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الملخص
في العالم المعاصر ،هناك حاجة متزايدة الستخدام الروبوت الشخصي كمساعد لالنسان في بيئته
بتقديم خدمات في تطبيقات مختلفة ،كتطبيقات المراقبة ،والعناية بكبار السن ،والتطبيقات األمنية
وغيرها .نقدم في هذا البحث تصميم وإنجاز روبوت مساعد منخفض التكلفة يقوم بخدمة األشخاص
ومساعدتهم في تحقيق أعمالهم اليومية سواء الموظفون في عملهم ،أو األشخاص في المنازل .فقد
قمنا بتصميم روبوت شخصي باالعتماد على منصة الروبوت تارتل بوت وذلك بتطويره من خالل
إضافة حساسات ذكية وأجهزة لتمديد إمكانياته .من الناحية البرمجية ،قدمنا العديد من المساهمات
العلمية المبتكرة نلخصها في محورين مهمين .أوال ،اقترحنا عمارة برمجية متكاملة تيسر برمجة
تطبيقات الروبوتات التعاونية والموزعة باستخدام نظام تشغيل الروبوت روس ،وتتكون من طبقات
برمجية مختلفة ومتكاملة تشمل االتصال ،والتحكم في الروبوت ،ومنطق التطبيقات ،وقاعدة المعرفة،
والتفاعل مع روس .ثانيا ،قدمنا آلية جديد لدمج خدمات الواب ضمن نظام روس مما يمكن من تصميم
طبقة برمجية موجهة للخدمات تسمح للتطبيقات العميلة بالتفاعل مع نظام روس بسالسة دون الحاجة
أي يكون المبرمج متخصصا في أنظمة الروبوت .أخيرا ،قمنا بدمج هذه المساهمات وتنفيذ روبوت
شخصي مساعد وتشغيله بمبنى الجامعة في تطبيقات المراسالت البريدية بين المكاتب وكذلك خدمة
توصيل القهوة .نفصل في هذا البحث التحديات العملية التي واجهناها في تصميم الروبوت وكيفية
تجاوز هذه الصعوبات لتحقيق أهداف البحث.
الكلمات المفتاحية :روبوت ،معمارية البرمجيات ،خدمات الواب ،نظام تشغيل الروبوت روس
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1

المقدمة

أدى النمو الهائل في استخدام الروبوتات إلى العديد من الفوائد للبشر في قطاعات متعددة منها
التصنيع ،والرعاية الصحية ،والتعدين ،واستكشاف الفضاء ،وغيرها .ويمثل استخدام الروبوتات
عامال هاما في تحسين السالمة البشرية ،والحد من تكاليف الصيانة واإلنتا  ،وتحسين اإلنتاجية [.]1
ومن المتوقع أن تغمر روبوتات الخدمة السوق على نطاق واسع وأن تحقق مبيعات قياسية في
السنوات العشرين المقبلة .وذكرت صحيفة االتحاد الدولي للروبوتات في التقرير اإلحصائي بيع ثالثة
ماليين روبوتات خدمة ألغراض شخصية ومنزلية خالل سنة  .2012ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة
 ٪20في المبيعات مقارنة بالعام السابق وهو ما يمثل  1.2مليار دوالر [ .]2ومن المتوقع أيضا أن
تحقق الروبوتات المنزلية ،على وجه الخصوص ،زيادة كبيرة في عدد المبيعات من  1.96مليون إلى
 15.5مليون روبوتا للفترة الممتدة من  2013إلى  .2016في الوقت الحاضر ،يعتبر عدم وجود إطار
معياري لهندسة برمجيات الروبوت أحد أكبر التحديات الذي يعوق تطوير برمجيات معقدة وقابلة
إلعادة االستخدام وقابلة للتوسيع بسهولة .وتقترن معظم برمجيات الربوتات بمنصة الروبوت نفسها
وتفتقر إلى تجريدات كافية لتكون عامة بالشكل الكافي لروبوتات مختلفة .ويمثل نظام تشغيل روس
أحد أشهر األنظمة الوسيطة المستخدمة على نطاق واسع لتطوير تطبيقات الروبوت ،كما يمثل معلما
هاما في تطوير برامج الروبوتات المعاصرة .ومما يميز نظام روس هو توفيره تجريدات مختلفة
لألجهزة والشبكات ونظام التشغيل مثل المالحة وتخطيط المسار والحركة ،ووحدات التحكم،
ومعالجة الرسائل .ومع ذلك ،فإن مستويات التجريد ال تزال غير كافية لتطوير تطبيقات معقدة وعامة
للروبوتات المتحركة والمتغايرة ،وبخاصة إذا كانت تلك التطبيقات موزعة ضمن أجهزة متعددة.
وتتناول هذه الورقة هذه الفجوة ،وتقترح تصميم معمارية برمجية متكاملة تحتوي على طبقتين
مجردتين للبرمجيات ،بما في ذلك ،أوال ،معمارية كوروس التي تتكون من عدة أنظمة فرعية البرامج
على مختلف المستويات ،وهما االتصاالت ،منطق التطبيق ،والتحكم في الروبوت ،وقاعدة المعرفة،
والتفاعل مع روس.وثانيا واجهة خدمات الواب لنظام روس ،الذي يهدف إلى عرض النظام البيئي
لروس كخدمة واب باتباع معمارية موجهة للخدمات باستخدام بروتوكالت خدمات الواب الشهيرة
وهي نقل الحالة التمثيلية (راست) و البروتوكول البسيط للوصول إلى الكائن (سواب) .والغرض
من ذلك هو توفير واجهات لمبرمجي الواب الذين ال يملكون خلفية مسبقة عن نظام روس أو
الروبوت ،ويسمح لهم بالتفاعل السلس مع روبوت الخدمة عن طريق لغات الواب .كما اختبرنا هذه
الطبقات البرمجية من خالل تنفيذها على روبوت الخدمة تارتل بوت وتجربتها عمليا في تطبيقات
المراسلة الداخلية بجامعة األمير سلطان.
وتتلخص إسهامات هذا البحث فيما يلي:
• تصميم ربوت خدمة منخفض التكلفة باالعتماد على منصة الترتل بوت.
• تصميم وهندسة معمارية كوروس البرمجية باعتبارها طبقة تجريد على رأس الروبوتات مما
يسهل تطوير تطبيقات الروبوتات الموزعة.
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• دمج خدمات الواب سواب وراست مع نظام روس ،من خالل توفير طبقات تجريد إضافية
لمطوري برامج الواب .وعالوة على ذلك ،فإننا نقدم نموذ برمجي لتحقيق دمج روس مع خدمات
الواب بلغة الجافا .إلى حد علمنا ،تحقيق التكامل بين روس وخدمات الواب هو األول من نوعه في
بحوث الروبوت.
• التجربة الميدانية لروبوت الخدمة للتحقق من فعالية وصحة الهندسة المعمارية التي قمنا بتصميمها
على أرض الواقع.
وينتظم باقي الورقة كما يلي .نناقش في القسم الثاني األعمال السابقة ذات العالقة ونركز على مقارنة
مساهمة هذه الورقة مقارنة باألعمال المماثلة .ويقدم القسم الثالث التصميم الميكانيكي لروبوت
الخدمة .في القسم الرابع ،نقدم نبذة مختصرة حول نظام روس ليتمكن القارئ باإلحاطة بالجوانب
العلمية لهذا النظام ليتمكن من فهم المعمارية البرمجية التي نقترحها في هذا البحث .أما في القسم
الخامس ،فنقدم هندسة البرمجيات الطبقية ،وهي إطار كوروس باإلضافة إلى تكامل خدمات الويب
مع روس .في القسم السادس ،نقدم التجربة الميدانية لروبوت الخدمة كما نناقش التحديات التي
واجهناها .ويختم القسم السادس الورقة مع تحديد األعمال المستقبلية.
2

المسح األدبي

في اآلونة األخيرة ،اكتسب مجال تصميم الواجهات بين الروبوت واالنسان الكثير من االهتمام في
سياق روبوتات الخدمة .وقد اجتذب بناء هندسة برمجيات روبوتات الخدمة وأطرها العديد من
االبحوث مؤخرا .في [ ،]3افترض الباحثون أن الروبوت يجب أن يكون قادرا على توليد أسئلة ذات
مغزى بشأن إجراءات المهام المنوطة به في الوقت الحقيقي ،كما ينبغي أن تكون قادرة على تطبيق
النتائج لتعديل خطط مهامه .أما في البحث [ ،]4فقد ابتكر الباحثون طريقة لتطوير برامج الروبوت
المعقدة من خالل اقتراح معماريات برمجية مرجعية يمكن استغاللها لبناء التطبيقات الروبوتية
الكبيرة .كما طوروا برمجية هايبرفالكس وهي عبارة عن سلسلة أدوات تدعم استغالل المعمارية
المرجعية المقترحة ،كما تظهر كيفية استخدام هذه المعمارية المرجيعية لبناء برمجيات الروبوت
المعقدة .في عمل الحق [ ،]5مدد المؤلفون سلسلة أدوات هايبرفالكس مع التركيز على النماذ
الفوقية لنظام روس واألدوات المتعلقة به ،علر سبيل المثال التوليد التلقائي لملفات األطالق (الونش
فايلز) من خالل نماذ األنظمة المكونة .هذه األعمال وإن كانت قيمة من الناحية النظرية إال أنها
تبقى محدودة من الناحية العملية الفتقارها لتطبيقات حقيقة ملموسة تثبت مثل هذه العمليات .أما في
هذا البحث الذي بين يدينا ،فإننا نقدم كال من المعمارية البرمجية باإلضافة إلى تنفيذها على روبوت
خدمة حقيقي.
في [ ،]6اقترح المؤلفون معمارية الروبوت المنزلي مستهدفين بذلك شريحة المستخدمين المسنين
لمساعدتهم على القيام بأمورهم باستقاللية أكبر في بيوتهم .ويستند الهيكل المقترح على دمج ثالثة
أنظمة وسيطة وهي بايس ،وميرا ،روس.
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يتم تنفيذ معظم العمليات الحسابية من قبل عدد كبير من عقد روس (انظر القسم الرابع)؛ ومن ثمة،
يتم تصدير خدمات الروبوت مما أدى إلى الوسيط بايس لتحقيق اندما الروبوت في البيئة المحيطة
المعيشية .أما في [ ،]7فقد اقترح الباحثون المنصة الروبوتية روبكو ،12وهوروبوت خدمة ذكي
يستهدف العناية بكبار السن والمعوقين .ويتألف هذه الروبوت من نظام تحكم ذكي متعدد المستويات.
ويوفر روبكو 12العديد من الخدمات للمستخدمين بما في ذلك التعرف على أألاشخاص ،وتعقب
األشخاص ،واكتشاف سقوط المسنين .لألسف النظام المقترح ال يوفر واجهة سهلة لبرمجة مهام
الروبوت.
وقد نشأت العديد من األبحاث في هذا المجال لدمج الروبوت في حياة االنسان وتطويعه لخدمته
ومساعدته في مهامه اليومية .فقد اعتنى البحثون في مشروع روبوهاو األروبي [ ]8بتطوير روبوت
شخصي يقوم بأعمال منزلية مثل تحضير طعام بالتعاون مع روبوت آخر .ويعتبر هذا النموذ
العملي من أنجح األعمال البحثية ومن أكثرها تعقيدا ألن الروبوت يعمل في بيئة طبيعية تتخلها
حواجز وقد صمم ليتفاعل مع محيطه الخارجي بصفة سلسة وطبيعية .إال أن هذه البحوث تعتمد على
أجهزة روبوت باهضة جدا في حدود النصف مليون دوالر وهو قطعا ال يمكن تسويقها للعموم نظرا
ألسعارها المرتفعة لكن تمثل خطوة عملية فاعلية مبدئية نحو استخدام الربوت في األعمال الروتينية
اليومية لالنسان.
فيما يتعلق بدمج وتكامل خدمات الواب في نظام روس ،فقد تم مؤخرا اقترح روس جي آس وروس
برديج ] .[9ويهدف هذان اإلطاران أساسا إلى )1( :السماح لمستخدمي متصفحات الواب بالتفاعل مع
الروبوتات الداعمة لروس )2( .توفير واجهات بسيطة لمطوري برامج الواب الذين يفتقرون إلى
الخبرات االزمة في مجال الروبوتات لتطوير تطبيقات عميلة تتيح التفاعل والتحكم في الروبوت الذي
يعمل بنظام روس .يعتمد المفهوم أساسي لتصميم روس بريد باعتباره طبقة تجريدية فوق نظام
روس يعمل كوسيط بين تطبيقات الواب األمامية التي تعتمد على تقنية جافا سكريبت (المعروف باسم
روس جي آس) ونظام روس الخلفي .ويمكن روس بريد المستخدمين من التفاعل مع موضوعات
روس وخدماته باستخدام لغة الجافا سكريبت .كما يستخدم أيضا رسائل متسلسلة على شكل جسون
للتفاعل مع واجهة الواب ،والتي يتم تحويلها من وإلى رسائل روس للتفاعل مع عقد وتطبيقات روس
الخلفية .هذا العمل يمثل معلما هاما نحو توفير واجهات جديدة بين االنسان والروبوتويفتح آفاقا جديدة
الستخدام الروبوتات المتنقلة بصفة أوسع وأكثر إتاحة للعموم ،في سياق التعليم وإنشاء مختبرات
تعليمية عن بعد للروبوت .ويتثمل الفارق مع عملنا هو أننا نعتمد على خدمات الواب لتوفير طبقة
تجريدية جديدة فوق نظام روس ،وال نعتمد على وسائط محددة مثل روس بريد  ،لكن نعتمد على
طبقة خدمات الواب ،بشقيها سواب وراست.
في [ ،]10اقترح الباحث نظام روبوواب ،وهي معمارية موجهة نحو الخدمات من نوع سواب تعتمد
على افتراضية األجهزة والبرمجيات والموارد الروبوتية من خالل عرضها كخدمات عبر شبكة
اإلنترنت .وتقوم معمارية روبوواب بدمج تقنيات واب متعددة مع نظام روس وتسمح من خاللها من
توفير واجهات واب سهلة االستخدام للتفاعل مع الروبوت .وقد صمم هذا البرنامج لتطوير مختبر عن
بعد يسمح للباحثين والطالب التفاعل عند بعد مع الروبوتات التي تنتمي إلى هذا النظام .وقد قام
الباحث بتنفيذ هذا النظام من خالل تطوير واجهة واب تتيح للمستخدمين الوصول والتحكم ومراقبة
4
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الروبوتات عن بعد .أما في بحثنا هذا ،فإننا نقدم معمارية أشمل وأعم من البحث في ] [10وذلك من
خالل تحقيق التكامل بين روس وخدمات الواب بدمج سواب وراست كليهما وتقديم نموذ فوقي جديد
يبين كيفية التكامل باستخدام لغة الروس جافا.
أما في [ ،]11فقد اقترح الباحث نظام روستفول من خالل توسيع روس برديج لدعم خدمات واب
راست وتطوير خادم واب خفيف يعرض موضوعات روس وخدماته وإجراءاته من خالل خدمات
الواب راست .إال أن الباحثين في [ ]11لم يوفروا أي معمارية برمجية أو نموذ فوقي يوضح كيفية
تحقيق التكامل بين روس وراست.
تحقيقا لهذه الغاية ،ركزنا في هذ البحث على تدارك هذه النقائص من خالل االهتمام ومعالجة هذه
اإلشكاليات البحثية في العمل المقترح .ومما يمير المعمارية البرمجية المطروحة في هذه الورقة أنها
تعتمد على مبدأ الفصل بين الشبكات ،ومنطق التطبيق ،والتحكم في الروبوت.إذ يمكن تحديد وتنفيذ
كل عنصر بشكل مستقل عن اآلخرين ،كمايمكن إعادة استخدام هذه العناصر حسب االقتضاء في
التطبيقات وسيناريوهات مختلفة.
3

تصميم الروبوت

 3.1حاجيات وأهداف التصميم
ركزنا على ثالث شروط رئيسية خالل عملية تصميم الروبوت:
( )1انخفاض التكلفة :يجب أن تبقى تكلفة الروبوت عند أدنى مستوى ممكن ،حتى يكون
الروبوت متاحا للمستخدمين بسعر معقول ،عند تسويقه تجاريا.
( )2التوافق مع نظام روس :نظام تشغيل الروبوت يعتبر في الوقت الحاضر معيارا لتطوير
تطبيقات الروبوتات .وبالتالي ،اخترنا هذ النظام لتشغيل وتطوير برامج وتطبيقات الروبوت
الذي نقترح تنفيذه وذلك ،لالستفادة من مكتبات البرمجيات مفتوحة المصدر المتاحة لتطوير
تطبيقات الروبوتات المتنقلة ،مثل خدمات المالحة ،ومعالجة الصور ،وبرامج تشغيل
االجهزة ،وغيرها من االمتيازات التي يوفرها هذا النظام.
( )3استخدام األجهزة المتوفرة تجاريا :نهدف إلى استخدام األجهزة المتوفرة تجاريا عادة
لخفض التكلفة األجمالية وليتمكن المستخدمون من تطوير الروبوت بإضافة أجهزة أخرى
بصفة سهلة.
لهذا الغرض ،وبعد النظر في منصات الروبوتات المتنقلة الموجودة ،اخترنا استخدام منصة الروبوت
البحثية تارتل بوت  2كقاعدة لتصميم روبوت الخدمة ،حيث أنه يستوفي جميع الشروط المذكورة آنفا.
الشكل  1يصور الروبوت تارتل بوت  .2ويتكون هذا الروبوت من القاعدة المتنقلة كوبيكي،
ومجموعة من لوحات موازية ،والكاميرا ثالثية األبعاد كينكت .قاعدة كوبيكي لديها عجالت ذات
محرك تفاضلي ،وثالثة أجهزة تحسس االنجراف ،وثالثة أجهزة تحسس االصطدام .وتعتبر منصة
الروبوت البحثية هذه متميزة حيث تحتوي على كل ما هو مطلوب لبناء تطبيقات الروبوتات المتنقلة.
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الشكل  :1منصة الروبوت تارتل بوت

ويتوافق هذا الروبوت بشكل كامل مع نظام روس ،ويعتبر منخفض التكلفة مقارنة بالروبوتات
األخرى إذ ال يتجاوز سعره  1500دوالر ،ويسْت ْخدم من قبل مجتمع ضخم من الباحثين في جميع
أنحاء العالم .ونهدف من خالل هذا البحث إلى توسيع قدراته بإضافة أجهزة وحساسات متوفرة
تجاريا ،مثل ماسح الليزر هوكويو ،وذراع آلي ،كما نهدف إلى تطوير برمجيات وتطبيقات ليقدم
الروبوت خدمات تساعد اإلنسان في أنشطته اليومية.
كانت هناك عدة محاوالت الستخدام منصة تارتل بوت كروبوت خدمة .في [ ،]13،12تم استخدامه
لتسليم القهوة في المنزل ،كما هو مبين في الشكل  .2ويتفاعل المستخدم مع الروبوت من خالل تطبيق
واب يقوم من خالله بطلب القهوة من الهاتف الجوال إلى موقع معين بالمنزل.

الشكل  :2تسليم القهوة في البيئة المنزلية ][12
وأجريت تجارب أخرى أكثر واقعية الستخدام التارتل بوت لتسليم القهوة والمأكوالت الخفيفة في
مقهى دوروثي في سيول بكوريا الجنوبية [ ]14كما هو موضح بالشكل  .3ويستخدم العميل جواله
عبر تطبيق روكون إلرسال الطلبات إلى فريق من الروبوتات كونها تمثل النادل اآللي في المقهى.
أما في [ ،]16،15أعيد تصميم شكل تارتل بوت  2من طرف الشركة المصنعة يوجن روبوتكس وتم
تطوير روبوت خادم يقوم بتوزيع نوعين من المشروبات للمستخدمين.
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الشكل  .3القهوة التسليم مقهى دوروثي ،سيول ،كوريا الجنوبية
وتمثل هذه التجارب عالمة فارقة في استخدام منصة تارتل بوت كروبوت للخدمة .لهذا الغرض،
فضلنا استخدام هذا الروبوت كمنصة أساسية لتطوير روبوت الخدمة.
ومن المالحظ أن هذه التجارب تمت في بيئات صغيرة الحجم (مثل المنزل أو المقهى) في مساحة ال
يتجاوز  10*10م ،2ولكن هدفنا في هذا البحث أن نستخدم التارتل بوت على نطاق أوسع في الطابق
األول لكلية علوم الحاسب بجامعة األمير سلطان والذي يمتد على مساحة  83*150م 2وذلك لتقييم
أداء روبوت الخدمة في بيئات واسعة النطاق والتحقق من مالئمته ،وذلك ألن كفاءة الروبوت في
المالحة تتأثر بحجم الخريطة والتي يتم تحديثها بشكل دوري في الروبوت مما قد يؤثر على أداء
دورة التحكم فيه .نناقش هذه التحديات في قسم التجارب الميدانية للروبوت.
 3.2تصميم جسم الروبوت
كما بينا أعاله ،استخدمنا الروبوت تارتل بوت كمنصة أساسية لتصميم شكل روبوت الخدمة .ومن
أهم أهداف التصميم هو أن نستخدم أجهزة وحساسات إضافية متاحة تجاريا ومتوافقة مع نظام روس
ليتمكن أي مستخدم من تطوير الروبوت بطريقة سلسة ومرنة.
ويبين الشكل  5شكل روبوت الخدمة ماي بوت الذي صممناه استنادا إلى المنصة األساسية تارتل
بوت .تجدر اإلشارة أنه باإلمكان تحصين الشكل الخارجي للروبوت من خالل تصنيعه بطريقة
مدمجة مثل الروبوت النادل في الشكل  ،4لكن تكلفة التصنيع عالية نسبيا حيث كنا اتصلنا بشركة
يوجن لتصنيع شكل مدمج لماي بوت ،لكن التكلفة المقترحة تتجاوز  4000دوالر .لكن اإلضافات
التي قمنا بها تضيف لتارتل بوت العديد من اإلمكانات التي تسمح له بالقيام بخدمات أفضل
للمستخدمين كما سيتم تفصيله.
فلقد أضفنا لمنصة تارتل بوت ذراعا آليا ليتمكن الروبوت من تنفيذ مهام اإلمساك باألشياء .وقد
استخدمنا ذراع روبت منخفض التكلفة من نوع بنشر فانطوم اكس من شركة تروسانس ،وهي
الذراع التي تستخدم في الغالب مع الروبوت تارتل بوت .ويتكون هذا الذراع من خمس درجات من
الحرية ،باإلضافة متحكم اردوينو ،كما أنه متوافق كليا مع نظام روس .وقد كتبنا تقريرا مفصال في
[ ]17حول كيفية إضافة ذراع بنشر فانطوم آكس للروبوت تارتل بوت.
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الشكل  :4الروبوت النادل من يوجن
الشكل  :5ماي بوت روبت
روبوتكس
كما قمنا بإضافة ماسح الليزر هوكويو يو آر جي – آل آكس  ،4والذي يبلغ مداه األقصى حوالي 4
أمتار .إذ أنه يتميز على ماسح الليزر المدمج في حساس كينيكت ثالثي األبعاد ،والذي تقتصر ماسحه
على فتحة بمقدار  57درجة ،في حين أن ماسح الليزر هوكويو يوفر فتحة بمقدار  240درجة ،مما
يتيح له مجاال أوسع الكتشاف الحواجز المحيطة .وقد قدمنا في [ ]18تقريرا حول كيفية إضافة ماسح
الليزر هوكويو إلى روبوت تارتل بوت.
ولتحقيق التفاعل بين اإلنسان والروبوت ،قمنا بدمج حاسوب لوحي سامسونج تاب آس  10بوصة
على رأس الروبوت واستخدام نظام اندرويد .ويمكن للمستخدم أيضا التفاعل مع الروبوت باستخدام
هاتف جوال الذكي يقدم نفس واجهة أندرويد للحاسوب اللوحي .لهذا الغرض ،وضعنا مجموعة
متكاملة من التطبيقات التي تسمح للمستخدم التواصل والتفاعل مع الروبوت وإرسال األوامر إليه.
أما لتنفيذ تطبيقات الرؤية الحاسوبية ،فقد أضافنا الحساس ثالثي األبعاد آسوس اليف برو ،الشبيه
بحساس كينيكت ،وتم وضعه على اللوحة العليا للروبوت لمراقبة الناس واألشياء المرتفعة أثناء التنقل
على ارتفاع  1.5متر .ووضعنا حساس الكاميرا كينكت على ارتفاع  25سم الكتشاف الحواجز
المنخفضة ،والذي يستخدم أساسا لتجنب العقبات القصيرة .ويتميز حساس الكاميرا ثالثي األبعاد
آسوس بميزتين رئيسيتين بالمقارنة مع حساس كينيت وهي )1( :وزنه أخف بكثيرمن كينيكت)2( ،
وال يحتا إلى شاحن خارجي حيث يكفي لشحنه وصلة يو آس بي بخمسة فولت.
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كما أن من أحد أكبر التحديات التي واجهناها في تصميم جسم الروبوت هو أن قاعدة كوبيكي ال
تتجاوز طاقة تحميلها حمولة أقصاها  5كغ على األرض الصلبة ،و 4كغ على السجاد ،بما في ذلك
جميع الملحقات المضافة إليها .في الواقع ،الحظنا أن قاعدة كوبيكي تجد صعوبة في التنقل إذا تم
وضع حمولة ثقيلة عليها .ولقد أخذنا بعين االعتبار هذ العائق المادي عند دمج أجهزة إضافية
بروبوت تارتل بوت.
في الجدول التالي ،نقدم ملخصا موجزا ألهم مكونات روبوت ماي بوت وأسعارها التقريبية:
الجدول  :1العتاد الصلب المكون لروبوت ماي بوت وأسعارها
Price
350 USD
100 USD
220 USD
375 USD
1140 USD
600 USD
350 USD
100 USD
3235 USD
925 USD

Hardware
قاعدة كوبيكي
Kobuki Base
حساس كينيت ثالثي األبعاد
Kinect 3D Sensor
حساس آسوس ثالثي األبعاد
Asus Live Pro 3D Sensor
ذراع الروبوت فاطوم اكس بنشر
PhantomX Pincher Arm
مساح الليزر هوكويو يو آر جي آم آكس 4
Hokuyo URG-LX4 laser scanner
الحاسوب اللوحي سامسونج آس  10بوصة
Samsung Tab S Tablet 10 inches
جهاز حاسوب محمول
Laptop
لوحات خشبية
Plates
الكلفة اإلجمالية القصوى (يحتوي كل األجهزة أعاله)
الكلفة اإلجمالية األدنى (تاترل بوت  +الذراع اآللي)

استنادا إلى الجدول رقم  ،1نالحظ أن سعر الربوت اإلجمالي األقصى في حدود ثالثة آالف دوالر
وهو سعر معقول بالنظر لألجهزة المدمجة به ،مع المالحظة أن السعر التجاري سيكون أقل من ذلك
إذا تم تصنيعه بكميات كبيرة .كما يمكن للمستخدمين اكتساب روبوت بتكلفة  900دوالر باالكتفاء
بمنصة تورتل بوت والذراع اآللي وهو كافي لتحقيق تطبيقات عديدة للروبوت .وتجدر اإلشارة أن
روبوتات الخدمة المتطورة مثل بي آر  2تكلف بضع مئات اآلالف من الدوالرات لكنها تمتلك قدرات
استثنائية.
ونقدم فيما يلي بسطة وجيزة حول نظام روس كمقدمة مبسطة للقارئ ،ثم نقدم فيما بعد معمارية
البرمجيات والتطبيقات التي قمنا بإنجازها باالعتماد على نظام روس.
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4

مقدمة حول نظام روس

في هذا القسم ،نقدم لمحة عامة عن المفاهيم األساسية لنظام روس لتوفير الخلفية الالزمة لفهم هندسة
البرمجيات المقترحة في هذه الورقة العملية .ليس المقصود بهذا االستعراض أن يكون شامال ولكن
مجرد مقدمة عامة للمفاهيم األساسية.
نظام روس هو اختصار لكلمة (نظام تشغيل الروبوت) باللغة اإلنجليزية.وتم تصميمه وتطويره عن
طريق ويلو جراج وجامعة ستانفورد كجزء من مشروع ستارز ،وهو يعمل كوسيط برامجي مفتوح
المصدر من أجل تطوير برمجيات وأنظمة الروبوت المعقدة على نطاق واسع.
ويعتبر نظام روس بمثابة نظام التشغيل فوقي للروبوتات ،حيث أنه يوفر طبقة برمجية لتجريد
األجهزة ،والتحكم في األجهزة ،والتراسل بين العمليات ،وإدارة الحزمات .كما يوفر األدوات
والمكتبات البرمجية للحصول على ،وبناء ،وكتابة ،وتشغيل التعليمات البرمجية عبر أجهزة حاسوب
متعددة .والميزة الرئيسية لنظام روس هو أنه يتيح معالجة بيانات الحساسات للروبوت كتدفق بيانات
مجردة ،يشار إليها بالموضوع ،دون االضطرار إلى التعامل مع برامج تشغيل األجهزة .هذا ما يجعل
برمجة الروبوتات أسهل بكثير لمطوري البرمجيات ،ألنها ال تضطر المبرمج إلى التعامل مع برامج
تشغيل األجهزة حيث يوفر نظام روس واجهات معيارية للعديد من األجهزة في مجال الروبوت.
وتسمى العملية في نظام روس عقدة ،وهي المسؤولة عن أداء العمليات الحسابية ومعالجة البيانات
التي تم جمعها من أجهزة االستشعار .ويمكن اعتبار الموضوع كقناة تواصل بين عقدتين حسب
نموذ االتصال النشرواالشتراك حيث يقع تبادل رسائل حول نفس الموضوع بين الناشر والمشترك.
يعتمد روس على مفهوم الرسم البياني الحسابي ،الذي يمثل شبكة من العمليات (يمكن أن تكون
موزعة على حاسبات مختلفة) .ويوضح الشكل  6مثاال مبسطا على الرسم البياني الحسابي.

الشكل  :6مواضيع وعقد نظام روس
كما هو موضح في الشكل  ،6يتكون نظام روس من العديد من العقد (أي العمليات) ،حيث تعالج كل
عقدة بيانات معينة .فعلى سبيل المثال في الشكل  ،6العقدة موف_بايز ( )/move_baseهي العقدة
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التي تتحكم في مالحة الروبوت ،ومنها تقوم بحساب المسار األقصر للروبوت بين نقطتين ،باإلضافة
إلى التحكم في الروبوت لتتبع المسار .أما العقدة آي آم سي آل ( )/amclفهي األخرى مسؤولة عن
تحديد موقع الروبوت وتحديثه بدقة خالل تجواله .أما عقدة ماب_سيرفر ( )/map_serverفهي
العقدة التي توفر خريطة رقمية للبيئة التي يتجول فيها الروبوت إلى عقد أخرى في نظام روس ،مثل
عقدة موف_بايز ) (/move_baseالتي تستخدم الخريطة لتحديد مسار الروبوت عند إرادة
االنتقال من مكان إلى آخر .وتتفاعل العقد فيما بينها من خالل تبادل رسائل بيانات عبر المواضيع
المشتركة بينها .ويتم التواصل بين العقد عبر عقدة مركزية ،تسمى روس ماستر ،ROSMASTER
والتي تعمل كخادم لألسماء يوفر خدمة تسجيل وبحث األسماء (تماما مثل شبكات االتصال) لجميع
مكونات الرسم البياني الحسابي (مثال :أسماء العقد ،المواضيع ،الخدمات) ،وتخزين البيانات ذات
الصلة حول تشغيل النظام في مستودع مركزي يسمى خادم المعلمات.
ويدعم نظام روس نموذجي اتصال رئيسيين بين العقد:
 نموذج النشرواشتراك :في هذا النموذ  ،هناك عقدة تقوم بنشر موضوع معين بإرسالرسائل حول هذا الموضوع ،وهناك عقد أخرى تشترك في هذا الموضوع لتستقبل الرسائل
من الناشرين ،ثم تقوم بمعالجة البيانات عند استقبال رسالة جديدة .ويمكن أن يكون الناشر
لموضوع معين عقدة واحدة أو عدة عقد ،وقد تشترك العديد من العقد في موضوع معين ،من
خالل الروس ماستر ،وال تحتا العقد المشتركة أو العقد الناشرة لمعرفة وجود بعضها
البعض ألن تفاعلها يكون حول اسم الموضوع والتي تتم إدارته عبر الروس ماستر .على
سبيل المثال ،في الشكل  ،1الماب_سيرفر هو ناشر الموضوع ماب ( ،)/mapالذي
تستهلكه العقدة المشتركة موف_بايز ،والتي تستخدم الخريطة ألغراض المالحة .أما
الموضوع سكان ( )/scanفإنه يمثل تدفق البيانات الواردة من ماسح الليزر ،وي ْست ْخدم
أيضا من قبل العقدة موف_بايز لتجنب العقبات والحواجز التي قد تعترض الروبوت في
مساره .أما الموضوع أودوم ( )/odomفيمثل معلومات المسافات المقطوعة والحركة التي
تقوم بها قاعدة التحرك موف_بايز للتحكم في حركة الروبوت.
 نموذج الطلب/الرد :في هذا النموذ  ،تقوم إحدى العقد بدور الخادم الذي يوفر الخدمة والتيترمز باسم معين ،وتتلقى وتعالج الطلبات القادمة من العقد األخرى بوصفها عمالء للخدمة.
يتم تعريف الخدمات من قبل زو من الرسائل :رسالة طلب ،ورسالة رد .الرسم البياني
الحسابي ال يمثل الخدمات المتاحة في نظام روس ،وإنما يجسد العقد والمواضيع فحسب.
5

عمارة برمجيات الخدمات

يعتبر بناء التطبيقات الموزعة ألنظمة روبوتات الخدمة مهمة صعبة للغاية من وجهة نظر هندسة
البرمجيات .في الواقع ،من المهم أن تقدم برمجيات الروبوت أنواع مختلفة من الواجهات لتطبيقات
العميل لتتفاعل بسهولة وأكثر مرونة مع روبوت الخدمة .لتحقيق هذا الهدف ،قمنا بتصميم وتنفيذ
معمارية برمجية تتمحور على طبقتين رئيستين وهما:
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 معمارية كوروس :وهي عبارة عن منصة برمجية الهدف منها هو توفير معمارية برمجية
متكاملة لتطبيقات الروبوتات المتعدة وروبوتات الخدمة الذاتية والتي تسمح بتطوير برمجيات
الروبوتات المعقدة بطريقة أسرع وأسهل.
 واجهات خدمات واب :هذه الطبقة تدمج خدمات الواب (سواب أو راست) مع نظام روس للسماح
للتطبيقات العميلة بالتفاعل بسالسة وشفافية مع الروبوت مع إخفاء تفاصيل التنفيذ .بهذه الطريقة،
يتمكن مبرمجي الواب وغيرهم ،ممن ليست لديهم دراية بعلم الروبوت ،من برمجة تطبيقات
للروبوت من خالل التفاعل مع الخدمات العامة التي يقدمها الروبوت عبر خدمات الواب ،والتي
تندر ضمن مفهوم عمارة البرمجيات الموجهة نحو الخدمات.
نقدم فيما يلي المالمح الرئيسية لهذه المساهمات العلمية.
 5.1نظام كوروس
يعتبر روس بمثابة نظام تشغيل فوقي للروبوتات ،حيث أنه يوفر آليات لتجريد األجهزة ،والتحكم
باألجهزة ،والتواصل بين العمليات ،وإدارة الحزمات .وقد تم تصميم روس أصال ألنظمة الروبوت
المستقلة ،ولكنه يسمح بتواصل عدة روبوتات أو حواسيب من خالل مواضيع نظام روس ،عندما
تكون كل هذه األجهزة مرتبطة بعقدة مركزية واحدة وهي روس كور ( )roscoreتنفذ على
روبوت أو جهاز واحد ،وهذه العقدة المركزية هي التي تحدد الروس ماستر .ومع ذلك ،ال يمكن
اعتبار هذه الطريقة أنها موزعة ،على الرغم من أنها تسمح بتشغيل العديد من الروبوتات ،ألنها تعتمد
على جهاز مركزي لتشغيل عقدة الروس كور ،وهو ما يعرضها لمشكلة الفشل المركزية ،باإلضافة
أنها غير قابلة للتمديد (اتساع نطاق محدود).
لمعالجة هذه الفجوة ،اقترحنا إطار كوروس المعماري ،الذي يهدف إلى توسيع قدرات روس لدعم
تطبيقات الروبوتات الموزعة والتعاونية .ففي سياق روبوت الخدمة ماي بوت ،استخدمنا كوروس
لتطوير التطبيقات الموزعة حيث يتفاعل الروبوت مع أنواع مختلفة من أجهزة المستخدمين مثل
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.
ويمثل كوروس معمارية هندسة برمجيات متعدد الوكالء لتطبيقات روبوتات الخدمة التعاونية .على
المستوى النظري ،يضم كوروس خمسة طبقات أساسية ،كما هو مبين في الشكل  .7وهذه الطبقات
الخمس هي )1( :طبقة االتصال التي توفر واجهات شبكات مجردة لضمان التواصل بين الروبوتات
وأجهزة المستخدم )2( ،طبقة التفاعل مع روس ،والذي يمثل واجهة برمجية مع نظام روس يمكن
المستخدم من إدارة نشر واالشتراك بمواضيع روس )3( ،طبقة التحكم في الروبوت ،والتي توفر
واجهة مع العتاد الصلب للروبوتات )4( ،طبقة منطق التطبيق ،الذي يوفر البرامج التي تحدد مهام
الروبوت )5( ،وطبقة قواعد المعرفة ،والتي تعتني بتجميع وتحليل البيانات حول حالة الروبوت عند
القيام بمهامه .توفر كل طبقة إلى مبرمجي الروبوتات اآللية المكتبات البرمجية التي تساعدهم على
تسهيل تصميم وتنفيذ التطبيقات الروبوتية الموزعة بفعالية.
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خالله تعريف الموضوع أو الخدمة .ووضعت هذه الطبقة لتسهيل عملية النشر واالشتراك
بالمواضيع وإدارة الموضوعات والخدمات المقدمة من نظام روس بطريقة فعالة.
 طبقة التحكم في الروبوت :توفر هذه الطبقة جسرا بين وكالء البرمجيات المحلية ،وهي التي
تعنى بمعالجة البيانات وتنفيذ األوامر ،ومنصة الروبوت .وتهدف هذه الطبقة إلى إدارة الروبوت
وحالته .كما توفر هذه الطبقة نموذجا تجريديا ألي روبوت مدعوم من نظام روس .في الواقع،
فإن هذا العنصر يقدم عدة واجهات لمراقبة والتحكم في الروبوتات ،مثل تحديد موقعه الحالي،
ونشر واالشتراك في المواضيع والخدمات بنظام روس ،وقراءة حساساته ،وغيرها .وهذا يجعل
إدارة والتحكم في الروبوتات غير المتجانسة أسهل بكثير ألنها هذه الطبقة تقدم واجهات موحدة
للروبوتات المختلفة ،مما يجعل برمجتها أكثر فاعلية مستقلة عن العتاد الصلب للروبوت .وقد
طورنا هذه الطبقة بحيث يمكن تهيئة وإضافة أي نوع من الروبوتات األخرى بسهولة وتحقيق
توافقها مع الواجهة البرمجية الموحدة .حاليا ،قمنا ببرمجة هذه الطبقة لتهيئة روبوت تارتل بوت،
حيث تقدم فئة تارتل بوت البرمجية كل الداالت الالزمة لقراءة البيانات من حساسات الروبوت
بصفة مباشرة دون الحاجة إلى روس ،ألن هذه الداالت تدمج دالت روس لالشتراك ونشر
المواضيع والخدمات .وبالتالي ،توفر للمستخدم المخرجات التي يحتاجها من نظام روس .ونفس
هذه الدوال البرمجية يمكن إعادة برمجتها على روبوتات أخرى بأخذ عين االعتبار خصائصها،
ولكن بالنسة لمستخدم هذه الطبقة سوف يتفاعل مع نفس الواجهات دون النظر في الكيفية التي تم
بها تنفيذها.
 منطق التطبيق :تتعتني هذه الطبقة بتوفير البرمجيات لحل المشاكل الحسابية لتنفيذ منطق
تطبيقات الخدمات التي سيقدمها الروبوت للمستخدم .عند برمجة تطبيق جديد ألي خدمة يقوم بها
الروبوت ،كل ما يجب فعله هو إعادة استخدام المكونات البرمجية وتهيئتها لتحديد السلوك
الصحيح للخدمة المنفذة .المكون الرئيسي هو مشغّل الوكيل ( )Agent Operatorويمثل
منطق التطبيق الفعلي للخدمة وهو الذي يتم تكييفه حسب نوعية الخدمة المقدمة من خالل إعادة
استخدام الواجهات البرمجية .وهذا يعني أن كل استقبال أي رسائل الواردة عن طريق الوكيل
الخادم للشبكة ( )Agent Serverيؤدي إلى تنفيذ العملية أو الخدمة المناسبة حسب ما تم
تحديده من قبل التطبيق .ويستخدم مكون مشغل الوكيل طبقة االتصاالت لتبادل المعلومات مع
وكالء الروبوت األخرى في النظام .فمثال ،عند برمجة خدمة توصيل المراسالت بين المكاتب،
يتم تهيئة مشغل الوكيل الستقبال حزم البيانات الخاصة بهذا التطبيق ،ومن ثم استخرا البيانات
األساسية للتطبيق مثل موقع المكتب المرْ سل ،وموقع المكتب المرْ سل إليه ،ومن ثم ترْ سل أوامر
التنفيذ إلى الروبوت سواء من خالل روس ،أو من خالل طبقة التحكم في الروبوت.
 طبقة قاعدة ومعالجة المعرفة :تهدف هذه الطبقة إلى تتبع وتحديث حالة الروبوت وبيئته
المحيطة خالل قيامه بالمهام المنوطة به .حاليا ،لم نستخدم أي لغة رسمية محددة سواء لتمثيل
المعرفة أو التفكير المنطقي للروبوت في هذه الطبقة ،وهو محور اهتمامنا في أعمالنا المستقبلية.
وتقوم هذه الطبقة بتجميع معلومات حول الروبوت واألجسام المحيطة به ،والتي قد تكون مهمة
لتنفيذ خدمة معينة .مثال ،من إحدى مهام هذه الطبقة هي المساعدة على التنسيق بين المهام
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المتعددة التي قد توكل إلى الروبوت .فعند تلقي أمر بتنفيذ طلب معين ،تقوم هذه الطبقة بإخبار
التطبيق أن الروبوت مشغول في الوقت الحالي بتنفيذ طلب آخر ،ويدخل الطلب الجديد مرحلة
االنتظار حتى إنهاء الطلب األول.
كما تهدف هذه الطبقة من التحقق من إجرات السالمة للروبوت خاصة وأنه يعمل في بيئة
مشتركة مع األشخاص .وتحقيق السالمة يعتبر من أهم المتطلبات غير الوظيفية للروبوت مثل
التأكد من عدم االصطدام بالحواجز ،أو السقوط من الدر  ،أو إيذاء المستخدمين بأي شكل من
األشكال .ويتم ذلك من خالل تحليل البيانات الحسية ومعالجتها في الوقت الحقيقي الكتشاف
المخاطر المحتملة عند تنفيذ مهمة معينة والتدخل السريع في حالة وجود أي خطر أو تهديد
للسالمة.
في سياق مشروع ماي بوت ،قمنا بتنفيذ أربعة تطبيقات باستخدام كوروس ،بما في ذلك ( )1تطبيق
اكتشاف الجوار )2( ،تطبيق موزع البريد )3( ،تطبيق تسليم الوجبات السريعة ،و ( )4تطبيق
اإلرشادات.
 5.2خدمات واب لنظام روس
 5.2.1المشلكة واألهداف

يهدف تطوير واجهات خدمات واب لنظام روس إلى إتاحة برمجة الروبوت إلى شريحة واسعة من
المبرمجين حتى التي ال تمتلك الخبرة الكافية في مجال الروبوت ،وذلك من خالل توفير واجهات
خدماتية تتفاعل مع التطبيقات العميلة .وتتمثل العملية في عرْ ض نظام روس وكافة موارده بما في
ذلك المواضيع والخدمات واإلجراءات كمجموعة خدمات واب لتطبيقات العميل من خالل تنفيذ طبقة
تجريدية إضافية فوق روس.
وهناك ثالث فوائد رئيسية تترتب عن هذا التكامل ،وهي:
• تشجيع االستخدام الشامل للروبوتات :عن طريق عرض النظام البيئي لروس من خالل واجهات
خدمات واب لتطبيقات العميل ،يتمكن مطورو برامج الواب وتطبيقات الهاتف المحمول من التفاعل
بسهولة مع الروبوتات عبر شبكة اإلنترنت من خالل خدمة الواب المقدمة .وهذا يمكن من توسيع
نطاق استخدام الروبوتات بطريقة أكثر شمولية.
• التكامل مع السحابة :تعتبر خدمات الواب والمعماريات الموجهة نحو الخدمة إحدى المكونات
الرئيسية للسحابة اليوم ،حيث أنها تسمح بتنفيذ افتراضية الموارد .ولذلك ،يسمح تحقيق تكامل خدمات
الواب مع نظام روس بدمج الروبوتات مع السحابة الحاسوبية ،بحيث يمكن للمستخدمين الوصول
افتراضيا لموارد الروبوتات من خالل السحابة والتحكم فيها ومراقبة حالتها.
• واجهات معيارية :تسمح خدمات الواب بتوفير واجهات معيارية لموارد الروبوتات بحيث يمكن
لتطبيق العميل أن يتفاعل مع الروبوتات غير المتجانسة إذا كانت لديهم نفس خدمات الواب المجردة،
بشكل مستقل عن تفاصيل التنفيذ.
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فتتمثل الفكرة األساسية في عرض الروبوت ونظام روس للمستخدمين كمجموعة من الخدمات ،والتي
يمكن لتطبيقات العميل استدعائها وتنفيذها دون الحاجة إلى الكشف عن تفاصيل وكيفية إنجاز وتنفيذ
الخدمات داخل الروبوت أو نظام روس.
وقد كانت هناك محاوالت سابقة في هذا المجال لكن باستخدام تقنية جافا سكريبت وهو نظام روس
بريد وروس جي آس ] [9كما بيناه في المسح األدبي .وإن كنا نشارك هذا البحث أهدافا متماثلة إال
أننا نعتمد في طريقتنا على استخدام خدمات الواب كجسر بين نظام روس وبين التطبيقات العميلة
وذلك نظرا ألهمية هذه التقنية ونضجها على مدى السنوات الماضية كما أنها تفتح آفاقا جديدة نحو
تطوير تطبيقات الروبوت وخاصة فيما يتعلق بدمجها مع أنظمة الحوسبة السحابية ،إلنشاء ما يعرف
باسم سحابة الروبوت .وهذا مفهوم جديد ألنظمة الروبوت الموزعة والتي تستفيد من خدمات
الحوسبة السحابية إلنجاز بعض المهام التي تحتا إلى طاقة حسابية كبيرة قد ال تكون متوفرة بالقدر
الكافي في الروبوت نفسه.
لتحقيق هذه األهداف ،نقترح في هذا القسم طريقة جديدة موجهة للخدمات لتوفير واجهات بينية تمكن
التطبيقات العميلة من التفاعل بسهولة مع نظام روس .وت ْكمن المساهمة الرئيسية لهذا البحث في
إضافة طبقة تجريدية جديدة فوق روس باستخدام خدمات الواب ،نظرا ألن األنظمة الموجهة نحو
الخدمات وخدمات الواب تمثل أفضل الحلول لتحقيق تكامل ودمج األنظمة والبيانات المختلفة .وقد
ابتكرنا نموذجين لدمج خدمات الواب مع روس .أما األول فيعتمد على بروتوكول سواب وسميناه
 ،ros-wsوأما الثاني فيعتمد على بروتوكول راست وأطلقنا عليه اسم  .ros-rsنقدم فيما يلي
الهيكل المعماري لخدمات الواب لنظام روس ونشرح كيفية دمجها.
 5.2.2هندسة البرمجيات

يوضح الرسم البياني في الشكل  8طريقة تنفيذ تكامل خدمات الواب مع نظام روس من خالل إنشاء
طبقة وسيطة بين تطبيقات روس وبين التطبيقات العميلة .من خالل الشكل  ،8يتضح أن تطبيقات
العميل تتفاعل مباشرة مع طبقة خدمات الواب والتي تخفي خلفها كل جزئيات نظام التشغيل
وتطبيقاته.
إذ ال يحتا تطبيق العميل إلى معرفة تفاصيل عمل نظام تشغيل روس وال كيفية تنفيذ تطبيقاته
الداخلية ،لكن كل ما يحتاجه تطبيق العميل هو معرفة الخدمات المتاحة عبر طبقة خدمات الواب
سواء كانت سواب أو راست ،وذلك الستدعاء الخدمة من خالل واجهة خدمات الواب حتى يقوم
الروبوت بتنفيذها.
بالرغم من أن فكرة تكامل خدمات الواب مع نظام روس تبدو منطقية ،إال أن تنفيذها عمليا ليس
باألمر الهين ومثل لنا تحديا كبيرا نظرا للخصوصيات المختلفة بين نظام روس وخدمات الواب،
ومنها استخدام كليهما تقنيات ولغات برمجة مختلفة عن األخرى .إذ أن خدمات الواب ،على الرغم
من كونها مستقلة عن لغات البرمجة ،إال أن أغلب تطبيقاتها تعتمد على لغة الجافا التي تدعم خدمات
الواب من خالل منصة جافا نسخة األعمال ( ،)Java EEحيث توفر المكتبات التطبيقية البرمجية
 JAX-RSو JAX-WSلسواب وراست .في الطرف المقابل ،وعلى الرغم من أن نظام تشغيل
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روس متعدد اللغات إال أنه يعتمد بشكل أساسي على لغة السي  ++ولغة البايثون والتي ال توفران
نفس الدعم لخدمات الواب كما هو الحال في لغة الجافا .لحسن الحظ ،تم توسيع نطاق نظام روس
مؤخرا ليدعم أيضا لغة الجافا لتطوير تطبيقات روس ،وهو ما يطلق عليه اسم روس جافا ،وهي
عبارة عن مكتبة برمجية لنظام روس تسمح للمبرمجين التفاعل معه باستخدام لغة الجافا لكتابة برامج
لنظام تشغيل روس والتفاعل مع العقدة الرئيسية روس ماستر .وتكمن إحدى األهداف الرئيسية وراء
تطوير لغة روس جافا في دمج نظام روس مع تطبيقات الهاتف الجوال التي تعمل على نظام أندرويد
الداعم للغة جافا.

الشكل  :8دمج خدمات الواب مع نظام روس
يوضح الشكل  ،9مخطط الفئات الذي صممناه لتكامل خدمات الواب سواب مع نظام روس ،أما
الشكل  10فيوضخ مخطط التكامل مع خدمات الواب راست.
اعتمدنا في تصميم خدمات الواب لنظام روس بتقسيم الفئات إلى ثالث حزم برمجية.
الحزمة األولى هي حزمة روس جافا والتي قسمناها أساسا إلى فئتين رئيسيتين األولى تعنى بنشر
المواضيع وخدمات روس ،والثانية تعنى باالشتراك في مواضيع وخدمات روس .هذه الحزمة ال
تمت بأي صلة بخدمات الواب ،إنما هي فقط تعتمد على روس جافا لإلنشاء كيانات برمجية يتم
استخدامها الحقا في حزمة خدمات الواب كما سنوضحه بعد قليل .وتمثل هذه الكيانات مرجعا لتحقيق
التفاعل مع نظام روس باالشتراك ونشر المواضيع والخدمات.
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الشكل  :9مخطط الفئات يو آم آل لدمج خدمات واب سواب مع نظام روس

الشكل  :10مخطط الفئات يو آم آل لدمج خدمات واب راست مع نظام روس
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الحزمة الثانية تمثل حزمة خدمات واب سواب وتتكون من واجهات جافا تمثل نموذ الفئات
البرمجية لخدمات روس وتنقسم إلى قسمين؛ قسم RobotPublisherWebService
وهو خدمة الواب التي تعتني بنشر مواضيع وخدمات نظام روس من خالل واجهة خدمة الواب،
وقسم  RobotSubscribersWebServiceوهو خدمة الواب التي تدير االشتراك في
مواضيع وخدمات نظام روس .وتتكون هذه الفئات من داالة واب التي يقوم العميل باستدعائها
للوصول إلى أي مورد أو موضوع أوخدمة من نظام روس متاحة كخدمة ،وبهذا تلعب دور الوسيط
بين نظام روس والتطبيقات العميلة.
الحزمة الثالثة تمثل حزمة خدمات واب راست والتي تعرف فئة لكل مورد راست معين .فكل موراد
روس سواء كانت مواضيع أو خدمات أو إجراءات والتي يجب أن تعرض في شكل خدمة واب تكون
معرفة على شكل فئة خاصة تمثل المورد المعروض للخدمة .لهذا السبب ،يكون عدد الفئات مساويا
لعدد فئات الموارد التي يجب أن تعرض للعمالء .ويتم االعتماد على عمليات برتوكول HTTP
التقليدية وهي  ،PUT ،POST ،GETو DELETEللتفاعل مع الموارد سواءا بالوصول إليها ،أو
تغييرها ،أو اإلضافة عليها أوحذفها .ويكون الناتج عن هذه العمليات على شكل يعرفه المستخدم بما
في ذلك نص عادي ،أو جسون أو آكس آم آل.
وباتباع نموذ خدمات الواب المقترح أعاله ،يقوم المبرمج أوال ببرمجة مواضيع وخدمات روس في
حزمة روس جافا سواء بالنشر أو االشتراك ،ثم يقوم بإنشاء خدمات الواب المناسبة في الحزمة الثانية
ليعرض المواضيع أو خدمات روس في شكل خدمات واب يقوم المستخدم أو التطبيقات العميلة
باستخدامها دون الحاجة إلى معرفة تفاصيل وجزئيات طريقة تنفيذ ذلك داخل نظام روس.
نقدم في عرض الفيديو التالي ملخصا موجزا حول إنشاء خدمات واب لنظام روس ونبين فيه كيفية
استدعاء هذه الخدمات من خالل تطبيقات عميلة بطريقة سهلة وسلسة ].[20
6

التجارب الميدانية

نفذنا العديد من الخدمات والوظائف في روبوت الخدمة باستخدام بنية كوروس باإلضافة إلى واجهات
خدمات الواب .قمنا بنشر هذا الروبوت في جامعة األمير سلطان لتوزيع البريد بين المكاتب وأيضا
لجلب القهوة من المقهى المركزي للجامعة من بين تطبيقات أخرى نفذناها .فيما يلي ،نقدم أهم
الخدمات الرئيسية ،والتحديات والدروس المستفادة من التجارب الميدانية.
 6.1التحديات العملية
في هذا القسم ،نقدم التحديات التي واجهتنا في إعداد روبوت الخدمة للعمل في بيئة حقيقية.
إنشاء خريطة لبيئة كبيرة ليس باألمر الهين :لقد نشرنا الروبوت في أروقة الطابق األول لكلية علوم
الحاسب والمعلومات بجامعة األمير سلطان ،وكان من الضروي توفير خريطة لموقع عمل الروبوت
ليتمكن من المالحة والتنقل بين أروقة الجامعة لتنفيذ مهامه .وقد استخدمنا برنامج المالحة التي يوفره
19

© Communications of the Arab Computer Society, Vol.8, No.1, November 2015, ISSN:2090-102X

نظام تشغيل روس وكي ْفناه لموقع الجامعة ،والذي يحتا إلى تغذيته بخريطة حقيقية للموقع .لذلك،
قمنا ببناء خريطة لموقع عمل الروبوت الممتد على كامل الطابق األول على مساحة جملية 80*150
متر مربع .وكانت عملية بناء خريطة هذه البيئة الكبيرة صعبة جدا ومملة.
في مرحلة أولى ،فشلت العملية تماما باستخدام منصة الروبوت تارتل بوت نظرا لعدم دقة حساس
المسافات المقطوعة باإلضافة إلى انخفاض دقة ماسح الليزر الضوئي لحساس كينيكت .وجربنا
محاوالت إضافية بتغيير ماسح الليزر الضوئي إلى حساس هوكويو آل آكس  04ولكنها بائت أيضا
بالفشل .وتغلبنا على مشكلة بناء الخريطة الكبيرة من خالل استخدام روبوت بيبول بوت
( )PeopleBotالمتطور والمجهز بماسح ليزر ضوئي آل آم آس  500الذي يصل مداه إلى 30
مترا كما يتميز بدقة عالية .فتوصلنا أخيرا إلى إنشاء خريطة كاملة للطابق األول بدقة * 3200
 1680بكسل.
كشف التحديات التجريبية :عند إجراء التجارب ،اتضح أن خريطة الموقع ضخمة جدا وكانت غير
عملية الستخدامها مع روبوت تارتل بوت .عند التنفيذ الفعلي على الروبوت الحقيقي ،الحظنا أن
الحجم الكبير للخريطة مثل عائقا لمالحة سليمة للروبوت حيث اتسمت حركته بالتأرجح والتشنج.
ويرجع السبب إلى أن التحديث الدوري للخريطة في برنامج المالحة يستنزف معظم موارد الحساب
للروبوت ،وبالتالي يفقد الروبوت حلقات التحكم في كثير من األحيان .وعلى الرغم من استخدام جهاز
كمبيوتر محمول مع قدرات معالجة أفضل (ماك بوك آر (كور أي  ،)5وذاكرة  4جيجا) ولكن
المشكلة استمرت .وقمنا بمحاوالت أخرى عديدة لتحسين المالحة على الخريطة الكبيرة من خالل
خفض معدل تحديث الخريطة وضبط معلمات برنامج المالحة ،ولكننا لم نالحظ تحسنا جذريا.
باإلضافة إلى ذلك ،ثمة مشكلة أخرى عند التجربة على نطاق واسع وهي مشكلة التغطية الالسلكية
المحدودة للواي فاي .إذ يجب أن يكون الروبوت مرتبطا بنقطة واي فاي السلكيا ليبقى على اتصال
دائم مع المستخدمين واالنترنت.
في محاولة أولى ،أردنا استخدام الشبكة المحلية الالسلكية في مبنى الجامعة الذي يغطي المنطقة كلها
بالكامل .إال أن ذلك لم يكن ممكنا ألن محوالت البيانات في الشبكة المحلية ال تسمح برسائل البث،
وبالتالي تحظر رسائل اكتشاف الروبوت التي يرسلها بثا إلعالن تواجده .في األخير ،استخدمنا جهاز
توجيه السلكي يعمل بالبطارية قمنا بدمجه مع الروبوت ،وهو ما حل جزئيا المشكلة لدينا ،حيث يبقى
الروبوت دائم االتصال باالنترنت.
وللتغلب على كل هذه المشاكل اخترنا استخدام خريطة جزئية من الطابق األول كما يتبين في الشكل
 .11وأصبحت دقة الخريطة  477*837بكسل وهو ما ترتب عنه مالحة سلسة لروبوت الخدمة.
بالنسبة لمشكلة استهالك ونفاذ الطاقة ،فقد تم تعيين مكان مخصص كنقطة للشحن الذاتي للروبوت
معرفة في الخريطة يتوجه إليها الروبوت تلقائيا عند االنتهاء من أي مهمة وعند االقتراب من نقطة
الشحن ،يتوجه الروبوت ذاتيا نحو منصة الشحن من خالل تتبع ذبذبات األشعة تحت الحمراء ليلتصق
آليا بمنصة الشحن في انتظار مهمات قادمة.
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 6.2خدمة االكتشاف التلقائي
من أحد أهم متطلبات تطبيقات روبوت الخدمة هو اكتشافه بصفة آلية من قبل التطبيقات العميلة التي
في جوار الروبوت .لذلك ،صممنا برتوكول االكتشاف التلقائي للروبوت حيث يبث الروبوت بصفة
دورية رسائل ترحيب  HELLOوالتي تحمل المعلومات الضرورية للتعرب اآللي على الروبوت بما
في ذلك عنوان االنترنت  IPالخاص به والذي يسمح للمستخدم باالرتباط به .ويتمتع المستخدم
بواجهة لتطبيقات نظام األ ندرويد يتيح له االكتشاف التلقائي لكل الروبوتات الموجودة بالجوار كما هو
موضح في الشكل  .12وبالتالي يمكن له تحديد الروبوت الذي يود التفاعل معه.

الشكل  :11خدمة توزيع الرسائل
كما يبين الشكل  13فئات ومكونات تطبيق االكتشاف التلقائي باالعتماد على معمارية كوروس.
حيث تمكننا من إعادة استخدام مكونات كوروس وتكييفها لتنفيذ تطبيق االكتشاف التلقائي كمكون
جديد في نظام روس يمكن إعادة استخدامه في تطبيقات أخرى التي قد تحتا معلومات حول
الروبوتات المجاورة ،ويكون هذا خاصة في التطبيقات الموزعة التعاونية للروبوت .وقد استخدمنا
نفس برنامج االكتشاف التلقائي في إحدى تطبيقات الروبوت الموزعة ،حيث كانت الروبوتات تكتشف
تواجد بعضها البعض للقيام بهمام تعاونية ،باإلضافة إلى استخدامه في روبوت الخدمة الذي صممناه
في هذا البحث ليتم اكتشافه تلقائيا من قبل جهاز العميل .أ ّما في التطبيق السابق ،فقد استخدمنا مكتبة
بووست في السي ++من أجل تحقيق تسلسل الرسائل ،وقد كان ذلك ممكنا نظرا لتوافق بيئات التشغيل
للروبوتات مع بعضها البعض .أ ّما في تطبيق روبوت الخدمة ،استخدمنا تسلسل جسون لرسائل
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البيانات و الذي يعتبر أكثر مالئمة للتواصل بين األجهزة غير المتجانسة والتي تحتوي على بيئات
تشغيل مختلفة ولغات برمجة متغايرة.

الشكل  :12واجهة االكتشاف التلقائي للروبوت

الشكل  :13مخطط الفئات لتطبيق االكتشاف التلقائي
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 6.3خدمة توزيع الرسائل
قمنا بإنجاز تطبيق يمكن الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من استخدام روبوت الخدمة لتبادل البريد
بين المكاتب ،أو القهوة من المقهى المركزي في المبنى إلى المكاتب .يمثل مقطع الفيديو ] [19التالي
هذا التطبيق.
وقد نفذنا هذه الخدمة بتوفير واجهتين برمجيتين إلرسال األوامر للروبوت ،تعتمد أوالهما على
تسلسل روس-جسون باستخدام مكون االتصال في معمارية كوروس ،وأما الثانية فتعتمد على
واجهات خدمات الواب التي طورناها داخل نظام روس .ويوضّح الفيديو التالي [ ]20كيفية برمجة
واتسخدام خدمات الواب إلرسال األوامر إلى نظام روس.
وكما يتضح في الشكل  ،11الذي يقدم نبذة عن تنفيذ تطبيق توزيع الرسائل ،يختار المستخدم من
خالل قائمة بأسماء المكاتب ،مكتب المر ِسل ومكتب المرسل إليه ،والتي تمكن التطبيق من إيجاد
اإلحداثيات الجغرافية من قاعدة البيانات الموجودة على السحابة .من ثم ،يرسل تطبيق أندرويد هذه
االحداثيات إلى الروبوت في رسالة على شكل جسون ،ثم تعالج الرسالة عند الوصول إلى الروبوت
في عقد روس الخلفية ،أوال من خالل إزالة التسلسل وتحويل رسالة جسون إلى رسالة روس ،ومن
ثمة إرسال البيانات إلى عقدة منطق التطبيق التي تقوم بتنفيذ األمر ،كما وضحناه في معمارية
كوروس.
في حالة استخدام واجهة خدمات الواب ،يرسل تطبيق العميل األمر من خالل استدعاء دالة خدمة
الواب المناسبة ،وهي في هذه الحالة دالة توصيل البريد في خدمات الواب لروس .عند تلقي األمر
عبر واجهة خدمة الواب ،يقوم الروبوت بقراءة االحداثيات المرسلة ثم تنفيذ األمر.
كما ينفذ الروبوت مهمة التوصيل عند استقبال رسالة روس على موضوع
 DeliveryRequestMsg/from_jsonمن قبل عقدة منطق التطبيق
 ،MybotDeliveryOperatorوهو وكيل البرمجيات المسؤول عن تجهيز وتنفيذ
االستعالم ،وذلك بعد إزالة تسلسل جسون إن كانت الرسالة قادمة من تطبيق أندرويد ،أو قادمة من
خدمة الواب.
وقمنا باختبار تطبيق توصيل البريد على نطاق واسع عبر المحاكاة والتجارب الميدانية وأثبتت أنّه
يعمل بشكل صحيح.

7

خاتمة

اقترحنا في هذه الورقة تصميم كامل لروبوت خدمة يهدف إلى تقديم العون والمساعدة لإلنسان ألداء
مهامه اليومية ،وقد وجهناه لخدمة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وتتمثل القيمة المضافة لهذا البحث في ابتكار المعمارية البرمجية كوروس التي تقدم طبقات برمجية
مجردة تمكن من نمذجة برمجيات روبوتات الخدمة وتنفيذها بطريقة أسرع وأكثر مرونة .وتوفر هذه
المعمارية طبقات متكاملة ومستقلة تشمل االتصال ومنطق التطبيق ،والتحكم في الروبوت ،والتفاعل
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مع روس ،وقاعدة ومعالجة المعرفة .باإلضافة إلى ذلك ،اقترحنا طريقة جديدة وفعالة لدمج خدمات
الواب مع نظام روس بحيث يمكن عرض موارد روس من خالل خدمات واب سواب وراست مما
يمكن شريحة أوسع من المبرمجين ،الذين ال يملكون خلفية عن الروبوت أو نظام روس ،بالتفاعل
معهما عبر هذه الواجهات.
كما قمنا بتنفيذ هذه المقترحات الجديدة على روبوت خدمة حقيقي لتأكيد فعاليتها وإمكانية تنفيذها على
أرض الواقع.
وحاليا ،نحن نعمل على توسيع هذه العمارة من خالل دمج الروبوت مع الحوسبة السحابية لتعزيز
مشاركة الموارد والسماح للوصول إليها بصفة أسهل وتحقيق تفاعل أكثر سالسة بين المستخدمين من
جهة وروبوتات الخدمة من جهة أخرى عبر السحابة .كما تمثل السحابة بنية تحتية لتخزين ومعالجة
البيانات المتأتية من روبوتات الخدمة ،بحيث تصبح السحابة كأنها العقل المدبر للروبوت.
باإلضافة إلى ذلك ،نعمل أيضا على تكامل الروبوت مع انترنت األشياء والتي شهدت تطورا ملحوظا
في السنوات الماضية وذلك من خالل استخدام روبوتات طائرة بدون طيار ذاتية التحكم في تطبيقات
المراقبة الألمنية والبيئية وتقديم الخدمات في المدن الذكية مثل خدمات التوصيل.
ومن أهم التحديات التي تواجه تكامل الروبوت مع انترنت األشياء والحوسبة السحابية هي كمية
البيانات الكبيرة التي سيتم استقبالها ،ومعالجتها الستخراج معلومات مهمة منها ،وهو ما يحتاج إلى
تصميم معماريات للحوسبة الموزعة سواء كان في الوقت الحقيقي لمعالجة التدفقات البيانية أو أيضا
معالجة دفعات البيانات المخزنة ،وهو محور اهتمام لدينا في الوقت الحالي.
شكر وتقدير
يتقدم الباحث بالشكر والتقدير إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعمها لهذا البحث من خالل
تمويل المشروع البحثي رقم م ص  75-34بعنوان ":ماي بوت :الروبوت الشخصي المساعد" من
 1435/7/1هـ إلى  1436/9/1هـ .كما يتقدم الباحث بالشكر لجامعة األمير سلطان وكافة فريق
البحث.
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الملخص باللغة االنجليزية
Abstract. This paper presents the design of an assistive mobile
robot to support people in their everyday activities in office
and home environments. The contribution of this paper
consists in the design of a modular component-based software
architecture that provides different abstraction layers on top of
Robot Operating System (ROS) to make easier the design and
development of service robots with ROS. The first abstraction
layer is the COROS framework composed of complementary
software sub-systems providing different interfaces between
ROS and the client applications. The second abstraction layer
is the integration of Web services into ROS to allow client
appli- cations to seamlessly and transparently interact with the
robot while hiding all implementation details. The proposed
software architecture was validated through a experimental
prototype of Turtlebot deployed in University campus.
Furthermore, we outline the challenges incurred during
experimentation and focus on lessons learned throughout the
implementation and deployment.
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