
 مأموریت نجات یک روبات!

 ٌذف از حل مسألً:

  ، بذ ًیست دلیل طرح ایي هسألَ را بذاًیذ. قبل از طرح هسألَ ّ تْضیخ در هْرد آى

 ًْیسی است. ُای برًاهَ ُذف از طرح ایي هسألَ، عالٍّ بر تقْیت قذرت تفکر ّ پردازش داًطجْ، آضٌایی اّلیَ با هفاُین زباى

تْسط یک زباى   ی ًْضتي یک برًاهَ رّد داًطجْیاى با هفاُیوی چْى: الگْریتن، فرهاى، تابع، دلقَ تکرار، دستْر ضرطی ّ ًذٍْ پس از دل هسألَ، اًتظار هی

 ًْیسی آضٌا ضًْذ. برًاهَ

 صُرت مسألً:

کىیذ َ  یی را ارسال میٌا فرمان کً در یک اتاق، گیر افتادي است، در ایه مسألً، فرض بر ایه است کً شما تُسط یک خط فرمان بً یک رَبات

 تا در وٍایت، درب خرَجی را پیذا کىذ َ از اتاق خارج شُد. کىذ دستُرات را اجرا میآن مُرد وظر، رَبات 

 العول رّبات، در اداهَ آهذٍ است: تْاًیذ بَ رّبات بذُیذ ّ عکس ُایی کَ هی لیست فرهاى

 دُیذ فرهاًی کَ بَ رّبات هی العول رّبات عکس

 standUp ضْد( ُا ًْضتَ هی ضْد. )ایي دستْر در ابتذای تواهی برًاهَ ادٍ ّ آهادٍ بَ کار هیایست ،رّبات

 stop ضْد( ُا ًْضتَ هی ضْد. )ایي دستْر در اًتِای تواهی برًاهَ ًطستَ ّ خاهْش هی ،رّبات

 takeAStep رّد یک گام بَ جلْ هی ،رّبات

 Turn چرخذ ًْد درجَ بَ سوت راست هی ،رّبات

 raiseArms آّرد ُایص را باال هی بات دسترّ

 LowerArms اًذازد ُایص را هی رّبات دست

، اگر چیسی مقابل خُد لمس کٌذ رّبات با استفادٍ از سٌسْرُای خْد هقابل خْد را چک هی
گرداًذ کَ بَ  را بر هی Nگرداًذ ّ اگر چیسی لوس ًکرد،  را بر هی Yesبَ هعٌی  Y، جْاب کرد

ُای دیگری را بَ  بْدى جْاب رّبات، فرهاى Nیا  Yتْاًیذ با تْجَ بَ  ضوا هی است. Noهعٌی 
 رّبات بذُیذ.

touchingAnyThing? 
   Y: … 
 
   N: … 

اگر درب خرَجی را در مقابل کٌذ،  رّبات با استفادٍ از سٌسْرُای خْد هقابل خْد را چک هی
را بر  Nر درب خرّجی را لوس ًکرد، گرداًذ ّ اگ را بر هی Yesبَ هعٌی  Y، جْاب خُد لمس کرد

بْدى جْاب  Nیا  Yتْاًیذ با تْجَ بَ  است. در ایي دالت ًیس ضوا هی Nگرداًذ کَ بَ هعٌی  هی
 ُای دیگری را بَ رّبات بذُیذ. رّبات، فرهاى

touchingDoor? 
   Y: … 
 
   N: … 

 goTo x بَ هثال(هراجعَ )کٌیذ.  هٌتقل هی xضوارٍ  سطربا ایي دستْر خط فرهاى را بَ 

] repeat x times بار تکرار کٌیذ. )هراجعَ بَ هثال( xتْاًیذ یک فرهاى یا چٌذ فرهاى را بَ تعذاد  با ایي دستْر هی ُا فرهاى ] 

تْاًیذ با ایي دستْر بَ رّبات دستْر بذُیذ کَ درب  اگر هقابل رّبات، درب خرّجی لوس ضذ، هی
 را باز کٌذ.

openDoor 

 را باز کٌذ ّ از آى خارج ضْد. برًاهَ یا یک راٍ دل ارائَ دُیذ تا درب خرّجی را پیذا کٌذ، آى ،تْاًیذ بَ رّبات با داًستي ایي دستْرات، هی

 مثال:

داًین،  )ها بیص از ایي ًوی D2است ّ یا در ًقطَ  D1یا در ًقطَ ّ رّ بَ سوت جلْ ًطستَ باضذ ّ درب خرّجی  Rبَ عٌْاى هثال، اگر رّبات هْرد ًظر ها، در ًقطَ 

 تْاى با برًاهَ زیر، رّبات را راٌُوایی کرد تا از اتاق خارج ضْد: ، هیتْاًذ تطخیص دُذ( اها رّبات هی

10- standUp 

20- turn 

30- repeat 3 times [takeAStep] 

40- touchingDoor? 

50- Y40: goTo 100 

60-  N40: turn 

100- openDoor 

110- takeAStep 

120- stop 

اًذ، فقط برای ایي است کَ بتْاًیذ با دستْر  ضًْذ. اعذادی کَ در کٌار ُر سطر ًْضتَ ضذٍ ُا سطر بَ سطر اجرا هی در برًاهَ باال، فرهاىتحلیل بروامً باال: 

goTo ( .این هٌتقل کردٍ 055، خط فرهاى را بَ سطر 05هثاًل در سطر خط فرهاى را بَ آى سطر هٌتقل کٌیذ) ضْد، سپس یک  در ایي برًاهَ، رّبات، آهادٍ بَ کار هی

باضذ،  D1کٌذ کَ آیا درب خرّجی در هقابلص است یا خیر؟ اگر درب خرّجی در ًقطَ  چک هی 05دارد ّ در خط  چرخص دارد، سپس سَ بار یک قذم بر هی

ضْد. کَ  بَ بعذ اجرا هی 055خْاُذ داضت ّ سپس دستْرات سطر یک چرخص ، 05ضْد ّ اگر ًباضذ، ابتذا، در سطر  اجرا هی بَ بعذ 055دستْرات سطر 

 بَ بعذ، یعٌی باز کردى درب خرّجی ّ خارج ضذى از اتاق. 055دستْرات سطر 

 :Problemَ اما مسألً یا 

ات َ جای درب خرَجی ( ارائً کىیذ، حالتی از مثال قبل است، با ایه تفاَت کً جای رَبSolutionحل ) ای کً شما بایذ برای آن یک راي مسألً

 مشخص ویست.

 ای بٌْیسیذ کَ رّبات گام بَ گام اتاق را بپیوایذ ّ ُر کجا درب خرّجی را دیذ، آى را باز کٌذ ّ از آى خارج ضْد. بَ عبارت دیگر، ضوا بایذ برًاهَ

ُر هٌطقَ از اتاق قرار دُیذ، در ًِایت، رّبات بایذ درب خرّجی را  تْجَ: برًاهَ ضوا بایذ یک برًاهَ جاهع باضذ. یعٌی اگر رّبات را در ُر خاًَ ّ درب خرّجی را در

 . )هوکي است گاُی با یک بار اجرای دستْرات ّ گاُی هجبْر باضذ بارُا دستْرات ضوا را تکرار کٌذ تا از اتاق خارج ضْد(بیابذ ّ از آى خارج ضْد
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