
الذآاء الصناعى      الذآاء الصناعى      
Artificial IntelligenceArtificial Intelligence

AIAI



الذآاء الصناعى       الذآاء الصناعى         ما هو ما هو 

دراسة لكيفية    دراسة لكيفية     هو   هو  الذآاء االصطناعى       الذآاء االصطناعى        ” ”Elaine RichElaine Rich  ريتش ريتش   إيلين   إيلين   
". ". توجيه الحاسب ألداء أشياء يؤديها اإلنسان بطريقة أفضل       توجيه الحاسب ألداء أشياء يؤديها اإلنسان بطريقة أفضل       

إن هدف الذآاء االصطناعي هو بناء         إن هدف الذآاء االصطناعي هو بناء         ""Nils NilssonNils Nilsson نيلسون     نيلسون    نيلز  نيلز      
"  "  آالت قادرة على القيام بالمهام التي تتطلب الذآاء البشرى                   آالت قادرة على القيام بالمهام التي تتطلب الذآاء البشرى                   

الذآاء االصطناعي هو اسم      الذآاء االصطناعي هو اسم      ""  ””   MichieMichieDonald Donald    ميتشى ميتشى   دونالد   دونالد     
مهذب يطلق على نطاق المشاآل التي يصعب حلها إال باستخدام              مهذب يطلق على نطاق المشاآل التي يصعب حلها إال باستخدام              

" . " . الحاسب الحاسب 
قدرة الحاسب اآللى     قدرة الحاسب اآللى     هو هو    FeigenbaumFeigenbaumEdward Edward  فيجنبوم   فيجنبوم   ادوارد ادوارد   

على أداء مهام أو سلوآيات يوصف اإلنسان بالذآاء عندما يؤديها وأن                    على أداء مهام أو سلوآيات يوصف اإلنسان بالذآاء عندما يؤديها وأن                    
هدف األبحاث في مجال الذآاء االصطناعي هو بناء برمجيات قادرة على                هدف األبحاث في مجال الذآاء االصطناعي هو بناء برمجيات قادرة على                

" . " . أداء مثل هذه المهام    أداء مثل هذه المهام    



الذآاء الصناعى       الذآاء الصناعى         ما هو ما هو 

هو العلم القادر على هو العلم القادر على " "    MinskyMinskyMarvin Marvin منسكى منسكىمارفنمارفن
بناء آالت تؤدى مهاما تتطلب قدرًا من الذآاء البشرى عندما  بناء آالت تؤدى مهاما تتطلب قدرًا من الذآاء البشرى عندما  

" " يقوم بها اإلنسان يقوم بها اإلنسان 
فى توصيفه للذآاء االصطناعي  فى توصيفه للذآاء االصطناعي   WeikWeikMartin Martin  ويكويكمارتن مارتن   

بقدرة اآللة على القيام بالمهام التي تحتاج للذآاء البشرى عند بقدرة اآللة على القيام بالمهام التي تحتاج للذآاء البشرى عند 
أدائها مثل االستنتاج المنطقي والتعليم والقدرة على التعديل  أدائها مثل االستنتاج المنطقي والتعليم والقدرة على التعديل  
" " والمالحظة والتالؤم مع القيود التى يفرضها الوسط المحيطوالمالحظة والتالؤم مع القيود التى يفرضها الوسط المحيط



الذآاء اإلنساني      الذآاء اإلنساني      

 الذآاء على أنه قدرة       الذآاء على أنه قدرة      ايفانز    ايفانز    يعرف العالم األمريكى آريستوفر           يعرف العالم األمريكى آريستوفر           
وآلما   وآلما   . . اإلنسان على التالؤم مع المتغيرات التى يتفاعل معها          اإلنسان على التالؤم مع المتغيرات التى يتفاعل معها          

: : زادت قدرة اإلنسان على هذا التالؤم آلما آان أآثر ذآاء            زادت قدرة اإلنسان على هذا التالؤم آلما آان أآثر ذآاء            



: : خاصة خاصة الالقدرات الذآاء اإلنساني  قدرات الذآاء اإلنساني  
اآتساب المعلومات والتعلم والفهم من خالل الممارسة الفعلية    اآتساب المعلومات والتعلم والفهم من خالل الممارسة الفعلية    ––

والتطبيق العلمي والخبرة المكتسبة والتطبيق العلمي والخبرة المكتسبة 
 فهم وتحليل المواقف الغامضة وغير التقليدية باستخدام االستنتاج     فهم وتحليل المواقف الغامضة وغير التقليدية باستخدام االستنتاج    ––

المنطقي المنطقي 
استخالص نتائج مفيدة من مواقف مبهمة أو متداخلة وآذلك القدرة       استخالص نتائج مفيدة من مواقف مبهمة أو متداخلة وآذلك القدرة       ––

..على ربطها بالمواقف المتشابهة   على ربطها بالمواقف المتشابهة   
اآتشاف األخطاء وتصحيحها وصوال إلى تحسين األداء في   اآتشاف األخطاء وتصحيحها وصوال إلى تحسين األداء في   ––

..المستقبلالمستقبل



: : خاصة خاصة الالقدرات الذآاء اإلنساني  قدرات الذآاء اإلنساني  
ة   ة    في حل المشاآل والقضايا جنبًا إلى جنب مع خبر     في حل المشاآل والقضايا جنبًا إلى جنب مع خبر    ةةكتسبكتسبلملمالمعرفة ا المعرفة ا استخدام استخدام ––

.. في الحياة وتقديره للمواقف    في الحياة وتقديره للمواقف   االنساناالنسان
وذلك   وذلك   استنباط القوانين العامة من األمثلة المحدودة ومعرفة جوهر األشياء        استنباط القوانين العامة من األمثلة المحدودة ومعرفة جوهر األشياء        ––

. . بالتمييز بين أنواع المعلومات المختلفةبالتمييز بين أنواع المعلومات المختلفة
شكلة  شكلة  اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على اإلدراك الحسي والعقلي لجوانب الم    اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على اإلدراك الحسي والعقلي لجوانب الم    ––

شودة   شودة   واالحتماالت الواردة ونتائج آل هذه االحتماالت ومعرفة النتائج المن       واالحتماالت الواردة ونتائج آل هذه االحتماالت ومعرفة النتائج المن       
. . وأفضل القرارات التي تؤدى إلى تحقيق هذه النتائج       وأفضل القرارات التي تؤدى إلى تحقيق هذه النتائج       

مقيدا   مقيدا   االستجابة بمرونة تامة وسرعة لمختلف المواقف بمعنى أن اإلنسان ليس    االستجابة بمرونة تامة وسرعة لمختلف المواقف بمعنى أن اإلنسان ليس    ––
ن ن بإتباع سلوك معين عند تعرضه لنفس الموقف بطريقة تكرارية متشابهة أل      بإتباع سلوك معين عند تعرضه لنفس الموقف بطريقة تكرارية متشابهة أل      

. . ذلك يعد سلوآا آليا ونمطيا وليس سلوآا ذآيا   ذلك يعد سلوآا آليا ونمطيا وليس سلوآا ذآيا   



: : خاصة خاصة الالقدرات الذآاء اإلنساني  قدرات الذآاء اإلنساني  
وهو ما يعرف بالبرمجة الذاتية   وهو ما يعرف بالبرمجة الذاتية     AdaptationAdaptationالتالؤم البشرى    التالؤم البشرى    ––

SelfSelf--ProgrammingProgramming      بمعنى قدرة اإلنسان على اآتساب       ، بمعنى قدرة اإلنسان على اآتساب ، 
. . مهارة جديدة تضاف إلى مجموعة المهارات التى يتميز بها    مهارة جديدة تضاف إلى مجموعة المهارات التى يتميز بها    

مواقف ومجاالت جديدة للتعرف على    مواقف ومجاالت جديدة للتعرف على    للنقل التجربة والخبرة الذاتية نقل التجربة والخبرة الذاتية ––
  ..أوجه التشابه في هذه المواقف والتعامل معها   أوجه التشابه في هذه المواقف والتعامل معها   



سمات نظم الذآاء االصطناعى          سمات نظم الذآاء االصطناعى          

::أهم السمات المشترآة  فى نظم الذآاء االصطناعى           أهم السمات المشترآة  فى نظم الذآاء االصطناعى           
 Symbolic Representation Symbolic Representationالتمثيل الرمزى  التمثيل الرمزى  ––
Symbolic Symbolic ProcssingProcssing    المرمزة  المرمزة  المعالجة   المعالجة   ––
HeuristicsHeuristicsالحدس   الحدس   ––
InferenceInference            اإلستداللاإلستدالل––
 Knowledge Representation Knowledge Representationتمثيل المعرفة  تمثيل المعرفة  ––
 InIn--complete or complete orالتعامل مع البيانات غير الكاملة أو المتضاربة   التعامل مع البيانات غير الكاملة أو المتضاربة   ––

Confection Data Confection Data 
The ability to learnThe ability to learnالقدرة على التعلم القدرة على التعلم ––
Ability to understandAbility to understand:  :  القدرة على الفهمالقدرة على الفهم––



التمثيل الرمزىالتمثيل الرمزى
Symbolic Representation Symbolic Representation 

تستخدم برامج الذآاء االصطناعى رموزًا غير رقمية وهى فى        تستخدم برامج الذآاء االصطناعى رموزًا غير رقمية وهى فى        
هذا تشكل نقضًا لفكرة أن الحاسب ال يستطيع أن يتناول سوى        هذا تشكل نقضًا لفكرة أن الحاسب ال يستطيع أن يتناول سوى        

األرقام ،    األرقام ،    
على المستوى القاعدى يتكون الحاسب من أجهزة ثنائية           على المستوى القاعدى يتكون الحاسب من أجهزة ثنائية           

binary devicesbinary devices     ال يمكن لها أن تتخذ إال أحد وضعين   ، ال يمكن لها أن تتخذ إال أحد وضعين ،
" . " .  أو صفر   أو صفر  11 "  " بـبـاتفق على أن يرمز لها   اتفق على أن يرمز لها   

 أدى اختيار هذين الرمزين إلى انتشار الفكرة القائلة إن الحاسب                   أدى اختيار هذين الرمزين إلى انتشار الفكرة القائلة إن الحاسب                  
". ". نعم أو ال نعم أو ال ""ال يستطيع أن يتفهم سوى ال يستطيع أن يتفهم سوى 



التمثيل الرمزىالتمثيل الرمزى
Symbolic Representation Symbolic Representation 

  neuronsneurons مستوى الخاليا العصيبة       مستوى الخاليا العصيبة      علىعلىإذا نظرنا لإلنسان    إذا نظرنا لإلنسان    
 أن الفهم اإلنسانى يعتمد أيضًا على الوضع الثنائى مما يشير            أن الفهم اإلنسانى يعتمد أيضًا على الوضع الثنائى مما يشير           نجدنجد

إلى إمكانية التعبير عن األفكار والتصورات والمفاهيم البالغة                     إلى إمكانية التعبير عن األفكار والتصورات والمفاهيم البالغة                     
التعقيد واتخاذ القرارات بتشكيالت متطورة من هذه األوضاع أو            التعقيد واتخاذ القرارات بتشكيالت متطورة من هذه األوضاع أو            

. . الحاالت الثنائية        الحاالت الثنائية        
 هذه اإلمكانية تجعل محاآاة عملية اتخاذ القرارات بواسطة              هذه اإلمكانية تجعل محاآاة عملية اتخاذ القرارات بواسطة             

..الحاسبات ممكنا    الحاسبات ممكنا    



Symbolic Symbolic ProcssingProcssing    المرمزة  المرمزة  المعالجة   المعالجة   

.  .  عادة للحصول على عالقات لها معنى          عادة للحصول على عالقات لها معنى            SymbolsSymbolsتستخدم الرموز  تستخدم الرموز  
  مرمزةمرمزةآيب آيب عند تمثيل هذه العالقات فى برامج الذآاء االصطناعى تكون فى شكل ترا               عند تمثيل هذه العالقات فى برامج الذآاء االصطناعى تكون فى شكل ترا               

Symbolic StructuresSymbolic Structures .  . 
لرموز لينتح عنها  لرموز لينتح عنها  عند تناول مشكلة لحلها يقوم برنامج الذآاء االصطناعى بمعالجة هذه ا            عند تناول مشكلة لحلها يقوم برنامج الذآاء االصطناعى بمعالجة هذه ا            

. . معلومات يتم تمثيلها  معلومات يتم تمثيلها  
تمثل خطوات مرتبة   تمثل خطوات مرتبة   " " AlgorithmsAlgorithmsخوارزميات   خوارزميات   ""يتم معالجة هذه الرموز باستخدام       يتم معالجة هذه الرموز باستخدام       

ومحددة ببداية ونهاية  ومحددة ببداية ونهاية  
ل البعد عن المنهج    ل البعد عن المنهج    تساعد هذه الخوارزميات فى الحل بطريقة غير تقليدية قد تكون بعيدة آ       تساعد هذه الخوارزميات فى الحل بطريقة غير تقليدية قد تكون بعيدة آ       

البشرى فى الوصول الى الحل    البشرى فى الوصول الى الحل    



HeuristicsHeuristicsالحدس    الحدس    

معالجتها، فهى فى العادة ليس لها           معالجتها، فهى فى العادة ليس لها           التى يتم  التى يتم  تحدد نوعية المشاآل    تحدد نوعية المشاآل    
. . حل خوارزمى معروف حل خوارزمى معروف 

حل حل ((نعنى بذلك عدم وجود سلسلة من الخطوات المحددة        نعنى بذلك عدم وجود سلسلة من الخطوات المحددة        
 التى يؤدى اتباعها إلى ضمان الوصول إلى حل          التى يؤدى اتباعها إلى ضمان الوصول إلى حل         ))خوارزمىخوارزمى
. . للمسألة     للمسألة     

فال بد إذن من االلتجاء إلى الحدس واالجتهاد المنطقى ، أى إلى            فال بد إذن من االلتجاء إلى الحدس واالجتهاد المنطقى ، أى إلى            
. . الطرق غير المنهجية والتى ال ضمان لنجاحها         الطرق غير المنهجية والتى ال ضمان لنجاحها         



HeuristicsHeuristicsالحدس    الحدس    

ويتمثل هذا فى ويتمثل هذا فى . . الحدس هو التوقع المبنى على الخبرة التجريبية         الحدس هو التوقع المبنى على الخبرة التجريبية         
اختيار إحدى طرق الحل التى تبدو مالئمة مع إبقاء الفرصة فى             اختيار إحدى طرق الحل التى تبدو مالئمة مع إبقاء الفرصة فى             

نفس الوقت للتغيير إلى طرق أخرى فى حالة عدم توصل      نفس الوقت للتغيير إلى طرق أخرى فى حالة عدم توصل      
.  .  الطريقة األولى إلى الحل المنشود فى وقت مناسب         الطريقة األولى إلى الحل المنشود فى وقت مناسب         

يحاول الذآاء االصطناعى محاآاة الحدس الذى يشكل عنصر ا            يحاول الذآاء االصطناعى محاآاة الحدس الذى يشكل عنصر ا            
  المرمزة  المرمزة  هاما من عناصر الذآاء عند اإلنسان مستعينا بالمعالجة            هاما من عناصر الذآاء عند اإلنسان مستعينا بالمعالجة            

..للمعلومات وليس بأسلوب المعالجة العددية             للمعلومات وليس بأسلوب المعالجة العددية             



InferenceInference                اإلستدالل  اإلستدالل  

االستدالل هو أحد عمليات االستنتاج المنطقى فمثال عندما تنظر      االستدالل هو أحد عمليات االستنتاج المنطقى فمثال عندما تنظر      
من النافذة لتجدها مظلمة فأنك  تستدل من ذلك على أن الليل قد          من النافذة لتجدها مظلمة فأنك  تستدل من ذلك على أن الليل قد          

وبالرغم من أننا ال يمكننا رؤية الليل إال أن أثره ساعدك        وبالرغم من أننا ال يمكننا رؤية الليل إال أن أثره ساعدك        .  .  حلحل
على الوصول إلى استنتاج منطقى ساعدك على تقدير الوقت        على الوصول إلى استنتاج منطقى ساعدك على تقدير الوقت        

. . مثالمثال
 اآلالت القدرة على القيام        اآلالت القدرة على القيام       علىإآساب   علىإآساب   الذآاء االصطناعى قادر        الذآاء االصطناعى قادر        

بعمليات االستدالل بأساليب عديدة       بعمليات االستدالل بأساليب عديدة       



InferenceInference                اإلستدالل  اإلستدالل  

وهو اسلوب    وهو اسلوب     .  . Pattern MatchingPattern Matching أسلوب مطابقة الصور     أسلوب مطابقة الصور     هذه هذهأهمأهم
ة ة مشابه للطريقة المتبعة فى اختبار قوة المالحظة عند األطفال فى مرحل       مشابه للطريقة المتبعة فى اختبار قوة المالحظة عند األطفال فى مرحل       

فالصور المعروضة يتم مطابقتها بالصورة األصلية الستنتاج أيهم    فالصور المعروضة يتم مطابقتها بالصورة األصلية الستنتاج أيهم    . . الحضانة الحضانة 
..الذى بطابقها الذى بطابقها 

 وهذا هو أسلوب الذآاء االصطناعى فى التعرف على الصورة حتى يمكن      وهذا هو أسلوب الذآاء االصطناعى فى التعرف على الصورة حتى يمكن     
وصف األشياء آو األحداث أو العمليات عن طريق خصائصها النوعية          وصف األشياء آو األحداث أو العمليات عن طريق خصائصها النوعية          

. . والمنطقية  والمنطقية  
فمثال عندما تعرض صورة ما على الحاسب فإنه بطابقها مع الصور التى       فمثال عندما تعرض صورة ما على الحاسب فإنه بطابقها مع الصور التى       

ــ       ــ      يختزنها ويحاول عن طريق بعض العمليـــات الحسابية والمنطقية التع ـرف  ـرف  يختزنها ويحاول عن طريق بعض العمليـــات الحسابية والمنطقية التع
..عليهاعليها



Knowledge RepresentationKnowledge Representationتمثيل المعرفة تمثيل المعرفة 

 فى أن بها  فى أن بها األخرى األخرى برامج برامج ال ال تختلف برامج الذآاء االصطناعى عن        تختلف برامج الذآاء االصطناعى عن        
" " تمثيل للمعرفة   تمثيل للمعرفة   " " 

هى تعبر عن تطابق بين العالم الخارجى والعمليات االستداللية              هى تعبر عن تطابق بين العالم الخارجى والعمليات االستداللية              
. . الرمزية بالحاسب      الرمزية بالحاسب      



Knowledge RepresentationKnowledge Representationتمثيل المعرفة تمثيل المعرفة 

يمكن فهم تمثيل المعرفة هذا بيسر ألنه عادًة ال يستخدم رموزًا    يمكن فهم تمثيل المعرفة هذا بيسر ألنه عادًة ال يستخدم رموزًا    
فقد يستخدم أحد برامج تشخيص مشاآل الحاسب    فقد يستخدم أحد برامج تشخيص مشاآل الحاسب    . . رقمية رقمية 

System Diagnosis System Diagnosis             القاعدة التالية فى تشخيص حالة          القاعدة التالية فى تشخيص حالة
::الحاسب   الحاسب   

إذا آانت هناك مشكلة فى قراءة أجزاء من القرص الصلب أو الكتابة     إذا آانت هناك مشكلة فى قراءة أجزاء من القرص الصلب أو الكتابة      " "––
إليها ، فإن هناك احتماًال قويًا بأن هناك تلف مادى فى واحد من        إليها ، فإن هناك احتماًال قويًا بأن هناك تلف مادى فى واحد من        

. . األقراص المغناطيسية التى يحتويها   األقراص المغناطيسية التى يحتويها   
يكون التعبير عن هذه القاعدة فى الذآاء االصطناعى بوضوح             يكون التعبير عن هذه القاعدة فى الذآاء االصطناعى بوضوح             
وإيجاز وبلغة أقرب  إلى لغتنا الطبيعية ، وليس بلغة الحاسب            وإيجاز وبلغة أقرب  إلى لغتنا الطبيعية ، وليس بلغة الحاسب            

وهو ما يتطلب إضافة جداول آثيرة ومتعددة للتعبير عن العالقة             وهو ما يتطلب إضافة جداول آثيرة ومتعددة للتعبير عن العالقة             
..األعراض والمشاآل التى يحتمل أن تسببها     األعراض والمشاآل التى يحتمل أن تسببها       بين بين 



البيانات غير الكاملة أو المتضاربة              البيانات غير الكاملة أو المتضاربة              
  InIn--complete or Confection Datacomplete or Confection Data

 قدرتها على التوصل لحل المسائل حتى فى حالة عدم     قدرتها على التوصل لحل المسائل حتى فى حالة عدم    هىهىالسمة الرابعة   السمة الرابعة   
. . توفر جميع البيانات الالزمة وقت الحاجة التخاذ القرار        توفر جميع البيانات الالزمة وقت الحاجة التخاذ القرار        

 فى الطب حين ال تكون نتائج التحاليل جاهزة وحالة المريض ال تسمح        فى الطب حين ال تكون نتائج التحاليل جاهزة وحالة المريض ال تسمح       
التى التى باالنتظار وال يستطيع الطبيب فى هذه الحالة انتظار نتائج التحاليل     باالنتظار وال يستطيع الطبيب فى هذه الحالة انتظار نتائج التحاليل     

. . سيستفيد منها بالتأآيد ويضطر إلى اتخاذ قرار سريع    سيستفيد منها بالتأآيد ويضطر إلى اتخاذ قرار سريع    
أيضا قدرة برامج الذآاء االصطناعى على التعامل مع بيانات قد    أيضا قدرة برامج الذآاء االصطناعى على التعامل مع بيانات قد    هنا هنا يندرج يندرج 

يناقض بعضها بعضًا ، وهذا ما نسميه البيانات المتناقضة ونعنى بها   يناقض بعضها بعضًا ، وهذا ما نسميه البيانات المتناقضة ونعنى بها   
. . ببساطة تلك البيانات التى يشوبها بعض األخطاء     ببساطة تلك البيانات التى يشوبها بعض األخطاء     



The ability to learnThe ability to learnالقدرة على التعلم       القدرة على التعلم       

أحد معايير السلوك     أحد معايير السلوك     " " القدرة على التعلم من األخطاء        القدرة على التعلم من األخطاء        " " تمثل تمثل 
المتسم بالذآاء وتؤدى إلى تحسين األداء نتيجة االستفادة من           المتسم بالذآاء وتؤدى إلى تحسين األداء نتيجة االستفادة من           

. . األخطاء السابقة     األخطاء السابقة     
 لو طبقنا هذا المعيار بحذافيره تمامًا لما وجدنا من البشر سوى              لو طبقنا هذا المعيار بحذافيره تمامًا لما وجدنا من البشر سوى             

. . عدد قليل ممن يمكن ، يعتبروا أذآياء    عدد قليل ممن يمكن ، يعتبروا أذآياء    
ترتبط هذه الملكة بالقدرة على التعليم باستطاعة استشراف                ترتبط هذه الملكة بالقدرة على التعليم باستطاعة استشراف                

التماثل فى األشياء والقضايا والتوصل من الجزئيات إلى                التماثل فى األشياء والقضايا والتوصل من الجزئيات إلى                
. . د المعلومات غير المناسبة        د المعلومات غير المناسبة        ااواستبع واستبع العموميات    العموميات    



The ability to learnThe ability to learnالقدرة على التعلم       القدرة على التعلم       

يجد الباحثون فى علم الذآاء االصطناعى صعوبة فى تحديد           يجد الباحثون فى علم الذآاء االصطناعى صعوبة فى تحديد           
الحاالت التى يكون التعميم فيها جائزًا وإدراك األحوال التى ال              الحاالت التى يكون التعميم فيها جائزًا وإدراك األحوال التى ال              

. . يصح فيها التعميم    يصح فيها التعميم    
 يجدون نفس القدر من الصعوبة فى تحديد السياق الذى يكون            يجدون نفس القدر من الصعوبة فى تحديد السياق الذى يكون           وو

فى إطاره صحيحًا   فى إطاره صحيحًا      analogy analogyالتماثل    التماثل    
وجد باحثو الذآاء االصطناعى فى قدرة اإلنسان على استبعاد         وجد باحثو الذآاء االصطناعى فى قدرة اإلنسان على استبعاد         

المعلومات غير المناسبة مشكلة دقيقة للغاية ، ذلك أن من            المعلومات غير المناسبة مشكلة دقيقة للغاية ، ذلك أن من            
المميزات الهائلة للحاسب ، والتى جعلته مفيدًا فى أغراض           المميزات الهائلة للحاسب ، والتى جعلته مفيدًا فى أغراض           
عديدة هى أنه بخالف العقل اإلنسانى قادر على عدم نسيان       عديدة هى أنه بخالف العقل اإلنسانى قادر على عدم نسيان       

..األشياء   األشياء   



Ability to understandAbility to understand:  :  القدرة على الفهم      القدرة على الفهم      

درجات الفهم    درجات الفهم    هناك عدد من  المعايير التى تعكس آل منها إحدى       هناك عدد من  المعايير التى تعكس آل منها إحدى       
. . القدرة على إجابة األسئلة بطرقة مالئمة      القدرة على إجابة األسئلة بطرقة مالئمة      المتعددة  ومن هذه،     المتعددة  ومن هذه،     

" " آون اإلجابة مالئمة  آون اإلجابة مالئمة  " " قوة هذا المعيار تكمن طبعًا فى تطلب     قوة هذا المعيار تكمن طبعًا فى تطلب     
وبينما ال يمكن تعريف ذلك بشكل محدد تمامًا ، فإنه يمكن   وبينما ال يمكن تعريف ذلك بشكل محدد تمامًا ، فإنه يمكن   

. . التعرف على درجات مختلفة من المالءمة         التعرف على درجات مختلفة من المالءمة         
" " هل  االسكندرية هى عاصمة مصر؟  هل  االسكندرية هى عاصمة مصر؟  ""فإذا وجهنا السؤال التالى         فإذا وجهنا السؤال التالى         

ال ، إنها  ال ، إنها  " " تكون مالئمة ، ولكن  تكون مالئمة ، ولكن  " " الال""فإن اإلجابة البسيطة    فإن اإلجابة البسيطة    
" " أو ال ، االسكندرية هى اآبر المدن بعد القاهرة         أو ال ، االسكندرية هى اآبر المدن بعد القاهرة         " " القاهرة      القاهرة      

. . تكون أآثر مالءمة تكون أآثر مالءمة 



Ability to understandAbility to understand:  :  القدرة على الفهم      القدرة على الفهم      

هناك معيار آخر هو القدرة على إعادة صياغة العبارات ، شارحًا             هناك معيار آخر هو القدرة على إعادة صياغة العبارات ، شارحًا             
وآذلك القدرة على استنتاج النتائج          وآذلك القدرة على استنتاج النتائج          . . معناها بطريقة أخرى    معناها بطريقة أخرى    
إن إحدى المكونات الهامة لقدرتنا على        إن إحدى المكونات الهامة لقدرتنا على        . . المحتملة ، أو الممكنة    المحتملة ، أو الممكنة    

الفهم هى إدراآنا أنه يمكن اإلشارة إلى نفس الشيء أو الشخص             الفهم هى إدراآنا أنه يمكن اإلشارة إلى نفس الشيء أو الشخص             
بعدة طرق ، آما يحدث عندما يستبدل اسم شخص أو مجموعة    بعدة طرق ، آما يحدث عندما يستبدل اسم شخص أو مجموعة    

. . بضمير بضمير 
يتطلب إيجاد المرجع الصحيح فى بعض األحيان قدرًا آبيرًا من        يتطلب إيجاد المرجع الصحيح فى بعض األحيان قدرًا آبيرًا من        

..المعرفة أو االستدالل    المعرفة أو االستدالل    



حل المشكلة باستخدام نظم الذآاء االصطناعي      حل المشكلة باستخدام نظم الذآاء االصطناعي      

تهتم التقنيات التطبيقية للذآاء االصطناعي بعمليات البحث                 تهتم التقنيات التطبيقية للذآاء االصطناعي بعمليات البحث                 
والتقييم لحل أي مشكلة بهدف زيادة سرعة وآلية تنفيذ هذه       والتقييم لحل أي مشكلة بهدف زيادة سرعة وآلية تنفيذ هذه       

العمليات بقدر اإلمكان         العمليات بقدر اإلمكان         
هناك العديد من آليات وطرق البحث المتاحة والمتعارف عليها              هناك العديد من آليات وطرق البحث المتاحة والمتعارف عليها              

ويمكن استخدام إحداها بواسطة الحاسب       ويمكن استخدام إحداها بواسطة الحاسب       
:: إلى  إلى  الطرق    الطرق   تنقسمتنقسم

 وتسمي الطرق     وتسمي الطرق    OptimizationOptimizationمثل طرق األمثلة    مثل طرق األمثلة    FormalFormalشكلي شكلي ––
    Blind SearchBlind Search وطرق البحث األعمى     وطرق البحث األعمى    AnalyticalAnalyticalالتحليلية   التحليلية   

  HeuristicsHeuristicsوطرق الحدس      وطرق الحدس      
IntuitionIntuition يعتمد على اإلدراك التلقائي   يعتمد على اإلدراك التلقائي  InformalInformalغير شكلي  غير شكلي  ––



OptimizationOptimization  األمثلية  األمثلية  طريقة طريقة 

تهدف هذه الطريقة إلى محاولة الحصول على أفضل الحلول            تهدف هذه الطريقة إلى محاولة الحصول على أفضل الحلول            
 المشكلة باستخدام أنماط رياضية تحدد            المشكلة باستخدام أنماط رياضية تحدد           نمذجةنمذجةالممكنة عن طريق    الممكنة عن طريق    

نطاق المشكلة ومتغيراتها وصفاتها المميزة ثم تتم عملية            نطاق المشكلة ومتغيراتها وصفاتها المميزة ثم تتم عملية            
 Step Step  العتبية   العتبية   التحقيق األمثل باستخدام طريقة الدالة             التحقيق األمثل باستخدام طريقة الدالة             

FormulaFormula       خطوةخطوة أو باستخدام خوارزمية تقوم بالبحث خطوة        أو باستخدام خوارزمية تقوم بالبحث خطوة  
ثم توليد الحلول واختبارها وتحسينها وتستخدم طريقة التحقيق          ثم توليد الحلول واختبارها وتحسينها وتستخدم طريقة التحقيق          
األمثل بطريقة مكثفة في تقنيات الذآاء االصطناعي مثل بحوث           األمثل بطريقة مكثفة في تقنيات الذآاء االصطناعي مثل بحوث           

. .  والرياضة التطبيقية       والرياضة التطبيقية      Operation ResearchOperation Researchالعمليات        العمليات        
  



 Blind Blindالبحث األعمى أو العشوائي  البحث األعمى أو العشوائي  
SearchSearch

قبل إجراء عمليات البحث عن حل معين يكون هناك تصور عام     قبل إجراء عمليات البحث عن حل معين يكون هناك تصور عام     
 يرجى تحقيقه    يرجى تحقيقه   GoalGoalلهذا الحل يمثل هدفا     لهذا الحل يمثل هدفا     

على سبيل المثال عند محاولة إقرار تقديم قرض ما لشخص معين          على سبيل المثال عند محاولة إقرار تقديم قرض ما لشخص معين          
والخطوات الممكنة والتي تبدأ من الظروف الشروط االبتدائية         والخطوات الممكنة والتي تبدأ من الظروف الشروط االبتدائية         

Initial ConditionsInitial Conditions    وتنتهي بتحقيق الهدف تسمي خطوات     وتنتهي بتحقيق الهدف تسمي خطوات 
 وعملية حل المشكلة تتم بالبحث في        وعملية حل المشكلة تتم بالبحث في       Search StepsSearch Stepsالبحث   البحث   

. . نطاق الحلول الممكنة وليس خارجه       نطاق الحلول الممكنة وليس خارجه       



 Blind Blindالبحث األعمى أو العشوائي  البحث األعمى أو العشوائي  
SearchSearch

  AlternativesAlternativesوتقوم طريقة البحث األعمى بفحص البدائل      وتقوم طريقة البحث األعمى بفحص البدائل      
 المتعلقة بظروف الحل سواء آانت عملية         المتعلقة بظروف الحل سواء آانت عملية        EventsEventsواألحداث  واألحداث  

  PartialPartial أو جزئية   أو جزئية  CompleteCompleteالبحث شاملة    البحث شاملة    
 غير موجهة  غير موجهة ArbitraryArbitraryهذه العملية تتم في مسارات اختيارية      هذه العملية تتم في مسارات اختيارية      

ولهذا تتطلب وقتا آبيرا وسعة تخزينية عالية للحاسب المستخدم        ولهذا تتطلب وقتا آبيرا وسعة تخزينية عالية للحاسب المستخدم        
لذلك فهي غير عملية عند استخدامها في محاولة حل مشكلة      لذلك فهي غير عملية عند استخدامها في محاولة حل مشكلة      

آبيرة نظرا لضخامة عدد الحلول المطلوب اختبارها قبل عملية               آبيرة نظرا لضخامة عدد الحلول المطلوب اختبارها قبل عملية               
  ..االختبار النهائية      االختبار النهائية      


