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 المقدمة .1
ة الذاتية في  يكمن التحدي في صنع روبوت يمكنه تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط في نسخة روبوتية من عمليات البستن

المنزل المحمي. هذا العام يجب على الفريق تصميم روبوت وبرمجته ليقوم باستكشاف الموقع ورسم الخرائط للملعب الذي  

 يحاكي بيئات مختلفة من البيت المحمي من أجل االهتمام بالبيت المحمي.

 
 

 وصف اللعبة .2

البيت المحمي عبارة عن هيكل مغلق يوفر مناًخا مختلفًا منظًما للنباتات. يمثل البيت المحمي في التحدي بطاولة مربعة مفتوحة. 

البيت المحمي تحتوي على نباتات في مرحلة النمو والتي تمثلها مكعبات صغيرة توضع على قمة الصناديق. تمثل الصناديق 

  4ألوان مختلفة، وفي أعلى كل صندوق هناك  5صناديق من  5اًخا مختلفًا يختلف في ظروف اإلضاءة والحرارة. هناك من

مكعبات صغيرة ليست من نفس لون الصندوق وتقع في االتجاهات الرابعة المعروفة )اليمين، اليسار، األمام والخلف(. الصناديق 

دأ الروبوت من منطقة االنتظار الممثلة بالصندوق األبيض ذا الجانب المفتوح. ليس لها وضع ثابت داخل الجدول. يجب أن يب

 حلبة اللعبة.  1يوضح الشكل 

 
 . حلبة اللعبة موضحة 1الشكل 

  

 المناخ )صندوق( 

 منطقة االنتظار 

المحميالبيت   

 نبتة )مكعب صغير( 



 

WRO  2020  - ( تحدي الروبوتات المتقدمARC ) 
 

World Robot Olympiad وشعار WRO هما عالمتان تجاريتان لشركة World Robot Olympiad Association Ltd. 

© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd. 

4 

 

 الحظ أنه يتم تحديد مواضع الصناديق بشكل عشوائي أثناء الرسم قبل كل محاولة للجولة. 

 

مناخ إلى آخر والذي يتم تمثيله في الملعب بتحريك المكعبات الصغيرة من تتمثل مهمة الروبوت في نقل بعض النباتات من 

 أعلى الصناديق إلى أخرى. 

 

 يجب على الروبوت تحديد ثالثة مكعبات مطلوبة فقط على الصناديق وفقًا للقواعد التالية ونقلها إلى صندوق آخر: 

 

ندوق الذي يكون الجانب اآلخر للجانب المواجه  يقع المكعب األول دائًما على الصندوق األزرق على الجانب من الص .1

 ألقرب جدار. 
لون المكعب الموجود على الصندوق األزرق يحدد لون الصندوق الثاني. لذلك، يجب نقل المكعب األول إلى هذا   .2

 الصندوق. 

ي يواجه  يقع المكعب الثاني على الصندوق الثاني على الجانب من الصندوق الذي يكون الجانب المقابل للجانب الذ .3

 أقرب جدار. 

لون المكعب الموجود على الصندوق الثاني يحدد لون الصندوق الثالث. لذلك، يجب نقل المكعب الثاني إلى هذا  .4

 الصندوق. 

يقع المكعب الثالث على الصندوق الثالث على الجانب من الصندوق الذي يكون الجانب المقابل للجانب الذي يواجه   .5

 أقرب جدار. 

 يجب نقل المكعب الثالث إلى صندوق االنتظار )يمكن أن يكون أعلى أو داخل الروبوت(. .6

 
 . المكعبات التي يجب تحريكها 2الشكل 

  

 المكعب األول 

 المكعب الثاني

الثالث المكعب   
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 طرائق اللعب .3

 هناك نوعان من المباريات: المباريات المؤهلة والمباريات النهائية.  

 مباريات تأهيلية ومباراتين نهائية. 3بالنسبة للنهائي الدولي، سيتم عقد: 

)جميعها متشابه وتحمل اإلحداثيات الصحيحة لمكونات   QR Code  أربعة رموز سيوفر المحكمون    المباريات التأهيلية،خالل  

 لهذه ضوئيًا. سيكون اعلى الجانب الداخلي من صندوق االنتظار حتى يتمكن الروبوت من مسحه ةكون موجودتستي الاللعب( 

ا( بالنموذج ز نموذج نصي محدد يسمح بتحديد موضع واتجاه صندوق االنتظار وإحداثيات الصناديق الالزمة )بدون ألوانهولرما

 التالي:  

)2`𝑌, 2`𝑋, 2𝑌, 2𝑋) (1`𝑌, 1`𝑋, 1𝑌, 1𝑋() p2𝑌, p2𝑋, p1𝑌, p1𝑋“( 

”)5`𝑌, 5`𝑋, 5𝑌, 5𝑋) (4`𝑌, 4`𝑋, 4𝑌, 4𝑋) (3`𝑌, 3`𝑋, 3𝑌, 3𝑋( 

p1𝑌, p1𝑋.إحداثيات النقطة اليمنى العلوية للحافة الداخلية لمنطقة االنتظار : 

p2𝑌, p2𝑋 :ية للحافة الداخلية لمنطقة االنتظار.سفلإحداثيات النقطة اليمنى ال 

 للمزيد من التفاصيل.  20الشكل أنظر 

i 𝑌, i𝑋 في الملعبق يداصنإحدى زوايا ألحد ال: إحداثيات. 

i`𝑌, i`𝑋 الزاوية المقابلة للزاوية : إحداثياتi 𝑌, i𝑋 ق. وصندعلى نفس ال 

 i ≤ 5 ≥ 1ث أن  حي

 ترتيب اإلحداثيات الخاص بالصناديق ال يعني أنها مرتبة بنفس ترتيب المهام على سبيل المثالالحظ أن 

)2`𝑌, 2`𝑋, 2𝑌, 2𝑋(    1ليس بالضرورة يمثل الصندوق الثاني في المهمة، أيًضا𝑌, 1𝑋   ليس بالضرورة أنها تمثل إحداثيات

 . للمزيد من التوضيح 6للشكل  أنظرالزاوية اليسرى العلوية للصندوق 

 والتي تمثل تقاطعات الشبكة في الملعب. Uإلى  Aنجليزية من اإلحروف اليتم تمثيل اإلحداثيات ب

 في ترميز النص الخاص بمواقع الصناديق الالزمة.  الحروف ال توجد مسافات بين

 حسب وصف الخوارزمية المتاحة على  QR-Codeيتم إنشاء رمز           

   tutorial/-code-https://www.thonky.com/qr 

 للتوضيح أكثر.  9 الشكلو 4 للشكلأنظر                        

 .الملحق )ج(في  QRيمكن العثور على أمثلة لمواقع عناصر اللعبة ورموز 

  

https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/
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 يمثل النص  QR. رمز  3الشكل 

(“J,J,K,H)(S,I,U,K)(T,L,R,N)(S,O,Q,Q)(F,F,D,H)(N,R,P,T ”) 

 )/https://www.thonky.com/qrcode )أنشئت بواسطة 

 

 

 . ة للمباريات التأهيلي  داخل منطقة االنتظارمتطابقة  QRز  ورم أربعة . 4الشكل 
 

)رمز واحد فقط يحمل اإلحداثيات الصحيحة لمكونات  QR Code أربعة رموزسيوفر المحكمون  ،نهائيةالمباريات الخالل 

على الجانب الداخلي   ةكون موجودتستي الستكون صحيحة في جميع الرموز األربعة( اللعب ولكن احداثيات منطقة االنتظار 

 . 14الشكل ، مواقه الرموز األربعة موضحة في ضوئيًا امن صندوق االنتظار حتى يتمكن الروبوت من مسحه

 التالي:  كز نموذج نصي محدد ولرما لهذه سيكون

)2`𝑌, 2`𝑋, 2𝑌, 2𝑋) (1`𝑌, 1`𝑋, 1𝑌, 1𝑋) (p2𝑌, p2𝑋, p1𝑌, p1𝑋“( 

)”5`𝑌, 5`𝑋, 5𝑌, 5𝑋) (4`𝑌, 4`𝑋, 4𝑌, 4𝑋) (3`𝑌, 3`𝑋, 3𝑌, 3𝑋( 

p1𝑌, p1𝑋 االنتظار.: إحداثيات النقطة اليمنى العلوية للحافة الداخلية لمنطقة 

p2𝑌, p2𝑋ية للحافة الداخلية لمنطقة االنتظار.سفل: إحداثيات النقطة اليمنى ال 

 للمزيد من التفاصيل.  20الشكل أنظر 

  

https://www.thonky.com/qrcode/
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i 𝑌, i𝑋 في الملعبق يداصنإحدى زوايا ألحد ال: إحداثيات. 

i`𝑌, i`𝑋 الزاوية المقابلة للزاوية : إحداثياتi 𝑌, i𝑋 ق. وصندعلى نفس ال 

 i ≤ 5 ≥ 1حيث أن  

 ترتيب اإلحداثيات الخاص بالصناديق ال يعني أنها مرتبة بنفس ترتيب المهام على سبيل المثالالحظ أن 

)2`𝑌, 2`𝑋, 2𝑌, 2𝑋(    1ليس بالضرورة يمثل الصندوق الثاني في المهمة، أيًضا𝑌, 1𝑋   ليس بالضرورة أنها تمثل إحداثيات

 . للمزيد من التوضيح 6للشكل  أنظرالزاوية اليسرى العلوية للصندوق 

 

 

 

 . نهائية للمباريات ال   داخل منطقة االنتظار ختلفةم QRز  ورم أربعة . 5الشكل 
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 . QRالـ  رمز  . شكل توضيحي لمعنى اإلحداثيات المشفرة في 6الشكل 

 

 قواعد اللعبة .4

 

 الجوالت:وقت 

 كل مباراة تأهيلية مدتها ثالث دقائق. ●

 كل مباراة نهائية مدتها خمس دقائق. ●

 

 إعدادات االنطالق:

مواقع الصناديق ومنطقة االنتظار غير معروفة قبل بدء الجولة. يتم اختيار المواقع بشكل عشوائي من قبل الحكام   ●

قبل بداية الجولة ولكن يتم التأكد من أن الصناديق ستكون موازية لجدار الطاولة. لكن منطقة االنتظار ليس بالضرورة  

لرؤية االتجاهات المحتملة للصناديق ومنطقة  والملحق )ب( الملحق )أ(أن تكون موازية لجدار الطاولة؛ انظر 

 االنتظار على التوالي. 

 association.org-https://arc.wro  عبر لتسهيل عملية الرسم تطبيق سيتم توفير

 خالل نفس الجولة. مواقع الصناديق ومنطقة االنتظار هي نفسها لجميع الفرق  ●

 

 بداية الجولة:

يجب أن يبدأ الروبوت من منطقة االنتظار مما يعني أن الروبوت يجب أن يكون في داخل منطقة االنتظار وال يُسمح  ●

 ألي جزء من الروبوت أن يكون خارج صندوق منطقة االنتظار في وقت البدء. 

البداية )الكابالت يسمح بأن تكون خارج هذا الحجم(  ملم في    345×    345×    345يجب أال تتجاوز أبعاد الروبوت   ●

 ولكن يمكن أن يتجاوز األبعاد في العرض والطول ولكن ليس االرتفاع خالل الجولة. 

 يبدأ توقيت المباراة عندما يعطي الحكم إشارة البدء. ●

https://arc.wro-association.org/
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 القطع اإلضافية:

أو أي عالمات غير قابلة لإلزالة   المباراة أي قطع اإلضافية في طاولة اللعبة أثناءمتعمًدا يجب أال يترك الروبوت  ●

في حالة مخالفة الروبوت لهذه القاعدة، سيتم إيقاف الجولة ويجب أن يوقف الروبوت عن    .)مثل الطالء( أثناء الجولة

طريق أحد أعضاء الفريق وستكون نتيجة الجولة صفر. يحق للمحكمين مراجعة برمجة الروبوت في حال اشتباههم 

 به. ألي حالة مشا

 

 أثناء الجولة:

منطقة االنتظار. عالوة على ذلك، إذا خالف الروبوت هذه القاعدة لن يتم  ال يسمح للروبوت بتحريك الصناديق أو ●

إيقاف الجولة وسيعطى الروبوت صفر من النقاط. يعتبر بأن الصندوق قد تم نقله من الموضع األولي إذا كانت أحد  

 ملم من النقطة التي وضعت فيها قبل إطالق الروبوت. 10زوايا الصندوق ابتعدت أكثر من 

 يسمح للروبوت بتحريك المكعبات المطلوبة من أي صندوق إلى اآلخر بأي ترتيب. ●

 يُسمح للروبوت بتحريك المكعبات المطلوبة الموضحة في وصف اللعبة فقط.  ●

 يجب أال يحرك الروبوت أي مكعبات أخرى. ●

 طالق للحصول على نقاط إضافية. يجب أن يعود الروبوت إلى منطقة االن ●

 

 نهاية الجولة:

 تنتهي الجولة ويتم إيقاف الوقت في حالة حدوث أي من الحاالت التالية: ●

o  .انتهاء الوقت المخصص للجولة 

o .لمس أي عضو في الفريق للروبوت 

o  .لمس أي عضو في الفريق لحصيرة الملعب أو الجدار أو عناصر اللعبة 

o  خارج الملعب أو خروج الروبوت من الملعب.وضع الروبوت مكعبًا 

o .)قيام الروبوت أو أحد أعضاء الفريق بإتالف الملعب أو أحد عناصر اللعبة )صندوق، مكعب 

o .)إسقاط الروبوت يغطي بالكامل منطقة االنتظار )الكابالت يمكن أن تكون بالخارج 

 

يمكن للفريق إيقاف محاولتهم )على سبيل المثال عن طريق لمس جدار الملعب الحظ أنه، بناًء على القواعد أعاله:  ●

 أو فعل أي من المحظورات أعاله(. ولكنهم لن يتمكنوا من متابعة المحاولة بعد التوقف وتنتهي الجولة. 
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 احتساب النقاط  .5

 ة. سيتم احتساب النتيجة الرسمية في نهاية كل جول

 تعتمد الدرجة القصوى على نوع الجولة:   

 نقطة. 95جولة التصفيات  ●

 نقطة.  190الجولة النهائية  ●

 

 موقع المكعب:ل رئيسية حاالتثالثة في جدول النقاط، هناك 

يعتبر المكعب  - في منطقة الوضع إذا كان إسقاط المكعب موجوًدا بالكامل داخل المربع الرمادي أعلى الصندوق  ●

 موجوًدا بالكامل في المنطقة.

 يعتبر المكعب جزئيًا داخل المنطقة في الحاالت التالية:  ●

أي جزء من اسقاط المكعب المنطقة البيضاء خارج المربع الرمادي أعلى الصندوق ولكن يوجد إذا المس  .1

يعتبر المكعب في هذه الحالة موجود جزئيًا داخل المنطقة  –جزء من اسقاط المكعب في المربع الرمادي 

 من الدرجة األولى. 

إذا المس أي جزء من اسقاط المكعب المنطقة السوداء خارج المربع الرمادي أعلى الصندوق ولكن يوجد  .2

يعتبر المكعب في هذه الحالة موجود جزئيًا داخل المنطقة  –جزء من اسقاط المكعب في المربع الرمادي 

 من الدرجة الثانية.

خارج المربع الرمادي أعلى الصندوق ولكن إذا المس أي جزء من اسقاط المكعب خارج المنطقة السوداء  .3

يعتبر المكعب في هذه الحالة موجود جزئيًا داخل  –يوجد جزء من اسقاط المكعب في المربع الرمادي 

 المنطقة من الدرجة الثالثة. 

 يعتبر المكعب خارج المنطقة تماًما. -أعلى الصندوق تماًما منطقة الوضع  إذا كان إسقاط المكعب خارج  ●

 

 موقع الروبوت داخل مربع منطقة االنتظار:الث حاالت تمثل هناك ث

يعتبر الروبوت بالكامل في  -( داخل المربع بالكامل لمنطقة االنطالق األسالك ال تحتسبإذا كان إسقاط الروبوت ) ●

 صندوق منطقة االنتظار.

المربع التي تشكلها منطقة االنتظار ( المنطقة خارج األسالك ال تحتسبإذا المس أي جزء من إسقاط الروبوت ) ●

 يعتبر الروبوت جزئيًا في المنطقة. -ولكن هناك جزء من إسقاط الروبوت ال يزال داخل المربع 

 .الملحق )د(توجد رسوم توضح الحاالت السابقة في 
 

 جوالت التصفيات الجوالت النهائية

المجموع    المتطلبات 
 المتاح 

 قيمة النقطة 
المجموع  

 المتاح 
 قيمة النقطة 

( في االعتبار 4من وصف اللعبة )صفحة    5.2  و   3.2و    1.2  يتم أخذ الصناديق المذكورة في البنود  حمل المكعب. 
 فقط.

1 . 

30 10 15 5 

المكعب الموجود في البداية على الجانب المطلوب من الصندوق المطلوب  

هذا الصندوق بالكامل  خارج المنطقة تماًما. المكعبات الثالثة األخرى في 

 داخل المناطق التي وضعت فيها في البداية. 

1.1 . 

6 2 3 1 

المكعب الموجود في البداية على الجانب الخطأ من الصندوق المطلوب خارج  

المنطقة تماًما. المكعبات الثالثة األخرى في هذا الصندوق بالكامل داخل  

 المناطق التي وضعت فيها في البداية. 

2.1 . 

0 0 0 0 

أي مكعب موجود في البداية في مربع مطلوب موجود جزئيًا في المنطقة.  

المكعبات الثالثة األخرى في هذا الصندوق بالكامل داخل المناطق التي 

 وضعت فيها في البداية. 

3.1 . 

0 0 0 0 
على األقل يوجد مكعبين وضعا في البداية على صندوق مطلوب موجودان  

 موجودان بالكامل في المنطقة. جزئيا أو غير 
4.1 . 
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  5.2  و 3.2و   1.2 يتم أخذ الصناديق المذكورة في البنودلون المكعب يطابق لون الصندوق. . وضع المكعب
 .( في االعتبار فقط4من وصف اللعبة )صفحة 

2 . 

80 40 40 20 

مربع  المكعب موجود على الجانب المطلوب من الصندوق وداخل ال

بالكامل. ال يوجد مكعب آخر موجود بالكامل أو جزئيًا في نفس  الرمادي 

. يوجد أيًضا ثالث مكعبات على هذا الصندوق تماما داخل  الوضع منطقة

المناطق التي وضعت فيها في البداية. يوجد أربع مكعبات فقط على  

 الصندوق. 

1.2 . 

60 30 30 15 

 المطلوب من الصندوق وداخل المنطقة جزئيًاالمكعب موجود على الجانب 

يوجد مكعب آخر موجود بالكامل أو جزئيًا في نفس  ال . من الدرجة األولى

المنطقة. يوجد أيًضا ثالث مكعبات على هذا الصندوق تماما داخل المناطق  

 يوجد أربع مكعبات فقط على الصندوق.  التي وضعت فيها في البداية. 

2.2 . 

40 20 20 10 

 المكعب موجود على الجانب المطلوب من الصندوق وداخل المنطقة جزئيًا

يوجد مكعب آخر موجود بالكامل أو جزئيًا في نفس  ال . من الدرجة الثانية

المنطقة. يوجد أيًضا ثالث مكعبات على هذا الصندوق تماما داخل المناطق  

 ق. التي وضعت فيها في البداية. يوجد أربع مكعبات فقط على الصندو 

3.2 . 

20 10 10 5 

 المكعب موجود على الجانب المطلوب من الصندوق وداخل المنطقة جزئيًا

يوجد مكعب آخر موجود بالكامل أو جزئيًا في نفس  ال . من الدرجة الثالثة

المنطقة. يوجد أيًضا ثالث مكعبات على هذا الصندوق تماما داخل المناطق  

 أربع مكعبات فقط على الصندوق. التي وضعت فيها في البداية. يوجد 

4.2 . 

8 4 4 2 

المكعب موجود على الجانب المطلوب من الصندوق وداخل المنطقة  

بالكامل أو جزئيًا. يوجد مكعب آخر موجود بالكامل أو جزئيًا في نفس  

المنطقة. يوجد أيًضا ثالثة مكعبات على هذا الصندوق تماما داخل المناطق  

 التي وضعت فيها في البداية. 

5.2 . 

8 4 4 2 

المكعب موجود على الجانب الخاطئ من الصندوق وداخل المنطقة بالكامل  

أو جزئيًا. ال يوجد مكعب آخر موجود بالكامل أو جزئيًا في نفس المنطقة.  

يوجد أيًضا ثالثة مكعبات على هذا الصندوق تماما داخل المناطق التي  

 وضعت فيها في البداية. يوجد أربعة مكعبات فقط على الصندوق. 

6.2 . 

8 4 4 2 

المكعب موجود على الجانب الخاطئ من الصندوق وداخل المنطقة بالكامل  

أو جزئيًا. يوجد مكعب آخر موجود بالكامل أو جزئيًا في نفس المنطقة.  

يوجد أيًضا ثالثة مكعبات على هذا الصندوق تماما داخل المناطق التي  

 وضعت فيها في البداية. 

7.2 . 

0 0 0 0 

موجود على الصندوق )ال يهم الجانب( وداخله بالكامل أو جزئيًا المكعب 

في منطقة واحدة. يوجد، على األقل، مكعب آخر على نفس المربع يكون 

 خارًجا تماًما أو جزئيًا في منطقة أخرى. 

8.2 . 

20 10 10 5 

المكعب موجود على الصندوق )ال يهم الجانب( وداخل بالكامل أو جزئيًا 

درجة من وضعه   90وأيًضا اتجاهه تغير بمقدار منطقة واحدة.  الفي 

األشكال  االبتدائي على الصندوق السابق الفتحة المحفورة في األعلى، أنظر 

 . 36و  35، 34، 33

9.2 . 
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 . 3 أخذ المكعب إلى منطقة االنطالق.

20 20 10 10 
من وصف  5-2إسقاط المكعب الذي تم أخذه من الصندوق الثالث )البند 

اللعبة، بغض النظر عن الجانب( بالكامل داخل المربع الناشئ عن اسقاط  
 منطقة االنطالق.

1.3 . 

من وصف   5-2و  3-2و   1-2الصندوق األول والثاني والثالث هم الصناديق المذكورة في البنود نقاط إضافية. 
 (. 4اللعبة )صفحة  

4 . 

10 10 5 5 

مكعبات من نفس اللون على الصندوق األول. يوجد مكعب  ال يوجد سوى ثالثة
واحد من نفس لون الصندوق الثاني على المربع الثاني وهو بالكامل داخل 

المنطقة أو جزء منها. يوجد مكعب واحد من نفس لون الصندوق الثالث على 
الصندوق الثالث وهو بالكامل داخل أو جزئيًا في المنطقة. كل صندوق من 

ن المتبقيين يحتوي على أربعة مكعبات بالكامل داخل المناطق التي تم الصندوقي 
وضعها فيها في البداية. ال يوجد مكعبان من نفس اللون يلمسان نفس المنطقة 

 على أًي من الصناديق.

1.4 . 

 . 5 ركن الروبوت.

10 10 5 5 

واحد  الروبوت جزئيا في صندوق منطقة االنتظار. يوجد، على األقل، مكعب 
خارج المنطقة تماًما موجود على أحد الصناديق المطلوبة )الجانب ال يهم(. 
توجد الثالث مكعبات األخرى على هذا المربع بالكامل داخل المناطق التي 

 وضعت فيها في البداية.

1.5 . 

30 30 15 15 

الروبوت بالكامل في صندوق منطقة االنتظار. يوجد، على األقل، مكعب واحد  
خارج المنطقة تماًما موجود على أحد الصناديق المطلوبة )الجانب ال يهم(. 
توجد الثالث مكعبات األخرى على هذا المربع بالكامل داخل المناطق التي 

 وضعت فيها في البداية.

2.5 . 
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 مواصفات الحلبة )الملعب( .6
 

 طاولة التحدي: ●

o ( 5 -ملم( )+/ 200 ×  2400×  2400طاولة مربعة  .)ملم هو االرتفاع الداخلي للطاولة.  200ملم 

o  .لون أرضية الطاولة بيضاء، الجدار الداخلي أسود، الجدار الخارجي أسود 

o  ملم.  50سماكة الجدران الجانبية 

o ( 2 -ملم( )+/ 115×  115أبعاد خاليا الشبكة  .)ملم 

o  هنالك عالمات تقاطع )+( على الطاولة لمساعدة الحكام على تحديد مواضع الصناديق، مع ذلك، لن يستطيع

ملم ولونها رمادي فاتح،   1الروبوت أن يستخدمها لتتبع الخط بسبب أن سمكها أقل من أو يساوي 

PANTONE Cool Gray 5 C, RGB (177 179 179). 

o سماكتها ولونها مماثل للعالمات التقاطع 7الشكل وضح في هنالك خطوط مستقيمة موضوعة كما هو م .

 المذكورة.

o  عالمات التقاطع معرفه بحروف تعمل كإحداثيات للعالمات لتساعد في عملية تحديد مواقع الصناديق في

الشكل  المذكور سابقًا. انظر  QRمرحلة اإلعداد للجولة وهي أيًضا اإلحداثيات التي يتم وضعها في رمز 

 د من التوضيح. للمزي 9

o  .يجب أال يستخدم الروبوت الحروف المذكورة لتخطيط الملعب ألنه من المقترح عدم وجودها 
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 . أبعاد طاولة التحدي 7الشكل 

 
 . أبعاد الجدار الداخلي 8الشكل 
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 . رسم يوضح شكل الطاولة مع األحرف 9الشكل 

 

 منطقة االنتظار: ●

o  ملم(.  5 -ملم( )+/ 345×   379×  362جوانب بأبعاد ) 3عبارة عن مكعب مجوف مفتوح من 

o ( 345×   345×  345أبعاد الجزء الداخلي من المكعب وهو الجزء الذي يقف فيه الروبوت هي .)ملم 

o  .تكون منطقة االنتظار بيضاء اللون 

o  الـسيتم إنشاء رمزQR  بناًء على الوصف المتاح على 

. tutorial/-code-https://www.thonky.com/qr       

o  الـأبعاد رمزQR  ( 60×  60هي )ملم . 

o الـز وسيوضع رمQR   14الشكل كما هو موضح في . 

o الـز  وفي المكان المخصص لرم  اتسيتم رسم مربعQR  ا، وذلك بخطوط ضعهالمساعدة الحكام في تحديد مو

 دقيقة ألن هذه الخطوط لم توضع لمساعدة الروبوت في معرفة أماكن الرموز. 

https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/
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 . أبعاد منطقة االنتظار 10الشكل 

 
 

 . األبعاد الداخلية لمنطقة االنتظار 11الشكل 
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 للجوالت التأهيلية والنهائية على الوجه الداخلي لمنطقة االنتظار.  QRالـ ز  وضع رم ا. مو12الشكل 
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   على الوجه الداخلي لمنطقة االنتظار.  QRالـ ز  وضع رم ا. مو13الشكل 
 

 
 

 على الوجه الداخلي لمنطقة االنتظار.   QRالـز و. رم 14الشكل 
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 الصناديق: ●

o ( 2 -ملم( )+/ 200×   230×  230عبارة عن مكعبات مصمته بأبعاد .)ملم 

o  صناديق، ألوانها كالتالي:  5على الطاولة سيكون هنالك 

 .PANTONE Blue 072 C, RGB (16, 6, 159) أزرق، ▪

 . PANTONE 1795 C, RGB (238, 39, 55)، أحمر ▪

 . PANTONE 802 C, RGB (68, 214, 44) أخضر، ▪

 . PANTONE Bright Orange C, RGB (254, 94, 0) برتقالي، ▪

 . PANTONE 803 C, RGB (254, 233, 0) أصفر، ▪

o  .الصناديق مصنوعة من الخشب 

o   هذه المربعات تعرف بمناطق   لمكعبات.الإلشارة إلى مواضع  على كل صندوق  مربعات توجيهية  أربع  هناك

 ، (RGB [86, 86,86]) ةمادي: الرمناطق داخلية 3الوضع كل مربع يتكون من 

 . (RGB [0, 0,0]) ، السوداء(RGB [255, 255,255])البيضاء 

o  يوجد مربعات سوداء دقيقة في المنطقة الرمادية بنفس قياس المكعبات لتحديد أماكن وضع المكعبات

 .الصغيرة

o  16الشكل قياسات المربعات والمناطق موضحه في . 

o  يتم التأكد من أن مواضع الصناديق التي تم تحديدها بواسطة إجراء رسم يمكن الوصول إليها من الجانب

 لمزيد من التفاصيل.  الملحق )أ(اآلخر ألقرب جانب إلى الجدار. انظر 

o  ملم.   2300هو  يواجهالحد األدنى للفرق بين المسافات لكل جانب في الصندوق والجدار الذي 
 

 . أبعاد الصندوق 15الشكل 
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 ، باإلضافة إلى توزيع النقاط. الصندوق رسم توضيحي ألماكن المكعبات والمناطق على. 16الشكل 
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 المكعبات: ●

o ( محفور فيها أسطوانة في المنتصف   2  -ملم( )+/  48×     48×    48عبارة عن مكعبات مصمته بأبعاد )ملم

 .ملم( 1 -ملم )+/ 15قطر األسطوانة 

o  مكعبات على كل صندوق.  4سيكون هنالك 

o كالتالي: المكعبات  ألوان 

 .PANTONE Blue 072 C, RGB (16, 6, 159) أزرق، ▪

 . PANTONE 1795 C, RGB (238, 39, 55)، أحمر ▪

 . PANTONE 802 C, RGB (68, 214, 44) أخضر، ▪

 . PANTONE Bright Orange C, RGB (254, 94, 0) برتقالي، ▪

 . PANTONE 803 C, RGB (254, 233, 0) أصفر، ▪

o  .المكعبات مصنوعة من الخشب 

o  17 الشكلالمكعبات موضحة في قياسات . 

 

 
 . أبعاد المكعب 17الشكل 
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 ( أملحق ) .7

 المواقع الممكنة للصناديق

o .سيتم وضع الصناديق باالستعانة بعالمات التقاطع )+( الموجودة على الملعب 

o .ستكون هناك مساحة خالية أمام جانب الصندوق المطلوب لضمان إمكانية الوصول إليه بواسطة الروبوت 

o ( 460×  460المساحة الخالية عبارة عن مربع .)ملم 

o  أن تكون خالية تماًما، أي ال تحوي أي من عناصر اللعب.المساحة الخالية يجب 

o  .ال تلون المساحة الخالية أي تبقى بنفس لون األرضية 

 
 . موقع صحيح للصندوق 18الشكل 

 

 
 

 . موقع خاطئ للصندوق 19الشكل 
 

  

 المساحة الخالية 

 المكعب المطلوب 

 المكعب المطلوب 
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 ملحق )ب( .8

 لمنطقة االنتظارالمواقع الممكنة 

o .سيتم وضع منطقة االنتظار باالستعانة بعالمات التقاطع )+( الموجودة على الملعب 

o  منطقة االنتظار ليس من الضروري أن تكون موازية للجدار. لذلك، يتم وضعها عن طريق وضع النقطة اليمنى

 .توجيه التقاطعات من أجل الحصول على زاويةالعلوية ونقطة الحافة الداخلية اليمنى السفلية على عالمات 

o  خطوط افتراضية. أيضا، يتم محاذاة  6من المهم مالحظة أنه يتم استخدام أقرب عالمات للتقاطعات لرسم واحد من

 للمزيد من التوضيح.   20الشكل الحافة الداخلية لمنطقة االنتظار إلى واحد من هذه الخطوط. انظر 

o ام الجانب المفتوح من منطقة االنتظار لضمان أنه سيكون من الممكن للروبوت الخروج  ستكون هناك مساحة خالية أم

 من منطقة االنتظار.

o   ملم( والذي يكون مركز الدائرة األولى فيها هي النقطة   920المساحة الحرة هي تقاطع بين دائرتين )قطر كل دائرة

 النقطة اليسرى العلوية لمنطقة االنتظار.اليمنى العلوية لمنطقة االنتظار ومركز الدائرة الثانية هي 

o .المساحة الخالية يجب أن تكون خالية تماًما، أي ال تحوي أي من عناصر اللعب 

o  .ال تلون المساحة الخالية أي تبقى بنفس لون األرضية 

o  يجب وضع منطقة االنتظار بحيث ال يرى الروبوت أي صناديق من موضع البداية داخل منطقة االنتظار. كما هو

فإن المنطقة الصفراء هي أشعة المشاهدة التي يجب أن يراها الروبوت من  ، 24والشكل  23الشكل موضح في 

 .موضع البداية في منطقة االنتظار ومن الخطأ وضع صندوق في هذه المنطقة
 

 
 

 . مثال لموقع منطقة االنتظار 20الشكل 
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 . موقع صحيح لمنطقة االنتظار 21الشكل 

 

 
 . موقع خاطئ لمنطقة االنتظار 22الشكل 
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 . موقع خاطئ لمنطقة االنتظار 23الشكل 

 

 
 . موقع صحيح لمنطقة االنتظار 24الشكل 
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 ملحق )ج(  .9

 ا خالل الجوالت التأهيلية.التي تمثله QRالـ زلعناصر اللعبة ورموأمثلة على المواقع الممكنة 

 
 

 . (L,R,N,T)(Q,O,S,Q)(I,Q G,S)(D,N,F,P)(E,H G,J)(O,G,P,J)  . مواقع العناصر:25الشكل 
 

 
 . (S,G,Q,I)(I,E,G,G)(M,R K,T)(O,K,Q,M)(L,D,N,F)(E,L,H,K)  . مواقع العناصر:26الشكل 
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 .نهائيةا خالل الجوالت الالتي تمثله QRالـ زالمواقع الممكنة لعناصر اللعبة ورموأمثلة على 

والبقية مزيفة   27واحد منها فقط يمثل التوزيع الصحيح لعناصر اللعب في الشكل  QRرموز   4في القسم التالي، هنالك  

ومختلفة عن الرمز الصحيح. ليس من الضرورة أن يوضع الرمز الصحيح في مكان معين )على سبيل المثال الزاوية  

الصحيح موضوع بشكل عشوائي مع   QR( مما يعني أن رمز الـQRيسرى العلوية من المكان المخصص لرموز الـال

تعتبر  4.28و  3.28، 2.28الحظ أن المربعات الرمادية في . 14و 13، 12األشكال مراعات القياسات الموضحة في  

 احداثيات مزيفة للصناديق بغض النظر عن لون الصندوق. 

 
 . (I,Q,G,S)(S,K,U,M)(P,F,R,H)(F,M,D,O)(K,P,M,R)(J,H,K,K) لعناصر: الصحيحة ل مواقع ال. 27الشكل 

 
 

  



 

WRO  2020  - ( تحدي الروبوتات المتقدمARC ) 
 

World Robot Olympiad وشعار WRO هما عالمتان تجاريتان لشركة World Robot Olympiad Association Ltd. 

© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd. 

28 

 
 . (I,Q,G,S)(S,K,U,M)(P,F,R,H)(F,M,D,O)(K,P,M,R)(J,H,K,K) : صحيح QR. رمز 1.28 الشكل 

 

 
 . (U,P,S,R)(L,D,N,F)(O,G,Q,I)(F,M,D,O)(O,K,Q,M)(J,H,K,K) : مزيف QR. رمز 2.28 الشكل 
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 . (I,Q,G,S)(S,K,U,M)(P,F,R,H)(F,M,D,O)(Q,N,O,P)(J,H,K,K) : مزيف QR. رمز 3.28 الشكل 
 

 
 

 . (D,M,B,O)(I,R,K,T)(S,O,Q,Q)(K,C,M,E)(R,Q,T,S)(J,H,K,K) : مزيف QR. رمز 4.28 الشكل 
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 ملحق )د( .10

 
 مواقع المكعبات:        

 

 تماًما في المنطقة:
 

مربعات التوجيه السوداء الموجودة أعلى  يتم وضع المكعبات بشكل مثالي في بداية الجولة بواسطة الحكام في 
 الصندوق. 

 

 

 . يتم وضع المكعبات بشكل مثالي في المنطقة الموجودة أعلى الصندوق. 29الشكل 
 

جزء أي داخل المربع الرمادي أعلى الصندوق وال يوجد بالكامل يعتبر المكعب في المنطقة إذا كان إسقاط المكعب 
 من المكعب خارج المربع الرمادي كما هو موضح في الشكل أدناه.

 
 

 .المنطقة  بالكامل داخل وضعةمتم . جميع المكعبات 30الشكل 
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 جزئيًا في المنطقة:
 

المنطقة خارج المربع الرمادي أعلى  مس اليعتبر المكعب جزئيًا في المنطقة إذا كان أي جزء من إسقاط المكعب ي

 ل أدناه.اشكالصندوق ولكن يوجد جزء من إسقاط المكعب ال يزال داخل المنطقة الرمادية كما هو موضح في األ

 

ولكن  أعلى الصندوق إذا كان أي جزء من اسقاط المكعب يالمس المنطقة البيضاء خارج المربع الرمادي  .1

من   الوضع منطقة داخليكون المكعب جزئيًا  – رمادي ال ربعيزال داخل الميوجد جزء من إسقاط المكعب ال 

 الدرجة األولى. 

يوجد ولكن  أعلى الصندوق  خارج المربع الرمادي    سوداءإذا كان أي جزء من اسقاط المكعب يالمس المنطقة ال .2

من الدرجة    الوضع   منطقة  داخل يكون المكعب جزئيًا    –   رمادي ال  ربعجزء من إسقاط المكعب ال يزال داخل الم

 .ثانيةال

يوجد جزء من إسقاط المكعب ولكن  أعلى الصندوق    سوداءالمنطقة ال  خارجإذا كان أي جزء من اسقاط المكعب   .3

 . ثالثةيكون المكعب جزئيًا في المنطقة من الدرجة ال –  رمادي ال ربعال يزال داخل الم
 

 

 .من الدرجة األولى ا جزئيً داخل المناطق الوضع مكعبات   أربع  . 1.31الشكل 
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 .من الدرجة الثانيةا جزئيً داخل مناطق الوضع مكعبات   أربع  . 2.31الشكل 

 

 
 .من الدرجة الثالثةا جزئيً داخل مناطق الوضع مكعبات   أربع  . 3.31الشكل 
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 خارج المنطقة:
 

أعلى الصندوق كما هو  منطقة الوضعخارج بالكامل يتم اعتبار المكعب خارج المنطقة إذا كان إسقاط المكعب 

  موضح في الشكل أدناه.

 
 .المنطقةبالكامل خارج  ة وضعمتممكعبات أربع . 32الشكل 
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 :لمكعبا اتجاه

 
 إضافية . المكعب الذي سيوضع في هذا االتجاه، سيحصل على نقاط 33الشكل 

 

 
 . المكعب الذي سيوضع في هذا االتجاه، لن يحصل على نقاط إضافية 34الشكل 
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 . المكعب الذي سيوضع في هذا االتجاه، لن يحصل على نقاط إضافية 35الشكل 

 
 

 . الشكل االبتدائي التجاهات ومواضع المكعبات على أحد الصناديق. 36الشكل 
 
 


