
Codey Rocky
Programmeringsrobot for barneskolen



10+ programerbare moduler

Blokk-basert programering

Bytt til Python med et klikk

Bli kjent med AI (Kunstig inteligens og IoT 

(Tingenes internet)

Varierte lære muligheter

Oversikt



Oversikt

Codey Rocky er en robust, stilig og programerbar robot 

for STEAM undervisning. Den gir en underholdende

læringsopplevelse med programmering for barn og 

nybegynnere. Anbefalt minimumsalder 6+.

Kombinasjonen av robust og lettanvendelig robotteknikk

med blokkbasert programmeringsprogramvare

(mBlock 5) garanterer at alle nybegynnere kan komme i

gang med koding i løpet av få minutter. Med bare ett

klikk kan du konvertere din visuelle blokk kode til

Python-kode og dermed utvide kodeforståelsen i et mer

avansert kodespråk.

mBlock 5 støtter AI (Kunstig inteligens)-funksjonalitet 

og IoT(Tingenes internett)-funksjonalitet, som er en 

kommende teknologi. Lærer barna dette tidlig står de 

bedre rustet for forståelse av fremtidens teknologi..  

Skriv din første linje med kode



Design konsept

Lett 
bruk

Varia
-sjon

Program-
ering er
moro

Programering
er moro

Ved å kombinere det 
teoretiske i
programmering med det 
praktiske som kommer
tilsyne i robotens
oppførsel får, man 
forståelse for logikken i
koding.

Lett bruk

Dette er noe for alle. 
Ingen 
programeringserfaring er
nødvendig.

Variert bruk
Enheten innbyr I seg 
selv til nyskjerrighet
og kreativitet, men 
kan også bygges ut

Både gutter og 
jenter liker den!

Attraktivt og 
innbydende design 

For 
alle



Grafisk programmerings-språk gjør koding like lett som å 
bruke byggeklosser

△ Click on the image to play the video Event-drivenSimultaneous multithreading

Programmerings språket mBlock 5 som brukes for å programere Codey Rocky er basert på MIT’s “visual

programming software Scratch 3.0” med noen oppgraderte egenskaper. Dra-og-slipp-programvaren gir barna

en intuitiv måte å lære å kode på. Med enkle grep vil barna kunne få roboten til å utføre enkle oppgaver ved å

velge ut «adferdskomponenter» og bygge dem til kjeder av helhetlig adferd. (Blokkprogrammering)



Ved å kombinere de forskjellige nivåene med interaksjoner i programvaren mBlock 5, med robotens sensorer, 

kan du programmere morsomme spill, animasjoner og historier og til og med delta i internasjonale konkurranser. 

▽ Rocky’s innebyggede gyroskop, LED og LED animasjoner
gir mulighet for mange interaksjoner med programvaren mBlock 5 

▽ Click on the image to play the video

Kombiner det Virtuelle med det ekte



Introduksjon til AI (Kunstig inteligens) på lavterskel nivå tilpasset
nybegynnere

△ Click on the image to play the video

Programmet mBlock 5 støtter banebrytende AI-funksjonalitet, inkludert bildegjenkjenning, talegjenkjenning,

tekstgjenkjenning og deep learning. Det gjør det mulig for barn å lære logikken, grunnleggende teknologier og

måter å samhandle med maskiner gjennom morsomme spill og applikasjoner.



Morsomt med IoT (Internet of Things), grip fremtiden! 

△ Click on the image to play the video

◀ Du kan f.eks få 
værmeldingen Wi-Fi 
nettverk. Dataene vil vises 
på pixel skjermen i nåtid.  

Med en innebygd Wi-Fi-modul kan Codey Rocky kobles til Internett. Bruk programmet mBlock 5 for å legge til

IoT-funksjonalitet til Codey Rocky. Lag et smart hjem, få værmeldinger og få det beste fra logikken IFTTT(IF

This Then That) .



Bytt til kodespråket Python med et klikk

Et klikk til Python

Auto fullføring av kode

Med kun et klikk endrer/oversetter du mellom den grafiske blokk koden og den mer avanserte og 

profesjonelle Python skrivekoden.

△ Click on the image to play the video

Unødvendig å sette opp et 
programmeringsmiljø



Endeløse muligheter med programerbare elektroniske moduler

Elektroniske moduler (lyssensor, lydsensor og etc.) gir mulighet for ulike funksjoner ved å detektere lys eller 

lydintensitet. Modulene er små, men mektige, og gir mange kreative muligheter.

Lyd Sensor

Gyroskop med 6 akser

Input via bevegelser gjør det mulig å f.eks lage
spill som innebærer bevegelse

Du kan lage prosjekt hvor lyd trigger en
hendelse. Et klapp for å skifte retning på Rocky?

Lys Sensor

Sensoren måler lys intensitet og gir mange 
muligheter. Få den til å ønske “God natt” når
lyset slukkes kanskje? 



Litt mer om de programmerbare sensorene

IR(Infrarød) Sender/Mottaker

Gir mulighet til å kontrollere
husholdningsapparater som TV, men også
kommunikasjon med andre roboter.

Gyroskop og Akselerometer

Detekterer hellingsvinkel, risting
og rotasjon

LED pixel skjerm

Kodes f.eks til å fremstå som
blid, sur, sint eller med tekst.

IR(Infrarød) Farge Sensor

Detekterer farge, bordkanter
og hindringer i kjørebanen

Lys Sensor og Lyd Sensor

Detekterer lys intensitet og lydvolum.



IR sensor

Integrert fargesensor, gråtonesensor og avstandssensor. Juster IR-sensorens vinkel oppover eller nedover avhengig av aktuelle hindringer, 

avstandsmåling, fargedeteksjon, linjefølgemodus, Unngå bordkant modus og mange andre morsomme og applikasjoner.

Infrarød Sensor 

△ Click on the image to play the video



△ Click on the image to play the video

Kompatibel med Makeblock Neuron og LEGO  

Designet for å trigge nyskjerrighet og kreativitet.

◀ IR kommunikasjon mellom to enheter
får en kanin til å hoppe fra den ene til den 
andre.

△ Click on the image to play the video



Programvare for alle plattformer

Uansett om du foretrekker å programmere på MacOS, Windows, ChromeOS, Linux eller iOS, er mBlock 5 klar til 

bruk.

* iOS version kommer snart.



Codey er kontrollenheten men har også 

forskjellige sensorer. Den kan brukes 

alene, eller sammen med chassiset 

Rocky for å virkelig demonstrere 

overgangen fra en Virtuell verden til 

den fysiske.

Codey Rocky Codey Rocky

Rocky er understellet og kan bare 

fungere sammen med Codey. Med 

Rocky kan Codey unngå hindringer, 

gjenkjenne farger, følge linjer og 

lignende.   

+ =

Demonterbar for fleksibel bruk

Codey Rocky er allsidig og 

programmeres lettvint med 

programvaren mBlock 5. 



Navn Codey Rocky

Main control Chip ESP32

Overføring av kode Wi-Fi / Bluetooth / USB 

Programvare
plattform

MacOS/Windows/Linux/Chrome OS/iOS

Batteri Lithium batteri：3.7V  950mAh

Varighet på batteri > 2 timer (basert på normal bruk)

Størrelse og vekt 165.7*128*88.55mm / 599g

Sensorer

Codey：LED pixel skjerm, Høytaler, RGB lys, Knapper, potensiometer, 
Lyd og volum sensor, Lys sensor, Gyroskop og akselerometer, IR 
sender, IR mottaker.

Rocky：IR farge sensor, DC dreven motor

Støtter
programmings
språkene

Grafisk programmering：Scratch 3.0
Tekst programmering：Python

Spesifikasjoner


