كلية الهندسة – قسم المعلىماتية

انًحاضزة انسادسة

انذكاء انصنعً
))Artificial Intelligent

إعذاد
انذكتىر انًهنذس فزاس انزٌن
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الكلمات المفتاحية
,  حساب,  تحكم,  مزونة,  تمثيل,  تزولىغ,  ليسة, ً الذكاء الصنع,  المعزفة, الذكاء
,  مكمم,  وجىدي, ً شمىل,  تاتع,  عالقة,  خاصية,  كائن,  منطق الدرجة األولى, االسناد
. سكىليم
Intelligent , knowledge , , Artificial intelligent , A. I. , lisp , prolog ,
representation , flexibility , control , calculus , predicate , first –
order logic , object , priorities , relation , function , universal , existing ,
skolem .
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انًحاكًة باستخذاو نغة حساب االسناد ( )Predicate Calculus
ذقٕو نغح حغاب انفشضٛاخ ( )Propositional Calculusترًثٛم حانح يا تاعرخذاو
انشيٕص ٔ أدٔاخ ذصف انؼالقاخ انشاتطح نٓزِ انشيٕص .
ذكًٍ يحذٔدٚح نغح حغاب انفشضٛاخ (  )Propositional Calculusف ٙأَٓا غٛش قادسج
ػهٗ انرؼايم يغ انحانح تشكهٓا انؼاو تم فقط يٍ خالل انشيٕص ٔ األدٔاخ ٔ تانران ٙفٕٓ
جضئ( ٙػكظ أكثشٚح قٕاػذ انًؼشفح) ٔ قذسذّ انرؼثٛشٚح يحذٔدج (ػكظ انهغاخ انطثٛؼٛح)
ْٕٔ ٚرؼايم يغ انحقائق .
ذغرطٛغ نغة حساب االسناد (  ٔ , )Predicate Calculusانًؼشٔف أٚضا تًُطق
انذسجح األٔنٗ ( , )First-Order Logicأٌ ذقذو حال نًشكهح االيكاَاخ انًحذٔدج نهغح
حغاب انفشضٛاخ (  ,)Propositional Calculusحٛث ًٚكٍ أٌ َؼثش ػٍ انؼثاسج
تاعرخذاو نغح حغاب االعُاد ( )Predicate Calculus
كًا ٚه: ٙ
ٚحاك ٙيُطق انذسجح األٔنٗ ( , )First-Order Logicأٔ نغح حغاب االعُاد  ,انهغاخ
انطثٛؼٛح فانؼانى تانُغثح نّ ٚركٌٕ يٍ كائُاخ ( ٔ )Objectsػالقاخ ( ٔ )Relations
خصائص ( ٔ )Propertiesذٕاتغ (. )Functions
يثال: 1
حٕل انؼثاساخ انرانٛح انٗ نغح حغاب االعُاد ( )Predicate Calculus

انحم :

يثال: 2
حٕل انؼثاساخ انرانٛح انٗ نغح حغاب االعُاد ( )Predicate Calculus

انحم :
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قىاعذ االستذالل
إٌ قٕاػذ االعرذالل  ,انًغرخذيح ف ٙنغح حغاب انفشضٛاخ ( )Propositional Calculus
يثم إدخال انفصم ٔ إدخال انؼطف ٔ َف ٔ ّٛحزف انُف ٔ ٙيٕدط تَُٕظ ٔ انحم  ,ذثقٗ
صحٛحح ٔ قاتهح نالعرخذاو ف ٙنغح حغاب االعُاد ( ٚ ٔ )Predicate Calculusضاف إنٓٛا
انقٕاػذ انرانٛح :
 .1انًكًى انعاو أو االستنساخ انعاو (ٚ – ) - Universal Instantiationغًٗ
أٚضا بانًكًى انشًىنً (ٚ ٔ )Universal Quantifierؼثش ػُّ تـ "أٚا كاٌ أٔ
يًٓا ذكٍ" كًا ف ٙانًثال اٜذ: ٙ
كم انكالب ْى حٕٛاَاخ
أٔ أٚا كاٌ يٍ انكالب فٓزا " ٚقرض "ٙأٌ يٍ انحٕٛاَاخ
.2
.1
.2
.3

انًكًى انىجىدي أو انتعًٍى انىجىدي (– ) - Existance Generalization
ٚؼثش ػُّ تـ "ٕٚجذ ػهٗ األقم" كًا ف ٙانًثال اٜذ: ٙ
ٕٚجذ إَغاٌ ركٙ
 إرا نى ذكٍ انصٛغح يحققح يًٓا ٚكٍ يرحٕنٓا ,فٓزا ٚؼُ ٙأَّ ٕٚجذ يثال نى ذرحقق يٍ أجهّ انصٛغح .
 إرا نى ٕٚجذ يثال ذرحقق انصٛغح يٍ أجهّ  ,فٓزاٚؼُ ٙأٌ انصٛغح غٛش يحققح يًٓا كاٌ يرحٕنٓا .
 ًٚكٍ ذغٛٛش انًرحٕل نهًكًى انشًٕن ٙدٌٔ أٌذرأثش انصٛغح .

يثال :
حٕل انؼثاساخ انرانٛح انٗ ػثاساخ يكرٕتح تهغح حغاب االعُاد ( . )Predicate Calculus
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انحم :

يالحظح :
َ .1غرخذو االقرضاء دائًا يغ يكًى انشًٕل .
َ .2غرخذو انؼطف دائًا يغ يكًى انٕجٕد .
 .3نُف ٙانصٛغح انرانٛح :

َرثغ انخطٕاخ انرانٛح :

انشكم اننظايً نهًكًًات :
ف ٙحال ٔجٕد انًكًى انشًٕن , ٙفإَُا ال َقٕو تزكشِ ٔ َؼرثشِ يٕجٕد ضًُٛا أيا تانُغثح
فإَُا َقٕو تحزفّ ٔ رنك تإذثاع انخطٕاخ انرانٛح :
نهًكًى انٕجٕد٘
 ,حٛث

ػثاسج

تانشكم
ٚ .1رى اعرثذال انًكًى انٕجٕد٘ يٍ انشكم
ػٍ ثاتد غٛش يزكٕس ف ٙانصٛغح ٔ ٚغًٗ تثاتد عكٕنٛى (. )Skolem
تانشكم
ٚ .2رى اعرثذال انًكًى انٕجٕد٘ يٍ انشكم
ػثاسج ػٍ ذاتغ غٛش يزكٕس ف ٙانصٛغح ٔ ٚغًٗ
 ,حٛث
تراتغ عكٕنٛى (. )Skolem
ٔ ػهٚ ّٛكٌٕ انشكم انُظاي ٙػثاسج ػٍ ػالقاخ  ORتُٓٛا ػالقاخ  ٔ ANDال ٔجٕد
نهًكًًاخ َٓائٛا .
يثال: 1
حٕل انٗ انشكم انُظاي ٙانؼثاسج انرانٛح :

انحم :
ذحٕل انؼثاسج انغاتقح انٗ انشكم انُظاي ٙتاعرخذاو ذاتغ عكٕنٛى  ,كًا ف ٙانحانح انثاَٛح  ,فرصثح
يٍ انشكم :
َالح أٌ انراتغ

غٛش يغرخذو ف ٙانصٛغح عاتقا .
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يثال: 2
حٕل انٗ انشكم انُظاي ٙانؼثاسج انرانٛح :
انحم :
ذحٕل انؼثاسج انغاتقح انٗ انشكم انُظاي ٙتاعرخذاو ذاتغ عكٕنٛى  ,كًا ف ٙانحانح انثاَٛح  ,فرصثح
يٍ انشكم :
َالح أٌ انراتغ

غٛش يغرخذو ف ٙانصٛغح عاتقا .

يثال: 3
حٕل انٗ انشكم انُظاي ٙانؼثاسج انرانٛح :
انحم :
ذحٕل انؼثاسج انغاتقح انٗ انشكم انُظاي ٙتاعرخذاو ذاتغ عكٕنٛى  ,كًا ف ٙانحانح انثاَٛح  ,فرصثح
يٍ انشكم :
َالح ُْا أَّ ذى اعرثذال

تانراتغ

ٔ رنك ألٌ

أذد  ,حذثد ,تؼذ

يثاششج .

يثال: 4
حٕل انٗ انشكم انُظاي ٙانؼثاسج انرانٛح :
انحم :
ذحٕل انؼثاسج انغاتقح انٗ انشكم انُظاي ٙتاعرخذاو ذاتغ عكٕنٛى  ,كًا ف ٙانحانح انثاَٛح  ,فرصثح
يٍ انشكم :
َالح ُْا أَّ ذى اعرثذال
يثاششج .

تانراتغ

ٔ رنك ألٌ
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أذد  ,حذثد ,تؼذ

ٔ
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انتحىٌم انى انشكم األيايً )PNF – Prenex Normal Form( prenex
ذغًٗ ػًهٛح ذحٕٚم انصٛغ جٛذج انرشكٛة  WFFانٗ انشكم انُظاي , ٙف ٙنغح حغاب
االعُادٚاخ  ,تؼًهٛح انرحٕٚم انٗ انشكم ٔ , )PNF – Prenex Normal Form( prenex
ٚطهق ػهٓٛا  ,أٚضا  ,تؼًهٛح انرحٕٚم انٗ انشكم األياي ٙحٛث ٚرى يٍ خالنّ ٔضغ جًٛغ
انًكًًاخ ف ٙانًقذيح .
نهرحٕٚم انصٛغ جٛذج انرشكٛة انٗ انشكم األيايَ prenex ٙغرخذو قٕاػذ انرحٕٚم انغاتقح ,
انًغرخذيح ف ٙنغح حغاب انفشضٛاخ  ,تاإلضافح نًجًٕػح يٍ انقٕاػذ األخشٖ كاٜذ: ٙ
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يثال: 1
حٕل انصٛغح انرانٛح انٗ انشكم األياي: prenex ٙ

انحم :

8

