولكن یمكن برمجتھ لتنفیذ أوامر تماًما مثل الروبوت الحقیقي.

بیئة أودیوبوت ھي بیئة تحاكي العالم الحقیقي للروبوت.
في بیئة أودیوبوت نقوم ببرمجة الروبوت االفتراضي.

واوو! الروبوت االفتراضي الذي یتصرف مثل الروبوت الحقیقي یبدو رائًعا!
ماذا یمكن أن یفعل الروبوت؟

تقریًبا كل شيء، یستطیع الروبوت أن یتحّرك إلى أي اتجاه نحدده لھ، كما یستطیع
قیاس مسافات، تحریك أغراض، تمییز عوائق، التنبیھ وحتى التحدث.



رائع! كل ذلك نتعلمھ الیوم؟ 

نتعّرف الیوم على بیئة التعلم وأوامر الحركة.
نتعلّم عن برمجة حركة الروبوت في مسار دائري (دوار).

یتحرك الروبوت بخط مستقیم، یتجھ، یدور في الدوار ویستمر في السفر.
  انقروا ھنا لمشاھدة المثال

ممتع! ھل ُیمكن البدء بالفعل؟ 

 واألكثر روعة، أّن سلوك الروبوت في الملعب االفتراضي كما ھو الحال في العاَلم الحقیقي، حیث تتّم 
فیھ قوانین الفیزیاء. مثًال:  إذا اصطدم الروبوت بالحائط، یقفز.

إذا تحّرك الروبوت بسرعة كبیرة، ینحرف عن المسار وغیر ذلك...

بالتأكید، ھیا بنا ننطلق. 

https://drive.google.com/file/d/1zaogM6S-XgXq6CnQGcyvB0NmyEpu9DdF/view?usp=sharing


انقروا على رسمة الحاسوب            وافتحوا المشروع "نسافر بأمان". 1.

  2.  نتعّرف على بیئة التعلُّم: نبدأ بعالمة التبویب األولى "َلِبنات". 
      ھذه ھي عالمة التبویب التي نكتب فیھا الكود، نبرمج روبوتنا: 

ف على بیئة التعلُّم  نبدأ بالتعرُّ

بیئة العمل
نسحب اللِبنات

  من شریط األوامر إلى ھذه المنطقة 

  َلِبنة بدء السیناریو
 ھذه اللِبَنة ھي بدایة الكود، ویتّم ربط جمیع

أسطر الكود بھا.

شریط األوامر
األوامر الموجودة في الشریط 

مقسمة إلى فئات.
عندما ننقر على فئة
تظھرجمیع األوامر

التي تحتویھا. 



2    تشغیل السیناریو، الكود
     الذي كتبناه في عالمة تبویب اللبنات

 
    

روبوتنا 
االفتراضي

ا یقاف  السیناریو
وإعادة الروبوت

إلى نقطة البدایة. 

عالمة تبویب المحاكاة
في عالمة التبویب محاكاة، یمكننا أن نرى الروبوت ُینّفذ الكود الذي أعددناه لھ. 



ھناك نوعان من الحركة: 

       حركة القیادة - محاكاة قیادة السیارة.
       یمسك الروبوت مقوًدا ویتحّرك بشكل مستقیم أو یتجھ یمیًنا ویساًرا.

          حركة دبابة - محاكاة قیادة دبابة ، قیادة بواسطة 
                قضیبین، عندما نختار، في كل مرة، أي قضیب للحركة فإنھ یتحرك.

 

نبدأ بالبرمجة - أوامر الحركة 

الیوم نتمّرن 
على أوامر 
حركة القیادة

  

نتعّرف الیوم على أوامر الحركة، األوامر التي تتحكم في حركة الروبوت.

https://drive.google.com/file/d/1Fy_dk0LqObsWuA9Kn5dxERiMtxbMuz5c/view?usp=sharing


نختار من بین أوامر الحركة األمر

ونربطھ  باألمر

في ھذا األمر یمكننا تحدید:

انظروا إلى المسار األحمر في الصورة، ھذا ھو المسار الذي یجب أن یسیر فیھ الروبوت.
نقسم المسار إلى مراحل:

1. یسیر الروبوت بخط مستقیم. 
2. یتوجھ الروبوت إلى الیمین. 
3. یدور الروبوت حول الدوار. 
4. یدور الروبوت حول محوره. 
5. یسیر الروبوت بخط مستقیم.

نبدأ بالبرمجة - أوامر الحركة 

 السیر بخط مستقیم 

سرعة الحركة
یمكن إدخال القیم بین 100-0

كلما ارتفعت القیمة،
ازدادت السرعة،

لكن الدقة تكون أقل..

مّدة السفراتجاه الحركة
یمكن تحدید مدة

السفر بعدد الدورات، أو 
الدرجات، الثواني أو مللي ثانیة.

یمكن إدخال القیم بین 100-0
0 = یتحرك الروبوت إلى األمام 

    بخط مستقیم
100 = یتحرك الروبوت إلى الیمین

-100 = یتحرك الروبوت إلى 
الیسار...
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لكي یسیر الروبوت بخط مستقیم حتى الدوار، ُندخل القیم التالیة: 

          لمشاھدة عمل الروبوت، انتقلوا إلى عالمة التبویب محاكاة 
وانقروا على زر التشغیل 

انعطف یمیًنا
اآلن، یجب أن یتوجھ الروبوت إلى الیمین.

نضیف، مرة أخرى، أمر حركة التوجیھ، نربطھ باألوامر السابقة
وُندخل فیھ القیم التالیة:

ונזין בה את הערכים הבאים:

كما تعلّمنا: إذا أدخلنا القیمة 0، یسیر الروبوت بخط مستقیم.
إذا أدخلنا القیمة 100، یسیر الروبوت بقوة إلى الیمین.

لكي یتجھ الروبوت إلى الیمین قلیًال، یجب أن ُندخل عدًدا أكبر من 0 وأصغر من 100

لماذا أدخلنا القیمة 70 في االتجاه؟

ُنغّیر المعطى من عدد
 الدورات إلى ثواٍن



أثناء دوران الروبوت حول الدوار- 
یتوجھ الروبوت إلى الیسار وعلى طول حركتھ یزداد قوسھ تدریجّیًا، 

 ألن الروبوت یتجھ یساًرا، یجب علینا إدخال قیمة سالبة، 
 وكلما انخفضت القیمة واقتربت من  0 ازدادت حركة القوس. 

بعد أن سار الروبوت بخط مستقیم وانعطف إلى الیمین، یجب أن یدور حول الدوار.
نختار األمر "حركة القیادة" مرة أخرى،  أو نكرره (بالنقر على الزر األیمن).

دوران في الدوار 

أدخلوا القیم التالیة:

ھل انھیتم؟
انتقلوا إلى عالمة التبویب

  محاكاة وشغلوا 
السیناریو 

إذا كانت حركة الروبوت
غیر دقیقة

غّیروا القیم.

https://drive.google.com/file/d/1Fy_dk0LqObsWuA9Kn5dxERiMtxbMuz5c/view?usp=sharing


َبعد أن ُیكمل الروبوت الدوران في الدوار، یجب أن یدور حول المحور كي 
یتجھ بشكل مستقیم. 

ھذا یعني أن الروبوت یجب أن یتحرك حول محوره، حول العجلة الیسرى. 

    إدخال القیمة 50 في االتجاه = دوران الروبوت حول محوره 
أضیفوا إلى السیناریو األمر مع القیم التالیة:

دوران حول المحور 

ُنغّیر المعطى من عدد
 الدورات إلى ثواٍن

إنھاء المسار بحركة مستقیمة 

ما ھي القیمة التي یجب إدخالھا كي یتمكن الروبوت من السیر بحركة  قصیرة مستقیمة؟ صحیح، 
 االتجاه 0، في أي سرعة، وكم من الوقت؟ أضیفوا األمر وأدخلوا القیم التالیة. 



ھكذا یبدو السیناریو الخاص بنا 

شغلوا السیناریو وشاھدوا أداء الروبوت، إذا كان مسار الروبوت غیر دقیق، 
حاولوا تغییر قیم االتجاه، السرعة ومدة السفر كي تحصلوا على النتیجة المرجوة. 
م في تعلُّم  بعد أن تتعرفوا على المبادئ، التجربة والخطأ، فھذه الطریقة رائعة للتقدُّ

الروبوتیكا. 




