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 مقدمة: هل أنت حمقق بوليسي جيد؟

 لُيكن لدينا املسألة البوليسية التالية:

There was a robbery in which a lot of goods were stolen. The robber(s) left in a truck. It is 

known that:  

(1) Nobody else could have been involved other than A, B and C.  

(2) C never commits a crime without A's participation.  

(3) B does not know how to drive. 

Is A innocent or guilty? 

 مذنب أم ال؟ هل ُُيكن لربانمج حاسويب القيام بذلك؟ Aوالسؤال: هل ُُيكنك استنتاج فيما إذا كان  

ملسننننننألة ون ها من املسنننننناسل املن قية  سننننننت دام سننننننن خال من ا ل هذا النهننننننلال أنو ُُيكن  ايل وحل هذ  ا
 آليات احملاكمة واالستنتاج يف حساب الن ضيات.

 أمهية حساب الفرضيات 

  ثناسية القيمة وصناً للعامل )ما هو صحيح يف هذا العامل وما هو ن  صحيح(. الن ضياتُتشّكل   •
 :أمالة •

 على األرض". A"ال توجد الكتلة   •
 "Cوإما فوق الكتلة   Bإما فوق الكتلة  A"توجد الكتلة   •

 .  فيو الن ضياتعلى شكل قيود على قيم    عن العامل  ُُيكن صيانة بعض املعلومات •
 العامل.ل هذ  القيود معارف مهمة حول ُ اّ  •
 أا خ ن  قابلة للقياس مباش ة.  ف ضياتكما ُُيكن است دامها لتوليد قيم    •
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 ربوط الكتل مثال:

إذا كناننا الكتلنة قنابلنة للحمنل )أق ن  ثقيلنة جنداً(    وذلنك  ليكن لنديننا ربوق قنادر على كنل كتلنة  •
 وإذا كانا شحنة ب ارية ال بوق كافية.

سنننيقوم ال بوق ب فل الكتلة الم ُُيسنننكها وذلك بتح يك   السنننابقن إذا حتقق كل من هذين الشننن  ن  •
 ذراعو.

 ُُيكن  ايل خمتلف هذ  الش وق  ست دام الن ضيات ثناسية القيمة التالية: •
• BAT_OK (البطارية مشحونة) 
• LIFTABLE (الكتلة قابلة للحمل) 
• MOVES (الذراع تتحرك) 

 MOVESعن   يق ق اءة حسننننننناسال وقيمة   BAT_OKلننرتض أن ال بوق يتحسننننننن  قيمة   •
والم ُتشنننّكل    LIFTABLEموضنننعو عليو. إال أنو ال يتحسننن  قيمة  ح كة  بوسنننا ة حسننناسنننات

 .لوقيمة مهمة  
 التالية:لنجري اآلن احملاكمة  •
لكننننل من    • أنننننو إذا كننننان   فسننننننننننننننيكون   trueالقيمننننة    LIFTABLEو    BAT_OKنع ف 

 أيضاً.   trueالقيمة  MOVESلن 
عندما حياول ال بوق أن حي ك الكتلة فإننا نع ف أنو  falseالقيمة  MOVESكذلك إذا كان لننننننننن  •

 . false)أو لكليهما( القيمة   LIFTABLEوإما لن  BAT_OKإما لن 
 )حسننننننننننب اطسنننننننننناس امل تب ( فيبقى أن يكون    trueالقيمة  BAT_OKإال أنو إذا كان لننننننننننننننننننننننننن  •

 .falseالقيمة   LIFTABLEلن 
 مبا أننا نستطيع احملاكمة هكذا، لنجعل الربوط حياكم مثلنا! •
 .لنمذجة العاملحنتاج إذاً للغة   •
 امل لوبة.كما حنتاج إىل آلية استدالل نست يل بوسا تها حتقيق احملاكمة   •
 م حساب الن ضيات واملتن ع عن اجلرب املن قي األدوات الض ورية لذلك.يُقدّ   •
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 اللغة مكوانت-Syntaxالشكل 

    Atoms  الذرات        ·

 T(True) , F(False)لدينا أوالً الذراتن         -

 اجملموعة املعدودة ون  املنتهية من الس سل احمل فية الم تبدأ حب ف كب . ما ً:        -

P, Q, R, P1, P2, ON_A_B,… 

    Connectors  الروابط        ·

-           " "والم ُتدعى "أوor" 

-        " "والم ُتدعى "وand" 

-        " "والم ُتدعى "الnot" 

-         " "والم ُتدعى "يقتضيimplies"  (→) 

 Well-Formed Formulas WFF  الصيغ جيدة الرتكيب        •

 P , R ماً :  أق ذرة هي صيغة جيدة الرتكيب.       -

صنيغاً جيدة الرتكيب فإن كل من الهنيا التالية هي صنيغة    w1, w2إذا كانا       -
 جيدة الرتكيب:

-        w1  w2 

-        w1  w2 

-        w1  w2 

-        w1 
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 .Literalحب يف   النني ندعو الذرة أو الذرة املسبوقة إبشارة

 .Consequentبنتيجة االقتضاء  w2و  Antecedentمبقدمة االقتضاء  w1w2يف  w1ندعو 

 .wffليسا صيغة   P   فما ً . ال يوجد صيا أا خ جيدة الرتكيب      -

 حالة اجلو مثال:

• (Ho  Hu) → R  

"If it is hot and humid, then it is raining" 

• Hu → Ho  

"If it is humid, then it is hot" 

• Hu  

"It is humid." 

 

 :أمثلة

• (PQ) P 

• PP 

• PPP 

• (PQ)  (QP) 

• P 
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 Semanticالداللة 

فُيمكن اسننننت دام جدول اطقيقة طسنننناب قيمة ال ما  interpretation إذا أُع يا قيم الذرات يف تنسنننن 
 يُع ي جدول اطقيقة داللة )معىن( ال واب  يف حساب الن ضيات. يف هذا التنس . wffأق صيغة 

w1 w2 w1w2 w1w2 w1 w1w2 

True True True True False True 

True False False True False False 

False True False True True True 

False False False False True True 

 Models  والنماذج   Satisfiabilityمفهوم قابلية التحقيق  

 حتا هذا التنس .  Trueإذا كان للهيغة القيمة   wffنقول عن تنس  إنو حُيقق صيغة  •
 .  Modelنقول عن تنس  حُيقق صيغة إنو منوذج هلا    •
إذا مل يوجند    Unsatisfiableأو    Inconsistentن  قنابلنة للتحقيق    أهننا نقول عن صننننننننننننننيغنة  •

 حُيققها.  ما تنس 

من أجل كل    Trueإذا كان هلا القيمة   Valid (Tautology)نقول عن صنننننننيغة إهنا صننننننناطة   •
 تنس  لذراهتا املكونة.

 :أمثلة

 ن  قابلة للتحقيق.    PPو    False  الهيا:  •

ن  قابلة للتحقيقال إذ ال يوجد أق   {PQ, PQ, PQ, PQ}   جمموعة الهننننيا: •
 ذلك(.)است دم جدول اطقيقة للتأكد من   .تنس  جيعل مجيل صيا هذ  اجملموعة صحيحة

 مجيل الهيا التالية صاطة: •

• PP        

• T 

•  (PP) 

• QT 

• [(PQ) P] P 
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• P (QP) 

سننياً وفق عدد الذرات املكونة الحظ أن اسننت دام جدول اطقيقة للتأكد من صنن حية صننيغة يت لب تعقيداً أُ 
 هلاال إذ جيب إجياد قيمة الهيغة من أجل مجيل القيم املمكنة لذراهتا.

 Equivalenceالتكافؤ  

ما  wffنقول عن صييغت    )سنن م   إذا كانت هلما قيم احلقيقة نفسيها من أجل كل التفاريي  متكافئتان   أّنه
 ُُيكن است دام جدول اطقيقة لربهان التكافؤات التالية: (. للتكافؤ  إلشارة  

 قوان  دومرغان         •

 (w1w2)  w1w2 

 (w1w2)  w1 w2 

 قانون عكس اإلجياب         •

(w1w2)  (w2w1) 

  

 متكافئتن فإن الهيغة التالية صاطة:  w2و   w1إذا كانا  

(w1w2)  (w2w1) 

 وبسبب هذ  اطقيقة فإن املنهوم:

 w1w2   

 كا اً ما ُيست دم كااتهار لن

 (w1w2)  (w2w1) 
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 Rules of Inferenceقواعد االريتدالل  

  Inferenceندعو هذه العملية ابالريييتدالل   بدءاً من صيييغ أىر ،  wffيوجد عدة طرائق لتوليد صيييغ 
 يكون لقاعدة االستدالل الشكل: أو االريتنتاج 

    كن أن تمستنتج من  ُيم

 ع ي فيما يلي جمموعة من قواعد االستدالل املست دمة يف حساب الن ضيات:نُ 

كن للصيغة       •  w1w2    (Modus Ponens)و    w1 أن تمستنتج من الصيغت   w2ُيم

كن للصيغة          •  ( )إداال الع ف     w2و    w1أن تمستنتج من الصيغت      w1w2 ُيم

كن للصيغة          •  )الع ف تبديلي(      w1w2أن تمستنتج من   w2w1 ُيم

كن للصيغة          •  ()حذف الع ف         w1w2تمستنتج من الصيغة    أن  w1ُيم

كن للصيغة          •  ()إداال النهل         w2وإما من   w1أن تمستنتج إما من   w1w2ُيم

كن         •  ()حذف النني        (w1)   أن تمستنتج من الصيغة   w1  للصيغةُيم

 Proofالربهان 

من جمموعة من الصيييغ   nw   بربهان أو اريييتنتاج  n,...,w2,w1{w{تمدعى ريييلسييلة الصيييغ جيدة الرتكيب 
 إذا كانت:  جيدة الرتكيب 

كن اريتنتاجها من صيغة أو )عدة صيغ( ريابقة   يف السلسلة هي إما موجودة يف   iwكل صيغة    وإما ُيم
 يف السلسلة ابريتخدام إحد  قواعد االريتنتاج 

 ونكتب:  للمجموعة    Theorem  مربهنةهي    nwفإننا نقول إن    من   nwإذا وجد برهان لي 

                               |- wn 
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 مثال: 

 ليكن لدينا ما ً جمموعة الهيا:

  = {P, R, PQ} 

  ست دام قواعد االستدالل املع اة يف العبارة السابقة:  QRفإن السلسلة التالية هي ب هان لن 

          {P, PQ, Q, R, QR} 

 ُُيكن  ايل سلسلة الربهان  ست دام شج ة.

 .wffتُعنون كل عقدة يف شج ة الربهان بهيغة  

أو صنننيغة مسنننتنتجة من آ سها يف الشنننج ة  سنننت دام قواعد االسنننتنتاج.   تكون هذ  الهنننيغة إحدخ صنننيا  
 وتكون الشج ة ب هاانً لهيغة جذر الشج ة.

 

  

  

  

  

 

 Entailmentاالريتتباع 

من أجل كل التفسييييي ات ال  يعل قيمة كل صييييييغة يف جمموعة    Trueالقيمة   wffإذا كان لصييييييغة  
   من الصييغTrue،   فإننا نقول إن    تسيتتبعEntail    ًمنطقياw،   وإنw   تتبعFollow    ًمنطقيا
    أو إنw    هي نتيجة منطقيةLogical Consequence    من  

P PQ 

Q 

QR 

R 
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 . |=wللداللة على االستتباع املن قي ونكتب  =|نست دم ال م  

 أمثلة:

• {P} |= P 

• {P, PQ} |= Q 

• F w                (w: أق صيغة) 

• PQ |= P 

   ربوط الكتل مثال:

 صننننننننننننننحيحننننة )الب نننناريننننة مشننننننننننننننحونننننة(    BAT_OK   يف ماننننال ال بوق السنننننننننننننننننابقال لنننندينننننا    :لنن ض ما ً 
 ل بعض مع فتنا حول العامل  لهيغة:وأننا مُناّ (. كصحيحة )الذراع ال تتح   MOVESو  

     BAT_OK  LIFTABLE  MOVES 

 اثنتان منها تهنان حالة معينة للعامل والاالاة تهف مع فة عامة حول العامل. وهبذا فإن لدينا ث ث صيا:

 تتبل من قياً هلذ  الهيا الا ث.  LIFTABLEُُيكن است دام جدول اطقيقة إلظهار أن  

BAT_OK LIFTABLE MOVES MOVES BAT_OK ˄ 

LIFTABLE 

 MOVES 

LIFTABLE 

F F F T T T 

F F T F T T 

F T F T T F 

F T T F T F 

T F F T T T 

T F T F T T 

T T F T F F 

T T T F T F 

يف مجيل التنسننن ات الم تكون   Trueالقيمة   LIFTABLE سنننت دام االسنننتتباع املن قيال للهنننيغة  أنالمبا 
 يف تنس ان املعتمد للعامل. Trueفيها هذ  الهيا الا ث صحيحة. فإهنا جيب  لتأكيد أن أتاذ القيمة 

 قابلة للحمل" جيب أن تكون صحيحة.وهبذا فإن الن ضية )والم هي ج ء من تنس ان املعتمد( "الكتلة ن   
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إن اريييتبدال طرائق جدول احلقيقة بطرائق الربهان يمعطي كلفة حسييابية أقل بكث  يف حسيياب الفرضيييات  
 وحساب اإلرينادايت 

 Resolutionقاعدة جديدة لالريتدالل: احلل 

 تُع ى قاعدة اطل يف حساب الن ضيات كما يلي: 

 ذرة   )عبارت ( و  جمموعت  من احلرفيات  2و    1لتكن 

كن أن نستنتج:   }{2 و   }1}   من:    21 ُيم

  2و    1)أو اىتصاراً احلل( للعبارت   Resolventبناتج احلل    و ال  تمدعى

 ، و اإلجراء ابحلل ابملمحله   كما تمدعى الذرة   

 أمثلة: احلل

 RQ إلى  PQ و  RP يؤدق حل •

 . PQو    RPُُيكن أن نكتب العبارات الم مّت حلها كاقتضاءات  
على االقتضاسن السابقن إىل   Chainingيؤدق ت بيق قاعدة االستدالل واملدعوة  لتسلسل  

RQ    والم ُتكافئRQ.  .سن خ الحقاً أن التسلسل هو حالة ااصة من اطل 

 P إلى   RP و R يؤدق حل •

فن حظ أن مودس بونن  هي أيضاً حالة ااصة   RPومبا أن العبارة الاانية ُتكافئ 
 من اطل. 

حنننننننننننننننل •  QRSW إىل  P عنننننننننننننننلنننننننننننننننى  PQW منننننننننننننننل:  PQRS ينننننننننننننننؤدق 

 تظه  م ة واحدة يف عبارة اطل )والم هي جمموعة(.  Qالحظ أن 

حننننننننننننننل •  PRRW  لـــــىإ  Q  عـــــلـــــىPWQR  مـــــ   PQR  يننننننننننننننؤدق 

عنننننننننننننننننننننلنننننننننننننننننننننى حنننننننننننننننننننننلنننننننننننننننننننننهنننننننننننننننننننننمنننننننننننننننننننننا   PQQW    إىل  R  وينننننننننننننننننننننؤدق 
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فننإن قيمننة كننل من اطلن   الTrueالقيمننة   QQو   RRيف هننذ  اطننالننةال ومبننا أن لكننل من  
True. 

وليس على كليهما ابلوقت نفسيييييييييه  أي أن   Rوإما على    Qالحظ أنه يف هذا املثال جيب احلل إما على  
PW    ليس حالً للفقرت 

ُُيكن  و   أق من  )ح فياً سننننننننننننننالباً( إىل العبارة ا اليةال  )ح فياً موجباً( مل    يؤدق حل  •
 متناقضتان. و   ألن    Fاستنتاج  

 .Unsatisfiableجمموعة ن  قابلة للتحقيق  و   و الم حتوق   wffsتكون أق جمموعة من الهيا 

النظ  عن قيمنة بغض   True( يكون هلنا القيمنة  و    و ملقنابنل فنإن أق عبنارة حتوق ذرة و ننيهنا )مانل   
. 

 إىل عطف عبارات  wffsحتويل الصيغ   

كن حتويل أي صيغة يف حساب الفرضيات إىل عطف عبارات مكافئ   ُيم

 Conjunctive Normal ونقول عن الهننننننننيغة املكتوبة كع ف عبارات إهنا يف شننننننننكل الع ف النظامي: 

Form(CNF) 

 لتكن الهيغة امل لوب حتويلها: .CNFنستع ض عرب املاال التايل ا وات حتويل صيغة إىل الشكل 

(PQ)(RP) 

 :  حذف إشارات االقتضاء وذلك ابريتخدام الشكل املكافئ مع 1

(PQ)( RP) 

 :وحبذف إشاريت النفي املتتاليت   ابريتخدام قوان  دومرغان    ىفض جمال النفي  2

 (PQ)( RP) 
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 :CNFإىل الشكل  والتوزيع للوصول  اريتخدام قوان  التجميع 3

(PRP)  ( Q RP) 

 مث:

(PR) ( Q RP) 

نقوم عننادًة  لتعب  عن ع ف عبننارات )الشننننننننننننننكننل النظننامي( مبجموعننة من العبننارات )الع ف ضننننننننننننننم  بن 
 العبارات(:

{(PR) ,( Q RP)} 

 Refutation Resolution احليييييييل ابلنقض

  تباع ا  وات التالية: من جمموعة من الهيا  wffيتّم اطل  لنقض إلثبات صحة صيغة  

 )الشكل النظامي(   إىل عطف عبارات   حتويل كل صيغة موجودة يف            -1

 واملطلوب إثباهتا إىل عطف عبارات   wحتويل نفي الصيغة              -2

 يميع العبارات الناية عن اخلطوت  السابقت  يف جمموعة واحدة             -3

ونضييييييييييييف انتج احليل يف كيل مرة إىل اعموعية      نعياود تطبيق احليل على عبيارات اعموعية       -4
 فيها عبارات قابلة للحل أو الوصول إىل اعموعة اخلالية  حىت الوصول إىل حالة ال يبقى

 عامل رفع الكتل :مثال

 : لتكن جمموعة العبارات  

1.      BAT_OK 

2.      MOVES 

3.      BAT_OK  LIFTABLE  MOVES 
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 يُع ي حتويل العبارة الاالاة إىل الشكل النظامي:

4.      BAT_OK  LIFTABLE  MOVES 

 يُع ي نني الهيغة امل لوب ب هاهنا: 

5.      LIFTABLE 

 لن بق اآلن اطل للحهول على العبارات التالية:

6.      BAT_OK  MOVES (4,5 حبل) 

7.      BAT_OK (6,2 حبل) 

8.      Nil (7,1 حبل) 

 ُُيكن  ايل اطل  لشج ة التالية: 

 

  

BAT_OK  MOVES  

LIFTABLE  BAT_OK  LIFTABLE  MOVES  

MOVES  

BAT_OK  
BAT_OK  

Nil  
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 مسائل
 نواف  املياه؟تعمل املسألة األوىل: هل 

 : املسألة التاليةليكن لدينا  

• You roommate comes home; he/she is completely wet 

• You know the following things: 

– Your roommate is wet 

– If your roommate is wet, it is because of rain, sprinklers, or both 

– If your roommate is wet because of sprinklers, the sprinklers must be 

on 

– If your roommate is wet because of rain, your roommate must not be 

carrying the umbrella 

– The umbrella is not in the umbrella holder 

– If the umbrella is not in the umbrella holder, either you must be 

carrying the umbrella, or your roommate must be carrying the 

umbrella 

– You are not carrying the umbrella 

• Can you conclude that the sprinklers are on? 

  دام حساب الن ضيات كما يلي:ُُيكن منذجة املسألة التالية  ست

• RoommateWet 

• RoommateWet  (RoommateWetBecauseOfRain  

RoommateWetBecauseOfSprinklers) 

• RoommateWetBecauseOfSprinklers  SprinklersOn 

• RoommateWetBecauseOfRain  (RoommateCarryingUmbrella) 

• UmbrellaGone 

• UmbrellaGone  (YouCarryingUmbrella  RoommateCarryingUmbrella)  

• (YouCarryingUmbrella) 

 أو بشكل أبس : 

• W 

• W  (R  S) 

• S  O 

• R  (C) 

• G 

• G  (Y  C)  

• (Y) 
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 ُُيكن بنقض الن ض ب هان أن النواف  تعمل كما يلي: 

1) W 

2)  W  R  S 

3)  S  O 

4)  R  C 

5) G 

6)  G  Y  C 

7) Y 

8)  O  

9)  S (3 and 8) 

10)  W  R (2and 9) 

11) R (10 and 1) 

12) C (11 and 4) 

13)  G  Y (12 and 6) 

14) Y (13 and 5) 

15) False (14 and 7)   

 املسألة الثانية: الصادقون والكاذبون  

 ليكن لدينا املسألة التالية: 

A very special island is inhabited only by knights and knaves. Knights 

always tell the truth, and knaves always lie.  

 You meet two inhabitants: Zoey and Mel.  

 Zoey tells you that Mel is a knave.  

 Mel says ‘Neither Zoey nor I are knaves’. 

 Can you determine what are they? (who is a knight and who is a 

knave?) 
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 املسألة الثالثة: من القاتل؟

 ليكن لدينا املسألة التالية: 

Someone who lives in Dreadbury Mansion  

killed Aunt Agatha.  

Agatha, the butler, and Charles live in Dreadbury 

Mansion, and are the only people who live therein.  

A killer always hates his victim, and is never richer than his victim.  

Charles hates no one that Aunt Agatha hates.  

Agatha hates everyone except the butler.  

The butler hates everyone not richer than Aunt Agatha. The butler hates 

everyone Aunt Agatha hates. 

No one hates everyone.  

Agatha is not the butler. 

Who killed Aunt Agatha? 
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 اخللفية الس لس لةو األمامية لة لس  الس  

 Hornفقرات  

 الشكل التايل:   Hornيكون لنق ات  

P1  P2  P3 ...  Pn  →  Q 

 أو بشكل آا :

P1   P2   P3 ...   Pn  Q 

 مما يع  وجود ح يف موجب على األكا . 

 تعتمد معظم األنظمة العملية شكل القواعد السابق لنمذجة املعارف. 

( و ست دام جمموعة Facts( ان  قاً من جمموعة اطقاسق )Goalتست دم األنظمة للوصول إىل اهلدف ) 
 ا لنية. لة  لس  الس  األمامية أو اسرتاتيجية  لة  لس  الس  ( إما اسرتاتيجية  Rulesالقواعد )

 Forward Chainingلة األمامية  لس  الس  

 ". للهدف امل لوبحىت الوصول    من حقاسق   تعتمد هذ  االسرتاتيجية على النك ة التالية: "وّلد ما ُُيكن توليد  

اعتماداً على   ة للت بيقمبسح القواعد لتحديد القواعد القابل  Cycleيف هذ  االسرتاتيجية ويف كل دورة    يتمّ 
 . اطقاسق املتوف ة

 هذ  القواعد اعتباراً من القاعدة األعلى مما سُيضيف حقاسق جديدة إىل قاعدة اطقاسق.  مث يتم ت بيق

 حىت توليد النتيجة امل لوبة.  وهكذاال  إىل الدورة التاليةال  ننتقلمث  

 لة األمامية كل ما ُُيكن توليد . لس  د الس  تولّ  •
 لة األمامية ت بيق قواعد ال ع قة هلا  ملسألة امل لوبة. لس  الس  ُُيكن يف   •
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 .الةتكون هذ  االسرتاتيجية فعّ   أال ُُيكن يف بعض األحيان وحن يكون اهلدف استنتاج حقيقة معينة   •

 مثال: 

  والقواعد:  ال{B,C}  قاعدة اطقاسق  ليكن لدينا 

(1) B ˄ D ˄ E  F 

(2) G ˄ D  A 

(3) C ˄ F  A 

(4) B  X 

(5) D  E 

(6) X ˄ A  H 

(7) C  D 

(8) X ˄ C  A 

(9) X ˄ B  D 

 . Hوامل لوب استنتاج اطقيقة  

 قابلتن للت بيق.  7والقاعدة  4القاعدة    يف الدورة األوىل: 

 إىل قاعدة اطقاسق.  Dاطقيقة    7ضيف القاعدة إىل قاعدة اطقاسقال وتُ   Xاطقيقة    4ضيف القاعدة تُ 

 قابلتن للت بيق.  5والقاعدة   8القاعدة    يف الدورة الثانية: 

 إىل قاعدة اطقاسق.   Eاطقيقة    5ضيف القاعدة إىل قاعدة اطقاسقال وتُ   Aاطقيقة    8ضيف القاعدة تُ 

 قابلتن للت بيق.  7والقاعدة   1القاعدة    يف الدورة الثالثة: 

 إىل قاعدة اطقاسق.  Hاطقيقة    7ضيف القاعدة إىل قاعدة اطقاسقال وتُ  Fاطقيقة   1ضيف القاعدة تُ 

 .العمليةوتتوقف    H تتحققوبذلك  
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 Backward Chainingلة اخللفية  لس  الس  

 تعتمد هذ  االسرتاتيجية على النك ة التالية: "ابدأ من اهلدف وحاول ب هان كل ما يل م لتحقيقو". 

الم تقل والبحث يف جمموعة القواعد عن القواعد    الاهلدفلس لة ا لنية على البدء من اطقيقة  تعتمد آلية الس  
 السابقة مث ومن مث إنشاء قاسمة  طقاسق الواجب ب هاهنا لنتمكن من ت بيق القواعد    هذ  اطقيقة يف نتيجتهاال

 .وهكذا  نعاود ت بيق هذ  اآللية عودايً على اطقاسق املوجودة يف هذ  القواسم.

 مثال: 

 والقواعد:   الFB={B,C}  قاعدة اطقاسق  ليكن لدينا 

(1) B ˄ D ˄ E  F 

(2) G ˄ D  A 

(3) C ˄ F  A 

(4) B  X 

(5) D  E 

(6) X ˄ A  H 

(7) C  D 

(8) X ˄ C  A 

(9) X ˄ B  D 

 .Hوامل لوب استنتاج اطقيقة  

ي سمّ . نُ orأو    andة ا لنية بشج ة عقدها إما حقاسق وإما إحدخ  للس  توصيف تننيذ اوارزمية الس    ُُيكن
 . and-orهذ  الشج ةال شج ة  
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 يلي: تعمل اسرتاتيجية السلسلة ا لنية كما  

 . جيب ت بيق القاعدة السادسة  Hللوصول للهدف  –
 .Aو    Xلت بيق القاعدة السادسة جيب توف  كل من اطقاسق   –
 جيب ت بيق القاعدة ال ابعة.   Xعلى اطقيقة   لللحهو  –
 . Xمتوف ة( للحهول على    Bيتم أواًل ت بيق القاعدة ال ابعة )اطقيقة  –
 فيوجد ث ث قواعد ممكنة: القاعدة الاانية والاالاة والاامنة.   Aأما  لنسبة للحقيقة   –
 يوجد قاعدة تؤدق إليها.  ن  متوف ة وال   Gُُيكن ت بيق القاعدة الاانية ألن اطقيقة   ال –
 . Fيستل م ت بيق القاعدة الاالاة توف  اطقيقة   –
 حنتاج لت بيق القاعدة األوىل.   Fللحهول على   –
 . Eو     Dاج توف   لت بيق القاعدة األوىل حنت –
 ُُيكن ت بيق القاعدة السابعة أو التاسعة.   Dلتوليد اطقيقة  –

H

and

x

B

in (FB)

A

or

and and

useless

uselessG

fail

C

in (FB)

F

and

B

in (FB)

D E

D

in (FB)or

C

in (FB)

useless
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 . Dمتوف ة وحنهل على  Cيتم ت بيق القاعدة السابعة ألن   –
 . Eمتوف ة وحنهل على   Dيتم ت بيق القاعدة ا امسة ألن  –
 .Fيتم اآلن ت بيق القاعدة األوىل وحنهل على   –
 . Aيتم اآلن ت بيق القاعدة الاالاة وحنهل على   –
 . Hمث ن بق القاعدة السادسة وحنهل على  –
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 االىتبارات 

 ؟فيما يلي  (Valid)ما عدد الهيا الهاطة  .1
• (P  Q) (P   Q) 
• (P  Q)  (Q  P) 
• (p  r)  (p ∨ r)  

a) 3 

b) 2 

c) 1 

d) 0 

 التالية: الهيا لتكن لدينا جمموعة   .2

P  (R  S) 

P  (R  S) 

 S 

 (R  U)  Q 

 ُُيكن مما سبق ب هان: 
a) Q 

b) Q 

c) S 

d)  خيار صحيح   دال يوج  
 

 ؟فيما يلي  Unsatisfiableقابلة للتحقيق الالهيا ن    ما عدد .3

• )(P ^ Q)  (P  Q) ( 

• )(P  Q)  (P ^ Q) ( 

•  ) (P ^ Q)  (R  (R  Q)) ( 

a) 3 

b) 2 

c) 1 

d) 0 
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 لتكن لدينا جمموعة اطقاسق التالية: .4

1.  “chose one of three roads: short, medium or long” 

2. “the short road is always crowded” 

3. “the medium road is not comfortable, but fast” 

4. “the long road is comfortable” 

5. “the chosen road should be comfortable.” 

 ُُيكن كتابتها كما يلي:والم 

1. short ∨ medium ∨ long 

2. short  crowded 

3. medium  (comfortable ∧ fast) 

4. long  comfortable 
5. comfortable. 

 longُُيكن  ست دام اطقاسق ا مسة السابقة ب هان أن ال  يق امل تار هو ال  يق ال ويل 

a) False 
b) True 
c)  حسب طول الطريق 
d)  حسب سرعة السيارة 

 الشكل النظامي للهيغة التالية: .5

{[Smoke  Fire]  [(Smoke  Heat)  Fire]} 

a) True 

b) False 

c) Smoke  Fire 

d)   غير ذلك  

 للهيغة التالية:الشكل النظامي  .6

( q  (p  q))      p 
a) True 

b) False 

c) p 

d)   غير ذلك  
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 الشكل النظامي للهيغة التالية: .7

[(¬P ∨ ¬ Q ) ∧ (P ∨ ¬ Q) ∧ R  ]  [¬ Q ∧ R] 

a) True 

b) False 

c) R 

d) P ∨ R 

 :ليكن لدينا الهيا الا ث التالية .8

B  (C ∧ D)  

(C ∧ A)  E 

F  (D ∨ E) 

 ؟ ب هاهنا من الهيا الا ث السابقةما هي الهيغة الم ُُيكن  

a) A  (B  F)   

b)  (B  F)  A 

c) A  (B  F)   

d)  وال خيار 

 :القواعد التاليةليكن لدينا  .9

Rule 1: IF A & B & C THEN D 
Rule 2: IF D & F  THEN G 
Rule 3: IF E  THEN F 
Rule 4: IF F  THEN B 
Rule 5: IF B  THEN C 
Rule 6: IF G  THEN H 
Rule 7: IF I  THEN J 
Rule 8: IF A & F  THEN H 

 {A,F}   واطقاسق:
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 ؟Hما سيكون ت تيب القواعد املننّذة عند ت بيق اسرتاتيجية السلسلة األمامية للوصول للهدف  

a) 4,5,1,2,6 
b) 4,5,2,1,6 
c) 4,5,6,2,1 
d) ن  ذلك 

 ؟ما الشكل النظامي للهيغة التالية .10

B1,1   (P1,2  P2,1) 
 
a) (B1,1  P1,2  P2,1)  (P1,2  B1,1)  (P2,1  B1,1) 

b) (B1,1  P1,2  P2,1)  (P1,2  B1,1)  (P2,1  B1,1) 

c) True 

d) False 

 

 :القواعد التاليةليكن لدينا  .11

Rule 1: IF A & B & C THEN D 
Rule 2: IF D & F  THEN G 
Rule 3: IF E  THEN F 
Rule 4: IF F  THEN B 
Rule 5: IF B  THEN C 
Rule 6: IF G  THEN H 
Rule 7: IF I  THEN J 
Rule 8: IF A & F  THEN H 

 {A,F}   واطقاسق:

 ؟Hما سيكون ت تيب القواعد املننّذة عند ت بيق اسرتاتيجية السلسلة ا لنية للوصول للهدف  
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a) 4,5,1,2,6 
b) 4,5,2,1,6 
c) 4,5,6,2,1 
d) ن  ذلك 

 لتكن جمموعة القواعد التالية: .12

R1: A → B 

R2: A → C 

R3: B → C 

R4: C → D 

R5: D → E 

R6: G → F 

R7: E → F 

R8: H → G 

 . F. والهدف هو  Aوحيث الحقيقة الوحيدة الصحيحة هي  
 للوصول للهدف:  cyclesفي استراتيجية السلسلة األمامية تكون عدد الحلقات 

 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 
 

 جمموعة القواعد التالية: لتكن .13

R1: A → B 

R2: A → C 

R3: B → C 
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R4: C → D 

R5: D → E 

R6: G → F 

R7: E → F 

R8: H → G 

 . F. والهدف هو  Aوحيث الحقيقة الوحيدة الصحيحة هي  
 للوصول للهدف:  Firedفي استراتيجية السلسلة الخلفية يكون عدد القواعد المنفذة 

 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

 لتكن اطقيقة التالية: .14

Men and women are welcome to apply 

 :    التالية المقترحة والنمذجة
x M(x) ˄ W(x)  Apply(x) 

a) ة  النمذجة صحيح 

b)   النمذجة خاطئة 

c)  تتعلق صحة النمذجة بقيم المتغيرات 

d)  ال يمكن نمذجة هذه العبارة 

 

 ؟فيما يلي  (valid) حّدد الهيغة الهاطة .15

a) ((P → Q)^(Q → R))→ (P → R) 
b) (P → Q) →(˥P → ˥Q) 
c) (P v (˥P v ˥Q)) →P 
d) ((P → R) v (Q → R)) → (P v Q}→R) 
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 :الشكل النظامي للهيغة .16

(P v Q) ^ (P → R )^ (Q →S) 
a) S ^ R 
b) S → R 
c) S v R 
d) True 

 ليكن لدينا الهيغة التالية: .17

(p ⇔ q) ⇒ (¬p ∧ r) 
 ( في جدول الحقيقة: Falseتكون هذه الصيغة خاطئة )

a) مرة واحدة 

b) مرتان 

c) 3 مرات 

d) 4 مرات 

 للهيغة التايل:ما هو الشكل النظامي  .18

(p ⇒ q) ⇔ (p ⇒ r) 
a) (¬q ∨ ¬p ∨ r) ∧ (¬r ∨ ¬p ∨ q) 

b) True 

c) False 

d)  ال يوجد إجابة صحيحة 

 الشكل النظامي للهيغة التالية: .19

{[Smoke  Fire]  [(Smoke  Heat)  Fire]} 

a. True 

b. False 

c. Smoke  Fire 

d.  غير ذلك  

 أق مما يلي هو منذجة للحقيقة التالية: .20

John has exactly one brother 
a. ∃x, y brother(John, x) ∧ brother(John, y) ∧ x = y 

b. ∃x brother(John, x) ⇒ ∀y(brother(John, y) ⇒ x = y) 
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c. ∃x brother(John, x) ⇒ ∀y(brother(John, y) ∧ x = y) 

d.  غير ذلك  

 الهيغة التالية: .21

( (P Q) ˄ Q)   P 
a. satisfiable ( قابلة للتحقيق)  

b. unsatisfiable ( غير قابلة للتحقيق) 

c. valid ( صالحة) 

d.  و الخيار مما سبق 

 الشكل النظامي للهيغة التالية: .22

 ( ((PQ)  (PR))   (P (QR)) ) 
 

a. False 
b. True 
c. P  Q 

d.  وال خيار مما سبق 

 ليكن لدينا املعارف التالية: .23

If it is raining, then the temperature is above freezing,  and if it is above freezing 
in some place and the other place is warmer, then it is also above freezing 
there. 
It is raining in Moscow.  
The weather in London is warmer than in Moscow. 
It is warmer in Rome than in London. 

 

 يمكن من هذه القواعد برهان:
a. It is above freezing in  Rome 
b. It is above freezing in  London 
c. It is above freezing in  Moscow 
d.  كل ما سبق 
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 اإلسنادايت أمهية حساب 

مثالً: ال ميكن ضيع بري يف حساااالف ضيار ااااغلي   .ال يوفر حساااالف ضيار ااااغلي يلت صيغت يعولااااغ  ضي لم •
 عن أن كل طالف ضيص  ضي لشر جنحوض. أو أن ب ض طالف ضيص  ضي لشر جنحوض. 

 مكوانت اللغة -Syntaxالشكل 

 Object Constantsجمموعة غري منتهية من الثوابت الغرضية  •

         Aa, 125, 13B, Q, John, EiffelTower 

  Function Constantsجمموعة غري منتهية من الثوابت الوظيفية  •

         distanceBetween(x,y), times(x,y) 

  Relation Constants )اإلسنادايت( ثوابت العالقاتجمموعة من   •

         Parent(x,y), Large(x), Clear(x) 

 .,وضيالللت  [,],(,)دضي وضحملد   ,,,نسعخدم أيضلً مجغع ضيروضبط   •

 Termsاحلدود  

 كل اثبت غرضي هو حد. •

ــولة    nمتبوعاً بـــــــــــــــ     nالثابت الوظيفي من الدرجة   • ــس ومف ــ ــوعة بس قوســ حداً موضــ
 مثاًل: بفواصل، هو أيضاً حد.

fatherOf(John) 

times(4, plus(3,6)) 
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 wffsال يغ جيدة الرتكيب 

  الذرات

حدضً مو وعت بني قوسني وماصويت   nمعبوعلً بااااااااااا  nمن ضيب د  ت تعأي  من اثبت عالق •
 باوضلل.

 .0 تاثبت ضي القب د  كلنميمكن حذف ضألقوضس يف حلل   •
 wffهي صيغة جيدة الرتكيب  Atomكل ذرة  •

 :أمثلة

 Greatherthan(7,2), P(A,B,C,D), Q 

      WFFال يغ الفرضية جيدة الرتكيب 

  يطريقت ناساال ضي  نمشاكل  ل لاغحيمدعى كل ت بري، يعشاكل من لاغح حسالف ضاسايلد ي ا
 حسلف ضيار غلي، بصغلت فر غت جغدة ضيرتكغب. 

 مثال:

[Greatherthan(7,2) Lessthan(15,4)] Brother(John,Sam) P 

 Semanticالداللة 

قق تاسري لغلت  •  يف هذض ضيعاسري. Trueإذض كلن يلصغلت ضيقغمت  wffُيم

قق لغلت إنه منوذج هلل. •  نقول عن تاسري ُيم

 .Validمن أجل كل ضيعالسري إهنل للحلت  Trueنقول عن لغلت أتخذ ضيقغمت  •
 .Unsatisfiableنقول عن لغلت ال يوجد هلل أي منوذج إهنل صري قلبلت يلعحقغق  •
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من أجل كل ضيعالسااااري ضي  ل ل يكل لااااغلت يف  موعت   Trueضيقغمت    wإذض كلن يصااااغلت   •
  ضيقغمتTrue  فيقول إن  تؤدي ميطقغلً ياw 

    |=w 

 أخذات قغم ضحلقغقت ناسال من أجل مجغع ضيعاسريضي.  ضمعكلفئعني إذ لغلعلنتكون  •

 Quantification  التكميم 

  existential quantifierوضملكمم ضيوجودي    universal quantifierضملكمم ضي لم  يدييل

 فإن كالً من: ، معلريضً  و ت  لغل wإذض كلنت 

 ()w   

 ()w   

 wff ح جغدة ضيرتكغبهي لغ

 : أمثلة 

(x) [P(x) R(x)] 

 (x) [P(x) (y)[R(x,y) S(f(x))]] 

 بعض التكافؤات المفيدة 

 ()w()  ()w() 

 ()w()  ()w() 

()w()  ()w() 
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 حساب اإلسنادايت متثيل املعارف ابستخدام  

 ضيعليغت ضسعخدضم حسلف ضاسيلد ي يعمثغل ضمل لرف:تمبني ضألمثلت 

(1) All crows are black  

 x Crow(x)  Black(x)  

(2) Mary likes the color of one of John’s ties  

 x Like(Mary, color(x))  Tie(x)  Owner(x,John)  

(3) Every gardener likes the sun 
( x) gardener(x)  likes(x,Sun) 

(4)  You can fool some of the people all of the time 
( x)( t) (person(x) ^ time(t))  can-fool(x,t)  

(5) You can fool all of the people some of the time 
( x)( t) (person(x) ^ time(t)  can-fool(x,t)  

(6) All purple mushrooms are poisonous 
( x) (mushroom(x) ^ purple(x))   poisonous(x)  

(7) No purple mushroom is poisonous 
( x) purple(x) ^ mushroom(x) ^ poisonous(x) 

 or, equivalently, 

( x) (mushroom(x) ^ purple(x))  ~poisonous(x) 

(8)  There are exactly two purple mushrooms 

( x)( y) mushroom(x) ^ purple(x) ^ mushroom(y) ^ 

purple(y) ^ (x=y) ^ ( z) (mushroom(z) ^ 

purple(z))  ((x=z) v (y=z))  

(9)  X is above Y if X is on directly on top of Y or else there is a pile of one or 

more other objects directly on top of one another starting with X and ending 

with Y 

( x)( y) above(x,y)  (on(x,y) v ( z) (on(x,z) ^ 
above(z,y)))  
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   Resolutionاحلل 

ناي ضآلخر( )أحدمهل  أن حنلامل بطريقت  ،  إذض حوي عبلراتن حرفغني معطلبقني ومععلمني  فغممكن 
 حسلف ضيار غلي ناسال.

يف عبلرة     ()  و حريف معمم  ،  معلري(    يف عبلرة )حغث     ()   إذض كلن يدييل حريف 
ومن مث  ،  يف ضي بلرة ضألوىل    با    فغممكن ضسعبدضل  .  (  هو حد ال ُيوي ضملعلري    أخرى )حغث  

 ضي بلرتني.  Resolventضيقغلم احلل يلولول ييلتج حل 

 مثال:

 :نييغكن يدييل مثالً ضي بلرت

   P(f(y),A) Q(B,C) 

 و

 P(x,A) R(x,C) S(A,B) 

  P(f(y),A)وايعاالُي ميمكن ضحلاال على ضحلريف    منينالحظ أن ضي يصاااااااااااااارين يف أول كاال عباالرة مععاال 
 ييحصل على انتج ضحلل:

 R(f(y),C) S(A,B) Q(B,C) 

 .Unificationضمليلسبت اسعخدضم إجرضئغت تمدعى ضيعوحغد  ضالسعبدضالي يعم  حسلف  

 .Substitutionيعولغ  هذه ضاجرضئغت سيقوم أوالً مبيلقشت مسأيت ضالسعبدضل  
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   Substitutionاالستبدال 

 يع بري اسعبدضل معلريضي ضيع بري حبدود.  substitution instanceحنصل على مميَعَسخ ضالسعبدضل 

 مثال:

 ميعسخلي ضالسعبدضل ضيعليغت:  P[x,f(y),B]يلع بري  

• P[z,f(w),B] 

• P[x,f(A),B] 

• P[g(z),f(A),B] 

• P[C,f(A),B] 

ألنيل قميل بشاكل أسالساي اساعبدضل معلريضي   alphabetic variantيمدعى أول مميَعساَخ مبللير أيابلئي  
 ضيع بري مبعلريضي أخرى. 

 إذ ال حتوي حدوده أي معلري. ground instanceيمدعى آخر مميَعَسخ امليعسخ ضألر ي 

 ميمكن متثغل أي ضسعبدضل مبجموعت مرتبت من ضيثيلئغلي:

 }n/n,..., 2/2, 1/1s={   

 . iسغمسعبدل احلد  iي ين أن كل ظاور يلمعلري  i/iحغث 

 الحظ أنه ال ميمكن ضسعبدضل معلري حبد ُيوي هذض ضملعلري. 

 ضيعليغت: ضالسعبدضالي قميل اسعخدضم  ،يف ضملثلل ضيسلبق

         s1={z/x, w/y} 

            s2={A/y} 
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            s3={g(z)/x, A/y} 

            s4={C/x, A/y} 

 . ws نكعب sاسعخدضم ضسعبدضل  wيعدوين مميَعَسخ ضسعبدضل يع بري 

 و ذض فإن:

 P[z,f(w),B]=P[x,f(y),B]s1 

ندون  موعت ميعساخلي    {wi}على كل عيصار يف  موعت من ضيع لبري  sعيدمل يمطبق ضالساعبدضل 
 ضالسعبدضل با

 {wi}s   

  حبيث sإذا وجد استبدال  unifiableمن التعابري قابلة للتوحيد  {wi}نقول إن جمموعة 
 يكون: 

 w1s=w2s=w3s=...  

  {wi}يا  unifierهو ضملوحد  sنقول يف هذه ضحلليت إن 

 مثال:

 s={A/x,B/y} 

 {P[A,f(B),B]}  :يغم طي {P[x,f(y),B], P[x,f(B),B]} :يوحد ضجملموعت 
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 Unification Algorithmد خوارزمية التوحي

 وضي  ت مل على ت لبري مو وعت بشكل قلئمت ماغكلت.  UNIFYضخلوضرزمغت   نسعخدم

 (P x (f A y))  يمكعب ايشكل: P(x,f(A,y)) فمثالً ضيع بري:

 ضيع بري ضيثليث. (f A x)ضيع بري ضألول و  P  ويكون 

 Disagreement Setجمموعات عدم التوافق 

 . disagreement setمااوم  موعلي عدم ضيعوضفق  UNIFYوضرزمغت نسعخدم يف ضخل

 من ضيع االبري بعحااديااد موقع أول رم    Wحنصاااااااااااااااال على  موعاات عاادم ضيعوضفق جملموعاات صري خااليغاات  
 معسلويت،صري رموز كل ضيع لبري تكون  حبغث)بدءضً من ضيغسلر( 

 ومن مث نسعخرج من كل ت بري ضيع لبري ضجل ئغت ضي  تبدأ ايرم  ضيذي ُيعل هذض ضملوقع. 

 .Wتكو ن هذه ضيع لبري ضجل ئغت  موعت عدم ضيعوضفق يا  

 مثالً إذض كلنت:

 W={(P x (f A y)),( P x (f z B)}   

 فإن  موعت عدم ضيعوضفق هلل هي:

 {A,z} 

  



11 

 

   التوحيدخوارزمية 

UNIFY()    

  موعت ت لبري هلل بيغت ضيقلئمت( )حغث 

1.k  0; k  ;k   

 هو ضالسعبدضل ضيالرغ( )ضخلطوة ضالبعدضئغت: 

2. If Singleton(k) Then Return(k) 

 (kأحلديت خنرج من ضاجرضء و نمرجع  k)إذض كلنت 

3. Dk  DisagreementSet(k) 

 (kيا    موعت عدم ضيعوضفق kD)حنسب 

4. If Exits(vk,tk) in Dk and  

Variable(vk) and Not Occur(vk,tk) Then 

 (   ktمعلري ال يظار يف  kvحغث  kDيف ضجملموعت  ktو  kv)إذض وجد 

          Continue       )نسعمر(   

 Else              صري قلبلت يلعوحغد، وخنرج( )و إال فإن      

          Return (FAILURE)    

 أمثله:

 ميعسخ ضالسعبدضل ضملشرتك ضألعم   موعلي من ضيع لبري 
{P(x),P(A)} P(A) 

{P[f(x),y,g(y)],P[f(x),z,g(x)]} P[f(x),x,g(x)] 

{P[f(x,g(A,y)),g(A,y)],P[f(x,z),z]} P[f(x,g(A,y)),g(A,y)] 
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   أمثلـــة

  {P(A),R(B,z)}و   {P(x),Q(x,y)}  ييعج عن حل: -1

 ضجملموعت:

 {Q(A,y),R(B,z)} 

 ميمكن حل: -2

 {P(x,x),Q(x),R(x)}  و {P(A,z), Q(B)} 

 بطريقعني خمعلاعني ييحصل على:   

{Q(A),R(A), Q(B)}   

 و 

{P(B,B),R(B), P(A,z)} 

 الشكل النظاميحتويل ال يغ إىل 

 اتبلع ضخلطوضي ضيعليغت: Clause Formبشكل عبلرة   wffميمكن و ع أي لغلت  

 )مثل حسلف ضيار غلي( حذف إشارات االقتضاء (1)

 )مثل حسلف ضيار غلي( ( تقليص جماالت النفي2)

 تقييس املتغريات (3)

، فغممكن إعلدة Dummyمبل أن ضملعلريضي ضيوضق ت  ااااااااامن  لل ضملكمملي هي معلريضي شاااااااااكلغت   
 تسمغعال حبغث أن يكل مكمم معلريضته ضخلللت به.



13 

 

 مثالً ميمكن كعلبت ضيصغلت:

 (x)[P(x)(x)Q(x)]   

 كاا

 (x)[P(x)(y)Q(y)] 

 ( حذف املكممات الوجودية4) 

 الحظ أنه يف:

 (x)[ (y)Height(x,y)]   

 xميمكن أن يع لق بقغمت  yو ذض فإن ، يعوضجد ضملكمم ضيوجودي  من  لل ضملكمم ضي لم

 مثالً إذض كلن ضمل ىن ضملوضفق يلع بري ضيسلبق هو: 

 "  yالطول   x"لكل شخص  

ميمكن إظالر هذض ضالرتبلط بع ري  دضيت صري م روفت .  فمن ضيوض اااااااااااااع أن ضيطول يع لق ايشاااااااااااااخ 
h(x) وضي  تقوم مبقلبلت كل قغمت يا ،x  بقغمتy  ضملوجودة 

 .Thoralf Skolemنسبت إىل علم ضمليطق  Skolem functionتمدعى مثل هذه ضيدضيت بدضيت سكويغم 

فغممكن أن حنذف ضملكمم ضيوجودي ييحصااااااال  yإذض ضساااااااع مليل دضيت ساااااااكويغم عو ااااااالً عن ضملعلري  
 على:

(x)[ Height(x,h(x))] 
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اعدة العامة حلذف املكممات الوجودية أن نسـتبدل كل متغري مكمم وجودايً بدالة وتكون الق
 سكوليم.

وضي  ُيوي  لهلل   هذه ضيدضيت هي ضملعلريضي ضملكممت اساااااااااعخدضم    argumentsدضي تكون حمد   
 .ضملعلري ضملرضد حذفه

 جيب أن تكون أمسلء دوضل سكويغم ضملسعخدمت جديدة وصري مسعخدمت يف ضيصغح.

 من: (z)ميمكن حذف  مثال:

[(wQ(w)](x){(y){(z)[P(x,y,z)(u)R(x,y,u,z)]}} 

 يلحصول على:

[(wQ(w)](x){(y) [P(x,y,g(x,y))(u)R(x,y,u,g(x,y))]} 

 من: (w)ميمكن حذف  مثال:

(x){P(x){(y)[P(y)P(f(x,y))]  (w)[Q(x,w)P(w)]}} 

 ييحصل على:

(x){P(x){(y)[P(y)P(f(x,y))]  [Q(x,h(x))P(h(x)]}} 

 هي دوضل سكويغم h(x)و  g(x,y)حغث 

 اااامن  لل أي مكمم علم، فإنيل نسااااعخدم دضيت سااااكويغم بدون  موجودضً إذض م يكن ضملعلري ضملكمم  
 حمددضي أي اثبت

 P(SK) تصبع: P(x)(x)  و ذض فإن: 
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جياب أن يكون اثبعالً جاديادضً ال يمسااااااااااااااعخادم يف و   ملقادضر ن رف أناه موجود SKحغاث يرم  ضيثالبات  
 .ضيصغح

 يف  موعت من ضيصغح نمطب ق ضاجرضء ضيسلبق على كل لغلت. ضملوجودةحلذف ضملعلريضي ضملكممت 

 .Skolem formندعو يف ضيياليت  موعت ضيصغح ضييللت ب د ذيك بشكل سكويغم  

 Prenex Form ( التحويل إىل الشكل األمامي5)

 نضع مجغع ضملكمملي ضي لمت يف بدضيت ضيصغلت وجن ل  لل كل مكمم يضم كلمل ضيصغلت.

 مثال: 

 ضيشكل ضألملمي يلصغلت ضيسلبقت: 

(x){P(x){(y)[P(y)P(f(x,y))]  [Q(x,h(x))P(h(x)]}} 

 يكون:

(x) (y){P(x){ [P(y)P(f(x,y))]  [Q(x,h(x))P(h(x)]}} 

 Conjunctive Normal Form( وضع امل فوفة يف شكل العطف النظامي 6) 

ضساااعخدم ضيطريقت ناساااال ضملعب ت يف حسااالف ضيار اااغلي يو اااع ضملصااااوفت بشاااكل ضي ط  ضييظلمي 
 وذيك بعكرضر تطبغق أحد قوضنني ضيعوزيع. 

 أي عملغلً ضسعبدضل كل:

 w1 (w2w3)    

 با
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  (w1w2)  (w1w3) 

  مثال:

 ضيسلبقت:  ضيصغلت تمصبع

(x) (y){P(x){ [P(y)P(f(x,y))]  [Q(x,h(x))P(h(x)]}} 

 ب د و  ال يف شكل ضي ط  ضييظلمي:  

          (x) (y){[P(x)P(y)P(f(x,y))]   

[P(x)Q(x,h(x))] 

[ P(x)P(h(x))]} 

 ( حذف املكممات العامة7) 

ضي لمت وضلااااااااطالم أن كل معلريضي ضملصاااااااااوفت مكممت تكمغملً    ميمكن ضآلن حذف كل ضملكمملي  
 و ذض يعبقى يدييل ضآلن مصاوفت يف شكل ضي ط  ضييظلمي. علملً.

 ( حذف إشارات العطف 8)

مبجموعت ضيصاااااغح جغدة    (w1w2)وذيك اساااااعبدضل ضيع لبري من ضيشاااااكل    ميمكن ضآلن حذف  
 . {w1,w2}ضيرتكغب 

حنصل إذضً ب د عدة ضسعبدضالي على  موعت ميعاغت من ضيصغح وضي  كل ميال فصل بني حرفغلي. 
 .Clauseندعو هذض ضيشكل اي بلرة 

 ميمكن حتويل ضملثلل ضيسلبق إىل  موعت ضي بلرضي:

P(x)P(y)P[f(x,y)] 
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P(x)Q[x,h(x)] 

P(x)P[h(x)] 

 ( إعادة تسمية املتغريات9) 

 إعلدة تسمغت ضملعلريضي حبغث ال يظار أي معلري يف أكثر من عبلرة.ميمكن 

P(x1)P(y)P[f(x1,y)] 

P(x2)Q[x2,h(x2)] 

P(x3)P[h(x3)] 

 التحويل إىل الشكل النظاميمثال: 

 يمبني ضملثلل ضيعلُي خطوضي ضيعحويل يلشكل ضييظلمي:

Everyone who loves all animals is loved by someone 

x [y Animal(y)  Loves(x,y)]  [y Loves(y,x)] 

1. Eliminate biconditionals and implications 

x [y Animal(y)  Loves(x,y)]  [y Loves(y,x)] 

2. Move  inwards: x p ≡ x p,   x p ≡ x p 

x [y (Animal(y)  Loves(x,y))]  [y Loves(y,x)] 

x [y Animal(y)  Loves(x,y)]  [y Loves(y,x)] 

x [y Animal(y)  Loves(x,y)]  [y Loves(y,x)] 

3. Standardize variables: each quantifier should use a different one 

x [y Animal(y)  Loves(x,y)]  [z Loves(z,x)] 

4. Skolemize: a more general form of existential instantiation. 
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Each existential variable is replaced by a Skolem function of the enclosing universally 

quantified variables: 

x [Animal(F(x))  Loves(x,F(x))]  Loves(G(x),x) 

5. Drop universal quantifiers: 

[Animal(F(x))  Loves(x,F(x))]   Loves(G(x),x) 

6. Distribute  over  : 

[Animal(F(x))  Loves(G(x),x)]  [Loves(x,F(x))  Loves(G(x),x)] 

 

 مثال: مسألة الربوط موزع الطرود

ألااااااااالر من أي طرد موجود   27ييارض أن هذض ضيربوط ي رف أن مجغع ضيطرود ضملوجودة يف ضيلرفت  
 . أي:28يف ضيلرفت 

1.      (x,y){[Package(x)Package(y)Inroom(x,27) 

Inroom(y,28)]Smaller(x,y)} 

 ييخعصر أمسلء ضيثوضبت ييج ل ضيصغلت أكثر للرضً وييحوهلل إىل شكل ضي بلرة ممل يم طي:

2.      P(x)P(y)I(x,27)I(y,28)S(x,y) 

إال أناه ال ي رف   28وإمال يف ضيلرفات    27موجود إمال يف ضيلرفات   Aييارض أن ضيربوط ي رف أن ضيطرد  
 يف أي ميامل.

 .Aكمل أنه يغس أللر من ضيطرد   27موجود يف ضيلرفت  Bكمل أن ضيربوط ي رف أن ضيطرد 

3.      P(A) 

4.      P(B) 
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5.      I(A,27)I(A,28) 

6.      I(B,27) 

7.      S(B,A) 

 .27موجود يف ضيلرفت  Aميمكن يلربوط، اسعخدضم ضحلل اييقض، إثبلي أن ضيطرد 

 يمبني ضيشكل ضيعلُي شجرة ضيربهلن. 

 

 Answer Extractionل إجياد احل

 مثال: مسألة الربوط موزع الطرود

 "A"يف أي غرفة توجد الكتلة 

 يربهلن ضيصغلت: Ansتمبني ضيشجرة ضيعليغت كغاغت ضسعخدضم ضحلريف 

 (u)I(A,u)   

I(A,27)  I(A,27)I(A,28)  

P(x)P(y)I(x,27)I(y,28)S(x,y)  I(A,28)  

P(x)P(A)I(x,27) 

S(x,A)  

P(A)  

P(B)  

I(B,27)  

P(x)I(x,27) S(x,A)  

I(B,27)S(B,A)  

S(B,A)  

Nil  
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 وضي  ميمكن عد هل ضيع بري عن سؤضل ضيربوط يياسه:

 ".A"يف أي صرفت توجد ضيكعلت  

  

 مترين:

 أثبت:

sneeze(Lise) 

 علملً أن يدييل:

– allergies(X)  sneeze(X) 

– cat(Y)  allergic-to-cats(X)  allergies(X) 

– cat(Felix) 

– allergic-to-cats(Lise) 

 ميمكن بيلء شجرة ضيربهلن ضيعليغت:

I(A,u) Ans(u)  I(A,27)I(A,28)  

P(x)P(y)I(x,27)I(y,28)S(x,y)  
I(A,28) Ans(27)  

P(x)P(A)I(x,27) S(x,A) 

Ans(27)  

P(A)  

P(B)  

I(B,27)  

P(x)I(x,27) S(x,A) Ans(27)  

I(B,27)S(B,A) Ans(27)  

S(B,A) Ans(27)  

Ans(27)  

 

S(B,A)  

{27/u}  

{A/y}  

{B/x}  
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  مسائل

 يغكن يدييل ضملسأيت ضيعليغت:  -أوالً 

• Everyone who loves all animals is loved by someone. 

•  Anyone who kills animals is loved by no-one. 

•  Jack loves all animals.  

• Either Curiosity or Jack killed the cat, who is named Tuna. 

Query: Did Curiosity kill the cat? 

 ميمكن منذجت ضملسأيت كمل يلي:
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 ومن مث ضيعحويل يلشكل ضييظلمي:

 

 ومن مث ضحلل اييقض:
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 يغكن يدييل ضملسأيت ضيعليغت: -اثنغلً 

The law says that it is a crime for an American to sell weapons to hostile nations.  

The country Nono, an enemy of America, has some missiles, and all of its 

missiles were sold to it by Colonel West, who is American. 

• Prove that Col. West is a criminal 

 ن منذجت ضملسأيت كمل يلي:ميمك

... it is a crime for an American to sell weapons to hostile nations: 

American(x)  Weapon(y)  Sells(x,y,z)  Hostile(z)  Criminal(x) 

Nono … has some missiles, i.e., x Owns(Nono,x)  Missile(x): 

Owns(Nono,M1)  Missile(M1) 

… all of its missiles were sold to it by Colonel West 

Missile(x)  Owns(Nono,x)  Sells(West,x,Nono) 

Missiles are weapons: 

Missile(x)  Weapon(x) 

An enemy of America counts as "hostile“: 

Enemy(x,America)  Hostile(x) 

West, who is American … 

American(West) 

The country Nono, an enemy of America … 

Enemy(Nono,America) 
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 ومن مث ضحلل اييقض:

 

 

 يغكن يدييل ضملسأيت ضيعليغت:  -اثيثلً 

Tony, Shi-Kuo and Ellen belong to the Hoofers Club.  

Every member of the Hoofers Club is either a skier or a 

mountain climber or both.  No mountain climber likes 

rain, and all skiers like snow.  Ellen dislikes whatever 

Tony likes and likes whatever Tony dislikes. Tony likes 

rain and snow.  

Query:  Is there a member of the Hoofers Club who is a 

mountain climber but not a skier?  

 ميمكن منذجت ضملسأيت كمل يلي:

 

• (x) S(x) v M(x)  
• (Ex) M(x) ^ L(x, Rain)  
• (x) S(x)  L(x, Snow)  
• (y) L(Ellen, y)   L(Tony, y)  
• L(Tony, Rain)  
• L(Tony, Snow)  



25 

 

• Query: (x) M(x) ^  S(x)  
• Negation of the Query: (x) M(x) ^  S(x)  

 ومن مث ضيعحويل يلشكل ضييظلمي:

1. S(x1) v M(x1)  
2.  M(x2) v  L(x2, Rain)  
3.  S(x3) v L(x3, Snow)  
4.  L(Tony, x4) v  L(Ellen, x4)  
5. L(Tony, x5) v L(Ellen, x5)  
6. L(Tony, Rain)  
7. L(Tony, Snow)  
8. Negation of the Query:  M(x7) v S(x7)  

 

 ضيربهلن كمل يلي: ميمكن 

Clause 1 
 

Clause 2 
 

Resolvent 
 

MGU 

8 1 9. S(x1) 
 

{x7/x1} 
 

9 3 10. L(x1, Snow) 
 

{x3/x1} 
 

10 4 11. L(Tony, Snow) 
 

{x4/Snow, x1/Ellen} 
 

11 7 12. False 
 

{} 
 

 

 كمل ميمكن إجيلد ضحلل كمل يلي:
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Clause 1 

 
Clause 2 

 
Resolvent 

 
MGU 

M(x7) v 
S(x7) v (M(x7) 
^ S(x7)) 
 

1 9. S(x1) v (M(x1) ^ 
S(x1)) 
 

{x7/x1} 
 

9 3 10. L(x1, Snow) v 
(M(x1) ^ S(x1)) 
 

{x3/x1} 
 

10 4 11. L(Tony, Snow) 
v (M(Ellen) ^ 
S(Ellen)) 
 

{x4/Snow, 
x1/Ellen} 
 

11 7 12. M(Ellen) ^ 
S(Ellen) 
 

{} 
 

 
 Ellen ذيك يكون ضجلوضف:بو 

 
 : ضملسأيت ضيعليغتيغكن يدييل  -رضب لً 

• Sam is pink.  
• Clyde is gray and likes Oscar. 
• Oscar is either pink or gray and likes Sam. 

who is the gray elephant who likes a pink elephant ? 
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 االختبارات 
 

 ن لدينا: ليك -1

(1) P(x,y,y) , P(f(C),C,v) 

(2) P(x, f(x)), P(x,y), P(g(u),u) 

(3) p(a,X), p(Y, f(Y)) 

(4) parents(x, father(x), mother(Bill)), parents(Bill, father(y), z) 

 حّدد العبارة الخاطئة فيما يلي: 
a) للتوحيد  تان( قابل 1في )  انالفقرت 

b) ( قابلة للتوحيد 2الفقرات الثالث في ) 

c) للتوحيد  تان( قابل 3في )  انالفقرت 

d) للتوحيد  تان( قابل 4في )  انالفقرت 

 لتكن لدينا الصيغة التالية:  -2
(∀x∃y P(x) ⇒ (Q(x) ∧ M(y,x) ) ) ∨ ¬(∃x R(x) ∧ S(x) ) 

 ينتج ثوابت سكوليم من الشكل: ،الصيغة بالشكل النظاميعند وضع 
a) f(x) 

b) C 

c) f(x,y) 

d)  والخيار مما سبق 

 لتكن لدينا مجموعة القواعد التالية:  -3
 

    x y z  (R(x,y)  R(x, z))   R(y,z) 

    x y  R(x,y)  u (R (u,x)  R(u,y) )  

 ُيمكن مما سبق برهان: 
 

x y  R(x,y)  R(y,x) 

a)  صح 

b)  خطأ 

c)  بعض األحيان 

d)  حسب قيمة ثوابت سكوليم 

 ؟ validحّدد فيما يلي الصيغة الصالحة  -4

a) (x, y  ( p(x,  y)  p(y, x)) )   z  p(z, z) 

b) x, y  ( p(x,  y)  (p(y,  x)   z  p(z, z) ) ) 
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c)  (x  p(x) )  y  p(y) 

d) وال خيار   

 :ليكن لدينا الصيغ الثالث التالية -5
P(x)  Q(F(x), x) 

R(y)   Q(y, z) 

R(F(A)) 

 ؟ ما هي الصيغة التي ال ُيمكن برهانها من الصيغ الثالث السابقة
(1) P(A) 

(2)  x P(x) 

(3)  x P(x) 

 وال خيار مما سبق  (4)

 ليكن لدينا القواعد التالية:  -6

Guilty(b)  ¬Guilty(a) 

Guilty(b)  ¬Guilty(c) 

Guilty(a)  ¬Guilty(c) 

Knows(a, d)  Lies(b) 

¬Knows(a, d)  Lies(a) 

Knows(a, d)  Lies(c) 

Lies(x) Guilty(x) 

 ُيمكن من هذه القواعد برهان:

a) Guilty(a)  

b) Guilty(b)  

c) Guilty(c)  

d) Guilty(d)  

 
 ؟ ا يلي هو نمذجة للحقيقة التاليةممّ  أيّ  -7

John has exactly one brother 

a) ∃x, y brother(John, x) ∧ brother(John, y) ∧ x = y 

b) ∃x brother(John, x) ⇒ ∀y(brother(John, y) ⇒ x = y) 

c) ∃x brother(John, x) ⇒ ∀y(brother(John, y) ∧ x = y) 

d)  غير ذلك  
 

 لتكن لدينا مجموعة القواعد التالية:  -8
∀ x, y, z SpeakLang(x,z)∧SpeakLang(y,z) Understand(x,y)∧Understand(y,x) 

∀x, y Understand(x, y) ⇒ Friend(x, y) 

∀x, y, z Friend(x, y) ∧ Friend(y, z) ⇒ Friend(x, z) 

 ولتكن لدينا الحقائق التالية:
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SpeakLang(Ann, French) 
SpeakLang(Bob, French) 
SpeakLang(Bob, German) 

SpeakLang(Cal, German) 

 ولتكن لدينا األهداف الثالث التالية: 
G1:  Friend(Ann, Bob) 
G2:  Friend(Ann, Cal) 
G3:  Friend(Bob, Cal) 

 ؟ د فيما يلي الصيغة التي ال ُيمكن برهانها من مجموعة القواعد والحقائق السابقةحدّ 

a) G1 ∧ G2 ∧ G3 
b) G1 ∧ G2 ∧ G3 
c) G1  G2  G3 
d) G1  G2  G3 

 لتكن لدينا مجموعة القواعد التالية:  -9
 

    x y  ( p(x,y )  z q(x,y,z) ) 

    x y z  (r(y,z)  q(x,y,z) ) 

    x  y  (p(x,y)  z  q(x,y,z)) 

 عند وضع القواعد السابقة بالشكل النظامي ينتج ثوابت سكوليم التالية: 
a) C, g(x), f(x, y) 

b) C1, C2, g(x) 

c) C1, C2, f(x,y) 

d)  والخيار مما سبق 

 لتكن لدينا مجموعة القواعد التالية:  -10
 

    x y  ( p(x,y )  z q(x,y,z) ) 

    x y z  (r(y,z)  q(x,y,z) ) 

    x  y  (p(x,y)  z  q(x,y,z)) 

 ُيمكن مما سبق برهان: 
 

w  x  y  z  ( r(x,y)  q(x,w,z) ) 
a)  صح 

b) خطأ 

c)  بعض األحيان 

d)  حسب قيمة ثوابت سكوليم 

 

 ؟ الثنائيات األربعة التالية  من للتوحيد د عدد الحاالت غير قابلة حدّ  -11

p(g(y), x, f(g(y)) and  p(z, h(z,w), f(w)) 

R(f(x), y) and R(z, g(w)) 

R(f(x), x) and R(y, g(y)) 

P[f(x),y,g(y)] and P[f(x),z,g(x)] 
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a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 
 

 : ليكن لدينا المعارف التالية -12

x Person(x) ^Wood(x)  Witch(x) 

y Duck(y)  Wood(y) 

x, y Duck(y) ^ Equals(weight(x),weight(y))  Wood(x) 

Equals(weight(A),weight(D)) 

Person(A)  

Duck(D)  

 
 :ُيمكن من هذه المعارف برهان

a) Witch(A) 

b) Witch(A) 

c) Witch(D) 

d)  وال خيار 

  
 ؟ للصيغة التالية  ما الشكل النظامي -13

(x){P(x){(y)[P(y)P(f(x,y))]  (w)[Q(x,w)P(w)]}} 
 

 

a) P(x1)P(y)P[f(x1,y)], P(x2)Q[x2,h(x2)], P(x3)P[h(x3)] 

b) P(x1)P(y)P[f(x1,y)], P(x2)Q[x2,h(x2)], P(x3)P[h(x3)] 

c) True 

d) False 

 

 ؟ النظامي للصيغة التالية ما الشكل  -14

 

( x)(P(x) => (( y)(P(y)  P(f(x,y))) ^ ( y)(Q(x,y) => P(y)))) 

 
a)  P(x) v  P(y) v P(f(x,y)) ,  P(z) v Q(z,g(z)) ,  P(w) v  P(g(w))  

b)  P(x) v  P(y) v P(f(x,y)) ,  P(z) v Q(z,g(z)) , P(w) v  P(g(w))  

c)  P(x) v  P(y) v P(f(x,y)) , P(z) v Q(z,g(z)) ,  P(w) v  P(g(w))  

d)  P(x) v  P(y) v P(f(x,y)) ,  P(z) v Q(z,g(z)) ,  P(w) vP(g(w))  
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 الصيغ الثالث التالية  لديناليكن  -15

P(x)  Q(F(x), x) 

R(y)   Q(y, z) 

R(F(A)) 

 ؟ برهانها من الصيغ الثالث السابقة التي ُيمكن  ما هي الصيغ
(1) P(A) 

(2)  x P(x) 

(3)  x P(x) 

 

a) (1) only 

b) (2) only 

c) (1) and (2) only 

d)  جميع الصيغ 

 
  :ليكن لدينا -16

v(x) : x is vegetarian (نباتي) 
m(y): y is meat (لحم) 
e(x, y): x eats y  (يأكل) 

 ؟  من هي الجمل المتكافئة فيما يلي

 
 

a) (A), (B), (C) and (D) 

b) and (B) only 

c) (A), (B) and (C) only 

d) (A), (B) and (D) only 

 

 اللون ال يوجد بلدين متجاورين لهما نفس الحقيقة التالية:  لتكن  -17

No two adjacent countries have the same color 

 ؟ يلي نمذجة صحيحة للحقيقة السابقة حّدد مّما
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a) a and b 

b) a and b and c 

c) a and b and c and d 

d) a only 

 : الصيغلتكن مجموعة  -18

 

 هل ُيمكن من هذه الصيغ اثبات أنه:

 
a) ال 

b)  نعم 

c)  يعتمد الجواب على قيم المتغيرات 
d)  صحة القضايا يعتمد الجواب على  

 ؟ ( فيما يليunificationما عدد األزواج الغير قابلة للتوحيد ) -19
1. {P(x, f(y), z), P(g(a), f(w), u)} 

2. {P(x, f(x)), P(f(x), x)}  

3. {P(a, x), P(a, y)}  

4. {P(a, x), P(b, x)}  

5. {P(x), R(x)}  

6. {Q(h(x, y), w), Q(h(g(v), a), f(v))} 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
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 :أبيض الحليب دائما   يكون بينما هي ترجمة: بعض األشياء البيضاء ليست حليب دائما   ما -20

Something that is white is not always milk, whereas the milk is always white 

(1) ∃x(White(x) ∧ ¬Milk(x)) ∧ ∀x(Milk(x) → White(x)) 

(2) ∃x(White(x) → ¬Milk(x)) ∧ ∀x(Milk(x) → White(x)) 

(3) ∀x(White(x) ∧ ¬Milk(x)) ∧ ∀x(Milk(x) → White(x)) 

(4) ∀x(White(x) → ¬Milk(x)) ∧ ∀x(Milk(x) → White(x)) 

a) (1) 

b) (2) 

c) (3) 

d) (4) 

 لتكن الصيغة التالية:  -21

 ∃z∀y∀x∃y1∀x1((¬P(x, y) ∨ Q(y, z)) ∧ (R(x1, y1) ∨ Q(z, y1))) 

 يكون الشكل النظامي للصيغة: 

a)  ((¬P(x, y) ∨ Q(y, c)) ∧ (R(x1, f(y, x)) ∨ Q(c, f(y, x)))) 

b) ((¬P(x, y) ∨ Q(y, c1)) ∧ (R(x1, c2) ∨ Q(c1, c2))) 

c) ((¬P(x, y) ∨ Q(y, c)) ∧ (R(x1, f(z, y, x)) ∨ Q(c, f(z, y, x)))) 

d)  ال يوجد إجابة صحيحة 
 

 ليكن لدينا الصيغتين التاليتين:  -22

¬∀x { P(x) ∨ ∃y [Q(y) ⋀ P(y)] } 

∃x { ¬P(x) ⋀ ∀y [ ( P(y) → ¬Q(y) ) ∨ (Q(y) → ¬P(y) ) ] } 
a)  للصيغتين نفس الشكل النظامي 

b) الشكل النظامي للصيغة األولى هو نفي الشكل النظامي للصيغة الثانية 

c) الشكل النظامي للصيغة الثانية هو نفي الشكل النظامي للصيغة األولى 

d)  األولى والشكل النظامي للصيغة الثانيةال يوجد أي عالقة بين الشكل النظامي للصيغة 

 

 

 ؟validحدّد فيما يلي الصيغة الصالحة  -23

a. (x, y  ( p(x,  y)  p(y, x)) )   z  p(z, z) 

b. x, y  ( p(x,  y)  (p(y,  x)   z  p(z, z) ) ) 

c.  (x  p(x) )  y  p(y) 

d.   وال خيار 

 : الصيغة التالية لدينا لتكن -24
(∀x∃y P(x) ⇒ (Q(x) ∧ M(y,x) ) ) ∨ ¬(∃x R(x) ∧ S(x) ) 

 :الصيغة بالشكل النظامي ينتج ثوابت سكوليم من الشكلعند وضع 
a) f(x) 

b) C 

c) f(x,y) 

d)  والخيار مما سبق 
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 لدينا الصيغة التالية: لتكن  -25
x [y A (y)  L (x,y)]  [z L (z,x)] 

 السابقة بالشكل النظامي ينتج ثوابت سكوليم التالية:  الصيغةعند وضع 
a) C, f(x), g(x) 

b) C1, C2, f(x) 

c) C1, C2, f(x,y) 

d)  والخيار مما سبق 

 ؟validفيما يلي الصيغة الصالحة  د حدّ  -26

a) (x, y  ( p(x,  y)  p(y, x)) )   z  p(z, z) 

b) x, y  ( p(x,  y)  (p(y,  x)   z  p(z, z) ) ) 

c) (x  p(x) )  y  p(y) 

d)   وال خيار 
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 احلاجة لعدم التوكيد 

 : نستعمل يف حياتنا لغة يشوهبا االلتباس وتعاين من عدم الدقة. فنحن نصف احلقائق ابستخدام تعابري مثل
 IF-THENابستخدام الشكل  فقط  وابلتايل فمن الصعوبة التعبري عن معارفنا   أو بعض األحيان أو اندرا .  غالبا  

 لقواعد االستدالل. 

 يُبني اجلدول التايل مقدار التوكيد اليت ُُيكن أن يُعطيه األشخاص عند استخدام بعض مفردات اللغة االنكليزية:

 

 Bayesقاعدة ابيز 

 كما يلي:   E  املشاهدة  إذا كان لدينا H فرضيةحتسب قاعدة ابيز االحتمال الشرطي لـ 

]Pr[

]Pr[]|Pr[
]|Pr[

E

HHE
EH =

   

 بفرض لدينا جمموعة من املشاهدات كما يلي:   iHحلساب احتمال فرضية    تُعمم قاعدة ابيز السابقة 
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  n, …,E2,E1Eاملشاهدات  ، وجمموعة   m, …, H2,H1Hجمموعة الفرضيات املمكنة هي   بفرض أن  
 : احتمال فرضية  يكون 

 

 Bayesian Reasoning حماكمة ابيز

 لنفرض أن مجيع قواعد االستدالل هلا الشكل التايل: 

IF H is true THEN E is true    with probability p 

 يؤيد هذه الفرضية.   evidence  ( دليلمشاهدة ) E، بينما يكون  hypothesisفرضية    Hل  ُُتث  

 :مثال

 ليكن لدينا املسألة التالية: 

 خبري أُعطي ثالثة أدلة مستقلة: لنفرتض أن 

E1, E2, E3 

 : مع ثالث فرضيات

H1, H2, H3 

  :االحتماالت األولية هلذه الفرضياتمع  

p(H1), p(H2), p(H3) 

 الفرضيات احملتملة.  من اخلبري أيضا  االحتماالت الشرطية حلدوث كل دليل من أجل كل  ُُيد د 

 االحتماالت املعطاة من قبل اخلبري: يُبني اجلدول التايل خمتلف  
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 : كما يلي  االحتماالت الالحقة لكل الفرضيات  ُُيكن حساب ،  3Eلنفرض أننا الحظنا أوال  الدليل  

 

 وهبذا يكون: 

 

ينخفض ويصبح مساواي  لالعتقاد ابلفرضية   1H، فإن االعتقاد ابلفرضية  3Eبعد مالحظة الدليل    الحظ أن  
2H  3. كذلك فإن االعتقاد ابلفرضيةH    1يرتفع ويصبح تقريبا  مساواي  لالعتقاد بـH    2وH. 

 . ُتصبح االحتماالت الالحقة: 1Eلنفرض اآلن ظهور الدليل  
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 وابلتايل: 

 

 حة. أصبحت اآلن هي املرج    2Hالفرضية    الحظ أن   

 ، ُتصبح االحتماالت الالحقة النهائية جلميع الفرضيات: 2Eوبعد ظهور الدليل  

 

 وابلتايل: 

 

 : نالحظ أن الرتتيب األويل للفرضيات كان 

H1, H2, H3 

 ممكنتني.   3Hو    1Hإال أنه، وبعد ظهور األدلة، تبقى فقط الفرضيتان  
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 Certainty Factors Theory نظرية معامل الثقة

 ل نظرية معامل الثقة بديال  مهما  ومنتشرا  لطرق حماكمة ابيز.ُُتث   •
 . expert’s beliefدرجة اعتقاد اخلبري    Hلفرضية    certainty factorيقيس معامل الثقة  •
 )مؤكد خطأ(.   1-)مؤكد صحيح( وبني   1ترتاوح قيمة معامل الثقة بني   •

 شخاص لبعض مفردات اللغة اإلنكليزية:يُبني اجلدول التايل معامل الثقة الذي ُُيكن أن يعطيه األ

 
• CF=1    متاما   صحيحة الفرضية  

• CF=-1   ا  متام  خاطئة  الفرضية 

• CF=0   الفرضية  ضد -مع دليل  يوجد ال 

• CF>0  الفرضية  صحة  تدعم  دالئل  يوجد  

• CF<0   الفرضية  صحة  تدعم دالئل يوجد ال 
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 قواعد استدالل هلا الشكل التايل: تتألف قاعدة املعرفة اليت تعتمد على معامل الثقة من   

IF E THEN H {cf }  

 . E (الدليلاملشاهدة )إذا علمنا وقوع    Hاالعتقاد ابلفرضية    cfحيث ُُيثل معامل الثقة 

 حساب معامل الثقة 

 ابستخدام:   حساب ثقة نتيجة القاعدة عندما يكون الدليل يف مقدمة القاعدة غري مؤكد   يتم

cf (H,E) = cf (E) * cf 

 مثال ، إذا كان لدينا القاعدة: 

IF sky is clear THEN the forecast is sunny {cf 0.8} 

 فإن:   0.5هي    ” sky is clear“وكانت قيمة معامل الثقة لـ  

cf (H,E) = 0.5 * 0.8 = 0.4 

 : ANDالعطف حالة قواعد 

 

 يلي: كما    (ANDيف حالة العطف )  Hُُيسب معامل الثقة لفرضية  

cf (H,E1˄E2˄... ˄En(=  Min {cf (E1), cf (E2),..., cf (En)} * cf 

 مثال:

IF sky is clear   
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AND the forecast is sunny   

THEN the action is ‘wear  sunglasses’ cf 0.8 

 0.7هو    "the forecast is sunny"   ومعامل الثقة لـ  0.9هو    " sky is clear"   وإذا كان معامل الثقة لـ
 يكون: 

cf (H,E1˄E2) = min {0.9, 0.7} * 0.8 = 0.56 

 : ORل حالة قواعد الفص

 

 يلي: كما   (ORيف حالة الفصل )  Hُُيسب معامل الثقة لفرضية  

cf (H,E1E2... En(=  Max {cf (E1), cf (E2),..., cf (En)} * cf 

 مثال:

IF sky is overcast  

OR the forecast is rain  

THEN the action is ‘take an umbrella’ {cf 0.9} 

 0.7هو    "the forecast is sunny"   ومعامل الثقة لـ  0.9هو    " sky is clear"   وإذا كان معامل الثقة لـ
 يكون: 

cf (H,E1E2( = max {0.9, 0.7} * 0.9 = 0.81 

 دمج معامالت القواعد:
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عندما حنصل على نفس النتيجة من أكثر من قاعدة، فيجب القيام بدمج معامالت الثقة اليت حنصل عليها 
 جراء تطبيق كل قاعدة بطريقة معينة للوصول إىل معامل الثقة النهائي للنتيجة. 

 عدة املعرفة: لنفرض مثال  أن لدينا القاعدتني التاليتني يف قا

Rule 1: IF A is X THEN C is Z {cf 0.8}  

Rule 2: IF B is Y THEN C is Z {cf 0.6} 

 إذا كانت كلتا القاعدتني قابلتني للتطبيق؟ Zهو معامل الثقة لـ   والسؤال: ما

 حلساب عامل الثقة الناتج عن أكثر من قاعدة، نستخدم: 

 

 حيث: 

• 1cf   هو معامل الثقة ابلفرضيةH    1والناتج عن القاعدةRule 
• 2cf   هو معامل الثقة ابلفرضيةH    2والناتج عن القاعدةRule 
• |1cf| 2| وcf  1| هي القيم املطلقة لـcf    2وcf . 

 أمثله:

 ليكن لدينا:   - أوال  

IF A and B or C and not D  

THEN X with CF 0.6 
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 : ومعامالت الثقة

CF(A) = 0.3  

CF(B) = 0.5  

CF(C) = 0.4  

CF(D) = -0.7 

 . Xواملطلوب حساب معامل الثقة للنتيجة  

CF(E) =CF (A and B or C and not D)  

=max(min(0.3,0.5),min(0.4,0.7))  

=max(0.3,0.4) =0.4  

 CF(H,E)=0.6  

 CF(X)=CF(H) =CF(E) * CF(H,E) =0.4 * 0.6 =0.24 

 لدينا: ليكن   -اثنيا  

Rule 1 : IF A OR B THEN C (certainty factor 0.3)  

 Rule 2: IF C OR D THEN H (certainty factor 0.8)  

 Rule 3: IF E OR F THEN H (certainty factor 0.2)  

 مع معامالت الثقة:  

A is 0.2, B is 0.5, D is 0.3, E is 0.6, F is 0.7  

 .Hواملطلوب حساب معامل الثقة لـ   

 يلي:  نقوم ابحلل كما 
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IF A OR B , so the max value of A and B: max (0.2, 0.5) = 0.5  

 then the certainty of C = 0.5 * certainty factor 0.3 = 0.15  

 IF C OR D, so the max value of C and D: max (0.15, 0.3) = 0.3  

 then the certainty of H = 0.3 * certainty factor 0.8 = 0.24.  

IF E OR F, so the max value of E and F: max (0.6, 0.7) = 0.7  

 then the certainty of H = 0.7 * certainty factor 0.2 = 0.14 

 : Hلـ   وابلتايل يكون معامل الثقة 

0.24 + 0.14 * (1 - 0.24) = 0.3464 
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 االختبارات 

 لتكن مجموعة القواعد التالية واحتماالتها: .1

R1:  If Battery is bad Then horn does not work  with prob=0.3  

R2:  If Battery is bad Then engine does not start  with prob=0.6 

R3:  If Spark plugs are bad Then horn does not work with prob=0.6 

R4:  If Spark plugs are bad Then engine does not start with prob=0.4 

 مع االحتماالت: 

prob(Battery is bad)= 0.4   

prob(Spark plugs are bad)= 0.6 

 وبفرض أن لدينا املشاهدات التالية:

“horn does not work”  

“engine does not start” 

 ؟احسب احتمال الفرضية التالية 

“Spark plugs are bad” 

a) 0.33 
b) 0.66 
c) 0 

d)  وال خيار مما سبق 

 لتكن مجموعة القواعد التالية: .2

Rule 1 :  IF A  OR B  THEN C (certainty factor 0.3)  

  

Rule 2  : IF C  OR D  THEN H (certainty factor -0.8)  

  

Rule 3 :  IF E  OR F THEN H (certainty factor 0.2)  
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 مع معامالت الثقة:  

CF(A) = 0.2  

CF(B) = 0.5 

CF(D) = 0.3  

CF(E) = -0.6   
CF(F ) = -0.7  

 مساوياً إلى: Hيكون معامل الثقة لــ 

a) 0.66 

b) -0.66 
c) 0 

d)  وال خيار مما سبق 

 القواعد التالية: مجموعةلتكن  .3

Rule 1 :  IF A  OR B  THEN C (certainty factor 0.3)  

  

Rule 2  : IF C  OR D  THEN H (certainty factor  0.8)  

  

Rule 3 :  IF E  OR F THEN H (certainty factor 0.2)  

 مع معامالت الثقة: 

CF(A) = 0.2  

CF(B) = 0.5 

CF(D) = 0.3  

CF(E) = -0.6   
CF(F ) = -0.7  

 مساوياً إلى: Hيكون معامل الثقة لــ 

a) 0.66 

b) -0.13 
c) 0.33 
d) 0.13 

 

  لتكن لدينا مجموعة القواعد التالية مع االحتماالت الموافقة: .4

Let the following rules: 
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R1: If Battery is bad   Then engine does not start  prob=0.3  

R2: If Battery is bad    Then lights do not come on  prob=0.8 

R3: If Battery is bad    Then horn does not work  prob=0.5 

R4: If Spark plugs are bad  Then engine does not start  prob=0.9 

R5: If Spark plugs are bad  Then lights do not come on  prob=0.0 

R6: If Spark plugs are bad  Then horn does not work  prob=0.7 

R7: If Electricity cable is cut    Then engine does not start  prob=0.6 

R8: If Electricity cable is cut Then lights do not come on  prob=0.7 

R9: If Electricity cable is cut Then horn does not work  prob=0.9 

 أن:  علما  

prob(Battery is bad)=0.4 , prob(Spark plugs are bad)=0.35,  prob(Electricity cable is 

cut)=0.25 

 وبفرض أن لدينا المشاهدات التالية: 

 “horn does not work”, “engine does not start”, and “lights do not come on”. 

  ؟التالية الفرضية احتمال احسب 

“Electricity cable is cut”. 

a) 55% 

b) 45% 

c) 0% 

d) يار مما سبق والخ 

 لتكن لدينا مجموعة القواعد التالية مع معامالت التوكيد: .5

 R1: If engine does not start Then Battery is bad     CF=0.3  

R2: If lights do not come on Then Battery is bad     CF=0.8 

R3: If horn does not work  Then Battery is bad     CF=0.5 
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 لدينا معامالت التوكيد التالية للمشاهدات:وبفرض أن 
• CF(“horn does not work”)= 1 

• CF(“engine does not start”)= -1 

• CF(“lights do not come on”)= -1 

 ؟ معامل التوكيد للفرضية احسب 

CF(“Battery is bad”) 

a) -0.72 

b) 0.72 

c) -0.27 

d)  والخيار مما سبق 

 

 لدينا القاعدة التالية: ليكن .6

if (P1 and P2 and P3) or (P4 and not P5) then C1 (0.7) and C2 (-0.5) 
 ( التالية:certainty dactorمع معامالت التوكيد )

CF(P1) = 0.8 

CF(P2) = 0.7 

CF(P3) = 0.6 

CF(P4) = 0.9 

CF(P5) = -0.5 

 ؟ C2و  C1كم ستكون معامالت التوكيد لكل من 
 

a) CF (C1) = 0.42 and CF (C2) = -0.3 

b) CF (C1) = 0.42 and CF (C2) =   0.3 

c) CF (C1) =  -0.42 and CF (C2) = -0.3 
d) ال يوجد إجابة صحيحة 
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 أمهية خوارزميات البحث

تُعترب خوارزميات البحث العمود  يلعب البحث دوراً أساسياً يف الكثري من مسائل وتطبيقات الذكاء الصنعي.
 بشكل منهجي. املمكنة  الفقري جلميع املسائل اليت حتتاج الستكشاف اخليارات املتعددة  

 البيان )سنرى أن البحث يرتبط مفهوم حل املسائل يف الذكاء الصنعي ارتباطاً وثيقاً بتقاانت البحث املوجه يف
 املوجه يعين وجود آلية "ذكية" تقود عملية سرب البيان(. 

 Graph البيان 

 يف كل مكان: شبكات الطرق، اخلطوط اجلوية، شبكات احلواسيب.   Graph  البيان   يتواجد  •
عرب البيان   Pathهنتم يف مجيع احلاالت إبجياد مسار   •

 حيقق خصائص معينة. 
ُُيكن أن نكتفي يف بعض احلاالت أبي مسار، أو  •

  .نريد إجياد املسار ذي الكلفة األقل
من أهم منهجيات حل املسائل يف الذكاء الصنعي  •

 حتويل املسألة إىل مسألة حبث يف بيان. 
 الستخدام هذه املنهجية جيب حتديد احلاالت واألفعال واختبار اهلدف.  •
 أي أهنا ُُتثل مجيع جوانب املسألة.   Completeض أن احلالة كاملة  نفت  •
 أي أننا نعرف احلالة ُتاماً بعد تطبيق فعل.   Deterministicنفتض أن األفعال حتمية   •

 خوارزميات البحث يف بيان احلاالت

  ، الة النهائية(املسألة )ُتثيل احلاالت، األفعال أو املعامالت، احلالة االبتدائية، احل  فضاء بعد تعريف   •
 البحث! يبدأ  

 نعاود تطبيق األفعال املمكنة حىت الوصول إىل احلالة النهائية.  ،االبتدائية  احلالة انطالقاً من   •
 عادًة ضخم جداً جداً !  البحثإال أن فضاء   •
 وابلتايل حنتاج إىل منهجيات تقود البحث.  •
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 Search Treeشجرة البحث 

عليها بتطبيق املعامالت املمكنة على كل حالة انطالقاُ من احلالة االبتدائية  ندعو الشجرة اليت ُُيكن احلصول  
 بشجرة البحث. 

( Dog( والكلب )Wolf)  والذئب (  Farmerشجرة البحث ملسألة الفالح )  يُبني الشكل التايل مثالً:  
إضافة للفالح وذلك ( املطلوب توصيلهم لضفة النهر الثانية ابستخدام زورق يتسع حليوان واحد  Catوالقطة )

 بدون أن نتك على أي ضفة للنهر حيوانني متناحرين.

 

احلمراء هي حاالت ممنوعة  :الحظ أن  أما احلاالت   احلاالت  املسألة(.  قواعد  إليها وفق  االنتقال  )ال جيوز 
النهائية فأُ  إليها كي ال نقع يف حلقات(. أما احلالة  حيطت اخلضراء فهي حاالت مكررة )ال جيوز االنتقال 

 مبستطيل أزرق. 
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 معايري مقارنة اخلوارزميات 

( عدد احلاالت الوسطي اليت ُُيكن أن نصل إليها اعتباراً Branching Factor)  bندعو معامل التفريع 
 من حالة. 

 . dbتكون عدد عقد شجرة احلل من مرتبة  ،  d( احلل   Depthإذا كان عمق ) 

 

 يُبني اجلدول التايل بعض األمثلة:

 

وعدد العقد لشجرة    2.13يُقدر معامل التفريع بـ  
أن   3.7بـحوايل    20بعمق   عقدة. الحظ  مليون 

 حالة خمتلفة فقط.  181400اللعبة لديها فقط  

 

وعمق احلل الوسطي    13.34يُقدر معامل التفريع بـ  
للعبة 18 الكلي  احلاالت  )عدد   .

901.083.404.981.813.616 ) 

 

بـ التفريع  وعدد احلاالت الكلي    35  يُقدر معامل 
 . 12010للعبة بــــ  
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 يتم اعتماد املعايري التالية لتقومي خوارزمية حبث: 

 هل تصل اخلوارزمية إىل حل يف حال وجوده؟  :Completenessالكمال   •
 هل تُعطي اخلوارزمية احلل األمثل؟  : Optimalityاألمثلية   •
 لوقت للوصول إىل احلل؟ : كم حتتاج  Time Complexityالتعقيد الزمين    •
 كم حتتاج إىل ذاكرة للوصول إىل احلل؟   :Space Complexityالذاكرة    •

 

 Blind Search خوارزميات البحث األعمى

 ال تستخدم هذه اخلوارزميات معلومات متعلقة ابملسألة. 

 Depth-First Searchأوالً -البحث بالعمق 

 . العقدة األعمق غري املطورةتعتمد هذه اخلوارزمية على املبدأ: طّور  

 

  أي الداخل أخرياً اخلارج أوالً.   LIFOمن النوع    مكّدس توضع العقد احلدود يف 

  مثال:

 يكون ترتيب تطوير العقد يف الشجرة التالية: 
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 هو:

A, B, D, H, I, E, J, K, C, F, L, M, G, N, O 

 تكون معايري اخلوارزمية كما يلي:

 تصل للحل يف املسائل ذات الفضاء املنتهي.  :Completenessالكمال   •
 ال.   : Optimalityاألمثلية   •
الزمين    • مرتبة  Time Complexityالتعقيد  من   :) mO(b    حيثm    العمق هو 

 األعظمي. 
 . O(b*m)من مرتبة    :Space Complexityالذاكرة    •

 

 Breadth-First Searchأوالً -البحث بالعرض

 .i+1قبل تطوير العقد يف العمق    iتعتمد هذه اخلوارزمية على املبدأ: طّور مجيع العقد يف العمق  

 

 أي الداخل أوالً اخلارج أوالً.  FIFOتوضع العقد احلدود يف رتل من النوع   
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  مثال:

 يكون ترتيب تطوير العقد يف الشجرة التالية: 

 

 هو:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O 

 تكون معايري اخلوارزمية كما يلي:

 تصل للحل يف املسائل ذات الفضاء املنتهي.  :Completenessالكمال   •
 .نعم يف حال  مثالً كانت الكلفة مساوية للواحد لكل خطوة   : Optimalityاألمثلية   •
 هو عمق احلل.   dحيث    d+1O(b (: من مرتبة Time Complexityالتعقيد الزمين    •
 .  d+1O(b (من مرتبة    :Space Complexityالذاكرة    •

 Uniform-Cost Search البحث وفق الكلفة المنتظمة

أي أن اخلوارزمية تقوم بتطوير العقد وفق  .تعتمد هذه اخلوارزمية على املبدأ: طّور العقدة ذات الكلفة األقل
 .األمثلوابلتايل فإن أي عقدة هدف نصل إليها تكون احلل   الكلف املتزايدة.
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أي أن إضافة العقد اجلديدة املولدة تتّم وحبيث  توضع إذاً العقد احلدود يف رتل مرتب تصاعدايً وفق الكلفة.
 حنافظ على التتيب التصاعدي للكلف. 

 تكون معايري اخلوارزمية كما يلي:

 يف املسائل ذات الفضاء املنتهي.تصل للحل    :Completenessالكمال   •
 . نعم  : Optimalityاألمثلية   •
عدد العقد ذات الكلفة أقل من الكلفة : من مرتبة  Time Complexityالتعقيد الزمين    •

 .األمثلية
 عدد العقد ذات الكلفة أقل من الكلفة األمثلية.من مرتبة    :Space Complexityالذاكرة    •

 العام للخوارزميات السابقة: نُعطي فيما يلي املخطط  
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 مترين

مدينة   من  املسار  إجياد  مسألة  على  السابقة  الثالث  اخلوارزميات  من  مدينة    Aradطّبق كل  إىل 
Bucharest : 

 

 

 Heuristics التجريبيات

من أجل  تطبيقها غري واقعي،إن طرائق البحث العمياء هي طرائق شاملة هتدف إىل إجياد طريق حل. إال أن  
 معظم املسائل، ألنه يتطلب معاجلة عدد هائل من العقد قبل مصادفة )ال(حل. 

تكمن الفكرة األساسية خلوارزميات البحث املطّلعة مع بيان احلل يف استعمال معلومة جتريبية خاصة ابملسألة  
 املعاجلة تؤدي إىل ختفيض عدد العقد املعاجلة. 

 قرب هذه احلالة من اهلدف.مدى  هي اتبع عندما يُطّبق على حالة يُعيد رقم يُقّدر   :التجريبية

 أي أن التجريبية خُترب تقريباً كم تبقى للوصول للهدف )األرقم األصغر أفضل(. 
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 يف تقدير البعد عن اهلدف.   overestimateتغايل    أو  underestimate   ُُيكن أن تبخس التجريبية

أو هي التجريبيات اليت يكون تقديرها دائماً أصغر    admissibleالتجريبيات اليت نعتربها مقبولة    سوف نرى أن
 الكلفة احلقيقية.   يساوي

 أقصر طريق  :1مثال
ُُيكن يف مسألة البحث عن املسار األمثلي خلريطة من املدن اعتماد مسافة خط النظر بني مدينة ما واملدينة 

 ينة من اهلدف. اهلدف كمقياس لقرب هذه املد 

 كوتانا: لعبة الت2مثال
التالية لقياس قرب حالة من  التاكواتن اعتماد التجريبية  ُُيكن يف مسألة 

 عدد اخلاانت املوجودة يف غري مكاهنا الصحيح )ماعدا الفراغ(.   اهلدف:

يف موضعها   8إذ فقط ال توجد اخلانة    1تكون قيمة التجريبية  املثال  يف  
 الصحيح. 

 

 : لعبة التكوتان3مثال
 لقياس قرب حالة من اهلدف: Manhattan Distanceُُيكن يف مسألة التاكواتن مسافة ماهناتن  

 )جمموع عدد اخلاانت اليت جيب أن نعربها لنوصل كل خانة إىل مكاهنا الصحيح(. 

 . 8التجريبية    هذه  تكون قيمة  املثال التايل يف  



12 

 

 

 Hill Climbing Search خوارزمية تسلق التلة

 إىل اهلدف.   nتقديراً للكلفة من العقدة    hليكن التابع  

 .heuristicندعو هذا التابع ابلتجريبية  

 ُُيكن يف مسألة التنقل بني املدن أن يكون هذا التابع مسافة خط النظر بني املدينة احلالية واملدينة اهلدف.   :مثالً 

 hSLD(n) = straight-line distance from n to goal 

)خبالف خوارزمية البحث وفق   تقوم خوارزمية تسلق التلة بتطوير العقدة اليت يكون تقديرها أقرب للهدف. 
  الكلفة املنتظمة واليت تطور العقدة ذات الكلفة األقل(.

   Bucharestإلى  Aradمثال: االنتقال من 
 مدينة إىل املدينة اهلدف.  نستخدم يف هذا املثال مسافة خط النظر كتقدير للكلفة املتبقية من 
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 غري أمثلية(. 450 )الحظ أن كلفة احلل    ينتج عن تطبيق اخلوارزمية شجرة البحث التالية:

 
 كوتان امثال: لعبة الت 

 ينتج عن تطبيق خوارزمية تسلق التلة مع اعتماد مسافة ماهناتن شجرة البحث التالية: 

 )الحظ سرعة الوصول إىل احلل(
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 *A خوارزمية

تقوم هذه اخلوارزمية بدمج كل من اخلوارزميتني: البحث وفق الكلفة املنتظمة وخوارزمية تسلق التلة للوصول 
 يف هذه اخلوارزميتني التابعني التاليني:  موسريعة. نستخد  وأمثليهإىل خوارزمية كاملة  

• g   كلفة العقدة احلالية 
• h  تقدير كلفة الوصول إىل اهلدف اعتباراً من العقدة احلالية 

 ونستخدم احملصلة: 

f(n) = g(n)  + h(n)  

 بشكل تصاعدي.   fوفق قيمة التابع لتتيب العقد  

 تقدير الكلفة للوصول إىل اهلدف دائماً أصغر أو يساوي الكلفة احلقيقية.   تكون هذه اخلوارزمية أمثلية إذا كان 
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   Bucharestإىل   Aradمثال: االنتقال من 

 : أمثلية(  408 )كلفة احلل  ينتج عن تطبيق اخلوارزمية شجرة البحث التالية

 

 : *A  نُعطي فيما يلي املخطط العام خلوارزمية 

OPEN = {InitialState}; CLOSE = nil; SUCCESS = False 

While OPEN != {} And SUCCESS=False do 

Begin 

 u = Get_First_Node_From_OPEN(OPEN) 

 OPEN = Queue(OPEN)  

 If GoalState (u) Then   SUCCESS=True 

 Else 

 Begin 

  Add(u, CLOSE) 

  For each v in Children(u) do 

  Begin 

   If  v Not in OPEN and v not in CLOSE Then 

    Add (v, OPEN) 

    Father(v)=u 

    Sort(OPEN)  % f ASC then g DECS 

   Else If v in OPEN and g(v)>g(u)+k(u,v) Then 

    g(v)=g(u)+k(u,v) 
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    f(v)=g(v)+h(v) 

    Father(v)=u 

   Else If v in CLOSE and g(v)>g(u)+k(u,v) Then 

    g(v)=g(u)+k(u,v) 

    f(v)=g(v)+h(v) 

    Father(v)=u 

  End 

 End 

End 

If  OPEN={} Then FAIL 

Else 

 GenerateSolutionPath(u)  

 ل  مسألة البائع اجلوا

العقد  من  جمموعة  لدينا  أن  ف عرّ ن  .  بفرض 
العقد هذه  بني  إجياد  واملطلوب:.  املسافات 

نزور كل عقدة  ذو كلفة أصغرية وحبيث  مسار 
 مرة واحدة. 

 

 مثال: 
 نريد زايرة كل من املدن اخلمس التالية وبكلفة أصغرية. 
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 . *Aوذلك بتطبيق اخلوارزمية  

 شجرة البحث التالية:  N=4ينتج عن تطبيق اخلوارزمية من أجل 

 

 ظ أن عدد املسارات هو: حال

No of paths = (n-1)! 
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 أي مثالً:

n=4, p=6   
n=5, p=24 

 n=10, p=362,880 
 مثال: 

 التالية مع جتريبيات خمتلفة:   مسألة البائع اجلوالعلى   *Aلنطبق اخلوارزمية  

 
 تجريبيات مسألة البائع الجوال
 لنستخدم التجريبيات التالية: 

H1=0 

 = صفر   1التجريبية

H2 = No missed arcs * cost of minimal arc 

 = عدد األقواس الناقصة * كلفة أصغر قوس   2التجريبية

H3 = Sum of p most short arcs (p is No missed arcs) 

 هو عدد األقواس الناقصة(   pقوس )حيث    p= جمموع أقصر    3التجريبية
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H4 = Sum of p most short arcs connected to nodes that remained to be exited from  
Ex: For H4(ABD)=36 Since we have to exit from D,C,E and F  

 قوس مرتبط ابلعقد املتبقي اخلروج منها  p= جمموع أقصر    4التجريبية

H5 = Sum of p most short arcs connected to nodes that remained to be visited  

Ex: For H4(ABD)=43 Since we have to visit from C, E, F and A.  

 قوس مرتبط ابلعقد الواجب الدخول فيها   pموع أقصر  = جم  5التجريبية

 إذ أن تقدير الكلفة يف كل منها أصغر من الكلفة احلقيقية.   األمثلتُعطي مجيع التجريبيات السابقة احلل  

FBADCEF or FECDABF   

Cost: 85 

 يُبني اجلدول التايل عدد العقد املولدة وعدد العقد املطورة من أجل كل جتريبية:

Created Nodes Developed Nodes Heuristic 

159 88 H1 

138 72 H2 

115 62 H3 

97 47 H4 

133 69 H5 

 يف حال استخدام التجريبية التالية واليت الحُتقق شرط األمثلية: 

H6: No of missed arcs * cost of average arc 

 = عدد األقواس الناقصة * الكلفة الوسطية لألقواس  6التجريبية

 حنصل على احلل:

FEADCBF   
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Cost: 166 

 مع الكلف التالية: 

Created Nodes Developed Nodes Heuristic 

22 9 H6 

 ويف حال استخدام التجريبية التالية واليت الحُتقق شرط األمثلية:

H7: No of missed arcs * cost of max arc 

 = عدد األقواس الناقصة * كلفة أكرب قوس   7التجريبية

 حنصل على احلل:

FBCDAEF  

Cost: 166 

 مع الكلف التالية: 

Created Nodes Developed Nodes Heuristic 

17 13 H7 
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   االختبارات

 .Eإلى  Aليكن البيان التالي وحيث المطلوب االنتقال من 

 

 كما يلي: Eعلمًا بأن لدينا تقدير للمسافة بين كل عقدة والعقدة 

A B C D E 
10 2 8 5 0 

 ماذا سيكون الناتج باعتماد خوارزمية العمق أواًل؟ .1
a) A, B, D, C, E 
b) A, B, E 
c) A, C, E 
d) غير ذلك 

 ماذا سيكون الناتج باعتماد خوارزمية العرض أواًل؟ .2
a) A, B, D, C, E 
b) A, B, E 
c) A, C, E 
d)  ذلكغير  

 ماذا سيكون الناتج باعتماد خوارزمية الكلفة المنتظمة؟ .3
a) A, B, D, C, E 
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b) A, B, E 
c) A, C, E 
d) غير ذلك 

 ماذا سيكون الناتج باعتماد خوارزمية تسلق التلة؟ .4
a) A, B, D, C, E 
b) A, B, E 
c) A, C, E 
d) غير ذلك 

 ؟*Aماذا سيكون الناتج باعتماد الخوارزمية  .5
a) A, B, D, C, E 
b) A, B, E 
c) A, C, E 
d)  ذلكغير  

 :Depth-First Searchالبحث من النمط العمق أوالً   خوارزميةطي عتُ  .6

a)  .حل أمثلي دائماً فقط يف مسألة البائع اجلوال 
b)   مثل( 8حل أمثلي دائماً فقط يف مسائل األلعاب بالعب واحد-puzzle .) 
c)  .حل أمثلي دائماً يف مجيع مسائل البحث 
d) .وال خيار من اخليارات الثالث السابقة 

 :Breadth-First Searchمنط العرض أوالً  عطي خوارزمية البحث من تُ  .7

a)  .حل أمثلي دائماً فقط يف مسألة البائع اجلوال 
b)   مثل( 8حل أمثلي دائماً فقط يف مسائل األلعاب بالعب واحد-puzzle .) 
c)  .حل أمثلي دائماً يف مجيع مسائل البحث 
d) .وال خيار من اخليارات الثالث السابقة 

 :Uniform Searchمنط البحث املنتظم  البحث من  يةخوارزمعطي تُ  .8
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a)  .حل أمثلي دائماً فقط يف مسألة البائع اجلوال 
b)   مثل( 8حل أمثلي دائماً فقط يف مسائل األلعاب بالعب واحد-puzzle .) 
c)  .حل أمثلي دائماً يف مجيع مسائل البحث 
d) .وال خيار من اخليارات الثالث السابقة 

 :gإىل   sليكن لدينا مسألة البحث التالية من  .9

 مع قيمة التجريبية كما يلي: 

h(a,2), h(b,3), h(c,4), h(d,3), h(e,2), h(f,1), h(g,0), h(h,4), h(i,5), h(j,6), 
h(k,5), h(l,6), h(s,4). 

 Hill Climbingتكون كلفة املسار الناتج بتطبيق خوارزمية تسلق التلة   
a) 5 
b) 7 
c) 13 
d)  غري ذلك 

 :(  puzzle-4ليكن لدينا اللعبة البسيطة التالية )

 

 وليكن لدينا التجريبيتني التاليتني:
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h1 .مسافة ماهناتن لوضع الفراغ يف مكانه 
h2 .)عدد اخلاانت املوجودة يف غري مكاهنا الصحيح )ال حنسب الفراغ 

 h1=1, h2=3مثالً للحالة االبتدائية يكون:  

ــول للهدف )مبا فيها احلالة االبتدائية   يكون  .10 ــيتم توليدها حىت الوصــــــــــــ عدد احلاالت املختلفة اليت ســــــــــــ
 :h1مع التجريبية     *Aوالنهائية( بتطبيق اخلوارزمية  

a) 7 
b) 6 
c) 5 
d)   خيار مما سبقوال 

ــول للهدف )مبا فيها احلالة االبتدائية  عدد يكون  .11 ــيتم توليدها حىت الوصــــــــــــ احلاالت املختلفة اليت ســــــــــــ
 :h2مع التجريبية     *Aوالنهائية( بتطبيق اخلوارزمية  

a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) وال خيار مما سبق 

ليكن البيان التايل والذي ُُيثل الطرق املمكنة بني جمموعة من املدن واملسافات بينها. وليكن املطلوب االنتقال  
 : Eإىل املدينة    Aمن املدينة  
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  احلل:  Breadth-Firstعطي تطبيق خوارزمية البحث العرض أوالً  يُ   .12

a) ABE . 
b) ABCE . 
c) ACE . 
d) .وال خيار من اخليارات الثالث السابقة 

  احلل:  h=0مع جتريبية   *Aعطي تطبيق خوارزمية  يُ  .13

a) ABE . 
b) ACE . 
c) ADE . 
d) .وال خيار من اخليارات الثالث السابقة 

 : A  ويعود إىل   Aنفس البيان السابق والذي ينطلق من    على اجلوالليكن املطلوب اآلن مسألة البائع  

  مع جتريبية عدد األقواس الناقصة * كلفة أكرب قوس احلل: *Aعطي تطبيق خوارزمية  يُ  .14

a) ADBECA . 
b) ADEBCA . 
c) ADCEBA . 
d) ADECBA . 

  مع جتريبية عدد األقواس الناقصة * كلفة أصغر قوس احلل: *Aعطي تطبيق خوارزمية  يُ  .15

a) ADBECA . 
b) ADEBCA . 
c) ADCEBA . 
d) ADECBA . 
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  للمسألة: األمثلكلفة احلل    تكون  .16

a) 34 . 
b) 36 . 
c) 38 . 
d) 40 . 

  بنفس الكلفة:  للمسالةيوجد   .17

a) حل وحيد أمثل. 
b)  أمثلنيحلني . 
c)   أمثليهثالثة حلول . 
d)   أمثليهأربعة حلول. 

 والتجريبيات األربع التالية: Gإلى   Aليكن لدينا بيان البحث التالي ألقصر طريق من  .18

 

 :*Aمن هي التجريبية التي ال تُفضي إلى حل أمثلي باستخدام الخوارزمية  

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 
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 ليكن البيان التالي والذي يُمثل الطرق الممكنة بين مجموعة من المدن والمسافات بينها.  

 

مع التجريبية التالية:    *Aباستخدام الخوارزمية   ليعود إليها Aوالمطلوب حل مسألة البائع الجوال الذي ينطلق من  

 عدد األقواس الناقصة. 

 ابقة الكلفة:مع التجريبية الس *Aيُعطي تطبيق الخوارزمية  .19

a) 9 
b) 10 
c) 11 
d) وال خيار من الخيارات السابقة 

 يكون عدد العقد المطورة )التي قمنا بتوليد أوالدها( .20

a) 15 
b) 18 

c) 20 

d)  وال خيار مما سبق 

 يكون عدد الحلول األمثلية للمسألة السابقة: .21

a) 2 
b) 1 
c) 3 

d) وال خيار من الخيارات السابقة 
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 G2و    G1يوجد هدفين  . Sليكن لدينا مسألة البحث التالية: نقطة البداية  

تُمثل األرقام على العقد تقدير لكلفة الوصول للهدف. وبفرض كما    تُمثل األرقام على األسهم كلفة االنتقال من عقدة ألخرى

 ر بين أكثر من فرع.أن الخوارزميات غير المطلعة تختار دائما الفرع اليساري عندما يكون هنالك خيا

 

 ؟فيما يلي الخاطئةالجملة  حدّد .22

a)  نصل إلى الهدفG2 بتطبيق خوارزمية العمق أوال 

b)  نصل إلى الهدفG1  ًبتطبيق خوارزمية العرض أوال 

c)  نصل إلى الهدفG1   بتطبيق خوارزميةA* 

d)  و ال خيار 

 

 : Gإلى   Sمن  مسألة البحث التالية لديناليكن 

 

 الدوائر تُمثّل التجريبية أما األرقام على األقواس فتُمثّل الكلف.وحيث األرقام على 

 Hill Climbingتكون كلفة المسار الناتج بتطبيق خوارزمية تسلق التلة   

a) 20 

b) 21 
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c) 24 

d)  غير ذلك 

 

 البيان التالي والتجريبيات الموافقة: ليكن .23

 

a) ال تُعيد جميع التجريبيات نفس الحل 

b)  :تُعيد جميع التجريبيات الحل التاليS,B,C,G 

c)  :تُعيد جميع التجريبيات الحل التاليS,B,D,G 

d)  :تُعيد جميع التجريبيات الحل التاليS,A,G 

 

 Gوالهدف . Sليكن لدينا مسألة البحث التالية: نقطة البداية  .24

 

 ؟ بتطويرها *Aما هي العقد التي ستقوم الخوارزمية 

a) S, A, D, B, D, G 

b) S, B, D, G 

c) S, A, C, D, G 

d) غير ذلك 
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 مع التجريبية أدناه: Gإلى  Sليكن لدينا بيان البحث التالي من  .25

 

 ؟*Aفي نهاية البحث   CLOSEماذا سيكون محتوى القائمة 

a) G(B,26),B(A,23),A(S,23),D(C,21),C(S,20),S(-,22) 

b) G(B,26),B(A,23),A(S,23),D(C,21),C(S,21),S(-,22) 

c) G(D,26),B(A,23),A(S,23),D(C,21),C(S,20),S(-,22) 

d)  غير ذلك 
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 :Gإلى   Sمن  بيان البحث التالي لديناليكن  .26

 

 

 غير معروفة Bوحيث قيمة التجريبية في 

 ؟ *Aللوصول لحل أمثلي   Bما أنسب القيم لوضعها في 

a) 0 ≤ h(B) ≤ 6 

b) 0 ≤ h(B) ≤ 7 

c) 0 ≤ h(B)  

d) h(B) ≤ 6 
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االنتقال من خلية للخاليا األربع المجاورة )يمين، يسار، فوق، تحت(.    Agentلتكن المتاهة التالية وحيث يُمكن لوكيل  

مثالً فيُمكن له أن ينتقل     Mيمثل الخط السميك في الرسم حاجز ال يُمكن تجاوزه. و بالتالي فإذا كان الوكيل في الخلية  

 . Gإلى الخلية   Sوليكن المطلوب إيجاد المسار من الخلية   .Gأو   Nأو   Dإلى 

 الكلفة مساوية لواحد عند من أجل كل انتقال من خلية ألخرى. تكون

منهاتن   مسافة  الوكيل  خلية    Manhattan distanceسيستخدم  في  يكون  له   كتجريبيةعندما  المتبقية  الكلفة  لتقدير 

 دون أخذ الحواجر بعين االعتبار أي:  للوصول للهدف وذلك

h(State)= Manhattan distance from State to G assuming there were no barriers. 

 

 :Climbing-Hillفي حال تطبيق خوارزمية تسلق التلة  expanded nodesالخاليا المطورة   وبالترتيبتكون   .27

 من الخاليا المطورة( G)نعتبر الهدف 

a) S, H, K, C, A, B, D, M, G 

b) S, H, K, C, F, P, Q, R, T, G 

c) S, H, K, F, P, Q, R, T, G 

d)  مما سبقوال خيار  
 

 :*Aفي حال تطبيق خوارزمية  expanded nodesالخاليا المطورة   وبالترتيب  تكون .28

a) S, H, K, C, A, B, D, M, G 

b) S, H, K, C, F, P, Q, R, T, G 

c) S, H, K, F, P, Q, R, T, G 

d) وال خيار مما سبق 
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 أنواع األلعاب

( ألعاب حتمية  إىل  األلعاب  متاماً Deterministicتُقسم  يُعرف  الالعب  هبا  يقوم  أن كل حركة  أي   )
)   وإىلنتيجتها،   احلظ  )   (.Chanceألعاب  املعلومات  ألعاب كاملة  إىل  أيضاً  تُقسم   Perfectكما 

information  ،خصمه ووضع  وضعه  العب  يعرف كل  حيث  املعلومات   وإىل (  غري كاملة  األلعاب 
(Imperfect information .) 

 ما يلي بعض األلعاب الشهرية وفق احملاور السابقة: نعرض في

 

 :مبا يلي  مع العبني واليت تتميز  كاملة املعلومات /األلعاب احلتمية  ، يف هذا الفصل، نعاجل

 يتناوب الالعبان ابللعب، فيلعب الالعب األول، مث اآلخر، وهكذا دواليك. •
 يلعب. ُُيكنه أن  ذا  يعلم كل العب ماذا لعب الالعب اآلخر وما •
 تنتهي اللعبة بربح أحد الالعبني )وخسارة الالعب اآلخر( أو التعادل.  •

لدينا بدايًة كومة مؤلفة من سبع لريات، واهلدف تقسيم هذه الكومة إىل عدة أكوام؛ على كل العب مثال:  
 اخلاسر هو من ال يستطيع أن يلعب.   حصراً؛أن يقسم أحد األكوام إىل كومتني غري متساويتني  

  



4 

 

 شجرة اللعب

هو البادئ يف اللعب. تفيد قواعد اللعبة إبنشاء شجرة اللعب على النحو   J1، وليكن  J2و    J1ليكن الالعبان  
 التايل: 

 ( موضع البداية.0ُُيّثل اجلذر )ذو املستوى   •
 .أن يلعب فيها  J1مُتّثل العقد ذات املستوى الزوجي املواضع اليت على الالعب   •
 .أن يلعب فيها  J2مُتّثل العقد ذات املستوى الفردي املواضع اليت على الالعب   •
لعبها انطالقاً من املوضع   ُُيكن مُتّثل األقواس الصادرة من عقدة ما خمتلف الضرابت املمكنة واليت   •

حسب شفعية املستوى للعقدة زوجياً   J2أو    J1املمثل هبذه العقدة، وذلك من قبل الالعب املعين )
 فردايً(.  أو

 مُتّثل األوراق املواضع الفائزة، أو اخلاسرة، أو اليت بال خمرج.   •

 تكون شجرة اللعب للعبة السابقة: وبذلك،  

 

  

(7)

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

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

(4, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 1) (3, 2, 1, 1) (3, 2, 1, 1) (2, 2, 2, 1) (3, 2, 1, 1) (3, 2, 1, 1)

(3, 1, 1, 1, 1) (2, 2, 1, 1, 1) (2, 2, 1, 1, 1) (2, 2, 1, 1, 1)

(2, 1, 1, 1, 1, 1)

(2, 2, 1, 1, 1) (2, 2, 1, 1, 1)
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 MinMaxة خوارزمي

 MAX. وسمممممتكون مهمتنا إأاد "أفضمممممل" حركة لالعب  MINو   MAXسمممممّمي الالعبني من اآلن فصممممماعداً نُ 

 سيلعب أوالً، ومن مث يلعب الالعبان ابلتناوب. MAX. لنفرتض أن الالعب )الصديق(

 تتألف اخلوارزمية من إجرائيتني تستدعي كل منهما األخرى )عودية متصالبة(: 

 واليت ُتستدعى من أجل عقد الصديق.  Maxminاإلجرائية   •
 واليت ُتستدعى من أجل عقد اخلصم.   Minmaxاإلجرائية   •

α  ←  Maxmin (R) 
If    Leaf (R) Then       

α  ←  Evaluate (R) 
Else           

α  ←  Max (Minmax (Succ1 (R)), 
         Minmax (Succ2 (R)), ... Minmax (Succn (R))) 
EndIf 

   

β  ←  Minmax (R) 
If    Leaf (R) Then 
         β  ←  Evaluate (R) 
Else  
         β  ←  Min (Maxmin (Succ1 (R)), 
         Maxmin (Succ2 (R)), ... Maxmin (Succn (R))) 
EndIf 

 حيث:  
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• Leaf(R) تُعيد :True   إذا كانت العقدةR .ورقة 

• (R)iSucc  تُعيد العقدة :i  ف لم لخ اخلخR. 

• Evaluate (R) تُعيد تقويم العقدة :R. 

شجرة لعب بسيطة، وحيث تكون القيم على األوراق تقومي العقدة من وجهة نظر   : يُبني املثال التايل
 :   MAX   الالعب

 

 Evaluation Functionاتبع التقومي  

: يقوم اتبع التقومي بتقومي مدى جودة وضع عقدة ابلنسبة يل كالعب ضد خصم، فيكون    

– f(n) > 0: الوضع جيد لي وسيء للخصم  

– f(n) < 0:  الوضع سيء لي وجيد للخصم  

– f(n) near 0: الوضع متعادل  

– f(n) >> 0: أنا أربح  

– f(n) << 0: الخصم يربح   

 نعطي فيما يلي بعض األمثلة: (. Heuristic) وابلطبع، فإن اتبع التقومي هو اتبع جترييب

 XOلعبة 

 ُيستخدم يف هذه اللعبة اتبع التقومي التايل: 

f(n) = [# of 3-lengths open for me] – 

     [# of 3-lengths open for you]  

where a 3-length is a complete row, column, or diagonal. 

f(n) =   if n is a winning node for Max 

f(n) = - if n is a winning node for Min 



7 

 

 : Xابلنسبة لالعب    مثالً: يكون اتبع التقومي للوضع التايل

 
f(p) = 6 – 4 = 2  

 
 

 

 لعبة الشطرنج

 اتبع التقومي التايل:   Turingقّدم 
f(n) = w(n)/b(n) where w(n) = sum of the point value of white’s pieces and 
b(n) is sum for black. 

 وبشكل عام، ُتستخدم يف لعبة الشطرنج توابع تقومي من الشكل:
f(n) = w1*feat1(n) + w2*feat2(n) + ... + wn*featk(n)  

فهي ميزات حمسوبة مثل عدد القطع، عدد املستطيالت املسيطر    ifeatهي أوزان جتريبية. أما    iwوحيث 
 عليها،...

 

 XOلعبة    :مثال

 حمتملة هلذه اللعبة: يُبني املثال التايل شجرة لعب 
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 ومن مث: 
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 بيتا  -الفا خوارزمية

 . −السابقة ابستخدام التشذيب    MinMaxُُيكن تسريع وبشكل كبري أداء اخلوارزمية  

 Beta Cutoff  بيتا القطع

)مّت حساب بيتا هلا( فُيمكن التوقف عن تقومي العقد املتبقية   Minحتت عقدة    Maxعندما نكون يف عقدة  
  ≤ Zألحد أبناء العقدة وحبيث :    Z مبجرد احلصول على تقومي    Maxللعقدة  

 
 Alpha Cutoff  ألفا القطع

)مّت حساب ألف هلا( فُيمكن التوقف عن تقومي العقد املتبقية   Maxحتت عقدة    Minعندما نكون يف عقدة  
   Zألحد أبناء العقدة وحبيث :     Z مبجرد احلصول على تقومي    Minللعقدة  
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 تتألف اخلوارزمية من اتبعني يستدعي كل منهما اآلخر )عودية متصالبة(: 

 Maxاتبع ُيستدعى عند عقد الصديق   •
 Minاتبع ُيستدعى عند عقد اخلصم   •
 (.∞==-∞, يف البداية ) •

 function MAX-value (n, alpha, beta) 

   if n is a leaf node then return f(n); 

   for each child m of n do 

         alpha :=max{alpha, MIN-value(m, alpha, beta)}; 

         if alpha >= beta then return beta   /* pruning */ 

   end{do} 

   return alpha 

function MIN-value (n, alpha, beta) 

   if n is a leaf node then return f(n); 

   for each child m of n do 

         beta :=min{beta, MAX-value(m, alpha, beta)}; 

         if beta <= alpha then return alpha   /* pruning */ 

   end{do} 

   return beta 
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 أمثلة
 

 تُبين الشجرة التالية مثاالً عن التشذيب:

 

 

 يُبني املثال التايل آلية تطبيق اخلوارزمية:

 

 وتكون شجرة اللعب: 
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13 

 

 
 االختبارات 

 :اللعب هو الذي يبدأ MAXلتكن شجرة اللعب التالية وحيث أن الالعب  .1

 

 :بيتا حبساب قيم األوراق التالية-تقوم اخلوارزمية ألفا 
a) P, Q, R, T, U, V, X, Y, Z, BB, CC, DD 
b) P, Q, R, T, U, X, Y, Z, BB, CC 
c) P, Q, R, T, U, V, X, Y, Z, BB 
d)  غري ذلك 

 ؟د العبارة الصحيحةحدّ  .2

a)   ال ختتلف قيم عقدMin   وMax   يف خوارزمييتMin-Max   وAlpha-Beta 
b)  ال يؤثر ترتيب األوراق على فعالية خوارزميةAlpha-Beta 
c)   ال تتأثر فعالية اخلوارزميةAlpha-Beta   مبستوى اخلصم 
d)  والخيار مما سبق 

 

 الظاهرين: لتكن شجرة اللعب التالية واملطلوب إأاد قيم لألوراق كي نستطيع حتقيق القطعني .3
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a) .نضع قيم متساوية يف مجيع األوراق 
b)  نضع قيم برتتيب تنازيل لعقدMax    و برتتيب تصاعدي لعقدMin . 
c)  نضع قيم برتتيب تنازيل لعقدMin    و برتتيب تصاعدي لعقدMax . 
d) .وال خيار من اخليارات الثالث السابقة 

قطعمة. يقوم الالعمب حني  د دوره ذخمذ على األقمل قطعمة    nالتماليمة: يوجمد كوممة من    اللعبمة  لمدينماليكن   .4
د اجلملة حدّ  قطعة من الكومة. يربح الالعب الذي  خذ آخر قطعة من الكومة. mواحدة وعلى األكثر  
 الصحيحة فيما يلي

a)  يربح الالعب الذي يبدأ ابللعب دائما 
b)   دائما خيسر الالعب الذي يبدأ ابللعب 
c)   يربح الالعب الذي يبدأ إذا كانتn    من مضاعفاتm 
d)   يربح الالعب الذي يبدأ إذا كانتn     ليست من مضاعفاتm+1 

فإن الالعب الذي يبدأ ُيكن أن  خذ قطعة أو اثنتني    m=3و     n=20  مثال لفهم اللعبة: إذا كانت مثالً 
  أو ثالثة.

يربح الالعب الذي حني  د دوره يكون يف الكومة قطعة )فيأخذها( أو قطعتني )فيأخذمها( أو ثالثة قطع 
 )فيأخذهم(. 
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 للالداي  صج   نوجدي بعبدل ر جلي ويوا لل جي لل ق صج    ليكن لدينادا للبة دل لليداليدل  العبدل     ن  .5
للع أ للإا نجبح    للالالث صجصدددددددددددددد ن. وأخكن لع أ رأ ور إ صج  ر  رسالج بيخا  ن ي   لل جي.

تكوأ   .(0,0,0)هو للع ددأ للددإا أنددي رأ نبنددأ   ن ص  را صج  ج  لل جلي را وبندد  للبة ددل  
ي لليددا     اهددا وأخكن لع ددأ لل ق رأ ناصدد  للبة ددل بل  ر دد  (1,1,2)بذًل لليددالددل ل  يدديل يددل ه   

 للالعث للياليل 

 ور إ صج   ن  جي ويوا صج   (2 ,1 ,0)

 صجص ن  ن لل جي للإا ويوا صجص ن إ ور  (0 ,1 ,1) 

 صج   ن لل جي للإا ويوا صجص ن إ ور  (1 ,1 ,1) 

 ؟ ماذا أب أن يلعب الالعب الذي يبدأ كي يربح يف النهاية
a) خذ قرص من برج حيوي قرص  
b) وي قرصني خذ قرص من الربج الذي حي 
c) خذ قرصني من الربج الذي حيوي قرصني  
d)  و ال خيار مما سبق 

 

 لتكن شجرة اللعب التالية: 
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 ؟بيتا-تُنفذ الخوارزمية ألفا .6

a)  قطع واحد من النوع ألفا وقطعين من النوع بتا 

b)  قطعين من النوع ألفا وقطعين من النوع بتا 

c)  قطعين من النوع ألفا وقطع واحد من النوع بتا 

d)  جواب صحيحوال 

 ؟بيتا-ما عدد األوراق التي لن نحتاج لمعرفة قيمها عند تطبيق ألفا .7

a) 7 

b) 6 

c) 8 

d) وال جواب صحيح 

 :التالية ليكن لدينا شجرة اللعب

 

 ؟األوراق اليت لن حنتاج ملعرفة قيمها  عددما  .8

a) 12 

b) 14 

c) 7 

d) غ ج ذلك 

 
  



17 

 

قطعة واحدة يف املكدس األول، قطعتان يف ليكن لدينا اللعبة التالية بالعبني: تبدأ اللعبة بثالث مكدسات:  
 املكدس الثاين، وثالث قطع يف املكدس الثالث: 

عدد من القطع )على األقل قطعة(. الالعب الذي  خذ آخر   ُيكن لالعب أن  خذ من أي مكدس أيّ 
 قطعة يربح. 

 (1,2,3)أي أن اللعبة تبدأ:  

 ُيكن لالعب الذي يبدأ أن يلعب: 

(2,3), (1,1,3), (1,3), (1,2,2), (1,2,1), (1,2) 

 حّدد اجلملة الصحيحة فيما يلي: .9

a)  الالعب الذي يبدأ يخسر 

b)  الالعب الذي يبدأ يربح 

c) اليوجد فرق من يبدأ 

d)  و ال خيار 
 

 ليكن لدينا ثالثة العبني يلعبون اللعبة التالية: 

 يوجد ثالثة أراتل عليها ابلرتتيب عود ثقاب، عود ثقاب، عودين

 (1,1,2)ُُيكن متثيل احلالة االبتدائية بم  

 ُُيكن لالعب أن  خذ عود أو أكثر من رتل واحد فقط. 

 ؟ماذا أب أن يلعب الالعب األول الذي يبدأ كي يربح دائما .10

a) (0,1,2) 

b) (1,1,1) 

c) (1,1,0) 

d) (1,0,2) 
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