كلية الهندسة – قسم المعلىماتية

انًحاضشج انراصؼح

انزكاء انظُؼي
))Artificial Intelligent

إػذاد
انذكرىس انًهُذس فشاس انزيٍ
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الكلمات المفتاحية
,  البيانات,  تحكم,  مرونة,  تمثيل,  برولىغ,  ليسب,  الذكاء الصنعي,  المعرفة, الذكاء
.  شرطي,  عائم,  بايس,  احتماالت,  عامل, غير مؤكد
Intelligent , knowledge , , Artificial intelligent , A. I. , lisp , prolog ,
representation , flexibility , control , data , Uncertain , factor ,
probability , bays , fuzzy , conditional .
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ثانثا – انرؼايم يغ انثياَاخ غيش انًؤكذج ( انًحذدج ) Uncertain Data
ٕ٠ثغ ٟػٍ ٝتشاِج اٌزواء اٌظٕؼ ٟأْ ذى ْٛلادسج ػهً انرؼايم يغ انثياَاخ غيش انًكرًهح أ ٚغ١ش
اٌّؤوذج  ٚإػطاء حهىل يمثىنح .
إْ سثة إٌمض اٌذاطً ف ٟاٌث١أاخ اٌّرٛفشج ٠ؼٛد ٌؼذج ػٛاًِ ٠ ,طٍك ػٍٙ١ا اسُ ػىايم انؼذو ,
 ٚاٌر ٟتذٚس٘ا ذمسُ اٌ ٝػىايم ػذو َىع  1و ػىايم ػذو َىع  , 2وّا ف ٟاٌشىً اٌراٌ: ٟ

٠مظذ ٕ٘ ,ا  ,تـ " ػىايم انؼذو " يجًىػح انؼىايم انًخرهفح تطثيؼرها و نكٍ يرشاتهح
تخاطيح أٌ كم يُها يهغي إحذي انخىاص انرمهيذيح نهثياَاخ ِصً لٍح اٌّؼٍِٛاخ ( ٔذسج
اٌّؼٍِٛاخ )  ,اٌرذذ٠ذ  ٚغ١ش٘ا .
ذؼكش " ػىايم انؼذو " انرشىيه  ,اٌّٛجٛد ف ٟجّ١غ أشىاي اٌّؼشفح  ,إٌاجُ ػٓ انفاسق ( أو
االخرالف ) تيٍ انحانح انىالؼيح و انحانح انًثهً نها .
٠ظٙش اٌشىً اٌساتك َىػاٌ سئيضياٌ يٍ "ػىايم انؼذو "  ,األٚي ٘" ٛػٛاًِ اٌؼذَ ٔٛع "1
اٌز٠ ٞذِ ٞٛجّٛػح ِٓ " ػٛاًِ اٌؼذَ " اٌرّ٠ ٟىٓ أْ ذظٙش تشىً ٚاػخ  ,أِا إٌٛع اٌصأٟ
ِٓ "ػٛاًِ اٌؼذَ " فِ ٟٙجّٛػح ِٓ اٌـؼٛاًِ اٌر ٟال ذظٙش تٛػٛح .
إْ أكثش أشكال " ػىايم انؼذو " ِ ,شا٘ذج  ٟ٘ ,ػذو انىضىح و ػذو انذلح و ػذو انكًال فٟ
ف ُٙاٌّساٌح .
٠ظٙش ػذو انىضىح ػٕذِا َحاول وطف انًفاهيى و انؼاللاخ راخ انطثيؼح انُىػيح تشكم كًي .
ذظٙش ػذو انذلح ػٕذِا َحاول انرؼثيش ػٍ يجًىػح يٍ انىصائط انًضرخشجح تىاصطح يجًىػح
يٍ أدواخ وأجهزج انمياس  ,اٌر ٟذرسُ تٛجٛد ٔسثح خطأ ف ٟػٍّٙا .

3

كلية الهندسة – قسم المعلىماتية

تّٕ١ا ٔجذ َمض انًؼهىياخ ف ٟغياب انحذ األدًَ يٍ انًؼهىياخ انضشوسيح ٌذً اٌّسائً .
اصرخذيد ػذج ذماَاخ نًؼانجح هزا انُىع يٍ انثياَاخ  ,اٌث١أاخ غ١ش اٌّىرٍّح ا ٚغ١ش اٌّؤوذج ,
٘ ِٓ ٚزٖ اٌرمأاخ ٔزوش :
 -1االحرًاالخ . Probabilities
 -2ػىايم انيميٍ . CF – Certainty Factors
َ -3ظشيح  /لاػذج تايش . Bayes Theorem
 -4انًُطك انؼائى (انضّثاتي) . Fuzzy Logic
أوال -االحرًاالخ

. Probability

ٔظش٠ح االدرّاالخ )ٔ ٟ٘ )Probability Theoryظش٠ح ذٙرُ تاٌرجاسب اٌؼشٛائ١ح اٌرّ٠ ٟىٓ ذمّغ ٔرائجٙا لثً
دذٚشٙاٌٚ ،ىٓ ال ّ٠ىٓ ذأو١ذ ٔر١جح ذجشتح ِا ُِسثماً.
فف ٟذجشتح إٌماء لطؼح ٔمذ ِشّج ٚادذج ػٍ ٝسث ً١اٌّصاي ،فئّٔٗ ّ٠ىٓ ذٛلغ إٌاذج تأٔٗ س١ى ْٛإِّا طٛسج أ ٚوراتح
(ص أ ٚن)ٌ ،ىٓ تاٌّماتً ال ّ٠ىٓ اٌرأوّذ أ ّٞاٌخ١اس ٓ٠س١ظٙش ف ٟإٌر١جح .
أِا اٌفؼاء اٌؼ ّٟٕ١ف ٛٙجّ١غ إٌرائج اٌّّىٕح ٚاٌّمرشدح ٌٍرجشتح اٌؼشٛائ١ح .
ِصاي : 1أورة اٌفؼاء اٌؼٌ ٟٕ١رجشتح إٌماء لطؼح ٔمذ ِشج ٚادذج.
اٌذً  :إٌرائج اٌّّىٕح ػٕذ سِ ٟلطؼح ٔمٛد ٚادذج ٘ ٟإِا طٛسج أ ٚوراتحٚ ،تاٌراٌ ٟفئْ اٌفؼاء اٌؼٌٙ ٟٕ١زٖ
اٌرجشتح ٘( ٛص ،ن) .
ِصاي : 2أورة اٌفؼاء اٌؼٌ ٟٕ١رجشتح إٌماء (لطؼرٔ ٟمٛد) ِشج ٚادذج.
اٌذً  :إٌرائج اٌّّىٕح ػٕذ سِ ٟلطؼر ِٓ ٓ١إٌمٛد ٘ ٟإِا طٛسج ِغ طٛسج ،أ ٚطٛسج ِغ وراتح ،أ ٚوراتح ِغ
وراتح ،أ ٚوراتح ِغ طٛسجٚ ،تاٌراٌ ٟفئْ اٌفؼاء اٌؼٌٙ ٟٕ١زٖ اٌرجشتح ٘: ٛ
((ص،ص)( ،ص،ن)( ،ن،ن)( ،ن،ص( ( .
ِصاي : 3اورة اٌفؼاء اٌؼٌ ٟٕ١رجشتح إٌماء دجش ٔشد ِشج ٚادذج.
اٌذً :اٌفؼاء اٌؼٌٙ ٟٕ١زٖ اٌرجشتح ٘)6 ,5 ,4 ,3 ,2, 1( ٛ
ِصاي :4اورة اٌفؼاء اٌؼٌ ٟٕ١رجشتح إٌماء لطؼح ٔمذ شُ دجش ٔشد.
اٌذً :اٌفؼاء اٌؼٌٙ ٟٕ١زٖ اٌرجشتح ٘: ٛ
( (ص( ،)1،ص( ،)2،ص( ،)3،ص( ،)4،ص( ،)5،ص( , )6،ن( ،)1،ن ( , )2،ن( ،)3،ن( ،)4،ن)5،
(،ن. ) )6،
ِصاي : 5ف ٟذجشتح ػشٛائ١ح الخر١اس أسشج ِىّٔٛح ِٓ طفٍ ٓ١فمطٚ ،ذذ ٓ٠ٚاٌطفٍ ٓ١تاٌسجالخ دسة اٌجٕس
ٚذسٍسً اٌّ١الد ،اورة اٌفؼاء اٌؼٌٙ ٟٕ١زٖ اٌرجشتح.
اٌذً :اٌفؼاء اٌؼٌٙ ٟٕ١زٖ اٌرجشتح ٘:ٛ
( (ٌٚذٌٚ،ذ)ٌٚ( ،ذ،تٕد)( ،تٕد،تٕد)( ،تٕدٌٚ،ذ) ) .
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يفهىو انحذز
٠ؼشف اٌذذز ػٍ ٝأٔٗ ػثاسج ػٓ ِجّٛػح جضئ١ح ِٓ (اٌفؼاء اٌؼٕ٘ٚ ،)ٟٕ١ان أوصش ِٓ ٔٛعٍ ٚادذ ٌٍذذز :ٟ٘ ٚ
.1
.2
.3
.4

انحذز انثضيط  ٛ٘ :ػثاسج ػٓ اٌذذز اٌز ٞف ٗ١ػٕظش ٚادذٌ ِٓ ػٕاطش اٌفؼاء اٌؼ. ٟٕ١
انحادز انًشكّة  ٛ٘ :ػثاسج ػٓ اٌذذز اٌز ٞف ٗ١ػٕظش ٓ٠أ ٚأوصش ِٓ ػٕاطش اٌفؼاء اٌؼٟٕ١
انحذز األكيذ  ٛ٘ :ػثاسج ػٓ اٌذذز اٌز ٞف ٗ١جّ١غ ػٕاطش اٌفؼاء اٌؼ ٟٕ١دٔ ْٚمظاْ أ ٞػٕظش
انحذز انًضرحيم  ٛ٘ :اٌذذز اٌز ٞال ٛ٠جذ ف ٗ١أ ّٞػٕظش ِٓ ػٕاطش اٌفؼاء اٌؼ. ٟٕ١

ِصاي : 1ف ٟذجشتح إٌماء دجش ٔشد ٌّشج ٚادذج ،اورة وً ِّا :ٍٟ٠
 -1ػٕاطش اٌفؼاء اٌؼ. ٟٕ١
اٌذً :اٌفؼاء اٌؼ: ٛ٘ ٟٕ١

(. ) 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

 -2دذز ظٛٙس ػذد صٚج. ٟ
اٌذً :حُ٠ٚ .)6, 4 ,2( =1ؼرثشُ دادشاً ِشوّثاً). 3
 -3دذز ظٛٙس ػذد ٠مسُ ػٍ3 ٝ
اٌذً :حُ٠ٚ )3,6( =2ؼرثشُ دادشاً ِشوّثاً). 4
 -4دذز ظٛٙس ػذد ٠مسُ ػٍ. 12 ٝ
اٌذً :حِ ٟ٘ٚ .) ( =3جّٛػح فاسغح أ ٞخاٌ١ح ِٓ أ ٞػٕاطش اٌفؼاء اٌؼ ، ٟٕ١أِا ٔٛػٗ ف ٛٙدادز ِسرذ.ً١
 -5ظٛٙس ػذد ألً أ٠ ٚسا3 ٞٚ
اٌذً :ح ،)3,2,1( =4أِا ٔٛػٗ ف ٛٙدادز ِشوة .
 -6ظٛٙس ػذد أوثش أ٠ ٚساٚ 1 ٞٚألً ِٓ 7
اٌذً :ح ،)6 ,5, 2,1,4, 3( =5أِا ٔٛػٗ ف ٛٙدادز أو١ذ
احرًال ولىع انحادز (ح) ٘ ٛػذد ػٕاطش ح ِمسِٛاً ػٍ ٝػذد ػٕاطش اٌفؼاء اٌؼ. ٟٕ١
ِصاي : 1ف ٟذجشتح سِ ٟدجش ٔشد ِشج ٚادذجِ ،ا ادرّاي ظٛٙس اٌؼذد ٚ ،5ظٛٙس ػذد أوثش ِٓ .3
اٌذً :ادرّاي ظٛٙس اٌؼذد ٠ 5سا ٞٚػذد ػٕاطش ح 1ػٍ ٝػذد ػٕاطش اٌفؼاء اٌؼ. 1/ 6 : ٛ٘ ٟٕ١
أِا ادرّاي ظٛٙس ػذد أوثش ِٓ  3ذسا ٞٚػذد ػٕاطش ح 2ػٍ ٝػذد ػٕاطش اٌفؼاء اٌؼ. 6 /3 : ٛ٘ ٟٕ١
ِصاي :2إدذ ٜشُؼة اٌظف األٚي ػذد طالتٙا اٌىٍ 33 ٟطاٌثاً 13 ،طاٌثاً ِٕ ُٙروٛس 20ٚ ،طاٌثح (ِٓ اإلٔاز)،
فئرا ذغ١ة أدذ اٌطالب ،فّا ادرّاي أْ ٠ى ِٓ ْٛاٌزوٛس؟
اٌذً :ادرّاي ٚلٛع اٌذذز= ػذد ػٕاطش اٌذادز ػٍ ٝػذد ػٕاطش اٌفؼاء اٌؼ. ٟٕ١
ادرّاي أْ ٠ى ْٛاٌغائة ِٓ اٌزوٛس= ػذد ػٕاطش اٌزوٛس ػٍ ٝػذد ػٕاطش اٌظف تاٌىاًِ .
ادرّاي أْ ٠ى ْٛاٌغائة ِٓ اٌزوٛس= . 13/ 33
لىاَيٍ االحرًاالخ
ٕ٘اٌه تؼغ اٌؼٍّ١اخ ّ٠ىٓ اٌم١اَ تٙا ػٍ ٝاٌذذز؛ واالذذادٚ ،اٌرماطغٚ ،اٌطشحِّ ،ا ٠ؤدّ ٞإٌ ٝظٛٙس أدذاز
جذ٠ذج ٔاذجح ِٓ ٘زٖ اٌؼٍّ١اخ٘ ِٓٚ ،زٖ اٌؼٍّ١اخ ٚاٌمٛأِ ٓ١ا :ٍٟ٠
 -1انرماطغ (ح∩1ح٠ٚ :) 2ؼٕ٘ ٟزا ٚلٛع اٌذذشِ ٓ١ؼاًٚ ،تّؼٕ ٝآخش فئْ ذماطغ اٌذذش ٛ٘ ٓ١ػثاسج ػٓ
اٌؼٕاطش اٌّشرشوح تّٕٙ١ا .
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-2
-3
-4
-5

االذّحاد (حU1ح٠ٚ :) 2ؼٕٚ ٟلٛع أدذ اٌذذش ٓ١ػٍ ٝاأللًٚ ،تّؼٕ ٝآخش فئْ االذّذاد ٘ ٛجّغ ػٕاطش
اٌذذز األٚي ٚػٕاطش اٌذذز اٌصأ. ٟ
انطشح (ح-1حٚ ٛ٘ :) 2لٛع اٌذذز األٚي ٚػذَ ٚلٛع اٌذذز اٌصأ ،ٟأ ٞوراتح ػٕاطش اٌذذز األٚي
ٚػذَ وراتح ػٕاطش اٌذذز اٌصأ. ٟ
انحىادز انًُفظهح (ح∩1حٚ ٛ٘ٚ :) Ф =2لٛع وً دذز ػٍ ٝدذٚ ٜال ّ٠ىٓ أْ ٠مؼا ِؼاً ،أ ٞأْ
اٌذذشِٕ ٓ١فظٍٓ١
يجًىع احرًاالخ أحذاز انرجشتح =  :1إْ ِجّٛع ادرّاالخ االدذاز اٌثس١طح اٌّىٔٛح ٌٍفؼاء اٌؼٟٕ١
أل ٞذجشتح ػشٛائ١ح ذساٚ ٞٚادذ .

تؼض خىاص االحرًاالخ
تفشع ٌذٕ٠ا فؼاءاً ػ١ٕ١اً ٌرجشتح ِا ٚواْ ح،1ح 2دذش ٓ١ف ٟاٌفؼاء اٌؼ ٟٕ١فئْ ِا  ٍٟ٠طذ١خ :
 -1إرا وأد حِ 1جّٛػح جضئ١ح ِٓ ح ،2فئْ ادرّاي ٚلٛع (ح )1ألً أ ٚذسا ٞٚادرّاي ٚلٛع (ح. )2
 -2ذمغ لّ١ح ادرّاي ٚلٛع أ ٞدذز ت ٓ١اٌظفش  ٚاٌٛادذ ،د١س أٔٗ ال ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛاالدرّاي لّ١حً ساٌثحً،
أ ٚأوثش ِٓ ٚادذ .
 -3ل(ح- 1ح =)2ل(ح - )1ل(ح∩ 1ح. )2
ِصاي : 1طٕذٚق ٠ذر ٞٛػٍ ٝخّسح تطالاخ ِشلّح ِٓ  1إٌ ٝخّسح ،إرا سُذثد تطالح ٚادذج ػشٛائ١ح ِٓ
اٌظٕذٚقٚ ،ذُ ذسج ً١إٌر١جح ،أُورة ػٕاطش وً ِٓ األدذاز اٌراٌ١ح:
 -1ح :1ظٛٙس تطالح ذذًّ ػذد أوثش أ٠ ٚسا. 4ٞٚ
اٌذً :ح. )4,5(=1
 -2ح :2ظٛٙس تطالح ذذًّ ػذد ألً ِٓ. 3
اٌذً :ح. )1,2(=2
 -3ح∩ 1ح. 2
اٌذً  :ال ٛ٠جذ ػٕاطش ِشرشوح ت ٓ١اٌذادشٌ ٓ١زٌه ،ح∩ 1ح. (Ф( =2
 -4حU1ح. 2
اٌذً :ح 1اذذاد ح 2ذؼٕٚ ٟلٛع أدذّ٘ا ػٍ ٝاأللً ،إرْ (حU1ح. )1,2,4,5(=)2
ِصاي :2إرا وأد اٌذٛادز اٌراٌ١ح (ح،1ح،2ح ٟ٘) 3دٛادز تس١طح ذى ْٛاٌفؼاء اٌؼ ٟٕ١إلدذ ٜاٌرجاسب
اٌؼشٛائ١ح ،فئرا وأد ي(ح ،0.25=)1ي(ح ،0.35=)2فجذ لّ١ح ي(ح.)3
اٌذً  :تّا أْ اٌذٛادز اٌصالشح ِ٘ ٟجّٛػح جضئ١ح ِىٔٛح ٌٍفؼاء اٌؼ ، ٟٕ١إرْ:
ي(ح+ )1ي(ح + )2ي(ح1 = )3
ٚػٍ ٗ١فئْ  + 0.35 + 0.25 :ي(ح1 = )3
 : ِٕٗ ٚي(ح0.40 = 0.35 – 0.25 – 1 =)3
االحرًال انششطي
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ِصاي: 1

ِصاي: 2
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