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جميع الحقوق محفوظة لدى الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي 2020

مقدمة
تــم تعديــل قوانــن لعبة مســابقة تحــدي الكرات لتتناســب مع الظروف الحاليــة حيث يتعذر جمــع الفرق يف مكان واحد بســبب جائحة
كورونــا  ،حرصــاً مــن الجمعيــة العربيــة للروبــوت والــذكاء االصطناعــي عــى اســتمرار هــذة الفعاليــة فقــد تقــرر اصــدار هــذة النســخة
املعدلــة بشــكلها الحــايل  ،بحيــث متكــن الفــرق مــن التــدرب يف اماكنهم وال يشــرط حضورهــم اىل مــكان انعقاد املســابقة حيث
ســيتم التحكيــم عــن بعــد عرب منصــة زووم وبطريقة ســهلة تضمن الســامة العامه والتباعد الجســدي بــن الفرق  ،وســتقوم الفرق
بالتــدرب يف أماكنهــم ( مــدارس ومراكز التدريب ) وضمن الرشوط العامة للســامة ومبا يتوافق مع قوانن الصحة والســامة العامه
وســيتم تشــكيل لجنــة تحكيــم تقــوم باجــراء التحكيــم املناســب للفــرق عرب مشــاهدتهم بشــكل مبــارش من خــال منصــة ( )zoom
وســيتم ارســال املعلومات والجدول الزمني للتحكيم يف حينه املن أن تســاهم هذة الفعالية يف دعم ابداعات الشــباب وتطوير
مهاراتهم وتوفري فرصة لهم للتنمية واإلبداع.
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 ,,أ -مواصفات ميدان التحدي,,
 .1طاولة :أبعادها من الداخل  236×114سم ،وارتفاع جدرانها  12-10سم ،ويكون ارتفاعها عن األرض  100-60سم.
 .2أرضية امليدان :لونها أخرض ،وتحتوي عى خطوط بيضاء متوازية ومتقاطعة ،بحيث تقسم األرضية الخرضاء إىل مربعات.
 .3عرض الخط األبيض الذي يفصل بن املربعات  2سم.
 .4مربع البداية للفريق :محاط بخط أسود اللون بعرض  2سم.
 .5أماكن توزيع الكرات :
 ثاثة عرشة نقطة بيضاء محددة يف كل من ( منطقة  Aومنطقة  ) Bكام هو موضح يف الشكل رقم ()1 ستة كرات برتقاليه محددة يف كل من ( منطقة  Aومنطقة  ) Bكام هو موضح يف الشكل رقم (. )1كرة سوداء توضع يف منتصف ميدان التحدي كام هو موضح يف الشكل رقم (.)1 .6ال يوجد حاجز يف منتصف ميدان التحدي بحيث تكون منطقة اللعب  Aمفتوحة عى منطقة اللعب  Bوالعكس وعى الفريق أن
يختار مكان اطاق الروبوت يف بداية الجولة ( منطقة  Aأو منظقة . ) B

A

B
شكل رقم  :1ميدان التحدي
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 ,,ب  -منطقة تجميع الكرات ,,
منطقة تجميع الكرات للفريق هي عبارة عن صندوقن خشبين أبعادهم  32×32سم من الخارج وارتفاعه  9سم.
يقع الصندوقن يف منتصف ميدان التحدي:
 صندوق  Bعى مين منطقة A -صندوق  Aعى مين منطقة B

املواصفات الفنية وقياسات املضامر

مكونات ميدان التحدي

العرض  /الطول (سم)

االرتفاع ( سم )

منطقة التحدي (الطاولة من الداخل)

114×236

12-10

أرضية امليدان الخرضاء

114×236

-

سمك الخطوط البيضاء
ُ

2

-

سمك الخطوط السوداء
ُ

2

-

32×32

9

عدد الكرات  13كرة بيضاء و  6كرات

-

صناديق جمع الكرات
الكرات (كرات تنس الطاولة)

برتقالية وكرة سوداء واحدة
ال يوجد حاجز يف منتصف ميدان التحدي
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املواصفات والثوابت الخاصة بالروبوت
 .1يسمح باستخدام أي نوع من أنواع الروبوتات بغض النظر عن الرشكة املنتجة أو املصنعة أو املوديل
 .2ال يشرط عدد محدد من املعالجات أو املحركات أو املجسات (الحساسات) أو عدد القطع.
 .3يسمح باستخدام لغة الربمجة املناسبة لكل روبوت.
 .4يشرط أن يكون الروبوت ذايت التحكم بشكل كامل ومن صنع الفريق.
 .5يشــرط أال يزيــد طــول أو عــرض الروبوت عن  20ســم عند بــدء الجولة وميكن للروبوت أن يغري من شــكله أو أبعــاده بعد البدء
وأثناء الجولة بحيث ال يزيد أي بعد من أبعاده عن  40سم.
 .6أن يكون الروبوت آمن ،بحيث ال يحدث رضر لألشخاص أو مليدان التحدي أو البيئة املحيطة.
 .7مينع استخدام نفس الروبوت من قبل فريقن أو أكرث.
 .8لــكل فريــق الحق يف اســتخدام روبوت واحد فقط طيلة مراحل وجوالت املســابقة ،ومينــع تبديل الروبوت يف أية جولة
أو مرحلة من مراحل املسابقة.

رشوط تكوين الفريق
 يتكون كل فريق من  2إىل  4أعضاء ،باإلضافة إىل مدرب. -ال يشرط فئة عمرية محددة ألعضاء الفريق .
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 ,,قواعد وأحكام التحدي وطريقة إحتساب النقاط ,,
مباراة فردية
 .1تضم هذه املباراة جولتن بحد أقىص يتم تنفيذهام حسب برنامج املسابقة .مدة الجولة الواحدة ( 3دقائق).
 .2توضع ( )13كرة بيضاء و ( ) 6كرات برتقالية وكرة سوداء واحدة يف أماكن توزيع الكرات ( املنطقة  Aو املنطقة .) B
 .3يقوم الاعب بوضع الروبوت داخل حدود مربع منطقة البداية ( املنطقة  Aأو املنطقة  ) Bعى ميدان التحدي دون مامسة الخط.
 .4عند إطاق صافرة البداية من قبل الحكم ،يقوم الاعب بتشغيل الروبوت لتنفيذ املهمة املطلوبة منه وهي جمع الكرات
 جمع الكرات البيضاء ووضعها يف صندوق A جمع الكرات الربتقالية ووضعها يف صندوق B اذا تم وضع كرة بيضاء يف صندوق الكرات الربتقالية يتم خصم  10نقاط عن كل كرة . اذا تم وضع كرة برتقالية يف صندوق الكرات البيضاء يتم خصم نقطتن عن كل كرة . عى الروبوت أن يقوم بجمع الكرة السوداء بعد االنتهاء من جمع كل الكرات البيضاء والربتقالية ووضعها يف صندوق الكراتالربتقالية واذا قام الروبوت بوضع الكرة السوداء يف أي من الصناديق قبل االنتهاء من جمع الكرات البيضاء والربتقالية يتم خصم
خمس عامات وال يسمح للفريق استعادة الكرة .
 .5تحتسب نقتطن لكل كرة بيضاء موجودة يف منطقة تجميع الكرات املخصصة للكرات البيضاء.
 .6تحتسب  10نقاط لكل كرة برتقالية موجودة يف منطقة تجميع الكرات املخصصة للكرات الربتقالية.
 .7تحتسب  25نقطة اذا قام الروبوت بجمع الكرة السوداء ووضعها يف صندوق الكرات الربتقالية وذلك بعد االنتهاء من جمع
الكرات البيضاء والربتقالية.
 .8يف حال قيام روبوت بإخراج أي كرة من ميدان التحدي ،ال يتم إعادتها .وتخصم ( )5نقاط من الفريق الذي أخرجها.
 .9يسمح باستخدام أي طريقة ال تخالف القوانن لجمع الكرات أو التخلص منها ،وتشمل هذه الطرق :الحمل ،الجر ،الدفع ،السحب،
اإلطاق ،النقل ،وغريها من الطرق .يحق لكل فريق اختيار االسراتيجية التي يراهامناسبة ملتزماً بالتعليامت والقوانن
العامة والخاصة باملسابقة.
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قواعد وأحكام عامة
.1يتم وضع الروبوت الخاص بكل فريق داخل حدود مربع البداية ،بأية وضعية يختارها الفريق دون مامسة الخطوط.
 .2يف حال ترصف أعضاء الفريق بطريقة تؤثر عى مجرى الجولة أو عرقلتها ،كلمس الروبوت أو تحريكه أو ملس الكرات أو غريها من
املخالفات ،يعترب هذا الفريق خارسا ً للجولة.
 .3يف حال تعمد روبوت الفريق إيقاع األذى مبيدان التحدي ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،من خال استخدام أدوات أو أجهزة ضارة،
يتم استبعاد الروبوت من املنافسة وذلك حسب قرار لجنة التحكيم.
 .4يف حال حدوث اي ترصف او سلوك غري مذكور رصاحة يف هذا الدليل يرك للجنة التحكيم اتخاذ القرار املناسب .

املخالفات
تنقسم املخالفات التي ميكن ان تحدث اىل قسمني:
مخالفات فنية  :تؤدي اىل حرمان الفريق من املشاركة .
وهي مخالفات خاصة مبواصفات الروبوت ومدى توافقه مع تعليامت املسابقة من حيث القياسات ،التصميم ،األداء ،وغريها من
املواصفات الفنية املنصوص عليها يف هذا الدليل .وتشمل املخالفات الفنية أيضاً عى مخالفات السامة العامة التي قد تعرض
أعضاء الفريق أو الروبوت أو املحيط العام للخطر .هذا النوع من مخالفات السامة يحرم الفريق من املشاركة أصاً ،وال يسمح له
بالتنافس مع الفرق األخرى .تقوم لجنة التحكيم واللجنة الفنية املرشفة عى املسابقة بتقييم أي حالة مخالفة.
مخالفات سلوكية :تؤدي إىل حرمان الفريق من املشاركة.
وهي السلوكيات والترصفات واألخطاء التي تتعارض مع قيمنا وأخاقنا وتصدر من أعضاء الفريق .تؤدي هذه املخالفات إىل حرمان
الفريق من املشاركة أو إكامل املباراة .ومن أمثلة هذه السلوكيات (دون حرصها) :الشتم – اإلهانة – االستهزاء – القيام بحركات
غري الئقة (صادرة من أعضاء الفريق أو من الروبوت) وغريها.
ويندرج تحتها أيضاً الترصفات التي تصدر عن أعضاء الفريق أثناء املسابقة (الجولة) وتكون مخالفة لتعليامت املسابقة وقوانينها.
ومنها:
 .1قيام الاعب (أو أحد أعضاء الفريق) بوضع أشياء داخل امللعب ملساعدة أو إعاقة الروبوت.
 .2مجادلة الحكم من أجل تشتيت تركيزه أو إضاعة الوقت.
 .3استخدام أي نوع من أنواع التكنولوجيا التي تؤدي للتشويش عى الروبوت بشكل متعمد.
يحق للجنة التحكيم اتخاذ قرارات تراها مناسبة يف حال حدوث أي مخالفة غري واردة يف هذا الدليل .ويتم إباغ هذه القرارات
ملرشف الفريق املخالف ،وتعترب قرارات لجنة التحكيم نهائية وقاطعة.
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