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  الملخص

ت الشخصي كمساعد لالنسان في بيئته متزايدة الستخدام الروبوصر، هناك حاجة االمعفي العالم 

والتطبيقات األمنية والعناية بكبار السن، يقات مختلفة، كتطبيقات المراقبة، بطفي تتقديم خدمات ب

بخدمة األشخاص  ميقو التكلفة منخفض مساعد روبوتوإنجاز تصميم  البحثنقدم في هذا وغيرها. 

فقد  أو األشخاص في المنازل. ،عملهمسواء الموظفون في ومساعدتهم في تحقيق أعمالهم اليومية 

 من خاللوذلك بتطويره بوت  تارتلبوت ورالمنصة قمنا بتصميم روبوت شخصي باالعتماد على 

 اتمقدمنا العديد من المساهمن الناحية البرمجية، لتمديد إمكانياته. وأجهزة إضافة حساسات ذكية 

برمجة  رمتكاملة تيس  برمجية عمارة  ناحاقتر ،أوال .مهمين محورينفي  نلخصهاالعلمية المبتكرة 

طبقات تتكون من ، ونظام تشغيل الروبوت روسباستخدام  التعاونية والموزعة اتالروبوتتطبيقات 

، وقاعدة المعرفة، ، ومنطق التطبيقاتوالتحكم في الروبوتتشمل االتصال، ومتكاملة برمجية مختلفة 

ن من تصميم ا يمك  مم   روسنظام ضمن خدمات الواب دمج لآلية جديد قدمنا ثانيا،  .التفاعل مع روسو

بسالسة دون الحاجة  للتطبيقات العميلة بالتفاعل مع نظام روسهة للخدمات تسمح موج  طبقة برمجية 

روبوت  تنفيذمساهمات والبدمج هذه أخيرا، قمنا  .بوتوأنظمة الرمتخصصا في مج أي يكون المبر

كذلك خدمة ون المكاتب في تطبيقات المراسالت البريدية بي بمبنى الجامعةوتشغيله  شخصي مساعد

 يةوكيفالتحديات العملية التي واجهناها في تصميم الروبوت في هذا البحث  لنفصلقهوة. اتوصيل 

 . البحثلتحقيق أهداف هذه الصعوبات  تجاوز

 روس الروبوت نظام تشغيل، خدمات الواب، معمارية البرمجياتروبوت، ة: الكلمات المفتاحي
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  المقدمة  1

 منها في قطاعات متعددةالعديد من الفوائد للبشر إلى ئل في استخدام الروبوتات أدى النمو الها

استخدام الروبوتات  يمثلو وغيرها.التصنيع، والرعاية الصحية، والتعدين، واستكشاف الفضاء، 

 [.1وتحسين اإلنتاجية ] ،نتا اإلو صيانةال من تكاليفعامال هاما في تحسين السالمة البشرية، والحد 

مبيعات قياسية في تحقق أن و على نطاق واسع وق  روبوتات الخدمة الس  تغمر المتوقع أن ومن 

 ثالثةالمقبلة. وذكرت صحيفة االتحاد الدولي للروبوتات في التقرير اإلحصائي بيع  عشرينالسنوات ال

. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 2012 سنة خالل منزليةماليين روبوتات خدمة ألغراض شخصية و

[. ومن المتوقع أيضا أن 2] دوالرمليار  1.2يمثل  وهو مافي المبيعات مقارنة بالعام السابق  20٪

 إلى مليون 1.96الروبوتات المنزلية، على وجه الخصوص، زيادة كبيرة في عدد المبيعات من تحقق 

 ود إطارعدم وج يعتبر. في الوقت الحاضر، 2016إلى  2013 الممتدة من مليون روبوتا للفترة 15.5

ق الروبوت أحد أكبر التحديات  برمجياتهندسة معياري ل وقابلة دة معق  برمجيات  تطويرالذي يعو 

 نفسها الروبوتبمنصة تات الربوبرمجيات معظم وتقترن  وقابلة للتوسيع بسهولة. إلعادة االستخدام 

 روسثل نظام تشغيل ويم مختلفة. لروبوتات افي كل البالشكلتكون عامة كافية وتفتقر إلى تجريدات 

ما عل  كما يمثل م   ،لتطوير تطبيقات الروبوتالمستخدمة على نطاق واسع الوسيطة أحد أشهر األنظمة 

مختلفة تجريدات ز نظام روس هو توفيره ا يمي  ومم  الروبوتات المعاصرة. في تطوير برامج ا هام  

، التحكم ووحدات، لحركةوا المسارشغيل مثل المالحة وتخطيط بكات ونظام الت  لألجهزة والش  

ة دة وعام  ومع ذلك، فإن مستويات التجريد ال تزال غير كافية لتطوير تطبيقات معق   .ئلالرسا ومعالجة

  .دةأجهزة متعد  ضمن  عةموز   التطبيقات كانت تلكة إذا ، وبخاص  المتغايرةو كةللروبوتات المتحر  

حتوي على طبقتين ت متكاملة برمجية معماريةوتتناول هذه الورقة هذه الفجوة، وتقترح تصميم 

تكون من عدة أنظمة فرعية البرامج تي تال كوروسمعمارية  ،أوال ،، بما في ذلكمجردتين للبرمجيات

على مختلف المستويات، وهما االتصاالت، منطق التطبيق، والتحكم في الروبوت، وقاعدة المعرفة، 

النظام البيئي  عرض، الذي يهدف إلى روسلنظام  بااجهة خدمات الوو وثانيا.والتفاعل مع روس

 ت خدمات الواب الشهيرةبروتوكال باستخدام موجهة للخدمات معماريةباع ب بات  اكخدمة و لروس

والغرض (. وابس) كائنال ىلوصول إلل البسيط بروتوكولال و( راست) نقل الحالة التمثيلية وهي

نظام روس أو خلفية مسبقة عن لكون الذين ال يمب االو لمبرمجيهو توفير واجهات  من ذلك

هذه  اختبرنا كما. عن طريق لغات الواب لتفاعل السلس مع روبوت الخدمةاب ويسمح لهمالروبوت، 

تطبيقات في  وتجربتها عمليا تارتل بوتخدمة العلى روبوت  هاتنفيذالطبقات البرمجية من خالل 

 .جامعة األمير سلطانالمراسلة الداخلية ب

 فيما يلي:ا البحث ت هذإسهاماوتتلخص 

 .بوتالترتل لى منصة ع باالعتمادمنخفض التكلفة  خدمة ربوتتصميم  •

باعتبارها طبقة تجريد على رأس الروبوتات مما  كوروس البرمجية معماريةتصميم وهندسة  •

 .الموزعةتطبيقات الروبوتات  تطويريسهل 
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طبقات تجريد إضافية  توفير لمن خال، مع نظام روس سواب وراستب ادمج خدمات الو• 

لتحقيق دمج روس مع خدمات  برمجينموذ   . وعالوة على ذلك، فإننا نقدملمطوري برامج الواب

نوعه في تحقيق التكامل بين روس وخدمات الواب هو األول من إلى حد علمنا، بلغة الجافا. الواب 

 الروبوت. ثوبح

التي قمنا بتصميمها الهندسة المعمارية صحة وفعالية لروبوت الخدمة للتحقق من  التجربة الميدانية• 

 على أرض الواقع.

 

مقارنة ز على رك  ون األعمال السابقة ذات العالقةالقسم الثاني في ناقش ن. وينتظم باقي الورقة كما يلي

يقدم القسم الثالث التصميم الميكانيكي لروبوت ومماثلة. العمال باألمساهمة هذه الورقة مقارنة 

نبذة مختصرة حول نظام روس ليتمكن القارئ باإلحاطة بالجوانب سم الرابع، نقدم قفي الالخدمة. 

القسم في  اأم  نقترحها في هذا البحث. فهم المعمارية البرمجية التي العلمية لهذا النظام ليتمكن من 

باإلضافة إلى تكامل خدمات الويب  طار كوروسإ، وهي يةنقدم هندسة البرمجيات الطبقف، الخامس

كما نناقش التحديات التي الخدمة  التجربة الميدانية لروبوت، نقدم السادس. في القسم روسمع 

 األعمال المستقبلية. مع تحديدورقة الالسادس  القسمختم ي. وواجهناها

 المسح األدبي 2

الكثير من االهتمام في اكتسب مجال تصميم الواجهات بين الروبوت واالنسان في اآلونة األخيرة، 

من  العديد اه  ر  ط  وأ  روبوتات الخدمة بوتات الخدمة. وقد اجتذب بناء هندسة برمجيات سياق رو

سئلة ذات أعلى توليد  اكون قادريالروبوت يجب أن  أنالباحثون ، افترض [3]. في البحوث مؤخراا

ينبغي أن تكون قادرة على تطبيق  كمافي الوقت الحقيقي،  به ةالمهام المنوطمغزى بشأن إجراءات 

طريقة لتطوير برامج الروبوت  الباحثون ابتكر ، فقد[4] البحثأما في مه. انتائج لتعديل خطط مهال

 يمكن استغاللها لبناء التطبيقات الروبوتيةالمعقدة من خالل اقتراح معماريات برمجية مرجعية 

رية المعماوهي عبارة عن سلسلة أدوات تدعم استغالل برمجية هايبرفالكس كما طوروا . الكبيرة

وبوت برمجيات الرالمرجعية المقترحة، كما تظهر كيفية استخدام هذه المعمارية المرجيعية لبناء 

على النماذ  مع التركيز  هايبرفالكس سلسلة أدواتالمؤلفون ، مدد [5]في عمل الحق  المعقدة.

األطالق )الونش  لملفاتالتلقائي توليد الواألدوات المتعلقة به، علر سبيل المثال الفوقية لنظام روس 

هذه األعمال وإن كانت قي مة من الناحية النظرية إال أنها المكونة. نماذ  األنظمة من خالل فايلز( 

أما في مثل هذه العمليات. تثبت لتطبيقات حقيقة ملموسة تبقى محدودة من الناحية العملية الفتقارها 

على روبوت البرمجية باإلضافة إلى تنفيذها المعمارية نقدم كال من هذا البحث الذي بين يدينا، فإننا 

 خدمة حقيقي.

المستخدمين المسنين  بذلك شريحة مستهدفينلروبوت المنزلي ا معمارية المؤلفون، اقترح [6]في 

. ويستند الهيكل المقترح على دمج ثالثة بيوتهمفي  أكبر القيام بأمورهم باستقالليةمساعدتهم على ل

 . روس ،اومير، بايسوهي وسيطة  أنظمة
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، ةمن ثم؛ وظر القسم الرابع(ن)ا روسمن قبل عدد كبير من عقد  يةحسابالعمليات اليتم تنفيذ معظم 

البيئة المحيطة لروبوت في ااندما  تحقيق ل بايسيتم تصدير خدمات الروبوت مما أدى إلى الوسيط 

ذكي  خدمةروبوت ووه، 12روبكو المنصة الروبوتية الباحثوناقترح فقد ، [7]في  أما .المعيشية

. المستويات ذكي متعدد تحكم نظام هذه الروبوت من كبار السن والمعوقين. ويتألفالعناية بستهدف ي

وتعقب ، التعرف على أألاشخاصالعديد من الخدمات للمستخدمين بما في ذلك  12روبكوويوفر 

 اممهبرمجة لة للألسف النظام المقترح ال يوفر واجهة سهين. واكتشاف سقوط المسن  األشخاص، 

 .الروبوت

وقد نشأت العديد من األبحاث في هذا المجال لدمج الروبوت في حياة االنسان وتطويعه لخدمته 

بتطوير روبوت  [8] ومساعدته في مهامه اليومية. فقد اعتنى البحثون في مشروع روبوهاو األروبي

. ويعتبر هذا النموذ  حضير طعام بالتعاون مع روبوت آخرشخصي يقوم بأعمال منزلية مثل ت

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 

مكن تسويقها للعموم نظرا أجهزة روبوت باهضة جدا في حدود النصف مليون دوالر وهو قطعا ال ي

ألسعارها المرتفعة لكن تمثل خطوة عملية فاعلية مبدئية نحو استخدام الربوت في األعمال الروتينية 

 اليومية لالنسان.

 وروس آس جي روسقد تم مؤخرا اقترح ف، نظام روسب في اوالخدمات  بدمج وتكاملفيما يتعلق 

التفاعل مع بب امتصفحات الولمستخدمي ( السماح 1) :أساسا إلىان طاراإلن اهذويهدف .  [9]برديج

إلى  الذين يفتقرونب االوبرامج مطوري ل واجهات بسيطة ( توفير2. )روسة لمالروبوتات الداع

الروبوت الذي  فيعل والتحكم تتيح التفا ةعميل تطبيقات تطويرلفي مجال الروبوتات  االزمة الخبرات

فوق نظام  يةباعتباره طبقة تجريد روس بريد تصميم لي مفهوم أساسالعتمد ي. يعمل بنظام روس

ب األمامية التي تعتمد على تقنية جافا سكريبت )المعروف باسم اعمل كوسيط بين تطبيقات الوي روس

من التفاعل مع موضوعات  ينالمستخدم روس بريد  مكنويالخلفي.  روس( ونظام روس جي آس

 جسونعلى شكل يستخدم أيضا رسائل متسلسلة كما  جافا سكريبت.ال لغةباستخدام  هوخدمات روس

 عقد وتطبيقات روسللتفاعل مع  روسرسائل  وإلى منب، والتي يتم تحويلها اوالللتفاعل مع واجهة 

 ةجديد اقافآفتح ويروبوتوال بين االنسانالخلفية. هذا العمل يمثل معلما هاما نحو توفير واجهات جديدة 

 مختبرات إنشاءفي سياق التعليم و ،بصفة أوسع وأكثر إتاحة للعموم الروبوتات المتنقلة الستخدام

ب لتوفير طبقة انعتمد على خدمات الو نارق مع عملنا هو أناالفويتثمل  . للروبوت عن بعد تعليمية

على نعتمد ، لكن وال نعتمد على وسائط محددة مثل روس بريد ، فوق نظام روسجديدة  يةتجريد

 .ها سواب وراست، بشقيباوالطبقة خدمات 

تعتمد سواب  من نوع خدماتالمعمارية موجهة نحو وهي روبوواب، الباحث نظام  رح، اقت[10]في 

شبكة  عبرخدمات من خالل عرضها كالموارد الروبوتية واألجهزة والبرمجيات  افتراضيةعلى 

من خاللها وتسمح من  نظام روس مع متعددة باو تقنياتدمج بروبوواب وتقوم معمارية اإلنترنت. 

عن وقد صمم هذا البرنامج لتطوير مختبر واب سهلة االستخدام للتفاعل مع الروبوت. واجهات توفير 

 ماوقد ق. هذا النظامالروبوتات التي تنتمي إلى  مععند بعد التفاعل يسمح للباحثين والطالب  بعد

ومراقبة  والتحكموصول لاب تتيح للمستخدمين امن خالل تطوير واجهة وبتنفيذ هذا النظام  الباحث
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وذلك من  [10]معمارية أشمل وأعم من البحث في أما في بحثنا هذا، فإننا نقدم . عن بعدالروبوتات 

وتقديم نموذ  فوقي جديد خدمات الواب بدمج سواب وراست كليهما التكامل بين روس وخالل تحقيق 

 .جافا الروسباستخدام لغة يبين كيفية التكامل 

 واب لدعم خدمات روس برديجمن خالل توسيع  روستفولنظام  الباحثاقترح د فق، [11]في أما 

من خالل خدمات  تهاوإجراء هوخدمات روسيعرض موضوعات  خفيفب او خادموتطوير  راست

يوضح كيفية  أي معمارية برمجية أو نموذ  فوقي واوفري مل [11]في الباحثين  . إال أن  تسراب االو

 .استروس ورتحقيق التكامل بين 

االهتمام ومعالجة هذه من خالل نا في هذ البحث على تدارك هذه النقائص تحقيقا لهذه الغاية، ركز

أنها في هذه الورقة  ةالمطروح ةالمعمارية البرمجيمما يمير وفي العمل المقترح.  اإلشكاليات البحثية

 تحديد وتنفيذيمكن إذ .في الروبوت والتحكم ،نطق التطبيقومالشبكات،  بينفصل ال تعتمد على مبدأ

حسب االقتضاء في  هذه العناصر يمكن إعادة استخدامكمابشكل مستقل عن اآلخرين، كل عنصر 

 التطبيقات وسيناريوهات مختلفة.

 الروبوت تصميم 3

 التصميم وأهداف حاجيات 3.1

 تصميم الروبوت: خالل عمليةشروط رئيسية  ثالث ركزنا على

يكون  حتى ،الروبوت عند أدنى مستوى ممكنأن تبقى تكلفة ب جي التكلفة: انخفاض  (1)

 تجاريا. هتسويق عند، بسعر معقول متاحا للمستخدمين وبوتالر

طوير لت امعيارفي الوقت الحاضر يعتبر  الروبوتنظام تشغيل  :التوافق مع نظام روس  (2)

الروبوت لتشغيل وتطوير برامج وتطبيقات هذ النظام  تطبيقات الروبوتات. وبالتالي، اخترنا

متاحة لتطوير ال مفتوحة المصدر البرمجيات لالستفادة من مكتباتوذلك،  تنفيذه نقترحذي ال

وبرامج تشغيل ، ومعالجة الصور، المالحة، مثل خدمات المتنقلةتطبيقات الروبوتات 

 وغيرها من االمتيازات التي يوفرها هذا النظام.، االجهزة

عادة تجاريا خدام األجهزة المتوفرة هدف إلى استن :المتوفرة تجاريااستخدام األجهزة   (3)

بإضافة أجهزة أخرى من تطوير الروبوت  ونوليتمكن المستخدم لخفض التكلفة األجمالية

 .بصفة سهلة

 

الروبوت ستخدام منصة ا، اخترنا الموجودةالروبوتات المتنقلة  منصاتلهذا الغرض، وبعد النظر في 

. آنفايستوفي جميع الشروط المذكورة أن ه حيث  ،مةالخدكقاعدة لتصميم روبوت  2بوت  تارتل يةالبحث

، كوبيكيالمتنقلة  القاعدةمن  هذا الروبوت يتكونو . 2تارتل بوت ر الروبوت يصو   1الشكل 

ذات عجالت ديها لكوبيكي . قاعدة كينكتثالثية األبعاد كاميرا الومجموعة من لوحات موازية، و

منصة  وتعتبر. االصطدام تحسسوثالثة أجهزة  ،االنجراف تحسسثالثة أجهزة و، تفاضلي محرك

 .المتنقلةبناء تطبيقات الروبوتات لما هو مطلوب  كلتحتوي على  حيث متميزة هذه بحثيةالروبوت ال
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: منصة الروبوت تارتل بوت1 الشكل   

 

مقارنة بالروبوتات  منخفض التكلفة ويعتبرروس، نظام بشكل كامل مع  الروبوتهذا  ويتوافق

م  ، دوالر 1500 ز سعرهتجاويال  رى إذاألخ ن الباحثين في جميع من قبل مجتمع ضخم م وي ْست ْخد 

متوفرة وحساسات إضافة أجهزة ب هتوسيع قدرات إلى من خالل هذا البحث ونهدف. أنحاء العالم

ليقدم تطبيقات برمجيات و تطوير إلىكما نهدف ، آليذراع و ،هوكويوماسح الليزر  ، مثلجاريات

 .اليومية في أنشطته اإلنسانتساعد خدمات  بوتالرو

 هتم استخدام، [12،13. في ]ةمدكروبوت خ تارتل بوت كانت هناك عدة محاوالت الستخدام منصة

تطبيق ويتفاعل المستخدم مع الروبوت من خالل . 2لتسليم القهوة في المنزل، كما هو مبين في الشكل 

 بالمنزل. معي ن إلى موقعالجوال  الهاتفبطلب القهوة من  هيقوم من خاللواب 

 
 [12] تسليم القهوة في البيئة المنزلية: 2الشكل 

 

في  القهوة والمأكوالت الخفيفة تسليمل رتل بوتاالستخدام التأكثر واقعية  أخرى تجاربوأجريت 

م العميل جواله ويستخد. 3الشكل ب هو موضح[ كما 14]كوريا الجنوبية ب وليسمقهى دوروثي في 

 في المقهى. اآللي ادلالن   كونها تمثلطلبات إلى فريق من الروبوتات الإلرسال  روكونعبر تطبيق 

وتم  روبوتكس من طرف الشركة المصنعة يوجن 2 تارتل بوت شكلأعيد تصميم [، 15،16]أما في 

 نوعين من المشروبات للمستخدمين.  يقوم بتوزيع خادم تطوير روبوت
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 التسليم مقهى دوروثي، سيول، كوريا الجنوبية . القهوة3الشكل 

 

لخدمة. لهذا الغرض، لروبوت ك تارتل بوتمنصة  استخدامعالمة فارقة في  وتمثل هذه التجارب

                         .ةخدمالكمنصة أساسية لتطوير روبوت ا الروبوت استخدام هذ فضلنا

ال  في مساحةرة الحجم )مثل المنزل أو المقهى( صغي اتفي بيئ تمت هذه التجارب أنومن المالحظ  

على نطاق أوسع في الطابق  نستخدم التارتل بوتن في هذا البحث أ هدفنالكن ، و2م 10*10 يتجاوز

لتقييم وذلك  2م 83*150 د على مساحةتموالذي ي سلطان كلية علوم الحاسب بجامعة األميرلاألول 

في ذلك ألن كفاءة الروبوت و ،مالئمته منوالتحقق ق في بيئات واسعة النطا روبوت الخدمةأداء 

أداء مما قد يؤثر على والتي يتم تحديثها بشكل دوري في الروبوت المالحة تتأثر بحجم الخريطة 

 للروبوت. الميدانية رباالتج قسمفي هذه التحديات نناقش دورة التحكم فيه. 

 تصميم جسم الروبوت 3.2

ومن . ةخدمالروبوت شكل لتصميم  أساسيةكمنصة تارتل بوت استخدمنا الروبوت كما بينا أعاله، 

نظام روس  ومتوافقة معأجهزة وحساسات إضافية متاحة تجاريا أن نستخدم  وه أهم أهداف التصميم

 بطريقة سلسة ومرنة. تطوير الروبوت ليتمكن أي مستخدم من 

تارتل  ةاألساسي لمنصةااستنادا إلى  الذي صممناه ماي بوت خدمةالروبوت  شكل 5ويبين الشكل 

للروبوت من خالل تصنيعه بطريقة تحصين الشكل الخارجي تجدر اإلشارة أنه باإلمكان . بوت

عالية نسبيا حيث كنا اتصلنا بشركة ، لكن تكلفة التصنيع 4في الشكل مثل الروبوت النادل مدمجة 

لكن اإلضافات  .الردو 4000كلفة المقترحة تتجاوز التلماي بوت، لكن لتصنيع شكل مدمج يوجن 

تسمح له بالقيام بخدمات أفضل تضيف لتارتل بوت العديد من اإلمكانات التي بها التي قمنا 

 للمستخدمين كما سيتم تفصيله.

. وقد اإلمساك باألشياءمهام  تنفيذفلقد أضفنا لمنصة تارتل بوت ذراعا آليا ليتمكن الروبوت من 

، وهي تروسانسمن شركة  بنشر فانطوم اكسع استخدمنا ذراع روبت منخفض التكلفة من نو

درجات من خمس  منهذا الذراع  ويتكونالذراع التي تستخدم في الغالب مع الروبوت تارتل بوت. 

 في روس. وقد كتبنا تقريرا مفصال   نظام معكليا  متوافقكما أنه  ،متحكم اردوينوباإلضافة ، الحرية

 س للروبوت تارتل بوت.كآ[ حول كيفية إضافة ذراع بنشر فانطوم 17]
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من يوجن  الروبوت النادل: 4الشكل 

 روبوتكس 

ماي بوت روبت: 5الشكل   

 4 حواليالذي يبلغ مداه األقصى و، 4آل آكس  –هوكويو يو آر جي  ماسح الليزر كما قمنا بإضافة

 ماسحه تقتصر ذي، والثالثي األبعادكينيكت  المدمج في حساس ماسح الليزر يتميز علىأنه إذ أمتار. 

مما  ،درجة 240 بمقدار فتحةيوفر  هوكويوماسح الليزر درجة، في حين أن  57 بمقدار فتحة على

ماسح  حول كيفية إضافةتقريرا [ 18]في قدمنا وقد . مجاال أوسع الكتشاف الحواجز المحيطة يتيح له

 إلى روبوت تارتل بوت. هوكويو الليزر

 بوصة 10 آس تابلوحي سامسونج حاسوب  قمنا بدمجوت، التفاعل بين اإلنسان والروبلتحقيق و

. ويمكن للمستخدم أيضا التفاعل مع الروبوت باستخدام ديواستخدام نظام اندرو على رأس الروبوت

وحي. لهذا الغرض، وضعنا مجموعة أندرويد للحاسوب اللهة يقدم نفس واجالذكي  هاتف جوال

 . إليهمع الروبوت وإرسال األوامر  علاوالتف لتواصلكاملة من التطبيقات التي تسمح للمستخدم امت

الشبيه ، آسوس اليف برو األبعاد ثالثي حساسال ناضاففقد أتطبيقات الرؤية الحاسوبية، أما لتنفيذ 

 أثناء التنقلالمرتفعة لوحة العليا للروبوت لمراقبة الناس واألشياء لاعلى  ضعهوتم كينيكت، و بحساس

الكتشاف الحواجز  سم 25كينكت على ارتفاع  نا حساس الكاميراضعوو. متر 1.5على ارتفاع 

ويتميز حساس الكاميرا ثالثي األبعاد قصيرة. ال، والذي يستخدم أساسا لتجنب العقبات المنخفضة

( 2، )من كينيكتأخف بكثير وزنه( 1) وهي: بالمقارنة مع حساس كينيت تينرئيسي تينزيمبسوس آ

 بخمسة فولت. يو آس بييكفي لشحنه وصلة ث خارجي حيال يحتا  إلى شاحن و



©©  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ooff  tthhee  AArraabb  CCoommppuutteerr  SSoocciieettyy,,  VVooll..88,,  NNoo..11,,  NNoovveemmbbeerr  22001155,,  IISSSSNN::22009900--110022XX  

9 

ال  وبيكيكهو أن قاعدة  الروبوت ها في تصميم جسمناالتحديات التي واجهأكبر  أحدمن  كما أن  

بما في ذلك  ،كغ على السجاد 4و ،كغ على األرض الصلبة 5أقصاها  حمولة  تتجاوز طاقة تحميلها 

 إذا تم   تجد صعوبة في التنقل قاعدة كوبيكي ا أن  الحظن. في الواقع، ليهاإجميع الملحقات المضافة 

أجهزة إضافية  دمجلعائق المادي عند اأخذنا بعين االعتبار هذ . ولقد عليهاوضع حمولة ثقيلة 

 .ل بوتتتار روبوتب

 :التقريبية وأسعارها ماي بوت روبوتفي الجدول التالي، نقدم ملخصا موجزا ألهم مكونات 

 

وأسعارها المكون لروبوت ماي بوتالعتاد الصلب : 1الجدول   

Hardware Price 

 قاعدة كوبيكي

Kobuki Base  

350 USD 

 حساس كينيت ثالثي األبعاد

Kinect 3D Sensor 

100 USD 

 حساس آسوس ثالثي األبعاد

Asus Live Pro 3D Sensor 

220 USD 

 ذراع الروبوت فاطوم اكس بنشر

PhantomX Pincher Arm 

375 USD 

4يزر هوكويو يو آر جي آم آكس مساح الل  

Hokuyo URG-LX4 laser scanner  

1140 USD 

بوصة 10الحاسوب اللوحي سامسونج آس   

Samsung Tab S Tablet 10 inches 

600 USD 

 جهاز حاسوب محمول

Laptop  

350 USD 

 لوحات خشبية

Plates 

100 USD 

)يحتوي كل األجهزة أعاله( الكلفة اإلجمالية القصوى  3235 USD 

)تاترل بوت + الذراع اآللي( الكلفة اإلجمالية األدنى  925 USD 

 

في حدود ثالثة آالف دوالر نالحظ أن سعر الربوت اإلجمالي األقصى ، 1استنادا إلى الجدول رقم 

سيكون أقل من ذلك التجاري مع المالحظة أن السعر  ،بهر لألجهزة المدمجة ظبالنر معقول عوهو س

باالكتفاء دوالر  900اكتساب روبوت بتكلفة كما يمكن للمستخدمين بكميات كبيرة.  إذا تم تصنيعه

وتجدر اإلشارة أن بوت. وللرلتحقيق تطبيقات عديدة بمنصة تورتل بوت والذراع اآللي وهو كافي 

ف بضع مئات اآلالف من الدوالرات لكنها تمتلك قدرات تكل   2بي آر ات الخدمة المتطورة مثل روبوت

 ائية. استثن

 معماريةثم نقدم فيما بعد  ،سطة للقارئمبكمقدمة وجيزة حول نظام روس بسطة نقدم فيما يلي و

 جازها باالعتماد على نظام روس. نوالتطبيقات التي قمنا بإالبرمجيات 
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 مقدمة حول نظام روس 4

هندسة  مة لفهملتوفير الخلفية الالزلنظام روس في هذا القسم، نقدم لمحة عامة عن المفاهيم األساسية 

هذا االستعراض أن يكون شامال ولكن ب. ليس المقصود ه الورقة العمليةالبرمجيات المقترحة في هذ

 .األساسيةللمفاهيم  عامة مجرد مقدمة

عن وتطويره  وتم تصميمهاإلنجليزية.هو اختصار لكلمة )نظام تشغيل الروبوت( باللغة نظام روس 

مفتوح برامجي  وسيطك وهو يعمل ،ستارزمشروع  زء منوجامعة ستانفورد كج ويلو جراجطريق 

 المعقدة على نطاق واسع.الروبوت  وأنظمة تطوير برمجياتمن أجل المصدر 

 لتجريد طبقة برمجيةللروبوتات، حيث أنه يوفر  فوقينظام التشغيل بمثابة  ويعتبر نظام روس

. كما يوفر األدوات اتحزمالإدارة و ،العمليات والتراسل بين، والتحكم في األجهزة، األجهزة

 حاسوبللحصول على، وبناء، وكتابة، وتشغيل التعليمات البرمجية عبر أجهزة  البرمجية والمكتبات

 دفق بياناتتكللروبوت  الحساساتبيانات  معالجة هو أنه يتيح روس لنظاممتعددة. والميزة الرئيسية 

يجعل ما . هذا برامج تشغيل األجهزةل مع ، دون االضطرار إلى التعامالموضوعبيشار إليها ، مجردة

إلى التعامل مع برامج  المبرمج ألنها ال تضطر ،برمجة الروبوتات أسهل بكثير لمطوري البرمجيات

. الروبوتواجهات معيارية للعديد من األجهزة في مجال حيث يوفر نظام روس تشغيل األجهزة 

أداء العمليات الحسابية ومعالجة البيانات ، وهي المسؤولة عن عقدة نظام روس في عمليةالوتسمى 

حسب بين عقدتين كقناة تواصل اعتبار الموضوع ويمكن االستشعار. التي تم جمعها من أجهزة 

 حول نفس الموضوع بين الناشر والمشترك.حيث يقع تبادل رسائل  االشتراكوالنشرنموذ  االتصال 

أن تكون  يمكنيمثل شبكة من العمليات )على مفهوم الرسم البياني الحسابي، الذي  روسعتمد ي

 .بياسالح على الرسم البياني  مبسطامثاال 6ويوضح الشكل  (.حاسبات مختلفةموزعة على 

 

مواضيع وعقد نظام روس: 6الشكل   

 

كل  تعالج العديد من العقد )أي العمليات(، حيث من روسنظام  يتكون، 6 كما هو موضح في الشكل

هي العقدة ( move_base/) موف_بايز العقدة، 6في الشكل  لى سبيل المثالعفنة. عقدة بيانات معي  
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باإلضافة  ،بين نقطتين المسار األقصر للروبوتتقوم بحساب منها و ،التي تتحكم في مالحة الروبوت

عن  فهي األخرى مسؤولة( amcl/) آي آم سي آل أما العقدة .لتتبع المسارالتحكم في الروبوت إلى 

 يهف (/map_server)ماب_سيرفر أما عقدة  .بوت وتحديثه بدقة خالل تجوالهورتحديد موقع ال

، مثل روس نظامفي  عقد أخرىإلى  ل فيها الروبوتلبيئة التي يتجو  ل رقمية العقدة التي توفر خريطة

إرادة لتحديد مسار الروبوت عند تستخدم الخريطة التي  (move_base/) موف_بايز عقدة

 المواضيع عبر بيانات تبادل رسائل من خاللفيما بينها  العقدتتفاعل و. ى آخراالنتقال من مكان إل

، ROSMASTER روس ماستر تسمىعقدة مركزية،  عبربين العقد  التواصلتم يو. بينها كةالمشتر  

جميع ل )تماما مثل شبكات االتصال( اءسماأل وبحث تسجيل يوفر خدمة سماءلألكخادم عمل تي والت

(، وتخزين البيانات ذات ، المواضيع، الخدماتالعقدأسماء  :ثالم) الحسابيبياني مكونات الرسم ال

 .المعلماتخادم الصلة حول تشغيل النظام في مستودع مركزي يسمى 

 ن بين العقد:يرئيسي اتصال نموذجي نظام روس دعموي

بإرسال هناك عقدة تقوم بنشر موضوع معين  ،في هذا النموذ  اشتراك:ونشرال نموذج -

، وهناك عقد أخرى تشترك في هذا الموضوع لتستقبل الرسائل حول هذا الموضوعائل رس

 أن يكون الناشرويمكن . رسالة جديدةعند استقبال ثم تقوم بمعالجة البيانات ، ينشر  امن الن  

، من معين موضوع فيالعديد من العقد قد تشترك ، وعقدعقدة واحدة أو عدة  موضوع معينل

ة وجود بعضها لمعرف ةالناشرالعقد  وأ ةكر  شت  لم  حتا  العقد اتوال  ،الروس ماسترخالل 

. على الروس ماستر إدارته عبراسم الموضوع والتي تتم  تفاعلها يكون حول ألن   البعض

 ذي، ال(map/) ماب هو ناشر الموضوعالماب_سيرفر ، 1سبيل المثال، في الشكل 

 اأم   خريطة ألغراض المالحة.الخدم ستتي توال ،موف_بايز كةالمشتر   العقدة ستهلكهت

م د  خْ ت  سْ ي  ، وماسح الليزرق البيانات الواردة من ل تدف  يمث  ه فإن   (scan/) سكان الموضوع

التي قد تعترض الروبوت في  والحواجز لتجنب العقباتموف_بايز  أيضا من قبل العقدة

التي  والحركة وعةالمسافات المقطل معلومات يمث  ف (odom/) أودوم أما الموضوع .مساره

 .الروبوت للتحكم في حركةموف_بايز قاعدة التحرك  تقوم بها

والتي خادم الذي يوفر الخدمة ال تقوم إحدى العقد بدورفي هذا النموذ ،  الرد:طلب/النموذج  -

ز . للخدمة من العقد األخرى بوصفها عمالءقادمة الطلبات الن، وتتلقى وتعالج سم معي  ا  ب ت رم 

الرسم البياني . رد طلب، ورسالة رسالة: ئلرساالخدمات من قبل زو  من اليتم تعريف 

 العقد والمواضيع فحسب. يجس دإنما و ،روس مالخدمات المتاحة في نظايمثل الحسابي ال 

 عمارة برمجيات الخدمات 5

خدمة مهمة صعبة للغاية من وجهة نظر هندسة البناء التطبيقات الموزعة ألنظمة روبوتات يعتبر 

واجهات لتطبيقات الأنواع مختلفة من الروبوت برمجيات م د  من المهم أن تقمجيات. في الواقع، البر

قمنا بتصميم وتنفيذ مع روبوت الخدمة. لتحقيق هذا الهدف، وأكثر مرونة العميل لتتفاعل بسهولة 

 :وهما تتمحور على طبقتين رئيستينمعمارية برمجية 



©©  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ooff  tthhee  AArraabb  CCoommppuutteerr  SSoocciieettyy,,  VVooll..88,,  NNoo..11,,  NNoovveemmbbeerr  22001155,,  IISSSSNN::22009900--110022XX  

 

12 

 ة برمجيةيعمارمتوفير هو  منهاالهدف مجية منصة بر عنوهي عبارة  :كوروس معمارية 

تسمح بتطوير برمجيات والتي ة يالذاتروبوتات الخدمة المتعدة و اتلتطبيقات الروبوت متكاملة

 بطريقة أسرع وأسهل. المعقدة اتالروبوت

 للسماح  نظام روس مع( أو راست سوابب )ادمج خدمات الوت هذه الطبقة ب:اواجهات خدمات و

 ،بهذه الطريقة. التنفيذتفاصيل إخفاء مع تفاعل بسالسة وشفافية مع الروبوت بال ةعميلللتطبيقات ال

من برمجة تطبيقات  ،دراية بعلم الروبوتممن ليست لديهم  ،يتمكن مبرمجي الواب وغيرهم

والتي  ،خدمات الواب عبرالتي يقدمها الروبوت للروبوت من خالل التفاعل مع الخدمات العامة 

 .اتلخدمهة نحو اج  و  البرمجيات الم  عمارة  هوممفتندر  ضمن 

 .العلمية ما يلي المالمح الرئيسية لهذه المساهماتفينقدم 

 نظام كوروس 5.1

والتحكم تجريد األجهزة، ل آليات للروبوتات، حيث أنه يوفر فوقي بمثابة نظام تشغيل يعتبر روس

 أصال ألنظمة الروبوت روسميم . وقد تم تصاتحزمإدارة الوالتواصل بين العمليات، و، ةجهزباأل

عندما  ،روسنظام من خالل مواضيع  أو حواسيب اتعدة روبوتبتواصل ، ولكنه يسمح المستقلة

على ت نف ذ  (roscore) روس كور وهي واحدة مركزية عقدةكل هذه األجهزة مرتبطة ب تكون

ال يمكن مع ذلك، و. الروس ماسترالتي تحدد  هي المركزية العقدة هذه، وروبوت أو جهاز واحد

سمح بتشغيل العديد من الروبوتات، ألنها تعتمد ت ا، على الرغم من أنهموزعة أنها الطريقة هاعتبار هذ

باإلضافة  ،المركزية الفشلمشكلة ل يعرضهاوهو ما ، الروس كور عقدة على جهاز مركزي لتشغيل

 .)اتساع نطاق محدود( تمديدقابلة لل غيرأنها 

لدعم  روس، الذي يهدف إلى توسيع قدرات المعماري كوروساقترحنا إطار  لمعالجة هذه الفجوة،

 كوروس ناستخدما، ماي بوت الخدمة روبوتفي سياق فتطبيقات الروبوتات الموزعة والتعاونية. 

مثل  ينلتطوير التطبيقات الموزعة حيث يتفاعل الروبوت مع أنواع مختلفة من أجهزة المستخدم

 اللوحية. الهواتف الذكية واألجهزة

التعاونية. على لتطبيقات روبوتات الخدمة  الوكالءهندسة برمجيات متعدد  ةيمارمع كوروسويمثل 

وهذه الطبقات  .7، كما هو مبين في الشكل طبقات أساسية خمسة كوروسضم يالمستوى النظري، 

 وبوتاتدة لضمان التواصل بين الرمجر شبكات التي توفر واجهات االتصالطبقة ( 1) الخمس هي:

يمكن  يمثل واجهة برمجية مع نظام روسوالذي  ،مع روس طبقة التفاعل (2) ،وأجهزة المستخدم

ر وف  تي التو ،التحكم في الروبوتطبقة  (3) نشر واالشتراك بمواضيع روس،إدارة من خدم المست

دد مهام البرامج التي تحيوفر الذي  ،منطق التطبيقطبقة  (4) ،العتاد الصلب للروبوتاتواجهة مع 

عند حول حالة الروبوت تعتني بتجميع وتحليل البيانات ، والتي قواعد المعرفة طبقةو( 5) ،الروبوت

على  همالتي تساعدكتبات البرمجية مال اآلليةالروبوتات  مبرمجيإلى  طبقةوفر كل ت. القيام بمهامه

 .بفعاليةالموزعة تسهيل تصميم وتنفيذ التطبيقات الروبوتية 
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to select only one robot to execute the delivery task. This

coordination scenario, while it looks simple, it encompasses

several challenges and functional requirements that must be

carefully looked at, including:

• Communication: this is an essential requirement for

distributed robotic applications as robots need to commu-

nicate to be able to coordinate and exchange information

among each other. As communication range is typically

limited, some robots might be unreachable by others, but

coordination will rely on the partial information received

from neighbors.

• Problem Solving: in cooperative multi-robots applica-

tions, distributed algorithms must be implemented to

reach a consensus among robots when they need to

execute a mission in cooperation. Each mission is a new

problem that must be solved in a distributed manner in

all the robots. For example, finding the robot that would

induce the lowest cost in mission execution requires a

distributed solving technique, such as a market-based

approach, to select a winner.

• Knowledge base: in multi-robot context, each robot

should continuously gather information about its envi-

ronment, other robots, and accomplished and unaccom-

plished tasks to maintain a proper knowledge base that

allows it to take correct decisions and perform appropriate

actions. The knowledge base helps the robot taking opti-

mal or good decisions for any new coming mission. For

example, if a robot is known to have failed accomplishing

some previously assigned tasks, it can be excluded from

coordination on future similar tasks.

There are also four key non-functional requirements that are

important in the context of multi-robot software development.

• Decentralization: the use of a central agent to control

multiple robots is very restrictive in terms of scalability

and fault-tolerance. Algorithms and protocols must be

implemented in a fully distributed way and decisions

should be taken by robots with the partial knowledge they

would have about the system.

• Fault-Tolerance: any application should continue its

operation correctly even if some robots become faulty

before/during/after the execution of any mission.

• Performance measure: it is important to be able to

evaluate the success rate of the robots in accomplishing

their mission. Several criteria could be used for that

purpose, some of them may depends on the application.

The criterion may vary from the satisfactory behavior to

an optimal behavior.

• Heterogeneity: In multi-robot systems, it is typical to

deploy robots of different types and brands. One of

the major requirements of our architecture is to support

different types of robots, so that the same code be reused

by different types of robots without major changes. This

is an important issue to ensure modularity and code reuse.

COROS ARCHITECTURE

The COROS architecture is based on the concept of multi-

agent, where an agent represents an independent entity, typi-

cally a robot machine (i.e. Robot Agent) or a monitoring or

control workstation (i.e. Monitor Agent).

COROS Layers

COROS consists of five layers illustrated in Figure 1. Figure

2 shows the component diagram of the software architecture.

Figure 1: COROS Layered Architecture

Figure 2: COROS Components

The software system is decomposed into five subsystems

(or layers), each of which plays the role of a container of a

set of components. These subsystems are:

1) Communication Layer: this subsystem was designed

to address the communication layer requirement, as

it ensures the inter-robot interaction between different

agents. It comprises extensible and modular client

and server components that enable agents to exchange

 

  البرمجية طبقات كوروس: 7الشكل 

 

 :كما يلي هيو طبقاتإلى خمسة  لكوروس نظام البرمجيات ينقسم

  لضمان التفاعل بين الروبوت في كوروس تم تصميم هذا النظام الفرعي  االتصاالت:طبقة

عميل  . وهي تتألف منينواألجهزة األخرى، التي يمكن أن تكون روبوتات أو أجهزة المستخدم

مقابس من خالل واجهة الشبكة باستخدام  المتسلسلةتبادل الرسائل من ء وكالالوخادم تمكن 

إلى  والخاص بلغة البرمجة درسالة المعق  الفي تحويل هيكل  تسلسل الرسالة لويتمث  . الشبكات

التي يمكن استخدامها إلرسال أو تخزين البيانات. و مستقلة عن لغة البرمجةعامة  نصيةسلسلة 

في توجد مكتبات برمجية حيث  ،تسلسل الرسائل لتحقيق جسوننات صيغة بياوقد استخدمنا 

لى صيغة جسون إبة رك  البيانات الم   تالرسائل ذالتحويل بتكييفها لغة الجافا قمنا ي ف اروس وأيض

من بين وتم اختيار صيغة جسون عبر مقابس الشبكات.  بيانات في حزمرسالها إللتمكن من 

في تمثيل البيانات ل خفيف مْ ح  ز به من لما تتمي   ستوبوتبات ومك آكس آم آل خيارات أخرى مثل

مدعومة من أغلب لغات ها أن   باإلضافة إلىمنصات التشغيل ولغات البرمجة مستقلة عن كما أنها 

وتحقيق تسلسل الرسائل تنفيذ ل يثونابفي لغة جافا واستخدمنا المكتبات الموجودة  فقد البرمجة.

ة المستخدم األخرى كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التواصل بين الروبوت وأجهز

 ام أندرويد. ظالمدعومة بن

 مع نظام روسالتفاعل السلس ل للمبرمج توفر آليات تسه   هذه الطبقة :مع روس طبقة التفاعل 

إلدارة الة توفير وسيلة بسيطة وفع   فيالدور الرئيسي لهذه الطبقة ويتمث ل . هن  كو  والعقد التي ت  

شترك في موضوع تأو أن تنشر  ي عقدةيمكن ألإذ . روس مواضيع وخدماتكي وناشري مشتر

. روسدون الحاجة إلى التفاعل مباشرة مع  إدارة االشتراكو إدارة النشر وحداتجديد باستخدام 

 أي   فيبدءا يتم إنشائه الذي و، (NodeHandle) نودهاندل الكائن الوحداتهذه تستخدم و

خزين تويتم . روس مواضيعلنشر أو االشتراك في  ستخدمهتالتي  الفئةن ، مفي نظام روسعقدة 

 تحتوي على خريطة ثنائيةعلى شكل هياكل بيانات في المنشورة أو المشترك بها المواضيع 

يتم من فريد موضوع أو خدمة عن طريق مفتاح كل  ف  ر  ع  حيث ي   ،)المفتاح، القيمة( و الز
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ووضعت هذه الطبقة لتسهيل عملية النشر واالشتراك  خالله تعريف الموضوع أو الخدمة.

 الة. وإدارة الموضوعات والخدمات المقدمة من نظام روس بطريقة فع  بالمواضيع 

  وهي التي  ،بين وكالء البرمجيات المحلية توفر هذه الطبقة جسرا التحكم في الروبوت:طبقة

إدارة الروبوت  إلىهذه الطبقة  تهدفو. لروبوتومنصة ا ،وتنفيذ األوامربمعالجة البيانات تعنى 

. في الواقع، روس نظام مدعوم منألي روبوت  تجريديا انموذج هذه الطبقةوفر ت كماوحالته. 

، ه الحاليموقعتحديد مثل  ،الروبوتات في التحكمعدة واجهات لمراقبة و يقدمفإن هذا العنصر 

يجعل  اوهذ .، وغيرهاحساساتهوقراءة ، بنظام روس المواضيع والخدماتونشر واالشتراك في 

دة واجهات موح   تقدمهذه الطبقة ألنها  بكثير أسهل متجانسةالالروبوتات غير في والتحكم إدارة 

وقد . العتاد الصلب للروبوتمستقلة عن  مما يجعل برمجتها أكثر فاعلية ،للروبوتات المختلفة

تحقيق وبسهولة  األخرى اتوتالروبمن نوع يمكن تهيئة وإضافة أي  رنا هذه الطبقة بحيثطو  

، لتهيئة روبوت تارتل بوتببرمجة هذه الطبقة قمنا . حاليا، موحدةالبرمجية ال ةواجهمع ال توافقها

من حساسات الروبوت البيانات لقراءة الالزمة  الداالتكل البرمجية فئة تارتل بوت حيث تقدم 

ونشر  لالشتراكروس  تدال  تدمج  تالد اال  هذه  ألن   ،إلى روسبصفة مباشرة دون الحاجة 

ونفس . من نظام روسر للمستخدم المخرجات التي يحتاجها توف   ،وبالتالي .المواضيع والخدمات

ئصها، ااالعتبار خص بأخذ عينهذه الدوال البرمجية يمكن إعادة برمجتها على روبوتات أخرى 

 ون النظر في الكيفية التي تم  دولكن بالنسة لمستخدم هذه الطبقة سوف يتفاعل مع نفس الواجهات 

 بها تنفيذها. 

 :لتنفيذ منطق المشاكل الحسابية  لحل  ات بتوفير البرمجي  تتعتني هذه الطبقة  منطق التطبيق

يقوم بها ألي خدمة  عند برمجة تطبيق جديد. للمستخدم التي سيقدمها الروبوتتطبيقات الخدمات 

لتحديد السلوك وتهيئتها مكونات البرمجية الهو إعادة استخدام فعله كل ما يجب ، الروبوت

ل ث  م  وي   (Agent Operator) مشغّل الوكيلن الرئيسي هو المنفذة. المكو  الصحيح للخدمة 

مة من خالل إعادة تكييفه حسب نوعية الخدمة المقدوهو الذي يتم للخدمة  الفعلي منطق التطبيق

الوكيل عن طريق  الواردةل ئرسا أي استقبالوهذا يعني أن كل استخدام الواجهات البرمجية. 

تم  حسب ما العملية أو الخدمة المناسبةتنفيذ  إلى يؤدي( Agent Server) للشبكة الخادم

االتصاالت لتبادل المعلومات مع  طبقة ل الوكيلغ  ن مشكو  م   يستخدمون قبل التطبيق. م تحديده

بين المكاتب،  المراسالتصيل برمجة خدمة تو دفمثال، عن. النظاموكالء الروبوت األخرى في 

من ثم استخرا  البيانات الخاصة بهذا التطبيق، والبيانات  حزمالستقبال ل الوكيل يتم تهيئة مشغ  

ل  إليهل، وموقع المكتب س  رْ موقع المكتب الم  مثل األساسية للتطبيق  ْرس  ل أوامر س  رْ ت   ثم  ومن ، الم 

 .طبقة التحكم في الروبوتخالل  أو من ،إلى الروبوت سواء من خالل روسالتنفيذ 

 وبيئته وت بحالة الرووتحديث  ع  ب  ت  ت   إلى ه الطبقةهدف هذت :طبقة قاعدة ومعالجة المعرفة

لتمثيل  سواءلغة رسمية محددة أي حاليا، لم نستخدم المنوطة به. المحيطة خالل قيامه بالمهام 

. محور اهتمامنا في أعمالنا المستقبلية، وهو ه الطبقةفي هذ المنطقي للروبوت المعرفة أو التفكير

والتي قد تكون مهمة ول الروبوت واألجسام المحيطة به، تقوم هذه الطبقة بتجميع معلومات حو

مهام هذه الطبقة هي المساعدة على التنسيق بين المهام مثال، من إحدى نة. لتنفيذ خدمة معي  
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ين، تقوم هذه الطبقة بإخبار ر بتنفيذ طلب معتلقي أمفعند  .إلى الروبوت ل  وك  المتعددة التي قد ت  

ة لويدخل الطلب الجديد مرح ،بتنفيذ طلب آخرالروبوت مشغول في الوقت الحالي التطبيق أن 

 األول. نهاء الطلب إحتى االنتظار 

بيئة خاصة وأنه يعمل في للروبوت  السالمةكما تهدف هذه الطبقة من التحقق من إجرات 

مثل  للروبوتالمتطلبات غير الوظيفية حقيق السالمة يعتبر من أهم وتمشتركة مع األشخاص. 

أو إيذاء المستخدمين بأي شكل من  ام بالحواجز، أو السقوط من الدر ،التأكد من عدم االصطد

الكتشاف ويتم ذلك من خالل تحليل البيانات الحسية ومعالجتها في الوقت الحقيقي األشكال. 

وجود أي خطر أو تهديد همة معينة والتدخل السريع في حالة المخاطر المحتملة عند تنفيذ م

  للسالمة. 

 

تطبيق  (1، بما في ذلك )باستخدام كوروس، قمنا بتنفيذ أربعة تطبيقات ماي بوتسياق مشروع في 

( تطبيق 4، و )وجبات السريعةتسليم ال( تطبيق 3، )البريد عز  و  م  ( تطبيق 2، )كتشاف الجوارا

 .اإلرشادات

 روسلنظام واب خدمات  5.2
 المشلكة واألهداف 5.2.1

يهدف تطوير واجهات خدمات واب لنظام روس إلى إتاحة برمجة الروبوت إلى شريحة واسعة من 

 اتوذلك من خالل توفير واجه ،الخبرة الكافية في مجال الروبوت ال تمتلكالمبرمجين حتى التي 

بما في نظام روس وكافة موارده  ض  رْ ع  وتتمثل العملية في . العميلة التطبيقات خدماتية تتفاعل مع

طبقة  تنفيذمن خالل العميل  تكمجموعة خدمات واب لتطبيقاذلك المواضيع والخدمات واإلجراءات 

 فوق روس.إضافية تجريدية 

 ، وهي:عن هذا التكاملتترتب هناك ثالث فوائد رئيسية و

من خالل واجهات  لروسالنظام البيئي  عرضعن طريق  لروبوتات:ل الشاملستخدام االتشجيع • 

تفاعل ال منالمحمول وتطبيقات الهاتف ب االوبرامج  ورمطو  يتمكن ب لتطبيقات العميل، اخدمات و

توسيع من ن ك  م  . وهذا ي  مةالمقد  ب اوالشبكة اإلنترنت من خالل خدمة  عبربسهولة مع الروبوتات 

 .بطريقة أكثر شموليةنطاق استخدام الروبوتات 

المكونات إحدى  الخدمة الموجهة نحو والمعمارياتب اخدمات الوتعتبر  سحابة:التكامل مع ال• 

خدمات  تحقيق تكامليسمح لموارد. ولذلك، اافتراضية  بتنفيذالرئيسية للسحابة اليوم، حيث أنها تسمح 

بحيث يمكن للمستخدمين الوصول  ،الحاسوبية سحابةالالروبوتات مع  بدمج روس مع نظامب اوال

 .تهاومراقبة حال فيها التحكموموارد الروبوتات من خالل السحابة ل افتراضيا

 يمكنلموارد الروبوتات بحيث  معياريةتوفير واجهات بب اوالخدمات تسمح  :معياريةواجهات • 

، المجردة الواب خدماتمتجانسة إذا كانت لديهم نفس التفاعل مع الروبوتات غير أن يعميل اللتطبيق 

 التنفيذ. بشكل مستقل عن تفاصيل
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التي ، وكمجموعة من الخدماتالروبوت ونظام روس للمستخدمين في عرض الفكرة األساسية فتتمثل 

إنجاز وتنفيذ  وكيفية دون الحاجة إلى الكشف عن تفاصيلوتنفيذها  استدعائهايمكن لتطبيقات العميل 

 أو نظام روس. داخل الروبوت الخدمات 

وهو نظام روس  جافا سكريبتباستخدام تقنية لكن المجال كانت هناك محاوالت سابقة في هذا وقد 

هذا البحث أهدافا متماثلة إال وإن كنا نشارك . كما بيناه في المسح األدبي [9]بريد  وروس جي آس 

التطبيقات العميلة كجسر بين نظام روس وبين طريقتنا على استخدام خدمات الواب نعتمد في أننا 

تفتح آفاقا جديدة نحو كما أنها الماضية ة ونضجها على مدى السنوات ألهمية هذه التقنيوذلك نظرا 

، إلنشاء ما يعرف أنظمة الحوسبة السحابيةمع تطبيقات الروبوت وخاصة فيما يتعلق بدمجها تطوير 

والتي تستفيد من خدمات مفهوم جديد ألنظمة الروبوت الموزعة  ذاوه .سحابة الروبوتباسم 

ض المهام التي تحتا  إلى طاقة حسابية كبيرة قد ال تكون متوفرة بالقدر عبإلنجاز الحوسبة السحابية 

 الكافي في الروبوت نفسه.

تمكن لتوفير واجهات بينية هة للخدمات ج  و  م  طريقة جديدة  القسمنقترح في هذا لتحقيق هذه األهداف، 

لهذا البحث في رئيسية ن المساهمة الم  كْ وت  التفاعل بسهولة مع نظام روس. التطبيقات العميلة من 

نحو  ةاألنظمة الموجهباستخدام خدمات الواب، نظرا ألن فوق روس طبقة تجريدية جديدة ضافة إ

وقد . المختلفة تكامل ودمج األنظمة والبياناتتحقيق لمثل أفضل الحلول تخدمات الواب لخدمات وا

وسميناه  سوابروتوكول بفيعتمد على لدمج خدمات الواب مع روس. أما األول نموذجين  ابتكرنا

ros-ws، وأطلقنا عليه اسم  راستأما الثاني فيعتمد على بروتوكول وros-rs.  نقدم فيما يلي

 ونشرح كيفية دمجها.لخدمات الواب لنظام روس الهيكل المعماري 

 هندسة البرمجيات  5.2.2

الل إنشاء نظام روس من خ معخدمات الواب  تكاملتنفيذ طريقة  8الشكل في الرسم البياني يوضح 

، يتضح أن تطبيقات 8من خالل الشكل ة. لالتطبيقات العميتطبيقات روس وبين  بينطبقة وسيطة 

نظام التشغيل  جزئيات كلوالتي تخفي خلفها طبقة خدمات الواب مباشرة مع العميل تتفاعل 

 وتطبيقاته. 

تطبيقاته ة تنفيذ معرفة تفاصيل عمل نظام تشغيل روس وال كيفيإذ ال يحتا  تطبيق العميل إلى 

طبقة خدمات الواب عبر الخدمات المتاحة اجه تطبيق العميل هو معرفة الداخلية، لكن كل ما يحت

من خالل واجهة خدمات الواب حتى يقوم دعاء الخدمة وذلك الست ،راستأو  سواب تكان سواء

 بتنفيذها. الروبوت 

نطقية، إال  أن تنفيذها عمليا ليس بالرغم من أن فكرة تكامل خدمات الواب مع نظام روس تبدو م

باألمر الهين ومثل لنا تحد يا كبيرا نظرا للخصوصيات المختلفة بين نظام روس وخدمات الواب، 

ومنها استخدام كليهما تقنيات ولغات برمجة مختلفة عن األخرى. إذ أن  خدمات الواب، على الرغم 

يقاتها تعتمد على لغة الجافا التي تدعم خدمات من كونها مستقلة عن لغات البرمجة، إال أن  أغلب تطب

(، حيث توفر المكتبات التطبيقية البرمجية Java EE) جافا نسخة األعمال الواب من خالل منصة

JAX-RS وJAX-WS في الطرف المقابل، وعلى الرغم من أن نظام تشغيل لسواب وراست .
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والتي ال توفران  البايثونولغة  ي ++السروس متعدد اللغات إال أنه يعتمد بشكل أساسي على لغة 

نفس الدعم لخدمات الواب كما هو الحال في لغة الجافا. لحسن الحظ، تم توسيع نطاق نظام روس 

، وهي روس جافامؤخرا ليدعم أيضا لغة الجافا لتطوير تطبيقات روس، وهو ما يطلق عليه اسم 

ل معه باستخدام لغة الجافا لكتابة برامج عبارة عن مكتبة برمجية لنظام روس تسمح للمبرمجين التفاع

. وتكمن إحدى األهداف الرئيسية وراء روس ماسترلنظام تشغيل روس والتفاعل مع العقدة الرئيسية 

تطوير لغة روس جافا في دمج نظام روس مع تطبيقات الهاتف الجوال التي تعمل على نظام أندرويد 

 الداعم للغة جافا. 

 

لواب مع نظام روس دمج خدمات ا: 8الشكل   

 

أما  روس،مع نظام سواب خدمات الواب  لتكاملالذي صممناه ، مخطط الفئات 9يوضح الشكل 

 الواب راست. خدمات فيوضخ مخطط التكامل مع  10الشكل 

 اعتمدنا في تصميم خدمات الواب لنظام روس بتقسيم الفئات إلى ثالث حزم برمجية. 

التي قسمناها أساسا إلى فئتين رئيسيتين األولى تعنى بنشر و حزمة روس جافاالحزمة األولى هي 

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 

ما سنوضحه بعد قليل. وتمث ل هذه الكيانات مرجعا لتحقيق استخدامها الحقا في حزمة خدمات الواب ك

 التفاعل مع نظام روس باالشتراك ونشر المواضيع والخدمات. 

 



©©  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ooff  tthhee  AArraabb  CCoommppuutteerr  SSoocciieettyy,,  VVooll..88,,  NNoo..11,,  NNoovveemmbbeerr  22001155,,  IISSSSNN::22009900--110022XX  

 

18 

 

نظام روس معسواب  خدمات وابدمج لمخطط الفئات يو آم آل  :9الشكل   

 

 

مع نظام روس راستمخطط الفئات يو آم آل لدمج خدمات واب : 10الشكل   
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نموذ  الفئات تمثل وتتكون من واجهات جافا  سوابحزمة خدمات واب تمثل ية الحزمة الثان

 RobotPublisherWebServiceقسم  ؛وتنقسم إلى قسمينلخدمات روس البرمجية 

من خالل واجهة خدمة الواب، مواضيع وخدمات نظام روس  نشربتعتني وهو خدمة الواب التي 

االشتراك في تدير الواب التي وهو خدمة  RobotSubscribersWebServiceقسم و

التي يقوم العميل باستدعائها وتتكون هذه الفئات من داالة واب روس. نظام يع وخدمات مواض

أي مورد أو موضوع أوخدمة من نظام روس متاحة كخدمة، وبهذا تلعب دور الوسيط للوصول إلى 

 التطبيقات العميلة. ونظام روس بين 

فكل موراد معين.  راست موردفئة لكل   ف  ر  ع  ت  والتي  راستت واب حزمة خدماتمثل  الثالثةالحزمة 

تكون واب يجب أن تعرض في شكل خدمة روس سواء كانت مواضيع أو خدمات أو إجراءات والتي 

مساويا  عدد الفئاتلهذا السبب، يكون  .المورد المعروض للخدمةخاصة تمثل معرف ة على شكل فئة 

 HTTP برتوكول عمليات علىاالعتماد ويتم . عمالءأن تعرض للالموارد التي يجب فئات  لعدد

للتفاعل مع الموارد سواءا بالوصول إليها، أو  DELETE، وGET ،POST ،PUTوهي  ةالتقليدي

بما  المستخدم ه  ف  ر  ع  ي  على شكل  عن هذه العمليات الناتجويكون . تغييرها، أو اإلضافة عليها أوحذفها

 .آكس آم آلأو  جسونأو في ذلك نص عادي، 

 

مواضيع وخدمات روس في ببرمجة أوال المبرمج يقوم المقترح أعاله، خدمات الواب باتباع نموذ  و

الثانية الحزمة المناسبة في إنشاء خدمات الواب يقوم بثم سواء بالنشر أو االشتراك، حزمة روس جافا 

ات العميلة و التطبيقالمستخدم أأو خدمات روس في شكل خدمات واب يقوم المواضيع ليعرض 

 تنفيذ ذلك داخل نظام روس. طريقة باستخدامها دون الحاجة إلى معرفة تفاصيل وجزئيات 

كيفية ن فيه نبي  وإنشاء خدمات واب لنظام روس ملخصا موجزا حول التالي عرض الفيديو  فينقدم 

 .[20]وسلسة استدعاء هذه الخدمات من خالل تطبيقات عميلة بطريقة سهلة 

 ارب الميدانيةالتج 6

إلى واجهات باإلضافة  كوروسباستخدام بنية  الخدمةوظائف في روبوت والنفذنا العديد من الخدمات 

البريد بين المكاتب وأيضا  لتوزيع. قمنا بنشر هذا الروبوت في جامعة األمير سلطان خدمات الواب

أهم يلي، نقدم  فيما. انفذناهبين تطبيقات أخرى من لجلب القهوة من المقهى المركزي للجامعة 

 .التجارب الميدانيةالخدمات الرئيسية، والتحديات والدروس المستفادة من 

 التحديات العملية 6.1

  ا في إعداد روبوت الخدمة للعمل في بيئة حقيقية.تنهفي هذا القسم، نقدم التحديات التي واج

لكلية علوم أروقة الطابق األول لقد نشرنا الروبوت في  :باألمر الهين ليس لبيئة كبيرةخريطة  إنشاء

عمل الروبوت لموقع توفير خريطة  ، وكان من الضرويجامعة األمير سلطانبالحاسب والمعلومات 

يوفره المالحة التي  برنامجاستخدمنا وقد . لتنفيذ مهامهأروقة الجامعة والتنقل بين ليتمكن من المالحة 
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لذلك، حقيقية للموقع. بخريطة تغذيته يحتا  إلى  الذيو، لموقع الجامعة اه  ن  فْ ي  وك  نظام تشغيل روس 

 80*150جملية  ةعلى مساحلموقع عمل الروبوت الممتد على كامل الطابق األول قمنا ببناء خريطة 

 كبيرة صعبة جدا ومملة.البيئة البناء خريطة هذه عملية  وكانت. مربعمتر 

 

حساس نظرا لعدم دقة  تارتل بوتروبوت المنصة باستخدام عملية تماما ال تفشلفي مرحلة أولى، 

جربنا و. كينيكت لحساسالضوئي  الليزر ماسح دقة باإلضافة إلى انخفاض المقطوعة المسافات

ولكنها بائت أيضا  04آل آكس هوكويو حساس إلى الضوئي  رالليز ماسحبتغيير إضافية محاوالت 

 بيبول بوتاستخدام روبوت  من خاللكبيرة الخريطة المشكلة بناء  على ناغلبوت. بالفشل

(PeopleBot )30 إلى يصل مداهالذي  500آل آم آس  ليزر ضوئيبماسح جهز الموطور المت 

*  3200 بدقةللطابق األول  كاملة إنشاء خريطةفتوصلنا أخيرا إلى . يتميز بدقة عالية كمامترا 

 بكسل. 1680

 

ضخمة جدا وكانت غير الموقع طة خريأن  عند إجراء التجارب، اتضح :التحديات التجريبيةكشف 

على الروبوت الحقيقي، الحظنا أن  التنفيذ الفعليعند . تارتل بوت روبوت عملية الستخدامها مع

. بالتأرجح والتشنج حركته متاتسحيث  لروبوتسليمة لمالحة ل عائقا لمث   لخريطةلكبير الحجم ال

 الحساب معظم موارد يستنزف لمالحةفي برنامج ا لخريطةلالدوري تحديث الأن إلى  ويرجع السبب

جهاز  استخدامعلى الرغم من وفي كثير من األحيان.  التحكملقات حالروبوت يفقد لروبوت، وبالتالي ل

ولكن جيجا(  4وذاكرة ، (5كور أي )ماك بوك آر ) أفضلكمبيوتر محمول مع قدرات معالجة 

من خالل على الخريطة الكبيرة  ةحلتحسين المالة عديدأخرى وقمنا بمحاوالت . استمرت المشكلة

    .لم نالحظ تحسنا جذريا نا، ولكنالمالحةبرنامج معلمات وضبط معدل تحديث الخريطة خفض 

الالسلكية تغطية المشكلة  وهي نطاق واسع التجربة على عندثمة مشكلة أخرى باإلضافة إلى ذلك، 

ليبقى على اتصال واي فاي السلكيا  رتبطا بنقطةمأن يكون الروبوت يجب إذ واي فاي. للالمحدودة 

 واالنترنت. دائم مع المستخدمين 

 الذي يغطي المنطقة كلها مبنى الجامعةاستخدام الشبكة المحلية الالسلكية في  أردناأولى، في محاولة 

، ال تسمح برسائل البثألن محوالت البيانات في الشبكة المحلية  اممكن لم يكنإال أن ذلك . بالكامل

جهاز  ناستخدم، افي األخير. تواجدهالتي يرسلها بثا إلعالن  الروبوترسائل اكتشاف  تحظر ليوبالتا

 بقىي حيثمشكلة لدينا، الجزئيا  حل   وهو ماالروبوت،  قمنا بدمجه معتوجيه السلكي يعمل بالبطارية 

  .االنترنتباالتصال دائم  الروبوت

كما يتبين في الشكل من الطابق األول طة جزئية م خريااستخدتغلب على كل هذه المشاكل اخترنا ولل

 لروبوت الخدمة.سلسة مالحة وهو ما ترتب عنه  بكسل 477*837الخريطة وأصبحت دقة  .11

لروبوت ل الذاتي لشحنلفقد تم تعيين مكان مخصص كنقطة الطاقة،  استهالك ونفاذلمشكلة بالنسبة 

نقطة وعند االقتراب من د االنتهاء من أي مهمة عنمعرفة في الخريطة يتوجه إليها الروبوت تلقائيا 

ليلتصق شعة تحت الحمراء األمن خالل تتبع ذبذبات الروبوت ذاتيا نحو منصة الشحن يتوجه الشحن، 

 في انتظار مهمات قادمة.  نآليا بمنصة الشح
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 خدمة االكتشاف التلقائي 6.2

من ق بل التطبيقات العميلة التي  من أحد أهم متطلبات تطبيقات روبوت الخدمة هو اكتشافه بصفة آلية

منا برتوكول االكتشاف التلقائي للروبوت حيث يبث  الروبوت بصفة  في جوار الروبوت. لذلك، صم 

والتي تحمل المعلومات الضرورية للتعرب اآللي على الروبوت بما  HELLOدورية رسائل ترحيب 

االرتباط به. ويتمتع المستخدم الخاص به والذي يسمح للمستخدم ب IPفي ذلك عنوان االنترنت 

ندرويد يتيح له االكتشاف التلقائي لكل الروبوتات الموجودة بالجوار كما هو األبواجهة لتطبيقات نظام 

 وبالتالي يمكن له تحديد الروبوت الذي يود التفاعل معه. .12موضح في الشكل 

 

 
 الرسائلخدمة توزيع : 11الشكل 

 

 باالعتماد على معمارية كوروس.  التلقائي كونات تطبيق االكتشاففئات وم 13كما يبي ن الشكل 

ن  التلقائيحيث تمكننا من إعادة استخدام مكونات كوروس وتكييفها لتنفيذ تطبيق االكتشاف  كمكو 

 لجديد في نظام روس يمكن إعادة استخدامه في تطبيقات أخرى التي قد تحتا  معلومات حو

خاصة في التطبيقات الموزعة التعاونية للروبوت. وقد استخدمنا  هذا ويكون ،الروبوتات المجاورة

تكتشف في إحدى تطبيقات الروبوت الموزعة، حيث كانت الروبوتات  التلقائي نفس برنامج االكتشاف

الذي صممناه ، باإلضافة إلى استخدامه في روبوت الخدمة للقيام بهمام تعاونية بعضها البعض تواجد

 مكتبة استخدمنافقد في التطبيق السابق، أّما من قبل جهاز العميل.  تلقائيا تشافهليتم اك في هذا البحث

بيئات التشغيل توافق كان ذلك ممكنا نظرا لقد و ،الرسائل تسلسل من أجل تحقيق في السي++ بووست

استخدمنا تسلسل جسون لرسائل روبوت الخدمة،  تطبيقفي  أّما مع بعضها البعض.للروبوتات 
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الذي يعتبر أكثر مالئمة للتواصل بين األجهزة غير المتجانسة والتي تحتوي على بيئات البيانات و

 تشغيل مختلفة ولغات برمجة متغايرة.

 

 
 واجهة االكتشاف التلقائي للروبوت: 12الشكل 

  

 

 
 االكتشاف التلقائيلتطبيق مخطط الفئات : 13الشكل 
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 الرسائل توزيع خدمة  6.3

من استخدام روبوت الخدمة لتبادل البريد هيئة التدريس  ءوأعضان الموظفين ك  م  ي  قمنا بإنجاز تطبيق 

التالي  [19]مقطع الفيديو يمثل إلى المكاتب. المركزي في المبنى من المقهى أو القهوة  ،بين المكاتب

 هذا التطبيق. 

على والهما إلرسال األوامر للروبوت، تعتمد أبرمجيتين واجهتين بتوفير وقد نفذنا هذه الخدمة 

على فتعتمد ، وأما الثانية في معمارية كوروسمكون االتصال باستخدام  جسون-روستسلسل 

كيفية برمجة  [20] ويوّضح الفيديو التاليداخل نظام روس.  هاانر  و  التي ط  واجهات خدمات الواب 

 إلرسال األوامر إلى نظام روس. واتسخدام خدمات الواب 

من يختار المستخدم توزيع الرسائل، تطبيق نبذة عن تنفيذ ذي يقدم ال، 11وكما يتضح في الشكل 

ِسل ،خالل قائمة بأسماء المكاتب ر  س   مكتب الم  ر  إيجاد التطبيق من التي تمكن ل إليه، وومكتب الم 

هذه رويد د. من ثم، يرسل تطبيق أنالموجودة على السحابةبيانات المن قاعدة اإلحداثيات الجغرافية 

الروبوت الوصول إلى ت عال ج الرسالة عند على شكل جسون، ثم في رسالة الروبوت لى إثيات االحدا

ومن  ،روسرسالة جسون إلى رسالة ويل حمن خالل إزالة التسلسل وتأوال  ،الخلفيةفي عقد روس 

قوم بتنفيذ األمر، كما وضحناه في معمارية تي تالتطبيق المنطق عقدة إرسال البيانات إلى  ةثم

 كوروس. 

خدمة دالة استدعاء العميل األمر من خالل تطبيق يرسل ب، اوالخدمات  ةي حالة استخدام واجهف

عند تلقي األمر . في خدمات الواب لروس توصيل البريد دالةالمناسبة، وهي في هذه الحالة الواب 

 . تنفيذ األمربقراءة االحداثيات المرسلة ثم عبر واجهة خدمة الواب، يقوم الروبوت 

رسالة روس على موضوع استقبال الروبوت مهمة التوصيل عند  فذين كما

DeliveryRequestMsg/from_json  منطق التطبيقعقدة من قبل 

MybotDeliveryOperator،  مسؤول عن تجهيز وتنفيذ الوهو وكيل البرمجيات

قادمة من أو ، تطبيق أندرويدجسون إن كانت الرسالة قادمة من زالة تسلسل إبعد  وذلك ،االستعالم

 خدمة الواب. 

 هوأثبتت أنّ  الميدانية المحاكاة والتجارب عبرعلى نطاق واسع  توصيل البريداختبار تطبيق وقمنا ب

 يعمل بشكل صحيح. 

 

 خاتمة 7

العون والمساعدة لإلنسان ألداء  مخدمة يهدف إلى تقديتصميم كامل لروبوت اقترحنا في هذه الورقة 

 بالجامعة. مة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لخدمهامه اليومية، وقد وجهناه 

تقدم طبقات برمجية التي كوروس برمجية ال معماريةال ابتكارفي وتتمثل القيمة المضافة لهذا البحث 

وتوفر هذه  .روبوتات الخدمة وتنفيذها بطريقة أسرع وأكثر مرونةبرمجيات  نمذجةمجردة تمكن من 

التفاعل ومنطق التطبيق، والتحكم في الروبوت، ول االتصال طبقات متكاملة ومستقلة تشمالمعمارية 
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فعالة لدمج خدمات طريقة جديدة وإلى ذلك، اقترحنا باإلضافة معالجة المعرفة. مع روس، وقاعدة و

مما ب وراست اسومن خالل خدمات واب موارد روس يمكن عرض الواب مع نظام روس بحيث 

بالتفاعل  ،عن الروبوت أو نظام روس ةخلفي ال يملكونن الذي ،شريحة أوسع من المبرمجين ن  ك  م  ي  

 معهما عبر هذه الواجهات. 

وإمكانية تنفيذها على فعاليتها لتأكيد الجديدة على روبوت خدمة حقيقي كما قمنا بتنفيذ هذه المقترحات 

 أرض الواقع. 

لتعزيز لسحابية دمج الروبوت مع الحوسبة امن خالل العمارة هذه نحن نعمل على توسيع وحاليا، 

من المستخدمين  وتحقيق تفاعل أكثر سالسة بينأسهل  بصفة ليهاإ الموارد والسماح للوصول مشاركة

معالجة سحابة بنية تحتية لتخزين وال تمثلكما السحابة. من جهة أخرى عبر روبوتات الخدمة جهة و

 ل المدبر للروبوت.كأنها العقابة ث تصبح السحي، بحروبوتات الخدمة تية منأالمتالبيانات 

شهدت تطورا ملحوظا اء والتي يتكامل الروبوت مع انترنت األشنعمل أيضا على باإلضافة إلى ذلك، 

تطبيقات في طائرة بدون طيار ذاتية التحكم  اتروبوتفي السنوات الماضية وذلك من خالل استخدام 

 خدمات التوصيل.وتقديم الخدمات في المدن الذكية مثل  الألمنية والبيئية المراقبة

الحوسبة السحابية هي كمية ومن أهم التحديات التي تواجه تكامل الروبوت مع انترنت األشياء و

وهو ما يحتاج إلى  ،منها البيانات الكبيرة التي سيتم استقبالها، ومعالجتها الستخراج معلومات مهمة

جة التدفقات البيانية أو أيضا تصميم معماريات للحوسبة الموزعة سواء كان في الوقت الحقيقي لمعال

  في الوقت الحالي.معالجة دفعات البيانات المخزنة، وهو محور اهتمام لدينا 

 شكر وتقدير

لهذا البحث من خالل لدعمها للعلوم والتقنية بالشكر والتقدير إلى مدينة الملك عبد العزيز  يتقدم الباحث

من الروبوت الشخصي المساعد" بوت:  :"مايبعنوان  75-34رقم م ص تمويل المشروع البحثي 

وكافة فريق لجامعة األمير سلطان . كما يتقدم الباحث بالشكر هـ 1/9/1436 إلى هـ 1/7/1435

  البحث. 
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 للباحثالسيرة الذاتية 
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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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