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المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
العد Numerical Systems
الوحدة األولى  :أنظمة ّ
العد
الفصؿ األوؿ  :مقدمة في أنظمة ّ
أوًا

ج  :الرقـ  :رمز كاحد مف الرمكز األساسية ( ) 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0يستخدـ
لمتعبير عف العدد كيحتؿ خانة ( منزلة ) كاحدة فقط .

اما العدد  :المقدار الذم يمثؿ برقـ كاحد أك اكثر  ،أك منزلة كاحدة أك أكثر
مالحظة ( كؿ رقـ ىو عدد  ،لكف ليس كؿ عدد ىو رقـ )
ثاننا ًا

النظام العشري

العد اذكر امثمة عمى ذلؾ ؟
س  :إىتمت الشعوب بأنظمة ّ
العد الستيني
ج  :البابميكف استخدمكا نظاـ ّ

العد الثاني عشر كالنظاـ الركماني .
كاستخدمت شعكب أخرل نظاـ ّ
س  :ما اسـ الشعب الذي اخذ عنو العرب المسمموف فكرة االعداد ؟
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النظام الثنائي

س :ما المقصود بػِ ( النظاـ الثنائي ) ؟
عد مستخدـ في الحاسكب ،أساسو ، 2كيتككف مف رمزيف فقط ىما 1، 0
ج :نظاـ ّ
س  :عمؿ (النظاـ العشري ىو النظاـ األكثر استعماالً  ،إال أنو ال يمكف استخدامو
داخؿ الحاسوب ) أو (يعد النظاـ الثنائي أكثر أنظمة العد مالئمة لالستعماؿ داخؿ

ج  :عف الينكد كأضافكا ليا الصفر حتى اصبحت االرقاـ

الحاسوب )

العد إلستعماليا بكثرة في الحوسبة ومعالجة
س  :عمؿ ( تبرز أىمية أنظمة ّ
البيانات والقياسات وأنظمة التحكـ واالتصاالت والتجارة )

مغمقة ؛ لذا دعت الحاجة لكجكد نظاـ يمكنو التعبير عف ىذه الحالة  ،فانظاـ الثنائي

ج  :ذلؾ ألنيا تتميز بالدقة .

يتككف مف رمزيف فقط ىما (  ، )1،0ىك القادر عمى تمثيؿ ىذه الحالة  ،فالرمز 0

س :ما المقصود بػِ ( النظاـ العددي ) ؟

يمثؿ دائرة كيربائية مفتكحة  ،كالرمز  1يمثؿ دائرة كيربائية مغمقة .
س  :ماذا يسمى كؿ مف رمزي النظاـ الثنائي (  ) 1، 0؟

(  )9,8,7,6,5,4,3,2,1,0كتسمى األرقاـ العربية .

ج  :يتككف الحاسكب مف مالييف الدارات الكيربائية  ،التي تككف إما مفتكحة كاما

ج  :مجمكعة مف الرمكز  ،التي قد تككف أرقامان أك حركفان  ،مرتبطة مع بعضيا

ج  :تسمى رقمان ثنائيان كاختصاره بت(  ،) Bitكيتـ تمثيؿ أم مف الرمزيف الثنائييف

س  :ما سبب اإلختالؼ في األنظمة العددية ؟

س  :ماذا تسمى الخانة (المنزلة ) التي يحتميا الرمز داخؿ العدد الثنائي ؟

بمجمكعة مف العالقات  ،كفؽ أسس كقكاعد معينة .

 1 ، 0باستخداـ خانة كاحدة فقط .

ج  :ك ذلؾ بسبب اختالؼ عدد الرمكز المسمكح باستخداميا في كؿ نظاـ

ج  :تسمى بت ( . ) Bit

العد المكضعية  ،كيتككف مف عشرة رمكز ىي
ج  :ىك أحد أنظمة ّ
( ، ) 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0كأساسو (  ، ) 10كىك أكثر أنظمة العدّ استعماالن .

ج  :يتككف مف سمسمة مف الرمكز الثنائية (  ، )1( ، )0مع إضافة أساس النظاـ

س  :ما المقصود بػِ ( النظاـ العشري ) ؟

س  :بما تمثؿ األعداد بالنظاـ العشري ؟

ج  :تمثؿ بكساطة قكل األساس ( . )10

عد إلى عدد الرموز المستخدمة لتمثيؿ االعداد فيو)
مالحظة (يرمز اسـ أي نظاـ ّ
عد  ،يساوي عدد الرموز المستخدمة لتمثيؿ االعداد فيو)
مالحظة(أساس أي نظاـ ّ
س  :ما معادلة حساب وزف الخانة في أي نظاـ عددي ؟

العد )
ج  :كزف الخانة ( المنزلة ) = ( أساس نظاـ ّ
العد الموضعي ؟
س  :ما المقصود بنظاـ ّ

ترتيب الخانة

ج  :ىك النظاـ الذم تككف فيو القيمة الحقيقية لمرقـ معتمدة عمى الخانة التي يقع
فييا ذلؾ الرقـ داخؿ العدد.

العد الموضعية )
س  :عمؿ ( يعد النظاـ العشري أحد أنظمة ّ
ج  :الف القيمة الحقيقية لمرقـ تعتمد عمى الخانة التي يقع فييا ذلؾ الرقـ داخؿ
العدد.

س  :ما الفرؽ بيف الرقـ والعدد ؟

س  :مما يتكوف العدد المكتوب بالنظاـ الثنائي ؟

الثنائي (  ) 2بشكؿ مصغر في آخر العدد مف جية اليميف .

مالحظة ( لبياف نوع النظاـ المستخدـ عند التعبير عف عدد معيف  ،يضاؼ أساس
النظاـ بشكؿ مص ّغر في آخر العدد ،وفي حالة عدـ وجود أي رمز في آخر العدد
مف اليميف  ،يدؿ ذلؾ عمى أف العدد ممثؿ بالنظاـ العشري ).

العد الموضعية )
س  :عمؿ ( يعد النظاـ الثنائي أحد أنظمة ّ
ج  :الف القيمة الحقيقية لمرقـ تعتمد عمى الخانة التي يقع فييا ذلؾ الرقـ داخؿ
العدد.

س :ارسـ الشكؿ الذي يعبر عف الدوائر الكيربائية بإستخداـ النظاـ الثنائي ؟

أ  .طارق عبد القادر
ثالثا ًا
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س  :مف العالـ الذي صمـ اختبار تورينغ (  )Turing Testوفي أي عاـ ؟

ج  :العالـ اإلنجميزم ( آالف تورينغ ) في عاـ . 1950

س  :ماىي استخدمات النظاـ الثنائي داخؿ الحاسوب ؟

س  :وضح مبدأ اختبار تورينغ ؟

س  :لماذا كاف ال بد مف أستخداـ أنظمة أخرى كالنظاميف الثماني والسادس عشر

مجمكعة مف األسئمة الكتابية إلى برنامج حاسكبي مدة زمنية محددة  ،فإذا لـ يستطع

ج  :يستخدـ لتخزيف البيانات كعنكنة مكاقع الذاكرة .
داخؿ الحاسوب ؟

ج  :لتسيؿ عمى المبرمجيف استخداـ الحاسكب  ،الف تخزيف البيانات كعنكنة مكاقع
الذاكرة يتطمب قراءة سالسؿ طكيمة مف االرقاـ الثنائية (  ) 1 ، 0ككتابتيا .

س  :ما المقصود ( بالنظاـ الثماني ) ؟

العد المكضعية  ،كيتككف مف ثمانية رمكز ىي
ج  :ىك أحد أنظمة ّ
( ، ) 7,6,5,4,3,2,1,0كأساسو ( . ) 8

ج  :يقكـ ىذا االختبار عف طريؽ مجمكعة مف االشخاص المحكميف  ،بتكجيو

 %30مف المحكميف تمييز أف مف يقكـ باإلجابة ( إنساف أـ برنامج )؛ فإف البرنامج
يككف قد نجح في اإلختبار  ،كيصؼ بأنو برنامج ذكي  ،أك أفق حاسكب مفكر .

س  :مف الشخص الذي تمكف مف إعداد برنامج حاسوبي اجتاز اختبار تورينغ
ألوؿ مرة وفي أي عاـ ؟

ج  :طفؿ أككراني عمره  13عاـ يدعى ( يكجيف غكستماف ) ،عاـ .2014
س  :ماذا كانت نتيجة برنامج ( يوجيف غوستماف ) في اختبار تورينغ ؟

س  :ما المقصود ( بالنظاـ السادس عشر ) ؟

ج  :استطاع أف يخدع  %33مف محاكريو مدة خمس دقائؽ  ،كلـ يميزكا أنو

العد المكضعية  ،كيتككف مف ستة عشر رم انز ىي
ج  :ىك أحد أنظمة ّ
( ، )F,E,D,C,B,A,9,8, 7,6,5,4,3,2,1,0كأساسو ( . ) 16

س  :عدد أىداؼ الذكاء االصطناعي ؟

الوحدة الثانية  :الذكاء االصطناعي Artificial Intelligence/Al

أوًا

برنامج  ،بؿ ظنكا أنو إنساف .

ج  :أ  .إنشاء أنظمة خبيرة تظير تصرفان ذكيان .
ب  .تطبيؽ الذكاء اإلنساني في اآللة .

ج  .برمجة اآلآلت لتصبح قادرة عمى معالجة المعمكمات بشكؿ متك ٍزاز.

اؿفصؿ األوؿ  :الذكاء االصطناعي وتطبيقاتو

س  :مف أىداؼ الذكاء االصطناعي إنشاء أنظمة خبيرة تظيرتصرفاً ذكياً وضح

مفهأم الذكاء اوصطناعي

ج  :بأف تككف قادرة عمى التعمـ كاإلدارة  ،كتقديـ النصيحة لمستخدمييا .

ذلؾ ؟

س  :مف أىداؼ الذكاء االصطناعي تطبيؽ الذكاء اإلنساني في آلة وضح ذلؾ ؟

س  :عمؿ ( لجأ اإلنساف إلى دراسة وايجاد نماذج حاسوبية تحاكي قدرة العقؿ

البشري عمى التقكير  ،والتصرؼ كما يتصرؼ اإلنساف في مواقؼ معينة ولو بشكؿ

محدود )

ج  :بسبب تطكر العالـ الرقمي كالحاسكب في عصرنا الحاضر  ،أصبح مف

الضركرم مجاراة ىذا التطكر لإلستفادة منو  ،كايجاد الحمكؿ التي تناسب أعقد

المشكالت .

س  :ما المقصود بػِ ( الذكاء االصطناعي ) ؟
ج  :ىك عمـ مف عمكـ الحاسكب  ،يختص بتصميـ كتمثيؿ كبرمجة نماذج حاسكبية
في مجاالت الحياة المختمفة  ،تحاكي في عمميا طريقة تفكير اإلنساف كردكد أفعالو

في مكاقؼ معينة .

س  :عمى ماذا تبنى قوانيف الذكاء االصطناعي ؟

ج  :تبنى عمى دراسة خصائص الذكاء اإلنساني  ،كمحاكاة بعض عناصره .
س  :ما المنيجيات األربعة التي يقوـ عمييا موضوع الذكاء االصطناعي ؟

ج:

أ -التفكير كاإلنساف .

ج -التفكير منطقيان .

ب -التصرؼ كاإلنساف .
د -التصرؼ منطقيان .

ج  :عف طريؽ إنشاء أنظمة تحاكي تفكير كتعمـ كتصرؼ اإلنساف .

س  :مف أىداؼ الذكاء االصطناعي برمجة اآلآلت لتصبح قادرة عمى معالجة

المعمومات بشكؿ متو ٍاز وضح ذلؾ ؟

ج  :بحيث تككف قادرة عمى تنفيذ أكثر مف أمر في كقت كاحد في أثناء حؿ المسائؿ
 ،كىي الطريقة األقرب إلى طريقة تفكير اإلنساف عند حؿ المسائؿ .

س :أذكر مثاليف عمى لغات برمجة خاصة بالذكاء االصطناعي ؟
ج  :أ .لغة البرمجة لِسب ( ، )Lispلغة معالجة المكائح .

ب .لغة البرمجة بركلكغ (  ، )prologلغة البرمجة بالمنطؽ .

س  :عمؿ ( ال نستطيع أف نطمؽ عمى برنامج يقوـ بحؿ مسألة تربيعية أنو مف
ضمف برامج الذكاء االصطناعي ) ؟

ج  :ألنو يتبع خكارزمية محددة الخطكات لمكصكؿ إلى الحؿ .
س  :عدد ميزات برامج الذكاء االصطناعي ؟

ج  :أ  .تمثيؿ المعرفة ب .التمثيؿ الرمزم ج .القدرة عمى التعمـ (تعمـ اآللة
د  .التخطيط

ىػ  .التعامؿ مع البيانات غير المكتممة أك غير المؤكدة

س  :ما المقصود بػِ ( تمثيؿ المعرفة ) ؟

ج  :تنظيـ المعرفة كترميزىا كتخزينيا  ،إلى ما ىك مكجكد في الذاكرة .

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر

0780320915

مالحظة ( يتطمب بناء برامج الذكاء االصطناعي كميات ىائمة مف المعارؼ

س  :ما معنى كممة روبوت في األدب ؟

س  :ما المقصود بػِ ( تعمّـ اآللة ) ؟

س  :ما المقصود بػ ( عمـ الروبوت ) ؟

الخاصة بمجاؿ معيف  ،والربط بيف المعارؼ المتوافرة والنتائج .

ج  :قدرة برامج الذكاء االصطناعي عمى التعمـ آليان عف طريؽ الخبرة المخزنة داخمو
س  :مف ميزات برامج الذكاء االصطناعي ( التمثيؿ الرمزي ) وضح ذلؾ ؟

ج  :تتعامؿ برامج الذكاء االصطناعي مع البيانات الرمزية ( االرقاـ كالحركؼ
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ج  :تعني ( العمؿ األجبارم ) أك ( السخرة ) .
ج  :ىك العمـ الذم ييتـ بتصميـ كبناء كبرمجة الركبكتات لتتفاعؿ مع البيئة
المحيطة .

س  :ما المقصود بػ ( الروبوت ) ؟

كالرمكز )  ،التي تعبر عف المعمكمات  ،بدالن مف البيانات الرقمية ( الممثمة بالنظاـ

ج  :ىك آلة ( إلكترك  --ميكانيكية ) تبرمج بكساطة برامج حاسكبية خاصة ،

س  :اذكر أمثمة عمى تعمـ اآللة ؟

مالحظة ( ظيرت فكرة الروبوت في العصور القديمة  ،وذلؾ مف خالؿ تصميـ

ج  :القدرة عمى إيجاد نمط معيف عف طريؽ عدد مف المدخالت

آالت أطمؽ عمييا أنذاؾ ( آالت ذاتية الحركة ) )

الثنائي )  ،عف طريؽ عمميات المقارنة المنطقية كالتحميؿ .

تعرفو عددان مف العناصر المشابية .
أك تصنيؼ عنصر إلى فئة معينة  ،بعد ّ
س  :مف ميزات الذكاء االصطناعي التخطيط وضح ذلؾ ؟

لمقياـ بالعديد مف األعماؿ  ،الخطرة كالشاقة ك الدقيقة خاصة .

س  :بيف تطور مفيوـ فكرة الروبوت عبر العصور ؟

 في القرنيف الثاني عشر ك الثالث عشر لمميالد  ،قاـ العالـ المسمـ

الجزرم بتصميـ ساعات مائية كآالت أخرل ك إنتاجيا  ،مثؿ آلة لغسؿ

ج  :قدرة برنامج الذكاء االصطناعي عمى كضع أىداؼ كالعمؿ عمى تحقيقيا كالقدرة

اليديف تقدـ الصابكف كالمناشؼ آليان لمستخدمييا .

عمى تغير الخطة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلؾ .

 في القرف التاسع عشر  ،تـ إبتكار دمى آلية في الياباف قادرة عمى تقديـ

س  :مف ميزات الذكاء االصطناعي التعامؿ مع البيانات غير المكتممة أو غير

الشام أك إطالؽ السياـ أك الطالء  ،كتدعى ( ألعاب كاراككرم )

المؤكدة وضح ذلؾ مع ذكر مثاؿ ؟

 في خمسينيات كستينيات القرف الماضي  ،ظير مصطمح الذكاء

ج  :يعني القدرة عمى إعطاء حمكؿ مقبكلة  ،حتى لك كانت البيانات لديو غير

االصطناعي  ،كصمـ أكؿ نظاـ خبير لحؿ مشكالت رياضية صعبة ،

مكتممة أك غير مؤكدة .

كما صمـ أكؿ ذراع في الصناعة .

مثاؿ ذلؾ ( قدرة برنامج تشخيص أمراض عمى إعطاء تشخيص لحالة مرضية

 منذ عاـ  2000ـ  ،ظير الجيؿ الجديد مف الركبكتات التي تشبو في

طارئة  ،مف دكف الحصكؿ عمى نتائج التحاليؿ الطبية الكاممة )

س  :أذكر أمثمة عمى تطبيقات الذكاء االصطناعي ؟

ج  :أ  .الركبكت الذكي

ب  .األنظمة الخبيرة

ج  .الشبكات العصبية

د  .معالجة المغات الطبيعية ىػ  .األنظمة البصرية
ز  .أنظمة تمييز االصكات

ثاننا ًا

ح  .أنظمة تمييز الخط

ك  .أنظمة األلعاب

علم الرأبأت

س  :مف أيف أشتقت كممة روبوت ؟
ج  :اشتقت لغكيان مف الكممة التشيكية ركبكتا ( . ) Robota
س  :ايف ظيرت كممة روبوت ألوؿ مرة وفي أي عاـ ؟

ج  :ظيرت ألكؿ مرة في مسرحية الكاتب التشيكي ( كارؿ تشابيؾ ) عاـ . 1920
س  :ىؿ كممة روبوت كممة مف كممات عمـ الحاسوب ؟

ج  :ال  ،ليس لعمـ الحاسكب أم عالقة بإيجاد الكممة  ،إنما يعكد فضؿ إيجادىا
إلى األدب .

مالحظة ( انتشرت فكرة اآلآلت مف تاريخ  1920في خياؿ العمماء و أفالـ الخياؿ
العممي  ،وقدمت الكثير مف التصورات عمى سيطرة اآللة والروبوتات عمى حياة

االنساف  ،وفتح ذلؾ المجاؿ أماـ العمماء والمخترعيف البتكار وتصميـ الكثير مف

اآلآلت التي تنفذ أعماالً مختمفة تتعدد مجاالتيا .

تصميميا األنساف  ،ك أطمؽ عمييا اسـ اإلنساف اآللي  ،استخدمت في
أبحاث الفضاء مف قبؿ ككالة ناسا .

س  :ما اسـ كتاب العالـ المسمـ الجزري ؟

ج  :كتاب ( معرفة الحيؿ اليندسية ) .

س  :عمؿ ( اليطمؽ عمى أي آلة يتـ التحكـ بيا لمقياـ بعمؿ ما ( روبوت ).

ج :ال تسمى أم آلة ركبكت اال اذا اجتمعت فييا ثالث صفات كىي
(االستشعار  ،التخطيط كالمعالجة  ،االستجابة كردة الفعؿ ) .

س  :ما ىي الصفات الثالث التي يجب أف تجتمع في اآللة حتى تسمى روبوت

مع الشرح ؟
ج:

 . 1االستشعار  :كيمثؿ المدخالت ،كاستشعار الح اررة أك الضكء أك
االجساـ المحيطة .

 .2التخطيط والمعالجة  :كأف يخطط الركبكت لمتكجو إلى ىدؼ معيف  ،أك
يغير إتجاه حركتو ،أك يدكر بشكؿ معيف ،أك أم
فعؿ مخزف برمج لمقياـ بو .

 .3االستجابة وردة الفعؿ  :كتمثؿ ردة الفعؿ عمى تـ أخذه كمدخالت .

مالحظة (تصمـ الروبوتات بأشكاؿ وأحجاـ مختمفة حسب الميمة التي ستؤدييا
؛ كنقؿ المنتجات أو لحاميا أو طالئيا أو غير ذلؾ ) .

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
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س  :ما أبسط أنواع الروبوتات مف ناحية التصميـ و أكثرىا إستخداماً وانتشا ارً في

س  :عمؿ ( يستخدـ الروبوت في أعماؿ الصب وسكب المعادف )

ج  :ركبكت بسيط عمى شكؿ ذراع .

س  :ما اقساـ الروبوتات حسب مجاؿ حركتيا ؟

مجاؿ الصناعة ؟

س  :ما ىي األجزاء التي يتكوف منيا الروبوت مع التوضيح؟

ج  .1 :ذراع مكانيكية  :تشبو في شكميا ذراع اإلنساف  ،كتحتكم عمى مفاصؿ

صناعية لتسييؿ حركتيا عند تنفيذ األكامر الصادرة إلييا .

 .2المستجيب النيائي  :ىك الجزء النيائي مف الركبكت الذم ينفّذ الميمة التي
يصدرىا الركبكت  ،كيعتمد تصميمو عمى طبيعة تمؾ الميمة
 .3المتحكـ  :كىك دماغ الركبكت  ،وظيفتو ( يستقبؿ البيانات مف البيئة

المحيطة ،ثـ يعالجيا عف طريؽ التعميمات البرمجية المخزنة

داخمو كيعطي األكامر الالزمة لالستجابة ليا ).

 .4المشغؿ الميكانيكي  :كىك عضالت الركبكت ،وظيفتو ( ىك الجزء

المسؤكؿ عف حركة الركبكت حيث يحكؿ أكامر
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ج  :ألنيا تتطمب التعرض لدرجة ح اررة عالية جدان ال يستطيع اإلنساف تحمميا .
 .1الروبوت الثابت  :كيستطيع العمؿ ضمف مساحة محدكدة  ،حيث أف

بعضيا يتـ تثبيت قاعدتو عمى أرضية ثابتة  ،كتقكـ ذراع الركبكت بأداء

الميمة المطمكب .

 .2الروبوت الجواؿ أو المتنقؿ  :كتسمح برمجتو بالتحرؾ كالتنقؿ ضمف

مساحات متنكعة ألداء ميامو ؛ لذا تجده يممؾ جزءان يساعده عمى الحركة

س :اذكر أنواع الروبوت الجواؿ أو المتنقؿ ؟

ج  .1 :الركبكت ذك العجالت .
 .3الركبكت السباح

 .2الركبكت ذك األرجؿ .

 .4الركبكت عمى ىيئة إنساف /الرجؿ اآللي .

س  :اذكر أنواع الحساسات المستخدمة في الروبوت مع ذكر وظيفتة كؿ منيا ؟

التحكـ إلى حركة فيزيائية .

 .5الحساسات  :تشبو كظيفة الحساسات في الركبكت كظيفة الحكاس الخمسة

في االنساف ،كتعد صمة الكصؿ بيف الركبكت كالبيئة المحيطة

وظيفتيا (جمع البيانات مف البيئة المحيطة  ،كمعالجتيا ليتـ

اإلستجابة ليا مف قبؿ الركبكت بفعؿ معيف ).

س  :اذكر بعض أشكاؿ المستجيبات النيائية لمروبوت ؟

ج  :قد تككف يدان  ،أك بخاخان أك مطرقة  ،كقد تككف في الركبكتات الطبية أداة
لخياطة الجركح .

س  :ما أنواع الروبوتات حسب االستخداـ والخدمات التي تقدميا مع التوضيح ؟
 .1الروبوت الصناعي  :كيستخدـ في الكثير مف العمميات الصناعية ،مثؿ

الطالء بالبخ الحرارم كفي أعماؿ الصب كسكب المعادف  ،كفي عمميات

تجميع القطع كتثبيتيا في أماكنيا .

 .2الروبوت الطبي  :يستخدـ الركبكت الطبي في إجراء العمميات الجراحية
المعقدة مثؿ جراحة الدماغ كعمميات القمب المفتكح  ،كابرز استخدماتو

مساعدة ذكم االحتياجات الخاصة  ،كذراع الركبكت التي تستطيع
استشعار النبضات العصبية الصادرة مف الدماغ كاالستجابة ليا .

 .3الروبوت التعميمي  :كصممت لتحفيز الطمبة كجذب انتباىـ إلىالتعميـ ،
كبأشكاؿ مختمفة كقد تككف عمى ىيئة إنساف معمـ .

س :اذكر فوائد الروبوت في الصناعة ؟

 .4الروبوت في الفضاء  :استخدـ في المركبات الفضائية  ،كفي دراسة

 .1يقكـ الركبكت باالعماؿ التي تتطمب تك ار انر مدة طكيمة مف دكف تعب .

 .5الروبوت في المجاؿ األمني  :استخدـ في مكافحة الحرائؽ كابطاؿ مفعكؿ

 .3يقمؿ المشكالت التي تتعرض ليا المصانع مع العماؿ كاإلجازات كالتأخير

سطح المريخ .

األلغاـ كالقنابؿ كنقؿ المكاد السامة كالمشعة .

س :عمؿ (يستخدـ الروبوت في عمميات الطالء والبخ الحراري في المصانع )
ج :كذلؾ لتقميؿ تعرض العماؿ لمادة الدىاف التي تؤثر في صحتيـ .

 .2يقكـ بتجميع القطع كتركيبيا بدقة عالية.
كالتعب .

 .4يمكف التعديؿ عمى البرنامج المصمـ لمركبكت لزيادة المركنة في التصنيع.

 .5يستطيع العمؿ تحت الضغط  ،كفي ظركؼ غير مالئمة لصحة االنساف .

أ  .طارق عبد القادر

المميز في علوم الحاسوب

س  :اذكر محددات استخداـ الروبوت في الصناعة ؟
.1

استخداـ الركبكت كاإلستغناء عف المكظفيف  ،سيزيد نسبة البطالة كيقمؿ

فرص العمؿ .

 .2ال يستطيع الركبكت القياـ باألعماؿ التي تتطمب حسان فنيان أك ذكقان في
التصميـ أك إبداعان.

 .3تكمفة تشغيؿ الركبكت في المصانع عالية .

 .4يحتاج المكظفكف إلى برامج تدريبة لمتعامؿ مع الركبكتات الصناعية
كتشغيميا .

 .5مساحة المصانع التي تستخدـ الركبكتات يجب أف تككف كبيرة جدان .

س  :عمؿ كؿ مما يأتي :


استخداـ الروبوت يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية .

كذلؾ النو يقكـ باألعماؿ التي تتطمب تك ار انر مدة طكيمة دكف تعب .


استخداـ الروبوت يزيد مف إتقاف العمؿ .

ألنو يقكـ بتجميع القطع كتركيبيا بدقة عالية .


استخداـ الروبوت يزيد مف نسبة البطالة ويقمؿ فرص العمؿ .



ال يستطيع الروبوت القياـ باألعماؿ التي تتطمب حساً فنياً أو ذوقاً في

ألنو يتـ اإلستغناء عف المكظفيف في المصانع كاستبداليـ بالركبكت .
التصميـ أو إبداعاً.

النو ليس لو القدرة عمى إبتداع األفكار .



ال يعد الروبوت مناسباً لممصانع المتوسطة والصغيرة .



استخداـ الروبوت يكمؼ الشركات الصناعية ماالً و وقتاً.

الف تكمفة تشغيؿ الركبكت في المصانع عالية .

الف المكظفكف يحتاجكف إلى برامج تدريبة لمتعامؿ مع الركبكتات

الصناعية كتشغيميا .


مساحة المصانع التي تستخدـ الروبوتات يجب أف تكوف كبيرة جداً .
ك ذلؾ لتجنب االصطدامات كالحكادث أثناء حركتيا .

ثالثا ًا

النظم الخبنرة

س  :ما اسـ العالـ الذي أظير مفيوـ النظـ الخبيرة ألوؿ مرة ؟
ج  :العالـ ( إدوارد فيغنبوـ ) .

س  :ـ ا الفكرة التي أوضحيا العالـ إدوارد فيغنبوـ عف النظـ الخبيرة ؟

ج  :أف العالـ ينتقؿ مف معالجة البيانات إلى معالجة المعرفة  ،كاستخداميا في حؿ
المشكالت كاقتراح الحمكؿ المثمى؛ باالعتماد عمى محاكاة الشخص الخبير في حؿ

المشكمة .

س  :بماذا يتميز النظاـ الخبير عف البرنامج العادي ؟

ج  :يتميز بقدرتو عمى التعمـ كاكتساب الخبرات الجديدة .
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س  :ما المقصود بػ ( النظاـ الخبير ) ؟

ج  :ىك برنامج حاسكبي ذكي  ،يستخدـ مجمكعة مف قكاعد المعرفة في مجاؿ
معيف لحؿ المشكالت التي تحتاج إلى الخبرة البشرية كيتميز بقدرتو عمى التعمـ
كاكتساب الخبرات الجديدة .

مالحظة ( تكوف طريقة حؿ المشكالت في النظـ الخبيرة مشابية مع الطريقة التي
يتبعيا االنساف الخبير في ىذا المجاؿ )

س  :ما المقصود بػ ( المعرفة ) ؟

ج  :ىي حصيمة المعمكمات كالخبرات البشرية ،التي تجمع في عقكؿ األفراد عف
طريؽ الخبرة  ،كىي نتاج استخداـ المعمكمات كدمجيا مع الخبرات .

س  :وضح العبارة ( النظـ الخبيرة مرتبطة بمجاؿ معيف ) ؟
ج  :يعني انيا اذا صممت لحؿ مشكمة معينة فال يمكف تطبيقيا أك تغيرىا لحؿ
مشكمة أخرل  ،مثؿ

نظاـ خبير لتشخيص أمراض الدـ

لتشخيص أمراض أخرل .

الذم يصعب تعديمو

س  :اذكر امثمة عممية عمى برامج النظـ الخبيرة والمجاؿ الذي تستخدـ فيو ؟
النظاـ الخبير
ديندراؿ ( )DENDRAL
باؼ ( ) BUFF
بركسبكتر
() PROSPECTOR
ديزايف أدفايزر

الػمجػاؿ
تحديد مككنات المركبات الكيميائية
نظاـ طبي لتشخيص امراض الجياز التنفسي
يستخدـ مف قبؿ الجيكلكجييف ؛ لتحديد مكاقع الحفر
لمتنقيب عف النفط كالمعادف .
يقدـ نصائح لتصميـ رقائؽ المعالج .

DESIGN ADVISOR

ليثياف ( )LITHIAN

يعطي نصائح لعمماء اآلثار لفحص االدكات الحجرية

س  :اييما اسيؿ تصميـ نظاـ خبير مف البداية أـ التعديؿ عمى نظاـ خبير يحؿ
مشكمة مختمفة ؟

ج  :تصميـ نظاـ خبير مف البداية اسيؿ مف التعديؿ عمى النظاـ المكجكد .
س  :عدد أنواع المشكالت ( المسائؿ ) التي تحتاج إلى النظـ الخبيرة مع أعطاء
مثاؿ عمى كؿ منيا ؟ ( المجاالت التي نجحت فييا النظـ الخبيرة اكثر مف غيرىا )
 .1التشخيص  :مثؿ تشخيص أعطاؿ المعدات لنكع معيف مف اآلالت  ،أك
التشخيص الطبي ألمراض اإلنساف .

 .2التصميـ  :إعطاء نصائح عند تصميـ أنظمة الحاسكب كالدارات اإللكتركنية
 .3التخطيط  :مثؿ التخطيط لمسار الرحالت الجكية .
 .4التفسير  :مثؿ تفسير بيانات الصكر اإلشعاعية .
 .5التنبؤ  :مثؿ التنبؤ بالطقس أك أسعار األسيـ .

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
س  :ما ىي المكونات الرئيسية لمنظـ الخبيرة ؟
 .1قاعدة المعرفة

ج:

 . 3ذاكرة العمؿ

 .2محرؾ االستدالؿ

 .4كاجية المستخدـ .

مالحظة ( يتفاعؿ المستخدـ مع النظاـ الخبير عف طريؽ طرح االستفسارات أو

0780320915

س  :ما ىي إحتياجات المستخدـ التي يجب اإلىتماـ بيا عند تصميـ واجية
المستخدـ ؟

ج  :سيكلة اإلستخداـ ،كعدـ الممؿ أك التعب مف عممية إدخاؿ المعمكمات
كاإلجابات

اإلستعالـ عف موضوع ما في مجاؿ معيف  ،ويقوـ النظاـ الخبير بالرد عف طريؽ

س  :ماذا يدؿ وجود خيار( ال أعرؼ ) في واجية المستخدـ لمنظاـ الخبير ؟

س  :ما الشكؿ الذي يوضح المكونات الرئيسية لمنظـ الخبيرة ؟

س  :ماذا يدؿ وجود خيار( درجة التأكد مف اإلجابة ) في واجية المستخدـ

إعطاء نصيحة أو الحؿ المقترح لممستخدـ )
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ج  :يدؿ عمى قدرة النظاـ عمى التعامؿ مع اإلجابات الغامضة .
لمنظاـ الخبير ؟

ج  :يدؿ عمى إمكانية النظاـ الخبير عمى استخداـ المعطيات غير الكاممة .

مالحظة ( يتوفر في النظـ الخبيرة امكانية تفسير سبب طرح السؤاؿ لممستخدـ )
س  :اذكر مزايا النظـ الخبيرة ؟

ج  .1 :النظاـ الخبير غير معرض لمنسياف .

 .2المساعدة عمى تدريب المختصيف ذكم الخبرة المنخفضة .
 .3تكفر النظـ الخبيرة مستكل عاليان مف الخبرات .

 .4نشر الخبرة النادرة إلى أماكف بعيدة لإلستفادة منيا في كؿ اماكف العالـ .
س  :ما المقصود بكؿ مف ما يأتي ؟



قاعدة المعرفة  :قاعدة تحتكم عمى مجمكعة مف الحقائؽ كالمبادئ

كالخبرات في مجاؿ معيف ،كتُستخدـ مف قبؿ الخبراء لحؿ المشكالت .
محرؾ اإلستدالؿ  :برنامج حاسكبي يقكـ بالبحث في قاعدة المعرفة لحؿ

مسألة أك مشكمة  ،عف طريؽ آلية إستنتاج تحاكي آلية عمؿ الخبير عند

االستشارة في مسألة ما إليجاد الحؿ ،كاختيار النصيحة المناسبة .


ذاكرة العمؿ  :جزء مف الذاكرة  ،مخصص لتخزيف المشكمة المدخمة



واجية المستخدـ  :كسيمة تفاعؿ بيف المستخدـ كالنظاـ الخبير  ،حيث

بكساطة مستخدـ النظاـ  ،كالمطمكب إيجاد الحؿ ليا .

تسمح بإدخاؿ المشكمة كالمعمكمات إلى النظاـ الخبير كاظيار النتيجة .

 .5القدرة عمى العمؿ بمعمكمات غير كاممة أك مؤكدة .
س  :اذكر محددات النظـ الخبيرة ؟

ج  .1 :عدـ قدرة النظاـ الخبيرعمى اإلدراؾ كالحدس ،بالمقارنة مع اإلنساف الخبير
 .2عدـ قدرة النظاـ الخبير عمى التجاكب مع المكاقؼ غير اإلعتيادية أك
المشكالت خارج نطاؽ التخصص .

.3صعكبة جمع الخبرة كالمعرفة الالزمة لبناء قاعدة المعرفة مف الخبراء .
س  :عمؿ كؿ مما يأتي :


ألنو يكثؽ ق ارراتو بشكؿ دائـ .


كسائؿ لمتعميـ .

ج  :قاعدة البيانات تتككف مف مجمكعة مف البيانات كالمعمكمات المترابطة في ما



توفر النظـ الخبيرة مستوى عالياً مف الخبرات .



ال يمكف أف تحؿ النظـ الخبيرة مكاف اإلنساف الخبير نيائياً ( بالرغـ مف

إلنيا تجمع خبرة أكثر مف شخص في نظاـ كاحد .

المعمكمات كالبيانات .

س  :عمؿ ( تتميز قاعدة المعرفة بالمرونة ) ؟

تساعد النظـ الخبيرة عمى تدريب المختصيف ذوي الخبرة المنخفضة .

يعكد الفضؿ إلى كسائؿ التفسير كقكاعد المعرفة التي تخدـ بكصفيا

س  :ما الفرؽ بيف قاعدة المعرفة وقاعدة البيانات ؟

بينيا  ،بينما قاعدة المعرفة تبنى باالعتماد عمى الخبرة البشرية باإلضافة إلى

النظاـ الخبير غير معرض لمنسياف .

ج  :حيث يمكف اإلضافة عمييا أك الحذؼ منيا أك التعديؿ عمييا دكف التأثير في

أف النتائج التي تتوصؿ إلييا في بعض المجاالت  ،تتطابؽ أو حتى

س  :كيؼ يتـ إدخاؿ المعمومات إلى النظاـ الخبير ؟

ألف ىذه النظـ تعمؿ جيدان ضمف مكضكع محدد  ،ككمما اتسع نطاؽ

المككنات األخرل لمنظاـ الخبير .

ج  :تدخؿ المعمكمات مف خالؿ االختيار مف مجمكعة مف الخيارات المصاغة عمى
شكؿ أسئمة كاجابات لتزكيد النظاـ بمعمكمات عف مكقؼ محدد .

تفوؽ النتائج التي يصؿ إلييا الخبير ).

المجاؿ  ،ضعفت قدرتيا االستنتاجية .

( مثؿ تشخيص األعطاؿ لنوع معيف مف اآلالت ).

أ  .طارق عبد القادر

المميز في علوم الحاسوب

اؿفصؿ الثاني  :خوارزميات البحث
أوًا

مفهأم خأارزمنات البحث

س  :ما المقصود بػ ( خوارزميات البحث ) ؟

ج  :سمسمة مف الخطكات غير المعركفة مسبقان ؛ لمعثكر عمى الحؿ الذم يطابؽ
مجمكعة مف المعايير مف بيف مجمكعة مف الحمكؿ المحتممة .

صمـ الكثير مف خورزميات البحث بإستخداـ الذكاء اإلصطناعي )
س  :عمؿ ( ُ
ج  :لحؿ أصعب المشكالت في الكثير مف التطبيقات مثؿ عمميات المالحة .
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النقطة اليدؼ أو الحالة اليدؼ  :ىك اليدؼ المطمكب الكصكؿ إليو ،



المسار  :ىك مجمكعة مف النقاط المتتالية في شجرة البحث .



المسار اليدؼ  :ىك المسار الصحيح ( مسار الحؿ ) مف الحالة

أك الحالة النيائية لممشكمة .

االبتدائية أك جذر الشجرة إلى الحالة اليدؼ .

س  :ما ىو مسار الحؿ األفضؿ ؟

ج  :ىك المسار األقصر الذم يكصؿ إلى الحالة اليدؼ .
س :تأمؿ الشكؿ اآلتي ثـ أجب عف األسئمة التي تميو عمما اليدؼ المطموب

الوصوؿ إليو النقطة (  ) E؟

س  :وضح المبدأ الذي يقوـ عميو عمؿ خوارزميات البحث ؟ ( مع الرسـ )

ج  :يقكـ عمى أخذ المشكمة عمى أنيا مدخالت  ،ثـ القياـ بسمسمة مف العمميات ،
كالتكقؼ عند الكصكؿ إلى اليدؼ .

س  :وجدت خوارزميات البحث في الذكاء االصطناعي ؛ لحؿ المشكالت ذات

 .1عدد حاالت فضاء البحث التي تمثميا الشجرة ؟ ( ) R,A,C,D,B,E,F

 .1ال يكجد لمحؿ طريقة تحميمية كاضحة ،أك أف الحؿ مستحيؿ باؿطرائؽ العادية

 .3ما جذر الشجرة ؟ () R

صفات معينة أذكر ىذه الصفات ؟

 .2يحتاج الحؿ إلى عمميات حسابية كثيرة كمتنكعة إليجاده (مثؿ األلعاب كالتشفير)

 .2ما الحالة اإلبتدائية لمشجرة ؟ ()R

 .4اذكر أمثمة عمى نقاط تحتوي عالقة ( األب – األبناء )

 .3يحتاج إلى حدس عالي (مثؿ الشطرنج ) .

النقطة (  ) Rىي األب لمنقطة ( . ) A

ج  :ىي الطريقة المستخدمة لمتعبير عف المسألة ( المشكمة ) لتسييؿ عممية البحث

النقطة (  ) Aىي األب لمنقطة ( . ) C

س  :ما المقصود بػ ( شجرة البحث ) ؟
عف الحمكؿ الممكنة مف خالؿ خكارزميات البحث .

س  :كيؼ يمكف إيجاد حؿ محتمؿ لممشكمة بإستخداـ شجرة البحث ؟

ج  :عف طريؽ النظر في البيانات المتاحة بطريقة منتظمة تعتمد عمى ىيكمة الشجرة
س  :ما المقصود بكؿ مف المفاىيـ اآلتية في شجرة البحث ؟


مجموعة مف النقاط أو العقد ( :)Nodeىي النقاط التي تُنظـ بشكؿ
ىرمي ( مستكيات مختمفة ) .



فضاء البحث  :ىك الحاالت الممكنة جميعيا لحؿ المشكمة (جميع النقاط



جذر الشجرة (: )Rootىك النقطة المكجكدة أعمى الشجرة  ،كىك الحالة



األب (  : )Parentىك النقطة التي تتفرع منيا نقاط أخرل .



االبناء (  : )Childrenالنقاط التي تتفرع مف نقطة أعمى منيا .

( كؿ نقطة تمثؿ حالة مف حاالت فضاء البحث )
المكجكدة في شجرة البحث )

األبتدائية لممشكمة ،أم أنيا نقطة البداية التي نبدأ منيا البحث .



النقطة الميتة  :النقطة التي ليس لدييا أبناء .

النقطة ( ) Bىي األب لمنقطة ( . ) F

 .5عدد أمثمة عمى مسار ضمف الشجرة ؟
المسار األكؿ R – A – C :
المسار الثاني R – B – F :

 .6أذكر أمثمة عمى نقاط ميتة ؟ النقطة (  ، ) Fكالنقطة (. ) C
 .7عدد النقاط الميتة في الشجرة ؟

النقطة (  ،) Fالنقطة (  ، ) Cالنقطة(  ،) Eكالنقطة ( . ) D

 .8ما المسار اليدؼ ؟ R – B – E

 .9عدد األبناء لمنقطة (  ) A؟ النقطة (  ، ) Cكالنقطة ( . ) D
ثاننا ًا

نأاع خأارزمنات البحث

س  :بماذا تختمؼ خوارزميات البحث عف بعضيا ؟
ج  :تختمؼ خكارزميات البحث حسب الترتيب الذم تختار فيو النقاط في شجرة
البحث في أثناء البحث عف الحالة اليدؼ .

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
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س  :ىؿ تمتمؾ خوارزميات البحث معمومات مسبقة عف المسألة التي ستقوـ

 .1حدد جذر الشجرة ................

ج  :ال تمتمؾ خكارزميات البحث أم معمكمات مسبقة عف المسألة التي ستقكـ

 .3جد مسار البحث عف الحالة اليدؼ بإستخداـ خوارزمية البحث في العمؽ أوالً

بحميا؟

بحميا  ،كتستخدـ إستراتيجية ثابتة لمبحث  ،بحيث تفحص حاالت الفضاء كاحدة تمك
األخرل  ،لمعرفة إذا كانت مطابقة لميدؼ المطمكب أـ غير مطابقة .

س  :عدد ثالثة أنواع مف خوارزميات البحث ؟

ج .1 :خكارزمية البحث في العمؽ أكالن .

 .3خكارزمية البحث في العرض أكالن .

 .2الخكارزمية الحدسية .

س  :كيؼ تعمؿ خوارزمية البحث في العمؽ أوالً ؟

ج  :تأخذ خكارزمية البحث في العمؽ أكالن ( كالتي تسمى أيضان البحث الرأسي )

المسار أقصى اليسار في شجرة البحث كتفحصو باإلتجاه إلى األماـ  ،حتى تصؿ

إلى نقطة ميتة  .كفي حالة الكصكؿ إلى نقطة ميتة  ،تعكد إلى الخمؼ إلى أقرب

 .2أذكر مثاؿ عمى مسار .......................
................................................................................

 .4أذكر أمثمة عمى نقاط ميتة..................................................
 .5كـ عدد حاالت فضاء البحث التي تمثميا الشجرة ؟ اذكرىا ................ .

................................................................................
 .6أذكر مثاليف عمى نقاط تحتوي عالقة ( األب – األبناء ) .

................................................................................
س  :تأمؿ الشكؿ اآلتي  ،ثـ أجب عف األسئمة التي تميو ،عمماً بأف النقطة ( ) Y

ىي النقطة اليدؼ :

E

نقطة في الشجرة يككف فييا تفرع آخر لـ ُيفحص  ،كيختبر ذلؾ المسار حتى نيايتو
تكرر العممية لمكصكؿ إلى النقطة اليدؼ .
 ،ثـ ّ

B

س  :عمؿ ( خوارزمية البحث في العمؽ ال تعطي المسار األقصر لمحؿ دائماً ) ؟

ج  :الف ىذه الخكارزمية تأخذ المسار أقصى اليسار في شجرة البحث  ،تتكقؼ عند
الكصكؿ إلى النقطة اليدؼ  ،دكف المركر ك فحص جميع نقاط الشجرة الباقية ؛

لمقارنة المسارات كأخذ المسار األقصر .

س  :كيؼ تعمؿ خوارزمية البحث في العرض أوالً ؟

R

M

N
K

T

V
L

A

ج  :تقكـ بفحص النقاط جميعيا في مستكل كاحد لمبحث عف الحؿ  ،قبؿ اإلستمرار
إلى النقاط في المستكيات التالية .

S

س  :كيؼ تعمؿ الخوارزمية الحدسية ؟

ج  :تعمؿ عمى حساب معامؿ حدسي ( ُبعد النقطة الحالية عف النقطة اليدؼ ) ،

Q

W

P

U

Y

كعميو تقرر المسار األقصر لمحؿ .

 .1حدد جذر الشجرة ................
 .2أذكر مثاؿ عمى مسار ...........

 .3جد مسار البحث عف الحالة اليدؼ بإستخداـ أقصر مسار .

......................................................................

 .4جد مسار البحث عف الحالة اليدؼ بإستخداـ خوارزمية البحث في العمؽ أوالً

................................................................................

 .5أذكر أمثمة عمى نقاط ميتة...................................................
 .6عدد األبناء لمنقطة ( . ) B

................................................................................
 .7كـ عدد حاالت فضاء البحث التي تمثميا الشجرة ؟ اذكرىا ......... .

................................................................................
 .8اذكر مثاليف عمى نقاط تحتوي عالقة ( األب – األبناء ) .

................................................................................

أ  .طارق عبد القادر

المميز في علوم الحاسوب

الأحدة الثالثة  :األساس المنطقي
لـلحــــــاسأب أالبأابات المنطقنة
الفصل األأل  :البأابات المنطقنة

ثاننا ًا
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نأاع البأابات المنطقنة

س  :ما ىي أقساـ البوابات المنطقية ؟

ج  .1 :البكابات المنطقية األساسية  ،كتضـ . AND ، OR ، NOT
 .2البكابات المنطقية المشتقة  ،كتضـ . NOR ، NAND

مالحظة ( يتكوف الحاسوب مف الكثير مف الدوائر المنطقية التي تستخدـ في

س  :عدد البوابات المنطقية األساسية مع التوضح ورسـ الرمز وكتابة جدوؿ

معالجة البيانات الممثمة بالنظاـ الثنائي  ،وتتكوف الدوائر المنطقية مف عدد مف

الحقيقة ورسـ الدارة الكيربائية لكؿ منيا ؟

س  :وضح المقصود بكؿ مف ما يأتي :

بناء معظـ الدكائر المنطقية  ،كليا مدخالف كمخرج كاحد كتسمى ( ك )
تدخؿ في ن
المنطقية .

البوابات المنطقية ) .

 .1التعبير العالئقي  :جممة خبرية يككف ناتجيا إما صكابان ( ، )1كاما خطأ ( ) 0
كتكتب ىذه التعابير باستخداـ عمميات المقارنة ( =. ) ≤ ، ≠ ، ≥ ، < ،> ،

 .2المعامؿ المنطقي  :ىك رابط يستخدـ لمربط بيف تعبيريف عالئقييف أك أكثر

 .1البوابة المنطقية  : ANDتعد كاحدة مف البكابات المنطقية األساسية  ،التي

الرمز :

؛لتككيف عبارة منطقية مركبة  ،كمف أىميا  ، AND ، ORأك نفي التعبير

المنطقي باستخداـ . NOT

 .3العبارة المنطقية المركبة  :ىي جممة خبرية تتككف مف تعبيريف عالئقييف أك

أكثر  ،يربط بينيا معامالت منطقية (  ) AND ،ORكتككف قيمتيا أما صكابان ( ) 1
ك إما خطأ ( .) 0
أوًا

حيث يشير  Y ، Xإلى مدخؿ البكابة  ،ك  Aإلى مخرج البكابة كيعبر عنيا

بالعبارة المنطقية A = X AND Y
جدوؿ الحقيقة :

مفهأم البأابات المنطقنة

س  :ما المقصود بػ ( البوابة ) المنطقية ؟
ج  :دارة إلكتركنية بسيطة  ،تقكـ بعممية منطقية عمى مدخؿ كاحد أك أكثر  ،كتنتج
مخرجان كاحدان  ،كتستخدـ في بناء معالجات األجيزة اإللكتركنية كالحكاسيب .
س  :بماذا تستخدـ البوابات المنطقية ؟

ج  :تستخدـ في بناء معالجات األجيزة اإللكتركنية كالحكاسيب .
س  :ما ىو المبدأ األساسي المستخدـ في مدخالت ىذه البوابات ؟

ج  :مبدأ الصكاب كالخطأ  ،أك ما يسمى رقميان  1أك  ( 0رمكز النظاـ الثنائي ) .
مالحظة ( الشكؿ اآلتي يوضح دارة كيربائية بسيطة )

فعند غمؽ الدارة بوساطة المفتاح يضئ المصباح  ،وتمثؿ بالرمز الثنائي ( ، ) 1
وعند فتح الدارة بوساطة المفتاح ؛ ينطفئ المصباح  ،وتمثؿ بالرمز الثنائي ( .)0

.

A = X AND Y

Y

X

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

حيث تعطي بكابة  ANDمخرجان قيمتو (  ) 1إذا كانت قيمة المداخؿ جميعيا ()1
فقط  ،كتعطي مخرجان قيمتو (  )0إذا كانت قيمة أم مف المدخاليف أك كالىما ()0
الدارة الكيربائية :

تمثؿ البكابة المنطقية  ANDبمفتاحي تكصيؿ في كضعية التكالي  ،بحيث يضئ
المصباح عندما يككف كال المفتاحيف في حالة إغالؽ فقط .

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر

 .2البوابة المنطقية  :ORتعد كاحدة مف البكابات المنطقية األساسية ،التي تدخؿ

بناء معظـ الدكائر المنطقية ،كليا مدخالف كمخرج كاحد كتسمى ( أك ) المنطقية
في ن
.
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الرمز :

الرمز :
حيث يشير  Xإلى مدخؿ البكابة  ،ك  Aإلى مخرج البكابة كيعبر عنيا بالعبارة
.

المنطقية ) A = NOT ( X
جدوؿ الحقيقة :

حيث يشير  Y ، Xإلى مدخؿ البكابة  ،ك  Aإلى مخرج البكابة كيعبر عنيا

بالعبارة المنطقية A = X OR Y

) A = NOT( X

.

جدوؿ الحقيقة :
A = X OR Y

Y

X

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

X

0

1

1

0

حيث تعطي بكابة  NOTمخرجان قيمتو (  ) 0إذا كانت قيمة المدخؿ (، )1

كتعطي مخرجان قيمتو ( )1إذا كانت قيمة المدخؿ ( . )0
س  :ما المقصود بػ ( جدوؿ الحقيقة ) ؟

ج  :ىك تمثيؿ لعبارة منطقية يبيف االحتماالت المختمفة لممتغيرات المككنة لمعبارة
المنطقية  ،كنتيجة ىذه االحتماالت .

مالحظة ( عدد االحتماالت في الجدوؿ يساوي  2nحيث أف  nتمثؿ عدد
حيث تعطي بكابة  ORمخرجان قيمتو (  ) 1إذا كانت قيمة أم مف المدخميف أك

كالىما ( ، )1كتعطي مخرجان قيمتو ( ) 0إذا كانت قيمة كال المدخميف ( . )0
الدارة الكيربائية :

المتغيرات في العبارة المنطقية ) .
ثالثا ًا

إنجاد ناتج العبارات المنطقنة المركبة

س  :اذكر قواعد أولويات إيجاد ناتج العبارات المنطقية المركبة ؟
 .1في حالة كجكد األقكاس تنفذ العمميات التي بداخميا أكالن .
 .2البكابة المنطقية (. )NOT
 .3البكابة المنطقية (. )AND
 .4البكابة المنطقية (. )OR

 .5اذا تساكت االكلكيات ابدأ مف اليسار لميميف .
تمثؿ البكابة المنطقية  ORبمفتاحي تكصيؿ في كضعية التكازم  ،بحيث يضئ
المصباح عندما يككف أم مف المفتاحيف أك كالىما في حالة إغالؽ .

 .3البوابة المنطقية  :NOTتعد كاحدة مف البكابات المنطقية األساسية ،التي تدخؿ

بناء معظـ الدكائر المنطقية ،كليا مدخؿ كاحد فقط كمخرج كاحد  ،كيطمؽ عمييا
في ن
العاكس (  ، ) Inverterأم أنيا تغير القيمة المنطقية لممدخؿ إلى عكسو .

س  :جد ناتج العبارة المنطقية ) 1 AND 0 OR NOT (1 OR 0
نقوـ بتسمسؿ التنفيذ حسب قواعد أولوية التنفيذ :
) 1 AND 0 OR NOT (1 OR 0
1 AND 0 OR NOT 1
1 AND 0 OR 0
0

OR
0

0

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
س  :جد ناتج العبارة المنطقية ) A OR B AND ( C AND NOT D
عمماً بأف قيمة . A=1 , B=0 , C=0, D=1

4

0780320915

) NOT ( A OR B AND NOT C AND D

أوالً نقوـ بتعويض قيـ المتغيرات :

) 1 OR 0 AND (0 AND NOT 1

نقوـ بالتسمسؿ حسب قواعد أولوية التنفيذ :

) 1 OR 0 AND (0 AND NOT 1
) 1 OR 0 AND ( 0 AND 0

1 OR 0 AND 0

1 OR 0
1

س  :جد ناتج العبارات المنطقية اآلتية عمماً بأف قيمة
. A=1 , B=0 , C=0, D=1

1

NOT (NOT ( A OR NOT B ) AND C ) OR D

2

) ( A OR NOT B ) AND ( NOT C AND D

3

) NOT (A OR B ) AND NOT ( C OR D

5

A AND B OR NOT C

س  :اكتب جدوؿ الحقيقة لمعبارات المنطقية اآلتية ؟
1

2

A OR NOT B

) NOT ( A AND NOT B

11

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
3

) NOT A AND ( B OR A

رابعا ًا

تمثنل العبارات المنطقنة المركبة باستخدام البأابات المنطقنة
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س  :مثؿ العبارات المنطقية اآلتية باستخداـ البوابات المنطقية  ،ثـ جد ناتجيا اذا

كانت  A=0 , B=0 , C=1 , D=1 , E=1 :؟
1

) NOT ( A AND NOT B OR C

مالحظة ( عند تمثيؿ العبارات المنطقية باستخداـ البوابات المنطقية يجب مراعاة
قواعد االولويات ) .

س  :مثؿ العبارة المنطقية  X = NOT A OR B AND Cباستخداـ البوابات
المنطقية  ،ثـ جد الناتج اذا كانت . A=1 , B=0 , C=1

 .1مثؿ  ( NOT Aحسب قواعد االولوية )

2

) NOT (A AND B ) OR ( NOT C OR D

 .2نمثؿ  ( B AND Cحسب االولوية )

 .3نجعؿ مخرجي الشكميف السابقيف مدخميف لمبوابة OR

3

 .4ضع القيـ عمى الشكؿ اليجاد قيمة . X

) )NOT ( NOT (A OR B

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
4

) NOT ( A OR NOT B AND C OR D

5

( A OR B ) AND NOT B

6

NOT ( A AND B OR C ) OR D AND E

2

3

4

5
س  :اكتب العبارة المنطقية لكؿ مف البوابات اآلتية ؟

1
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أ  .طارق عبد القادر

6

المميز في علوم الحاسوب

6

س :اكتب العبارة المنطقية المناسبة ليذه الدارات الكيربائية ؟
7
1

2

8

3
9

4

5

0780320915
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الفصل الثاني  :البأابات المنطقنة المشتقة
س  :لماذا سميت البوابات المشتقة بيذا االسـ ؟

ج  :النيا اشتقت مف البكابات المنطقية االساسية . AND , OR ,NOT
س  :عدد البوابات المنطقية المشتقة مع التوضيح ورسـ الرمز وكتابة جدوؿ

الحقيقة ؟

ىك نفس رمز بكابة  ORمع دائرة صغيرة عند المخرج ترمز إلى بكابة .NOT
جدوؿ الحقيقة :

 .1بوابة  : NANDكىي اختصار لػ  ، NOT ANDأم نفي  ANDكتتشكؿ

A = X NOR Y

Y

X

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

بكابة  NANDبتكصيؿ مخرج بكابة  ANDبمدخؿ بكابة  ، NOTكتسمى بكابة

نفي (( ك)) المنطقية .
الرمز :

تعطي بكابة  NORمخرجان قيمتو (  ) 0إذا كانت قيمة أم مف المدخميف أك
ىك نفس رمز بكابة  ANDمع دائرة صغيرة عند المخرج ترمز إلى بكابة .NOT

كالىما (  ، ) 1كتعطي مخرجان قيمتو (  ) 1إذا كانت قيمة المداخؿ جميعيا ()0

( عكس مخرجات بكابة . ) OR

س  :كيؼ تمثؿ بوابة  NANDبأستخداـ البوابات المنطقية االساسية ؟

ج:

جدوؿ الحقيقة :
A = X NAND Y

Y

X

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

تعطي بكابة  NANDمخرجان قيمتو (  ) 1إذا كانت قيمة أم مف المدخميف أك

كالىما (  ، ) 0كتعطي مخرجان قيمتو (  ) 0إذا كانت قيمتو المداخؿ جميعيا () 1

( عكس مخرجات بكابة . ) AND

س  :كيؼ تمثؿ بوابة  NORبأستخداـ البوابات المنطقية االساسية ؟

ج:

س ( :عمؿ وجود دائرة صغيرة عند مخرج بوابتي  NORو ) NAND

ج  :ترمز ىذه الدائرة الصغيرة عند المخرج إلى بوابة . NOT

مالحظة ىامة ( البوابات المنطقية المكونة مف بوابات مشتقة وبوابات أساسية

( ما عدا  ) NOTغير مطموبة في ىذا المنياج ) .

 .2بوابة  : NORكىي اختصار لػ  ، NOT ORأم نفي  ORكتتشكؿ بكابة

مالحظة ( اولوية تنفيذ  NOTقبؿ  NANDوقبؿ . ) NOR

(( أك)) المنطقية .

اليسار إلى اليميف ) .

 NORبتكصيؿ مخرج بكابة  ORبمدخؿ بكابة  ، NOTكتسمى بكابة نفي
الرمز :

مالحظة ( في حالة وجود أكثر مف  NANDفي العبارة المنطقية ؛ تنفذ مف
مالحظة ( في حالة وجود أكثر مف  NORفي العبارة المنطقية ؛ تنفذ مف اليسار
إلى اليميف ) .

16
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NOT A NOR B NOR C NOR D

 طارق عبد القادر. أ
A=1,B=0,C=1  جد ناتج العبارة المنطقية اآلتية عمماً بأف قيمة: س

4

NOT A NAND B NAND NOT C

NOT 1 NAND 0 NAND NOT 1

0 NAND 0 NAND NOT 1
0 NAND 0 NAND 0
1 NAND 0
1

A NOR ( B NOR C ) NOR NOT D

NOT A NOR ( NOT B NOR C ) NOR D

 جد ناتج العبارات المنطقية اآلتية عمماً بأف قيمة: س

5

. A=1 , B=0 , C=0, D=1

NOT ( A NAND B ) NAND NOT C

1

NOT ( A NAND B) NAND NOT (C NAND D)

2

NOT ( A NAND B NAND NOT C )

3

6

 ثـ جد ناتجيا اذا،  مثؿ العبارات المنطقية اآلتية باستخداـ البوابات المنطقية: س
A=0 , B=0 , C=1 , D=1 : كانت
NOT A NAND B NAND C

1

17
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NOT ( B NOR C NOR NOT D )

6

 طارق عبد القادر. أ
NOT ( A NAND B NAND NOT C )

2

NOT ( A NAND B ) NAND (NOT C NAND D)

3

NOT ( A NOR B ) NOR C

4

A NOR NOT B NOR C NOR D

5

:  اكتب العبارات المنطقية المناسبة ليذه البوابات: س

1

2

3

4

المميز في علوم الحاسوب
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الفصل الثالث  :الجبر المنطقي ( البأألي )
أوًا

مفهأم الجبر البأألي ( المنطقي )

س  :ما المقصود بػ الجبر البوولي ( المنطقي ) ؟

ج  :ىك أحد فركع عمـ الجبر في الرياضيات  ،كىك األساس الرياضي الالزـ
لدراسة التصميـ المنطقي لالنظمة الرقمية كمنيا الحاسكب .

س  :لماذا سمي الجبر البوولي بيذا االسـ ؟
ج  :تعكد تسميتو إلى العالـ الرياضي اإلنجميزم جكرج بككؿ .

س  :ما دور العالـ االنجميزي جورج بووؿ في تطور مفيوـ الجبر البوولي ؟

ج  :قدمو ألكؿ مرة في كتابو ( التحميؿ الرياضي لممنطؽ )  ،كقد قاـ بتقديـ أسس
الجبر المنطقي بشكؿ كاسع في كتابو األشير ( دراسة في قكانيف التفكير) ،كأكد

عمى أف استخداـ صيغة جبرية في كصؼ عمؿ الحاسكب الداخمي أسيؿ مف

التعامؿ مع البكابات المنطقية .

س  :متى يسمى المتغير ( متغي ارً منطقياً ) ؟

ج  :يسمى متغي انر منطقيان إذا عينت لو إحدل الحالتيف :
صكاب (  ) TRUEأك خطأ (. )FALSE

س  :ماذا يرمز لممتغير المنطقي ؟

ج  :يرمز لممتغير المنطقي بأحد الحركؼ A…..Z
( كال اىمية لككف الحركؼ كبيرة أـ صغيرة ) .

عد يستخدـ لتمثيؿ حاالت المتغير المنطقي ؟
س  :أي نظاـ ّ
العد الثنائي (  0أك  ) 1لتمثيؿ حاالت المتغير المنطقي ،
ج  :يستخدـ أرقاـ نظاـ ّ
فيمثؿ الرقـ ( )1الحالة الصحيحة كالرقـ ( )0الحالة الخطأ .

س  :ما المقصود بالثابت المنطقي ؟

ج  :أحد القيمتيف (  )1,0كتككف قيمو لممتغير المنطقي .
ثاننا ًا

العبارات الجبرنة المنطقنة أالعملنات المنطقنة

0780320915

جدوؿ ناتج متممة X
=A

X

0

1

1

0

 .2عممية  : ANDيعبر عف عممية  ANDفي الجبر المنطقي بالرمز (. ).
العممية الجبرية لعممية : AND
A = X.Y
جدوؿ ناتج عممية  ANDالمنطقية :
A =X.Y

Y

X

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

 .3عممية  : ORيعبر عف عممية  ORفي الجبر المنطقي بالرمز (. )+
العممية الجبرية لعممية : OR
A = X+Y
جدوؿ ناتج عممية  ORالمنطقية :

س  :ما المقصود بػ ( العبارة الجبرية المنطقية ) ؟

ج  :ىي ثابت منطقي (  )0,1أك متغير منطقي مثؿ (  )X,Yأك مزيج مف الثكابت

كالمتغيرات المنطقية  ،يجمع بينيما عمميات منطقية  ،كيمكف أف تحتكم عمى أقكاس

كأكثر مف عممية منطقية .

س  :اذكر العمميات المنطقية االساسية في الجبر البوولي مع الشرح ؟

ج  .1 :عممية  : NOTيطمؽ عمييا اسـ المتمـ  ،وسميت بذلؾ ألف
متممة  0تساكم  1كمتممة  1تساكم . 0

العبارة المنطقية لعممية : NOT

=A

18

A =X+Y

Y

X

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

أ  .طارق عبد القادر

ثاننا ًا

المميز في علوم الحاسوب

إنجاد ناتج العبارات الجبرنة المنطقنة المركبة
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3

س  :عدد قواعد األولوية إليجاد ناتج العبارة الجبرية المنطقية المركبة ؟
ج  .1 :في حالة كجكد األقكاس ( )  ،تنفذ العمميات التي بداخميا أكالن.
 .2عممية  NOTالمنطقية .
 .3عممية  ANDالمنطقية .
 .4عممية  ORالمنطقية .

 .5في حالة التكافؤ في األكلكية  ،تنفذ مف اليسار إلى اليميف .
+B .

س  :جد ناتج العبارة الجبرية المنطقية

عمماً بأف قيمة A=1,B=0,C=1,D=0

+B .

+0 .

4

+0 .
+0 .0

0+0.0
0 + 0
0

س  :جد ناتج العبارات الجبرية المنطقية اآلتية عمماً

A=1 , B=0 ,C=1 , D=0 ,E=1

1

5

6
2

+E

19

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر

س  :مثؿ العبارات الجبرية المنطقية اآلتية باستخداـ البوابات المنطقية  ،ثـ جد
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5

ناتجيا اذا كانت A=0 , B=0 , C=1 , D=1 :
1

6

2

س  :اكتب العبارات الجبرية المنطقية المناسبة ليذه البوابات  ،ثـ جد قيمة  Aإذا

3

كانت :X=0,Y=1,Z=1,W=0

1

4

+E

2

أ  .طارق عبد القادر

المميز في علوم الحاسوب
3
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)NOT (A OR B) AND NOT (C AND NOT D

الناتج :

3
4

NOT ( NOT ( A OR B OR C ) OR D

الناتج :
5
4

)A AND NOT B OR NOT ( C OR D

الناتج :

س  :اكتب مثاالً واحداً لكؿ مف مايمي :


5

بوابة منطقية أساسية ................... :



بوابة منطقية مشتقة ...................:



رمز لعممية جبرية منطقية ..............:



متغير منطقي ..........................:



عبارة منطقية ..........................:



عبارة جبرية منطقية ...................:



معامؿ منطقي .........................:



ثابت منطقي ..........................:

س  :ادرس العبارة المنطقية اآلتية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا :
س  :حوؿ العبارات المنطقية اآلتية إلى عبارات جبرية منطقية  ،ثـ جد ناتجيا
عمماً بأف A=1,B=0,C=0,D=1 :

A AND B OR NOT C

1

) X OR NOT ( Y AND NOT Z OR W

 استخرج مف العبارة المنطقية السابقة مثالييف عمى كؿ مف :
 .1متغير منطقي ...................................:

 .2معامؿ منطقي ...................................:

 .3بوابة منطقية ....................................:
الناتج :
2

) NOT ( NOT A OR B AND NOT C

الناتج :

 .4عبارة منطقية بسيطة ............................:

 جد الناتج النيائي لمعبارة المنطقية السابقة اذا كانت :
X=0,Y=1,Z=0,W=1

21
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 مثؿ العبارة المنطقية السابقة باستخداـ البوابات المنطقية .
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الأحدة الرابعة  :من المعلأمات
أالتشفنر
الفصل األأل  :من المعلأمات
س  :لماذا اىتمت الشعوب قديماً بالحفاظ عمى سرية البيانات ؟
ج  :كذلؾ لمحفاظ عمى أسرارىا كىيبتيا كمكانتيا  ،كإلنجاح مخططاتيا العسكرية .

 حوؿ العبارة المنطقية السابقة إلى عبارة جبرية منطقية .

س  :عمى ماذا اعتمدت سرية المعمومات قديماً ؟
ج  :عمى مكثكقية حامميا كقدرتو عمى تكفير الظركؼ المناسبة لمنع إكتشافيا .
س  :عمؿ ( اصبح اإلىتماـ بأمف المعمومات أم ارً ضرورياً )
ج  :بسبب التطكر اليائؿ الذم حصؿ في مجالي اإلنترنت كالبرمجيات  ،كاصبح

س  :اكمؿ جدوؿ الحقيقة اآلتي :
NOT C

A OR C

0

تناقؿ المعمكمات كالحصكؿ عمييا أم انر سيالن  ،كبسبب كجكد المخترقيف كالمتطفميف

C

A AND B

B

A

بشكؿ كبير .
أوًا

1
0

مقدمة في من المعلأمات

1
1

1

0

1

0

0

س  :ما المقصود بػ ( أمف المعمومات ) ؟
ج  :ىك العمـ الذم يعمؿ عمى حماية المعمكمات كالمعدات المستخدمة لتخزينيا
كمعالجتيا كنقميا  ،مف السرقة أك التطفؿ أك الككارث الطبيعية أك غيرىا مف

المخاطر  ،كيعمؿ عمى إبقائيا متاحة لألفراد المصرح ليـ باستخداميا .
س  :ييدؼ أمف المعمومات لمحفاظ عمى ثالثة خصائص أساسية أذكرىا ؟
س  :اكمؿ جدوؿ الحقيقة اآلتي :
(A OR C) AND B

ج  .1 :السرية
C

0

B

A

1

1
0

0

 .2السالمة

 .3تكافر المعمكمات .

س  :مف الخصائص االساسية التي ييدؼ أمف المعمومات لحفاظ عمييا
( السرية) وضح ذلؾ مع ذكر أمثمة ؟ ميـ
ج  :يعني أف الشخص المخكؿ ىك الكحيد القادر عمى الكصكؿ إلى المعمكمات

0

كاإلطالع عمييا  ،وىو مصطمح مرادؼ لمفيومي األمف والخصوصية .

1

مف األمثمة ( المعمكمات الشخصية  ،المكقؼ المالي لشركة ما قبؿ إعالنو ،

المعمكمات العسكرية ) .

س  :عمى ماذا يعتمد امف المعمومات الميمة مثؿ المعمومات العسكرية ؟
ج  :يعتمد أمنيا عمى مقدار الحفاظ عمى سريتيا .

المميز في علوم الحاسوب
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س  :ما المقصود بسرية المعمومات ؟ ( مكرر سابقاً بصيغة أخرى )

س :ما المقصود باليجوـ اإللكتروني ؟

ج  :عدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى المعمكمات  ،إال مف قبؿ األشخاص المخكؿ

ج :تيديد مكجو كمتعمد لجياز معيف ؛ بقصد اإلضرار بو .

ليـ ذلؾ .

س  :مف الخصائص االساسية التي ييدؼ أمف المعمومات لحفاظ عمييا
( السالمة ) وضح ذلؾ مع ذكر أمثمة ؟ ميـ
ج  :تعني حماية الرسائؿ أك المعمكمات التي تـ تداكليا  ،كالتأكد بأنيا اـ تتتعرض
ألم عممية تعديؿ سكاء  :باإلضافة أك االستبداؿ أك الحذؼ .
أمثمة عمى ذلؾ ( عند نشر نتائج طمبة الثانكية العامة ككذلؾ عند صدكر قكائـ

س  :ما أخطر أنواع التيديدات ؟
ج  :يعد االعتداء اإللكتركني مف أخطر أنكاع التيديدات .
س  :يعتمد نجاح اليجوـ اإللكتروني عمى ثالثة عوامؿ رئيسة أذكرىا مع االمثمة؟

( توجد ثالثة عوامؿ رئيسة تؤخذ في الحسباف لتقييـ التيديد أذكرىا ) ميـ
ج  . 1 :الدافع  :تتنكع دكافع األفراد لتنفيذ ىجكـ إلكتركني :

القبكؿ المكحد لمجامعات فيجب حمايتيا مف التعديؿ أكالحذؼ أك التبديؿ أك التغيير)

أ  .الرغبة في الحصكؿ عمى الماؿ .

س  :ما المقصود بػ ( توافر المعمومات ) ؟

ب .محاكلة إثبات القدرات التقنية .

ج  :قدرة الشخص المخكؿ الحصكؿ عمى المعمكمات في الكقت الذم يشاء مف

ج .بقصد اإلضرار باآلخريف .

دكف كجكد عكائؽ .
س  :ما الوسائؿ التي يقوـ بيا المخترقيف لجعؿ المعمومات غير متاحة ؟

 .2الطريقة  :كتتضمف :
أ .الميارات التي يتميز بيا المعتدم اإللكتركني .

ج  :أما بحذؼ المعمكمات أك اإلعتداء عمى األجيزة التي تخزف فييا .

ب .قدرة المعتدم عمى تكفير المعدات كالبرمجيات

س  :تقسـ المخاطر التي تيدد أمف المعمومات إلى نوعيف رئيسيف أذكرىما ؟
ج:

 .1التيديدات

الحاسكبية التي يحتاج إليو .

 .2الثغرات .

ج .معرفة نقاط القكة كالضعؼ لمنظاـ .

س  :التيديدات تحدث لسببيف أذكرىما مع األمثمة ؟ ميـ
أ  .اسباب طبيعية  ( :مثؿ حريؽ أك إنقطاع التتيار الكيربائي مما يؤدم إلى
فقداف المعمكمات )

د .معرفة تصميـ النظاـ كآلية عممو .
 .3فرصة النجاح  :تتمثؿ فرصة نجاح اليجكـ اإلكتركني بػ ػ ػ :
أ .تحديد الكقت المناسب لمتنفيذ .

ب  .اسباب بشرية  :كىي نكعيف :
 .1غير متعمدة  ( :تحدث نتيجة إىماؿ أك خطأ مثؿ  :كتابة عنكاف بريد
إلكتركني بشكؿ غير صحيح )

 .2متعمدة  :كىي قسميف :
أ .غير موجية لجياز معيف  (:مثؿ نشر فيركس)
ب .موجية لجياز معيف  (:اليجوـ اإللكتروني )
ومف األمثمة  :سرقة جياز حاسكب أك أحدل المعدات التي تحفظ
المعمكمات ،أك التعديؿ عمى ممؼ أك حذفو أك الكشؼ عف
معمكمات سرية أك مف الكصكؿ لممعمكمات.
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ب .تحديد كيفية الكصكؿ لألجيزة .
س  :عدد أربعة مف أنواع االعتداءات اإللكترونية  ،التي تتعرض ليا المعمومات ؟
ج  .1 :التنصت عمى المعمكمات .
 .2اإليقاؼ .

 .2التعديؿ عمى المحتكل .
 .3اليجكـ المزكر أك المفبرؾ .

س  :ما اليدؼ مف التنصت عمى المعمومات ؟
ج  :الحصكؿ عمى المعمكمات السرية حيث يتـ اإلخالؿ بسريتيا .

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر

س  :مف أنواع اإلعتداءات اإللكترونية( التعديؿ عمى المحتوى) وضح ذلؾ ؟
ج  :يتـ اعتراض المعمكمات كتغير محتكاىا كاعادة إرساليا لممستقبؿ مف دكف أف
يعمـ بتغير محتكاىا ،حيث يككف اإلخالؿ بسالمة المعمومات .

س  : :مف أنواع اإلعتداءات اإللكترونية( اإليقاؼ ) وضح ذلؾ ؟
ج  :يعني قطع قناة اإلتصاؿ  .كمف ثـ  ،منع المعمكمات مف الكصكؿ إلى المستقبؿ
في ىذه الحالة تصبح المعمومات غير متوافرة .

س  :ما المقصود بكؿ مف مما يأتي :
 .1الضوابط المادية  :مراقبة بيئة العمؿ كحمايتيا مف الككارث الطبيعية كغيرىا ؛

بإستخداـ الجدراف كاألسكار كاألقفاؿ  ،ك كجكد حراس االمف كأجيزة إطفاء

الحريؽ كغيرىا .
 .2الضوابط اإلدارية  :األكامر كاإلجراءات المتفؽ عمييا لمنع أم دخكؿ غير

مصرح بو  ،كتشمؿ القكانيف كالمكائح كالسياسات  ،كاإلجراءات التكجيية ،

كحقكؽ النشر  ،كبراءات اإلختراع كالعقكد كاإلتفاقيات .

س  :مف أنواع اإلعتداءات اإللكترونية( اليجوـ المزور أو المفبرؾ) وضح ذلؾ ؟
ج  :يتمثؿ ىذا النكع بإرساؿ المعتدم اإللكتركني رسالة إلى أحد األشخاص عمى
الشبكة  ،يخبره فييا بأنو صديقو كيحتاج إلى معمكمات ككممات سرية خاصة .

تتأثر بيذه الطريقة سرية المعمومات وقد تتأثر سالمتيا .

 .3الضوابط التقنية  :ىي الحماية التي تعتمد عمى التقنيات المستخدمة  ،سكاء

أكانت معدات أـ برمجيات  .كتتضمف كممات المركر  ،كمنع الصالحيات
الكصكؿ  ،كبرتكككالت الشبكات كالجدر النارية كالتشفير كتنظيـ تدفؽ

المعمكمات في الشبكة .
مالحظة( يرى المختصوف في مجاؿ أمف المعمومات  ،بأف الحفاظ عمى المعمومات

س :ما المقصود بػ ( الثغرات ) ؟
أو ( تعد الثغرات مف المخاطر التي تيدد أمف المعمومات وضح ذلؾ )
ج  :يقصد بيا نقاط الضعؼ في النظاـ سكاء أكانت في اإلجراءات المتبعة أك

مشكمة في تصميـ النظاـ كما عدـ كفاية الحماية المادية لالجيزة كالمعمكمات ،

تعد مف نقاط الضعؼ التي قد تتسبب في فقداف المعمكمات أك ىدـ النظاـ ،
أكتجعمو عرضة لالعتداء اإللكتركني .

و أمنيا ينبع مف التوازف بيف تكمفة الحماية وفعالية الرقابة مف جية  ،واحتمالية

الخطر مف جية أخرى )

س  :عمؿ ( استخداـ بعض الضوابط في نظاـ المعمومات ) .
ج  :ك ذلؾ لتقميؿ المخاطر التي تتعرض ليا المعمكمات كالحد منيا .
س  :ما الحؿ لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج لمحد مف االخطار التي تتعرض ليا

س :مف المخاطر التي تيدد الشبكات وجود الثغرات  ،اذكر ثالثة امثمة عمييا ؟
ج  .1 :عدـ تحديد صالحيات الكصكؿ إلى المعمكمات .

المعمومات ؟

ج  :أف تعمؿ الضكابط المادية ك اإلدارية ك التقنية بشكؿ متكامؿ .
مالحظة ( يعد الكادر البشري مف أىـ مكونات األنظمة  ،واإلىتماـ بو مف أىـ

 .2مشكمة في تصميـ النظاـ .
 .3عدـ كفاية الحماية المادية لألجيزة كالمعمكمات .
س  :اذكر مثاؿ عمى نقاط ضعؼ في النظاـ ( ثغرات ) سببيا اإلجراءات المتبعة ؟

ج  :مثؿ عدـ تحديد صالحيات الكصكؿ إلى المعمكمات .

مالحظة ( عدـ كفاية الحماية المادية لألجيزة كالمعمكمات  ،تعد مف نقاط الضعؼ
التي قد تتسبب في فقداف المعمكمات أك ىدـ النظاـ  ،أك تجعمو عرضة

لالعتداء اإللكتركني )
س  :اذكر الضوابط التي وضعت لتقميؿ المخاطر التي تتعرض ليا المعمومات ؟
ج  .1 :الضكابط المادية  . 2الضكابط اإلدارية
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 .3الضكابط التقنية .

المجاالت لمحفاظ عمى أمف المعمومات )
س  :عمى ماذا يعتمد اختيار الكادر البشري المسؤوؿ عف حماية األنظمة ؟
ج  :يعتمد عمى كفايتو العممية  ،كاختبارات شفكية ك كرقية  ،كمقابالت ك أخضاعيـ
إلى ضغكط نفسية حسب مكقعيـ .
س  :عمؿ ( مف اسس اختيار الكادر البشري المسؤوؿ عف حماية األنظمة
أخضاعيـ إلى ضغوط نفسية حسب موقعيـ ) .

ج  :لمتاكد مف قدرتيـ عمى حماية األنظمة .

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
س  :ما المقصود بػ ( اليندسة اإلجتماعية ) ؟

اإلنترنت

ج  :ىي الكسائؿ كاألساليب التي يستخدميا المعتدم اإللكتركني ؛ لجعؿ مستخدـ

اسـ المستخدـ ككممة المركر  ،كىي كممة المرك نفسيا
التي يستخدميا الشخص عادةن كبيذه الطريقة يتمكف
المعتدم اإللكتركني مف الحصكؿ عمييا .

س  :عمؿ ( تعد اليندسة اإلجتماعية مف انجح الوسائؿ و أسيميا  ،التي
تستخدـ لمحصوؿ عمى المعمومات غير مصرح باإلطالع عمييا )
اإلقناع

دكف تحميميا أك التفكير فييا كيحاكؿ التأثير بيذه الطريقة
بحيث يظير نفسو بمظير صاحب السمطة  ،أك إغراء

س :مف مجاالت اليندسة االجتماعية البيئة المحيطة وتشمؿ عدة عناصر اذكرىا؟
ج  .1 :مكاف العمؿ

 .3النفايات الكرقية

المستخدـ بإمتالؾ خدمة نادرة  ،حيث يقدـ لو عرضا

 .4اإلنترنت

معيناُ مف خالؿ مكقعو اإللكتركني لمدة محدكدة  ،كيمكنو
ذلؾ مف الحصكؿ عمى كممة المركر ،كقد يمجأ المعتدم

س  :مف مجاالت اليندسة االجتماعية الجانب النفسي ولو عدة اساليب اذكرىا ؟
ج  .1 :اإلقناع

 .2انتحاؿ الشخصية ك المداىنة

إلى إبراز أكجو التشابو مع الشخص المستيدؼ ؛

 .3مسايرة الركب .

إلقناعو بأنو يحمؿ الصفات كاالىتمامات نفسيا  ،فيصبح
الشخص أكثر ارتياحان كأقؿ حذ انر لمتعامؿ معو  ،فيقدـ لو

س  :وضح آلية عمؿ اليندسة اإلجتماعية  ،في كؿ مجاؿ مف المجاالت اآلتية

المجاؿ

آلية العمؿ

مكاف العمؿ

يكتب بعض المكظفيف كممات المركر عمى أكراؽ ممصقة
بشاشة الحاسكب ،كعند دخكؿ الشخص غير المخكؿ لو

ما يريد مف معمكمات

إنتحاؿ
الشخصية أو
المداىنة

االستخداـ كزبكف اك عامؿ نظافة يستطيع معرفة كممات
عمى المعمكمات التي يريدىا

يتصؿ الشخص غير المخكؿ بمركز الدعـ الفني ىاتفيان

،كيطمب إليو بعض المعمكمات الفنية كيستدرجو لمحصكؿ
عمى كممات المركر كغيرىا مف المعمكمات ليستخدميا
فيما بعد .

النفايات الورقية

يدخؿ بعض األشخاص غير المخكليف إلى مكاف العمؿ ،
كيجمعكف النفايات التي قد تحتكم عمى كممات مركر

كمعمكمات تخص المكظفيف كأرقاـ ىكاتفيـ كتقكيـ العاـ

السابؽ كالتي يمكف استغالليا في تتبع اعماؿ المكظفيف
أك الحصكؿ عمى االعماؿ المطمكبة

حيث يتقمص شخص شخصية آخر ،كىذا الشخص قد

يككف شخصان حقيقيان أك كىميان ،فقد ينتحؿ شخصية فني

صيانة معدات الحاسكب أك عامؿ نظافة أك حتى المدير
أك السكرتير  .كبما أف الشخصية المنتحمة غالبا تككف

ذات سمطة  ،يبدم بعض المكظفيف خدماتيـ كلف يترددكا

المركر كمف ثـ الدخكؿ إلى النظاـ بسيكلة كالحصكؿ

الياتؼ

بطريقة مباشرة  ،بحيث يقدـ الحجج المنطقية كالبراىيف

إيحاءات نفسية  ،تحث المستخدـ عمى قبكؿ المبررات مف

 .2الجانب النفسي .

 .2الياتؼ

يستطيع المعتدم إقناع اامكظؼ أك مستخدـ الحاسكب ،
.كقد يستخدـ طريقة غير مباسرة بحيث يتعمد إلى تقديـ

س  :تتركز اليندسة االجتماعية في مجاليف اذكرىما ؟
ج  .1 :البيئة المحيطة .

أك مستخدمي الحاسكب عادة كممة المركر نفسيا

عمى الشبكة يقدـ خدمات معينة ك يتطمب التسجيؿ فيو

الكصكؿ إلى أجيزة الحاسكب أك المعمكمات المخزنة فييا .

كعي مستخدمي الحاسكب بالمخاطر المترتبة عمييا .

مف أكثر الكسائؿ شيكعان  ،كذلؾ بسبب استخداـ المكظفيف
لمتطبيقات جميعيا  .حيث ينشئ المعتدم مكقعان إلكتركني

الحاسكب في النظاـ يعطي معمكمات سرية  ،أك يقكـ بعمؿ ما  ،يسيؿ عميو

ج  :كذلؾ بسبب قمة اىتماـ المختصصيف في مجاؿ معيف أمف المعمكمات  ،كعدـ
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بتقديـ المعمكمات ليذا المسؤكؿ

مسايرة الركب

حيث يرل المكظؼ بأنو أذا قاـ زمالؤه جميعيـ بأمر ما ،
فمف غير الالئؽ أف يأخذ ىك مكقفان مغاي انر  ,فعندما يقدـ
شخص نفسو عمى أنو إدارم مف فريؽ الدعـ الفني ،

كيرغب بعمؿ تحديثات عمى األجيزة  ،فأذا سمح لو أحد

المكظفيف بعمؿ تحديث عمى جيازه ؛ فإف باقي المكظفيف
يقكمكف بمسايرة زميميـ غالبان كالسماح ليذا المعتدم

باستخداـ أجيزتيـ كتحديثيا  ،كمف ثـ يتمكف مف االطالع
عمى المعمكمات التي يريدىا كالمخزنة عمى االجيزة .
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المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
الفصؿ الثاني  :أمف االنترنت
س  :ما اسباب إيجاد وسائؿ تقنية لحماية الويب ؟

ج :لمحد مف االعتداءات كاالخطار التي التي تيدده بسبب انتشار البرامج المقرصنة
كالمعمكمات الخاصة بكيفية إقتحاـ المكاقع اإللكتركنية .
أوًا

االعتداءات اإللكترونية عمى الويب
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ج  :مف خالؿ إخفاء العنكاف الرقمي لمجياز الداخمي فيصبح غير معركؼ لمجيات
الخارجية كىذا يسيـ في حمايتو مف أم ىجكـ قد يشف عميو .

س  :ما المقصود بػ ()) Internet Protocol Address( IP Addresses؟
ج  :ىك العنكاف الرقمي اإللكتركني الذم يميز كؿ جياز حاسكب أك ىاتؼ خمكم
عف غيره .
س  :مما يتكوف العنواف الرقمي اإللكتروني ( ) IP Addresses؟
ج  :يتككف مف ( ) 32خانة ثنائية تتكزع عمى أربعة مقاطع يفصؿ بينيا نقاط  ،ىذا
ما يسمى  IP4ككؿ مقطع مف المقاطع يتضمف رقمان مف (  ) 0إلى ( . ) 255

س  :ما أشير االعتداءات عمى ( الويب ) ؟
ج  .1 :االعتداء عمى متصفح االنترنت

س  :ما الفرؽ بيف العناوييف الرقمية  IP4و  IPV6؟
 .2االعتداء عمى البريد اإلكتركني

س :ما المقصود بػ ( متصفح اإلنترنت ) ؟
ج  :برنامج ينقؿ المستخدـ إلى صفحة ( الكيب ) التي يريدىا بمجرد كتابة العنكاف
كالضغط عمى زر الذىاب  ،كيمكنو مف مشاىدة المعمكمات عمى المكقع .

س :يتـ اإلعتداء عمى متصفح االنترنت بطريقتيف اذكرىما ؟
ج  .1 :اإلعتداء عف طريؽ كود بسيط ،يمكف إضافتو إلى المتصفح ك باستطاعتو
القراءة  ،كالنسخ  ،ك إعادة ارساؿ أم شئ يتـ ادخالو مف قبؿ المستخدـ ،

كيتمثؿ التيديد بالقدرة عمى الكصكؿ إلى الحسابات المالية كالبيانات الحساسة
 .2تكجيو المستخدـ إلى صفحة أخرل غير الصفحة التي يريدىا .
س  :وضح كيؼ تحدث االعتداءات عمى ( الويب) مف خالؿ البريد اإللكتروني ؟
ج  :الف بعض الرسائؿ اإللكتركنية التي تحمؿ عركضان كىمية ك ركابط تحمؿ

ج  : IP4 :يتككف مف اربعة مقاطع .
 : IPV6يتككف مف ثمانية مقاطع .
س  :عمؿ ( ظيور ما يسمى بتقنية تحويؿ العناويف الرقمية ) .
ج  :بسبب قمة عدد العناكيف مقارنة بعدد المستخدميف .
س  :مف السمطة المسؤولة عف منح أرقاـ اإلنترنت المخصصة إلعطاء العناويف
الرقمية ؟
ج  :ىي أيانا ( ( ) Internet Assigned Number Authority ( IANA
س  :وضح كيؼ تعمؿ تقنية تحويؿ العناويف
( )Network Address Translation ( NAT
ج  :تقكـ أيانا بإعطاء الشبكة الداخمية عنكانان كاحدان ( أك مجمكعة عناكيف ) كيككف

عنمكيف جذابة كتككف مزيفة كال يمكف اكتشافيا مف قبؿ االشخاص قميمي الخبرة ،

معرفان ليا عند التعامؿ في شبكة االنترنت  ،كتعطي الشبكة الداخمية كؿ جياز داخؿ
ِّ

معمكمات المستخدـ بطريقة غير مشركعة .

الشبكة  ،كعند رغبة أحد األجيزة بالتكاصؿ مع جياز خارج الشبكة الداخمية يعدؿ

كالتي تحمؿ ركابط تنقؿ المستخدـ لصفحات اخرل كي تحصؿ عمى المزيد مف

ثاننا ًا

تقنية تحويؿ العناويف الرقمية

س  :ما المقصود بتقنية تحويؿ العناويف الرقمية (  )NAT؟
ج  :ىي التقنية التي تعمؿ عمى إخفاء العنكاف الرقمي لمجياز في الشبكة الداخمية ،
المعطى لمشبكة .
ليتكافؽ مع العنكاف الرقمي ُ
س  :وضح كيؼ تحافظ تقنية تحويؿ العناويف الرقمية عمى أمف المعمومات في
( الويب ) وحماية المعمومات مف االعتداءات اإللكترونية ؟

الشبكة عنكانان رقميان لغرص االستخداـ الداخمي فقط  ،ك ال يعترؼ بيذا العنكاف خارج
العنكاف الرقمي الخاص بو باستخداـ تقنية تحكيؿ العناكيف كذلؾ باستخداـ جياز

كسيط الذم يحكؿ العنكاف الرقمي الداخمي إلى عنكاف رقمي خارجي كيسجمو في
سجؿ خاص لممتابعة كيتـ التكاصؿ مع الجياز اليدؼ في الشبكة االخرل عف

طريؽ ىذا الرقـ الخارجي ،عمى أنو العنكاف الخاص بالجياز المرسؿ  ،كعند يقكـ

الجياز اليدؼ بالرد عمى رسالة الجياز المرسؿ  ،تصؿ إلى الجياز الكسيط الذم

يحكؿ العنكاف الرقمي الخارجي إلى عنكاف داخمي مف خالؿ سجؿ المتابعة لديو
كيعيدىا بذلؾ إلى الجياز المرسؿ .

أ  .طارق عبد القادر

المميز في علوم الحاسوب

س  :ما ىو الجياز الوسيط في تقنية تحويؿ العناويف و ما وظيفتو ؟
ج  :غالبان يككف مكجيان (  )Routerأو جدا ارً نارياً ( )Firewall
كظيفتو تحكيؿ العنكاف الرقمي الداخمي إلى عنكاف رقمي خارجي  .كيسجؿ ذلؾ
في سجؿ خاص لممتابعة .
س  :تعمؿ تقنية تحويؿ العناويف الرقمية بعدة طرؽ اذكر طريقتيف منيا ؟
ج  .1 :النمط الثابت لمتحكيؿ .
 .2النمط المتغير لمتحكيؿ .
مالحظة ( العنكاف الرقمي لمجياز داخؿ الشبكة يمكف أف يتكرر في أكثر
مف شبكة داخمية  ،لكف العنكاف الرقمي لمشبكة الداخمية لف يتكرر)
س  :قارف بيف طريقتي العمؿ لكؿ مف
النمط الثابت لتحويؿ العناويف الرقمية  ،والنمط المتغير لتحويؿ العناويف الرقمية
ج  :النمط الثابت لتحوؿ العناويف الرقمية  :يقكـ بتخصيص عنكاف رقمي خارجي

لكؿ جياز داخمي  ،ك ىذا العنكاف الرقمي ثابت ال يتغير .

النمط المتغير لتحويؿ العناويف الرقمية  :يتـ إعطاء الجياز الداخمي عنكاف رقمي
مؤقت لمتكاصؿ مع األجيزة خارج الشبكة كحيف إنتياء االتصاؿ يفقد الجياز

الداخمي ىذا العنكاف ك يصبح ىذا الرقـ متاحان ألم جياز كعند رغبة الجياز

نفسو بالتراسؿ مرة أخرل  ،قد يعطى عنكانان مختمفان عف المرة السابقة .
س  :فسر إختالؼ  IP addressلمجياز عند تراسمو أكثر مف مرة ؟

ج  :بسبب النمط المتغير لتحكيؿ العناكيف الرقمية بحيث يتـ إعطاء الجياز عنكانان
رقميان مختمفان في كؿ مرة يتكاصؿ فييا مع أجيزة خارج الشبكة الداخمية .
ثالثا ًا

الػػتشػػفػػػػػػيػػػػػػػػػػػػر

س  :وضح المقصود بكؿ مف اآلتي :
التشفير  :ىك تغيير محتكل الرسالة االصمية سكاء اكاف التغيير بمزجيا بمعمكمات
أخرل  ،أـ استبداؿ االحرؼ االصمية كالمقاطع بغيرىا  ،أـ تغيير لمكاقع

األحرؼ بطريقة لف يفيميا إال مرسؿ الرسالة كمستقبميا فقط  ،باستخداـ
خكارزمية معينة كمفتاح خاص .
فؾ التشفير  :عمميات إعادة الرسالة المشفرة إلى المحتكل األصمي .
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س  :ما اليدؼ مف التشفير ؟
ج  :الحفاظ عمى سرية المعمكمات أثناء تبادليا بيف مرسؿ المعمكمة كمستقبميا

كعدـ االستفادة منيا أك فيـ محتكاىا ؛ حتى لك تـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ

أشخاص معترضيف .
س  :ما ىي أفضؿ الطرؽ المستخدمة لمحفاظ عمى أمف المعمومات ؟
ج  :التشفير .
س  :عمؿ ( يعد التشفير مف أفضؿ الطرائؽ المستخدمة لمحفاظ عمى أمف
المعمومات )

ج  :النو يحافظ عمى سرية المعمكمات كيخفييا عف االشخاص غير المصرح ليـ
باالطالع عمييا .

س  :تتضمف عممية التشفير أربعة عناصر أذكرىا ؟
ج  .1 :خكارزمية التشفير .
 .3النص األصمي .

 .2مفتاح التشفير.
 .4نص الشيفرة .

س  :وضح المقصود بكؿ مف ما يأتي :
 .1خوارزمية التشفير  :مجمكعة مف الخطكات المستخدمة لتحكيؿ الرسالة
األصمية إلى رسالة مشفرة .
 .2مفتاح التشفير  :ىك سمسمة مف الرمكز المستخدمة في خكارزمية التشفير ،
كتعتمد قكة التشفير عمى قكة ىذا المفتاح .
 .3النص األصمي  :يقصد بو محتكل الرسالة األصمية قبؿ التشفير  ،كبعد
عممية فؾ التشفير .
 .4نص الشيفرة  :الرسالة بعد عممية التشفير .
بناء عمييا ؟
س  :عدد المعايير التي تصنؼ خوارزميات التشفير ً

ج  .1 :استخداـ المفتاح

 .2كمية المعمكمات المرسمة .

 .3العممية المستخدمة في عممية التشفير .

المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
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س  :اذكر انواع خوارزميات التشفير المعتمد عمى نوع عممية التشفير ؟
ج  .1 :طريقة التشفير بالتعكيض .

 .2طريقة التشفير بالتبديؿ .

س  :وضح المقصود بكؿ مف مايمي ( ما الفرؽ بيف طريقتي التشفير
باستخداـ عممية التعويض وعممية التبديؿ ) ؟
ج  .1 :طريقة التشفير بالتعويض  :تعني استبداؿ حرؼ مكاف حرؼ أك
مقطع مكاف مقطع .

 .2طريقة التشفير بالتبديؿ  :يتـ فييا تبديؿ أماكف األحرؼ  ،ك ذلؾ عف

طريؽ أعادة ترتيب أحرؼ الكممة ؛ بشرط استخداـ االحرؼ نفسيا مف

دكف إجراء أم تغيير عمييا كبذلؾ يختفي معنى النص الحقيقي .
س  :اعط مثاالً عمى خوارزمية تستخدـ شيفرة التبديؿ ؟
ج  :خكارزمية الخط المتعرج .
س  :ما ميزات خوارزمية الخط المتعرج ؟
ج  :تتميز بأنيا خكارزمية سيمة كسريعة  ،كيمكف تنفذىا يدكيان باستخداـ الكرقة
كالقمـ  ،كما يمكف فؾ تشفيرىا بسيكلة .

س  :اذكر خطوات التشفير باستخداـ خوارزمية الخط المتعرج ؟
ج  .1 :حدد عدد االسطر التي ستستخدـ لتشفير النص  ،حيث اف عدد

االسطر يعد مفتاح التشفير (كال يمزـ معرفة عدد االعمدة نبدأ بأم عدد

مف االعمدة كيمكف الزيادة عند الحاجة ).
 .2امأل الفراغ في النص األصمي بمثمث مقمكب

.

 .3أنشئ جدكالن يعتمد عمى عدد االسطر ( مفتاح التشفير ) .
 .4كزع أحرؼ النص المراد تشفيره بشكؿ قطرم  ،حسب إتجاه االسيـ .

مالحظات ىامة :
 .1مفتاح التشفير يتـ االتفاؽ عميو مسبقاً مف قبؿ مرسؿ الرسالة
ومستقبميا فقط  .وسيتـ تزويدؾ بو لغايات حؿ السؤاؿ .

 .2استخداـ المثمث المقموب بديالً لمفراغ لغايات تسييؿ الحؿ فقط .
 .3يمكف شفير االحرؼ العربية بيذه الخوارزمية لكنيا غير مطموبة .
 .4تشفير نص يحتوي عمى عالمات ترقيـ غير مطموب .
س  :اذكر خطوات عممية فؾ التشفير ؟
ج  .1 :امأل الفراغات بمثمث مقمكب .

 .5ضع مثمثان مقمكبان

في الفراغ األخير  ،ك ذلؾ كي تككف االطكاؿ

متساكية

 .6اكتب النص المشفر سط انر سط انر .

 .2قسـ النص المشفر إلى أجزاء  ،اعتمادان عمى عدد االسطر ( مفتاح
التشفير  .أم أف عدد االجزاء يساكم عدد االسطر  .ك لتحديد عدد

االحرؼ في كؿ جزء نقكـ ( بقسمة عدد احرؼ النص المشفر بما فييا
الفراغات عمى( ÷ ) مفتاح التشفير ) .
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المميز في علوم الحاسوب

أ  .طارق عبد القادر
 .3اكتب الحرؼ االكؿ مف السطر االكؿ ثـ الحرؼ االكؿ مف السطر

الثاني ثـ الحرؼ االكؿ مف السطر الثالث حسب عدد االسطر ثـ الحرؼ

الثاني مف السطر االكؿ ثـ الحرؼ الثاني مف السطر الثاني كىكذا .
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س  :ما الفرؽ بيف خوارزميات المفتاح العاـ وخوارزميات المفتاح الخاص ؟
ج  :خوارزميات المفتاح الخاص  :تستخدـ المفتاح نفسو لعمميتي التشفير
كفؾ التشفير .

خوارزميات المفتاح العاـ  :تستخدـ مفتاحيف أحدىما لتشفير الرسالة

كيككف معركؼ لممرسؿ كالمستقبؿ  ،كاآلخر يككف معركؼ

لممستقبؿ فقط كيستخدـ لفؾ التشفير .
س  :لماذا يسمى المفتاح الثاني المستخدـ لفؾ تشفير خوارزميات المفتاح
العاـ ( بػ المفتاح الخاص ) ؟

ج  :النو يككف معركؼ لمستقبؿ الرسالة فقط .
مالحظة ( يتـ انتاج المفتاحيف في خوارزميات المفتاح العاـ باستخداـ

عمميات رياضية وال يمكف معرفة المفتاح الخاص مف خالؿ
معرفة المفتاح العاـ ) .

س  :ماذا تسمى خوارزميات المفتاح العاـ ؟
ج  :تسمى الخكارزميات الالتناظرية .
س  :اذكر انواع خوارزميات التشفير المعتمد عمى المفتاح ؟
ج  .1 :خكارزميات المفتاح الخاص

 .2خكارزميات المفتاح العاـ .

س  :عمى ماذا تعتمد خوارزميات التشفير المعتمد عمى المفتاح ؟
ج  :تعتمد عمى عدد المفاتيح المستخدمة في عممية التشفير .
مالحظة ( في خوارزميات التشفير المعتمد عمى المفتاح يعتمد أمف الرسالة
عمى سرية المفتاح وليس عمى تفاصيؿ الخوارزمية )

س  :ماذا تسمى خوارزمية المفتاح الخاص ؟
ج  :تسمى الخكارزميات التناظرية كأيضان تسمى خكارزمية المفتاح السرم .
س :لماذا سميت خوارزميات المفتاح الخاص بيذا االسـ ؟
ج  :الف المفتاح نفسو يستخدـ لعمميتي التشفير كفؾ التشفير .
س :لماذا سميت خوارزميات المفتاح الخاص بخوارزميات المفتاح السري ؟
ج  :ألنو يتـ االتفاؽ عمى المفتاح كاختياره قبؿ بدء عممية التراسؿ بيف المرسؿ
كالمستقبؿ .

س :اذكر انواع خوارزميات التشفير المعتمد عمى كمية المعمومات المرسمة ؟
ج  .1 :شيفرات التدفؽ .

 .2شيفرات الكتؿ .

س  :ما الفرؽ بيف شيفرات التدفؽ وشيفرات الكتؿ ( مبدأ العمؿ ) ؟
ج  :شيفرات التدفؽ  :يعمؿ ىذا النكع مف خالؿ تقسيـ الرسالة إلى مجمكعة
أجزاء  ،كيشفر كؿ منيا عمى حدا  ،كمف ثـ يرسؿ .
شيفرات الكتؿ  :تقسـ الرسالة إلى أجزاء لكنيا أكبر مف حجـ األجزاء في
شيفرات التدفؽ  ،كيشفر أك يفؾ تشفير كؿ كتمو عمى حدا  ،كتختمؼ

عف شيفرات التدفؽ بأف حجـ المعمكمات أكبر لذا فإنيا أبطأ .
س  :جد النص المشفر لمنص االصمي اآلتي  ،عمماً بأف مفتاح التشفير
أربعة أسطر .

Stop thinking about your past mistakes

أ  .طارق عبد القادر
س  :جد النص المشفر لمنص االصمي اآلتي  ،عمماً بأف مفتاح التشفير
ثالثة أسطر .

Never give up on your goals

المميز في علوم الحاسوب
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س  :فؾ تشفير النص اآلتي ؛ مستخدماً خوارزمية الخط المتعرج Zig zag
عمماً بأف مفتاح التشفير عشرة أسطر .

س  :جد النص المشفر لمنص االصمي اآلتي  ،عمماً بأف مفتاح التشفير
ثالثة أسطر .

Let us keep our home safe and united

س  :جد النص المشفر لمنص االصمي اآلتي  ،عمماً بأف مفتاح التشفير
ثمانية أسطر .

Investing in people is more important than investing

in things

س  :فؾ تشفير النص اآلتي ؛ مستخدماً خوارزمية الخط المتعرج Zig zag
عمماً بأف مفتاح التشفير ستة أسطر .

س  :فؾ تشفير النص اآلتي ؛ مستخدماً خوارزمية الخط المتعرج Zig zag
عمماً بأف مفتاح التشفير ثالثة أسطر .

