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مشاكل الذكاء االصطناعى

ن هذه وتتكو. الذكاء إلى عدد من المشاكل الفرعية المحددة( أو خلق)انقسمت مشكلة محاكاة •
القت المالمح المذكورة. من سمات أو قدرات معينة يود الباحثون أن يجسدها نظام ذكي

أدناه أكبر قدر من االهتمام 
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االستنتاج و التفكير المنطقى 
والمقدرة على حل المشكالت

كير وضع الباحثون األوائل قي علم الذكاء االصطناعى الخوارزميات التي تحاكى التف•
تاجات المنطقى المتسلسل الذي يقوم به البشر عند حل األلغاز، ولعب الطاوله أو االستن

.المنطقية

وسائل ناجحة وفى الثمانينيات والتسعينيات، أدت أبحاث الذكاء االصطناعى إلى التوصل ل•
من للغاية للتعامل مع المعلومات الغير مؤكدة أو الغير كاملة، مستخدمة قي ذلك مفاهيم

.االحتمالية واالقتصاد 
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—ةهائلحسابيةمواردالخوارزمياتهذهمعظمتتطلبالصعبة،للمشاكل•
زمالالالوقتأوالذاكرةمقداريصبحأى:"انفجاراندماجي"إلىيؤدىمما

عنالبحث.معيناحجماالمشكلةتتجاوزعندمافلكيللحواسيب
ألبحاثقصوىأولويةهوالمشكالتحلعلىقدرةأكثرخوارزميات

.االصطناعىالذكاء

اعية،ووليستبديهيةسريعةأحكامباستخداممشاكلهممعظمالبشريحل•
الذكاءلمعقياألوائلالباحثونتمكنالذيالتدريجىاالستنتاجطريقعن

لتقدمابعضاالصطناعىالذكاءأبحاثحققت.اليامحاكاتهمناالصطناعى
المشاكلحلمهاراتمن"الفرعىالرمزي"النوعهذاتقليدفي

فكيرللتالحركيةالحسيةالمهاراتأهميةتأكدذلكقيالمتضمنةالمناهج•
اخلدالهياكلمحاكاةالعصبيةالشبكاتمجالقيالبحثاألرقى؛ويحاول

المهارةهذهظهورإلىتؤدىالتيوالحيواناإلنسانمخ
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المعالجـــــــة الرمزيــــــة

Numeric)العدديةالمعالجةعنتختلفالرمزيةوالمعالجة• Processing)التي
.البدايةفيوجودهمنالهدفكانتوالتيالحاسبعليهايعتمد

منتتكونالتيالتراكيبفهي(Algorithmic)الخوارزميةالتراكيبأما•
لىايؤديالخطواتهذهوإتباع.نهايةونقطةبدايةبنقطةومعرفةمحددةخطوات
.المشكلةحلإلىالوصول

ليةالعقالنشاطاتأماالتراكيبهذهعلىتبنىللحاسبالتقليديةوالبرامج•
Processes)المنطقياالستنتاجطرقمثللإلنسان Reasoning)أنهافنجد

)خوارزميةغير Non Algorithmic)طرقايتبعالاإلنسانيالعقلانأي
.إليهتوصلالذيالحلأولالستنتاجللوصولوثابتةمحددةإجرائية

زيةالرمالمعالجةفيجهدهماالصطناعيالذكاءمجالفيالباحثينمعظمويكرس•
.الحاسبعلىاإلنسانعنداالستنتاجطرقلمحاكاةإجرائيةوالغير
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:(Heuristic)الحــــــــــــــدس

تخااذ وهو الذي يساعد اإلنسان على ا, الحدس هو الحكم على األحداث بالخبرة التجريبية•

ر الاذكاء الحادس عنصار مان عناصاباروس بوتشاان اعتبار . القرار فيماا سايلعله مساتقبالا 

:االصااااااااااااااااااااااااااطناعي وذلاااااااااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااااااااان التعريااااااااااااااااااااااااااف التااااااااااااااااااااااااااالي
هااو ذلاا  النااوع ماان علااوم الحاسااب الااذي يتخااذ أساالوب المعالجااة الااذكاء االصااطناعي "

وكااذل  يحاااكي أساالوب الحاادس عنااد. المرماازة لتمثياال المعرفااة ولاايس أساالوب المعالجااة

“.اإلنسان في معالجة المعلومات

اازة كمااا بااالتعر• ا يؤكااد علااى المعالجااة المرم  يف ونالحااظ أن بااروس فااي هااذا التعريااف أيضااا

السااابك كعنصاار هااام فااي مجااال الااذكاء االصااطناعي كمااا أدخاال ملهااوم الحاادس لمعالجااة 
.المعلومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات



9



10



11

تمثيل المعرفة

تمثيل المعرفة
كثيور مون. و هندسة المعرفة   هي محوور أبحواث الوذكاء االصوطناعىا•

عة المشووواكل التوووي يتوقوووع أن تحلهوووا لالالت سووووا تتطلوووب معرفوووة واسووو
.بالعالم

ياء األشوو: موون بووين األمووور التووي تحتوواج أن يمثلهووا الووذكاء االصووطناعى•
لمواقوا والخواص والمجموعات التصنيفية والعالقات بوين األشوياء ؛   ا

ة واألحووداث، والوودول، والووزمن ؛   األسووباب والنتووائج ؛   معرفووة المعرفوو
لوم وغيرهوا مون المجواالت الكثيورة النوى(   ما نعرفه عما يعرفوه النوا )

.تلق القدر الكافى من البحث

موة كل(   )وجوديوة)أنطولوجيوة " لما هوو موجوود"يسمى التمثيل الكامل •
لوجيوات ، واألكثر شموال منهوا تسومى أنطو(مقترضة من الفلسفة القديمة

عليا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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:من بين أصعب المشاكل في تمثيل المعرفة هي

التأهيلمشكلةواالفتراضيالتفكير

محادثة،يفالطيورذكرعندالمثال،سبيلعلى."افتراضات"النا يعرفهمماالكثيريعد•
العبالطب.ويطيريغني،اليد،قبضةحجمفيحيوانصورةاإلنسانمخيرسمماعادة
عامفيالمشكلةهذهمكارثيجونعرا.الطيوركلعلىالمواصفاتهذهكلتنطبق

االصطناعىالذكاءباحثييهتممنطقيةقاعدةلكل:المؤهالتبمشكلة[41]1969
الأمحقيقيةنهأببساطةالقوليمكنتقريباشيءيوجدال.االستثناءاتمنالعديدبتمثيلها،
مندداعاالصطناعىالذكاءأبحاثاستكشفت.المجردالمنطقيقتضيهاالتيبالطريقة
المشكلةلهذهالحلول

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
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المعرفة المنطقيةاتساع 

إلىسعىتالتيالبحوثمشاريع.الذرةعنالحقائقمنكبيراعدداالعادياإلنسانيعلم•
--وجيةاألنطولالهندسةمنهائلةكمياتتتطلبالمنطقيةالمعرفةمنكاملةقاعدةبناء
من.االخرلوتواحداالمعقدةالمفاهيمبناءيتمحيثتقليديةبطريقةتبنىأنيجبفهى
علىادراقليكونالمفاهيممنوافراعدداالكمبيوترجهازيفهمأنالرئيسيةاألهدااأحد
إلىيايضأنعلىقادرايكونوبالتالياإلنترنت،مثلمصادرقراءةخاللمنالتعلم

.أنطولوجيته

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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المعرفة المنطقية

المعرفة المنطقيةشكل الفرعى الرمزى لبعض •

ى سبيل عل. التي يمكن التحدث عنها" البيانات"أو " الحقائق"الكثير مما يعرفه النا  غير ممثل ب •
جد وت"   مكشوا أو غير امن"المثال، تجد من كان ذا خبرة بالشطرنج يتجنب موضعا معينا ألنه 

شكل غير هذه بديهيات أو ميول تتمثل في الدماغ ب.  الناقد الفنى يدرك أن تمثاال مزيفا بنظرة واحدة
ال وكما هو الح. مثل هذه المعرفة يدعم ويوفر السياق، للمعرفة الرمزية الواعية. واع وشبه رمزي 

لذكاء مع مشكلة التفكير المنطقى الشبه رمزي، من المأمول أن توفر أبحاث الذكاء االصطناعى أو ا
.الحسابى وسائل لتمثيل هذا النوع من المعرفة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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التخطيط

Automated planning and scheduling
صورلتطريقةإلىحاجةقيفهي.وتحقيقهااألهدااتحديدعلىقادرةالذكيةالكياناتتكونأنيجب•

بمدىالتنبؤعلىقادرةوتكونالعالم،هذاقيالبشرحالتمثيلعلىالقدرةلديهايكونأنيجب)المستقبل
.لمتاحةاالخياراتمن"(القيمة"أو)الفائدةلتعظيماالختيارعلىقادرةوتكون،(تغييرهعلىمقدرتهم

ويمكنهلعالمافييعملالذيالوحيدالشيءأنهالذكىالكيانيفترضأنيمكنالتخطيط،مشاكلبعضفي•
الكيانديتأكأنيجبصحيح،غيرذلككانوإذاذلك،منبالرغم.تصرفاتهعواقبمنمتأكدايصبحأن

عمليأنذلكيتطلبالضرورة،عندخطتهيغيرأن،ويجبالواقعمعتوقعاتهاتساقمندورىبشكل
.اليقينعدمظلقيالكيان

.معينهداقيقلتحالكياناتمنالكثيربينوالمنافسةالتعاونيستخدممتعددةكياناتطريقعنالتخطيط•
.السربىوالذكاءالتطوريةالخوارزمياتتستخدمههذامثلالناشئالسلوك

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Automated_planning_and_scheduling&action=edit&redlink=1
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التعلم

•Machine learning

هوااإشربدونالتعلم.البدايةمنذاالصطناعىالذكاءأبحاثقيمحورياااللةتعلمكاناآللةتعلم•
القدرة)االتصنيمنكاليشملاالشرااتحتالتعلم.المدخالتمنكبيرعددفيأنماطإيجادعلىالقدرة
راجعوالت،(عدةفئاتمنأشياءلعدةالنماذجمنعددارؤيةبعدما،شيءينتميفئةأىإلىتحديدعلى

المدخالتمنمجموعةضوء،فيالمدخالتمننواتجتولدأنشأنهامنمستمرةاليةاكتشاا)
لىعويعاقبالحسنةاالستجابةعلىالكيانيكافأ[54]التقويمىالتعلمفي.(األمثلةمنالعدديةوالمخرجات
.المنفعةمثلممفاهيباستخداموذلكالقرار،نظريةحيثمناالستجاباتهذهتحليليمكن.السيئةاالستجابة
باسمةالمعروفالنظريةالكمبيوترعلوممنفرعهووأدائهااآللةتعلملخوارزمياتالرياضيالتحليل
.الحسابيةالتعلمنظرية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Machine_learning&action=edit&redlink=1
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الية عمل اللغة الطبيعية

الطبيعيةاللغاتمعالجة

.البشرهايتحدثالتياللغاتوفهمقراءةعلىالقدرةلالالتتعطيللغةالطبيعيةالمعالجة•
المعرفةكتساباليكفيبماقوياالطبيعيةاللغةمعالجةنظاميكونأنالباحثينمنكثيريأمل
يقاتالتطببعض.اإلنترنتعبرالمتاحالحاليالنصقراءةخاللمننفسه،تلقاءمن

،(النصوصتحليلأو)المعلوماتاسترجاعتشملالطبيعية،اللغةلمعالجةالمباشرة
.اآلليةوالترجمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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الحركة وامكانية التغيير

مثالجالدرعلىوالتحركالعقباتلتجنبذكيةوخوارزمياتاالستشعارأجهزةاستخدام•
“اسيمو”االليالرجل

Robotics

لتكونالذكاءالروبوتاتيلزم.االصطناعىبالذكاءوثيقةصلةذاهوالروبوتياتمجال•
خاصةالالفرعيةمشاكلظلقي،والمالحةاألشياء،تغييرمثلمهاممعالتعاملعلىقادرة
أن)ركةالحوتخطيط،(حولكماتعلمأن)الخرائطورسم،(أنتأينتعلمأن)المكانبتحديد
.(هناكإلىتصلكياتعرا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Robotics&action=edit&redlink=1
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Honda_ASIMO_Walking_Stairs.JPG

