
סטודנטים שנה''ל תשע''ז סמסטר קיץ: הדס בראל, חנה גולדברג ומייזי גמבש
מנחה: ד"ר מיכל גורדון

 Sol - E
Social Lego robot - רובוט לגו חברתי

תקציר:
 .LEGO Mindstorms EV3 :הסביבה

.Eclipse, Android studio, Lejos, openCV :תוכנה
חומרה: טלפון סלולארי, כרטיס זיכרון, דונגל וראוטר.

. Java :השפה
המטרה: בניית רובוט חברתי המשמש לאינטראקציה עם ילדים

הסבר כללי על הרובוט
רובוט חברתי שמטרתו ליצור אינטראקציה עם ילדים באמצעות משחק.

המשחק הינו משחק צבעים בו מוצגות על ידי הרובוט תמונות חסרות צבע ועל 
המשתמש להציג לרובוט באמצעות כרטיסיות את הצבע התואם לתמונה.

התמונות הנבחרות הם: שמש, דגל, גזר, עלה, עכבר ותות.
במידה והמשתמש הציג צבע נכון הרובוט יאשר זאת על ידי חיוך, צביעת התמונה 
ידי  על  התשובה  את  ישלול  הרובוט  שגיאה  של  במקרה  הבאה,  לתמונה  ומעבר 
של  חוזרים  ניסיונות   3 לאחר  הצבע.  לזיהוי  נוספת  הזדמנות  ומתן  עצוב  פרצוף 

אותה התמונה הרובוט ירים ידיים (תרתי משמע) ויחליף לתמונה אחרת.

מטלות בפרויקט
<  בניית רובוט בעל שתי דרגות חופש.

.Wi-Fi חיבור האבן החכמה לאפליקציה בטלפון באמצעות  >
.lejos באבן החכמה באמצעות java-כתיבת קוד ב  >

<  עיצוב גוף ותנועות לרובוט על מנת לייצר אינטראקציה.
<  תכנות המצלמה לזיהוי צבעים.

<  אפיון האפליקציה.
< אפיון ותכנות האינטראקציה, למשל כשהמשתמש צדק/טעה בבחירת הצבע.

פירוט שלבי הפיתוח ודרכי השגת המטרות
שלב 1 : )סיעור מוחות ומחקר(

ערכנו סיעור מוחות על מנת להבין מה מטרת הרובוט ואיך נרצה להשיגה.
בנוסף, ערכנו מחקר בנושא בניית האפליקציה ודרך קישורה לרובוט.

שלב 2 : )בניית הרובוט(
יחידה,  )מפרק(  חופש  דרגת  בעל  קיים  דגם  על  התבססנו  הרובוט  ראש  בבניית 
לשני  נוספת.  )מפרק(  חופש  דרגת  לקבל  מנת  על  הקיים  לדגם  מנוע  הוספנו 
לאבן  חיברנו  הראש  את  הסלולארי.  לטלפון  המותאם  מעמד  חיברנו  המפרקים 

החכמה ולאחר מכן הוספנו מעמד שייצב את הרובוט.
לסיום, הוספנו שני מנועים המחוברים לשתי ידיים שבנינו.

שלב 3 : )התקנת lejos וחיבור הקובייה למחשב(
התקנו lejos שהוא plug-in של ג'אווה על האבן החכמה אשר מהווה את השרת 

המאזין באופן קבוע לאפליקציה שהיא הלקוח.
האפליקציה  לבין  )השרת(  הרובוט  בין  חיבור  לפתיחת  תוכנית  כתבנו  בנוסף, 

)הלקוח(.
הודעות  שולחת  האפליקציה  דרכו   socket פתיחת  באמצעות  נעשה  החיבור 

לרובוט.
שלב 4 : )כתיבת הקוד(

הקוד באנדרואיד עובד כאפליקציה בפני עצמה. האפליקציה נפתחת באנימציה 
של פרצוף המציגה את עצמה ומתחילה את המשחק. המשחק בנוי מהתאמת 
התמונה  צבע  את  לזהות  מהמשתמש  מבקשת  האנימציה   - לתמונות  צבעים 

המוצגת על המסך.
.openCV על מנת לפתוח את המצלמה ולזהות את הצבעים השתמשנו בספריית
במידה והצבע בו המשתמש בחר הוא הנכון, תופיע אנימציה שמחה ותוצג התמונה 
בצבע, אם הוא שגוי תופיע אנימציה עצובה ותינתן למשתמש הזדמנות נוספת 

לזיהוי )עד 3 הזדמנויות לתמונה(.
שלב 5 : )אינטראקציה ומראה האפליקציה(

< הוספנו 4 אנימציות שונות לאפליקציה – שמח, עצוב, תוהה ורגיל.
< הוספנו 4 תנועות לרובוט הפועלות בהתאם לאנימציות.

< החלטנו על שישה צבעים ושש תמונות שעל המשתמש להתאים ביניהן.
< הוספנו סרטון שיתנגן כאשר המשתמש יסיים את המשחק.

אילוסטרציה

Sol - E הרובוט

קישור לקוד המקור
https://github.com/hadasB3/Sol-E

קישור לסרטון
https://www.youtube.com watch?v=H2jAZCc5OsE

מסקנות והמלצות להמשך פיתוח
השתמשנו   eclipse-ל ולחברה  החכמה  באבן   lejos-ה את  להתקין  מנת  על  	■

וראוטר אישי וכרטיס רשת )דונגל(.
במצלמת  שימוש  מאפשרת  שזו  מכיוון   OpenCV בספריית  שימוש  על  הוחלט  	■

הטלפון על מנת לזהות צבעים שונים. מטרת ה- Computer Vision היא פירוק 
התמונה המתקבלת לאבני הבסיס שמרכיבות אותה )פיקסלים(, כך ניתן לזהות 

דפוסים ותבניות של פיקסלים שונים ושינויים של צבעי הפיקסלים.
להשתמש  מומלץ  יותר  טוב  באופן  הצבעים  את  תזהה  שהאפליקציה  מנת  על  	■

.QR code-או להשתמש ב MP 5 בטלפון סלולארי בעל לפחות
בגרסה הבאה מומלץ לשפר את התזמון בין התנועה לאנימציה. 	■


