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أصدقائي الرقميين، ال بّد أّنكم س���معتم أو قرأتم خالل الفترة الماضية عن البطلة السورية 
هند ظاظا التي ش���اركت في دورة األلعاب األولمبية األخيرة في طوكيو عاصمة اليابان، ولفتت 

 اسم سورية عاليًا بين الدول.
ً
أنظار وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم، رافعة

يجب أن تعلموا أصدقائي أّن اليافعة هند رغم خروجها باكرًا من األولمبياد بعد خس���ارتها 
في الدور التمهيدي للعبة كرة الطاولة أمام العبة نمس���اوية مخضرمة تبلغ من العمر 39 عامًا، 
إال أنها حققت خطوة هامة جدًا على طريق أحالمها بمجرد مشاركتها بهذا األولمبياد العالمي، 
 أنها كانت أصغر العبة تشارك في دورة ألعاب أولمبية منذ عام 1968، وهذا بحد ذاته 

ً
وخاصة

 عظيٌم ُسجل في مسيرة حياتها.
ٌ
إنجاز

تأهلت هند للمش���اركة بأولمبياد طوكيو بعدما حققت ذهبية غرب آسيا في لعبتها، وهي 
تبلغ من العمر 12 عامًا، متفوقة في جولتها األخيرة على العبة لبنانية تبلغ من العمر 42 عامًا، 
فعمرها الصغير لم يثنها عن تحقيق ما تصبو إليه، وخبرتها المحدودة قياس���ًا بعدد سنوات 

رحلتها في هذا المضمار لم تقلل من ثقتها بنفسها في الوقوف أمام بطالت هذه اللعبة.
أعزائ���ي، اجعلوا م���ن تجربة هند مثااًل تحتذون به، ال تؤجلوا الب���دء بتحقيق أحالمكم لعمر 
معيٍن بل ابدؤوا من اليوم بصناعة الخطوات األولى لمس���تقبلكم في أي مجال تسعون للتفوق 
به. ال تخشوا المنافس���ة مهما كانت معطيات المواجهة صعبة، ثقوا بقدرتكم على اجتيازها 

وحاولوا حتى لو لم تنجحوا من المرة األولى، فباإلصرار ستحققون غاياتكم مهما عظمت.

ال تؤجلوا أحالمكم
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سوار ذكي لمراقبة النشاط البدني لألطفال
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يقض���ي األطفال وقت���ًا طوياًل في اللعب والحركة دون القدرة على مراقبة نش���اطهم البدني وتنظي���م أوقات نومهم، لذا 
أطلقت ش���ركة »Fitbit« سوارها الذكي »Ace3« لمس���اعدة األطفال على بناء عادات صحية جيدة من خالل قياس الخطوات، 
والمسافات، والسعرات الحرارية التي قاموا بحرقها، ومعدل نبضات القلب في حاالت الراحة والنشاط، باإلضافة إلى تتبع نمط 
نوم األطفال، مع السماح للوالدين بمتابعة نشاط أطفالهم ونومهم حيث تنتقل البيانات الحركية من هذا السوار مباشرة إلى 
هواتف األهل الذكية من خالل إنشاء حساب مخصص للعائلة في التطبيق الخاص بالشركة والتحكم بإعدادات الخصوصية 

والحماية لالطالع على نشاط أبنائهم بسهولة، واإلشراف عليه، باإلضافة إلى قبول طلبات الصداقة التي تصلهم.
ويتميز الس���وار بتصميم تقليدي مريح مع حزام متين من الس���يليكون يأتي بأل���وان جذابة كاألرجواني واألزرق واألصفر 
واألس���ود، باإلضافة إلى شاش���ة »OLED«  مضادة للصدمات والماء والغبار، وبطارية تدوم طوياًل حتى 8 أيام، ما يجعله قادرًا 

على العمل مدة أسبوع دون توقف.
ويشجع السوار الذكي األطفال ويحفزهم على اعتماد عادات صحية مفيدة عبر اقتراح تحديات يومية أو أسبوعية وتقديم 
المكافآت لهم، وتوفير خلفيات نشطة مس���توحاة من شخصيات مينيونز »Minions« التي تقوم بممارسة الجري والرقص 

والتزلج على الماء والسباحة.
تم تطوير هذا السوار ليكون مناسبًا لألطفال الذين تتجاوز أعمارهم الثماني سنوات.

قام باحثون هولنديون بصنع روبوت يدعى »ش���ارلي« »Charlie« وبرمجته  لمس���اعدة األطفال المصابين بداء السكري 
وتوعيتهم علميًا وصحيًا واجتماعيًا حول كيفية التعامل والتعايش مع هذا المرض بش���كل تفاعلي وبس���يط، وذلك عبر 

سماعه لمخاوفهم وشكاويهم والرد عليها.
يتميز الروبوت بلونيه األبيض واألحمر وش���كله المشابه لإلنسان أثناء الوقوف، كما أنه يحتوي على مكبرات صوت على 
هيئ���ة أذنين، وهو مزود أيضًا بعدد م���ن التقنيات والبرمجيات التي تمكنه من التحدث والرقص والغناء واللعب بش���كل 

تفاعلي مع الطفل مما يجعل الطفل يتقبل النصائح منه.
فخالل جلس���ة اللعب يطلب الروبوت »ش���ارلي« بصوته اآللي من الطفل اإلجابة بصح أو خطأ على أس���ئلة يطرحها عليه 
باالس���تعانة بجهاز لوحي يستطيع الطفل قراءته، ثم ينشئ الروبوت ملفًا شخصيًا لكل طفل، حتى يتعرف عليهم وعلى 

ما يحبون ويكرهون وما يعانونه خالل مرضهم.
هذا الروبوت هو ثمرة تعاون بين أخصائيين في مجال الصحة ومهندس���ين في علم الروبوتات وأس���اتذة جامعيين من 
هولن���دا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، وال يزال ف���ي مرحلة تجريبية يتلوها تطوير الروب���وت ليتعلم كيفية تقييم حاجات 
األطفال وأهلهم وتحويل تفاعالتهم إلى أحاديث حقيقية تناسب احتياجاتهم. هو روبوت مناسب لألطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 7 و12 سنة.

الروبوت »شارلي« صديق األطفال المصابين بالسكري



سنقوم بها اآلن.
قالت جودي باستغراب: هل يوجد شخص داخل الصراف اآللي يقرأ البطاقة ويعطينا النقود؟

ضحكت األم وردت: ال، أجهزة الصراف ترتبط بش���بكة البيانات المالية للمصارف، وهي كالبوابة تتيح بش���كل إلكتروني 
لحاملي البطاقات الخاصة بالمصرف الحصول على النقود المتوفرة في حساباتهم المصرفية.

أكدت األم على ضرورة االلتزام بالوقوف في دور االنتظار ضمن المربع المرسوم على األرض، والذي يفصل كل شخص عن 
اآلخر مسافة متر تقريبًا، التزمت جودي وانتظرت بحماس للحصول على النقود وبعد دقائق معدودة حان دورهما.

قالت األم لجودي: خذي هذه البطاقة الزرقاء ضعيها هنا.
أدخلتها جودي بهدوء في المكان المخصص لها. وقالت: وكيف تعمل يا أمي؟

أجابت األم: يقوم قارئ البطاقة بقراءة المعلومات المخزنة على الش���ريط المغناطيس���ي الموجود أس���فل البطاقة، الذي 
يحتوي على رمز تعريف، فيتم إرس���اله إلى الحاسوب المركزي الخاص بالمصرف للتأكد من الرقم الشخصي لحامل البطاقة. 
حي���ث تنتقل البيان���ات بين أجهزة الصراف والحاس���وب المضيف بطريقة معّماة )رموز مخصص���ة( لضمان عدم تعرضها 
 
ً
للسرقة أو الكشف من قبل البعض، ومن خالل لوحة المفاتيح هذه يمكننا إدخال الرقم السري الخاص بنا الذي يتألف عادة

من أربعة أرقام ليسهل تذكرها، ثم اختيار العملية التي نريدها. 
تتابع األم: الحظي يا جودي! تظهر على الشاش���ة المعلومات األساس���ية على ش���كل صندوق حوار حول المبلغ المطلوب 

سحبه، أو تحويله، مثاًل هنا سأختار )سحب مبلغ 10 ألف ليرة سورية(. 
بعد لحظات صاحت جودي! ها قد خرجت النقود من المكان المخصص لها.. ما هذه الورقة التي خرجت من الصراف أيضًا؟

 مطبوٌع يشير إلى العملية المالية التي أجريت، وما تبقى من نقود في الحساب المصرفي. 
ٌ

أجابت األم: إنه وصل
وضعت األم النقود في حقيبتها، وأخرجت عبوة بخاخ الكحول المعقم، وقامت بتعقيم يديها ويدي ابنتها.

وفي طريق العودة إلى السوق سألت جودي: أمي.. وماذا يحدث إن لم نأخذ النقود على الفور؟
أجابت األم: بعد فترة زمنية يقوم الصراف بسحبها مرة أخرى إلى الحاضنة المالية لديه، مع إلغاء عملية السحب واإلشارة 

إليها في قاعدة بياناته ويعدُّ هذا إجراًء أمنيًا لحماية المستخدم. 
قال����ت األم: انتبه����ي يا 

حبيبتي! يجب أال ننس����ى 
عند  البطاقة  اس����ترجاع 
الصراف  م����ن  خروجها 
يق����وم  وإال  اآلل����ي، 
بس����حبها  الص����راف 
ومصادرته����ا كإجراء 
عدم  لضم����ان  أمني 

تعرضها للسرقة.
ج����ودي:  قال����ت 
كم ه����و مفيد هذا 
عندم����ا  الجه����از! 
للمن����زل  نع����ود 
س����أبح�����ث عب����ر 
آلية  عن  الشابكة 
عمل����ه أكث����ر، ثم 
أمس����كت يد أمها 
الس����ير  وتابعت����ا 

لشراء القبعة.
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حديث 
التقانة

حديث 
التقانة

عائلة جودي
والتقانات

قصـــة: رامــــة الشـــويـــكي

رسـوم: نجــالء الــــدايـــة 

من يوجد داخل الصراف اآللي؟
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في مس���اء يوم صيفي ذهبت جودي مع والدتها للتس���وق، ركنت األم السيارة في موقٍف مأجوٍر، قطعتا الشارع ثم دخلتا 
متجرًا لبيع ثياب األطفال. لفت انتباه جودي قميٌص زهري اللون منقط، جربته في غرفة تبديل المالبس، قالت األم: إنه جميل 

جدًا، وسعره مناسب، سأشتريه لك.
تابعت���ا جولتهما وتنقلتا من متجر آلخر، اش���ترت األم حذاًء جديدًا وقميصًا أبي���ض اللون عليه أزهار ملونة واختارت معه 

قالدة فضية مناسبة.
على يمين الس���وق لفتت انتباه جودي قبع���ات صيفية معلقة مصنوعة من القش إحداها لها ش���ريط أزرق اللون، قالت 

جودي: هل يمكننا شراء واحدة يا أمي من فضلك؟
س���ألت األم البائع كم ثمنها؟ أجاب سبعة آالف ليرة س���ورية، فتحت حقيبتها، وتغيرت مالمح وجهها وقالت: آه... آسفة 

يا ابنتي لم يتبق لدي سوى ألفي ليرة سأدفعها أجرة للموقف، قالت جودي: ال بأس يا أمي سنشتريها في المرة القادمة.
فكرت األم قلياًل ثم قالت: لحظة لدي حل! على بعد بضعة أمتار من هنا يوجد صراف آلي، يمكنني س���حب بعض النقود 
منه ونعود لشراء القبعة لك يا 

عزيزتي. 
جودي: حق���ًا يا أمي! هيا 

بنا.
حمل����ت ج�������ودي 
األكي���اس مع والدتها 
وت��ابعت�����ا الس���ي�ر، 
وصلتا  قلي���ل  بع���د 
إل���ى الص���راف اآللي 
»ATM« الموج���ود أمام 

أحد المصارف.
س���ألت جودي: ما هذا 

الجهاز؟
هو  هذا  األم:  أجاب���ت 
الصراف اآللي يا عزيزتي، 
هو جهاز إلكتروني يوفر 
)أي  المص���رف  لعمالء 
المتعاملين  األشخاص 
مع���ه( إمكاني���ة إجراء 
المالي���ة  المعام���الت 
الس���ريعة خارج مقرات 
أي  وف���ي  المص���رف 
كعملية  يشاؤون،  وقت 
التي  النق���ود  س���حب 
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إعـــــــداد: شفيــع البيطــــار مصطلحات 
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البدايات
بعد عصر البخار واآلالت الميكانيكية الضخمة الذي بدأ مع نهاية القرن الثامن عش���ر، دخلت الحضارة اإلنس���انية في طور 
جدي���د منذ بداية التس���عينيات، وهو عصر التقانات النانوية. وكان ش���عار هذه التقانة هو صناع���ة مواد تقاس أحجامها 

)النانومتر( لها خصائص عجيبة وتتمتع بقدرات مذهلة. ب�
كان عالم الفيزياء األميركي ريتش���ارد فاينمان أول من أش���ار إلى هذا المجال العلمي الجديد، ودعا إلى استكش���افه وهو 
المجال »المتناهي الصغر«، وذلك في إحدى محاضراته التي ألقاها عام 1959، ولم تشهد علوم )النانو( انطالقتها الحقيقية 

إال بعد اكتشاف »مجهر المسح النفقي« عام 1981 الذي يستخدم لرؤية مكونات الذرة ودراسة تركيب الجزيئات.

أصل التسمية
تأتي تس���مية مصطلح التقانات النانوية من كلمةNano وهي في األصل كلمة يونانية تعني القزم، ويستعمل )النانو( 
في الرياضيات للتعبير عن الجزء من المليار من واحدة القياس، وهذا يعني أّن )نانومتر( واحدًا يساوي جزءًا من مليار جزء من 
المتر الواحد. فمثاًل يبلغ سمك صفحة الورق مئة ألف )نانومتر(، وقطر شعرة اإلنسان يبلغ حوالي مئة ألف )نانومتر(، أما حجم 

الفيروس فهو مئة )نانومتر( تقريبًا، وال تستطيع عين اإلنسان رؤية جسم حجمه أقل من عشرة آالف )نانومتر(.
عط���ي للمادة التي تدخل في 

ُ
يعتم���د مفه���وم تقنية )النانو( على أّن الجس���يمات التي يقل حجمها عن مئة )نانومتر( ت

بدي مفاهيم فيزيائية وكيميائية جديدة ما يقود 
ُ
تركيبها خصائص وسلوكيات جديدة. وهذا بسبب أن هذه الجسيمات ت

إلى س���لوك جديد يعتمد على حجم الجسيمات. ولوحظ أن التركيب اإللكتروني ودرجة االنصهار والخصائص الميكانيكية 
للمادة تتغير كلها عندما يقل حجم الجسيمات عن قيمة محددة، إذ كلما اقترب حجم المادة من األبعاد الذرية كلما خضعت 

المادة لقوانين ميكانيك الكم بداًل من قوانين الفيزياء التقليدية.

تطبيقات التقانات النانوية
 من تطبيقات هذه التقنية متابعة مصدر اللحوم المعدة لالس���تهالك بواسطة شرائح نانوية قادرة على تحديد المواقع 
وإج���راء تحليل اللحوم وتخزين المعلومات لجميع مراحل اإلنتاج والتوزيع. وبإمكان المس���تهلك لهذه المادة الغذائية قراءة 

المعلومات المخزنة على الشريحة لمعرفة مصدرها ومدة بقائها في الثالجة وقابليتها لالستهالك.
وس���وف تس���اعد تكنولوجيا التقانات النانوية في إنتاج بطاريات تخزن كميات كبيرة من الطاقة لفترات طويلة، وهو ما 

سيساهم بإنتاج سيارات تعمل بطاقة نظيفة بتكلفة أقل ويخفض االعتماد على البنزين.
يس���عى الباحثون أيضًا إلى تطوير خاليا شمسية ش���فافة ذات مردودية عالية جدًا تقترب من 100 %، حيث إن الخاليا 

الشمسية المستعملة اليوم ال يتجاوز مردودها المتوسط 20 %.
وف���ي المجال الطب���ي تمكن العلماء من صنع آالت دقيق���ة بحجم كرات الدم يمكنها معالج���ة العديد من األمراض التي 
تستدعي عمليات جراحية كإزالة األورام أو االنسدادات داخل الشرايين. كما ستشهد السنوات القادمة انتشار عمليات زرع 

شرائح وأجهزة إلكترونية نانوية لتعويض أجزاء تالفة من أعضاء الجسم البشري كشبكية العين والجلد وغيرها. 
وهك���ذا نرى أصدقائي أن هناك عوالم أخرى لم تكتش���ف بعد ال تراها العي���ن المجردة لكنها تملك إمكانات وخصائص 

قوية تضاهي ما هو موجود حاليًا.

التقانات النانوية "النانوتكنولوجي"

مصطل���ح  يعن���ي  م���اذا 
»النانوتكنولوجي« أو التقانات 

النانوية؟
ي���ا صديق���ي  بن���ا  هي���ا 
الرقمي الصغير  المهن���دس 
مصطلح  معنى  على  لنتعرف 
أين  من  النانوي���ة،  التقان���ات 
جاءت تسمية هذا المصطلح، وما 

هي تطبيقاته؟
تاب���ع القراءة وس���تعرف اإلجابة على 

هذه األسئلة
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قصة وسيناريو: رماح إسماعيل

رسـوم: أحمـد حــاج أحمـد

الدمج 
التقني
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ســرّ السماعة العجيبة؟
ولدي سليم، هل تريد أن أرفع لك مستوى الصوت 
أكثر كي تستمتع ببرنامجك الكرتوني المفضل؟

أشاهُد 
فقط 

يا أمي، 

ولم أعد أعتمد كثيرًا 
على سمعي الضعيف 

في متابعة التلفاز.

حسنًا يا حبيبي، سمعت عن 
السماعة المضخمة لألصوات 
سنذهب معًا ونشتريها، بعد 
أن نزور الطبيب إلعادة تحديد 

قوة السمع لديك.

هل هناك تحّسن في قوة السمع أيها الطبيب؟

يبدو أّن بطلنا الصغير 
بحاجة إلى سماعة لتنتهي مشكلته 

بعدم  سماع األصوات 
إن لم تكن عالية  وبجانب أذنه.

سأقوم بضبط السماعة وأعود إليكما.

     ستحصل ع����لى س���ماعة ج����دي�������دة 
       يا سلي���م،  وستمكن���ك م�����ن سم�������اع 
                                                األص����وات 
                                                 ح�������ولك 
                                               بوضوح أكثر

حقًا يا 
أمي!

هل تسمعني جيدًا يا سليم؟

أجل أنا أسمع صوتك بشكل واضح.

ما السر في هذه السماعة العجيبة؟

هذه السماعة تعمل على تضخيم 
األصوات من حولك لتسمعها بشكٍل عاٍل 

حتى لو كانت منخفضة،
 فمهمتها 
حل مشكلة 

ضعف السمع.

ومم تتألف السماعة 
المضخمة لألصوات؟

 تضعها خلف أذنك 
بحيث توصل 

بسلك إلى داخل 
قناة السمع.

هل تخبرنا عن سلبيات 
هذه السماعة من فضلك؟

مشكلتها فقط 

أنها تضخم جميع األصوات

 حتى العالية والمزعجة، 

وهنا قد يشعر سليم بعدم االرتياح 

عندما يتفاجأ بصوت عاٍل، 

لكن نعمل على نسخة محدثة 
تضخم األصوات على نحو تكيفي، 
فإذا كان الصوت عاليًا جدًا ضخمته 
بمقدار أقل، وإن كان ضعيفًا جدًا 

ضخمته بنسبة أعلى. وبذلك تتخلص 
من هذه المشكلة إن شاء الله.

وكيف أعتني بها؟
عليك أن تحافظ على نظافتها 
ووضعها في علبتها حين تريد 

النوم أو االستحمام، 

شكرًا جزياًل،

 اآلن 
سأستمع إلى 
برامج األطفال 

بشكل جيد.

أهاًل بك يا سليم، 

ويجب أن تراجع 
االختصاصي بشكل 

دوري لتتأكد من 
سالمتها وتجريب 

النسخة المحدثة حين 
جهوزيتها.

ال أخفيك.. قوة السمع 
ماتزال على حالها.

دونت في التقرير الطبي 
الترددات التي يحتاج 
سليم لضبطها في 
مة

ّ
السماعة المضخ

 للصوت.

في المركز الطبي المتخصص بالسمع

تتألف من القط صوتي 
»مايكرفون« 

يلتقط األصوات، وجهاز 
يضخمها، وبطارية تزودها 
بالشحن المناسب لتعمل،

أنا بانتظار مراجعتك 
لنتأكد من نتائج 

استخدام السماعة 
وسالمتها .



 :Sound الكتلة البرمجية
تقوم ه���ذه الكتلة بالتحك���م بإصدار الصوت باس���تخدام 
مكبر الصوت الموجود ضمن متحك���م الEV3، حيث يمكنكم 
أصدقائي من خاللها أن تجعل���وا المتحكم يصدر العديد من 
األصوات المس���جلة مس���بقًا والموجودة في المكتبة الخاصة 
ببرنام���ج ال� »MindStorms« أو حت���ى يمكنكم من خاللها أن 
تعزفوا نوتتكم الموس���يقية الخاص���ة، لنتعرف معًا إذا كيف 

يمكننا أن نقوم بكل هذا!.

اختي���ار النمط »mode selector«: م���ن خالل هذه النافذة 
الموضحة بالشكل. يمكنكم اختيار نمط الصوت الذي تريدون 
م���ن المتحكم إصداره، حيث يوجد ثالثة أنماط رئيس���ية هي 
)play file, play tone , play note( إضاف���ة إلى stop التي 
يمكن اختيارها إليقاف إصدار الصوت في حال كان المتحكم 

مبرمج مسبقًا ليصدر صوتًا. 

.sound file في هذا النمط يمكن تشغيل تسجيالت خاصة من ملف األصوات :Play File لنبدأ بالنمط األول -
إن مدخل File Name في أعلى الكتلة يسمح لكم باالختيار من قائمة األصوات إما كلمة أو حتى جملة. حيث أن األصوات 
في مجل���د LEGO sounds هي ملفات صوتية متضمنة في برمجة متحكم EV3 وتتضمن تس���جيالت مختلفة من أصوات 
حيوانات أو أس���ماء ألوان ..إلخ ، أما قائمة األصوات في مجلد Project sounds فهي األصوات التي تم اس���تخدامها مسبقًا 

ضمن البرنامج الذي برمجه مبرمجنا الصغير. 
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إعـــداد: لـــونـــا ســـالمة بـرمـج معنـــا
kids

Lego Mindstorms التحكم بالصوت في المتحكم
نعود إليكم أصدقائي لنكمل رحلتنا في عالم »Lego Mindstorms« ولنتحدث في هذا العدد عن الكتلة البرمجية 
Sound  الت���ي تتحكم بالصوت الصادر عن المتحكم، وهي جزء من كتل األفعال )Action Block( التي س���نتعرف 

عليها في هذا العدد.
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لننتقل إلى مدخل ش���دة الصوت Volume input الذي كما حزرتم 
أصدقائي المبرمجين يسمح لكم بالتحكم بشدة الصوت حيث أن 100 

هي أعلى شدة للصوت

أما مدخل نمط التش���غيل Play Type فهو يتحك���م فيما إذا كان 
البرنامج سينتظر حتى ينتهي الصوت ثم يتابع نحو الكتلة البرمجية 

التالية أو أن الصوت سيتكرر.
لنستعرض معًا المثالين التاليين للتوضيح:

مثال1: 
في المثال التالي البرنامج سيصدر أمرًا للمتحكم بقول »Turn » ثم »Right« حيث أن كل كتلة ستنتظر تسجيل الصوت 

الخاص بها لينتهي حتى تبدأ الكتلة التالية بالتنفيذ.

مثال2:
في المثال الثاني سيصدر المتحكم صوت ضحك مستمر في نفس الوقت الذي يسير فيه الروبوت لألمام لمدة عشر ثوان 

ولن ينتهي صوت الضحك حتى يتوقف الروبوت عن السير لألمام؛ أي حتى ينتهي تنفيذ جميع الكتل البرمجية التالية.

- لننتق���ل اآلن إلى النمط الثاني Play Tone: في هذا النمط يمكن للمتحكم إصدار صوت نغمة لكن بتردد نختاره نحن، 
فكل ما كان التردد عاليًا س���يكون الصوت الصادر حادًا أكثر، وبالعكس كلما كان التردد منخفضًا سيصدر صوتًا خشنًا أكثر، 



حان دوركم يا أصدقائي المهندس���ين الرقميين الصغار، من سيقوم منكم بتأليف نوتته الخاصة أو أي نغمة 
مفضلة لديه باستخدام هذه الكتلة البرمجية؟ 

إعــــداد: غــديـــــر شعبــان بـرمـج معنـــا
adolescents

رســــوم: رامــز حــاج حسين

c ++ حساب مساحات وحجوم األشكال باستخدام لغة

انتهى العام الدراسي 2020-2021، ويستعد اآلن صديقنا رام للعام الدراسي الجديد في الصف السابع، اطلع على 
مناهج الرياضيات فكان من ضمنها الهندسة، وفي بدايتها حساب مساحات وحجوم أشكال مثل الكرة واألسطوانة. 
وكعادته، يحب رام تبس���يط األمور وكتابة برنامج ألي عملية حسابية يقوم بحسابها يدويًا؛ ففكر بكتابة برنامج بلغة 

++ c يقوم بجميع حسابات الحجوم واألشكال.
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يمكنك���م أصدقائي كتابة رق���م التردد 
ال���ذي تريدون���ه أو يمكنك���م أن تختاروا 
ترددًا محددًا من قائمة ترددات النغمات 

الموسيقية المعيارية:
 »standard musical note frequencies«

كما يمكن إضافة نافذة إدخال جديدة 
له���ذا النمط يمكن من خاللها تحدي���د المدة الزمنية التي نريد 
اس���تمرار النغمة حي���ث يدل الع���دد الذي ندخل���ه على الزمن 

بالثواني.
أما نافذتي اإلدخال التاليتين فس���بق وتحدثنا عنهما وهما 

.Play Type و Volume input

- بقي لدينا أن نتحدث عن النمط الثالث واألخير Play Note الذي 
نستطيع فيه أن نعزف نوتة موسيقية باستخدام المتحكم! حيث أن 
مدخل النوتة Note Input يسمح لكم باختيار الدرجات الموسيقية 

من لوحة مفاتيح على شكل بيانو.

مثال3:

)Do-Mi-Sol( في هذا المثال سيعزف المتحكم نغمة قصيرة مؤلفة من ثالث درجات
الجدول التالي يوضح الدرجات الموسيقية المقابلة لألحرف التي يعرضها دخل النغمة.

بدأ رام باألشكال البسيطة، فمثاًل المربع، وهو شكل ثنائي األبعاد ومساحته طول ضلع المربع للتربيع، فإذا كان طول ضلع 
المربع a تكون مساحته a2  رسم رام على ورقة الجدول التالي:

الشكل

مربع

a طول ضلعه 

مستطيل

a طوله 

b  عرضه

دائرة

r نصف قطرها
نفترض أن

مساحة سطحهتوصيفه بالرسم



وأيضًا قام رام بكتابة برامج جزئية 
لحساب هذه الحجوم:

ثم كتب برنامجًا يسأل المستخدم عن الشكل الذي يريد حساب مساحته أو حجمه، ويطلب منه بعدها إدخال المعطيات 
لحساب ما يريد: أواًل، يسأل البرنامج عن الشكل:

ثم يقوم بمعالجة طلبه، ويسأل عن المعطيات الالزمة، ثم يقوم بطباعة الجواب:
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بعدها قام رام بكتابة برامج جزئية لحساب المساحات:

ومن ثم بدأ رام بحساب حجوم األشكال الشهيرة، ورسم جدواًل فيه األشكال والقوانين:

الشكل

كرة

rنصف قطرها

أسطوانة
نصف قطر 

r  مقطعها الدائري
h ارتفاعها

متوازي مستطيالت
l=length طوله

 w=width عرضه
h=height ارتفاعه

الحجمتوصيفه بالرسم

واآلن يا أصدقائي األبطال الرقميين، ما رأيكم بتجريب 
طريق���ة رام وكتابة توابع جديدة لحس���اب مس���احات 
وحجوم أش���كال أخرى؟ يمكنكم إرس���الها لنا على بريد 

المجلة لنشرها في العدد القادم.

كما قام بتجريب البرنامج من أجل مستطيل فحصل على الخرج التالي:



قصـة وسينـاريـو: يوسف الحيــدر

رســوم: عــــالء ديـــوب

أوج وشغف
التعلّم

19
المهندس المهندس

18
العـــــــدد 25    حـــــزيــــران وتمـــــــــوز  2021العـــــــدد 25    حـــــزيــــران وتمـــــــــوز  2021

مفتاح ضاغط ومفتاح قاطع!
ماذا هناك يا أوج؟

لماذا تعبثين بمفاتيح الحمام؟

أيُّ اختالف يا عزيزتي؟

عندما أضغط مفتاح اإلنارة
يبقى في وضعيته الجديدة حتى 
أعود لضغطه مرة ثانية، أما مفتاح 

الجرس فيعود إلى ما كان عليه
بعد الضغط؟!

، أريد فقط أن أعرف 
ُ

ال أعبث
لماذا هذا االختالف. 

سأبّسط لك األمر يا عزيزتي.
مفتاح اإلنارة هو قاطع، بينما

قاطع الجرس هو ضاغط
ولكل منهما وظيفته.

سأشرح لك أكثر يا أوج، 
هيا معي إلى غرفة الجلوس

مفتاح الجرس عبارة عن قاطع كهربائي 
بسيط مزّود بنابض يعود إلى مكانه 

بإزالة المؤثر، أي رفع إصبعنا عنه.

هذا رائع يا أبي.. 
هيا!

انظري يا عزيزتي إلى شكل 
الدارة ومفتاحها الضاغط.

وماذا عن مفتاح اإلنارة؟

على رسلك يا بنيتي، 
دعي والدك يجيب.

أما في مفتاح اإلنارة
فُتغلق الدارة ليقوم المتحكم 

بتنفيذ األمر، وعند الضغط عليه 
مرة أخرى تفتح الدارة ليتوقف 

عمل المتحكم.

يبدو أن تفاصيل الهندسة الكهربائية 
صعبة وال حاجة لي بها.

ال يا أوج، إن هذه المعلومة ستحتاجينها في تدريبات 
دورة الروبوت، حيث إن مفتاح الجرس

 )أي القاطع المزود بنابض( هو ذاته حساس اللمس 
الذي ستضعونه على الروبوت لتنفيذ بعض األوامر. 

أواًل انظري يا ابنتي إلى شكل الحّساس 
حتى تفهمي أكثر آلية عمله.

أجل يا عزيزتي.
سيقوم مدرب الروبوتيك بتعليمكم استخدامات حساس 

اللمس وكيفية برمجة الروبوت عند ربطه به.

طالما أن الموضوع 

يتعلق بتدريبات

 الروبوت 

علّي أن أعرف المزيد.. 

هيا يا أبي

 أخبرني كيف نستخدم 

هذا المفتاح 

كحساس لمس 

في الروبوتات؟

لكن في الروبوت لن يكون المؤثر على مفتاح الضاغط 
هو إصبعنا، بل جزء من الروبوت مثاًل أو جزء من المحيط 

الخارجي يتعرض له ويالمسه الروبوت.

وعلينا أن نبرمج الروبوت ليقوم بتنفيذ 
األوامر بناء على ما استقبله من حساس 

اللمس، أليس كذلك يا أبي؟

أنا متحمسة جدًا 
للحصة التدريبية القادمة.

واآلن هيا يا أوج اذهبي 
وأغلقي إنارة الحمام، 

فنحن ال نستخدمها اآلن وعلينا أال نهدر الطاقة.

حاااااضر.

نعم لقد فهمت، ها هو مفتاح الضاغ���ط 
الذي يعود إلى مكانه 
بعد رفع إصبعنا عنه.



في مدرس���ة الصم، المديرة متعاونة والمدرس���ة جيدة جدًا. ولكن تكمن المشكلة في أنها المدرسة الوحيدة في دمشق، 
يأتي إليها األطفال من أماكن متعددة بعيدة، ويبقون فيها من األول االبتدائي حتى الحصول على الشهادة الثانوية.

من جهة أخرى، تتابع المدربة راما: ال يمكن لهؤالء األطفال دراسة الهندسات كالمعلوماتية 
أو الروبوتيك بعد الثانوي، يس���تطيعون فقط المتابعة في الفروع األدبية التي ال 

تتطلب حضورًا أو تواصاًل مع األس���اتذة، الس���بب في ذلك هو عدم وجود من 
يترجم كالم األساتذة إلى لغة اإلشارة، وهذه نقطة ظالمة بحقهم.

اإلنج���ازات التي يفخر بها هادي كثيرة: فهو األول في صفه على 
الدوام، وهو من أكثر الطالب تمي���زًا في الروبوتيك، وهو قد تعلم 

الرسم أيضًا في مركز إشارتي.
ما تتمناه له أمه ومدربته ونحن وكل من حوله: مستقباًل ناجحًا 

يليق بتطلعاته وذكائه.
قص���ة ه���ادي ذكرتن���ي بجمعية للص���م درب���ت متطوعين 
ومتطوع���ات من طالب الجامعة باختصاص���ات مختلفة، تعلموا 
لغة اإلشارة وعلموا مقررات منهاج الثانوية العلمي بلغة اإلشارة، 
وأذك���ر أنه في العام األول قاربوا النج���اح، ولكن في العام التالي 

نجح منهم أربعة. وأفخر أن ابنتّي ساهمتا في تعليم هذه الدفعة 
وكانتا طالبتا طب بش���ري، وذكرتا لي إحصائيات عن عدد الصم في 

س���ورية والعالم مرعبة، وكم تكون فرحتهم عارمة بعد تخرجهم حين 
يتواصلون مع المرضى الصم دون الحاجة إلى وسيط.
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إعداد وحـوار: د. أميمـة الدكاك روّاد
املستقبل

ه���و طفل في العاش���رة من عمره نج���ح إلى الص���ف الخامس، وهو 

أح���د أعضاء فريق في نادي الروبوتيك في الجمعية العلمية الس���ورية 

للمعلوماتية بدمش���ق. يعاني من صعوبات سمعية ونطقية، طلبت من 

مدربته أن تس���أل أمه السيدة إيادة عيس���ى عن السبب وكانت اإلجابة 

الصادمة كما يلي:

هـــادي عــلي

ما نتمناه أيضًا هو أن توضع مناهج للغة اإلشارة متاحة بشكل واسع للجميع، 
ويمكن أن يس���اهم المعلوماتيون في ترجمة الصوت إلى لغة اإلشارة وإتاحة 
مثل هذه البرمجيات عس���ى أن يستطيع المتميزون من الصم متابعة تميزهم 

في تحصيل جامعي يليق بقدراتهم وإصرارهم على النجاح.
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الحظت األم، وهي على وشك التخرج من كلية اللغة اإلنكليزية والمختصة في نطق األطفال وسمعهم، أن ابنها منذ صغره 
وحتى عمر السنة ال يسمعها. راجعت عدة أطباء وقاموا بتخطيط السمع له، وأخبروها بأنه ال يعاني من أي مشكلة وأنه يسمع!!

أخيرًا اقتنع أحد األطباء بإجراء صورة لجذع الدماغ واكتش���ف أنه فعاًل ال يس���مع.. أكد لألم ما كانت تشعر به وتتوقعه من 
أن طفلها ال يسمعها..

الخوف من تنمر المجتمع وسخرية األفراد أضاف ألحزانها الكثير
أرسلته إلى مدرسة عادية فلم يستطع المتابعة

رس���ل إلى مدرس���ة الصم في باب مصلى، تعلمت األم معه لغة 
ُ
وارتأت العائلة أن الحل يكمن في تعلم لغة اإلش���ارة، فأ

اإلشارة، ولغته اإلشارية ممتازة أفضل من أقرانه.
وتق���ول المدربة راما الصوص الت���ي تدربه في نادي الروبوتيك، أن هادي ذكي جدًا جدًا، وش���ديد االنتباه، أكثر حتى من 

األطفال العاديين، وهو يحب الحاسوب والروبوتيك ويبدع بهما.
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قصــــة: كــــاتبــة كــــاتبــة 

رســـوم: ضحــى الخطيـــب

أبـــــواب
 العلــــــــوم
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جولة استكشافية 
في معمل الزجاج

جلست الرا برفقة والديها لتناول طعام الغداء، وقد 
س���كب لها والدها حساء الدجاج الساخن في صحنها 

الزجاجي الملّون.
قالت الرا بعد أن أنهت طعامها: ش���كرًا يا أمي الحس���اء 
لذيذ جدًا، دعيني أس���اعدك في تنظيف الصحون والكؤوس 

الزجاجية هذه المرة.
أجابتها والدتها مبتسمة: موافقة، لكن عليك أن تكوني حذرة 

جدًا، ألن األدوات الزجاجية قابلة للكسر وهذا خطير.
وقفت على كرسيها الصغير أمام حوض التنظيف في المطبخ بعد 

أن ألبستها والدتها مئزرًا ورديًا جمياًل.
سألت الرا والدتها: كيف ُيصنع الزجاج؟

أجابتها: أعتقد أنه يصنع من الرمل يا عزيزتي، ال تنسي في نهاية األسبوع 
 استكشافٌي مع أصدقائك برفقة معلم الكيمياء إلى مصنع الزجاج 

ٌ
لديك نشاط

وهناك ستتعرفين على مراحل صنعه بالتفصيل.
في يوم الخميس، اصطحب معلم الكيمياء الرا وجميع أصدقائها في الصف إلى 
مصنع الزجاج اليدوي، وبدأ المعلم الجولة بتعريف األطفال على تاريخ صناعة الزجاج، قائاًل: يعود تاريخ صناعة 

الزجاج يا أبنائي إلى ما قبل 2500 قبل الميالد.
ومن ثم شاهدوا العمال وهم يخلطون المواد الكيميائية.
سأل أحد الطالب المعلم: ما هذه المواد التي يتمُّ خلطها؟

أجابه المعلم: إنهم يخلطون كربونات الصوديوم وأكسيد الكالسيوم مع الرمل، ويشترط في الرمل المستخدم 
أن يحتوي على نسبة عالية من أكسيد السيليكون )السيليسيوم(  تصل إلى 80 بالمئة.

قالت الرا: رائع، لكن هل تدخل مواد كيميائية أخرى في صنع الزجاج؟
أجاب المعلم: بالطبع، شاهدوا هنا كيف يضيف العامل كمية من المغنيسيوم واأللمنيوم لجعل الزجاج أكثر 

متانة، والقليل من أوكسيد الرصاص لجعل الزجاج براقًا المعًا.
أثناء جولة الطالب في المصنع، الحظوا زجاجًا ملونًا بألوان براقة كاألخضر واألصفر، ما أثار دهشتهم.

ش���رح لهم معلم الكيمياء عن ذلك قائاًل: يكتس���ب الزجاج ألوانًا جميلة، فمثاًل عند إضافة ش���وائب الحديد 
يعطي اللون األخضر، أما مركبات الكبريت فتعطي اللون األصفر أو البني. واآلن اتبعوني يا أحبائي لتتعرفوا على 

كيفية صهر الخليط.
في هذه المرحلة شعر األطفال بحرارة المكان.

رى لم يضع العامل هذه النظارة الكبيرة؟
ُ
تساءلت صديقة الرا: ت

أج���اب المعلم: هذه نظارة مخصصة لحماية عينيه من لهيب النار، فقد وضع الخليط في وعاء مقاوم 
للح���رارة، إذ يذوب الزجاج على درجات حرارة تتراوح بين 1500 و2500 درجة مئوية. حيث يضع العامل 
الخلي���ط في الف���رن المعد خصيصًا لصناعة الزج���اج ثم يضيف مواد كيميائية أخ���رى مثل كبريتات 

الصوديوم وكلوريد الصوديوم إلزالة الفقاعات من الزجاج.
بعدها انتقل األطفال إلى مرحلة سكب الخليط في قالب ليبرد لدرجة حرارة 500 درجة مئوية.

قال أحد الطالب مندهشًا: يا للروعة! ينفخ العامل في أنبوب خليط الزجاج ويصنع مزهرية جميلة.
في المرحلة األخيرة تم تبريد الزجاج بعد عملية تصنيعه للشكل المطلوب إلزالة النقاط البارزة 

غير المرغوبة ثم طالء الزجاج وتصفيحه لتحسين قوته ومتانته.
الحظ الط���الب كمية الجهد والتعب اللذين يبذلهما العمال في مصن���ع الزجاج، وعبروا عن مدى تقديرهم 

لهم.
ق���ال مدير المصنع: إنهم ليس���وا عمااًل عاديين، بل إنهم مبدع���ون وفنانون يحبون حرفتهم كثيرًا 

ويستمتعون بابتكار قطٍع وتحٍف فنية، وعلى الرغم من وجود مصانع زجاج كبيرة تضم آالت متطورة 
تعم���ل بأحدث التقنيات، وتوفر الجهد والوقت في العمل؛ كآلة صقل الزوايا األربعة، وآلة ثقب 

الزج���اج، وآلة تقطيع الزجاج، وآالت صنع الزجاج المس���طح، إال أن ه���ؤالء العمال لم يهجروا 
صناعة الزجاح اليدوي.

ف���ي نهاية الجولة قّدم مدير المصنع لكل طالٍب م���ن زّوار المصنع حوضًا زجاجيًا 
صغيرًا ألسماك الزينة الصغيرة الملونة.

قال مدير المصنع: اطمئنوا يا أعزائي، فهذه األحواض الزجاجية الصغيرة، 
من نوع زجاج »البيركس« فهي مقاومة للحرارة وغير قابلة للكسر. 

أضاف معلم الكيمياء: أنتج »البيرك���س« أول مرة العالم األلماني 
»أوتو ش���وت« في آواخر القرن التاس���ع عشر، وهو 

يتك���ون من ثنائي أوكس���يد الس���يليكون 
والب���ورون وهم���ا مادت���ان كيميائيتان 

ومقاومًا  مقس���ًى  الزج���اج  تجع���الن 
للصدمات الحرارية.

ش���كر األطفال المدير والمعلم 
على هذه الجولة االستكش���افية 

الكيميائية الرائعة.
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إعــــداد:  ريـــم آل بنــــود حقـــائـق
 علميـة

مشكلة 
اختراق 

األجهزة الذكية

على الرغم من كل محاوالت مصنعي األجهزة 
الذكي���ة ومطوري برام���ج حمايتها من التطفل 
وس���رقة المعلومات وتأمينه���ا من االختراق، 
إال أن نق���اط الضعف تبقى موجودة 
بحي���ث تس���مح للمخترقي���ن 
بالدخ���ول ع���ن بع���د إلى 
والتحك���م  األجه���زة 
به���ا، خاصة مع تزايد 
اس���تخ�����دام ه���ذه 
وتحمي���ل  األجه���زة 
المستخدمين للكثير 
من  التطبي���قات  من 
مواقع ورواب����ط غير 

آمنة.
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واالختراق هو قيام ش���خص ما،  بالوصول إلى األجهزة المتصلة بالش���بكة والنفاذ إلى بياناتها بطريقة غير مش���روعة عن 
طريق ثغرات في نظام الحماية الخاص بها، فما دام الجهاز متصاًل بالشبكة فهو معرض لالختراق في أي وقت وبأي طريقة 
كانت، وحتى لو لم يتمكن المخترق من الدخول إلى الجهاز بش���كل كامل، فبإمكانه أن يحصل على المعلومات الحساس���ة 

المخزنة فيه، بما في ذلك جهات االتصال والبريد اإللكتروني والصور والرسائل.

أنواع االختراق
قد يكون االختراق كاماًل، بحيث يكون لدى المخترق إمكان التحكم الكامل في الجهاز فيستطيع سحب أو إرسال أو حذف 

أي ملف أو صورة من جهاز المستخدم، كما يستطيع إعادة تهيئة الجهاز، والحصول على أي كلمة سر يتم استخدامها عبر 
الجهاز.

أو يك���ون االختراق جزئيًا يقتصر على التجس���س على المس���تخدم ومراقبة تفاعالته على الجه���از، ويتم هذا النوع من 
االختراق عن طريق إرس���ال ملف للمستخدم، س���واء عن طريق تطبيقات التواصل االجتماعي أو البريد اإللكتروني، مدمج به 

برنامج صغير يمكنه من التجسس والمراقبة.

طرق اختراق األجهزة الذكية:
االتصال بالشبكة بطرق غير آمنة. 

الفيروس���ات وهي برمجيات ضارة يقوم المخترقون بتضمينها في جهاز المس���تخدم وهي تنفذ ما تم برمجتها عليه من 
تخريب ومسح للمعلومات.

 تطبيق���ات البرمجيات الخبيثة التي تزيد من خط���ورة االختراق، خاصة عند تحميلها من مواقع أو روابط غير آمنة بداًل من 
متاجر التطبيقات الرسمية.

البواب���ات الخلفية أو ما يس���مى بال� backdoors  وهي برامج يتم تصنيعها من قب���ل المخترقين، تمكنهم من االتصال 
بجهاز المخترق بش���كل عكسي، فعندما يقوم المستخدم بالنقر على البرنامج لتش���غيله، يقوم البرنامج بفتح بوابة خلفية 

تمكن المخترق من الدخول إلى جهاز المستخدم والعبث به.
الرس���ائل القصيرة التي تس���تهدف بعض الهواتف الحديثة وتقوم بخداع المس���تخدمين لتغيير إعدادات هواتفهم 

وتمكين المتسللين من الوصول إلى معلوماتهم.

الوقاية من االختراق
لوقاية أجهزتنا من االختراق ومخاطره يجب االلتزام بأساس���يات الحماية؛ كعدم وضع المعلومات الهامة والخاصة داخل 
الجهاز كالصور الخاصة واألرقام السرية واالحتفاظ بنسخ احتياطية عنها، باإلضافة إلى ضرورة تحميل برامج حماية مضادة 

للفيروسات.
كذلك يجب اس���تخدام كلمة س���ر لحماية الجهاز، وتغييرها بصورة دورية، وتحديث نظام التشغيل والبرمجيات بشكل 

دائم، وتحميل التطبيقات من المصادر الموثوقة فقط.
كما يجب االلتزام بحماية خصوصية المستخدمين وعدم كشف أي معلومات شخصية للغرباء، خاصة رقم الهاتف الذي 
يس���مح للمخترقين بتتبع موقع المس���تخدم ومعرفة مكان وجوده، كما يجب االنتباه إلى التحذيرات التي تظهر عند اتصال 
المس���تخدم بالشبكة بش���كل غير آمن، مع توخي الحذر عند االتصال بشبكة إنترنت مجانية، وتجنب الدخول على أية روابط 

غريبة يتم إرسالها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)
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قصــــــة: هبــــة  النـــداف

رسـوم: سمــارا الحنــاوي

تقــانـات 
صديقة الطبيعة
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ح ذكريات العائلة وقعت عيناه على 
ّ
جلس غسان بالقرب من جّده يتفرج على دفتر صور العائلة، وبينما هو غارق في تصف

صورة لفتت انتباهه!
ق على الشجرة يا جدي؟

ّ
سأل غسان جّده: من هذا الرجل المتسل

تناول الجّد الصورة وقال: هذا عمك منير في البستان أيام فرط الجوز.. سقى الله تلك األيام! 
غسان: وما معنى فرط الجوز؟ 

الجد: هو تعبير يطلق على عملية قطاف الجوز المضنية للفالح، انظر إلى هذه العصا الخشبية الطويلة التي يحملها عمك 
بيده؛ تدعى المفراط، يضرب بها على طرفي فروع األغصان حتى تتهاوى حّبات الجوز أرضًا.

أردف الجد قائاًل: مسكين! في ذاك اليوم تحديدًا وقع على األرض وكسر عظم فخذه.
 يا جدي؟

ٌ
غسان: هل لهذه الدرجة عملية قطاف الجوز صعبة

ق، لكّنها اليوم لم 
ّ
ب الكثير من الوقوف والركض والتس���ل

ّ
الجد: نعم، إن مهمة قطف المحاصيل عملية متعبة تتطل

تعد كذلك، إذ طّور العلم���اء روبوتًا طائرًا  لقطف الثمار وجني 
الفاكهة.

لك���ن اعلم يا بني؛ أن ال ش���يء يع���ادل مهارة يّد 
اإلنس���ان وذكاءه، ففائ���دة الروبوت���ات 

تقلي���ص ع���دد العم���ال الالزم 
المحاصيل،  وجني  للحصاد 
وخصوص���ًا م���ع ضواب���ط 
حاليًا  المفروضة  الس���فر 
الموسميين  العمال  على 

بسبب جائحة كورونا.

ف أيضًا من األخطار التي تحدق بالعاملين في هذا المجال، 
ّ
أجاب غسان: أوافقك الرأي يا جّدي العزيز! ولكن الروبوت يخف

ويختصر الوقت والمال على المزارعين، بفضل اس���تخدامه لخوارزميات الذكاء الصنعي لتحديد موقع األش���جار ورصد الثمار 
الناضجة فقط بين األوراق وحصدها، خذ على سبيل المثال الروبوت الياباني الذي يمضي لياليه في قطف الفراولة الناضجة.

صاح الجد متعجبًا: هذا كله هراء! كيف يمكنه فعل ذلك؟
ٌد  غس���ان: نعم يا ج���دي، فقد طّورت ش���ركة »Tevel Aerobotics« العالمية روبوت »فار«  »FAR«، وه���و روبوت طائر مزوَّ
نه أواًل من تحديد مكان الثمار الحم���راء ومن ثم تحريك ذراعه باتجاهها 

ّ
بتقني���ات لجني الثمار، فلديه ث���الث كاميرات تمك

وقطفها ثم نقلها إلى وعاء القطف، هذا عدا عن إمكانية استخدام أكثر من روبوت، تعمل الروبوتات مع بعضها دون تصادم 
لمدة أربع وعشرين ساعة متواصلة في اليوم.

يحاول الجد المزاح مع غسان بسؤال ليس متأكدًا من إجابته: وهل يعرف هذا الروبوت األشجار التي لم يجِن ثمارها؟
غسان: بالطبع يا جدي، يمكنه تحديد موقع األشجار التي لم يتم جني جميع ثمارها.

ويتابع: كما أن الروبوت »فار« لديه تقنية خاصة تجعله ال يفس���د الفاكهة عند قطافها، فهو يستخدم ذراعه اإللكترونية 
وينتقي فقط الفاكهة الناضجة، وكل ذلك بفضل تقنيات الذكاء الصنعي.

قال الجد بدهشة: يا له من روبوت ذكي! أتمنى أن أحصل عليه لمساعدتي في الموسم القادم.
أحبائي، ال تنسوا أّن اإلنسان هو من يصنع هذه الروبوتات المفيدة، ويبرمجها من خالل خوارزميات وتقنيات البرمجة، وأن 
العلم يتطور يومًا بعد يوم، والعقل البشري قادر على تطوير التقانات وتسخيرها لخدمة اإلنسان، لذا إن كانت لديكم موهبة 
أو حبُّ الخوض أكثر في عالم الروبوت ال تترددوا في المش���اركة والتس���جيل بالنوادي الخاصة والفعاليات المقدمة من قبل 

الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لربما تخترعون روبوتًا يفيدنا بأشياء جديدة ويسّهل علينا الحياة.

الروبوت »فار« قاطف الثمار
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إعـــداد: يـــوسـف الحيــدر محطات 
رقمية

»ICPC« المسابقة العالمية البرمجية الجامعية
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تعريفها:
»ICPC« ه���ي اختصار )International Collegiate Programming Contest  ( وتعني المس���ابقة البرمجية العالمية 
للجامعات،  وهي مسابقة البرمجة األولى التي تنظمها الجامعات على المستوى العالمي، انطلقت منذ أكثر من أربعة عقود، 

ويقع مقرها الرئيسي في جامعة Baylor  األمريكية، يتحدى المشاركون 
بعضهم من أجل حل المس���ائل بش���كل تنافس���ي وباس���تخدام 

الخوارزميات بمهاراٍت برمجيٍة س���ريعة، وتتألف من مسائل 
بمس���توياٍت متفاوتة الصعوبة، ويقوم المش���ارك بوضع 

الحل األولي الذي يتضمن االقتراحات واالس���تثناءات 
التي يمكن أن تطرأ خالل الحل، ويكون اختيار الفريق 
الفائز وفق���ًا لعدد المس���ائل التي أج���اب عليها، 
والوقت الذي اس���تهلكه من أجل حل المس���ائل، 
باإلضافة لعدد الحلول الخاطئة التي تم إرس���الها 

للجنة الحكام.

هدفها:
تلقب المس���ابقة البرمجية للكليات الجامعية 

ب� »ح���رب العقول«، ألنها أكثر من مجرد منافس���ة 
أكاديمية وتقانية، بل أصبحت تشكل األرضية لبناء 

مجتمع معلوماتي عالمي متعاون، من خالل تس���ليط 
الضوء على المش���كالت البرمجي���ة الحقيقية في العالم 

ومحاول���ة حلها، مع تعزي���ز التع���اون والتكافل بين طالب 
الجامعات.

قواعدها:
-  يتكون الفريق من ثالثة طالب )وطالب احتياطي(، يمثلون جامعتهم ويشرف عليهم مدرب خاص من الجامعة أيضًا.

عطى الفرق المشاركة خالل فترة انعقاد المسابقة 5 ساعات لحل مجموعة من المسائل يتراوح عددها بين 8 إلى 12 
ُ
-  ت

مسألة، تق�وم الف��رق بتسليم الحلول على شكل رم���از برمج��ي مكتوب ق��ابل للتنفيذ بإحدى لغات البرمجة التالية: 
.)C/C++ -  Java – Python(

مراحلها:
 تقيم كل جامعة مسابقتها المحلية الخاصة بها، 

ً
يتم إجراء المس���ابقة سنويًا وفق عدة مستويات من المنافسة؛ فبداية

وتتأهل الفرق الفائزة من كل جامعة إلى المس���ابقة الوطنية، حيث تنحصر المنافسة فيها بين جامعات البلد الواحد، ويتم 
ترش���يح عدة فرق لتمثيل جامعتها على المس���توى اإلقليمي، ويتم تقس���يم العالم إلى عدة أقاليم وتنحصر المنافسة في 
قام 

ُ
المسابقة اإلقليمية بين فرق جامعات اإلقليم الواحد التي تم ترشيحها من قبل دول هذا اإلقليم، وفي المرحلة األخيرة ت

المسابقة العالمية حيث يتم إجراء المنافسة بين الفرق التي تأهلت من المسابقات اإلقليمية. وذلك وفق قوانين وإجراءات 
قدم 

ُ
تحددها اللجنة العالمية المس���ؤولة عن تنظيم المسابقة بكافة مراحلها بشكل س���نوي، بعد اعتمادها للنتائج التي ت

إليها من قبل لجان كل جامعة أو دولة أو إقليم.
 

ميـــــزاتهــــا:
يوفر خوض المس���ابقة البرمجية الجامعية للمشاركين  الحصول على 
ش���هادات معتمدة عالميًا، وُيش���كل بيئة تجمعهم بأهم شركات 
القطاع المعلوماتي وقطاع االتصاالت في العالم، باإلضافة إلى 
دور المسابقة األساسي في رفع مستوى الخريجين بشكل 
عام، ومس���توى المعرف���ة البرمجية والتقنية بش���كل 

تراكمي.

التجـــربـــة الســـــورية
كانت تجرب���ة الطالب الجامعيين الس���وريين 
ف���ي المس���ابقات البرمجية -بدأت من���ذ أكثر من 
، حيث حققت الفرق 

ً
 ناجحة

ً
عش���ر سنوات- تجربة

الس���ورية إنجازات الفتة على المس���توى العربي 
واإلقليمي والعالمي، وكان آخرها تأهل ستة فرق 
سورية إلى المسابقة البرمجية الجامعية العالمية 
بعد حصوله���ا على مراك���ز متقدمة ف���ي النهائي 
اإلقليمي للمس���ابقة البرمجية للكلي���ات الجامعية في 
الوطن العرب���ي وأفريقيا »ACPC« األخيرة، التي ش���ارك 

فيها 145 فريقًا من 16 دولة.

أصدقائي الرقميين الصغار، ســنوات قليلة وستفتح لكم الجامعات أبوابها بمختلف الفروع؛ كثمرٍة لما 
قدمتمــوه من جــدٍّ واجتهاد، وعندها ســتكون الفرصة مفتوحة أمامكم للمشــاركة بالمســابقة العالمية 
البرمجيــة للطــالب الجامعييــن »ICPC«.. تعالــوا معي في هذا العــدد نتعرف على تفاصيــل هذه المحطة 

الرقمية لترسموا أحالمكم للوصول إليها.

https://en.wikipedia.org/wiki/Baylor_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Baylor_University


قصـة وسيناريو: شفيـع البيطـار

رسوم: عبد الوهاب الرجولة

مفاتيح 
االبتكار الرقمي
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البّد أنكم تعرفون أهمية ارتداء الكمامة
 للوقاية من فايروس كورونا، 

واليوم سأعرفكم على نوع حديث من الكمامات، يدعى الكمامة الذكية!

الكمــامــة الــذكيــــة
وكيف ستكون الكمامة ذكية؟

 يمكنها ذلك ألنها تستخدم تقنيات الذكاء الصنعي.

وهل هناك حساسات في األلياف تقوم برصدالمؤشرات الحيوية؟ما الفرق بينها وبين الكمامة التقليدية؟

أجل وذلك عن طريق جهاز سأريكم إياه.

من يود تجربة هذه الكمامة الذكية يا أحبائي؟

أنا أنا أنا 

هذه الكمامة فيها ألياف تمتص الهواء 
الذي يتنفسه المستخدم، ثم تحلله لرصد المؤشرات 

الحيوية لألمراض التنفسية.

يلتصق هذا الجهاز بصدر المستخدم 
ويتصل بالكمامة السلكيًا، ويراقب العناصر الحيوية 

مثل درجة حرارة الجلد ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب 
ومستوى النشاط وجودة النوم.

تكلم يا أحمد مع زمالئك بعد وضع الكمامة

وما الغرض من عملية الوصل؟هل تودين تصويري يا معلمتي؟
للربط مع التطبيق الخاص بالكمامة الذي 

ن من إجراء المكالمات واستقبال 
ّ
يمك

وإرسال الرسائل النصية، إضافة إلى 
خاصية الترجمة، وإعطاء تعليمات 
لتحديد المسافة االجتماعية اآلمنة.

هذا رائع

كال يا صغيري، 
سأريكم كيف تتصل الكمامة بالهاتف الذكي 

عبر تقنية البلوتوث.

تعلمنا كيف تساعدنا التقانات الحديثة من يخبرني ماذا استفدتم من درس اليوم يا أعزائي؟
على تخطي األزمات وإيجادالحلول لها 

لتمكننا من الحياة بشكل أفضل

أحسنتم يا أحبائي
انتهى وقت الحصة.. وداعًا

تعلمنا أن الكمامة الذكية
 تحلل الهواء الذي نتنفسه وتنبهنا لوجود خلل ما 

في جسمنا، ويمكن وصلها مع األجهزة الذكية األخرى...

أجل إنها كمامة رائعة
نعم

الحظتم يا أحبائي 
كيف تم تضخيم صوت زميلكم؟ 

وذلك لمنع كتمانه نتيجة ارتداء الكمامة.
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إعــداد:  هيثم الشيخ علي تسلية وألغاز

أصــدقائي يمكنكم إرسال الحلول إلى بريد المجلة: young.ENG@scs-net.org  للفوز بجوائز مميزة.
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ساعد »سعاد« على االستفادة من ميزات اإلنترنت 

بإيجاد الطريق لكل ميزة تقدمها الشابكة
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little digital Engineer



إعــــداد: لمــــى علــي

تصميم:  هيثم الشيخ علي
استخدام الهواتف الذكية

حـــول العـــالـــم

https://www.statista.com/المصـــــــــــــــــدر :   

وصل عدد مستخدمي 

الهواتف الذكية

 في جميع أنحاء العالم اليوم

 إلى 6 مليارات مشترك.

امتلك 46.5 % 

من إجمالي سكان العالم 

جهازًا ذكيًا 

بحلول عام 2020.

تم بيع حوالي 1.38 مليار

هاتف ذكي 

في جميع أنحاء العالم 

بحلول عام 2020.
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