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الملخص :
في كل شاطئ تخطو خطوات مثقلة على الرمال تختار منها بقعة بقعة التضع قدميك وتثبت بخطواتك فيها ال لتختار أفضلها
ثباتا بل لتختار أفضلها نظافة حيث أن الشواطئ مليئة بمخلفات الرواد من بالستيكات وزجاج وأعقاب سجائر وأوراق تغليف
الوجبات السريعة وغيرها الكثير الكثير .ومن هنا جاءة الفكرة فنحن نحتاج لجهاز لتنظيف الشواطئ من هذه المخلفات ،من
دون تدخل العنصر البشري الذي يمكن أن يصاب بأذى أثناء عملية التجميع ،ومن بعد اإلطالع على األجهزة والطرق المختلفة
المتوافرة لتنظيف االلشواطئ والبيئة البحرية ،تم تصميم جهازنا الذي يمتاز عن غيرة في كونة يفصل المخلفات عن بعضها
حسب حجمها ،و يعمل على الطاقة الشمسية
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شكر وعرفان

-

كل الشكر لألستاذة فاطمة علي رئيسة قسم الحاسوب في مدرسة أم حكيم المتوسطة بنات لمساعدتها لنا في تنفيذ
الجهاز األولي للمشروع بأجزاء الجهاز بأجزاء  .Lego Ev3كذلك الشكر الخاص للطالبة روان الصريعي على
مساعدتنا في تركيب الجهاز الذي تم استخدامه في المشروع بقطع  .Fischer technikوال ننساى جزيل الشكر
لمشرفتنا األستاذة حنان علي.
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قائمة الرموز
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m\h = meter \ hour
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األطوال القصيرة
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الفصل األول :
المقدمة
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فكرة البحث :
انطلقت فكرتنا من استشعارنا بأهمية تنظيف البيئة من حولنا خاصة الشواطئ  ،وهذه اإلستشعار كان اإلنطالقة لتنظيف
الشواطئ من حولنا ليس من أجل الحيوانات فقط ولكن الجلنا وألجل األجيال القادمة فحاضرنا ماضيهم ولكي نحافظ عليه
نضيف ستتمتع فيه ويتمتعون به ،فكانت الحاجة اليجاد جهاز يقوم بتنظيف البيئة الشاطئية بأقل األضرار الممكنة وأفضل
النتائج فكانت الفكرة  ،من دون تدخل العنصر البشري الذي يمكن أن يصاب بأذى أثناء عملية التجميع ،ومن بعد اإلطالع على
األجهزة والطرق المختلفة المتوافرة لتنظيف الشواطئ والبيئة البحرية ،تم تصميم جهازنا الذي يمتاز عن غيرة في كونة يفصل
المخلفات عن بعضها وكونه ال يحتاج لقيادة من قبل األفراد  ،كذلك فهو يعمل على الطاقة الشمسية فهو صديق للبيئة حيث
تمتص الخاليا الشمسية التي تكون أعاله األشعة الشمسية من الشمس وتحولها لطاقة كهربائية تحول لمحرك الجهاز والذي
يؤدي لحركة األجواء الداخلية من تروس مما يؤدي لحركة العجالت فتتتحرك اآللة لألمام وتقوم بجمع من خالل الخطافات
والشبكة أعلى السير المتحرك حوله  ،كذلك يقوم بفصل المخلفات داخلة حسب حجمها في خزانات محددة من خالل خزانات
ثالثة تكون قاعدتها شبكية مثقة تشبة المصفات تقل أحجام ثقوبها بالتدراج ،مما سيعيد الرمال لمكانها دون فقددان كمية كبيرة
منه ويكون وزن الجهاز خفيف فال يؤثر على الحياة الدقيقة تحت الرمال وال يسببب بدخول المخلفات تحت الرمال بسبب وزن
الجهاز.
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مشروعات سابقة:
•

المشروع األول :
 :Barberشركة تنظيف الشواطئ من عام 1960م لديها العديد من اآلالت المختصة بتنظيف الشواطئ حسب الحاجة المتوفرة
فمنها الكبير تحتاج لشاحنة لجر آلة التنظيف ،والصغيرة الحجم نسبيا تدفع باليد ،من أنواعها[1].
 -1المجرفة العمالقة  :وهي عبارة عن آلة تنضيف تجرها شاحنةكما
في الشكل ( )1تزن  ،Kg 1620وعرضها .M 2.1336
من سلبيات الجهاز :وزنها كبير بحيث يثرعلى تربة والرمال
والحياة الدقيقة تحتها،و يحتاج إلى عنصر بشري ليعمل.

الشكل(:)1المجرفة العمالقة serf rake

 -2منظفة الرمل  :ومنها نوعان األول الذي يعمل بدفع اليد كما
الموضحة بشكل ( )2والثاني يحتاج أن يقودة الشخص
وهذة االلة لها سلبياتها في كونها ال تنضف إال األشياء الصغيرة
كأعقاب السجائر ،والحجارة الصغيرة واألصداف وأعشاب البحر
الجافة فقط وينتج عنه رمال صافية ناعمة
•

الشكل(:)2منظفة الرمال sand man

المشروع الثاني :
 :Barracudaآلة لتنظيف الشواطئ صغيرة إلى متوسطة الحجم مزودة بمحرك
من نوع هوندا كما هو موضح بالشكل ( ، )3سرعتها  m\h 255لها شفرة
صلبة تجمع الرمل الذي يتم تحديدة عمقه من من خالل غرس الجرافة باألرض
للعمق المطلوب ويتم تحريك األنقاض والرمال بشكل عامودي من خالل حركة
الجهاو ز تتجمع األنقاض بداخلها ويتم تفريغها عندما تمتأل سله المهمالت فيها[2] .

شكل (Barracuda:)3

من سلبياتها أنه يمكن ان يصاب محركها بخدوش من اخالل األنقاض عند التجميع لوجودة باألسفل فإذا حدث له ثقب سال
زيته على الرمال ،والسلبية الثانية عند غرس الشيفرة باألرض فإنها تأخذ الكائنات الدقيقة داخلها وبالحركة الرأسية المتكررة
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فيها تتضرر هذه الكائنات كماا إنها ال تجمع األنقاض ذات األحجام المتوسطة إلى الكبيرة ،وتحتاج لعنصر بشرى لقيادتها
وتوجيها و حركتها العامودية تؤدي إلى احتمالية إصابة قائدها بشضايا التأجزاء الالمتطايرة كونة على مقربة من نقطة
تجميعها.
•

المشروع الثالث:
آلة غربة الرمل :وهي جزء أو قطعة تتصل بمقدمة الشاحنة كما هو موضح
بالشكل ( )5وتحتوي على ثقوب تساعد على غربلة الرمال من الشاطئ كما هو
مبين في الشكل( )4فتجمع األجزاء الصغيرة من األشياء العالقة بالرمال[3]،

شكل ( :)4آلة غربلة الرمال لوحدها منفصلة
عن الشاحنة توضح الثقوب

من سلبيات الجهاز:
ال يزيل المخلفات واألنقاض ذات األحجام المختلفة بشكل عام عدى الدصغيرة
نسبيا ،يحتاج لتدخل العنصر البشري لقيادته يحتاج جرارا وهذا يشكل وزن على
شكل ( :)5آلة غربلة الرمال متصلة
بالشاحنة

التربة ويؤثر على الحياة الدقيقة للكائنات الشاطئية.

شرح فكرة الجهاز :
فكرة الجهاز انطلقت من كوننا نرغب في أن يكون صديق للبيئة و يستخدم الطاقة النظيفة ففكرنا باستخدام الطاقة الشمسية
كونه أكثر عرضه لها على الشاطئ و حرصنا على سالمة العنصر البشري فكان البد أن يعمل من دون تدخل العنصر
البشري الذي يمكن أن يصاب بأذى أثناء عملية التجميع ،ومن بعد اإلطالع على األجهزة والطرق المختلفة المتوافرة لتنظيف
الشواطئ والبيئة البحرية .و بدأنا تصميم جهازنا و جعلناه يمتاز عن غيرة في كونة يفصل المخلفات حسب حجمها عن
بعضها وكونه ال يحتاج لقيادة من قبل األفراد فهو يغير مساره اذا وجد عائق ،كذلك فهو يعمل على الطاقة الشمسية فهو
صديق للبيئة حيث تمتص الخاليا الشمسية التي تكون أعاله األشعة الشمسية من الشمس وتحولها لطاقة كهربائية تحول لمحرك
الجهاز والذي يؤدي لحركة األجواء الداخلية من تروس مما يؤدي لحركة العجالت فتتتحرك اآللة لألمام وتقوم بجمع من خالل
الخطافات والشبكة أعلى السير المتحرك حوله  ،كذلك يقوم بفصل المخلفات داخلة حسب حجمها في خزانات محددة من خالل
خزانات ثالثة تكون قاعدتها شبكية مثقة تشبة المصفات تقل أحجام ثقوبها بالتدراج ،و بسبب األوضاع الراهنة بسبب جائحة
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كورونا تم تجميع روبوت مصغر يحاكي فكرة الجهاز الذي نأمل تطبيقة على أرض الواقع في أول فرصه لنا بعد أن يستتب
األمن الصحي في البالد ،و لكي يتم تجربة أدائها وكفائتها تم انشاء نموذج أولي بنظام  ، legoومن ثم تم تطبيقة باستخدام
عدة  Fischer technikصنع روبوت ثاني كانت و البرمجة تمت على برنامج  robo proبلغة برمجة تسمى ((blocks
] ,[4و كانت النتائج تدعوا للتفاؤل من حيث التصميم والتطبيق  ،و في هذا البحث سيتم التعامل مع مصطلح "الروبوت" على
التصميم الثاني للروبوت بظام  Fischer technikو مصطلح "جهاز"على الجهاز المستقبلي الذي نسعى لتنفيذه باذن هللا
تعالى .

أهداف المشروع
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تنظيف البيئة الشاطية من مخافات وأنقاض عالقة فيه من قبل رواده من مختلف المواد
التي ترمى عليه وتصبح مع الزن جزء مضر به وبكائناته وروادة القادمون ،وهناك أهداف ثانوية نسعى لها من خالل هذا
المشروع وهيا حماية متطوعي حمالت التنظيف ومنظفوا البلدية " األيدي العاملة" الساعية لتنظيف الشواطئ والحفاظ علها
من مخاطر الغصابة بجروح أثناء عملية تنظيف هذه المخلفات من مواد يمكن ان تكون مضرة تسبب األلتهابات والتسمم لمن
تجرح يده أو قدمة أثناء هذه العملية وحتى مع اخذ اإلحتياطات فقد تؤدي قطعة حديد صدئة لجرح يد فإلتهابها فبترها وهذا أمر
قد كثر فقد ذكر في دراسة في أستراليا في عام  2016بعنوان " التأثيرات على صحة اإلنسان من القمامة على الشواطئ
والتصورات المرتبطة بها :دراسة حالة عن شواطئ تسمانيا "النظيفة" " أن ما يقارب ( )%21.5من رواد الشواطئ يصابون
بجروح من جراء النفايات ال من أسماك القرش أو الغرق أو حتى الضربات الشمسية  ،كذلك ذكرت أن نسبة مخاطر اإلصابة
بحروح عادية يشكل ( ، )%65وان نسبة مخاطر اإلصابة بإصابات خطرة عالية إلى متوسطة من جراء النفايات الشاطئية
تصل إلى ([5] .)%12.9
و كذلك كان من أهدافنا أن نسعى لحماية العنصر البشري الذي يقود هذه اآلالت من ضربات الشمس التي قد يتعرض لها،
وتجنبة مخاطرها  ،وال ننسى أحد أهم أهدافنا الحفاظ على حياة الكائنات الشاطئية من اإلقتراب من النفايات واألنقاض مثل
طيةر النورس والقطط وقشريات والصدفيات والتي تتأثر بالبالستيكات عند أكاها أو اإلختناق بها او أنتعلق بها ،هذا باإلضافة
إلى خطر هذه النفايات على الكائنات البحرية إذا ما انسحبت مع المد والجزر وأصبحت جزء من طعام األسماء وغيرها من
األضرار البيئية الجسيمة.
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مجال البحث :
اختص هذا البحث في المجال البيئي والتطبيق الميكانيكي لآلالت في مساعدة البيئة وخاصة البيئة الشاطئية

حدود البحث :
إقتصر البحث على ابيئة الشاطئية ولم نستطع اإلنتقال للبيئة البحرية

منهجية البحث :
إنتهجنا في هذا البحث المنهج العلمي حيث إنطلقنا من استشعانا بأهمية القضية المطروحة وهي تنظيف البيئة إلى أهميتها
كونها تساهم في حل جزء من مشاكل التلوث ،وبالتالي إطلعنا على األفكار والمشاريع السابقة والمتوافرة في مختلف دول
العالم ومدى فاعليتها وما السلبيات التي تؤثر بها  ،ومن هنا تم بناء المقترحات وتصفيتها إلى أنسبها وأفضلها ومحاولة قياس
قابليتها للتنفيذ وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع وتوصلنا لهذه الفكرة والتي أسميناها Eco- crab

مواضيع الفصول التالية :
 .1في الفصل الثاني سيتم التطرق للخلفية العلمية من حيث (اإلحصائيات لعينة مسحية لبعض شواطئ البحر بالكويت
و بعض المعادالت الرياضية التي تم إستخدامها )
 .2في الفصل الثالث سيتم التطرق لتركيب الروبوت والتجارب العملية والنتائج
 .3في الفصل الرابع سيتم التطرق لالستنتاجات و التوصيات
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الفصل الثاني
الخلفية النظرية
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إنطالقا من إجراء عينة مسحية لعدد ونوع النفايات الموجودة على أحد شواطئ الكويت ،كانت النتائج على الشكل التالي

عدد القطع في المتر مربع الواحد

أكياس

فحيحيل

زجاج

علب بالستيكية و معدنية
زجاج

أنجفة

أكياس
علب بالستيكية و معدنية
16

14

12

10

8

4

6

2

0

رسم بياني يوضح عدد القطع الموجودة في المتر المربع
الواحد في شاطئين مختلفين في دولة الكويت

و من هنا نالحظ التفاوت بأعداد المخلفات التي احتوت في متر مربع واحد ،ولتنظيف هذا المكان قررنا أن يكون عرض
شريط اآللى الذي سيقوب بإستخراج المخلفات من على الشاطئ  ،M 1وحيث كان متوسط حجم العلب البالستيكية الملقاة هو
 cm 40 – 30فعليه قمنا بتقسيم المسافة بين الخطافات على عرض مسار الحركة لإللتقاط من بين  cm 15 – 20وذلك
ليتمكن من إلتقاط العبوات بشكل جيد ،أما بالنسبة لألجزاء الصغيرة واألجزاء المرنة التي يمكن أن تتخل المسافة بيت
الخطافات فقد وضعنا شبك عربالي ضيق بين الخطافات تساعد في رفع هذه األجزاء الصغيرة قدر المستطاع مع إمكانية
خروج حبيباتالرمل منها مه اهتزازات اآللة أثناء الحركة ،وحسب األجزاء التي الحظناها أثناء عملية اإلستطالع قمنا بتقسيم
الخزان الذي يتم تجميع المخلفات فيه إلى ثالث مستويات األول وفيه تجمع المخافات كبيرة الحجم كالعلب البالستيكية
والمعدنية وتحته غربال ذو فتحات شبة كبيرة حيث متوسط قطر الفتحة  . mm 30أما مستويات الثاني وفيه تجمع المخافات
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متوسطة الحجم كالقطع البالستيكية وأجزاء الزجاج وتحته غربال ذو فتحات متوسطة حيث قطر الفتحة  ،mm 20مستويات
الثالث وفيه تجمع المخافات صغيرة الحجم كاألولراق واألخشاب والمسامير وغيرها من أشياء صغيرة وتحته غربال ذو
فتحات دقيقة حيث قطر الفتحة  mm 0.5حتى يتمكن الرمل من الخروج منها.

شكل ( : )7مخلفات
زجاجية و بالستيكية

شكل ( : )6مخلفات
عضوية و بالستيكية

شكل ( : )8مخلفات أعقاب سجائر

شكل ( : )9مخلفات ورقية
بعض الحسابات التي تم استخدامها و تطبيقها أثناء العمل
الروبوت

م
1

األبعاد

2

مصدر الطاقة

3

سرعة الترس

4

سرعة السير

اإلرتفاع  20سم
العرض  31.5سم
الطول 30
البطارية
1800 MAH
8.4 v
8
= 34.02 𝑚/ℎ
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)2𝜋(0.015
0.00277

=

𝑟𝜋2
𝑇

5

سرعة الروبوت

0.00277 𝑚/ℎ

الفصل الثالث
تركيب الروبوت والتجارب العملية والنتائج
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في بداية العمل تم التخطيط آللية عمل الجهاز وتم التوصل للرسم التخطيطي
المبين بالشكل رقم ( )10والذي يوضح تركيب الجهاز من الداخل
و بسبب جائحة كرونا لم نتمكن من تنفيذ المشروع على أرض الواقع حتى
بنموذج مصغر لذا لجأنا لتطبيق النموذج لهذا المشرع على روبوت من نوع
Fischer technik
و هذه بعض صوره توضح مراحل تركيبة وأجزائه :

شكل(:)11تركيب قاعدة
الروبوت

الشكل(:(14الروبوت من جهة
اليمين

شكل( :)10رسم تخطيطي
للجهاز عند بداية الفكرة

الشكل):(12تركيب البطاريات
والموتورات و العجالت

الشكل(:(14الروبوت من جهة
اليسار
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الشكل(:(13الروبوت من االمام

مالحظات حول حركة الروبوت و أجزائه:

عدد المحركات و استخدامها:
 oتم استخدام محركين فقط لتحريك الروبوت بهدف توفير الطاقة المستهلكه و إطالة عمر البطاريه
 oتم استخدام محرك ثالث لرفع المخلفات عن األرض بهدف توفير الطاقة المستهلكه و إطالة عمر البطاريه مع
الحفاظ على أداء أفضل و مفصول عن حركة الروبوت وهذا ما سيفيدنا عند تحويلة لجهاز حقيقي بالمستقبل و
يوفر لنا الطاقة التي ستقلل من حجم الخاليا الشمسية المستخدمة

استخدام العجالت بدالً من الجنزير(عجالت الدبابة) في التنقل:
 oيجعل استخدام الجنزير الروبوت بطيئا جدا في الحركة وذلك لنقلها من مكان واحد لجميع أطراف الحركة
 oيستهلك استخدام الجنزير الطاقة بشكل أكبر خاصة في حالة نقل الحركة بمساحات كبيره
 oتقوم العجالت برفع الروبوت بشكل أكبر عن مستوى األرض مما يزيد حرية الحركة و سرعة إنتشال المخلفات
 ،وعند تحويلة لجهاز حقيقي بالمستقبل يمكن إستخدام اإليطارات العريضة ذات األوزان الخفيفة مما سيؤدي
لتوفير الطاقة و خفة بحركة الجهاز على الرمال
 oاستخدام التروس مع العجالت يسرع من الحركة و ينقلها بشكل سلس لجميع أطراف الحركة

استخدام الجنزير(ممر السير ) في رفع المخلفات :
 oال يحتاج رفع المخلفات إلى سرعة كبيره بل لدقة و بطئ بالحركة و لذلك كان استخدام الجنزير هنا مناسبا أكثر
 oيجدر اإلضافة هنا أنه من الممكن توسعة عرض الجنزير "من اليمين و اليسار" بسبب بعد العجالت فيتيح
مساحات كبيره أسفل الروبوت يمكن رفع المخلفات منها  ،لكن لم يتم عمل ذلك بسبب عدم توفر القطع

الدفع األمامي و الدفع الرباعي :
 oتم وضع المحركات المسؤولة عن الحركة في المقدمة و نقلها باستخدام التروس إلى الجزء الخلفي من الروبوت
لعمل تأثير الدفع األمامي و هو األدق في الحركة و التوقف
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 oتم وضع ثالثة تروس لنقل الحركة بشكل (صغير -كبير– صغير) لعمل تسارع بسيط بنقل الحركة إلى الجزء
الخلفي للروبوت
 oمن الممكن استخدام الدفع الرباعي "كل عجلة تتحرك على حده و بمحرك مستقل" لكن سيكلف ذلك استهالك
البطارية بشكل كبير مع تسارع أو تباطؤ بسيط في حركة كل عجلة على حدة فينتج حركة غير دقيقة

إضافات التي تم إنجازها في المشروع :
يختلف هذا المشروع عن بقية المشاريع السابقة في عدة نقاط يمكن تلخيصها في النقاط التالية
 -1جهاز  Eco-Crabيعمل على مصدر طاقة صديق للبيئة فهو ال يضر فيها من حيث استخدام محركات تحتاج لزيوت
يمكن أن تتسرب فتؤثر على البيئة وال يحتاج للوقود فهو يعمل على الطاقة الشمسية
 -2جهاز  Eco-Crabال يحتاج لتدخل العنصر البشري في القيادتة أو توجيهه أثناء العمل وبهذا نضمن سالمة
مستخدمية
 -3جهاز  Eco-Crabيجمع مختلف األنقاض والمخافات على الشاطئ وال يقتصر على غربلة الرمل على الشاطئ
لهدف تنعيمة فقط فالفائدة األهم تنضيفة من المخافات الضارة
 -4جهاز  Eco-Crabال يحتاج لجرافات ثقيلة الوزن فهو يتبع برنامج
 -5جهاز  Eco-Crabيقوم بفصل األنقاض حسب حجمها داخل الصناديق الخاصة بالتجميع مما يساعد على غربلة
العناصر وسهولة التعامل معها كذلك يتم تصفتها من الرمال التي ستعود لمكانها األصلي على الشاطئ من خالل
اإلهتزازات التي تحدث أثناء حركة الجهاز وسيرة
 -6جهاز  Eco-Crabيستخدم عجالت عريضة كما التي تستخدمها الدبابة وبهذه الحالة فهو يقلل الضغظ على الرمال
ويتوزع الوزن على مساحة أككبر فيقل تأثيرة على األرض.
و كل هذه األشياء تساعد على الحفاظ على البيئة وكذلك تساهم في تنظيفها واإلبقاء عليها الطول فترة ممكنة سليمة
لألجيال القادمة.
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لم نقم بإجراء تجارب على رمل الشاطئ مباشرة وذلك الغالق الشواطئ من قبل فترة األعياد الوطنية إلى حين إنتهاءها أدام
هللا الكويت وشعبها بكل خير وأتم عليهم نعمة االمن واألمان ،وقد قمنا بتجربت الجهاز على المحتويات المتوافرة في المنزل
من مشابك ورقية وقطع المرق والعمالت المعدنية وأجزاء من أقالم الرصاص وغيرها من األدوات التي تحاكي خصائص
النفايات الموجودة على الشاطئ و قد جمع من أصل  50قطعة  34قطعة أي أن نسبة النجاح كانت  %68و عند محاولة
معرفة السبب لونحظ ان الخطافات في الروبوت غير معقوفة كما يجب و جاري تبديها بخطافات غيرها و كذلك عرض السير
الذي يحتوي على الخطافات يجب أن يكون أعرض و ذلك إلمكانية تغططية المساحة المطلوبة  ،و لذا سنقوم بتنفيذ
التغيراتالالزمة إلنجاز الجهاز بالشكل المطلوب بإذن هللا تعالى أو تغير نوع الروبوت إلى نوع فشر إذا لم تتوفر األجزاء
المطلوبة.
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الفصل الرابع
اإلستنتاجات و التوصيات
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من خالل تجاربنا في محاوالت بناء نموذج الروبوت المصغر لمحاولة لمحاكات الجهاز األصلي ،حققنا نجاحا يصل إلى
 %68من أهدافنا فنحن تمكنا من بناء نموذج مصغر بروبوت تمكن من تنظيف مساحة بها  50قطعة تحاكي الواقع و إلتقطها
و صنفها حسب الحجم وتمكنا من معرفة األسباب التي سيؤدي إصالحها إلى فعالية أكبر في األداء و من هنا يمكن إستنتاج
بعض النقاط مثل :
 -1زيادة عرض السير لزيادة المساحه و الكفاءة
 -2يمكن زيادة انحناء الخطافات المساك أفضل
 -3يمكن تجربة خاليا الطاقة الشمسة بدل البطارية الكهربائية ألداء أكثر قربا للفكرة األساسية
أما بالنسبة لتوصيات على الفكرة األساسية :
فنحن نرحب باألفكار التي تسعى للتطوير على فكرتنا وتحقق الهدف الذي نصبوا له وهو التنظيف الشواطء من المخلفات
حفاظا عليها و على كائناتها من الضرر وعلى روادها من اإلصابات فمنها :
 -1تطوير نظام تصنيف المخلفات داخل الجهاز
 -2تقليل كميات الرمال التي تدخل للجهاز و زيادة الكميات الخارجة منه
 -3زيادة سرعة األداء مقابل دقته
و لكم جزيل الشكر
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