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 1.0المقدمة
 1.1ما هو التحدي التقني
هو برنامج يركز على الطالب ويركز على منح الطالب تجربة فريدة ومحفزة .ففي كل عام  ،تشارك الفرق في لعبة جديدة حيث تقوم بتصميم وبناء واختبار وبرمجة
الروبوتات الذاتية وذات التحكم عن بعد والتي يجب أن تؤدي مجموعة من المهام.
لمعرفة المزيد حول  FIRST® Tech Challengeوبرامج  ®FIRSTاألخرى  ،تفضل بزيارة www.firstinspires.org

 1.2القيم األساسية
• االكتشاف :نستكشف مهارات وأفكار جديدة.
• االبتكار :نستخدم اإلبداع والمثابرة في حل المشكالت.
• التأثير :نطبق ما نتعلمه لتحسين عالمنا.
• الشمولية :نحن نحترم بعضنا البعض ونتقبل اختالفاتنا.
• العمل الجماعي :نحن أقوى عندما نعمل معًا.
• المرح :نحن نستمتع ونحتفل بما نقوم به!

 2.0قيم اإلحتراف
نستخدم هذا المصطلح لوصف نية برامجنا.
قيم اإلحتراف® هي طريقة لعمل األشياء التي تشجع العمل بجودة عالية  ،وتؤكد على قيمة اآلخرين  ،وتحترم األفراد والمجتمع.
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 3.0المسابقة – التعريف والقواعد
 3.1نظرة عامة
يقوم الطالب الذين يشاركون في مسابقة التحدي التقني بتطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ) (STEMوممارسة مبادئ الهندسة مع إدراك قيمة العمل
الجاد واالبتكار ومشاركة األفكار.
هناك نوعان من طرق إقامة المسابقة التي قد يواجهها الفريق هذا الموسم ؛ األحداث التقليدية الرسمية واألحداث عن بعد.
يصف هذا الدليل األحداث عن بعد ؛ ومع ذلك  ،قد تقوم بعض الفرق بالتبديل بين طرق اإلقامة اعتمادًا على قواعد التباعد االجتماعي داخل واليتها  /منطقتها.
فيما يلي وصف لكال الطريقتين.

 3.1.1األحداث التقليدية الرسمية
عادة ً ما تقام مسابقة التحدي التقني بالشكل التقليدي الرسمي في صالة لأللعاب الرياضية بالمدرسة أو الكلية  ،حيث تستخدم الفرق الروبوتات للمنافسة في التحدي .تتنافس
الفرق المشاركة في األحداث التقليدية الرسمية مع شركاء التحالف في أسلوب المنافسة وجها ً لوجه على ملعب  FIRST Tech Challengeالرسمي .وتتنافس الفرق في سلسلة
من المباريات التي تحدد ترتيبها في البطولة التقليدية الرسمية .ويمكن أن يتراوح حجم الحدث التقليدي الرسمي في أي مكان من  8فرق إلى أكثر من  50فريقًا يتنافسون في
مكان واحد .عادة ما يتم جدولة األحداث التقليدية الرسمية من قبل الشركة المنظمة  ،ويديرها العديد من المتطوعين بما في ذلك الحكام  ،والقضاة  ،ومسجلو النتائج ،
والمسؤولون عن االنتظار  ،وغيرهم من المتطوعين الرئيسيين .تتكون األحداث التقليدية من عمليات فحص الروبوت  ،ومسابقات الروبوت  ،ومقابالت التحكيم (لمعظم
المسابقات)  ،واالحتفال العام بالفرق وإنجازاتها .لمعرفة المزيد حول األحداث التقليدية ،

 3.1.2األحداث عن بعد
نظرا ألن الفرق غير قادرة على التجمع والمنافسة في شكل
تم تطوير األحداث عن بُعد لتكون شبيهة باألحداث التقليدية الرسمية  ،أثناء ممارسة إرشادات التباعد االجتماعيً .
دارا
المنافسة التقليدية الرسمية وجها ً لوجه  ،فقد تم تكييف ميدان اللعب الرسمي الكامل للموسم للسماح للفرق باللعب كفريق واحد .قد تطلب الفرق التي ستتنافس عن بعد إص ً
رسميًا نصفيا َ لملعب هذا الموسم  ،أو التنافس باستخدام نسخة معدلة من الملعب  ،والتي تم إصدارها ستستمر الفرق في االشتراك في األحداث وستتاح لها نافذة لتقديم نتائج
المباريات الخاصة بها  ،والتي ستحدد تصنيفها .على عكس األحداث التقليدية الرسمية ،فإن تسجيل المباريات الرسمية يتم بواسطة الفريق  ،وليس المتطوع في
الحدث.وستشارك الفرق في مقابالت التحكيم عبر مقابالت الفيديو

 3.2األهلية للمنافسة في مسابقات التحدي التقني الرسمية:
 3.2.1فرق أمريكا الشمالية
للمنافسة في مسابقة التحدي التقني الرسمية على أي مستوى  ،يجب أن يكون الفريق مسجالً مع FIRST
 .1يجب على الفريق إكمال عملية التسجيل من خالل نظام تسجيل الفريق.
 .2يجب دفع رسوم تسجيل الفريق.
 .3يجب أن يجتاز شخصان بالغان عملية فحص حماية الشباب.
 3.2.2خارج أمريكا الشمالية
يُطلب من الفرق خارج أمريكا الشمالية التسجيل من خالل نظام تسجيل الفريق .يضمن التسجيل أن الفرق المتنافسة عن بعد ستتمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيق البرمجي
الضروري للمنافسة في الموسم الحالي .والرسوم لن تدفع مباشرة ل  .FIRSTيجب على الفرق خارج أمريكا الشمالية الرجوع إلى منظم الحدث في منطقتهم بخصوص رسوم
البرنامج وشراء المنتج.
 3.3أنواع المنافسة
هناك عدة أنواع من المسابقات التي تعقدها الفرق والمنظمون اآلخرون طوال موسم التحدي التقني  ،سيتم ذكر أنواع المنافسة في القسم التالي.
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 3.3.1المنافسة غير الرسمية
هي منافسة غير رسمية للتحدي التقني .تتنافس الفرق فيها فقط للتحضير لبطولة رسمية .يمكن إجراءها شخصيًا أو عب ر اإلنترنت كطريقة لفرق العمل لممارسة وتعلم القواعد
وتوجيه بعضهم البعض أثناء عملية بناء الروبوت.
يمكن ألي شخص عمل منافسة غير رسمية للتحضير لمسابقة رسمية .تتحمل الفرق التي تختار عمل منافسة غير رسمية مسؤولية البحث عن موقع  ،وتنظيم تنسيق اليوم ،
ودعوة الفرق األخرى للمشاركة .قد تضطر الفرق أيضًا إلى تأمين العناصر الميدانية وأجهزة الكمبيوتر والعناصر األخرى.

 3.3.2الدوري
لقاء الدوري هو منافسة تتنافس فيها الفرق في مباريات التأهيل فقط .تتراكم التصنيفات من لقاء دوري إلى آخر كما هو موضح في القسم .5.2
قد يختلف عدد اللقاءات التي يمكن للفريق اللعب فيها حسب المنطقة .كلما كان ذلك ممكنًا  ،نشجع أن تشارك الفرق في أكبر عدد ممكن من اللقاءات .يجب على الفرق التواصل
مع منظم الحدث للحصول على مزيد من المعلومات حول الجدولة والهيكل االجتماع في منطقتهم.

 3.3.3بطوالت التأهيل وبطوالت الدوري
يتم استضافتها وإدارتها من قبل منظم الحدث في كل منطقة .تتبع بطوالت التأهيل التنسيق الموضح في القسم .4.0
تقام بطوالت التأهيل قبل البطولة النهائية .يعتمد عدد الفرق التي تتقدم إلى البطولة على مستوى الوالية  /اإلقليم على قدرة البطولة على مستوى الوالية  /اإلقليم وعدد بطوالت
التأهيل وعدد الفرق المشاركة في بطوالت التأهيل .معايير التقدم لالنتقال إلى مستوى البطولة التالي مفصلة في القسم .6.0

 3.3.4البطوالت التأهيلية المتميزة
تقام هذه البطوالت في مناطق بها عدد كبير من الفرق و  /أو البطوالت .في هذه المناطق تتقدم الفرق من بطولة الدوري إلى بطولة التأهل المتميزة  ،ثم إلى بطولة الوالية /
اإلقليمية.

 3.3.5البطولة النهائية
يتم استضافتها وإدارتها من قبل منظم التحدي التقني  ،وتدعم البطوالت النهائية معايير معينة في التنسيق والتحكيم والجوائز والجودة الشاملة .تتطلب بعض البطوالت النهائية
أن تتقدم الفرق من البطولة التأهيلية أو بطولة الدوري للتقدم إلى بطولة الوالية  /البطولة اإلقليمية .قد تشمل البطولة النهائية فرقًا من منطقة جغرافية أو مقاطعة أو والية أو
دولة أو عدة دول .يجب أن تتوقع الفرق مستوى أعلى من المنافسة  ،سواء في الملعب أو في غرفة التحكيم

 3.3.6بطولة العالم
تُعد بطوالت العالم التي تستضيفها وتديرها  ، FIRSTوالتي تقام في هيوستن  ،تكساس وديترويت  ،ميشيغان .تتأهل الفرق إلى بطولة العالم من خالل البطولة النهائية على
مستوى الوالية  /المنطقة .تشمل بطولة العالم فرقًا من عدة دول  ،ويجب أن تتوقع الفرق مستوى أعلى من المنافسة  ،سواء في الملعب أو في غرفة التحكيم.

 3.4تعريف المسابقة
منطقة التحالف  -منطقة التحالف المخصصة بجوار الملعب حيث يقف الطالب والمدرب أو يتحركون داخله أثناء المباراة.
منطقة المنافسة  -المنطقة التي يقع فيها الملعب
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فريق القيادة  -ما يصل إلى أربعة ممثلين اثنين ( )2طالب ومدرب واحد ( )1والالعب اإلنسان واحد ( )1من نفس الفريق.
الالعب اإلنسان  -الطالب الذي يوفر عناصر التسجيل أثناء المباراة

يفضل أن يكون "الالعب اإلنسان" طالبًا يتنافس في الفريق .ومع ذلك  ،بالنسبة لهذا الموسم  ،يمكن إجراء استثناءات للسماح
لموجه راشد أو مدرب أو ولي األمر  ،وما إلى ذلك  ،بملء الدور كالعب إنسان إذا كانت هناك إرشادات صارمة للتباعد االجتماعي
.ال تسمح بأكثر من فريق مكون من طالب واحد للمشاركة في المباريات الرسمية

ساحة اللعب  -المنطقة التي توجد بها عناصر اللعبة وحيث تلعب الروبوتات المباريات.
مباراة التأهيل  -مباراة تُستخدم لربح النقاط
نقاط الترتيب  /إجمالي نقاط الترتيب  -األساس األول لتصنيف الفرق .بالنسبة إلى فريق واحد يتنافس عن بُعد  ،يتم استخدام النتيجة النهائية للفريق للمباراة كنقاط ترتيب
خاصة بهم .بالنسبة للفرق التي تتنافس في دورة تقليدية رسمية  ،يتلقى كل فريق النتيجة النهائية لتحالفهم في المباراة كنقاط تصنيف .إجمالي نقاط الترتيب هو مجموع نقاط
الترت يب لجميع المباريات غير البديلة التي يلعبها الفريق في دورة ما .يرجى االطالع على القسم  5.0للحصول على مزيد من الشرح حول كيفية استخدام ذلك لتحديد ترتيب
الفريق.
الروبوت  -أي آلية تم إنشاؤها للمنافسة في التحدي وتتوافق مع قواعد الروبوت الموضحة في القسم  7من هذا الدليل.
البدء  -تبدأ الفرق روبوتها بعد العد التنازلي .1-2-3
عضوا من فريق الطالب .يتكون الفريق من طالب في الصفوف  .12-7ال يمكن أن يكون الطالب أكبر من سن
الفريق  -يتكون الفريق الرسمي من ما ال يزيد عن 15
ً
المدرسة الثانوية إذا كانوا أعضاء الفريق المشاركين .يتعين على جميع الفرق في أمريكا الشمالية التسجيل من خالل نظام تسجيل الفريق .يجب أن يكون للفرق ما ال يقل عن
اثنين من المدربين الرئيسيين أو الموجهين الذين قاموا بالتسجيل من خالل نظام تسجيل الفريق واجتازوا فحص برنامج حماية الشباب .
يُطلب من الفرق خارج أمريكا الشمالية التسجيل من خالل نظام تسجيل الفريق .ستتلقى الفرق المسجلة رسائل البريد اإللكتروني  ،وستحصل على إمكانية الوصول إلى نظام
األسئلة واألجوبة عن اللعبة  ،وستتلقى أرقام فريق الدعم الدائمة  ،ويمكنها الوصول إلى الترشيحات لجائزة .Dean’s List
نقاط  / TieBreakerإجمالي نقاط  - TieBreakerيتم استخدام نقاط  TieBreakerكأداة كسر التعادل عندما تتساوى الفرق في إجمالي النقاط .يوجد نوعان من
نقاط  TBP1 ،TieBreakerو .TBP2
 :TBP1بالنسبة لفريق واحد يتنافس عن بعد  ،يتم استخدام نتيجة الفترة الذاتية للفريق لمباراة التأهيل على أنها  TBP1الخاصة بهم .بالنسبة للفرق التي تتنافس في بطولة
تقليدية  ،يتلقى كل فريق درجة الفترة الذاتية للتحالف لمباراة تأهيل مثل  .TBP1إجمالي  TBP1هو مجموع  TBP1sلجميع مباريات التأهل غير البديلة التي يلعبها
الفريق في إحدى الدورات.
 : TBP2بالنسبة لفريق واحد يتنافس عن بعد  ،يتم استخدام نتيجة مهمة الفريق المحددة في نهاية اللعبة لمباراة تأهيل على أنها  TBP2الخاصة بهم .بالنسبة للفرق التي
تتنافس في بطولة تقليدية  ،يحصل كل فريق على درجة مهمة التحالف نهاية اللعبة المحددة لمباراة التأهيل مثل  .TBP2إجمالي  TBP2هو مجموع  TBP2sلجميع
مباريات التأهل غير البديلة التي يلعبها الفريق في إحدى الدورات.
يرجى االطالع على القسم  5.0للحصول على مزيد من الشرح حول كيفية استخدام ذلك لتحديد ترتيب الفريق.
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البطولة  -البطولة هي حدث ينقل الفرق إلى المستوى التالي من المنافسة داخل الوالية  /المنطقة  ،أو إلى بطولة العالم .بالنسبة للعديد من الفرق  ،تعتبر البطولة حدثهم األبرز.

 3.5قواعد المسابقة
توجد قواعد منافسة في الجزء األول من دليل اللعبة  -األحداث التقليدية  ،التي ال تنطبق على الفرق المتنافسة عن بُعد .تمت إزالة هذه القواعد من هذا الدليل ؛ ومع ذلك  ،فقد
تم االحتفاظ بترقيم القواعد كما هو من أجل االتساق بين كال الدليلين.
><C01ال يتم التسامح مع السلوك الشنيع من قبل أي فريق أو عضو في الفريق أو ممثل آخر للفريق في المسابقة.
><C05يجوز لكل فريق مسجل إدخال روبوت واحد فقط (روبوت مصمم للعب في تحدي لعبة الموسم الحالي) في المسابقة .من المتوقع أن تقوم الفرق بإجراء تغييرات على
الروبوت الخاص بهم طوال الموسم وفي المسابقات.
أ .يتعارض التنافس مع روبوت أثناء تعديل أو تجميع روبوت آخر في المنافسة ضد هذه القاعدة.
أمرا مخالفًا لهذه القاعدة.
ب .يعد التبديل بين الروبوتات المتعددة في المنافسة ً
ج .يعد التسجيل وحضور المسابقات المتزامنة مع روبوت ثان مخالفًا لهذه القاعدة.
د .يعد استخدام روبوت تم إنشاؤه بواسطة فريق آخر في المنافسة مخالفًا لهذه القاعدة.
سيتم اعتبار انتهاكات هذه القاعدة على الفور متعمدة.
><C07الفرق المتنافسة في لقاء  ،بطولة الدوري  ،بطولة التأهيل  ،البطولة النهائي  ،سوف تتنافس في ما ال يقل عن خمس ( )5مباريات تأهيلية  ،وما ال يزيد عن ست ()6
مباريات تأهيلية .ستحصل الفرق المتنافسة عن بعد على إجمالي ست ( )6مباريات تأهيلية.
><C15يجب على جميع أعضاء الفريق والمدربين وضيوفهم ارتداء نظارات أمان معتمدة من  ANSI Z87.1أثناء التواجد في منطقة المنافسة .يُسمح أيضًا بالنظارات الطبية
المزودة بدروع جانبية تجارية معتمدة منANSI Z87.1.
><C16يجب شحن البطاريات في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.
><C17ال يُسمح باألحذية المفتوحة من األمام أو ذات الظهر المفتوح في منطقة المنافسة.
><C18ال يُسمح بالجري و  /أو التزلج على األلواح أو التزلج على الجليد أو "ألواح التحليق" و  /أو الطائرات بدون طيار في أي منافسة .يمكن أن يؤدي ذلك إلى مخاطر
على سالمة الفرق أو المتفرجين أو المتطوعين الذين يحضرون المنافسة
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 4.0نظرة عامة على المسابقة عن بعد
المسابقات عن بعد هي وسيلة للفرق للتنافس أثناء ممارسة التباعد االجتماعي .يتعين على الفرق التسجيل في  FIRSTمن أجل الوصول إلى نظام التسجيل القائم على السحابة
حيث يتم إرسال المباريات الرسمية الخاصة بهم .يوضح هذا القسم من الدليل ما يجب أن تتوقعه الفرق أثناء المنافسة في المسابقات عن بعد.

 4.1نماذج الموافقة واإلفراج وقائمة الفريق
يجب أن يحصل كل طالب يتنافس في المسابقة على موافقة موقعة واستمارة إبراء تم إكمالها من قبل أحد الوالدين أو الوصي القانوني .ال يمكن للطالب التنافس بدون موافقة
موقعة وإصدار النموذج .يمكن ملء هذه النماذج إلكترونيًا أو بنسخة ورقية.
•إلكترونيًا  -يمكن للوالد أو الوصي القانوني للطالب إنشاء تسجيل عضو فريق شاب من خالل موقع الويب  FIRSTواستكمال نموذج الموافقة واإلفراج عبر اإلنترنت.
•نسخة ورقية  -يمكن طباعة نسخة ورقية من النموذج من نظام تسجيل الفريق وتعبئتها وتوقيعها من قبل أحد الوالدين أو الوصي القانوني .يجب تقديم النسخة األصلية
المطبوعة أو نسخة من النسخة األصلية المطبوعة من النموذج إلى منظم البطولة في الدولة.
يجب تسليم القائمة المطبوعة من نظام تسجيل الفريق عند التسجيل للمسابقة .ستوضح القائمة أن والد أو وصي كل طالب قد مأل إلكترونيًا نموذج الموافقة واإلفراج عبر
اإلنترنت بعالمة اختيار خضراء .إذا كانت القائمة من نظام تسجيل الفريق فارغة من أسماء أعضاء الفريق  ،يجب على المدرب كتابة أسماء كل طالب سيتنافس .يجب تسليم
النسخ الورقية من نماذج الموافقة واإلفراج مع القائمة.

 4.2تسجيل المسابقة عن بعد
بمجرد تسجيل الفريق في  ، FIRSTيجب عليهم أيضًا التسجيل في المسابقة في دولتهم .للحصول على معلومات عن المسابقة مثل التواريخ والتسجيل في المسابقة وتنسيق
المسابقة  ،يجب على الفرق االتصال بالمنظم الخاص بدولتهم.

 4.3مقابالت التحكيم
الفرق التي تتنافس في مسابقة عن بعد مؤهلة للحصول على جوائز تحكيم .يتم إجراء مقابالت التحكيم عبر الفيديو وسيتم إعدادها من قبل منظم البطولة .
سيتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل حول إجراء المقابالت في وقت الحق.

 4.4مباريات التأهيل
مباريات التأهيل هي المباريات الرسمية المستخدمة لتحديد ترتيب الفرق .سيكون لدى الفرق فترة تصل إلى  7أيام للمسابقات عن بعد المحددة التي تم تسجيلهم فيها إلرسال
نتائج مباريات التأهل الرسمية الست ( )6إلى FIRST
ال يُطلب من الفرق لعب المباريات في تاريخ محدد  ،ومع ذلك فإن أي مباريات تأهيل لم يتم لعبها  /غير مسجلة او لم يتم إرسالها ضمن اإلطار الزمني المخصص ستحصل
على درجة صفر .يتم تصنيف الفرق باستخدام أداء الفريق الفردي بعد انتهاء المسابقة عن بعد .
*يرجى التأكد من مراجعة منظم البرنامج المحلي للحصول على تفاصيل حول تسجيل النتائج.
 4.5برنامج تسجيل النقاط
برنامج تسجيل النقاط هو تطبيق قائم على السحابة يسمح للفرق بتسجيل مبارياتهم عن بعد وتقديم النتائج الرسمية إلى FIRST
تتلقى الفرق إمكانية الوصول إلى البرنامج بمجرد تسجيلهم للمسابقة .يمكن لكل فريق استخدام حساب يستخدم فيه لوحة معلومات الفريق في  firstinspires.orgللوصول إلى
النظام وإرسال نتائج مباراة التأهيل الخاصة بهم .من الضروري إرسال نتائج مباراة التأهيل الرسمية عبر تطبيق  FTC Live Cloudضمن اإلطار الزمني المخصص ليتم
احتسابها في تصنيفات الفريق.
يشبه تطبيق  FTC Live Cloudنظام التسجيل المباشر المستخدم في األحداث التقليدية الرسمية .يمكن للفرق تشغيل برنامج  FTC Live Cloudالستخدام المؤقتات وشاشات
العرض وتسجيل النقاط أثناء لعب المباراة
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لتشغيل البرنامج لتسجيل نتيجة المباراة فور حدوثها  ،يلزم االتصال باإلنترنت .بالنسبة للفرق المتنافسة في موقع ال يتوفر به اتصال عالي السرعة باإلنترنت  ،قد يستخدم
الفريق أوراق تسجيل لتسجيل حالة المباراة .يجب على الفريق بعد ذلك التأكد من إرسال الدرجات المسجلة على الورق من خالل برنامج  FTC Live Cloudقبل الموعد
النهائي للحدث البعيد.
ستتوفر معلومات أكثر تفصيالً  ،بما في ذلك أدلة تسجيل النقاط
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 5.0احتساب الترتيب
 5.1حساب ترتيب المسابقة
يتم تصنيف كل فريق في المنافسة وفقًا لترتيب الفرز التالي:
 .1مجموع نقاط الترتيب .من األعلى إلى األدنى  ،من ثم :

 .2إجمالي نقاط )(TBP1

 TieBreaker؛ من األعلى إلى األدنى  ،من ثم :

 .3إجمالي نقاط )(TBP2

 TieBreaker؛ من األعلى إلى األدنى  ،من ثم :

 .4اختيار إلكتروني عشوائي
يتم منح نقاط التصنيف ونقاط  TieBreakerفي نهاية كل مباراة.

 5.2حساب ترتيب بطولة الدوري
تعتمد تصنيفات بطوالت الدوري على العشرة ( )10مباريات األولى من جميع لقاءات الدوري السابقة باإلضافة إلى أفضل خمس مباريات ( )5من بطولة الدوري .يتم تحديد
عشر ( )10مباريات لقاء الدوري باستخدام ترتيب الفرز من القسم  .5.1سيتم تصنيف الفرق التي تضم أقل من خمسة عشر ( )15مباراة إجمالية بعد مباريات التأهل في
بطولة الدوري على المباريات التي لعبوها فقط.
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 6.0معايير التقدم
 6.1األهلية للتقدم
الفرق مؤهلة للتقدم في أي من البطوالت الثالث األولى التي يشاركون فيها في أي من المستويات التالية  ،بغض النظر عن المنطقة .ينطبق هذا على كال الفرق في أمريكا
الشمالية والفرق خارج أمريكا الشمالية:
•بطولة الدوري
•بطولة التأهيل
•بطولة التأهيل المتميزة
•بطولة العالم
يمكن للفريق أن يربح مكانًا لحدث واحد من بطولة العالم كل موسم
إعتبارات خاصة

نوع البطولة

يتأهل إلى

.الفريق مؤهل للمنافسة في البطوالت الثالث األولى التي يقوم بحضورها
بطولة التأهيل

البطولة النهائية

بطولة الدوري

قد يشارك فريق في أكثر من ثالثة بطوالت في نفس المسابقة لكنه غير مؤهل
للحصول على جائزة في أي بطولة بعد الثالثة
بطولة التأهيل المتميزة

تتأهل الفرق من البطولة النهائية على مستوى كل بلد إلى بطولة عالم واحدة

بطولة العالم

البطولة النهائية على مستوى البلد

 6.2الترتيب في التقدم – المسابقات عن بعد فقط
If the Team listed has already advanced or there is no Team fitting that description (as in Award 3rd place at
)events of 20 or fewer Teams
1. Inspire Award Winner
2. Highest Ranked Team not previously advanced
3. Inspire Award 2nd place
4. Highest Ranked Team not previously advanced
5. Inspire Award 3rd place
6. Highest Ranked Team not previously advanced
7. Think Award Winner
8. Highest Ranked Team not previously advanced
9. Connect Award Winner
10. Highest Ranked Team not previously advanced
11. Collins UTC Innovate Award Winner
12. Highest Ranked Team not previously advanced
13. Control Award Sponsored by Arm, Inc. Winner
14. Motivate Award Winner
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15. Design Award Winner
16. Highest Ranked Team not previously advanced
17. Think Award 2nd Place
18. Highest Ranked Team not previously advanced
19. Connect Award 2nd Place
20. Highest Ranked Team not previously advanced
21. Collins UTC Innovate Award 2nd Place
22. Highest Ranked Team not previously advanced
23. Control Award Sponsored by Arm, Inc. 2nd Place
24. Highest Ranked Team not previously advanced
25. Motivate Award 2nd Place
26. Highest Ranked Team not previously advanced
27. Design Award 2nd Place
28. Highest Ranked Team not previously advanced
29. Think Award 3rd Place
30. Highest Ranked Team not previously advanced
31. Connect Award 3rd Place
32. Highest Ranked Team not previously advanced
33. Collins UTC Innovate Award 3rd Place
34. Highest Ranked Team not previously advanced
35. Control Award Sponsored by Arm, Inc. 3rd Place
36. Highest Ranked Team not previously advanced
37. Motivate Award 3rd Place
38. Highest Ranked Team not previously advanced
39. Design Award 3rd Place
40. Highest Ranked Team not previously advanced
41. Highest Ranked Team not previously advanced
42. Highest Ranked Team not previously advanced
43. Highest Ranked Team not previously advanced
44. Highest Ranked Team not previously advanced
45. Highest Ranked Team not previously advanced
46. Highest Ranked Team not previously advanced
47. Highest Ranked Team not previously advanced
48. Highest Ranked Team not previously advanced
49. Highest Ranked Team not previously advanced
50. Highest Ranked Team not previously advanced
51. Highest Ranked Team not previously advanced

ً
ً  فريقًا أو أقل20 ****قد تختار المسابقات التي تضم
 بدالً من الفائز بالمركزين الثاني والثالث، َومتأهال نهائيًا واحدا
، فائزا واحداَ بالجائزة
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 7.0الروبوت
 7.1نظرة عامة
هو عبارة عن مركبة يتم تشغيلها عن بُعد تم تصميمها وصنعها بواسطة فريق  FIRST Tech Challengeالمسجل ألداء مهام محددة عند المنافسة في التحدي السنوي .يوفر
هذا القسم القواعد والمتطلبات لتصميم وبناء الروبوت .يجب أن تكون الفرق على علم بالروبوت وقواعد اللعبة قبل البدء في تصميم الروبوت.

 7.2نظام التحكم في الروبوت
يتم التحكم في الروبوت بواسطة منصة قائمة على نظام أندرويد .ستستخدم الفرق جهازين ) Android (2للتحكم في الروبوت الخاص بهم .يتم تثبيت جهاز  Androidواحد
مباشرة على الروبوت ويعمل كمتحكم روبوت .وجهاز  Androidاآلخر متصل بزوج من لوحات األلعاب ويعمل بمثابة محطة الالعب .
لمزيد من المعلومات والبرامج التعليمية والوصول إلى  ،Android Technologyيرجى زيارة:
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/robot-building-resources

 7.2.1تعريفات تكنولوجيا الروبوت
جهاز اندرويد  -هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل  Androidراجع القواعد > <RE06و > <RS03للحصول على قائمة بالهواتف الذكية وإصدارات نظام التشغيل المسموح بها.
محطة الالعب  -األجهزة والبرامج التي يستخدمها الفريق للتحكم في الروبوت أثناء المباراة.
جافا  -لغة البرمجة الموصى بها لوحدة تحكم الروبوت.
محول المستوى المنطقي  -جهاز إلكتروني يسمح لجهاز التشفير  Encoderأو المستشعرات  ، Sensorsوالذي يعمل باستخدام المستويات المنطقية ذات  5فولت  ،بالعمل
مع  REV Expansion Hubو  /أو  ، REV Control Hubوالتي تعمل باستخدام المستويات المنطقية ذات  3.3فولت .قد يحتوي هذا الجهاز على محول جهد تصاعدي (من
 3.3فولت إلى  5فولت) ومحول المستويات المنطقية ثنائي االتجاه .يمكن استخدام هذا الجهاز مباشرة مع حساس  Sensorرقمي  5فولت أو مع كابل محول الحساس I2C
إلى حساس 5V I2C
كابل حساس  - I2Cمحول لتغيير اتجاه دبوس محول المستويات المنطقية للروبوتات  REVليتوافق مع حساس  I2Cالمتوافق مع الروبوتات الحديثة.
كابل  USBصغير إلى ( OTGأثناء التنقل)  -االتصال بين وحدة تحكم الروبوت في جهاز  AndroidوREV Expansion Hub
وضع ( Opاختصار لـ "وضع التشغيل")  -هو برنامج يُستخدم لبدء عمل الروبوت .ينفذ جهاز التحكم في الروبوت وضع التشغيل المحدد ألداء مهام معينة أثناء المباراة.
محول  - OTG Microيقوم بتوصيل محور  USBبمنفذ ) Micro USB OTG (On-The-Goعلى جهازDriver Station Android
 - REV Control Hubجهاز إلكتروني متكامل مزود بأربع ( )4قنوات لمحرك  ، DCوست ( )6قنوات سيرفو  ،وثماني ( )8قنوات رقمية  ،0\1وأربع ( )4قنوات إدخال
غير رقمية  ،وأربعة ( I2C )4مستقلة .
يعمل  REV Control Hubأيضًا كجهاز تحكم في الروبوت عند استخدامه بدالً من جهاز  Androidمتصل بـREV Expansion Hub
 -REV Expansion Hubجهاز إلكتروني متكامل مزود بأربع ( )4قنوات لمحرك  DCوست ( )6قنوات سيرفو ،وثماني ( )8قنوات رقمية  1\0وأربع ( )4قنوات إدخال
غير رقمية وأربعة ( I2C )4مستقلة.
 - REV SPARK Mini Motor Controllerجهاز إلكتروني يقبل إشارة تحكم ( PWMمن وحدة تحكم السيرفو) ويزود محرك  DCبقوة  12فولت
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 - REV Robotics Sensorsأجهزة استشعار مصممة بواسطة  REV Roboticsالتي تتصل بـ  REV Controlأو REV Expansion
وحدة الطاقة السيرفو  -جهاز إلكتروني يعزز الطاقة الموردة إلى الماكينات ثالثية األسالك .تحتوي وحدة الطاقة السيرفو  REVعلى  6منافذ إدخال سيرفو و  6منافذ إخراج
مطابقة .يستمد الطاقة من مصدر بجهد  12فولت ويوفر طاقة  6فولت لكل منفذ سيرفو إخراج .يمكن أن توفر وحدة الطاقة المؤازرة  REVما يصل إلى  15أمبير من التيار
عبر جميع منافذ السيرفو بإجمالي  90واط من الطاقة لكل وحدة.
 - Robot Controllerجهاز  Androidمسموح به متصل بمركز  REV Expansion Hubأو  REV Control Hubالموجود على الروبوت الذي يعالج البرنامج المكتوب
للفريق  ،ويقرأ أجهزة االستشعار الموجودة  ،ويتلقى األوامر من الالعب عن طريق محطة الالعب  ،يرسل جهاز التحكم اآللي تعليمات إلى المحرك ووحدات التحكم السيرفو
لتحريك الروبوت.
الكاميرا  -الكاميرا المتوافقة مع فئة فيديو ) USB (UVCهي كاميرا رقمية تتوافق مع مواصفاتUSB Video Class

 7.3قواعد الروبوت
يعرف أي شخص شارك في بطولة  FIRST Tech Challengeأن الفرق تعمل إلنشاء روبوتات فريدة ومبتكرة .الهدف من قواعد إنشاء الروبوت هو إنشاء ساحة لعب
متكافئة وإطار عمل للفرق لبناء الروبوتات التي تلعب في تحدي اللعبة السنوي بأمان .يجب على الفرق قراءة جميع قواعد الروبوت قبل بناء الروبوت الخاص بهم .يمكن
للفرق أيضًا الرجوع إلى قائمة األجزاء القانونية وغير القانونية الخاصة بنا على موقعنا اإللكتروني للحصول على أجزاء الروبوت القانونية وغير القانونية الشائعة .قد تدعي
بعض مواقع الويب الخاصة أن جز ًءا ما تمت الموافقة عليه من قبل فريق التحدي التقني.
المراجع الرسمية الوحيدة لقانونية األجزاء والمواد هي الجزء األول من دليل اللعبة  ،وقائمة األجزاء القانونية وغير القانونية  ،ومنتدى األسئلة واألجوبة الرسمي عن اللعبة.

 7.3.1قواعد الروبوت العامة
خطرا على السالمة أو يؤثر بشكل غير عادل على فرص أي فريق للمنافسة .على الرغم من وجود حرية
تهدف  FIRSTإلى تشجيع اإلبداع في التصميم طالما أنه ال يمثل
ً
إبداعية كبيرة مسموح بها في قواعد تصميم الروبوت  ،يجب على الفرق النظر في اآلثار الضارة ألي قرارات تصميم يتخذونها .عند التفكير في تصميم الروبوت الخاص بك
واستراتيجية لعبتك  ،اسأل نفسك األسئلة التالية .إذا كانت اإلجابة على أي من هذه األسئلة بنعم  ،فال يُسمح بجزء التصميم:
•هل يمكن أن يتلف أو يعطل روبوت آخر؟
•هل يمكن أن يضر الملعب؟
•هل يمكن أن يصيب مشارك أو متطوع؟
•هل هناك بالفعل قاعدة تقيد هذا؟
•إذا فعل الجميع ذلك  ،فهل ستكون طريقة اللعب مستحيلة؟
> <RG01األجزاء غير القانونية  -األنواع التالية من اآلليات واألجزاء غير مسموح بها:
أ .القطع التي يمكن أن تلحق الضرر بملعب اللعب و  /أو عناصر تسجيل النقاط
ب .تلك التي يمكن أن تلحق الضرر أو تقلب الروبوتات المنافسة األخرى.
ج .تلك التي تحتوي على مواد خطرة مثل المفاتيح الزئبقية أو الرصاص أو المركبات المحتوية على الرصاص أو بطاريات الليثيوم باستثناء البطاريات الداخلية ألجهزة
Android
خطرا غير ضروري من التشابك.
د .تلك التي تشكل
ً
ه .تلك التي تحتوي على حواف أو زوايا حادة.
و .تلك التي تحتوي على مواد ذات أساس حيواني (بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسالمة).
ز .تلك التي تحتوي على مواد سائلة أو هالمية
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ح .تلك التي تحتوي على مواد قد تتسبب في تأخير اللعبة إذا تم إطالقها (على سبيل المثال  ،الكرات السائبة  ،حبوب البن  ،إلخ).
ط .تلك التي تم تصميمها لتأريض إطار الروبوت كهربائيًا إلى ميدان اللعب.
ي .أجهزة الغاز المغلقة (على سبيل المثال  ،وعاء تخزين الغاز  ،زنبرك الغاز  ،الضواغط  ،إلخ).
ك .األجهزة الهيدروليكية.
ل .اآلليات القائمة على الفراغ.
> <RG02الحد األقصى لحجم البدء  -يبلغ الحد األقصى لحجم الروبوت لبدء المباراة  18بوصة ( 45.72سم) وعرض  18بوصة ( 45.72سم) وطول  18بوصة
( 45.72سم) .سيتم استخدام أداة كمقياس رسمي للتأكد من امتثال الروبوتات لهذه القاعدة .الجتياز الفحص  ،يجب أن يتالءم الروبوت مع األداة أثناء تكوينه لبدء المطابقة
دون ممارسة القوة على الجوانب أو الجزء العلوي من األداة .قد تتوسع الروبوتات إلى ما بعد قيد حجم البداية بعد بدء المباراة.
يجب أن يكون الروبوت ذاتي الدعم أثناء وجوده في أداة تحجيم الروبوت من خالل:
أ .وسيلة ميكانيكية مع الروبوت في حالة انقطاع التيار الكهربائي .يجب أن تظل أي قيود مستخدمة للحفاظ على حجم البداية (أي الروابط المضغوطة  ،واألربطة المطاطية
 ،والخيط  ،وما إلى ذلك) متصلة بالروبوت طوال المباراة.
ب .بدء تشغيل الروبوت في وضع التشغيل الذاتي الذي قد يقوم مسبقًا بوضع محركات المؤازرة  ،مع تشغيل الروبوت  ،إلى الوضع الثابت المطلوب.
إذا تم تهيئة الروبوت بتحريك الماكينات عند تنفيذ البرنامج  ،فيجب أن يكون هناك ملصق على الروبوت .ملصق تحذير يوضع بالقرب من مفتاح الطاقة الرئيسي
للروبوت .قم بإرفاق الصورة ("تحذير!  -يتحرك الروبوت ") بالروبوت الخاص بك بالقرب من مفتاح الطاقة الرئيسي للروبوت إذا ُ
طلب من الماكينات التحرك أثناء
بدءالتهيئة .لكي يراه الموظفون الميدانيون بسهولة  ،يجب أن يكون الملصق  1بوصة ×  2.63بوصة  (2.54سم ×  6.68سم  ،ويوضع على سطح مستو (غير ملفوف
حول الزوايا أو األسطوانات):

><RG03حامل وحدة التحكم في الروبوت  -يوصى بإمكانية الوصول إلى وحدة التحكم في الروبوت ومرئية من قبل الحكام .إذا كان جهاز التحكم اآللي الخاص بالفريق
غير متاح أو مرئي للحكام  ،فقد ال يتلقى الفريق الدعم الكافي من الحكام.
يجب تثبيت جهاز  Android Controller Robot Controllerبحيث تكون شاشة العرض محمية من االتصال بعناصر الملعب والروبوتات األخرى .هذه
األجزاء واألجزاء الكهربائية األخرى (على سبيل المثال  ،البطاريات  ،وأجهزة التحكم في المحركات وأجهزة التحكم  ،والمفاتيح  ،وأجهزة االستشعار  ،واألسالك) تجعل
مصدات ضعيفة ومن غير المرجح أن تنجو من مالمسة الروبوت إلى الروبوت أثناء اللعب.
مالحظة مهمة :يحتوي  Robot Controllerعلى راديو السلكي مدمج يتصل بجهاز  Androidفي محطة السائق .يجب عدم إخفاء وحدة التحكم في الروبوت
بمعدن أو مادة أخرى يمكن أن تمنع أو تمتص إشارات الراديو الصادرة عن وحدة التحكم في الروبوت.
><RG04عرض رقم الفريق  -يجب أن تعرض الروبوتات رقم فريقها بشكل بارز (األرقام فقط  ،على سبيل المثال " )"12345بين عالمتين منفصلتين
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أ .يجب أن يكون الحكام قادرين على الت عرف بسهولة على الروبوتات من خالل رقم الفريق.
ب .يجب أن يكون رقم الفريق مرئيًا من جانبين متقابلين

ج .يجب أن ال يقل ارتفاع كل رقم عن  2.5بوصة ( 6.35سم) وأن يكون لونه متباينًا عن الخلفية.
د .يجب أن تكون أرقام الفريق قوية بما يكفي لتحمل قسوة لعب المباراة
><RG05محدد التحالف  -يجب أن تشتمل الروبوتات على عالمة محددة مقدمة من الفريق  ،وعالمة تحالف محددة على جانبين متقابلين من الروبوت لتحديد التحالف الذي
تم تعيين الروبوت له بسهولة .يجب عرض عالمة التحالف على نفس جانب الروبوت مثل رقم الفريق  ،ضمن مسافة  3بوصات من الرقم .يجب أن تكون عالمة التحالف
مرئية للحكام أثناء المباراة.

أ .يجب أن تكون عالمة التحالف الحمراء مرب ًعا أحمر خالصًا  2.5 ،بوصة ×  2.5بوصة ( 6.35سم ×  6.35سم)  0.25 -/+بوصة ( 0.64سم).
ب .يجب أن تكون عالمة التحالف الزرقاء عبارة عن دائرة زرقاء صلبة  ،قطرها  2.5بوصة ( 6.35سم)  0.25 -/+بوصة ( 0.64سم).
ج .يجب أن تكون كال عالمتي التحالف قابلة لإلزالة من أجل تبديلهما بين المباريات.
د .يجب أن تكون عالمة التحالف قوية بما يكفي لتحمل قسوة لعب المباراة
القصد من هذه القاعدة هو السماح بسهولة التعرف على الروبوت وتحالفهم للموظفين الميدانيين .لن يتم توفير أعالم التحالف من قبل منظمي البطولة بعد اآلن.

><RG06مصادر الطاقة المسموح بها  -يجب أن تأتي الطاقة المستخدمة (أي المخزنة في بداية المباراة) من المصادر التالية فقط:
أ .الطاقة الكهربائية المستمدة من البطاريات المعتمدة.
ب .تغيير في موضع مركز ثقل الروبوت.
ج .يتم التخزين عن طريق تشوه أجزاء الروبوت .يجب أن تكون الفرق حذرة عند دمج آليات تشبه الزنبرك أو عناصر أخرى لتخزين الطاقة على الروبوت الخاص بهم عن
طريق تشوه الجزء أو المادة.
><RG07إطالق أجزاء الروبوت  -قد ال يتم تشغيل أجزاء من الروبوت نفسه (أي قادرة على التحرك بشكل مستقل عن الروبوت)  ،حتى إذا كان الجزء الذي يتم تشغيله ال
يزال متصالً بالروبوت بواسطة حبل (على سبيل المثال  ،سلك  ،حبل أو كابل).
><RG08إطالق عناصر تسجيل النقاط  -يمكن للروبوتات إطالق (أي قادرة على التحرك بشكل مستقل عن الروبوت) عناصر تسجيل النقاط عبر الهواء ما لم تكن مقيدة
بقاعدة معينة للعبة .يجب على الفرق فقط إطالق العناصر بسرعة كافية للتسجيل .يمكن أن يؤدي إطالق العناصر بسرعة مفرطة إلى حدوث خطر على سالمة الفرق
والموظفين الميدانيين اآلخرين .إذا شعر الحكام أن الروبوت يطلق عناصر التسجيل بسرعة مفرطة  ،فيجب إعادة فحص الروبوت .يجب أن تُظهر الروبوتات بعد ذلك أن
عنصر التسجيل الذي تم إطالقه ال يمكنه السفر في الهواء لمسافة تزيد عن  16قد ًما ( 4.88م) أو أكثر من  5أقدام ( 1.52م) في االرتفاع.

تمت الترجمة لصالح شركة ذكاء ||  || www.firstsaudi.netيمكنكم مراسلتنا على info@firstsaudi.net

| 21

FIRST® Tech Challenge Game Manual Part 1 – Remote Events

 7.3.2قواعد المواد واألجزاء الميكانيكية للروبوت
><RM01المواد المسموح بها  -قد تستخدم الفرق المواد الخام والمعالجة لبناء الروبوتات الخاصة بهم  ،بشرط أن تكون هذه المواد متاحة بسهولة لجميع
الفرق على سبيل المثال McMaster-Carr ،و  Home Depotو  Graingerو  AndyMarkو  TETRIX / PITSCOو MATRIX /
الروبوتات الحديثة  ،روبوتات  ، REVإلخ

أمثلة على المواد الخام المسموح بها هي:
•البضائع الورقية
•األشكال المبثوقة
•المعادن والبالستيك والخشب والمطاط  ،إلخ.
•مغناطيس
أمثلة على المواد بعد المعالجة المسموح بها هي:
•صفيحة مثقبة ولوحة ماسية
•أجزاء مصبوبة بالحقن
•أجزاء مطبوعة ثالثية األبعاد
•كابل  ،خيط  ،حبل  ،خيوط  ،إلخ.
•الينابيع بأنواعها :ضغط  ،تمديد  ،التواء  ،أنابيب جراحية  ،إلخ.

< >RM02قطع غيار تجارية  -يجوز للفرق استخدام األجزاء الميكانيكية التجارية غير الجاهزة ( )COTSالتي تتمتع بدرجة واحدة من السهولة .بالنسبة إلى FIRST
ً
إدخاال واحدًا و إخراجا واحد .فيما يلي أمثلة على درجة واحدة من أجزاء السهولة:
 ، Tech Challengeتستخدم درجة واحدة من جزء السهولة
• المشغل الخطي :ينتج عن إدخال دوار واحد وأخراج خطي باتجاه واحد
•  :Pullyيدور حول محور واحد
• علبة تروس أحادية السرعة :ينتج عن مدخل واحد ومخرج واحد
تهدف  FIRSTإلى تشجيع الفرق على تصميم آلياتها الخاصة بدالً من شراء الحلول المصممة مسبقًا والمصنعة مسبقًا لتحقيق تحدي اللعبة .ال يُسمح بمجموعات اآلليات
المشتراة (على سبيل المثال  ،القوابض الجاهزة) التي تنتهك درجة واحدة من قاعدة السهولة  ،سواء كانت مجمعة أو تتطلب تجميعًا .يُسمح بهيكل محرك ( COTSعلى
سبيل المثال  AndyMark TileRunner ،و  )REV Robotics Build Kitبشرط أال ينتهك أي من األجزاء الفردية أي قواعد أخرى .يُسمح بالعجالت
الشاملة (أومني أو ميكانيوم)

أمثلة على أجزاء  COTSالمسموح بها:
•مجموعة الشرائح الخطية
•طقم المحرك الخطي
•علب تروس أحادية السرعة (غير قابلة للتغيير)
•بكرة
•كسول سوزان
•براغي الرصاص

أمثلة لدرجات متعددة غير قانونية من أجزاء الحرية:
•مجموعات أو مجموعات القابض
•تصعيد الشدات

><RM03تعديل المواد وأجزاء  COTS -يمكن تعديل المواد المسموح بها وأجزاء  COTSالقانونية (مثقوبة أو مقطوعة أو مطلية أو غير ذلك)  ،طالما لم يتم
انتهاك قواعد أخرى
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><RM04طرق التجميع المسموح بها  -اللحام واللحام بالنحاس واللحام والمثبتات من أي نوع هي طرق قانونية لتجميع الروبوت.
><RM05مواد التشحيم  -يُسمح بأي مادة تشحيم من نوع  ، COTSإذا لم تلوث ميدان اللعب أو عناصر التسجيل أو الروبوتات األخرى.

 7.3.3قواعد المواد واألجزاء الكهربائية للروبوت
هناك العديد من الطرق الممكنة لبناء روبوت وتوصيله .توفر هذه القواعد متطلبات محددة حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح به .يجب أن تضمن الفرق استخدام
األجهزة الكهربائية واإللكترونية بما يتوافق مع متطلبات الشركة المصنعة ومواصفاتها .يتم تشجيع الفرق على مراجعة دليل األسالك للحصول على اقتراحات حول كيفية
بناء روبوت بأسالك آمنة وموثوقة.
><RE01مفتاح الطاقة الرئيسي  -يجب أن يتحكم مفتاح الطاقة الرئيسي للروبوت في كل الطاقة التي توفرها مجموعة بطارية الروبوت الرئيسية .تتطلب  FIRSTمن
الفرق استخدام مفتاح الطاقة  TETRIXالجزء رقم  W39129أو ( MATRIXالجزء رقم  )0030-50أو  (REV-31-1387) REVهذه هي الطريقة األكثر
أمانًا للفِرق والموظفين الميدانيين
يجب تركيب أو وضع مفتاح الطاقة الرئيسي للروبوت بحيث يسهل الوصول إليه ومرئيًا للموظفين الميدانيين .يجب وضع ملصق طاقة الروبوت الرئيسي بالقرب من مفتاح
الطاقة الرئيسي للروبوت .قم بإرفاق الصورة ("زر الطاقة") بالروبوت الخاص بك بالقرب من مفتاح الطاقة الرئيسي .لكي يراه الموظفون الميدانيون بسهولة  ،يجب أن
يكون الملصق  1بوصة ×  2.63بوصة  2.54سم ×  6.68سم  ،ويوضع على سطح مستوي غير ملفوف حول الزوايا أو االسطوانات

يجب تثبيت مفتاح الطاقة الرئيسي للروبوت على الروبوت بحيث يكون

محميًا من مالمسة الروبوت إلى الروبوت لتجنب التشغيل أو التلف غير المقصود.

><RE02حامل البطارية  -يجب توصيل البطاريات بإحكام عن طريق المرابط أو المطاط بالروبوت في مكان ال يتصل فيه مباشرة بالروبوتات األخرى أو في ميدان
اللعب .يجب حماية البطاريات من التالمس مع الحواف والنتوءات الحادة
><RE03بطارية الروبوت الرئيسية  -يتم توفير كل طاقة الروبوت بواسطة بطارية رئيسية واحدة ( )1بقوة  12فولت للروبوت .يُسمح فقط بواحد ( )1من حزم
البطاريات المعتمدة على الروبوت.

حزم بطاريات الطاقة الرئيسية الوحيدة المسموح بها في  Robotهي:
•  739023 ، TETRIX (W39057حزمة بطارية V DC12
• )Modern Robotics / MATRIX (14-0014حزمة بطارية V DC12
• ) REV Robotics (REV-31-1302حزمة بطارية نحيفة بجهد  12فولت تيار مستمر

مالحظة :هناك بطاريات متشابهة المظهر متاحة من مصادر متعددة
.ولكن البطاريات القانونية الوحيدة هي تلك المذكورة أعاله

><RE04الصمام الكهربائي  -يجب عدم استبدال الصمامات بصمامات ذات تصنيف أعلى من تلك التي تم تركيبها في األصل أو وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة ؛ قد ال
يتم تقصير الصمامات  .إذا لزم األمر  ،يمكن استبدال المصهر بتصنيف أصغر .يجب أن تكون الصمامات القابلة لالستبدال تستخدم مرة واحدة فقط ؛ ال يسمح بإعادة ضبط
الصمامات الذاتية (القواطع).
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><RE05تشغسل الروبوت  -تشغيل الروبوت مقيد بما يلي:
أ .ال يجوز تشغيل األجهزة اإللكترونية المسموح بها إال عن طريق منافذ الطاقة الموجودة في  REV Expansion Hubأو  REV Control Hubباستثناء ما
يلي:

أوال .يتم تشغيل  REV Expansion Hubو  REV Control Hubبواسطة بطارية الروبوت الرئيسية.
ثانيا .تعمل وحدات التحكم في المحرك بواسطة بطارية الروبوت الرئيسية.
ثالثا .أجهزة االستشعار المسموح بها المتصلة بـ  REV Expansion HubأوREV Control Hub.
رابعا .مصادر الضوء <RE12>.
خامسا .كاميرات الفيديو <RE13>.
سادسا .وحدة الطاقة السيرفو REV
ب .يجب أن يتم تشغيل جهاز  Android Controller Robot Controllerبواسطة البطارية الداخلية الخاصة به أو بواسطة ميزة الشحن المضمنة في REV
 Expansion Hubـ الطاقة الخارجية غير مسموح بها.
><RE06وحدة تحكم الروبوت  -مطلوب وحدة تحكم روبوت واحدة ( )1بالضبط .يمكن أيضًا إضافة  REV Expansion Hubاختياري.
><RE07أجهزة  Androidالتالية مسموح بها:
أ .الجيل الثاني من موتوروال موتو جي
ب .الجيل الثالث من موتوروال موتو جي

ج. Motorola Moto G4 Play .الجيل الرابع Motorola Moto G4 Play
د .موتوروال موتو جي 5
ه .موتوروال موتو جي  5بلس
و .موتوروال موتو اي 4إصدارات الواليات المتحدة األمريكية فقط

ز. Motorola Moto E5 (XT1920).
ح. Motorola Moto E5 Play (XT1921) .
ال يجوز استخدام أي أجهزة  Androidأخرى كوحدات تحكم روبوت أو محطات الالعب .راجع القاعدة > <RS03للحصول على القائمة المعتمدة إلصدارات نظام
تشغيلAndroid

قد يتم توصيل واجهة  USBلوحدة تحكم جهاز  Androidفي جهاز  Androidفقط بمركز توسيع  REVأو محورUSB
يمكن بيع  Motorola Moto G4 Playإما باسم ( Motorola Moto G Playالجيل الرابع) أو " "Motorola Moto G4 Playكال الهاتفين
مقبول ولكن  FIRST Tech Challengeيوصي بشدة أن تشتري الفرق إما طراز رقم  XT1607أو ، XT1609ألن هذه هي اإلصدارات األمريكية وتم
اختبارها وهي متوافقة تما ًما مع برنامج  FIRST Tech Challengeقد تستمر الفرق التي اشترت هواتف بأرقام طراز  XT1601أو  XT1602أو
XT1603أو  XT1604في استخدام هذه الهواتف بشكل قانوني  ،ولكن هناك احتمال حدوث مشكالت مع هذه الهواتف التي ال تتوافق تما ًما مع البرنامج.

><RE08كميات وحدة التحكم  -تتكون وحدة التحكم من واحد مما يلي:
أ REV Control Hub .أو
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ب .جهاز  Androidمسموح به متصل بـ REV Expansion Hub
-

باإلضافة إلى "أ" أو "ب" أعاله  ،يمكنك إضافة:

ج .ال يوجد أكثر من  REV Expansion Hubواحد
د .أي كمية من REV SPARK Mini Motor Controllers
ه .أي كمية من وحدات الطاقة السيرفو REV
><RE09أجهزة التحكم في المحرك والسيرفو  -أجهزة التحكم في المحرك والسيرفو الوحيدة المسموح بها هي REV Expansion Hub :و REV Control Hub
ووحدة الطاقة السيرفو  REVووحدة التحكم في المحرك  REV SPARKالصغيرة ووحدة التحكم في المحركVEX 29
><RE10المحركات ذات التيار المستمر  :يُسمح بحد أقصى ثمانية ( )8محركات تيار مستمر في أي مجموعة .المحركات الوحيدة المسموح بها هي:
أ .محرك TETRIX 12V DC
ب .سلسلة AndyMark NeveRest 12V DC Motors
ج .الروبوتات الحديثة MATRIX 12V DC Motors
دREV Robotics HD Hex 12V DC Motor .
هREV Robotics Core Hex 12V DC Motor .
ال يُسمح بمحركات التيار المستمر األخرى.
><RE11السيرفو  -يُسمح بحد أقصى اثني عشر ( )12من السيرفو .يُسمح بأي سيرفو متوافقة مع وحدة التحكم المرفقة .ال يمكن التحكم في الماكينات وتشغيلها إال من خالل
 REV Expansion Hubو  REV Control Hubأو وحدة طاقة السيرفو .قد تكون الماكينات دوارة أو خطية ولكنها تقتصر على  6فولت أو أقل ويجب أن تحتوي على
موصل مؤازر بثالثة أسالك.
ازرا .يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع  VEX Motor Controller 29ووحدة  REV Servo Power Moduleيُسمح بحد أقصى
يعتبر محرك  VEX EDR 393مؤ ً
اثنين ( )2محرك  VEX EDR 393لكل وحدة طاقة مؤازرةREV
><RE12أجهزة االستشعار  -تخضع أجهزة االستشعار للقيود التالية:
أ .قد يتم توصيل المستشعرات المتوافقة من أي مصنع ب  REV Expansion Hubو REV Control Hub
ب .قد يتم توصيل المستشعرات المتوافقة من أي مصنع بمحول المستوى المنطقي و  /أو كابل مستشعر  I2Cراجع القاعدة > <RE14.kللحصول على تفاصيل حول استخدام
محول المستوى المنطقي وكابل مستشعرI2C.
ج .يمكن استخدام اإللكترونيات السلبية على النحو الموصى به من قبل الشركات المصنعة ألجهزة االستشعار في واجهات أجهزة االستشعار.
د .أجهزة استشعار الجهد مسموح بها ؛ إال في منفذ إخراج لمحرك أو جهاز تحكم سيرفو.
ه .أجهزة االستشعار الحالية مسموح بها ؛ إال في منفذ إخراج لمحرك أو جهاز تحكم سيرفو.
و .يُسمح بمضاعفات  I2Cالبسيطة وقد يتم توصيلها وتشغيلها فقط من اتصاالت  I2Cالمتوفرة في  REV Expansion HubأوREV Control Hub.
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ز .يُسمح أيضًا ألجهزة استشعار الجهد و  /أو التيار باالتصال بين حزمة البطارية و REV Expansion Hubو REV Control Hub

><RE13مصادر الضوء  -يُسمح بمصادر اإلضاءة الوظيفية و  /أو الزخرفية( بما في ذلك مصابيح  LEDمع القيود التالية:
أ .ال يُسمح بمصادر الضوء المركزة أو الموجهة (على سبيل المثال :أشعة الليزر والمرايا) باستثناء مستشعر المسافة

REV-31-1505 REV Robotics 2m
ب .يُسمح بالتحكم في مصدر الضوء من خالل المنافذ المتوافقة في  REV Expansion Hubو REV Control Hub

ج .يُسمح بوحدات ضوء تجارية (بدون المعالجات الدقيقة القابلة للبرمجة من قِبل المستخدم) بين مصدر الضوء والمكونات المدرجة في ><RE12
د .مصادر الطاقة الوحيدة المعتمدة لألضواء هي كما يلي:
أوالً .حزمة بطارية أو حامل بطارية داخلي كما تم توفيره من قبل الشركة المصنعة

ثانيا REV Expansion Hub .أو  ، REV Control Hubومنافذ  XT30االحتياطية  ،ومنافذ الطاقة اإلضافية  5فولت  ،ومنافذ مستشعرI2C.

تتراوح المعدالت الشائعة لتسبب النوبات بين  3و  30هرتز (ومضات في الثانية) ،
ولكنها تختلف من شخص آلخر .في حين أن بعض األشخاص حساسون للترددات التي تصل إلى  60هرتز ،
إال أن الحساسية التي تقل عن  3هرتز ليست شائعة .يرجى أن تضع في اعتبارك أن الحاضرين في الحدث
قد يكون لديهم حساسية تجاه األضواء الساطعة.
يجب أن تضمن الفرق التي تختار تثبيت األضواء الوامضة إمكانية إطفاء المصابيح بالكامل أو تشغيلها (ال تومض).
يمتلك الحكام الحق في مطالبة الفرق بتحويل األضواء إلى أي حالة إذا كان أحد الحاضرين
أو المشاركين لديه حساسية تجاه األضواء الوامضة.
ال يزال بإمكان الفرق استخدام مصابيح  LEDلإلشارة إلى األحداث بشرط أن يكون معدل الفالش حوالي  1هرتز أو أقل
(على سبيل المثال ال يمكن تغيير الحاالت بشكل متكرر أكثر من مرة واحدة في الثانية تقريبًا) .فمثال:

•قد تشير الفرق عبر ضوء  LEDإلى أن لديهم عنصر تسجيل جاهز.

><RE14كاميرات الفيديو
أ .يُسمح بأجهزة تسجيل الفيديو المستقلة بشرط استخدامها فقط للعرض غير الوظيفي لما بعد المباراة وإيقاف تشغيل القدرة الالسلكية .يجب أن يتم تشغيل كاميرات الفيديو
المعتمدة بذاتها بواسطة بطارية داخلية (كما هو مزود من قبل الشركة المصنعة).
ب .يُسمح باستخدام الكاميرات المتوافقة مع  UVCللمهام المتعلقة برؤية الكمبيوتر .يوصى بتوصيل الكاميرات المتوافقة مع  UVCمباشرة بمركز التحكم في  ، REVأو
من خالل محور  USBمزود بالطاقة والذي يتم توصيله بدوره بجهاز  Android Robot Controllerمن خالل محولOTG

راجعhttps://www.epilepsysociety.org.uk/photosensitive-epilepsy#.XuJbwy2ZPsE
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><RE15أسالك الروبوت  -يتم تقييد أسالك الروبوت على النحو التالي:
أ .يُسمح باستخدام واقيات زيادة التيار  USBالمتصلة بكابالتUSB
ب .يُسمح باستخدام خنق الفريت (الخرز) على األسالك والكابالت.
ج .يمكن استخدام كابل  Micro USBصغير إلى ( OTGأثناء التنقل) أو أي مجموعة من كبل  USBصغير ومحور  USBومحول  OTG Microلتوصيل
جهاز  Android Controller Robot Controllerبإلكترونيات الروبوت .الحظ أنه قد يتم دمج محول  OTG Microفي لوحة وصل  USBقد تتصل
هذه األجهزة بإلكترونيات الروبوت بالطرق التالية:

أوال .منفذ إدخال  USBمدمج في  REV Expansion Hubأو REV Control Hub
ثانيا .محور  USBيتصل بمنفذ إدخال  USBالمدمج في  REV Expansion Hubأو  REV Control Hub.إذا تم استخدام محور يعمل
بالطاقة  ،فيجب أن يستمد طاقته من أي منهما
أوال .حزمة بطارية  USBتجارية  ،أو
ثانيا .منفذ طاقة إضافي بجهد  5فولت في  REV Expansion Hubو REV Control Hub
د .يوصى باستخدام  Anderson Powerpoleلربط األسالك الكهربائية في جميع أنحاء الروبوت .يوصى باستخدام مقسمات توزيع الطاقة عند االقتضاء لتقليل
ازدحام األسالك .يجب عزل جميع الموصالت وفواصل التوزيع بشكل مناسب.

ه .قد يتم استبدال الموصالت المثبتة (مثل موصالت حزمة البطارية وموصالت شاحن البطارية) بـ  Anderson Powerpoleأو أي موصل متوافق.
ً
ترميزا لونيًا متسقًا مع ألوان مختلفة تستخدم لألسالك الموجبة (األحمر  ،األبيض  ،البني  ،أو األسود مع شريط)
و .يجب أن تستخدم أسالك التحكم في الطاقة والمحرك
والسالب  /المشترك (األسود أو األزرق).

ز .يُسمح بمنتجات إدارة األسالك والكابالت من أي نوع (على سبيل المثال  ،روابط الكابالت ومشابك األسالك وما إلى ذلك).
ح .يُسمح بمواد عزل األسالك من أي نوع عند استخدامها لعزل األسالك الكهربائية أو تأمين أسالك التحكم في المحرك للمحركات (على سبيل المثال  ،الشريط الكهربائي ،
االنكماش الحراري  ،إلخ).

أوال .قد يتم تمديد أسالك الطاقة والتحكم في المحرك والمؤازرة والتشفير وأجهزة االستشعار وموصالتها أو تعديلها أو تصنيعها حسب الطلب وفقًا للقيود التالية:
أوال .أسالك الطاقة  AWG 18أو أكبر.
ثانيا .أسالك التحكم بالمحرك كالتالي:
أوال AWG 22 .أو أكبر لمحركات  TETRIX Max 12V DCومحركات REV Robotics Core Hex
) (REV411300بمحركات V DC12
ثانيا AWG 18 .أو أكبر لجميع محركات  DC 12vاألخرى

ثالثا .أسالك ( PWMالمؤازرة) هي  AWG 22أو أكبر.
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رابعا .يجب أن تكون أسالك المستشعر بنفس الحجم أو أكبر من األسالك األصلية.

يجب إعداد الفرق أثناء فحص الروبوت إلظهار الوثائق التي

تؤكد مقاييس األسالك المستخدمة ؛ خاصة للكابالت متعددة الموصالت.

ي .محوالت المستويات المنطقة  -يُسمح بمحوالت المستوى المنطقي التي تُستخدم لتوصيل  REV Expansion Hubو  REV Control Hubبمستشعر I2C
متوافق مع  5فولت أو مستشعر رقمي متوافق مع  5فولت .يُسمح بمحول مستوى منطقي واحد بالضبط لكل جهاز  I2Cومحول مستوى منطقي واحد لكل مستشعر
رقمي .يجب أن يستمد محول المستوى المنطقي الطاقة فقط من REV Expansion Hubو REV Control Hub
ك .يوصى بوصل إلكترونيات نظام التحكم كهربائيًا بإطار الروبوت وال يُسمح به إال باستخدام شريط أرضي مقاوم معتمد من  FIRSTومصنوع تجاريًا .حزام الوصل
المقاوم الوحيد المعتمد لالستخدام هو شريط الوصل المقاوم للروبوتات  REV (REV-31-1269).قد تستخدم الفرق التي لديها إلكترونيات ذات موصالت على
غرار  Powerpoleأيضًا  REV Robotics Anderson Powerpoleإلى محول ) XT30 (REV-31-1385جنبًا إلى جنب مع REV
 Robotics Resistive Grounding Strap.ال يُسمح بأحزمة أو مهايئات وصل أخرى .للحصول على تفاصيل إضافية حول تركيب حزام الوصل ،يرجى
االطالع على دليل أسالك الروبوت.
><RE16تعديل اإللكترونيات  -يمكن تعديل األجهزة الكهربائية واإللكترونية المعتمدة لجعلها أكثر قابلية لالستخدام ؛ ال يجوز تعديلها داخليًا أو بأي طريقة تؤثر على
سالمتهم.

أمثلة على التعديالت المسموح بها:
•تقصير أو إطالة األسالك
•استبدال أو إضافة موصالت على األسالك
•تقصير أعمدة المحرك
•استبدال علب التروس و  /أو تغيير التروس
أمثلة على التعديالت غير المسموح بها:
•استبدال  H-Bridgeفي وحدة تحكم المحرك
•لف المحرك
•استبدال مصهر بقيمة أعلى من المحددة من قبل الشركة المصنعة
•تقصير الصمامات
•تغيير مكونات المؤازرة الداخلية لتحويل سيرفو زاوية دوران محدودة إلى مضاعفات دوران مستمرة أو التحويل العكسي

><RE17قيود محطة الالعب  -توفر الفرق محطة الالعب الخاصة بها ويجب أن تمتثل للقيود التالية:
أ .يجب أن تتكون محطة الالعب فقط من:
أوال .جهاز  Androidواحد)(1
ثانيا .كابل  OTGواحد)(1
ثالثا .ال يوجد أكثر من محور  USBواحد)(1
رابعا .ال يوجد أكثر من بطارية خارجية واحدة(1) USB
خامسا ال يزيد عن لوحتا ألعاب)(2
سادسا .أي مكونات تستخدم لالحتفاظ باألجهزة القانونية المذكورة أعاله.
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بأي من:
ب .قد تتصل واجهة  Driver Station Android Device USBفقط ٍّ
أوال .كبل  USBصغير إلى ) OTG (On-The-Goأو مجموعة من الكابالت المتصلة بـ  ، USB Hubأو

ثانيا .لوحة ألعاب واحدة ( )1وكابل  USBومحولOTG Micro.
ج .يُسمح باستخدام بطارية خارجية اختيارية واحدة من نوع  COTS USBمتصلة بلوحة وصل  USBلشحن جهازAndroid
د .يتم سرد لوحات األلعاب الوحيدة المسموح بها أدناه .يمكن استخدامها في أي مجموعة.
أوال .لوحة ألعاب  Logitech F310الجزء رقم 00010-940

ثانيا .جهاز تحكم  Xbox 360لنظام التشغيل  Windowsالجزء رقم A-0000452
ثالثا .وحدة تحكم  Sony DualShock 4الالسلكية لجهاز ) PS4 (ASIN # B01LWVX2RGتعمل في الوضع السلكي فقط أي متصلة عبر كابل
USB 2.0 Type Aإلى  Type B Microمع إيقاف تشغيلBluetooth
رابعا . Etpark Wired Controllerلـ ) PS4 (ASIN # B07NYVK9BTيجب أن تكون شاشة العرض اللمسية لمحطة الالعب متاحة ومرئية
من قبل الموظفين الميدانيين.

ه .يجب أن تكون شاشة العرض التي تعمل باللمس لمحطة الالعب متاحة ومرئية للحكام.
مالحظة مهمة :إن محطة الالعب عبارة عن جهاز السلكي به راديو السلكي مدمج .أثناء المباراة  ،يجب عدم إخفاء محطة الالعب بمعدن أو مادة أخرى يمكن أن تمنع أو
تمتص إشارات الراديو الصادرة من محطة الالعب.
><RE18إلكترونيات إضافية  -ال يُسمح باألجهزة اإللكترونية التي لم يتم تناولها تحديدًا في القواعد السابقة .تتضمن القائمة الجزئية لإللكترونيات غير المسموح بها:
لوحات  Arduinoو  Raspberry Piوالمرحالت والدوائر المخصصة.

 7.3.4قواعد برنامج الروبوت
><RS01أسماء األجهزة  -يجب على كل فريق "تسمية" وحدة التحكم في الروبوت الخاصة بهم برقم الفريق على سبيل المثال  RC -12345" ،يجب على كل فريق
"تسمية" محطة العبه برقم الفريق الرسمي على سبيل المثال  DS -12345 ،يجب على الفرق التي لديها أكثر من  Driver Stationأو جهاز  Androidللتحكم في
الروبوت تسمية هذه األجهزة برقم الفريق متبوعًا بواصلة ثم تعيين حرف يبدأ بـ( " "Aعلى سبيل المثال A-RC" 12345" ،

><RS02أدوات البرمجة الموصى بها  -يوصى باستخدام األدوات التالية في التحدي التقني األول:
أ .أداة  FTC Blocks Development -أداة برمجة مرئية قائمة على الكتل يستضيفهاRobot Controller
ب .أداة  FTC OnBot Java Programming -بيئة تطوير متكاملة قائمة على النصوص تستضيفها وحدة تحكم الروبوت.
ج . Android Studio -بيئة تطوير متكاملة قائمة على النصوص.
د ). Java Native Interface (JNIو ) Android Native Development Kit (NDKيمكن للفرق دمج مكتبات األكواد األصلية في تطبيقاتهم
باستخدام إطار عمل  JNIوAndroid NDK.
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><RS03إصدارات نظام البرامج المسموح بها  -يسرد الجدول التالي أجهزة  ، Androidوالحد األدنى من إصدارات  ، Androidوالحد األدنى من
إصدارات نظام التشغيل والبرامج الثابتة  ،والحد األدنى من إصدارات برامج  FTCالمسموح بها لكل جهاز.

Android Phones
Minimum FTC
Software Version

Minimum Android
Version
)6.0 (Marshmallow
)6.0 (Marshmallow
)7.0 (Nougat
)7.0 (Nougat
)7.0 (Nougat
)7.0 (Nougat

6.0

)7.0 (Nougat
)7.0 (Nougat

Device
Motorola Moto G 2nd Generation
Motorola Moto G 3rd Generation
Motorola Moto G4 Play (4th Generation) / Motorola Moto
)G4 Play (See <RE06> for details
Motorola Moto G5
Motorola Moto G5 Plus
Motorola Moto E4 (USA versions only, includes SKUs
)XT1765, XT1765PP, XT1766, and XT1767
)Motorola Moto E5 (XT1920
)Motorola Moto E5 Play (XT1921

REV Hubs
Minimum FTC
Software Version
6.0

Minimum Software

Device
REV Control Hub

O/S Version 1.1.1
Firmware version
REV Expansion Hub
1.8.2
مالحظة :يتم استخدام برنامج  REV Hardware Client Softwareلتثبيت البرامج الثابتة وأنظمة التشغيل على مراكز REV.
رقم إصداره األدنى هو .1.0.0

هام :ال تتطلب القواعد > <RS02أو > <RS03ترقية  Teamsإلى أحدث إصدار من البرنامج.
لن تكون هناك حاجة إلى ترقية إلزامية تم اإلعالن عنها بواسطة ) FIRSTإال إذا قررت  FIRSTأن هناك إصال ًحا مه ًما
للبرامج يجب اعتماده .يجب على الفرق تثبيت الترقية قبل وقت المنافسة .باإلضافة إلى ذلك ،
يسمح بإصدارات بيتا من البرنامج في البطوالت الرسمية .سيتم اإلبالغ عن الترقيات اإللزامية بالطرق التالية:
•عبر  Team Blastسيتم إرسال التحديث اإللزامي ورقم اإلصدار إلى الفرق في ، Team Blast
والذي سيُظهر أيضًا التاريخ الذي يجب إجراء الترقية المطلوبة فيه.
•عبر اإلنترنت  -سيتم إدراج الحد األدنى من البرامج المطلوبة في صفحة موارد التكنولوجيا الخاصة بنا ،
مع التاريخ المطلوب من الفرق إجراء ترقية إلزامية للبرنامج.
•المنتدى  -سيتم إدراج الحد األدنى من البرامج المطلوبة في صفحة منتدى التكنولوجيا ،
مع التاريخ المطلوب من الفرق إجراء ترقية إلزامية للبرنامج.
تتوفر قوالب لجميع خيارات البرمجة من خالل الروابط الموجودة على

http://www.firstinspires.org/node/5181.

><RS04االنتقال المستقل إلى التحكم بالالعب  -يجب على الفرق التي تتوقع تشغيل الروبوت الخاص بها خالل فترة الحكم الذاتي أن تثبت أثناء الفحص الميداني أن
محطة الالعب تقوم بتبديل وحدة تحكم الروبوت بين الوضع المستقل ووضع التحكم بالسائق.

><RS05تطبيق  Robot Controller -يجب أن يحتوي جهاز ( Robot Controller Androidإذا تم استخدامه) على تطبيق "FTC Robot
"Controllerوهو التطبيق االفتراضي لـ REV Expansion Hub.
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يجب عدم تثبيته على جهازAndroid Station Driver
><RS06تطبيق محطة الالعب -يجب على الفرق تثبيت تطبيق " "FTC Driver Stationالرسمي على جهاز  Android Driver Stationواستخدام هذا
التطبيق للتحكم في الروبوت أثناء المباراة .يجب أن يتطابق رقم إصدار برنامج  Driver Stationمع رقم إصدار تطبيق  Robot Controllerيجب عدم تثبيت
تطبيق  Driver Stationعلى جهازAndroid Controller Robot Controller.

><RS07إعدادات نظام تشغيل جهاز  Androidومركز التحكم REV
يجب ضبط محطة الالعب على:
أ) يجب تشغيل وضع الطائرة (ال ينطبق على الفرق التي تستخدم REV Control Hub
ب) يجب إيقاف تشغيل البلوتوث

ج) يجب تشغيلWi-Fi.
د) يجب أن تكون كلمة مرور  REV Control Hubمختلفة عن قيمة المصنع االفتراضية لـ"password".
><RS08تعديل البرنامج

أ) ال يُسمح للفرق بتعديل تطبيق  FIRST Tech Challenge Driver Stationبأي طريقة.
ب) يُطلب من الفرق استخدام  ، FIRST Robot Controller SDKوال يُسمح لها بإزالة أو استبدال أو تعديل أجزاء  SDKالتي يتم توزيعها كملفات AAR
ثنائية.

الغرض من هذه القاعدة هو أن يقوم الطالب بتنزيل اإلصدار الرسمي من  SDKمن  FIRSTوإجراء تعديالت إلضافة التعليمات البرمجية التي أنشأها الفريق.
ال يُسمح بإصدارات ُمعاد تصميمها أو هندستها العكسية أو ُمعدَّلة من  FIRST SDKالرسمي

><RS09االتصال بمحطة الالعب  -يُسمح باالتصال بين الروبوت ومحطة الالعب فقط عبر تطبيقات وحدة التحكم في الروبوت ومحطة الالعب.
يقتصر االتصال بين  Robot Controllerو  Driver Stationعلى اآلليات غير المعدلة التي يوفرها برنامج  FIRST Tech Challengeالرسمي
) ،(FTCوالذي يتكون من ) FTC Software Development Kit (SDKوتطبيق  FTC Robot Controllerو . FTC Driver Appال
يُسمح للفرق بدفق الصوت أو الفيديو أو البيانات األخرى باستخدام برامج جهة خارجية أو إصدارات معدلة  ،يجوز للفرق استخدام ميزة القياس عن بُعد غير المعدلة المضمنة
في برنامج  FTCلنقل بيانات إضافية بين  Robot Controllerومحطة الالعب .البرامج التي تم تثبيتها مسبقًا بواسطة جهة تصنيع هاتف معتمد وال يمكن تعطيلها

أثناء المباراة  ،ال يُسمح لوحدة التحكم اآللي الخاصة بالفريق ومحطة العب الفريق باالتصال السلكيًا بأي جهاز آخر بجانب بعضهما البعض.

 8.0فحص الروبوت
 8.1الوصف
يوصى بشدة بالفرق إلجراء فحص ذاتي للروبوت والميدان قبل المنافسة .ستضمن عمليات الفحص هذه استيفاء جميع قواعد ولوائح الروبوت .توجد "قوائم فحص الروبوت

والميدان" الرسمية في الملحقين "ب" و "ج".
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 9.0معايير التحكيم والجائزة
 9.1نظرة عامة

يقدم هذا القسم وصفًا لما يلي:
•متطلبات وتوصيات الدفاتر الهندسية
•متطلبات وتوصيات المحفظة الهندسية
•كيف يعمل التحكيم
•معايير جائزة التحدي للتكنولوجيا
كبيرا من الساعات في تصميم وبناء وبرمجة الروبوت الخاص بهم وتعلم ما يلزم لتكون جز ًءا من فريق .بالنسبة للعديد من الفرق  ،يعتبر هذا الحدث
أمضت الفرق عددًا
ً
بمثابة مكافأة لكل عملهم الشاق طوال الموسم .على الرغم من وجود عدة أنواع من األحداث  ،فإنها تقدم طريقة ممتعة ومثيرة لـ لفرق لعرض نتائج جهودهم.
تمنحنا جوائز التحكيم الفرصة للتعرف على الفرق التي تجسد قي ًما مهمة مثل ® Gracious Professionalismوالعمل الجماعي واإلبداع واالبتكار وقيمة عملية التصميم
الهندسي .تعد إرشادات التحكيم هذه جز ًءا من خريطة الطريق لتحقيق النجاح.
يوفر  FIRST Tech Challengeتعليقات التحكيم للفرق التي ترسل نموذج طلب مالحظات التحكيم المكتمل .عند تلقي التعليقات  ،يجب على الفرق مالحظة أن التحكيم عملية
ذاتية ؛ ويتم تشجيع الطالب على تعلم مهارة الحياة المهمة للتقييم الذاتي لمساعدتهم على االستعداد لمقابلة التحكيم الخاصة بهم .يساعد هذا الطالب على االستعداد للمقابالت
المهنية أثناء تطوير مهارات الحياة الواقعية األخرى .للحصول على نسخة من ورقة التحكيم الذاتي لفريق  FIRST Tech Challengeلجلسة التحكيم  ،يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني : http://www.firstinspires.org/node/5226

 9.2الدفتر الهندسي
 9.2.1نظرة عامة
يصف هذا القسم دفتر المالحظات الهندسي.
 9.2.2ما هو دفتر المالحظات الهندسي؟
يتمثل أحد أهداف  FIRSTو  FIRST Tech Challengeفي التعرف على عملية التصميم الهندسي و "الرحلة" التي يقوم بها الفريق في مراحل إنشاء الروبوت الخاص بهم ،
بما في ذلك:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعريف المشكلة
جمع المعلومات
حلول العصف الذهني
مفهوم التصميم
تصميم مستوى النظام
اختبارات
تحسين التصميم
إنتاج
ترقية وظيفية
الميزانية
التخطيط
التوعية

دفترا هندسيًا.
خالل عملية بناء الروبوت وتصميمه  ،سيرسم الفرق األفكار على الورق ويواجهون العقبات ويتعلمون دروسًا قيمة .هذا هو المكان الذي ستستخدم فيه الفرق ً
هذه الدفاتر تتبع الفريق من البداية طوال المسابقات.
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عنصرا اختياريًا ولكن ه مصدر أساسي للمعلومات ليستخدمه الفريق حتى يتمكن من إنشاء المحفظة الهندسية.
يعتبر دفتر المالحظات الهندسي
ً
قد يطلب الحكام من الفريق دفتر مالحظاتهم الهندسي لفهم الرحلة والتصميم والفريق بشكل أفضل وللحصول على مزيد من التفاصيل والخلفية أكثر مما يمكن أن يكون في
المحفظة الهندسية للفريق.
دفتر المالحظات الهندسي هو مستودع وثائق الفريق  ،وجهود التوعية  ،وخطط الفريق  ،وتص ميم الروبوت .يمكن أن تتضمن هذه الوثائق الرسومات والمناقشات واجتماعات
الفريق وتطور التصميم والعمليات والعقبات وأفكار كل عضو في الفريق طوال الرحلة للموسم بأكمله.
في  ، FIRST Tech Challengeيمكن أن تتضمن دفاتر المالحظات الهندسية تخطيط األعمال وأهداف التوعية واإلنجازات ورؤى الفريق حول ما يعنيه أن يكون
فريق التحدي التقني.

يجب إنشاء دفتر مالحظات جديد لكل موسم جديد .قد تعتبر الفرق أن الموسم الجديد يبدأ بعد الحدث األخير للموسم السابق.
 9.2.3تنسيق الدفتر الهندسي
قد تختار الفرق تسجيل موسمها إما بمستندات مكتوبة بخط اليد أو إلكترونية .ال يوجد تمييز بين دفاتر الهندسة اإللكترونية والمكتوبة بخط اليد أثناء التحكيم .كل شكل مقبول
على قدم المساواة.

•إلكتروني :قد تختار الفرق استخدام البرامج اإللكترونية إلنشاء دفتر مالحظاتها الهندسي.
•مكتوبة بخط اليد :يمكن للفرق اختيار إضافة نص مكتوب بخط اليد أو رسومات أو رسومات  ،ولكن عليك أن تدرك أن الفريق قد يحتاج إلى مسح (أو التقاط صورة) لكل
صفحة.
إصدارا غير قابل للمشاركة وغير قابل للتحرير مثل ملف  PDFمن دفتر مالحظاتهم الهندسي .قد يُطلب
للحكم في الحدث عن بعد  ،يجب على الفرق إنشاء ملف واحد يكون
ً
من الفرق تحميل دفتر المالحظات الهندسي الخاص بهم في  Remote Event Hubبعد اكتمال مقابلة الفريق األولية.
ألغراض التحكيم في حدث تقليدي رسمي  ،يجب أن يكون لدى الفرق نسخة مادية من دفتر المالحظات الهندسي الخاص بهم متوفر في المنطقة الخاصة بالفريق لكي ينظر
الحكام عند الحاجة.

يس ٍّهل رقم الفريق الموجود على الغالف األمامي الخارجي
للحكام معرفة من أنشأ دفتر المالحظات الهندسي الذي
يراجعونه .هذا مكون مطلوب من دفتر المالحظات
.الهندسي

 9.2.4متطلبات دفتر المالحظات الهندسي

•يجب أن يظهر رقم الفريق على الغالف األمامي الخارجي لـ دفتر الهندسة .لن يتم النظر فيه بدون هذه المعلومات.
 9.2.5توصيات دفتر المالحظات الهندسي
•نوصي بشدة أن يكون الملخص من صفحة واحدة مضمن في دفتر المالحظات بالقرب من المقدمة والذي يربط المعلومات من ملف الهندسة بالقسم أو الصفحات ذات الصلة
في دفتر المالحظات الهندسي .هذا سيساعد الحكام بسرعة اليجاد معلومات إضافية ذات صلة بالجائزة (الجوائز) المحددة.
•يمكن أن يتضمن الدفتر الهندسي
أ .المحتوى الهندسي الذي يتضمن عمليات تصميم الروبوت
ب .معلومات الفريق التي تتضمن معلومات حول الفريق وأنشطة التوعية.
ج .خطة الفريق .يمكن أن تكون هذه خطة عمل  ،خطة جمع األموال  ،خطة استراتيجية  ،خطة استدامة أو خطة تنمية المهارات.
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قد ال يحتاج القضاة إلى
الرجوع الي دفتر
هندسة فريقك
دفتر .نتوقع أن يحتوي الدفتر على
أعلى جودة من المعلومات في
المحفظة الهندسية

 9.2.6أمثلة على الدفتر الهندسي
يتم نشر نسخ من أمثلة الدفاتر الهندسية على موقع الويب .يتم تشجيع الفرق على النظر في هذه األمثلة الرائعة لما سيبحث عنه الحكام عند قراءة دفاتر المالحظات الهندسية.

 9.3المحفظة الهندسية
 9.3.1نظرة عامة
يصف هذا القسم متطلبات إنشاء المحفظة الهندسية  ،بما في ذلك إرشادات التنسيق.
 9.3.2ما هي المحفظة الهندسية؟
حافظة األعمال الهندسية هي ملخص قصير وموجز لدفتر الهندسة الخاص بالفريق.
في حين أن دفتر المالحظات الهندسي هو عبارة عن توثيق كامل للفريق  ،وجهود التوعية  ،وخطط الفريق  ،وتصميم الروبوت .يجب أن تتضمن المحفظة الهندسية
الرسومات والمناقشات واجتماعات الفريق وتطور التصميم والعمليات والعقبات واألهداف والخطط لتعلم مهارات جديدة  ،واألفكار المختصرة لكل عضو من أعضاء الفريق
طوال الرحلة للموسم  ،والمحفظة الهندسية مثل السيرة الذاتية للفريق
 9.3.3تنسيق المحفظة الهندسية
قد تختار الفرق توثيق محفظة الملخص الخاصة بهم إما باستخدام مستندات مكتوبة بخط اليد أو إلكترونية .ال يوجد تمييز بين محافظ الهندسة اإللكترونية والمكتوبة أثناء
التحكيم ؛ كل شكل مقبول على قدم المساواة.
•إلكتروني :قد تختار الفرق استخدام أي برامج إلكترونية إلنشاء محفظتها الهندسية .للتحكيم في الحدث عن بعد  ،يجب على الفرق إنشاء ملف واحد يمكن مشاركته عبر
اإلنترنت وإصدار غير قابل للتحرير مثل ملف PDFمن المحفظة الهندسية الخاصة بهم .بالنسبة لألحداث التقليدية الرسمية  ،يجب على الفرق طباعة محفظة األعمال الهندسية
الخاصة بهم.
•مكتوب بخط اليد :يمكن للفرق اختيار إنشاء نسخة مكتوبة بخط اليد ولكن بالنسبة إلى أحداث التحكيم عن بُعد  ،ال يُنصح بذلك بسبب صعوبات في المسح الضوئي إلى
إصدار قابل للقراءة وقابل للمشاركة عبر اإلنترنت

 9.3.4متطلبات المحفظة الهندسية
يس ٍّهل رقم الفريق الموجود أعلى كل صفحة
على الحكام معرفة من أنشأ الحافظة الهندسية التي
يراجعونها .يعد رقم الفريق الموجود في الصفحة
األولى
مكونًا مطلوبًا للمحفظة الهندسية.

•

•
•
•
•
•

لكي يتم النظر في جوائز التحكيم  ،يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية.
يجب أال يتجاوز العدد اإلجمالي للصفحات الخاصة بالمحفظة الهندسية  15صفحة ،
باإلضافة إلى ورقة غالف.
يجب أن تكون الصفحات معادلة للورق القياسي A4
يجب أال تقل الخطوط المستخدمة عن حجم 10
نموذج تقديم جوائز التحكم ليس جز ًءا من المحفظة الهندسية وال يتم احتسابه في
هذاالمجموع.

يجب أن يظهر رقم الفريق في أعلى الصفحة األولى للمحفظة الهندسية .لن يتم النظر في المحافظ الهندسية بدون هذه المعلومات
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•يجب تقديم المحفظة الهندسية بتنسيقPDF
•قد ال تتضمن المحفظة الهندسية روابط لمقاطع فيديو أو ملفات أخرى.

 9.3.5توصيات المحفظة الهندسية
إنها لفكرة جيدة أن تربط معايير
الجائزة بمحتوى معين في محفظة
األعمال الهندسية الخاصة بك

•نوصي بشدة بوضع رقم الفريق في أعلى كل صفحة.
•يمكن أن تشمل المحفظة الهندسية:
أ .ملخص المحتوى الهندسي الذي يتضمن عمليات تصميم الروبوت.
ب .ملخص لمعلومات الفريق التي تتضمن معلومات عن الفريق وأنشطة التوعية.
ج .ملخص خطة الفريق ومعلومات عن الفريق بشكل عام .يمكن أن تكون خطة الفريق خطة عمل  ، ،أو خطة استراتيجية
 ،أو خطة استدامة  ،أو خطة لتطوير مهارات جديدة.

يمكن للفرق استخدام ورقة التقييم الذاتي (قريبًا!) كطريقة للتأكد من أن المحفظة الهندسية توفر إجابات لكل من متطلبات الجوائز المحددة.
 9.3.6متطلبات المحفظة الهندسية حسب الجائزة
يوفر الرسم البياني أدناه مخط ً
طا سريعًا لمتطلبات دفتر المالحظات الهندسي عن طريق الجائزة

متطلبات المحفظة الهندسية حسب الجائزة
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية.
يجب أن تتضمن المحفظة معلومات موجزة عن تصميم الروبوت ،
معلومات عن الفريق وخطة الفريق .كله
يجب أن تكون المحفظة الهندسية عالية الجودة ومدروسة وشاملة
موجزة وجيدة التنظيم .يجب أن يكون لدى الفريق
دفترمتاح للحكام لمراجعته والذي يوفر
معلومات مفصلة لدعم المعلومات الموجودة في المحفظة
•يجب أن تحتوي المحفظة الهندسية على محتوى هندسي
يمكن أن يتضمن المحتوى الهندسي إدخاالت تصف أمثلة عن
العلوم والرياضيات واستراتيجيات اللعبة األساسية في
ملخص.
•يجب أن تقدم المحفظة الهندسية أمثلة توضح
لدى الفريق فهم واضح لعملية التصميم الهندسي
بما في ذلك أمثلة الدروس المستفادة.
•يجب أن تلهم الحقيبة الحكام ليريدوا رؤية التفاصيل
في دفتر المالحظات الهندسي.
•شكل المحفظة أقل أهمية ولكنه يتيح للقضاة القيام في

جاهزة اإللهام

جائزة التفكير

فهم نضج تصميم الفريق والقدرات التنظيمية
وهيكل الفريق العام.
•يمكن أن تشير الحافظة إلى تجارب محددة ودروس مستفادة
ولكن يجب التقاط ملخص للوضع الحالي للفريق
وتصميم الروبوت الخاص بهم.
•يمكن أن تلخص المحفظة أيضًا الخبرات والدروس المستفادة
من التواصل مع جداول موجزة للنتائج
•يمكن أن تلخص المحفظة أيضًا كيفية اكتسابهم لموجهين جدد
و  /أو اكتسبوا معرفة وخبرة جديدة من الموجهين
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•يمكن أن تحتوي المحفظة على ملخص لخطة الفريق الشاملة.
•يمكن أن تحتوي المحفظة على معلومات حول خطط تطوير المهارات
ألعضاء الفريق.
•يمكن تنظيم المحفظة بطريقة منطقية.
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية.
•يجب أن تتضمن المحفظة خطة الفريق التي تغطي أهداف الفريق
تنمية مهارات أعضاء الفريق والخطوات التي يتخذها الفريق
أو سيأخذ للوصول إلى تلك األهداف .أمثلة على ما يمكن للخطة
تشمل الجداول الزمنية والتوعية بالعلوم والهندسة والرياضيات
المجتمعات  ،والدورات التدريبية.
صا لكيفية حصولهم على
•يجب أن تتضمن المحفظة ملخ ً
الموجهين أو اكتسبوا معرفة وخبرات جديدة من
الموجهين
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية.
•يجب أن تتضمن المحفظة الهندسية أمثلة على
المحتوى الهندسي الذي يوضح كيفية وصول الفريق إلى
حل التصميم.
•يجب أن تلهم المحفظة الحكام ليريدوا رؤية
المحتوى الهندسي في دفتر المالحظات الهندسي.
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية.
يجب أن تتضمن المحفظة محتوى هندسيًا يوثق
مكونات التحكم.

جائزة اإلتصال

جائزة كولينز
جائزة اإلبتكار

جائزة التحكم

•يجب على الفريق تقديم نموذج تقديم جائزة التحكم كملف
منفصل .يجب على الفرق تحديد جوانب التحكم في
كثيرا  ،ويجب أال يتجاوز 2
الروبوت الخاص بهم الذي يفخرون به
ً
صفحتين.
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية.
•يجب أن تتضمن المحفظة الهندسية خطة تنظيم الفريق ،
والتي يمكن أن تصف أهدافهم المستقبلية والخطوات التي سيتخذونها
للوصول إلى تلك األهداف .أمثلة على ما يمكن أن تتضمنه الخطة
هوية الفريق  ،أهداف االستدامة  ،الجداول الزمنية ،
التواصل مع المجموعات غير الفنية والتمويل وخدمة المجتمع
األهداف.
•الفريق هو سفير لبرامجFIRST
•يمكن للفريق شرح المساهمات الفردية لكل عضو
 ،وكيف تنطبق هذه على النجاح العام للفريق
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية يتضمن أمثلة
صور  Robot CADأو رسومات تصميم الروبوت التفصيلية.
•يجب أن تلهم الحقيبة الحكام ليريدوا رؤية التفاصيل
محتوى التصميم ورحلة التصميم في دفتر المالحظات الهندسي.

جائزة التحفيز

جائزة التصميم

 9.4عملية التحكيم والجدول الزمني وإعداد الفريق
قد تختلف الجداول الزمنية في بطوالت  FIRST Tech Challengeمن موقع إلى آخر .في األحداث التقليدية  ،تتم جدولة مقابالت التحكيم قبل بدء المباراة .بالنسبة لألحداث
عن بعد  ،سيتم إجراء التحكيم خالل فترة زمنية محددة مسبقًا .ال يمكن تحديد األوقات الدقيقة لكل من المباريات واالجتماع مع الحكام في هذا الدليل .تتلقى جميع الفرق الجدول
الزمني قبل أو أثناء تسجيل الوصول في المنافسة  ،أو قبل المقابلة عن بُعد المجدولة.
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على مناطق رحلة الروبوت والفريق التي يود
الفريق تسليط الضوء عليها.
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 .1مقابلة الحكام.
أ .تشارك الفرق في المقابالت الخاصة المجدولة مع لجنة من قاضيين أو أكثر.
ب .يُطلب من الفرق إحضار الروبوت الخاص بهم إلى مقابلة القاضي .هذه هي أفضل فرصة للفرق لشرح
وإظهار تصميم الروبوت الخاص بهم للحكام في بيئة هادئة ومريحة .بالنسبة لألحداث البعيدة  ،يجب على
الفرق التقاط صور للروبوت الخاص بهم إلظهار الروبوت الخاص بهم للحكام كجزء من المقابلة عن بُعد.

ج .ستستغرق المقابلة  10دقائق على األقل.
د .خالل الدقائق الخمس األولى من المقابلة  ،تتاح للفرق الفرصة  ،بدون
مقاطعة .ال يُطلب من الفرق إعداد عرض تقديمي ولن يتم معاقبتهم إذا لم يكن لديهم عرض تقديمي ُمعد .لن تتلقى الفرق أكثر من  5دقائق لعرضها دون انقطاع.

ه .بعد الخمس دقائق  ،سيبدأ الحكام في طرح األسئلة على الفريق.
 .2تقييم أداء الروبوت في المسابقات التقليدية.
 .3يتابع الحكام بمقابالت إضافية في أثناء المنافسة .بالنسبة لألحداث البعيدة  ،سيتم تحديد موعد المقابلة الثانية مسبقًا.
 .4تقييم المحفظة الهندسية.
لن يتم تحديد أي جوائز بنا ًء على مقابلة الحكام فقط .يستخدم الحكام اإلرشادات الواردة في هذا القسم لتقييم كل فريق.
يجب على الفرق تقديم محفظة هندسية خاصة بهم  ،واستمارة تقديم الجوائز الخاصة بهم  ،واستمارة طلب مالحظات التحكيم إلى الحكام في بداية المقابلة ما لم يوجه مسؤولو
البطولة خالف ذلك .في األحداث عن بعد  ،سيقوم مدرب الفريق بتحميل هذه المواد باستخدام رابط تم توفيره لهم من قبل منظم البطولة
بعد مراجعة الحكام للمحفظة الهندسية المقدمة  ،وإكمال مقابالت الفريق المجدولة  ،وتقييم أداء الروبوت  ،يجتمعون لمراجعة تقييماتهم وإنشاء قائمة بأفضل المرشحين لجوائز
التحكيم المختلفة .قد يحتاج الحكام إلى مزيد من المناقشة مع الفرق
 9.4.1.1التغذية الراجعة للفرق
يجب على الفرق التي ترغب في تلقي التعليقات من الحكام إرسال نموذج طلب مالحظات التحكيم .سيجري الحكام مقابلة الفريق ومراجعة الوثائق المقدمة من الفريق .بعد
الحدث  ،سيتلقى المدرب  /الموجه للفريق نموذج مالحظات التحكيم الذي تم إكماله بواسطة حكام الحدث عبر البريد اإللكتروني.

يتم إكمال نموذج المالحظات من قبل القضاة مباشرة بعد المقابلة الرسمية.
 9.4.2جدول التحكيم
تتم مقابالت التحكيم في منطقة أو غرفة منفصلة بعيدًا عن الفرق األخرى وكذلك ضجيج المنافسة .تتبع الفرق الجدول الزمني الذي يحدد أوقات ومواقع مقابلة الفريق .في
بعض األحيان  ،قد تتلقى الفرق هذه المعلومات مقد ًما  ،ولكن في أغلب األحيان  ،ستتلقى الفرق هذه المعلومات عند تسجيل الوصول في صباح الحدث .بالنسبة لألحداث عن
بُعد  ،سيتلقى مدربو الفريق جدول تحكيم الفريق مسبقًا قبل الحدث.
بقدر اإلمكان  ،يجب أن تتعرف الفرق على مكان وكيفية إجراء التحكيم وأن تتيح الوقت الكافي للوصول إلى هناك .نتوقع أن تصل جميع الفرق إلى منطقة انتظار القضاة قبل
خمس دقائق من موعد مقابل ة التحكيم المقررة .هذا يساعدنا على استمرار الحدث في الوقت المحدد
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 9.4.3إعداد الفرق
يتم تشجيع الفرق على قراءة وفهم متطلبات لكل جائزة لتقييم مكانهم ضمن فئة الجائزة ومساعدتهم على تحديد أهداف أعلى .هذه اإلرشادات هي نفسها التي يستخدمها الحكام
خالل كل بطولة وفي بطوالتFIRST Tech Challenge World Championship.
يرجى االطالع على قسم فئات الجائزة في هذا الدليل لمتطلبات الجائزة وإلقاء نظرة على متطلبات المحفظة الهندسية حسب الجائزة للتأكد من أن المحفظة الهندسية للفريق تلبي
المعايير حسب الجائزة .يجب على الفرق حضور ورش عمل التحكيم وأيام التدريب إذا كانت متوفرة في منطقتهم .تساعد الممارسة على تقديم عرض تقديمي أفضل  ،ويمكن
أن تساعد الممارسة أمام اآلخرين الفريق على تحديد الفجوات في عرضهم التقديمي .يعد الحكم على أوراق التأمل الذاتي أداة أخرى يمكن للفرق استخدامها للتحضير لمقابلة
التحكيم الخاصة بهم.
أثناء مقابلة الفريق  ،يريد الحكام معرفة النقاط البارزة حول الفريق ؛ ما تعلمه الفريق خالل موسم المسابقة .والخبرات المكتسبة .يتم تقييم قدرات ممثلي الفريق لإلجابة على
األسئلة أو توضيح وظائف أو صفات تصميم الروبوت أثناء مقابلة الفريق .تحقق مع مدير البطولة لمعرفة ما إذا كان يمكن للموجهين والمدربين مشاهدة مقابلة الفريق .قد ال
يساهم الموجهون والمدربون في مقابالت التحكيم .يجب على الموجهين والمدربين أن يضعوا في اعتبارهم دائ ًما أن  FIRST Tech Challengeهو نشاط يركز على
الطالب .يتعلق األمر بمنح الطالب تجربة فريدة ومحفزة في جميع جوانب البرنامج.
 9.4.4إرشادات تقديم جائزة الفيديو
قد تختلف عملية التقديم لهذه الجائزة حسب البطولة .ال يتم تقديم جائزتي البوصلة والترقية في جميع األحداث .يرجى مراجعة مدير البطولة للحصول على التفاصيل .سيتم
إرسال مقاطع الفيديو الفائزة إلى  FIRSTواستخدامها للترويج للقيم األعلى لتحدي  FIRST Techيمكن للفرق أيضًا إرسال مقاطع الفيديو الترويجية الخاصة بهم
مباشرة ً إلى  FIRST؛ ومع ذلك  ،لن يتم الحكم على هذه الطلبات رسميًا .إذا كنت ترغب في إرسال مقطع الفيديو الترويجي إلى  ، FIRSTفالرجاء إرسال بريد إلكتروني
إلى  ftcteams@firstinsires.orgمع سطر الموضوع "ترويج فيديو الجائزة".
•يجب تقديم الفيديو قبل أسبوع على األقل من يوم البطولة .قد تختلف تعليمات إرسال مقاطع الفيديو من بطولة إلى أخرى .يرجى مراجعة مدير البطولة للحصول على
التفاصيل.
•يجب تقديم مقاطع الفيديو بتنسيق  AVIأو  WMVأو  MOVأو تنسيق أفضل .التقديم من خالل استخدام خدمة البث مثل يوتيوب غير مقبول .تذكر أنه قد يتم عرض
الفيديو الفائز على شاشة كبيرة أثناء حفل توزيع الجوائز .يجب أن تستخدم الفرق أفضل دقة متاحة لإلصدار النهائي.

•سيتم النظر في إرسال فيديو واحد فقط لكل فريق .قد ترسل الفرق مقاطع فيديو جديدة أو محدثة في كل دورة.
•يجب أن تحصل الفرق على إذن من مالكي حقوق الطبع والنشر للموسيقى المستخدمة في الفيديو وتوضيح ذلك في الفيديو الخاص بهم
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 9.5فئات الجوائز
تحتوي كل جائزة مدرجة أدناه على قائمة بالمتطلبات غير القابلة للتفاوض .يرجى مالحظة أن كل

جائزة لها مجموعة من المعايير المطلوبة .تم إدراج ®Gracious Professionalism
كأول معايير لكل جائزة .هذا مطلب إلزامي لكل جائزة FIRST Tech Challenge.
الفرق التي تتصرف بطريقة غير كريمة غير مؤهلة للنظر في أي جائزة في هذا الحدث.
تحتفي جائزة  Inspireبالفريق الذي يعتبر ،
في رأي الحكام  ،منافسًا قويًا في العديد من فئات
الجوائز .تعد موثوقية الروبوت أثناء مسابقة
الروبوت أحد جوانب هذه الجائزة  ،ولكنها ال
تحمل وزنًا أكبر من أي متطلبات أخرى.

 9.5.1جائزة اإللهام

تُمنح هذه الجائزة المح ٍّكمة للفريق الذي يجسد "تحدي" برنامج FIRST Tech
Challenge.الفريق الذي حصل على هذه الجائزة هو سفير قوي لبرامج  FIRSTونموذج
يحتذى به .هذا الفريق هو المنافس األول للعديد من الجوائز المح ٍّكمة األخرى وهو منافس كريم .يعتبر
الفائز بجائزة  Inspireمصدر إلهام للفرق األخرى  ،حيث يعمل مع Gracious
®Professionalismداخل وخارج الملعب .يشارك هذا الفريق خبراتهم وحماسهم
ومعرفتهم مع الفريق اآلخر والجهات الراعية ومجتمعهم والحكام .من خالل العمل كوحدة واحدة ،
سيكون هذا الفريق قد أظهر نجا ًحا في أداء مهمة تصميم وبناء الروبوت.
المعايير المطلوبة لجائزة اإللهام

•يُظهر الفريق االحترام واالحتراف اللطيف® لكل شخص يقابلونه في حدثFIRST Tech Challenge
•يعتبر الفريق منافسًا قويًا للعديد من جوائز التحكيم األخرى .تحتفل جائزة اإللهام بأقوى الصفات بين جميع الجوائز التي تم التحكيم عليها.
•الفريق هو سفير لبرامج  FIRSTحيث يعرضون ويوثقون عملهم في مجتمعهم.
•الفريق إيجابي وشامل  ،ويساهم كل عضو في الفريق في نجاح الفريق.
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية .يجب أن تتضمن المحفظة الهندسية محتوى هندسيًا ومعلومات الفريق وخطة الفريق .يجب أن تكون الحافظة الهندسية بأكملها عالية
الجودة ومنظمة جيدًا.

•تصميم الروبوت خالق ومبتكر  ،والروبوت يعمل بشكل موثوق في الميدان .يتواصل الفريق بشكل واضح مع الحكام حول تصميم الروبوت الخاص بهم واستراتيجيته.
•جلسة مقابلة الفريق مهنية وجذابة.
 9.5.2جائزة التفكير
إزالة المعوقات الهندسية من خالل التفكير اإلبداعي.
تُمنح هذه الجائزة المح ٍّكمة إلى الفريق التي تعكس الرحلة التي قام بها الفريق على أفضل نحو حيث اختبروا عملية التصميم الهندسي خالل اإلنشاء .المحتوى الهندسي داخل
المحفظة هو المرجع الرئيسي للحكام للمساعدة في تحديد الفريق األكثر استحقاقا .يجب أن يركز المحتوى الهندسي للفريق على مرحلة تصميم وبناء روبوت الفريق.
ستكون المعلومات التفصيلية اإلضافية التي تفيد الحكام في دفتر المالحظات الهندسي للفريق وستتضمن أوصافًا للعلوم والرياضيات األساسية لتصميم الروبوت واستراتيجيات
اللعبة  ،والتصاميم  ،وإعادة التصميم  ،والنجاحات  ،وفرص التحسين .الفريق ليس مرش ًحا لهذه الجائزة إذا كانت محفظته ال تتضمن محتوى هندسيًا.

المعايير المطلوبة لجائزة التفكير:
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•يُظهر الفريق االحترام واالحتراف اللطيف® لكل شخص يقابلونه في حدثFIRST Tech Challenge
•يجب أن تحتوي المحفظة الهندسية على محتوى هندسي .يمكن أن يتضمن المحتوى الهندسي إدخاالت تصف أمثلة على العلوم األساسية والرياضيات واستراتيجيات اللعبة
بطريقة موجزة.
•يجب أن تقدم المحفظة الهندسية أمثلة توضح أن الفريق لديه فهم واضح لعملية التصميم الهندسي بما في ذلك أمثلة للدروس المستفادة.
•يجب أن تلهم المحفظة الحكام برغبة في رؤية المحتوى الهندسي التفصيلي في دفتر المالحظات الهندسي.
•يعتبر تنسيق المحفظة أقل أهمية ولكنه يتيح للقضاة فهم تصميم الفريق والقدرات التنظيمية وهيكل الفريق العام.
•يمكن أن تشير المحفظة إلى تجارب محددة ودروس مستفادة ولكن يجب أن تحتوي على ملخص للوضع الحالي للفريق وتصميم الروبوت الخاص بهم.
ضا الخبرات والدروس المستفادة من التوعية باستخدام جداول موجزة للنتائج
•يمكن أن تلخص المحفظة أي ً
معايير مقترحة بقوة لجائزة التفكير:
•يجب على الفرق وضع إشارة أو توفير مرجع إلى  6إلى  8صفحات من دفتر الهندسة لدعم المحتوى الهندسي المتضمن في المحفظة الهندسية.
 9.5.3جائزة االتصال
ربط النقاط بين المجتمع  ،أوالً  ،وتنوع عالم الهندسة.
تُمنح هذه الجائزة المح ٍّكمة إلى الفريق الذي يرتبط معظمه بمجتمع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ) (STEMالمحلي .إن فريق  FIRSTالحقيقي هو أكثر من مجموع
دورا أساسيًا في نجاحهم .يتم تكريم الحاصل على هذه الجائزة لمساعدته المجتمع على فهم  FIRSTو FIRST Tech
أجزائه ويدرك أن إشراك مجتمع  STEMالمحلي يلعب ً
Challengeوالفريق نفسه .يسعى الفريق الحائز على جائزة اإلتصال بنشاط إلى توظيف المهندسين واستكشاف الفرص المتاحة في عالم الهندسة والعلوم والتكنولوجيا .هذا
الفريق لديه خطة فريق واضحة وقد حدد الخطوات لتحقيق أهدافهم.
المعايير المطلوبة لجائزة اإلتصال
•يُظهر الفريق االحترام واالحتراف اللطيف® لكل شخص يقابلونه في حدثFIRST Tech Challenge
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية.
•يجب أن تتضمن المحفظة خطة الفريق التي تغطي أهداف الفريق لتطوير مهارات أعضاء الفريق  ،والخطوات التي اتخذها أو سيتخذها الفريق للوصول إلى تلك األهداف.
أمثلة على ما يمكن أن تتضمنه الخطة هي الجداول الزمنية  ،والتواصل مع مجتمعات العلوم والهندسة والرياضيات والدورات التدريبية.
صا لكيفية اكتساب الفريق لموجهين جدد أو اكتساب معرفة وخبرة جديدة من موجه .يعد العمل مع الموجهين من موقع Mentor Matching
يجب أن تتضمن المحفظة ملخ ً
التابع لـ  FIRSTطريقة مقبولة للتعلم من الموجهين.
معايير مقترحة بشدة لجائزة اإلتصال :
•يقدم الفريق أمثلة واضحة لتطوير االتصاالت الشخصية أو االفتراضية مع األفراد في مجتمع الهندسة أو العلوم أو التكنولوجيا.
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•يشارك الفريق بنشاط مع المجتمع الهندسي لمساعدتهم على فهم  FIRSTو  FIRST Tech Challengeوالفريق نفسه.
 9.5.4جائزة كولينز
جلب األفكار العظيمة من المفهوم إلى الواقع.
تحتفل جائزة  Collins Aerospace Innovateبفريق يفكر خارج الصندوق ويتمتع بالبراعة واإلبداع واالبتكار لجعل تصاميمهم تنبض بالحياة .تُمنح هذه الجائزة
ابتكارا وإبداعًا ألي مكونات محددة في المسابقة .تشمل عناصر هذه الجائزة التصميم األنيق والمتانة والتفكير "خارج
المح ٍّكمة للفريق الذي يمتلك حل تصميم الروبوت األكثر
ً
الصندوق" المتعلق بالتصميم .قد تتناول هذه الجائزة تصميم الروبوت بأكمله أو مجموعة فرعية ملحقة بالروبوت .يجب أن يعمل المكون اإلبداعي باستمرار  ،ولكن ليس من
صا لتصميم روبوت الفريق ليكون
الضروري أن يعمل الروبوت طوال الوقت أثناء المباريات حتى يتم النظر في هذه الجائزة .يجب أن تتضمن المحفظة الهندسية للفريق ملخ ً
مؤهالً للحصول على هذه الجائزة .يجب أن تصف كيف توصل الفريق إلى الحل.
المعايير المطلوبة لجائزة كولينز :

•يُظهر الفريق االحترام واالحتراف اللطيف® لكل شخص يقابلونه في حدثFIRST Tech Challenge
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية.
•يجب أن تتضمن المحفظة الهندسية أمثلة على المحتوى الهندسي للفريق توضح كيفية وصول الفريق إلى حل التصميم الخاص بهم.
•يجب أن يكون الروبوت مبدعًا وأنيقًا وفريدًا في تصميمه.
مستقرا وقويًا ويعمل بموثوقية.
•يجب أن يكون المكون اإلبداعي
ً
 9.5.5جائزة التحكم
إتقان ذكاء الروبوت.
تحتفي جائزة التحكم بالفريق الذي يستخدم أجهزة االستشعار والبرمجيات لزيادة وظائف الروبوت في الميدان .تُمنح هذه الجائزة للفريق الذي يوضح التفكير االبتكاري لحل
تحديات اللعبة مثل التشغيل المستقل أو تحسين األنظمة الميكانيكية باستخدام التحكم الذكي أو استخدام المستشعرات لتحقيق نتائج أفضل .يجب أن يعمل عنصر التحكم باستمرار
في الميدان .يجب أن تحتوي المحفظة الهندسية للفريق على ملخص للبرنامج وأجهزة االستشعار والتحكم الميكانيكي  ،ولكن من المحتمل أال تتضمن نس ًخا من الكود نفسه.
المعايير المطلوبة لجائزة التحكم

•يُظهر الفريق االحترام واالحتراف اللطيف® لكل شخص يقابلونه في حدثFIRST Tech Challenge
•يجب أن يتقدم الفريق بطلب للحصول على جائزة التحكم عن طريق ملء نموذج تقديم جائزة التحكم  ،الموجود في الملحق هـ .يجب أال يتجاوز نموذج إرسال جائزة التحكم
صفحتين.

•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية .يجب أن تتضمن المحفظة الهندسية محتوى هندسيًا يوثق مكونات التحكم.
•يجب أن تعزز مكونات التحكم وظائف الروبوت في ساحة اللعب.
معايير مقترحة بشدة لجائزة التحكم

•يتم تشجيع تقنيات البرمجيات المتقدمة والخوارزميات.
•يجب أن تعمل مكونات التحكم بشكل موثوق.
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•يمكن تضمين معلومات تفصيلية إضافية في دفتر المالحظات الهندسي للفريق
إن توثيق التعلم من الفشل  -ما الذي لم ينجح
 وفهم كيفية تحسين عملية تصميم الفريقهو ما نقوم بتقييمه

•الدروس المستفادة من الفريق حول ما جربوه وما لم ينجح فيما يتعلق بأجهزة االستشعار واألجهزة
والخوارزميات والرمز
تختلف جائزة التحكم عن الجوائز األخرى ألنه يجب على الفريق التقدم لهذه الجائزة .يجب على الفريق
المتقدم لهذه الجائزة أن يسلم استمارة تقديم جائزة التحكم إلى الحكام في الحدث .تركز هذه الجائزة على قدرة
الفريق على برمجة روبوت يمكنه تنفيذ المهام بشكل موثوق وفعال أثناء لعب المباراة  ،بطريقة تحسن من
قدرته على التسجيل أثناء المباراة.

يجب أن يبحث القضاة عن:
•ما هي أجهزة االستشعار واألجهزة التي يستخدمها الفريق على الروبوت؟ ما الذي نجح  ،وما الذي لم ينجح
ولماذا.

•ما هي الخوارزمية أو الكود الذي برمج الفريق الروبوت به ؛ ما الذي نجح  ،وما الذي لم ينجح  ،ولماذا.
•يجب على الحكام االنتباه إلى البرنامج وعملية التصميم .تعتبر عملية التصميم أكثر أهمية من الكود نفسه
يجب على الفرق ملء نموذج إرسال جائزة التحكم وإرساله

يجب وضع معلومات التحكم اإلضافية في دفتر المالحظات الهندسي.
 9.5.6جائزة التحفيز
تحفيز اآلخرين على احتضان ثقافة FIRST

يتبنى هذا الفريق ثقافة  FIRSTويظهر بوضوح ما يعنيه أن تكون فريقًا .تحتفي هذه الجائزة الحاكمة بالفريق الذي يمثل جوهر مسابقة FIRST Tech Challenge
من خالل االحتراف الكريم والحماس العام للفلسفة الشاملة لـ  FIRSTوما يعنيه أن تكون فريق .هذا هو الفريق الذي يبذل جهدًا جماعيًا لجعل  FIRSTمعروفًا في جميع
أنحاء مدرستهم ومجتمعهم  ،ويحفز اآلخرين على تبني ثقافةFIRST.
المعايير المطلوبة لجائزة التحفيز
يظهر الفريق االحترام والكرم االحتراف ®
لكل شخص يقابلونه في حدثFIRST Tech Challenge
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية .يجب أن تتضمن خطة تنظيم الفريق ،
والتي يمكن أن تصف أهدافهم المستقبلية والخطوات التي سيتخذونها للوصول إلى تلك األهداف.
أمثلة على ما يمكن أن تتضمنه الخطة هي هوية الفريق  ،وأهداف االستدامة ،
والجداول الزمنية  ،والتواصل  ،والشؤون المالية  ،وأهداف خدمة المجتمع.

عند القيام بالتوعية المجتمعية  ،يجب أن تكون
الفرق مستعدة للتحدث عن  FIRSTونشر
الوعي بالبرنامج.

•الفريق هو سفير لبرامجFIRST
•يمكن للفريق شرح المساهمات الفردية لكل عضو في الفريق  ،وكيف تنطبق هذه على النجاح العام للفريق.
معايير مقترحة بشدة لجائزة التحفيز
•يشارك الفريق ككل في العرض التقديمي  ،ويتفاعل بنشاط مع الحكام
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•يظهر الفريق نه ًجا إبداعيًا للمواد التي تسوق فريقهم
•يمكن للفريق أن يُظهر بوضوح التوظيف الناجح لألشخاص الذين لم يكونوا نشطين بالفعل في المجتمع .
•يمكن للفريق أيضًا تلخيص الخبرات والدروس المستفادة من التوعية
9.5.7جائزة التصميم
التصميم الصناعي في أفضل حاالته.
تقديرا لعناصر تصميم الروبوت الوظيفية والجمالية .تُمنح جائزة التصميم للفرق التي تدمج عناصر التصميم الصناعي في الحلول الخاصة بهم .يمكن
تُمنح هذه الجائزة
ً
مظهرا أنيقًا أو أن تكون مزخرفة بطبيعتها أو تعبر بطريقة أخرى عن إبداع الفريق .يجب أن يكون الروبوت
لعناصر التصميم هذه أن تبسط مظهر الروبوت من خالل إعطائه
ً
متينًا ومصم ًما بكفاءة وأن يتصدى لتحديات اللعبة بفعالية.
المعايير المطلوبة لجائزة التصميم:
•يُظهر الفريق االحترام واالحتراف اللطيف® لكل شخص يقابلونه في حدثFIRST Tech Challenge
•يجب على الفريق تقديم محفظة هندسية يتضمن محتوى هندسيًا يمكن أن يكون صور  CADأو رسومات روبوت للتصميم العام للفريق و  /أو مكوناته
•يقوم الفريق أيضًا بتوثيق وتنفيذ مبادئ التصميم الصناعي القوية  ،وتحقيق التوازن بين الشكل والوظيفة والجماليات.
معايير مقترحة بقوة لجائزة التصميم:
•يميز الروبوت نفسه عن اآلخرين بتصميمه الجمالي والوظيفي.
•أساس التصميم مدروس جيدًا (أي اإللهام  ،الوظيفة  ،إلخ).
•تصميم الروبوت فعال ومتسق مع خطة الفريق واستراتيجيته.
 9.5.8جائزة الترقية – اختياري -
هذه الجائزة التي تم الحكم عليها اختيارية وال يجوز منحها في جميع البطوالت .سيكون لدى الحكم الخاص بك معلومات حول التحكيم لهذه الجائزة.
تُمنح جائزة الترقية للفريق األكثر نجا ًحا في إنشاء رسالة فيديو مقنعة للجمهور مصممة لتغيير ثقافتنا واالحتفال بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .يجب أن ترسل
الفرق فيديو إعالن الخدمة العامة لمدة دقيقة واحدة بنا ًء على موضوع هذا الموسم.
قد يفوز الفريق بجائزة الترويج مرة واحدة فقط في حدث على مستوى البطولة ومرة واحدة فقط في حدث المستوى التأهيلي.
موضوع الموسم :2021-2020

"لماذا تعمل  FIRST Tech Challenge؟"
المعايير المطلوبة لجائزة الترويج:
•يجب أن يستوفي الفيديو المعايير التالية:
 oيجب أن يتبع الفيديو معايير العالمة التجارية والتصميم.
 oال يمكن أن يكون الفيديو أطول من  60ثانية.
 oيجب أن يكون الفيديو عالي الجودة  ،حيث يمكن استخدامه الحقًا للترويج لـFIRST.
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 oيجب أن يتمتع الفريق بحقوق الموسيقى المستخدمة في الفيديو.
 oيجب إدراج الموسيقى في اعتمادات الفيديو
. oيجب أن يكون للفيديو قيمة إنتاج قوية.
 oيجب تقديم الفيديو قبل الموعد النهائي المحدد من قبل مدير البطولة.
•يجب على الفريق تقديم مقطع فيديو مدروس ومؤثر يجذب الجمهور.
•مطلوب اإلبداع في تفسير الموضوع السنوي.
•اتبع إرشادات تقديم جائزة الفيديو.
 9.5.9جائزة البوصلة (اختياري)
منارة ورائد في رحلة تحدي FIRST Tech
هذه الجائزة التي تم الحكم عليها اختيارية وال يجوز منحها في جميع البطوالت .سيكون لدى الحكم الخاص بك معلومات حول التحكيم لهذه الجائزة.
تُمنح جائزة البوصلة للمدرب أو الموجه البالغ الذي قدم توجي ًها ودع ًما متميزين للفريق على مدار العام ويوضح للفريق معنى أن تكون محترفًا كريما .سيتم اختيار الفائز
بجائزة البرصلة من المرشحين الذين تم ترشيحهم من قبل أعضاء فريق طالب  ، FIRST Tech Challengeعبر تقديم فيديو  60-40ثانية .يجب أن يبرز الفيديو كيف
ساعدهم معلمهم في أن يصبحوا فريقًا مله ًما .نريد أن نسمع ما يميز المدرب.
المعايير المطلوبة لجائزة البوصلة:
•يجب أن يستوفي الفيديو المعايير التالية:
 oيجب أن يتبع الفيديو معايير العالمة التجارية والتصميم
 oال يمكن أن يكون الفيديو أطول من  60ثانية.
 oيجب أن يكون الفيديو عالي الجودة  ،حيث يمكن استخدامه الحقًا للترويج لـ FIRST
 oيجب أن يحصل الفري ق على إذن من مالكي حقوق الطبع والنشر للموسيقى المستخدمة في الفيديو.
 oيجب إدراج الموسيقى في اعتمادات الفيديو.
oيجب تقديم الفيديو قبل الموعد النهائي المحدد من قبل مدير البطولة.
•يسلط الفيديو الضوء على مساهمة المدرب في الفريق ويوضح ما يميز المدرب عن غيره.
•اتبع إرشادات تقديم جائزة الفيديو.
 9.5.10جائزة القضاة
هذه الجائزة التي تم الحكم عليها اختيارية وال يجوز منحها في جميع البطوالت .سيكون لدى الحكم الخاص بك معلومات حول التحكيم لهذه الجائزة.
أثناء المسابقة  ،قد تلتقي لجنة التحكيم بفريق تستحق جهوده الفريدة أو أداؤه أو ديناميكياته التقدير  ،ولكنها ال تتناسب مع أي من فئات الجوائز الحالية .للتعرف على هذا الفريق
الفريد  ،تقدم  FIRSTجائزة الحكام القابلة للتخصيص .قد تختار لجنة التحكيم فريقًا ليتم تكريمه  ،باإلضافة إلى اسم جائزة الحكام .تُمنح جائزة الحكام للفريق لجهودهم المتميزة
ولكنها ال تدخل في معايير التقدم.
 9.5.11جائزة أفضل فريق
الفرق المصنفة من  1إلى ( 6في البطوالت التي تضم  22فريقًا أو أكبر)  ،أو الفرق المصنفة من  1إلى ( 4في البطوالت التي تضم  21فريقًا أو أقل).
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 10.0جائزة دينز
ً
تميزا في  ، FIRSTترعى عائلة  Kamenجائزة لطالب الصفين العاشر والحادي عشر المختارين
في محاولة للتعرف على قيادة وتفاني طالب المدارس الثانوية األكثر
المعروفين باسم  FIRST Robotics CompetitionوFIRST Tech Challenge Dean’s List.
على غرار الفائزين بجوائز االستحقاق الوطنية المرموقة  ،هناك ثالث (" )3فئات" من

طالب جائزةFIRST Dean’s List:
1.قائمة دينز في الدور نصف النهائي  -تتألف من اثنين ( )2من الطالب في السنة الدراسية للصف العاشر أو الحادي عشر يتم ترشيحهم من قبل كل فريق.
2.التصفيات النهائية لقائمة دينز  -تتألف من الطالب ( ، 3 ، 2أو  ، 4حسب المنطقة) المختارين في كل بطولة والية  /مناطق.
3.الفائزون بقائمة  FIRST Dean -تتألف من عشرة ( )10طالب مسابقة  FIRST Roboticsوعشرة ( )10طالب  FIRST Tech Challengeالذين تم
اختيارهم من المتسابقين النهائيين لقائمة  FIRST Deanفي بطولةFIRST.
الطالب الذين حصلوا على جائزة  FIRST Dean’s Listكمتأهلين لنصف النهائي أو نهائي أو فائز  ،هم أمثلة رائعة لقادة الطالب الذين قادوا فرقهم ومجتمعاتهم لزيادة
ً
وإنجازا  ،سيستمر هؤالء األفراد  ،بعد حصولهم على الجائزة  ،كقادة عظماء وخريجين
الوعي بـ  FIRSTورسالتها .لقد حقق هؤالء الطالب أيضًا خبرة فنية شخصية
وطالب ومدافعين عن FIRST
أعربت الكليات المرموقة عن اهتمامها الكبير بلقاء الفائزين بجوائز  ، FIRST Dean’s Listوتأمل  FIRSTأن يستفيد كل فريق من الفرصة لترشيح الطالب األكثر
ً
تأهيال ليكونوا أول مرشحين لقائمة دينز!

لمزيد من المعلومات حول جائزة  ، Dean’s Listولمعرفة الفائزين السابقين في  ، FIRST Tech Challengeيرجى زيارة موقعنا على الويب !
http://www.firstinspires.org/Robotics/ftc/deans-list
 10.1األهلية

يمكن لكل فريق  FIRST Tech Challengeال ُمسجَّل إرسال ما يصل إلى اثنين ( )2من الطالب كمرشحين نصف نهائي لجائزةFIRST Dean’s List.
•يجب أن يكون الطالب في السنة الثانية (الصف  )10أو المبتدئين (الصف  )11ليكونوا مؤهلين للحصول على هذه الجائزة.
مالحظة :بالنسبة لمناطق العالم التي ال تستخدم مستويات الصف مثل هذه لتحديد سنوات
التعليم المدرسي :هذه الجائزة مخصصة للطالب الذين يبعدون سنتين ( )2إلى ثالث ( )3سنوات عن دخول الكلية أو الجامعة .الطالب الذين سيحضرون الكلية أو الجامعة في
العام الدراسي المقبل غير مؤهلين .سيُطلب من المرشدين تحديد سنة التخرج أثناء عملية الترشيح.

•يجب على المدرب أو الموجه الذي يرشح الطالب (الطالب) تقديم مقال يشرح سبب حصول الطالب على هذه الجائزة .يجب أن يكون المقال  4000حرف أو أقل.
 10.2المعايير

يجب أن تتضمن معايير اختيار قائمة دينز  ،على سبيل المثال ال الحصر:
•إظهار القيادة وااللتزام بالقيم األساسية األولى
•الفعالية في زيادة الوعي بـ  FIRSTفي مدرستهم ومجتمعهم

•االهتمام والشغف بالتزام طويل األمد تجاهFIRST
•المساهمة الفردية الشاملة لفريقهم
•الخبرة الفنية والشغف
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•ريادة األعمال واإلبداع
•القدرة على تحفيز أعضاء الفريق وقيادتهم
 10.3ترشيحات جائزة دينز
توجد تعليمات محددة حول كيفية تقديم ترشيحات قائمة دينز .هناك مجموعتان من التعليمات  ،دليل ترشيح قائمة العميد  -الواليات المتحدة  ،ودليل ترشيح قائمة العميد -
دولي .يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت للحصول على نسخة من األدلة  ،والتي توفر معلومات متعمقة حول قائمة العميد  ،والمساعدات خطوة بخطوة إلكمال الترشيحات
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الملحق " أ " الموارد
نموذج األسئلة واإلجابات
https://ftcforum.firstinspires.org/
 يجب أن يكون لديك اسم،  إلرسال سؤال جديد.يمكن ألي شخص تصفح األسئلة واألجوبة في نموذج األسئلة واألجوبة الخاص بـ ®مسابقة التحدي التقني بدون كلمة مرور
.مستخدم وكلمة مرور لنظام األسئلة واألجوبة لفريقك
.

كتيب المسابقة
الجزء األول والثاني هنا
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info

فريق دعم ما قبل المسابقة
Phone: 603-666-3906
Mon – Fri
8:30am – 5:00pm
Email: Firsttechchallenge@firstinspires.org

مواقع الويب
www.firstinspires.org - FIRST homepage
FIRST Tech Challenge Page – For everything FIRST Tech Challenge.
FIRST Tech Challenge Event Schedule – Find FIRST Tech Challenge events in your area.

وسائل التواصل اإلجتماعي
FIRST Tech Challenge Twitter Feed - If you are on Twitter, follow the FIRST Tech Challenge Twitter feed for news
updates.
FIRST Tech Challenge Facebook page - If you are on Facebook, follow the FIRST Tech Challenge page for
news updates.
FIRST Tech Challenge YouTube Channel – Contains training videos, game animations, news clips, and more.
FIRST Tech Challenge Blog – Weekly articles for the FIRST Tech Challenge community, including outstanding
volunteer recognition
FIRST Tech Challenge Team Email Blasts – contain the most recent FIRST Tech Challenge news for teams.

التغذية الراجعة
 فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى،  إذا كانت لديك أية مالحظات حول هذا الدليل.نحن نسعى جاهدين إلنشاء أدلة بأفضل ما يمكن
firsttechchallenge@firstinspires.org
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الملحق " ب " قائمة فحص الروبوت
رقم الفريق  :ـــــــــــــــــــــــــــــ

<I7>a
>RG02
><RG02

Ins
p.

><I7

فحص حجم الروبوت

Te
am

 #القاعدة

حالة الروبوت  :ناجح \ راسب

يتم تقديم الروبوت عند التفتيش بجميع اآلليات (بما في ذلك جميع مكونات كل منها
اآللية) والتكوينات والديكورات التي سيتم استخدامها على الروبوت أثناء المنافسة
اختبر الروبوت بشكل منفصل في جميع تكوينات البداية الفريدة (اإلعداد قبل المباراة).
يتناسب الروبوت مع أداة التحجيم دون ممارسة قوة ال داعي لها على جوانب وأعلى أداة التحجيم
يتم إرفاق ملصق تحذير حركة الروبوت إذا تحركت محركات مؤازرة أثناء تهيئة الروبوت

قواعد الروبوت العامة
 #القاعدة
 <RG01>a&bال يحتوي الروبوت على أي مكونات يمكن أن تلحق الضرر بملعب اللعب أو الروبوتات األخرى

✔ ✔

<RG01>c
<RG01>d
<RG01>e
<RG01>f&g
<RG01>h
<RG01>i
<RG01>j
<RG01>k
<RG01>l
><RG04
><RG05

ال يحتوي الروبوت على مواد خطرة
ال يشكل الروبوت أي خطر غير ضروري واضح للتشابك
ال يحتوي الروبوت على حواف أو زوايا حادة
ال يحتوي الروبوت على مواد حيوانية أو سائلة أو هالمية
ال يحتوي الروبوت على مواد قد تتسبب في تأخير اللعبة
ال يحتوي الروبوت على عناصر تعمل على وصل إطار الروبوت كهربائيًا إلى ميدان اللعب
ال يحتوي الروبوت على أجهزة غاز مغلقة
ال يحتوي الروبوت على أجهزة هيدروليكية
ال يحتوي الروبوت على آليات تعتمد على الفراغ
رقم الفريق مرئي من جانبين على األقل ويلبي المتطلبات
عالمات التحالف موجودة وتفي بالمتطلبات
الطاق ة التي يستخدمها الروبوت (أي المخزنة في بداية المباراة) يجب أن تأتي فقط من المصادر

><RG07

الروبوت غير قادر على إطالق مكوناته الخاصة

 #القاعدة
><RM01
><RM02

قواعد المواد واألجزاء الميكانيكية للروبوت
جميع ا لمكونات الموجودة على الروبوت هي من مواد خام مسموح بها

✔ ✔

 #القاعدة

قواعد المواد واألجزاء الكهربائية للروبوت
تم تثبي ت مفتاح الطاقة الرئيسي بشكل صحيح  ،وتم تسميته  ،ويمكن الوصول إليه بسهولة  ،ومرئيًا

✔ ✔

><RG06

><RE01
><RE02
><RE03
)<RE05>a(i
><RE04

<RE05>a

يتم توصيل جميع البطاريات بإحكام بالروبوت في مكان لن يتم فيها
االتصال مع الروبوتات األخرى أو ميدان اللعب
توجد حزمة بطارية رئيسية واحدة ( )1للروبوت من النوع المعتمد على الروبوت وهي صحيحة و
 REV Control Hubأو REV Expansion Hub
في حالة وجودها  ،يجب عدم استبدال الصمامات بصمامات ذات تصنيف أعلى مما تم تركيبه في األصل
أو طبقا ً لمواصفات المصنع .الصمامات القابلة لالستبدال تستخدم مرة واحدة فقط
يتم تشغيل األجهزة اإللكترونية المسموح بها عن طريق منافذ الطاقة الموجودة في من REV Expansion Hubو REV Control
Hub
باستثناء ما هو مذكور في  <RE05> a & bو > <RE12و><RE13

يتم تشغيل  REV Expansion Hubو  /أو  REV Control Hubبواسطة بطارية الروبوت الرئيسية.
)<RE05>a(i
تعمل وحدات التحكم في المحرك  REV SPARKالصغيرة بواسطة بطارية الروبوت الرئيسية.
)<RE05>a(ii
) <RE05>a(iiiقد تتلقى أجهزة االستشعار المسموح بها الطاقة فقط من REV Expansion Hubو REV Control Hub
مصادر الضوء بما في ذلك مصابيح  LEDليست مركزة أو موجهة بأي شكل من األشكال
)<RE05>a(iv
><RE13
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)<RE05>a(v
><RE14
<RE05>b
><RE06
><RE08
><RE09
><RE10
><RE11
><RE12
<RE15>f

أجهزة تسجيل الفيديو  ،في حالة استخدامها  ،تعمل بالطاقة بواسطة بطارية داخلية والسلكي خاص بها
وتم إيقاف تشغيل القدرة على االتصال
يتم تشغيل جهاز ( Robot Controller Androidإذا تم استخدامه) بواسطة بطاريته الداخلية أو بواسطة الجهاز المدمج
فيREV Expansion Hub
واحد من REV Control Hub
من الممكن اضافة واحد من منREV Expansion Hub
أجهزة التحكم في المحرك والمؤازرة الوحيدة المسموح بها هي :من REV Expansion Hubو REV Control Hub
وحدة الطاقة  REVالمؤازرة  ،وحدة التحكم في المحرك  ، REV Spark Miniووحدة التحكم في محركVEX 29
ال يحتوي الروبوت على أكثر من ثمانية ( )8محركات  DCمن النماذج المسموح بها.
ال يحتوي الروبوت على أكثر من اثني عشر ( )12سيرفو .يجب أن تكون متوافقة مع المرفق
REV Expansion Hubأو  REV Control Hubأو  REV Servo Power ModuleأوVEX Motor Controller 29
وال تتجاوز مواصفات الشركة المصنعة لوحدة التحكم.
يحتوي الروبوت على أجهزة استشعار مسموح بها فقط وهي متصلة فقط بـREV Expansion Hub
أوREV Control Hub
ً
ترميزا لونيًا متسقًا مع استخدام ألوان مختلفة
يجب أن تستخدم أسالك التحكم في الطاقة والمحرك
الموجب (أحمر  ،أبيض  ،بني  ،أو أسود مع شريط) وسالب  /عام (أسود أو أزرق)

<RE15>k

أسالك الطاقة  ،والتحكم في المحرك  ،وأجهزة االستشعار  ،هي الحجم الصحيح.
إذا تم وصل األجهزة اإللكترونية بإطار الروبوت  ،فإن الطريقة الوحيدة المعتمدة هي
حزام الوصل المقاوم من  .REVإذا لزم األمر  ،محول  REV Robotics Anderson PowerpoleإلىXT30
قد يتصل بشريط التأريض المقاوم .ال توجد أحزمة أو كابالت تأريض أخرى مسموحة

><RE16

يمكن تعديل األجهزة الكهربائية واإللكترونية المعتمدة لجعلها أكثر قابلية لالستخدام ؛
ال يجوز تعديلها داخليًا أو بأي طريقة تؤثر على سالمتهم

<RE15>i

 #القاعدة
><I7

اختبار تلف العجلة  /المداس  -اختياري
الروبوت لم يتلف ساحة اللعب

التعليق (التعليقات) العام أو سبب (أسباب) الفشل (إن وجد):

____________________________
مفتش الروبوت
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الملحق " ج " قائمة فحص الميدان
رقم الفريق  :ـــــــــــــــــــــــــــــ
 #القاعدة
><C06

حالة الميدان  :ناجح \ راسب
أعضاء فريق القيادة موجودون

✔

مدرب (مطلوب)  ،سائق ( 1مطلوب) ؛ سائق ( 2اختياري) ؛ العب بشري (اختياري)

 #القاعدة
قواعد أجهزة محطة السائق ووحدة تحكم الروبوت
تتكون  Driver Stationمن جهاز  Androidواحد هو أحد النماذج التالية
><RE07
Motorola Moto G 2nd Generation, Motorola Moto G 3rd Generation, Motorola Moto G4 Play,
<RE17>a
Motorola Moto G5, Motorola G5 Plus, Motorola Moto E4, Motorola Moto E5, or Motorola Moto E5
Play
جهاز ( Robot Controller Androidفي حالة استخدامه) هو أحد النماذج التالية
Motorola Moto G 2nd Generation, Motorola Moto G 3rd Generation, Motorola Moto G4 Play,
Motorola Moto G5, Motorola G5 Plus, Motorola Moto E4, Motorola Moto E5, Motorola Moto E5
Play.
><RE07
ال تتصل واجهة  USBالخاصة بالجهاز إال بمحور توسيع  REVأو محورUSB.
ال يتم توصيل واجهة  USBلجهاز  Androidفي  Driver Stationإال إما بكابل  USBصغير إلى كابلOTG
<RE17>b
أو مجموعة من الكابالت المتصلة بلوحة وصل  USBواحدة أو لوحة ألعاب واحدة.
 <RE17>cال يوجد أكثر من واحد (USB )1لبطارية اضافية متصلة بـمحطة الالعب
ال تتكون  Driver Stationمن أكثر من اثنين من لوحات األلعاب المسموح بها
<RE17>a&d
)(Logitech F310, Xbox 360, wired Sony DualShock 4 for PS4, or Etpark Wired Controller for PS4

✔

 <RE17>eيجب أن تكون شاشة العرض التي تعمل باللمس لمحطة الالعب متاحة ومرئية للموظفين الميدانيين.
 #القاعدة
><RS03
><RS03
><RS03

قواعد برنامج ) Driver Station (DSو)Robot Controller (RC
نظام التشغيل  Androidيلبي المتطلبات للجيل الثاني  Motorola Moto Gو
الجيل الثالث من  Motorola Moto G -اإلصدار  6.0أو أعلى .جميع أجهزة  Androidاألخرى المسموح بها اإلصدار  7.0أو أعلى
نظام التشغيل ( REV Control Hubإذا تم استخدامه) هو اإلصدار  1.1.1أو أعلى.
إصدار البرنامج الثابت ( REV Expansion Hubإذا تم استخدامه) هو  1.8.2أو أعلى.

><RS07

تم تعيين هواتف  Androidعلى وضع الطائرة  ،وتم تشغيل  ، Wi-Fiوإيقاف تشغيلBluetooth.
(REV Control Hubإذا تم استخدامه) تم تشغيل  ، Wi-Fiوتم إيقاف تشغيل  Bluetoothوكلمة المرور
تختلف عن القيمة االفتراضية للمصنع "كلمة المرور

><RS09

أجهزة  Androidغير متصلة بأي شبكات محلية.
تتم تسمية هاتف (هواتف)  Androidو ( REV Control Hubإذا تم استخدامها) برقم الفريق الرسمي
متبوعًا بـ  –DSأو –RC

><RS07

><RS01

DS RC

NA

تم تذكر ازالة جميع مجموعات  Wi-Fi Directواتصاالت  Wi-Fiعلى أجهزةAndroid
><RS03
><RS09
><RS06
><RS05
><C14
 #القاعدة
><RS04

تطبيقات  DSو  RCهي اإلصدار  6.0أو أعلى  ،ولدى تطبيقي  DSو  RCنفس اإلصدار
يتم االتصال بين الروبوت ومحطة الالعب فقط من خالل  RCوDS
التطبيقات او االتصال خارج النطاق غير مسموح به
تستخدم  Driver Stationتطبيق  FTC Driver Stationالرسمي للتحكم في الروبوت.
تطبيق  FTC Robot Controllerعلى هاتف ( Androidإذا تم استخدامه) هو التطبيق االفتراضي  ،و
يتم تشغيل التطبيق  ،وال تظهر أي رسائل أخرى.
تم ضبط  Robot Controllerعلى قناة  Wi-Fiالصحيحة (إذا كانت المنافسة مطلوبة).
تم التحقق من عملية الروبوت في ساحة اللعب
جهاز التحكم اآللي يتصل بمحطة الالعب.
يقوم الروبوت بالتبديل بين التشغيل المستقل والتشغيل الذي يتحكم فيه السائق بشكل صحيح.
يبدأ الروبوت ويتوقف عندما تأمره محطة الالعب.
عند الضغط على زر التوقف في محطة الالعب  ،يعمل الروبوت ويوقفه.
يتفهم الفريق كيفية تعطيل الروبوت الخاص به  ،إذا طلب منه الحكم ذلك.
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 #القاعدة

><RG05

معلومات عملية االنتظار في ساحة اللعب
يتفهم الفريق أن تغييرات البرامج غير مسموح بها في منطقة قائمة االنتظار.
يفهم الفريق أن جدول المباريات هو مجرد تقدير .قد تبدأ المباريات قبل أو
بعد الوقت المحدد .تقع على عاتق الفريق مسؤولية مراقبة تغييرات الجدول الزمني والظهور
عند الحاجة.
يعرف الفريق أنهم مسؤولون عن إرفاق عالمة التحالف الموردة من قبل الفريق على
جوانب الروبوت الخاص بهم قبل االقتراب من ساحة المنافسة.

التعليقات العامة أو سبب (أسباب) الفشل (إن وجد)

___________________________
مفتش الميدان
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الملحق " د " جائزة التحكيم  -تعليمات التقديم
للنظر في جائزة التحكم التي ترعاها شركة  ،Inc. ، Armيجب على الفرق إرسال نموذج إرسال جائزة التحكم .في هذا النموذج تحدد الفرق وتلخص عناصر التحكم الرئيسية
التي تجعل الروبوت فريدًا .تم تضمين وصف لإلجراءات الرئيسية التي يمكن مالحظتها للقضاة للبحث عنها باإلضافة إلى استخدام المستشعر والخوارزمية التي تجعل كل ذلك
ممكنًا .سيستخدم الحكام هذا النموذج لتقييم تصاميم التحكم وكذلك عند مراقبة الروبوتات في ميدان المنافسة.
عادة ً ما يتم احتواء المعلومات الواردة في هذا النموذج في صفحة واحدة  ،مع عدم إرسال أكثر من صفحتين ( .)2أهداف مستقلة
ضع قائمة باإلجراءات العامة التي يستطيع الروبوت إتمامها .يجب أن تتض من هذه اإلجراءات تسجيل النقاط باإلضافة إلى عمليات تحديد المواقع والعمليات الدفاعية األخرى.
ليس على الروبوت أن ينجز كل هذه األشياء في كل برنامج ولكن يجب إثباته في برنامج مستقل واحد على األقل.
أجهزة االستشعار المستخدمة
ضع قائمة بالمستشعرات المستخدمة للتحكم في الروبوت ووصف موجز لكيفية استخدامها.
الخوارزميات الرئيسية
ضع قائمة بالخوارزميات األساسية التي تجعل الروبوت فريدًا أو حيويًا لنجاحه في الميدان .تعتبر الخوارزميات المعقدة أو الفريدة بشكل خاص أو تلك التي تدمج استخدام
أجهزة استشعار متعددة مرشحة جيدة لتسليط الضوء عليها هنا.
تحسينات يتحكم فيها السائق
أدرج أي عناصر تحكم متقدمة يتم استخدامها خالل فترة التحكم في الالعب لتحسين األداء .قد يشمل ذلك عمليات إرسال اإلشارات عند اكتشاف حالة معينة في الميدان  ،أو
وظائف اإلكمال التلقائي  ،أو خوارزميات الحماية من الفشل  ،أو مجرد أي تحسينات تجعل التحكم في الروبوت أسهل أو أكثر كفاءة للسائق.
مخططات البرامج المستقلة
بالنسبة للعمليات المستقلة  ،يجب على الفرق رسم المسار النموذجي الذي يسلكه الروبوت وتسميته .تحدد النقاط المصنفة اإلجراءات الرئيسية التي يمكن مالحظتها التي يقوم
بها الروبوت .لكل نقطة معنونة  ،يجب مالحظة وصف موجز لما يحدث (انظر المثال أدناه) .صف بشكل خاص تلك العمليات الرئيسية حيث يتم إجراء تعديالت لضمان أداء
دقيق وقابل للتكرار.
بالنسبة إلى الفرق ذات البرامج المستقلة المتعددة  ،ليس من الضروري توثيق كل برنامج في ورقة منفصلة .إنها وثيقة كافية للبرامج األكثر استخدا ًما أو معقدة ومالحظة
الفروق للباقي.
معلومات موجزة إضافية (اختياري)
بالنسبة لتلك الفرق التي طورت العديد من ميزات التحكم المختلفة  ،فقد يرغبون في تقديم معلومات إضافية لمساعدة الحكام في فهم عملهم .هذا هو المكان الذي يمكن أن توفر
فيه الفرق معلومات أكثر تفصيالً حول تصميماتها .يجب أن يتم تنظيمها بحيث يتم تحديد الموضوعات المنفصلة بسهولة ويمكن العثور عليها بسرعة.
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الملحق " هـ " جائزة التحكيم  -نموذج التقديم
**يرجى تسليم هذه الورقة أثناء مقابلة القاضي مع محفظتك الهندسية**
اسم الفريق :

#

الفريق

مطلوب لعمليات اإلرسال عن بُعد  -يرجى توفير رابط لتسجيل فيديو لعناصر التحكم الموضحة في نموذج اإلرسال هذا:
أهداف مستقلة:

المستشعرات المستخدمة:

الخوارزميات األساسية:

تحسينات يتحكم فيها السائق:

مراجع المحفظة الهندسية:

مخططات البرامج المستقلة

تدقيق :أحمد طوالبة
atawalbeh@firstpartners.org
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