
 

 

 رشکت هوشمند افزار 
 ٨، واحد ٣د، طبقه ی، ساخت�ن خورش٢٥٤٠دان ونک، پالک یتر از منییعرص، پایابان ولیتهران، خ

 info@pishrobot.comک: یپست الکرتون         www.Pishrobot.com :تیوب سا      ٨٨٦٧٦٦٧٢فکس:     ٨٨٦٥٤٢٩٩تلفن: 

 یتعالباسمه

 

 لیگ همسرتهای فوتبالیست
 (ویرایش دوم)

 

 هدف از برگزاری این مسابقه: )١

کودکان درک بهرت ارتباط بیشرت و  ،بخشینویسی مرسوم شده است که موجب انگیزههای نوین، استفاده از ربات در کددر روش

 تی است که خود ترکیبی ازکدنویسی نیازمند تفکر محاسبا. خواهد شد از مفاهیم علوم، فناوری، مهندسی، ه� و ریاضی

. به واسطه آموزدا را میید تفکر درباره دنیروش جد آموزاندانش، منطق و الگوریتم است و به ریاضیات مفاهیمی چون:

 هدف از .شودکسب میتر و قابل حل های کوچکل بزرگ و پیچیده به بخشئمسا توانایی تبدیل ،کدنویسی با زبان اسکرچ

 .باشدهای اسکرچ میو مترین آموختهبرگزاری این رقابت تقویت تفکر محاسباتی 

 

 ساختار تیم: )٢

 یک ربات به ازای هر تیم. م؛نفر به عنوان اعضای تی ٢الی  ١

 

 روش برگزاری: )٣

تواند حرکات . این ربات با ابعاد کوچک خود میباشدمی مسابقات استیم کاپهای لیگترین لیگ ربات همسرت یکی از جذاب

در روز  باشد.کدنویسی با اسکرچ می هایانجام مترینهت جالبی انجام دهد و در عین سادگی، رقابتی مهیج و علمی در ج

در ود خبرای ربات  ،تلفن همراه یا تبلت ،تاپلپ باکنندگان در این لیگ باید رشکتمسابقات، چالشی تعریف خواهد شد که 

 .موفقیت پشت رس بگذاردبا را آن تا  د�ایایجاد  آنرا برای های مختلفی برنامه نوشته تواناییمحل مسابقات 

را باشد ربات همسرت باید مسیری که دارای موانع و عالئم متفاوتی می ،در مرحله اول است؛ ایچالش دومرحلهدارای این لیگ 

های همسرت به مسابقه فوتبال با یکدیگر سب نشان دهد. در مرحله بعدی رباتالعمل مناها عکسنسبت به آن کردهطی 

 پردازند.می

 بندی مشخص انجام دهند.و در زمانهایشان را در محل مسابقات کنندگان باید کدنویسی رباتالزم به ذکر است که رشکت

 

 قوانین مسابقه: )٤

 یک زمین بازی،. در مرحله اول ربات باید مسیر رقابت را که شامل گرددمجزا از هم برگزار میاین رقابت در دو بخش  -١

 پردازند.به رقابت فوتبال میها با یکدیگر . در مرحله دوم رباتباشد را طی کندماز میزمین حل تونل و 

 طور کامل طی �ایند.هرا بدر مرحله اول بایست مسیر رقابت ها میربات متامی -٢

باشد. و این تعداد قابل افزایش �یکند را طی در مرحله اول دو بار جهت رکوردگیری مسیر مسابقه  تواندهر ربات می -٣

(شارژر مناسب به همراه  ؛ از این زمان برای شارژ ربات خودباشددقیقه می ۳۰کوردگیری حداقل فاصله زمانی بین دو ر 

 به اصالح برنامه با اجازه داور این کار صورت پذیرد. و در صورت نیاز استفاده کنید داشته باشید!)

 توان در این رقابت استفاده کرد.فقط از ربات همسرت می -٤
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 باشد.ماز میزمین حل ، تونل و زمین بازیمرحله اول رقابت شامل  -٥

انتخاب کند. زمانی امتیاز جسم برای ربات  آوری امتیازاتبرای جمع را ربات باید بهرتین مسیر  زمین بازی،در بخش  -٦

ع منجر به کرس امتیاز و موان را اجرا کند. عبور ربات از مناطق ممنوع، آن هر دستوربا عبور از روی شود که منظور می

 شود.می

 از این با استفاده از حسگرهای خودشده است و ربات باید  و شطرنجی کشیمسیر ربات در زمین بازی به صورت خط -٧

ها عبور کند و به حرکت خود ادامه دهد. در قسمت تونل ربات موظف است با استفاده از حسگر خطوط و تقاطع

ها، با خاموش کردن آن ن کند و با به پایان رساندن تونل وهایش را روشنور خود رشوع تونل را تشخیص داده و چراغ

با استفاده از باید کشی هستند و کلیه مراحل اقد خطآماده برای حل ماز شود. دقت کنید که بخش تونل و حل ماز ف

 Wait Untilو  Repeat Until هایی همچون(راهن�یی: بلوک شود.اجرا و در قالب یک برنامه به صورت بی وقفه حسگر و 

 کند.)تواند کمک ش� را در پیوسته کردن برنامه در گذر از زمین بازی به تونل و یا از تونل به زمین حل ماز می

 خود را روشن �اید. هردو چراغ باید ، رباتاز تونل هنگام عبور -٨

ها منجر به کرس آنبرخورد ربات با  وهایی است شود که دارای دیوارهربات وارد زمین ماز می ،بعد از عبور از تونل -٩

 نخواهد شد.امتیاز 

دقت داشته باشید  .کنندبا یکدیگر بازی می دو نیمهدر فقط  هاها رشوع و رباتتیمکشی بین با قرعهمسابقه فوتبال  -١٠

کشی در محل مسابقات تعیین شده که هر تیم فقط یک مسابقه فوتبال خواهد داشت که رقیب آن از طریق قرعه

 است. 

 نهایت به مجموع امتیازات اضافه خواهد شد.باشد و در می امتیاز ٠٤ هر گل دارای  -١١

انجام پذیرد؛  بندی مشخص به صورت قرنطینهبرگزاری مسابقات و در زمان محلها باید حت� در برنامه نویسی ربات -١٢

برد رقابت فوتبال باید از طریق کی در ابتدای هر مرحله یک زمان مشخص برای این کار اختصاص داده خواهد شد.

  هر تیم صورت پذیرد. ، تلفن همراه و یا تبلترایانه

و تیم خاطی از ادامه  ممنوع استنویس کد و برگه پیش سازی شدهذخیرهاستفاده از هرگونه کد و فایل از قبل  -١٣

 مسابقات محروم خواهد شد. 

از  تنها کنندگان موظف هستنددر مرحله فوتبال، استفاده از اپلیکیشن آماده هدایت همسرت مجاز نبوده و کلیه رشکت -١٤

دایت کنند. این کدنویسی باید در محل خود ربات را ه ، تلفن همراه و یا تبتتاپبه کمک لپطریق کدنویسی 

 مسابقات و در زمان قرنطینه انجام شود. 

حت� اپلیکیشن را نکته: در صورتی که قصد دارید از تلفن همراه و یا تبلت برای کدنویسی در مسابقات استفاده کنید، باید  •

 به آن اضافه گردد.   -که در مرحله فوتبال به آن نیاز خواهید داشت  –برد تا امکان جدید کی بروزرسانی کنید

گیری اگر به هر علتی ربات از مسیر خارج شود رشکت کننده با اجازه داور ربات را به ابتدای ه�ن در زمان رکورد  -١٥

 شود.دهد. الزم به ذکر است که زمان در این حالت متوقف �یمرحله انتقال می

 شود.امتیاز آن برای ربات ثبت می ،پوینت وجود دارد که پس از عبور کامل ربات از مرحلهله یک چکدر انتهای هر مرح -١٦

شوند و پس از پایان اولین در محل مشخص قرنطینه می هها و تجهیزات مربوطربات ،پس از امتام زمان برنامه نویسی -١٧

 داده خواهد شد تا با گذراندن قرنطینه دوم، آماده رکوردگیری بعدی شوند. رکوردگیری در اختیار تیم قرار
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منجر به به هر دلیلی  و دخالت در بازی بدون ه�هنگی و اجازه داور هر بار دست زدن به رباتدر زمان مسابقه،  -١٨

 شود. میکرس امتیاز 

در  .دقیقه زمان در نظر گرفته شده است ١ ،پشت خط رشوع دادن آنکردن ربات و قرار  برای آمادهدر مرحله اول،  -١٩

دقیقه  ١شود و در طول این ی دیگر به تیم فرصت داده میدقیقه ١ حداکرثربات آماده نشد ی که در این مدت صورت

امتام این زمان رکورد جاری تیم حذف خواهد و پس از  امتیاز منفی به ربات داده خواهد شد ۲ثانیه  ۱۰به ازای هر 

 گردید.

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب �اید تا به آن جایزه تعلق گیرد و ین رقابت تیم رشکت کننده میدر ا -٢٠

 تیم باشند فقط به تیم اول جایزه اهدا خواهد شد. ٦های رشکت کننده کمرت از همچنین اگر تیم

 ١٠٠مجاز به شوت است، رسعت باشد و در رشایطی که همسرت درصد می ٦٠حداکرث رسعت ربات در حالت فوتبال  -٢١

کنندگان با ریزی است. در مرحله اول محدودیت رسعتی درنظر گرفته نشده است و رشکتد قابل تنظیم و برنامهدرص

 کرده و امتیاز بیشرتی کسب کنند. جوییتوانند در زمان رصفهتنظیم و انتخاب یک رسعت بهینه، می

از یک نوع است و این احت�ل وجود دارد که رنگ و شکل ظاهری یکسانی کنندگان های همه رشکتاز آنجایی که ربات -٢٢

ده ربات بر ها موظف به چسباندن برچسب و یا نوشنت نام تیم/نام دارنها وجود داشته باشد، تیمنیز در برخی از آن

 روی ربات خود هستند.

 

 زمین مسابقه: )٥

 مرت می باشد.سانتی ١٥٠*٨٠ابعاد زمین بازی در حدود  -١

 سانتی مرت از ارتفاع همسرت باالتر خواهد بود. ٢ تا حداکرثارتفاع تونل  -٢

 باشد.مرت میسانتی ٨٠* ٥٥ حدود فوتبال ابعاد زمین -٣

 باشد.با روکش استیکر می MDFزمین مسابقه از جنس  -٤

 اند.داده شدهنشانای با اشکال و �ادهای ویژهامتیازآور و موانع عبوری در تقاطع ها  عالئم زمین بازی،در  -٥

 .باشدمرت میسانتی ١٦مرت و راهرو با عرض حدود سانتی ٣هایی با ارتفاع زمین ماز دارای دیواره -٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کنندگان قرار خواهد و در قرنطینه مسابقات، زمین اصلی در دسرتس رشکت باشدمانند مسیر اصلی رقابت �ی مسیر نشان داده شده در شکل دقیقاً  نکته: •
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 باشد.میمرت سانتی ٢*٢*٢  به شکل مکعب با ابعاد توپ -٧

احت�لی دیدگی ربات در اثر سقوط مسابقه ممکن است بدون لبه باشد و کمیته اجرائی مسئولیتی در قبال آسیبزمین  -٨

 .نخواهد داشت

هایی که توپ از محدوده بازی خارج شد، داور به تشخیص خود توپ را در نیمه فعال زمین و در محدوده در زمان -٩

قرار خواهد داد و در محوطه جریمه خارج از راست  یااز سمت چپ  -یعنی توسط رباتی اشغال نشده باشد-خالی 

هیچ گونه متاس دست و توقفی، به بازی خود ها بدون و ربات شودمیحالت عمومی توپ در مرکز زمین قرار داده 

 دهند. ادامه می

دست زدن به ربات و دخالت در جریان رخ دهد منجر به پنالتی خواهد شد.  مسابقه فوتبالهرگونه خطایی که در  -١٠

 بازی از جمله این خطاها هستند. 

دهند و برای این حالت کلیدی از  درصد افزایش ١٠٠توانند در محوطه جریمه، رسعت موتورهایشان را تا ها میربات -١١

باشد و استفاده از آن در خارج از محوطه جریمه منجر به برد را تعریف کنند. این قابلیت به منزله شوت ربات میکی

کنندگان موظفند تا همزمان با اجرای تنظیم به منظور تشخیص بهرت فعال شدن حالت شوت، رشکتپنالتی خواهد شد. 

و همزمان ، از یک بوق نیز استفاده کنند تا به محض فرشدن کلید شوت، بوقی به صدا درآید ١٠٠ رسعت موتورها برروی

 تا فعال شدن این حالت را به داوران اطالع دهد.هردوچراغ همسرت به رنگ زرد روشن شوند 

 داشته باشند.بانی بهرتی ها امکان دروازهتواند برای حرکت به طرفین نیز تعریف شود تا رباتحالت شوت می -١٢

شود و حدفاصل آن با محوطه دقت داشته باشید که در حالت پنالتی، ربات در خارج محوطه جریمه قرار داده می -١٣

مستطیلی جریمه استفاده از دستور شوت غیرمجاز است و به محض ورود ربات به محوطه جریمه استفاده از این 

 روازه و چسبیده به حاشیه زمین قرار خواهد گرفت.بان نیز در داخل دحالت مجاز خواهد شد. ربات دروازه

ها درگیر باشند و پیرشفتی در بازی دیده نشود، به تشخیص داور خطای عدم پیرشوی رخ در صورتی که توپ و ربات -١٤

 در زمین قرار خواهد داد. )٩(ش�ره  دهد و داور توپ را ه�نند قوانین اوتمی

ای ها در جهت و فاصلهچنانچه درگیری بین دو ربات در بازی بیش از حد مجاز باشد، به تشخیص داور، یکی از ربات -١٥

 از ربات دیگر قرار داده خواهد شد. 

بایست در کدهایشان بلوکی را قرار دهند تا کنندگان میرشکت یها، متامبا توجه به احت�ل شباهت رنگی ربات -١٦

های رنگی هستند به عنوان شناسه هاه رنگ مورد نظر داور در ابتدای بازی دربیاورد. این چراغهای همسرت را بچراغ

 باید در طول بازی روشن مبانند تا ربات ش� از حریف قابل تشخیص باشد. که

های ستکنندگان با رعایت ترتیب و نظم، مجاز به استفاده از زمین مسابقات جهت انجام تدر زمان قرنطینه، کلیه رشکت -١٧

 کدهای خود خواهند بود.عملی 

برای راحتی بیشرت، پیشنهاد اما  باشداستفاده از تلفن همراه و یا تبلت برای کدنویسی و حضور در مسابقات مجاز می -١٨

لپ تاپ، ماوس راحت و در صورتی که از تبلت یا  شارژر شود حضور در مسابقات همراه با یک عدد لپ تاپ ومی

شارژر کابل و ، کلیه متعلقات همسرتتلفن همراه استفاده خواهید کرد شارژر و یا پاوربانک مناسب؛ به انض�م 

تاپ یا در لپ اسکرچ ایرایانهافزار در قالب نرمباید کدنویسی همسرت ربات برنامه ریزی گردد. همسرت  یو.اس.بی

 صورت پذیرد. ROBOID Stackاندرویدی  اپلیکیشن
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کنیم. در را پیشنهاد می های ویژهتعریف حرکات و تاکتیکتر شدن مسابقات، برای موفقیت بیشرت و هرچه جذاب -١٩

 ان قبل از رشوع بازی الزامی است.ها به داور صورت تعریف کلیدهایی ویژه، اعالم آن

 فرد و...نویسی منحرص بهشادی پس از گل، زیباسازی برصی همسرت، کد، حاالت و حرکات های ویژهاز تاکتیکاستفاده  -٢٠

تاکتیک معرفی  ٤دارد. اگر برای آن تیم دربر در صورت کاربردی بودن به تشخیص داور ای را ویژهمثبت و امتیازات 

به  ٤/١تاکتیک یا بیش از آن معرفی شود رضیب  ٨و اگر  ٣/١تاکتیک معرفی شود رضیب  ٦، اگر ٢/١شود رضیب 

 مجموع امتیازات بخش فوتبال اع�ل خواهد شد.

مجاز است (نصب عروسک، رنگ آمیزی فقط در بخش فوتبال استفاده از هرگونه عنرص زیبایی بخش و برصی در ربات  -٢١

امتیاز  ٢٠این بخش به طور نسبی بین صفر تا  ها تاثیری در تصاحب توپ نداشته باشند.که افزودنیبه طوریو...) 

 .خواهد داشتاضافه 

 

 دهی:نحوه امتیاز )٦

حله به ها در هر مر زمان باشد.میدقیقه  ٣و هر نیمه فوتبال دقیقه  ٣ برای هر راند رکورد گیری در مرحله اولزمان  -١

 صورت مجزا محاسبه می گردد.

 کند.گل به حریف اضافه می ٢در هر نیمه  فوتبال، عدم حضور در مرحله فوتبال و یا انرصاف در حین بازی -٢

امتیاز) به عنوان امتیاز  ۱پس از رسیدن ربات به خط پایان مدت زمان باقی�نده (بر حسب هر ثانیه مرحله اول، در  -٣

 به ربات داده خواهد شد.

را به رنگ سبز  های خودچراغربات باید و داشت  همراه خواهدرا برای ربات به  امتیاز ٣٠ به دست آوردن هر گردو -٤

 ها را روشن نگه دارد.روشن کند و تا تقاطع بعدی آن

 داشت. همراه خواهدرا برای ربات به  امتیاز ٠٢ در مرحله اول در مکان صحیحو بوق روشن کردن چراغ  -٥

 برای ربات خواهد داشت. امتیاز منفی ٢٠ در مرحله اول های تعریف شدهغیر از مکان و بوق در روشن کردن چراغ -٦

 داشت. همراه خواهدبرای ربات به منفی امتیاز  ٢٠ های قرمز)عبور از موانع مشخص شده (رضبدر  -٧

 داشت. همراه خواهدامتیاز برای ربات به  ٥٠ در مرحله اول روشن کردن چراغ در تونل -٨

 امتیاز کسب خواهد کرد. ٥٠متام کردن هر مرحله و عبور از چک پوینت آن ربات به ازای  -٩

امتیازی وجود دارد. در صورتی که ربات  ١٠در مرحله حل ماز، در هر پیچ و با چرخش ربات در آن یک چک پوینت  -١٠

امتیاز به ابتدای مرحله ماز  ٢٠علت پیرشوی غیر صحیح (برگشت به سمت عقب) به مرحله تونل باز گردد با کرس به 

 شود.باز گردانده می

امتیاز  ٣٠بر کرس و در حالت فوتبال نیز عالوه شود می امتیاز ٠٣هر بار دست زدن به ربات به هر دلیل منجر به کرس  -١١

 منجر به پنالتی خواهد شد.

 .آورندبه دست می که ربات آنان بیشرتین امتیاز را کسب �اید به ترتیب عناوین برتر را هاییتیمدر نهایت  -١٢

 

 :یافته موارد اصالح شده و تغییر )٧

 )، ویرایش دوم٣(قوانین مسابقه: بند  در بخش اصالح برنامهتغییر  -١

 )، ویرایش دوم٧استفاده از حسگر (قوانین مسابقه: بند تغییر در  -٢



 

 

 رشکت هوشمند افزار 
 ٨، واحد ٣د، طبقه ی، ساخت�ن خورش٢٥٤٠دان ونک، پالک یتر از منییعرص، پایابان ولیتهران، خ
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 )، ویرایش دوم١١امتیاز هر گل (قوانین مسابقه: بند تغییر  -٣

 ویرایش دوم)، ٢١و بند  ٢٠اضافه شدن میزان امتیاز و نوع تاکتیک (زمین مسابقه: بند  -٤

 )، ویرایش دوم١١و بند  ١٠، بند ٥، بند ٤بند ، ٢تغییر در میزان امتیاز و نوع عملکرد (نحوه امتیازدهی: بند  -٥

 

 یاطالعیت هرگونه بیمسابقات به روز شوند. مسئولبرگزاری ک هفته قبل از روز یمسابقات ممکن است تا قوانین ات یجزئ

 د.یمراجعه فرمائ www.pishrobot.comت یشرت به سایاطالع ب یبرا بود.ها خواهد مید برعهده تین جدیاز قوان


