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Ë›Æ@b@Ézbi‹@œ™›@ÊrÆr…@ÉxraÅ@Êiboa@zkuaZ@@ @@ @@ @@@@ @@ @@ @@IYlbozx@H@@
QN @ÉíŠÛa@Þëþa@x‡ìàäÛa@pbîäÔm@åßRapid Prototyping@@@ @

o  التشغيل بالليزرLaser Machining  

o 3 الطابعات ثالثية االبعادD Printers and Plotters   

o  3 البناء الطبقى ثالثى االبعادD Layer Structure   

o كل ما سبق  

ôŠ’jÛa@õb×ˆÛa@Œî¹@bß@áça@´i@åßZ 

o التعلم والفهم من واقـع الخبـرة       و المعلومات   اكتساب

 المكتسبة 

o االستثارة الحسية والمعلوماتية  

o الشعور بالتفاؤل أمام المواقف الصعبة  

o كل ما سبق 

RN @åßpbóÇbäİ•üa@õb×ˆÛa@áÄã@@ @

o  الحدسHeuristics  

o اإلستدالل Inference  

o مثيل المعرفة تKnowledge Representation   

o كل ما سبق  

SN pbó™aÏüa@ÉÓaìÛa@áÄã@Z@@ @

o  ِاالنغماسImmersion  

o  الفصوصBeads 

o  الغرس Implantation 

o  االنتشارDissemination 

TN paë…c@åß@@ŠÈÛa@@óöŠ½a@@‰bèÃ⁄aë@òß†‚n½a@@óÏ@@@@ó™aÏüa@ÉÓaìÛa@@ 

Visualization@@ @

o أجهزة البسط التلقائى 

o االسقاطىالعرض  زةأجه   

o أجهزة الغناء السنباطى 

o ال شيء مما سبق  

UN @@cŠÛbi@ojr½a@ŠÈÛa@‹bèu)HMD(kÜİní@Z@ @

o ارتداء قميص واقى من االشعاع 

o  على الرأسخوذةَ ارتداء 

o ارتداء مالبس غير معدنية 

o ارتداد الرصاص من االجسام  

VN paë…c@åß@@Éß@ÝßbÈnÛaó™aÏüa@ÉÓaìÛaZ@ @

o الوضع تتبع  Tracking  Position    

o المجسم الصوت  Sound 3D    

o  تقنيات الحقيقة المضافة Augmented  Reality   

o كل ما سبق 
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@•z‹›ar›‰…lb@@ÊÆ›bk›a_@ @@ @@ @@ @@ @@@I@U@bozxlH@@

óÇbäİ•⁄a@õb×ˆÛa@Artificial Intelligence AI@@ @
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@s…@ÊÝ‹@‡@d‰u@Åc@bi‹@œ™@ba@Ë›Æ@b@Éz@Z@ @@ @@ @@ @@ @@@IRTÊozx@H@@

 
     خفض تكاليف العمل وقلة الحيز الذى  تشغله الماكينة   Rapid Prototypingأهمية تقنية  النموذج األول  السريع  من اوجه  .١
.  للمستخدمين بالتفاعل معا فى إطار من عالم افتراضى يمثل بيئة مـا  Collaborative Virtualتسمح المشاركة التفاعلية االفتراضية .٢

   Virtual communitiesاألمر الذى يخلق ما يسمى المجتمعات االفتراضية 

 

    لبناء  نموذج،الوهمىتستخدم المحاكاة الوصفَ الرياضي، أو التعبير الرياضى عن النظام  .٣
تستخدم المحاكاة بالحاسبات فى دراسة السلوك الديناميكىِ لألشياء أو األنظمة استجابة لشّروط قد ال يمكن َأن تَكُون آمنة أو سـهلة                      .٤

الحقيقية في الحياة .  

 

   نقلها،  و اإلنتاج او االستخدام  طريقةااللتفاف حول او التخلص من  صفات وأنماط وأساليب وهي   النمذجة البسيطة .٥
@@



 

 2 of  2

  

 
אאא 

 

 

_@bÂÆ›Æ@Ìy›a@zb‰âa@Ë“@ÉxÅoÅ›a@lb›™›a@ł@ÊÆ›bk›a@laz—”›a@œ™c@ @@ @@ @ ITlbozx@H 

..... ، يمكن ان تعرف بأنها جعل الحاسب قادر على رؤية ..... (    ).....  وتسمى كثيرا أيضاً Computer Vision  الرؤية بالحاسب -

فهو يجعل الحاسب أكثر تفاعالً مع المستخدم حيث أنه يبحث في الطرق التي تجعل              ..... (    ).....: أما  . عليه  به والتعرف   (    )..... 

  اإلنسان أي أن يصبح اإلنسان قادرا على توجيه الحاسب شفهيا ..... (    )..... الحاسب قادرا على التعرف على 

IQ@@@Hñ‰†Ó @òîÜîÜ¤MIR@@H@óàÓŠÛaMIS@@H‰aŠÔÛa@‡b¥a@MIT@@@H@@@ŠíìİnÛaë@´znÛaIU@@H@‰ì–Ûa@óÜÇ@ÒŠÈnÛaMIV@@H@Áîa@ÁìÛa MIW@@H@@@óÜÇ@ÒŠÈnÛa

@âýØÛa MIX@@Hsí†y@pa…ŠÐß   
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@xÅŒ›a@ł@zkuaIœÅÞa@H@xÅŒ›a@jbÆ@bIËbm›aZH@ @@ @@ @@@IłbkozxH@@

١אEF J٢EF J٣EF J٤EF 
 مطابقة   بأساليب عديدة أهمها أسلوب    Inferenceالقيام بعمليات االستدالل      -أ    مثليتميز الذكاء اإلنساني بوجود قدرات خاصة .١

   .Pattern Matching الصور

 إكساب اآلالت القـدرة     الذكاء االصطناعى قادر على    .٢

   على

نمذجة المشكلة باستخدام أنماط رياضية تحدد نطاق المشكلة ومتغيراتهـا            -ب 

   صفاتها المميزة و

ذكي يستطيع   لبرمجة اآللية هو إنتاج برنامج    اهدف   .٣

  أن 

 إعطاؤه   عند ينتج برنامجه بنفسه  يحدد اإلجراءات التى ينبغى إتباعها لكى         -ج 

  تفاصيل المشكلة 

 تهدف إلى محاولة Optimization  األمثلية طريقة  .٤

  الحصول على أفضل الحلول الممكنة عن طريق

استخدام المعارف المكتـسبة    و وتحديد أهم عناصرها     ثلألحداالفهم الجيد     -د 

  لفهم البنية المحيطة
@@


