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انًحبضشح األونً

انزكبء انصُعي
))Artificial Intelligent

إعذاد
انذكزىس انًهُذط فشاط انضيٍ
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الكلمات المفتاحية
الذكاء  ,المعرفة  ,الذكاء الصنعي  ,ليسب  ,برولىغ  ,تمثيل  ,مرونة  ,تحكم .
Intelligent , knowledge , , Artificial intelligent , A. I. , lisp , prolog ,
representation , flexibility , control .
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يمذيخ
يهذف عهى انزكبء االصطُبعي إنى فهى طجيعخ انزكبء اإلَغبَي عٍ طشيك عًم ثشايظ نهحبعت
اآلني لبدسح عهً يحبكبح انغهىن اإلَغبَي و رزغى ثبنزكبء .
ٔرؼًُ لذسح ثشَبيظ انحبعت عهً حم يغأنخ يب أو ارخبر لشاس في يىلف يب ثُبء عهً وصف
نهزا انًىلف .
رزصف انًغبئم انزً ٌزُبٔنٓب انزكبء االططُبػً ثصعىثخ انزىصم انً انحم األيضم ٔ رنك ألٌ
عذد االحزًبالد انزً ٌدت انُظش كٍٓب كجيش عذا نذسخخ أَّ ال ًٌكٍ انزٕطم إنى انحم األيثم  ,إٌ
ٔخذ  ,ثؼًهٍبد انجحث انًجبشش ألٌ عًهيخ انجحش رأخز ولزب طىيال عذا أو ألَهب رزطهت راكشح
كجيشح عذا رلٕم عؼخ راكشح انحبعت أٔ اإلَغبٌ .
إٌّ انزّكبء ) (Intelligenceؿٍش انًعشفخ ) ،(Knowledgeكؼُذيب ركٌٕ انًعشفخ (يغًىعخ
انحمبئك وانمىاعذ يضالً) يزبحخ الثٍٍُ كإٌّ انفبسق في انمذسح عهً رعهّى هزِ انًعشفخ أو انفبسق
في انحصيهخ انُبعًخ عٍ اعزخذايهب يًضم انزكبء .
ًٌكٍ رعشيف انزكبء يٍ ٔخٓخ َظش ػهى انُلظ ثأَّ انمذسح انكهيخ نهعًم ثشكم هبدف وانزفكيش
ثشكم عمالَي وانزعبيم انفعّبل يع انجيئخ .
خصبئص انزكبء :
•
•
•
•
•
•

انمذسح عهً انزّعهى يٍ انزّغشثخ أو انخجشح.
انمذسح عهً رطجيك انًعشفخ انًكزغجخ.
انزّعبيم يع انحبالد انًعمّذح.
حمّ انًشكالد .
رًييض يب هى يهى عًب هى ألمّ أهًيّخ في كمّ حبنخ.
سدّ انفعم انغّشيع وانذّليك في انحبنخ انغذيذح.

انزكبء االصطُبعي
• إٌ انزكبء االططُبػً رزىيظ نعًهيخ طىيهخ ثذأد يٍ االهزًبو ثـ :
 إحالل اآلنخ (انزكُىنىعيب) يحم اإلَغبٌ في األعًبل انيذويخ .
 إحالل اآلنخ يحم اإلَغبٌ في األعًبل انزهُيخ .
عىاَت انمصىس في يحبوالد رطجيك AI
أوالً :انزشكيض انشذيذ عهً انغبَت انششيذ يٍ انزكبء اإلَغبَي .
ْٕٔ انزي ًٌكٍ رحٌٕهّ إنى أَظًخ خجيشح لبئًخ عهً انًُبرط وانمىاعذ ٔ ,حزى كً ْزا اندبَت
كإَّ يشكض عهً انجيبَبد – انًعهىيبد انزي رغغذ انًعشفخ انصشيحخ (ًْٔ كً أحغٍ انحبالد ال
رًضم عىي  %33يٍ يعشفخ اإلَغبٌ) نزظم خٕاَت أعبعٍخ يٍ انًؼشكخ انؼًٍُخ خبسج ْزا
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االْزًبو نظؼٕثخ رحٌٕهٓب إنى هٕاػذ ٔثشايح ًٌكٍ اعزخذايٓب كً أَظًخ خجٍشح أٔ ؿٍشْب يٍ
أعبنٍت ٔرطجٍوبد انزكبء انظُبػً.
صبَيب :رطجيمبد انزكبء انصُبعي انًخزهفخ ال رًضّم كمّ انمذساد انزي يزغهًّ يٍ خالنهب انزكبء
اإلَغبَي وخبصخ انمذساد انخاللخ عهً إيغبد انحهىل انغذيذح ٔانزً ال رٕخذ كً انًؼشكخ أٔ
انًًبسعبد انحبنٍخْٔ ،زا ٌؼًُ أٌ األَظًخ انخجيشح رحبكي انًعشفخ انحبنيخ نهخجيش اإلَغبَي
انًىدعخ في لبعذح انًعشفخ ونكُهب ال رأري ثبنًعشفخ انغذيذح.
صبنضبً :إٌ انًمبسَخ ثيٍ لذساد انزكبء اإلَغبَي ويحبكبح انزكبء انصُبعي نهب يكشف عٍ أٌ
األونً ال صانذ أكجش يٍ انضبَيخ.
اندذٔل انزبنً ٌٕػّح أثؼبد يٍ يوبسَخ انزكبء اإلَغبًَ ٔانظُبػً :
انخظبئض

انطجٍؼً
(انجشش)

االططُبػً
(اَنخ)

 -انوذسح ػهى اعزخذاو انحٕاط ٔانؼٌٍٕ ،األراٌ ،انهًظ ،انشى

ػبنٍخ

يُخلؼخ

 -انوذسح ػهى اٌ ركٌٕ خالهب ٔرخٍهٍب

ػبنٍخ

يُخلؼخ

 -انوذسح ػهى انزؼهى يٍ انخجشح

ػبنٍخ

يُخلؼخ

 -انوذسح ػهى انزكٍق

ػبنٍخ

يُخلؼخ

 -انوذسح ػهى رحًم ركهلخ اكزغبة انزكبء

ػبنٍخ

يُخلؼخ

انوذسح ػهى اعزخذاو يظبدس يخزهلخ نهًؼهٕيبد

ػبنٍخ

يُخلؼخ

انوذسح ػهى اكزغبة يوذاس كجٍش يٍ انًؼهٕيبد انخبسخٍخ

ػبنٍخ

ػبنٍخ

انوذسح ػهى انوٍبو ثبنحغبثبد انًؼوذح

يُخلؼخ

ػبنٍخ

انوذسح ػهى َوم انًؼهٕيبد

يُخلؼخ

ػبنٍخ

انوذسح ػهى انوٍبو ثغهغهخ يٍ انحغبثبد ثغشػخ ٔدهخ

يُخلؼخ

ػبنٍخ
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أعجبة االهزًبو ثبنزكبء انصُّبعي
.1

.2
.3
.4

خضٌ انًعهىيبد ثشكم فعّبل (إَشبء هبػذح انًؼشكخ انزُظًٍٍخ) ٔانزً ًٌكٍ نهكثٍش يٍ
انؼبيهٍٍ انحظٕل ػهٍٓب كُض ٌذٔي أٔ انكزشًَْٔٔ ،كزا كإٌ اَخشٌٍ ٌزؼهًٌٕ انوٕاػذ
انزدشٌجٍخ انزً هذ ال رٕخذ كً انكزت ،كًب أٌ ْزا انخضٌ ٌكٌٕ ٔعٍهخ انششكخ انًًّٓخ كً
حًبٌخ يؼشكزٓب يٍ انؼٍبع خشاء رغشة انؼبيهٍٍ ثبالعزوبنخ أٔ انٕكبح يٍ انششكخ.
إَشبء اآلنيخ انزي ال رخضع نهًشبعش انجششيخ كبنزعت أو انمهكْٔ ،زا ٌكٌٕ يلٍذاً ثشكم
خبص ػُذيب ركٌٕ األػًبل خطشح ػهى األكشاد (ثٍئٍبً) ثذٍَبٔ ،رٍُْبًْٔ ،زِ األَظًخ ركٌٕ
يششذاً َبخحبً كً أٔهبد األصيبد.
إصانخ األعًبل انشوريُيخ وغيش انًالئًخ انزي يمىو ثهب انعبيهىٌ.
اغُبء لبعذح يعشفخ انششكخ يٍ خالل رٕنٍذ انحهٕل نهًشكالد انًؼوذح انزً ػُذ رحهٍهٓب
ركٌٕ أطؼت يًب ٌغزطٍغ اإلَغبٌ يؼبندزٓب كً ٔهذ هظٍش.

يضايب أَظًخ ورطجيمبد انزكبء انصُبعي
 يضايب الزصبديخ خهٍخ كًب كً األَظًخ انخجٍشح انًغزخذيخ كً انًظبسف ٔانًغزشلٍبد
ٔانزأيٍٍ ٔؿٍشْب.
 إٌ انجؼغ اَخش نّ يضايب عًهيّخ كًب كً أَظًخ انزؼهى انزكٍلٍخ ٔانًُطن انؼجبثً
ٔانشجكبد انؼظجٍخ انزً إنى خبَت رطجٍوبرٓب انؼًهٍخ كإَٓب رغبػذ ػهى دساعخ انذيبؽ
انجششي ٔآنٍبرّ.
 انجؼغ اَخش ألغشاض إَغبَيخ كًب كً رطجٍوبد اإلَغبٌ اَنً ) (Robotحٍث ًٌكٍ
اعزخذايّ ثذالً يٍ اإلَغبٌ كً األػًبل انخطشح ٔانوزسح ٔانًهٕثخ.
رصُيفبد عذيذح ألَظًخ انزكبء انصُبعي
•
)1
)2
)3

طُّق عًيظ اوثشَي ْزِ األَظًخ ٔانزطجٍوبد إنى صالس يغًىعبد ًْ:
رطجيمبد عهىو اإلدسان انًعشفي
رطجيمبد ركُىنىعيب اإلَغبٌ اآلني
رطجيمبد انزذاخم انطجيعي.

•
)1
)2
)3
)4
)5

كً حٍٍ طُلٓب الدوٌ والدوٌ انى خًظ يغًىعبد ًْ:
انهغخ انطجيعيخ
ركُىنىعيب اإلَغبٌ اآلني
األَظًخ اإلدساكيخ
األَظًخ انخجيشح
واآلالد انزكيخ.
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نغبد انزكبء االصطُبعي AI Languages
رؼزجش نغبد انزكبء االصطُبعي أكضش كفبءح يٍ انهغبد انزمهيذيخ َٔؼًُ ثبنكلبءح صيٍ رُفيز
انجشَبيظ ورمهيم حغى انزخضيٍ في انزاكشح ٔنكٍ َحزبج إنى يدٕٓد يٍ هجم انًجشيح كً
رحذٌذ كم انحوبئن ٔسثطٓب ٌجؼؼٓب انجؼغ ٔرٕخٍٓٓب العزخالص انُزبئح ٔاألْذاف
انًطهٕثخ.
كً يدبل انزكبء االططُبػً اشزهشد نغزبٌ ًْب :
 -1نغخ : Lisp
ًْٔ اخزظبس نــ ٔ list of processingرؼًُ يؼبندخ انوٕائى ٔانزً رى رظًًٍٓب ػبو
 1894كً انىاليبد انًزحذح ٔكبٌ انـشع يُٓب رحوٍن األؿشاع انجشيدٍخ نهزكبء
االططُبػً.
 -2نغخ : Prolog
ًْٔ اخزظبس نــ ٔ programming in logicرؼًُ انجشيدخ ثبنًُطن ٔانزً رى رظًًٍٓب
ػبو  1893ثغبيعخ يشعيهيب ثفشَغب ثـشع ثشيدخ انًغبئم انًُطوٍخ هجم ظٕٓس ػهى انزكبء
االططُبػً .
رعزًذ ثشونىط في األعبط عهً انعاللبد انًُطميخ ثيٍ األشيبء ٌٔ ،زى كً ْزِ انحبنخ إَشبء
يب ٌؼشف ثبعى هبػذح انًؼشكخ ) ) Knowledge Base
رًزبص نغبد انزكبء االصطُبعي ثخصبئص رُبعت طجٍؼخ أَظًخ انزكبء االططُبػً ٔانخظبئض
ًْ :
 -1لبثهيخ رًضيم انًعشفخ :Knowledge Representation
ٌٔوظذ ثٓب اعزخذاو هٕاػذ خبطخ نٕطق انًؼشكخ (حوبئن ,Factsػالهبد ,Relations
هٕاػذ  ,Rulesاطش  ًْٔ , )Framesانزً رشكم هبػذح انًؼشكخ .Knowledge Base
 -2يعبنغخ انشيىص واألشكبل :Symbolic Processing
رًزبص نـبد انزكبء االططُبػً ثإيكبٍَخ يؼبندخ انشيٕص ٔاألشكبل.
 -3يشوَخ في انزحكى :Flexibility of Control
انهـبد انزوهٍذٌخ يثم  C ٔ Pascalروٕو ثًؼبندخ انًشكهخ يٍ خالل رزجغ رغهغهً نزؼهًٍبد
انجشَبيح كًٓ دائًب يب ركٌٕ ػبخضح ػٍ ػالج يشبكم انزكبء االططُبػً نزنك أرذ نـبد انزكبء
االططُبػً ثإيكبٍَخ رحكى أكثش يشَٔخ.
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اخزجبس رىسيُغ
هبو االَدهٍضي آالٌ رٕسٌُؾ  ,كً ػبو  , 1551ثزظًٍى اخزجبس ٌؼزًذ ػهى يغًىعخ يٍ انًحكًيٍ
انهزيٍ يمىيىٌ ثطشػ يغًىعخ يٍ األعئهخ عهً ثشَبيظ حبعىثي نًذح صيُيخ يعيُخ  ,كإرا نى
ٌغزطغ  % 31يُٓى رًٍٍض أٌ يٍ ٌدٍت ْٕ اَنخ أو انخجٍش  ,ػُذْب ًٌكٍ انوٕل أٌ انجشَبيح ْٕ
ثشَبيح ركً  ,كًب كً انشكم انزبنً :

رًكٍ االٔكشاًَ ٌٕخٍٍ ؿٕعزًبٌ  ,ػبو  , 2114يٍ رظًٍى ثشَبيح حبعٕثً اعزطبع يٍ خالنّ
اخزٍبص اخزجبس رٕسٌُؾ ألٔل يشح  ,حٍث اعزطبع ٔ نًذح  5دهبئن يٍ إهُبع انًحكًٍٍ أَٓى
ٌحبٔسٌٔ خجٍشا ٔ نٍظ ثشَبيح حبعٕثً .
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