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دليل المستخدم

مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي



 البحث السريع عن الكلمات الرئيسية
استخدم وظيفة البحث للبحث عن كلمة رئيسية. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، فاضغط على 

Ctrl+F بنظام التشغيل Windows أو Command+F بنظام التشغيل Mac لبدء بحث.

 االنتقال إلى الموضوع
عرض قائمة كاملة بالموضوعات في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع لالنتقال إلى ذلك القسم.

 طباعة هذه الوثيقة

يمكن طباعة هذه الوثيقة بدقة عالية.
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نظرة عامة على المنتج
تم تصميم مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي )ُيشار إليها فيما يلي باسم "وحدة الذكاء االصطناعي"( لتدريس الذكاء االصطناعي 
وتطبيقاته في المدارس االبتدائية والمتوسطة، وهي مدمجة مع رقاقات حوسبة الذكاء االصطناعي التي توفر قوة معالجة الشبكة 

 ،DJITM Education Hub العصبية العالمية ومع وحدة كاميرا عالية األداء. باالقتران مع منصة تدريب الذكاء االصطناعي في مركز
يمكن للمستخدمين تدريب نماذج الشبكة على اكتشاف الكائنات ونشرها للتشغيل بدون اتصال باإلنترنت في مجموعة األدوات التعليمية 
هذه، مما يؤدي إلى إخراج نتائج االكتشاف في الوقت الفعلي وتحقيق رؤية اآللة على الجهاز وتطبيقاتها. يمكن استخدام مجموعة تعليم 

الذكاء االصطناعي مع منصات روبوتية محددة ألداء مجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي مثل القيادة الذاتية األساسية، 
والتعرف على اإليماءات وتتبعها، باإلضافة إلى روبوتات المناولة التلقائية.

من خالل خمس خطوات بسيطة، يمكن ألي شخص بدء مشروع الذكاء االصطناعي من البداية:

الحصول على البيانات

التعليق التوضيحي للبيانات تطبيق الخوارزمية

تدريب النموذج نشر النموذج

سّجل الدخول إلى مركز DJI Education Hub للوصول إلى المزيد من الدورات التدريبية المتعلقة بالذكاء االصطناعي.

واآلن، لنبدأ رحلة تعلم عميقة.

منصة تدريب الذكاء االصطناعي
 سّجل الدخول إلى مركز DJI Education Hub على /https://edu.dji.com للحصول على أحدث إصدار من عميل مركز 

DJI Education Hub. ُتعد منصة تدريب الذكاء االصطناعي منصة فرعية لمركز DJI Education Hub، حيث يمكن للمستخدمين 
إكمال أربع خطوات: الحصول على البيانات وتحميلها، ووضع التعليقات التوضيحية للبيانات، والتدريب على النماذج، ونشر النماذج.

االصطناعي الذكاء  وحدة  برامج  موارد  إلى  الوصول  إمكانية  على  الحصول 
يرتبط عدد مهام التعليقات التوضيحية ومجموعات البيانات ومهام ونماذج تدريب الخوارزمية التي يمكن للمستخدمين إنشاؤها في 
منصة تدريب الذكاء االصطناعي بشكل مباشر بإصدار مركز DJI Education Hub الذي اشتراه المستخدم. راجع الجدول أدناه 

للحصول على التفاصيل.

اإلصدار

إصدار تجريبي
)لالطالع 

على العروض 
التوضيحية فقط(

احترافيمتقدم
احترافي - مجموعة خدمات 

الذكاء االصطناعي ذات 
القيمة المضافة

عدد مهام التعليقات التوضيحية التي يمكن 
3515/إنشاؤها

عدد مجموعات البيانات التي يمكن 
3825/إصدارها
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عدد مجموعات البيانات التي يمكن تحديدها 
358/لكل تدريب

عدد تدريبات الخوارزمية التي يمكن 
3515/إنشاؤها

عدد مهام تدريب الخوارزمية التي يمكن 
123/تدشينها في وقت واحد

3825/عدد النماذج التي يمكن إصدارها
عدد تطبيقات الخوارزمية التي يمكن 

3515/إنشاؤها

محسنة وأسرعطويلطويل/متوسط وقت إكمال تدريب الخوارزمية

تقدم DJI "مجموعة خدمات الذكاء االصطناعي االحترافية ذات القيمة المضافة" للمستخدمين الذين لديهم المزيد من المتطلبات على 
منصة التدريب على الذكاء االصطناعي. يسمح هذا اإلصدار الُمحّسن الذي تم بناءه على اإلصدارات المتقدمة واالحترافية األصلية، 
للمستخدمين بتوسيع عدد المهام التي يمكن إنشاؤها بشكل كبير وبدء المزيد من مهام تدريب الخوارزمية في نفس الوقت، مع متوسط 

وقت أقصر إلكمال تدريب الخوارزمية. وهذا يعزز سعة تخزين المنصة مع تحسين كفاءتها بشكل كبير. يمكن للزوار ومستخدمي 
اإلصدار التجريبي عرض العروض التوضيحية لمنصة تدريب الذكاء االصطناعي، ولكن ال ُيسمح لهم بإنشاء مهام.

يمكن العثور على تفاصيل حول كيفية الوصول إلى كل إصدار من مركز Education Hub في صفحة "تفاصيل إصدار المنصة" 
 بمركز المساعدة. يمكنك الوصول إلى مركز المساعدة بالنقر فوق

"  " في الزاوية السفلية اليسرى من صفحة العميل في مركز DJI Education Hub. توفر اإلصدارات المتقدمة واالحترافية 
إمكانية الوصول المجاني لكل حساب لمدة شهر واحد. يمكن العثور على تفاصيل طلب الوصول المجاني في صفحة "تعليمات طلب 

إصدار تجريبي من ترخيص المنصة" بمركز المساعدة.

االصطناعي الذكاء  تدريب  منصة  إلى  مقدمة 
تتكون منصة تدريب الذكاء االصطناعي من ثالثة أجزاء: "مجموعة بياناتي" و"تدريب الخوارزمية الخاص بي" و"مكتبة نماذجي". 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين النقر فوق عرض اإلرشادات ومركز المساعدة للحصول على التوجيه والمساعدة.
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مجموعات بياناتي: يكمل المستخدم الحصول على البيانات والتعليقات التوضيحية هنا لتكوين مجموعات بيانات للتدريب على 
الخوارزمية.

تدريب الخوارزمية الخاص بي: يتم إكمال تدريب النماذج هنا. باستخدام قالب تدريب مدمج على الشبكة العصبية، ُيدخل المستخدم 
 مجموعة البيانات التي تم إنشاؤها في أول خطوتين. ثم ينتج التدريب نموذًجا للكائنات الموجودة في مجموعة البيانات التي يمكن 

تحديد هويتها. بعد اكتمال التدريب، يمكن تقييم النموذج. يمكن بعد ذلك نشر النموذج إذا اجتاز التقييم أو إعادة تدريبه إذا فشل.

مكتبة النماذج الخاصة بي: هنا يقوم المستخدم بنشر النموذج. يمكن للمستخدم إدارة النموذج المنشور، وتوزيعه على وحدة الذكاء 
 االصطناعي للتشغيل دون اتصال باإلنترنت، أو تحميل فيديو بتنسيق .mp4 لتطبيق النموذج، وعرض نتائج تعريف النموذج 

عبر اإلنترنت.

عرض اإلرشادات: لتعريف المستخدمين بخطوات استخدام منصة تدريب الذكاء االصطناي AI ودور كل وحدة.

مركز المساعدة: إطالع المستخدمين على العملية الكاملة الستخدام منصة تدريب الذكاء االصطناعي، وتقديم وثائق المساعدة حول 
 )"TTMR"( RoboMaster TTو )"PEMR"( ROBOMASTERTM EP كيفية استخدام وحدة الذكاء االصطناعي جنًبا إلى جنب مع

واألجهزة مفتوحة المصدر التابعة لطرف ثالث بعد توزيع نموذج الذكاء االصطناعي.

بياناتي مجموعات 
في مجموعات بياناتي، يمكن للمستخدمين إنشاء مهام تعليقات توضيحية، والحصول على البيانات وتحميلها، وتعليق مجموعات 

البيانات، ونشر مجموعات البيانات، وفي النهاية تكوين مجموعات البيانات التي يمكن استخدامها للتدريب على الخوارزمية وتخزينها 
في مكتبة مجموعات البيانات.

.RoboMaster Challenge يمكن للمستخدم عرض العروض التوضيحية للمهام، والتي تستند إلى بيانات من

مهمة إنشاء تعليق توضيحي
انقر فوق زر "إنشاء مهمة تعليق توضيحي" لبدء جمع بياناتك الخاصة وتحميلها.
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أوالً، أدخل اسم المهمة واكتشف تسميات الكائنات. تشير التسمية إلى اسم الكائن المقصود. يتم دعم األسماء اإلنجليزية فقط. على سبيل 
."Orange"و "Banana"و "Apple" :المثال، الكتشاف "التفاح" و"الموز" و"البرتقال"، أدخل ثالث تسميات كما يلي

تدعم منصة تدريب الذكاء االصطناعي تحميل البيانات عبر استيراد الملفات المحلية أو تحميل وحدة الذكاء االصطناعي. يسمح استيراد 
 الملفات المحلية باستيراد الصور المجمعة )50-3000 ملف( ومقاطع الفيديو الفردية )حجم الفيديو

> 200 ميجابايت(. يحتاج المستخدمون فقط إلى سحب البيانات إلى المنطقة المشار إليها والنقر فوق المنطقة، أو تحديد الملفات عبر 
 مستعرض الملفات. بمجرد تحديد الملفات، انقر فوق إنشاء مهمة وانتظر حتى يتم تحميل البيانات إلى الخادم، ثم يتم إنشاء مهمة 

التعليق التوضيحي.

استيراد ملف محلي

انقر فوق تحميل وحدة الذكاء االصطناعي للدخول إلى وضع التصوير المباشر والتحميل على وحدة الذكاء االصطناعي. راجع قسم 
"وضع التقاط الصورة" للحصول على معلومات حول تحميل البيانات باستخدام وحدة الذكاء االصطناعي.
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أدخل منصة التعليقات التوضيحية
 بعد إنشاء مهمة تعليق توضيحي، انقر فوق عرض التفاصيل وأدخل منصة التعليق التوضيحي لتمييز البيانات األولية في منصة 

التعليق التوضيحي.

شريط إجراء المهمة

استعراض شريط 
األدوات

شريط أدوات 
التعليقات 

التوضيحية

شريط إدارة 
الكائن والتسمية

منصة التعليقات التوضيحية

تتضمن منصة التعليقات التوضيحية أربعة أجزاء رئيسية:

يحتوي شريط أدوات التعليقات التوضيحية على جميع األدوات المطلوبة للتعليق التوضيحي، مثل الرسم والتتبع واالستيفاء، مع جعل 
األخيرتين أدوات تعليقات توضيحية شبه تلقائية؛

يتيح لك شريط أدوات االستعراض استعراض مجموعة بيانات، مع وظائف مثل تشغيل وإعادة توجيه وعودة؛

على شريط إدارة الكائن والتسمية، يمكن للمستخدمين تعيين تسمية مطابقة للكائنات التي تم التعليق عليها، وإدارة الكائنات التي تم 
التعليق عليها في هذا اإلطار؛

يتيح لك شريط إجراء المهمة التراجع عن مهمة تعليق توضيحي أو استعادتها أو حفظها.

" )مفتاح مختصر ]a[( في صورة بدون تعليق توضيحي.  بعد الدخول إلى منصة التعليقات التوضيحية، انقر فوق الزر "بدء الرسم
كما هو الحال في الصورة أعاله، نود أن نعلق على منصة درع الجيمبال في RMEP. لذلك حرك المؤشر إلى الزاوية العلوية اليسرى 

من درع الجيمبال، وانقر ثم انقله إلى الزاوية السفلية اليمنى، ثم انقر مرة أخرى لتكوين مربع تعليق توضيحي كامل يحتوي على منصة 
درع الجيمبال. في الوقت نفسه، نحتاج إلى تأكيد أن الملصق المقابل لصندوق التعليقات التوضيحية هذا هو درع الجيمبال )درع دائري 

أحمر(. حدد التسمية الصحيحة في شريط إدارة التسمية على اليمين إلكمال التعليق التوضيحي لكائن.



محفوظة. 7 الحقوق  جميع   .DJI لصالح   2022 لعام  والنشر  الطبع  حقوق   ©

دليل مستخدم مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي

تعيين تسمية بعد رسم مربع تعليقات توضيحية

إذا كانت البيانات التي حّملها المستخدم عبارة عن فيديو مستمر أو صورة متعددة اإلطارات، بعد إضافة التعليقات التوضيحية إلى جميع 
" )مفتاح مختصر ]w[( في شريط أدوات التعليقات التوضيحية، والذي سيعرض  كائنات اإلطار األول، يمكنك النقر فوق الزر "تتبع
مربع التعليقات التوضيحية لهذا اإلطار على كائن اإلطار التالي باستخدام خوارزمية التتبع، وبالتالي إكمال تعليق توضيحي شبه تلقائي. 

وهذا يحسن بشكل كبير من كفاءة التعليقات التوضيحية.

يمكن للمستخدمين استخدام وظيفة "استيفاء" للتعليق على عدة إطارات متتالية في وقت واحد. كما هو موضح في الصورة، انقر فوق 
" لتحديد اإلطار األول، ثم انتقل إلى اإلطار العاشر )يمكن تحديد عدد اإلطارات التي تم تخطيها بناًء على نتائج  الزر "استيفاء

التعليقات التوضيحية الفعلية(. انقر فوق الزر "رسم"، وسيتم االستيفاء التلقائي لإلطارات الثمانية الموجودة في المنتصف بناًء على 
التعليقات التوضيحية لإلطارين 1 و10. يمكنك العودة إلى عرض نتائج التعليقات التوضيحية التلقائية وضبطها. بعد إكمال االستيفاء، 
انقر فوق الزر "إنهاء االستيفاء"  لحفظ نتائج االستيفاء التلقائي وتعديالتها. إذا كانت هناك تسميات متعددة يجب استيفائها، فيجب 

استيفاء كل تسمية على حدة.
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االستيفاء

أثناء عملية التعليق التوضيحي، نوصي بالنقر يدوًيا فوق التغييرات وحفظها على الفور لمنع أي فقدان غير متوقع للتعليقات التوضيحية. 
بعد الحفظ، انقر فوق زر العودة للعودة إلى صفحة "مجموعات بياناتي" لالطالع على تقدم مهمة التعليق التوضيحي. إذا لم تكن 

مجموعة البيانات مشروحة بالكامل، فسيتم استخدام الجزء المعلق عليه فقط أثناء التدريب النموذجي.

إصدار مجموعات البيانات ومشاركتها
انقر فوق زر "إصدار مجموعة البيانات" لنشر مجموعة بيانات في مكتبة مجموعة البيانات )سيستغرق األمر وقًتا أطول إذا كانت 

مجموعة البيانات أكبر أو إذا كان العديد من األشخاص يطلقون مجموعات بيانات في وقت واحد(. يمكن استخدام مجموعات البيانات 
في مكتبة مجموعة البيانات مباشرًة للتدريب على الخوارزمية أو مشاركتها مع األفراد باستخدام حسابات خاصة أو مع كل شخص في 

الفصل باستخدام حساب الفصل.
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بي الخاص  الخوارزمية  تدريب 
في تدريب الخوارزمية الخاص بي، يمكن للمستخدمين تدريب نماذج الذكاء االصطناعي باستخدام خوارزميات التعلم العميق باستخدام 

البيانات من مكتبة مجموعة البيانات، وتقييم النماذج.

 تعرض صفحة "تدريب الخوارزمية الخاص بي" عروًضا توضيحية للتدريب على الخوارزمية تستند إلى بيانات من 
.RoboMaster Challenge

إنشاء مهمة تدريب على الخوارزمية
انقر فوق زر "إنشاء مهمة تدريب" إلنشاء مهمة تدريب خوارزمية جديدة.

إنشاء مهمة تدريب خوارزمية جديدة
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أدخل اسم مهمة التدريب، وحدد مجموعة البيانات التوضيحية الالزمة لمهمة التدريب )ستظهر مجموعات البيانات في مكتبة مجموعة 
البيانات في قائمة(، وانقر فوق التالي لتحديد قالب التدريب االفتراضي والعدد المناسب من خطوات التدريب.

حدد ما إذا كنت تريد إجراء تحسين للبيانات والخلفية. يزيد تحسين البيانات من كمية البيانات ذات الصلة في مجموعة البيانات 
لتحسين األداء العام. يعزز تحسين الخلفية من قدرة الشبكة العصبية على تحديد البيانات ذات الصلة. بمجرد اكتمال اإلعداد، انقر فوق 

إنشاء مهمة تدريب إلنشاء مهمة تدريب الخوارزمية. ستظهر مهمة التدريب التي تم إنشاؤها في قائمة المهام كما هو موضح أدناه. 
سيتم حساب وقت االنتظار بعد اكتمال تقييم الخلفية. إذا لم يتم وضع أي مهام سابقة أخرى في قائمة االنتظار، فستدخل المهمة حالة 

"التدريب" لبدء التدريب.
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إنشاء مهمة تدريب إضافية
تتمثل مهمة التدريب اإلضافية في عملية إضافة مجموعات بيانات إلعادة التدريب استناًدا إلى النماذج المدربة مسبًقا التي تم إنشاؤها من 
مهام التدريب السابقة. نظًرا ألن النماذج المدربة مسبًقا تحتوي على نتائج تدريب سابقة، يمكن تقصير عملية التدريب بشكل كبير، حيث 

تكون خطوات التدريب األقل كافية لتحقيق نتائج أفضل.

يمكن إنشاء مهمة تدريب إضافية بطريقتين:

عند إنشاء مهمة تدريب جديدة، حدد نعم للخيار "هل أنت متأكد من إنشاء مهمة تدريب إضافية بناًء على النماذج الموجودة في   .1
مكتبة النماذج؟"، وحدد من القائمة المنسدلة نموذًجا تشاركه أنت أو مستخدم آخر.

في صفحة "التدريب على الخوارزمية الخاص بي"، انقر فوق تدريب إضافي بناًء على المهام التي أنشأتها وأكملتها، إلضافة   .2
مجموعات بيانات للتدريب المستمر.
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عادًة، يمكنك استخدام النماذج االفتراضية المدربة مسبًقا لمتابعة التدريب. بدالً من ذلك، يمكنك تحديد النماذج المدربة مسبًقا التي تم 
إنشاؤها بواسطة أعداد أخرى من خطوات التدريب من القائمة المنسدلة أعاله.

 يجب أن تتطابق تسميات مجموعات بيانات التدريب اإلضافية مع تسميات النماذج األصلية.

تقييم نموذج
 انقر فوق "عرض التفاصيل" لعرض تفاصيل مهمة التدريب المكتملة، وانقر فوق زر "تقييم النموذج" إلجراء تقييم كمي لجودة 

النموذج المدرب.

صفحة "تقييم النموذج"
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تسمى مجموعة البيانات المستخدمة لتدريب النموذج "مجموعة تدريب"، والتي ال يمكن اختيارها كمجموعة بيانات لتقييم النموذج، 
ألن النماذج هي نتائج التدريب بناًء على مجموعات التدريب. ال يمكن أن يعكس تقييم النموذج باستخدام مجموعات التدريب بشكل 

موضوعي جودة النموذج. يتعين على المستخدمين تحميل بيانات إضافية غير مستخدمة للتدريب وتسميتها "مجموعات اختبار".

 تشترك مجموعات التدريب ومجموعات االختبار في نفس التسميات.

بعد اكتمال تقييم النموذج، سُينشئ النظام نتائج تقييم النموذج. يتضمن العمود الموجود على اليمين بيانات مثل الدقة العامة للنموذج 
)الشكل أدناه هو رسم توضيحي فقط وال يمثل التأثير النهائي الناتج عن المنصة( ودقة كل تسمية، لتقييم نتائج تحديد النموذج.

 في صفحة "التدريب على الخوارزمية الخاص بي"، انقر فوق "إصدار النموذج" إلصدار نماذج مدربة ومؤهلة إلى مكتبة 
النماذج الخاصة بي.
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مكتبة النماذج الخاصة بي
في مكتبة النماذج الخاصة بي، يمكن للمستخدمين تخزين نماذجهم المدربة وتوزيعها على وحدة الذكاء االصطناعي. وفي الوقت نفسه، 

يمكنهم أيًضا تنفيذ تطبيقات النماذج، وتحميل ملف mp4. آخر، وإجراء االستنتاج عبر اإلنترنت، وعرض تأثيرات التعريف.

يمكن عرض عينات النماذج وتطبيقات النماذج على صفحة "مكتبة النماذج الخاصة بي". تتمثل كائنات التعريف لنماذج العينات في 
RMEP ودروعها، والتي يمكن استخدامها لتطبيقات مثل التصوير التلقائي.

توزيع نموذج
عند توصيل وحدة الذكاء االصطناعي مباشرًة بالكمبيوتر عبر كابل USB، سيكون زر "توزيع النموذج" في قائمة إدارة النموذج قابالً 

للنقر فوقه. في حالة عدم وجود استجابة، حاول تثبيت "USB إلى برنامج تشغيل الرقاقة التسلسلية" من صفحة التنزيل "انقر فوق 
نموذج التوزيع"، وسيتم توزيع الطراز المحدد على وحدة الذكاء االصطناعي. بعد اكتمال التوزيع، ستستطيع وحدة الذكاء االصطناعي 

تحديد كائن الكائن المقابل.
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تطبيق النموذج
يمكنك عرض نماذج تطبيقات عن طريق إدخال واجهة تطبيق النموذج. انقر فوق عرض التطبيقات لالطالع على تأثيرات تعريف 

.RMEP عينات النماذج تجاه فيديو

يمكن للمستخدمين النقر فوق الزر "إنشاء تطبيق"، أو تحميل فيديو بتنسيق .mp4، أو تحديد نموذج مقابل لتطبيقه وعرض تأثيرات 
االستنتاج، أو عرض تأثيرات االستنتاج لكاميرا الويب مباشرة من خالل استيراد ارتباط )هذه الطريقة تعمل فقط لسيناريوهات معينة(.
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وحدة الذكاء االصطناعي
بعد إكمال التدريب على منصة تدريب الذكاء االصطناعي ونشر النموذج في وحدة الذكاء االصطناعي، يمكن لوحدة الذكاء 

االصطناعي تشغيل خوارزمية الشبكة العصبية دون اتصال باإلنترنت وإخراج نتائج اكتشاف الكائن في الوقت الفعلي، بحيث يكون 
الروبوت مجهًزا "برؤية آلية" وقادًرا على استخدام هذه المعلومات إلكمال تطبيقات الذكاء االصطناعي المتنوعة.

المسامير وتعريفات  األجزاء  أسماء 

رأس الدبوس شاشة اللمسالوحدة األساسية

1. زر
Micro USB 2. منفذ
3. مؤشر LED للحالة

4. الكاميرا
5. منفذ شاشة اللمس

6. منفذ توسيع 14- مسماًرا
7. منفذ شاشة اللمس

8. زر وضع اكتشاف الكائن
9. زر وضع التقاط الصورة
microSD 10. فتحة بطاقة

1

2

4

5

6

3

8

7

9

10
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راجع دليل البدء السريع لمجموعة تعليم الذكاء االصطناعي لمزيد من التفاصيل حول عملية التثبيت.

يتم تعريف منفذ التوسيع المكون من 14 سًنا على النحو التالي:

وصف الدبوس:

الوصفمسمارالرمز

IO1CSSPI خط إشارة رقاقة

/RESmicroSD احتفظ باإلشارات إلدخال قرص الكشف المضغوط هنا لبطاقة

IO2MOSISPI خط بيانات

IO3SDAبدون مقاومات سحب IIC خط بيانات

IO4SCLبدون مقاومات سحب IIC خط ساعة

/GNDتأريض الطاقة

/NCال توجد توصيالت كهربائية

IO5SCKSPI خط إشارة ساعة

/NC/GNDعلى الموصل األنثى GNDال توجد توصيالت كهربائية على الموصل الذكر، و

IO6MISOSPI خط بيانات

IO7TXTX ترسل UART

IO8RXRX تتلقى UART

/GNDتأريض الطاقة

مصدر طاقة 5 فولت5 فولت/

تتوافق كل عالمة مطبوعة على الشاشة على رأس الدبوس مع الجدول أعاله.

الكائن اكتشاف  وضع 
عند التشغيل، سيظهر وضع اكتشاف الكائن افتراضًيا. بدالً من ذلك، انقر فوق الزر "وضع اكتشاف الكائن"  للدخول إلى وضع 

اكتشاف الكائن.

في وضع اكتشاف الكائن، تلتقط الوحدة األساسية الصور، وتشغل خوارزمية شبكة عصبية تعمل بالذكاء االصطناعي، وتعرض الصور 
الملتقطة ونتائج التعريف على وحدة شاشة اللمس في الوقت الفعلي. على سبيل المثال،

14 Pin扩展口公座

正面

CS RES MOSI SDA SCL GND NC

SCK NC MOSI TX RX GND 5V

背面

14 Pin扩展口母座

NC GND SCL SDA MOSI RES CS

5V GND RX TX MOSI GND SCK

（有“    ”标面） )" )الجانب المميز بـ "
عودةالمقدمة

موصل أنثى لمنفذ توسيع 14-سًناموصل ذكر لمنفذ التوسيع 14-سًنا
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إذا كانت "الفاكهة" هي اسم نموذج الشبكة العصبية المحدد من قبل المستخدم؛ و"الكعكة" هي اسم تسمية الكائن الموجودة في نموذج 
المستخدم؛ و"30 إطاًرا في الثانية" هي معدل اإلطار الذي تم اكتشاف الكائن به بنجاح، أي تم اكتشاف الكائن بنجاح في 30 إطاًرا من 

الصور في الثانية.

وفي الوقت نفسه، تقوم الوحدة األساسية بإخراج نتائج التعريف من خالل المنفذ التسلسلي ومنفذ USB الصغير الخاص بمنفذ التوسيع 
المزود بـ 14 سًنا. تنسيق إطار نتائج التعريف هو:

الكائن 0
المعرف

الكائن 0
X إحداثيات المركز

الكائن 0
Y إحداثيات المركز

الكائن 0
W

الكائن 0
H

الكائن 0
الثقة

الكائن 1
المعرف

الكائن 1
X إحداثيات المركز

…

أين:

يتم ترتيب الكائينات من 0 إلى N < 20( N( من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل وفًقا إلحداثيات المركز.  .1

بافتراض وجود أربعة أشياء في الشاشة، سيتم توزيع إحداثيات المركز على النحو التالي:  

Object 0

Object 1

Object 2

Sort Order

Object 3

ستبدأ نتائج التعريف الناتجة بمعلومات الكائن 0 أوالً، متبوعة بمعلومات الكائنات 1 و2 و3.  

الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة هي أصل اإلحداثيات. نطاق اإلحداثي X واإلحداثي Y هو )0-319( و)0-239( على   .2 
التوالي، بالبكسل.

ترتيب الفرز

الكائن 3

الكائن 1

الكائن 2

الكائن 0
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W وH يمثالن عرض وارتفاع مربع تعريف الكائن على التوالي، بالبكسل.  .3

الجسم المستنتج من تمثيل الثقة هو االحتمال الحقيقي، بنطاق )100-0(.  .4

  هذا هو إخراج التنسيق بواسطة الوحدة األساسية. للحصول على تنسيقات المخرجات عند استخدام مجموعة تعليم الذكاء 

 االصطناعي مع محرر Rogram في مركز DJI Education Hub باالشتراك مع منتجات RMEP، راجع دليل برمجة 
مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي.

الصورة التقاط  وضع 
انقر فوق زر "وضع التقاط الصورة"  للدخول إلى وضع التقاط الصورة.

يستخدم وضع التقاط الصور وحدة الذكاء االصطناعي اللتقاط صور للكائن المقصود وتحميلها إلى منصة تدريب الذكاء االصطناعي 
لتكوين مجموعات بيانات. باإلضافة إلى وضع التقاط الصور، يمكن للمستخدمين أيًضا التقاط الصور باستخدام أجهزة التصوير الخاصة 

بهم مثل الهواتف المحمولة وكاميرات USB، أو التقاط صور لكائنات االكتشاف مباشرة من الشبكة.

في وضع التقاط الصور، يمكن التقاط الصور وتحميلها بطريقتين: الربط المباشر والتحميل إلى منصة تدريب الذكاء االصطناعي، أو 
.microSD الحفظ إلى ثم التحميل من بطاقة

  في وضع التقاط الصور، لن يتم تحميل أو حفظ جميع اإلطارات المعروضة على شاشة اللمس. بدالً من ذلك، سيتم "استخراجها"، أي 

استخراج إطار واحد من كل 10 إطارات. ويرجع ذلك إلى أن الكاميرا تلتقط الصور بشكل أسرع من حركة معظم الكائنات، وأي إطارين 
متجاورين يختلفان قليالً عن بعضهما البعض. الصور المماثلة ليست ذات مغزى ألغراض التعلم العميق. ُيرجى استخدام أجهزة التصوير 

الخاصة بك إذا كنت تنوي تصوير أشياء متحركة عالية السرعة.

الربط المباشر والتحميل إلى منصة تدريب الذكاء االصطناعي
إذا لم يتم إدخال بطاقة microSD، فيمكنك االرتباط بمنصة تدريب الذكاء االصطناعي ثم تحميل الصور مباشرًة، وإال فلن يكون وضع 

التقاط الصورة متاًحا.

للربط بمنصة تدريب الذكاء االصطناعي اللتقاط الصور، اتبع الخطوات التالية:

سّجل الدخول إلى مركز DJI Education Hub، وتأكد من أن حسابك لديه حق الوصول.  .1

افتح منصة تدريب الذكاء االصطناعي، وانقر فوق مجموعات بياناتي، ثم قم بإنشاء مهمة تعليقات توضيحية للدخول إلى   .2 
هذه الصفحة.



محفوظة. 21 الحقوق  جميع   .DJI لصالح   2022 لعام  والنشر  الطبع  حقوق   ©

دليل مستخدم مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي

استخدم كابل USB الصغير لتوصيل وحدة الذكاء االصطناعي والكمبيوتر، وانتظر حتى تصبح وحدة "تحميل وحدة الذكاء   .3
االصطناعي" متاحة، وانقر فوق تحميل وحدة الذكاء االصطناعي. في حالة عدم وجود استجابة، حاول تثبيت "USB إلى برنامج 

تشغيل الرقاقة التسلسلي" من صفحة التنزيل

سيتم عرض " " في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة وحدة الذكاء االصطناعي، لإلشارة إلى أنك متصل بنجاح بوحدة "تحميل   .4
وحدة الذكاء االصطناعي" على منصة التدريب على الذكاء االصطناعي. انقر فوق الزر "وضع التقاط الصورة" على وحدة شاشة 

اللمس لبدء التقاط الصور. بعد بدء عملية االلتقاط، ستعرض الشاشة رسالة المطالبة "التقاط ..." متبوعة بعدد الصور التي تم 
التقاطها وتحميلها.

انقر فوق الزر "وضع التقاط الصورة" مرة أخرى إليقاف عملية االلتقاط.  .5

الحفظ إلى بطاقة microSD والتحميل منها

إذا لم يكن من المناسب الربط بمنصة تدريب الذكاء االصطناعي أثناء التصوير، فيمكنك إدخال بطاقة microSD وحفظ الصور 
الملتقطة إلى البطاقة والتحمبل منها.

  عند استخدام بطاقة microSD، يجب توصيل منافذ التوسيع ذات 14 سًنا لكل من الوحدة األساسية ووحدة شاشة اللمس بشكل صحيح 

ببعضها البعض. التبديل السريع لبطاقات microSD غير مدعوم.
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 بمجرد إدخال بطاقة microSD وتركيبها بنجاح، ستظهر صورة مصغرة للصور الموجودة في البطاقة في الزاوية 
اليسرى السفلية من الشاشة:

إذا لم يتم تركيب بطاقة microSD بنجاح، فاتبع التعليمات المطلوبة لتنسيق بطاقة microSD أو استبدالها. تأكد من إجراء نسخ 
احتياطي للبيانات على بطاقة microSD قبل التنسيق.

انقر فوق الزر "وضع التقاط الصورة" لبدء التقاط الصور، وانقر فوق الزر مرة أخرى إليقاف عملية االلتقاط. عند اكتمال عملية 
االلتقاط، انقر فوق الصورة المصغرة في أسفل يسار الشاشة لبدء معاينة مجموعة البيانات:

" لحذف مجموعة بيانات محددة واحدة أو أكثر. الحظ أن مجموعات البيانات المحذوفة غير قابلة لالسترداد. انقر فوق "

" لتحميل مجموعة بيانات محددة واحدة أو أكثر. الحظ أنه يجب توصيل منصة تدريب الذكاء االصطناعي بالطريقة  انقر فوق "
الموضحة في قسم "الربط المباشر وتحميل منصة تدريب الذكاء االصطناعي".

انقر فوق الصورة المصغرة لمجموعة بيانات لمعاينة مجموعة البيانات:
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 " " لحذف مجموعة البيانات الحالية؛ الحظ أنه ال يمكن استرداد مجموعات البيانات المحذوفة. انقر فوق "  انقر فوق "
لتحميل مجموعة البيانات هذه إلى منصة تدريب الذكاء االصطناعي، والتي يجب ربطها أيًضا أوالً.

قائمة ببطاقات microSD المتوافقة )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر(

المواصفاتالعالمة التجارية

SanDisk16GB C10 A1

SanDisk32GBU1 C10 A1

SanDisk64GBU1 C10 A1

SanDisk128GBU1 C10 A1

SanDisk32GB U3 C10 A1 V30

SanDisk64GB U3 C10 A2 V30

Kingston32GBU1 A1 V10

Kingston64GBU1 A1 V10

Kingston128GBU1 A1 V10

Netac16GB U1 A1 V10

Netac32GBU1 A1 V10

Netac64GB U3 A1 V30

Netac128GBU3 A1 V30

Samsung64GBU1 A1 V10

Samsung128G U3 A2 V30

اإلعدادات
اسحب ألسفل من أعلى أي شاشة إلظهار اإلعدادات.

يمكن تعيين العناصر التالية أو عرضها في اإلعدادات:

مفتاح الجرس: لتشغيل الجرس أو إيقاف تشغيله.  .1

عند تشغيله، سيستجيب الجرس على النحو التالي:  

الحالةاستجابات الجرس

اwالستجابة لضغطة المفاتيح أو إجراء اللمس الخاص بالمستخدمصفير مرة واحدة

متصل بمركز DJI Education Hubصفير مرة واحدة

النموذج تالف وغير متصل بشاشة اللمسصفير--صفير--صفير...

.DJI Education Hub مركز المساعدة: امسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا لربطه بمركز المساعدة في مركز  .2

اللغة: إلعداد لغة تفاعل وحدة الذكاء االصطناعي.  .3

البرامج الثابتة: يعرض رقم إصدار البرنامج الثابت الحالي لوحدة الذكاء االصطناعي.  .4
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للحالة  LED مؤشر 

الوصفنمط الوميض

تحميل بدء التشغيلالتناوب بين الوميض األحمر، واألخضر، واألصفر

تحميل البيانات / توزيع النماذج / تحديث البرامج الثابتةومضات حمراء مزدوجة بطيئة

وضع اكتشاف الكائنإضاءة ثابتة باللون األزرق

وضع التقاط الصورةأخضر ثابت

جاٍر التقاط ...ومضات حمراء بطيئة

البرامج الثابتة أو النموذج تالفإضاءة ثابتة باللون األحمر

الثابتة البرامج  تحديث 
 استخدم كابل USB صغير لتوصيل وحدة الذكاء االصطناعي بمركز DJI Education Hub، وقم بتحديث البرنامج الثابت على 

صفحة إدارة الجهاز.

والبروتوكوالت االتصاالت 
 تتصل الوحدة األساسية بأوامر البروتوكول الخارجية من خالل المنفذ التسلسلي لمنفذ USB الصغير )USB إلى المنفذ التسلسلي( 
 أو منفذ التوسيع المكون من 14 سًنا، وتتبع بروتوكول RoboMaster Open. لالطالع على تنسيقات البروتوكول ذات الصلة، 

 راجع بروتوكول RoboMaster Open لمجموعة تعليم الذكاء االصطناع في صفحة التنزيل. بالنسبة لألوامر ذات الطلب، سيتم 
إخراج االستجابة من المنفذ الذي تم إدخال الطلب من خالله؛ بالنسبة لألوامر المنبثقة، يعتمد منفذ اإلخراج على الموقف. راجع 

بروتوكول RoboMaster Open للتعليم بالذكاء االصطناعي على صفحة التنزيل للحصول على التفاصيل.

يتم تعيين المعلمات لكال المنفذين )تسلسلي( على النحو التالي:

بت التماثلإيقاف البتبت البياناتمعدل الباود

 منفذ USB صغير
)USB إلى المنفذ التسلسلي(

1500000810

 منفذ توسيع تسلسلي 
ذو 14 سًنا

1500000 افتراضًيا عند التشغيل

 إذا لم يتم استالم أمر "الحفاظ على المنفذ التسلسلي 
 عالي السرعة" في غضون 3 ثواٍن، فسيتم تحويله 

تلقائًيا إلى 115,200.

810

عند استخدام الوظائف الشائعة، ال يحتاج المستخدمون إلى االنتباه إلى البروتوكول األساسي ويمكنهم استخدام المكتبات أو األدوات 
 المعبأة رسمًيا مباشرًة. على سبيل المثال، عند استخدام مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي مع RMEP، يمكن للمستخدمين برمجة 

 RoboMaster App Python API أو استخدام DJI Education Hub في مركز Rogram الكتل مباشرًة باستخدام محرر 
)البرمجة الرسومية غير متاحة لتطبيق RoboMaster( وPython SDK. بالنسبة لـ RMTT، يمكن أيًضا استخدام حزمة تطوير 

البرامج Python. عند استخدام وحدات تحكم تابعة لجهات خارجية، يمكن للمستخدمين تنزيل مكتبات اللغات C والعروض التوضيحية 
لتسهيل تحليل األوامر والبيانات. راجع قسم "تطبيقات البرنامج" للحصول على التفاصيل.
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باإلضافة إلى ذلك، تقوم الوحدة األساسية بإخراج تدفقات الفيديو عبر SPI في وحدة التوسيع المكونة من 14 سًنا، وتعمل كمضيف.

فيما يلي تنسيقات خرج توقيت تدفق الفيديو وتدفق الفيديو ذات الصلة:

CS Pin:

YUYV Video Stream

Data Sending:

المواصفات

مجموعة تعليم الذكاء االصطناعياسم المنتج

AIES01الطراز

0 إلى 45 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

الوحدة األساسية

CPU بت ثنائية النواة بسرعة ساعة تبلغ 400 ميجاهرتز، كل منها RISC-V 64 وحدة المعالجة المركزية
مزود بوحدة معالجة مركزية مستقلة أحادية الدقة

NPU مسرع الشبكة العصبية الذي يدعم تسريع االلتفاف والتجميع والمشغلين اآلخرين، بقوة حوسبة تبلغ
0.8 نقطة علوية

SRAM8 ميجابايت 64 بت

ذاكرة NOR المحمولة سعة 16 ميجابايتFlash )الفالش(

دعم مهام الكشف عن أهداف رؤية الماكينةفئة المهمة

منصة تدريب بصرية شاملة على الذكاء االصطناعي لدعم التدريب بدون حدود على النماذج سلسلة األدوات
الخاصة

إصدار محسن مخصص من YOLOv2نموذج الشبكة العصبية

RGB 240×320، 16 بتإدخال النموذج

>9 ملي ثانيةوقت حوسبة النماذج
1/4 بوصة، لون، تعرض عالمي، 60 إطاًرا في الثانيةالمستشعر

الدقة 240×320، عمق اللون 16 بتصورة اإلخراج

مجال الرؤية 40 درجة، تركيز ثابت 8 ممالعدسة

محور درجة الميل القابل للضبط يدوًياحامل العدسة

9 جراًماالوزن

11×32×54 مماألبعاد

الطاقة بجهد 5 فولت التي يتم توفيرها عبر منفذ USB صغير أو منفذ توسيع مزود بـ 14 سًنا؛ تدعم إمداد الطاقة
التبديل الساخن، وقصر الدائرة الكهربائية، والحماية من التيار الزائد ودرجة الحرارة المفرطة.

نحو 1.25 جماستهالك الطاقة

المنفذ التسلسلي )نتائج االستنتاج(، SPI )تدفقات الفيديو(منفذ اإلخراج

الزر RGB LED x 1 ،x 1الوظائف المساعدة

إرسال البيانات:

:CS مسمار

>50us>50us>100us

YUYV تدفق فيديو
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شاشة اللمس

6.1 سم )2.4 بوصة(حجم الشاشة

الدقة 320×240، عمق اللون 16 بتالصورة المعروضة

منفذ MCU متوازي 8 بتمنفذ شاشة العرض

42 جراًماالوزن

67×49×15 مماألبعاد

5 فولت، التبديل السريع مدعومإمداد الطاقة

250 دقيقة تقريًبااستهالك الطاقة

الزر x 2، فتحة بطاقة SD x 1 )يجب استخدامه مع الوحدة األساسية(الوظائف المساعدة

تطبيقات البرنامج
تقوم الوحدة األساسية بإخراج نتائج اكتشاف الكائنات في الوقت الفعلي. يمكن للمستخدمين استخدام هذه المعلومات لبرمجة منصة 

الروبوت المقابلة والتحكم فيها إلكمال تطبيقات الذكاء االصطناعي، أي الخطوة األخيرة من مشروع الذكاء االصطناعي - "تطبيق 
الموديل".

RMEP مع  االستخدام 
عند االستخدام مع RMEP، يجب إقران مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي لوحدة التوسيع RoboMaster لالطالع على عملية التثبيت، 

.RoboMaster ُيرجى الرجوع إلى دليل البدء السريع لوحدة التوسيع

  ُيرجى توصيل RMEP بتطبيق RoboMaster وتحديث البرنامج الثابت الخاص به إلى أحدث إصدار قبل استخدام وحدة الذكاء 
االصطناعي ووحدة التوسيع.

DJI Education Hub البرمجة باستخدام محرر الصور البيانية على مركز
انتقل إلى صفحة "برامجي" في مركز DJI Education Hub وأدخل صفحة "قائمة الرسوم البيانية" إلنشاء برنامج جديد.

 على الجانب األيمن من الصفحة، انقر فوق أيقونة EP واتصل بـ EP متبًعا اإلرشادات. يمكنك اختيار االتصال في "الوضع المباشر" 
أو "وضع جهاز التوجيه".

في برنامج تحرير الرسوم البيانية، ستظهر كتل البرمجة المرتبطة بوحدة الذكاء االصطناعي ضمن فئة "وحدة الذكاء االصطناعي". 
لمعرفة كيفية استخدام كل كتلة، راجع دليل برمجة مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي.
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 "  باإلضافة إلى ذلك، تحت وحدة فيديو FPV في الزاوية العلوية اليمنى من برنامج تحرير المخطط، انقر فوق "تبديل تدفق الفيديو 
للتبديل بين تدفق فيديو الكاميرا الرئيسية RMEP وتدفق فيديو وحدة الذكاء االصطناعي. إذا لم يتم عرض تدفق فيديو وحدة الذكاء 

االصطناعي بشكل صحيح، فتحقق من أن كابل USB الصغير ثنائي الطرف وكابل CAN في اتصال جيد.

ال يمكن للمستخدمين اختيار سوى تدفق فيديو وحدة Rogram FPV AI أو تدفق فيديو شاشة اللمس. عند التبديل إلى بث فيديو وحدة 
الذكاء االصطناعي، إذا كانت الوحدة األساسية متصلة بشاشة تعمل باللمس، ستعرض شاشة اللمس الرسالة "تم عرضها بالفعل على 
الكمبيوتر" ولن تقوم بتحديث المحتوى المعروض بعد اآلن. بالنقر فوق زر "خروج من شاشة الكمبيوتر" على شاشة اللمس، سيعود 

.Rogram FPV تدفق الفيديو إلى شاشة اللمس وسيتم قطع اتصال تدفق فيديو

استخدام Python SDK للبرمجة
قم بتسجيل الدخول إلى صفحة مطور RoboMaster SDK على https://robomaster-dev.readthedocs.io، وقم بتحديث 

Python SDK إلى أحدث إصدار وتنزيل أحدث نموذج لرمز. انتقل إلى RoboMaster SDK API للحصول على مزيد من 
.Robomaster.ai_module المعلومات وعرض المنافذ في
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RMTT مع  االستخدام 
يمكن العثور على عملية التثبيت في دليل البدء السريع إلعداد تعليم الذكاء االصطناعي.

قم بتسجيل الدخول إلى صفحة مطور RoboMaster SDK على https://robomaster-dev.readthedocs.io، وقم بتحديث 
Python SDK إلى أحدث إصدار وتنزيل أحدث نموذج لرمز. انتقل إلى RoboMaster SDK API للحصول على مزيد من 

.Robomaster.ai_module المعلومات وعرض المنافذ في

الخارجية التحكم  وحدات  مع  االستخدام 
يمكن العثور على عملية التثبيت في دليل البدء السريع إلعداد تعليم الذكاء االصطناعي.

استخدم مصدر طاقة 5 فولت وأي سلكي GND لتشغيل وحدة الذكاء االصطناعي.  .1

 يجب أال يقل التيار عن 250 مللي أمبير عند توصيله بوحدة القلب فقط، و350 مللي أمبير عند توصيله بشاشة اللمس.

قم بتوصيل خطي اإلشارة TX وRX بوحدة التحكم الخارجية للحصول على نتائج التعريف أو تشغيل أوامر أساسية أخرى.  .2

 مستوى المنفذ التسلسلي للوحدة األساسية هو 3.3 فولت.

قم بتنزيل "دليل تطوير اتصاالت المراقب الخارجي والروتينات لمجموعة تعليم الذكاء االصطناعي"، واتبع التعليمات لنقل الرمز   .3
إلى مشروعك الخاص.
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