گپ و گفتی با شرکت کنندگان لیگ ماموریت غیرممکن
این سومین سال متوالی ست که دان شگاه امیرکبیر به صورت ر سمی لیگ ماموریت غیرممکن ( Mission
 )Impossibleرا در بزرگترین رو یداد ربات یک دانشگگگگاه امیرکبیر( ،)AUT Cupدر دو رده سگگگ ی زیر 14
( )U14و زیر  19سال ( )U19مختص دانش آموزان برگزار می ک د.
این لیگ به مان د سال گذشته یکی از جذاب ترین لیگهای این دوره از مسابقات خواهد بود .هدف این لیگ،
حل چالشهای جذاب و کاربردی در روز م سابقه تو سط شرکت ک دگان ا ست .جذابیت ویژهی این لیگ ،به
دلیل ساخت ربات در محل مسابقه بدون استفاده از رباتهای پیش ساخته و ت ها با وسایل مجاز اعالم شده
توسط کمیته ف ی خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این اسگگگت که دانش آموزان مهارت سگگگاخت ربات را به همراه خال یت و کار تیمی در هم
آمیخته و چالشها را یکی پس از دیگری به سرانجام رسان د.
لیگ امسال با موضوعات ا تصادی و زیست محیطی در سه روز متوالی در محل  ...برگزار خواهد شد.

دوستان خوبم سالم!
امیدوارم که حالتون خوب باشه.
این متن رو برای این نوشتیم که خیلی ساده و خودمونی لیگ ماموریت غیرممکن رو براتون توضیح بدیم.
حتما تا حاال فکر کردید که اکثر لیگهای رباتیک از یه جهتی مشگگگکل دارن و اونم ای ه که همهی بچهها در
شرایط یک سانی ر ابت نمیک ن .یع ی ممک ه بع ضیا پروژهی ساخت ربات شون رو خیلی زودتر شروع کرده
با شن ،یا مثال معلما شون تو ساخت بع ضی از سمتهای ربات به شون کمک کرده با شن .اما توی لیگ ما از
این خبرا نیست که نیست!!!
لیگ ماموریت غیر ممکن هدفش ای ه که تا حد امکان بچهها رو در شرایط یکسان رار بده و بیشترِ تاکیدش
روی خال یته .یع ی برای شرکت در این لیگ ا صال نیازی نی ست که شوما از بل ربات ب سازید و بعد با اون
ربات از پیش ساخته شده توی مسابقه شرکت ک ید.
فقط کافیه که مهارت سگگاخت ربات رو داشگگته باشگگید و در لیگ "ماموریت غیر ممکن" مسگگابقات رباتیک
دانشگاه ص عتی امیرکبیر ثبت نام ک ید .گام بعدی ای ه که یه سری وسایل مثل میکروک ترلر ،س سور ،موتور
و  ...تهیه ک ید و با خودتون به محل مسابقات بیارید .در محل مسابقات یه میزکار براتون در نظر گرفته شده
که میتونید وسایلتون رو اونجا مستقر ک ید.

اونو ت ما (یع ی کمیتهی داوری) براتون یه مسگگهله حرم میک یم؛ مثال میگیم یه ربات بسگگازید که بتونه یه
جسگگمی رو بل د بک ه و یه جای دیگه رار بده و شگگما با وسگگایلی که همراهتون آوردید شگگروع میک ید به
سگگاخت همون ربات در محل مسگگابقه .بعد از اتمام مهلت سگگاخت ،ربات هاتون رو جلوی ما راه می دازید و ما
هم حبق امتیاز ب دی که روز مسابقات د یقشو بهتون توضیح میدیم ،امتیازاتونو بهتون اعالم میک یم.
خبر خوب ای ه که برگزیدههای این مسگگابقه به ع وان نمای دهی کشگگور عزیزمون برای شگگرکت در مسگگابقات
جهانی رباتیک  FIRA 2019انتخاب میشن و انشااهلل اونجا افتخار آفری ی میک ن.

سواالت متداول:
آ ا ببخ شید ،ما د یقا چه و سایلی باید بیاریم؟ یع ی شما میگین هرچی تو خونه داریم بزنیم زیر بغلمون وبیاریم سر مسابقه؟؟!!
معلومه که کمیتهی ف ی چ ین انتظاری نداره ...در داخل وانین یه سگگری از طعات و وسگگایل مهم و تعداد
موردنیاز شون آورده شده ،اما برای راحتی بی شتر شما ،کمیتهی ف ی در حال تهیهی یه لی ست جداگانه ست
که حدا ل و سایل مورد نیاز برای شرکت در م سابقه داخلش نو شته شده ،به عالوه و سایلی هم که اجازهی
آوردن شون به محل م سابقه رو ندارید توی اون لی ست م شخص میک یم .تالش ما ای ه که تا روز جمعه مورخ
 15دیماه  1397این لیست رو روی سایت رار بدیم.
 آ ا اون رباتی که میگین باید بسازیم باید تو یه روز ساخته بشه؟ آخه سخت میشه ای جوری...بذارین یه چیزی بگم که خیالتون راحتِ راحت باشگگه :اگر رباتی که راره سگگاخته بشگگه ،در حدی نباشگگه که
دانشآموزها بتونن تو یه روز بسگگگازنش ،فرآی د سگگگاخت ربات رو به چ د بخش تقسگگگیم میک یم و ازتون
میخوایم که حی چ د روز ربات مورد نظر رو بسازید .ب ابراین نگران این مسائل نباشید.
 از نظر س ی چجوریه مسابقات؟ یع ی کالس چ دمیا میتونن شرکت ک ن؟این شد یه سوال خوب و اساسی! ببی ین لیگ ما دو بخش کلی داره:
بخش پرایمری
بخش سِک دِری
بخش پرایمری برای بچههایی در نظر گرفته شده که از نظر س ی کوچکتر ه ستن .ک سانی میتونن تو بخش
پرایمری شرکت ک ن که کمتر از  14سال تمام ،سن دا شته با شن .یع ی چی؟ یع ی متولدین  29ا سف د
 1383به بعد.

اما بخش سگگک دری برای بچههای بزرگتر در نظر گرفته شگگده .تو بخش سگگک دری بچههایی که کمتر از 19
سال تمام سن دارن میتونن شرکت ک ن .یع ی متولدین  29اسف د  1378به بعد .البته اگر بچههای کمتر از
 14سال هم دو ست دا شته با شن میتونن تو بخش سک دری شرکت ک ن ،اما وا ضحه که بچههایی بی شتر از
 14سگگال فقط میتونن تو بخش سگگک دری شگگرکت ک ن .توجه ک ین که این محدودیت سگگ ی برای همهی
اعضای تیم وجود داره .یع ی حتی یه تیمی که سه تا عضو کمتر از  14سال و یه عضو بیشتر از  14سال داره
فقط میتونه تو بخش سک دری شرکت ک ه .در ضمن یک نفر نمیتونه توی دو لیگ به صورت همزمان شرکت
ک ه و یا در دو تیم به صورت همزمان حضور داشته باشه.
 جایزهش چیه اونو ت؟هر کدوم از لیگ های پرایمری و سگگگک دری ربات های مختلفی خواه د سگگگاخت و ب ابراین برندگان خا
خود شون رو دارن .به تیمهای برنده جایزهای با ارزش تقریبی  5الی  15میلیون ریال اعطا خواهد شد .امکان
وجود جایزه های بیشتر هم وجود داره...
خب حاال اگه ما بیایم و برنده نشیم چی؟ چه فایدهای برامون داره؟دغدغهی اصگگگلی همهی ما در کمیتهی ف ی ای ه که لیگ رو حوری برگزار ک یم که همهی بچه ها عالوه بر
ای که مسابقه میدن ،چیزهایی هم یاد بگیرن .ب ابراین تالش میک یم که در حین برگزاری مسابقات ،تعدادی
معلم رباتیک و الکترونیک در محل کار دانشآموزان ح ضور دا شته با شن و به همهی بچهها کمک ک ن .البته
کسانی که میان از اعضای کمیتهی ف ی هستن و هر چیزی رو که بخوان آموزش بدن یا در موردش راه مایی
ک ن حتما به همهی شرکت ک دهها میگن که عدالت هم رعایت بشه.
ب ابراین حتی اگه هیچ مقامی هم کسگگگب نک ید ،این مسگگگابقه براتون مثل یه کارگاه عملی  5روزهی رباتیک
خواهد بود .چون تجربه ما میگه که اصوال در حین ساخت پروژه ست که یادگیری حاصل میشه .یه فایده ی
دیگه ای هم که داره ای ه که هیچی نباشه شما توی یه مسابقه با استاندارد جهانی شرکت کردین و تجربه ی
مسابقه دارین...
مسابقه انفرادیه یا میشه تیمی هم شرکت ک یم؟ اگه میشه تیم داشت ،تو هر تیم چ د نفر میتونن باشن؟تو این لیگ هم میتونید به صگگگورت انفرادی شگگگرکت ک ید و هم به صگگگورت تیمی(.ترجیحا تیمی بیاین که
همکاری گروهی داشگگته باشگگین با هم ،چون و تی بزری شگگدین و خواسگگتین یه کار خیلی خفن ک ین نیاز
دارین یه گروه دا شته باشین و با هم خیلی خوب کار ک ین) تعداد اعضای تیمها هم بستگی به زیربخشی که
توش شرکت میک ید داره .اگه تو بخش پرایمری شرکت میک ید ،تیمتون حداکثر میتونه  4نفره باشه و اگه
تو بخش سک دری شرکت میک ید حداکثر  5نفر رو میتونید به ع وان یه تیم به ما معرفی ک ید.
-تو محل مسابقات و در حین ساختن ربات میتونیم از ای ترنت هم استفاده ک یم؟

بله از امسال استفاده از ای ترنت و تلفن همراه در حین مسابقات مجازه...
تو محل مسابقات میتونیم از کتاب و جزوه هم استفاده ک یم؟بعععععععععععله!!! ا ستفاده از هر گونه کتاب ،جزوه ،دیتا شیت ،آموزش و  ...در محل م سابقات کامال مجازه و
خیلی هم کار خوبیه...
من یه چیزایی از رباتیک میدونم ،چ دتا ربات سگگاده هم سگگاختم .به نظرتون میتونم از پس این مسگگابقه بربیام؟
اوال که "خوا ستن توان ستن ا ست" .ثانیا فرض ما بر ای ه که شماها ساختن رباتهای معروف و سادهای مثل
ربات خط یاب ،نوریاب ،آتش نشگگگان و  ...رو بلد هسگگگتید و با همین فرض سگگگواالتمون رو حراحی میک یم.
ب ابراین اگر تا حاال این رباتها رو ساختید و به روش ساخت شون م سلط ه ستید ،طعا تو صیه میک یم که
توی این لیگ شرکت ک ین .اما اگه چ ین رباتهایی رو نساختید ،باز هم تو صیهی ما ای ه که تو لیگ شرکت
ک ید .میپرسگگید چرا؟ به خاحر این که معموال تو این فضگگاهای ر ابتی آدم کلی چیز یاد میگیره ،از حرفی ما
هم تو محل مسگگابقات حضگگور فعال داریم و سگگعی میک یم به تمام سگگواالتتون پاسگگی بدیم و حتی بعضگگی
چیزهای کوچیک رو هم بهتون آموزش بدیم .ب ابراین این لیگ رو صرفا به صورت یه م سابقه نبی ید بلکه به
ع وان یه کارگاه آموزشی ببی ید که مسابقه هم داره...
خب دیگه ...حرفامون تموم شگگد .امیدواریم که این نوشگگتار به دردتون خورده باشگگه .اگه هر سگگوال یا ابهامی
دا شتید حتما به ما یه ایمیل بزنین تا در ا سرع و ت جوابتونو بدیم .به امید خدا به زودی در محل م سابقات
میبی یمتون .تا اون مو ع خدا یار و نگهدارتون!

