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 الملخص
 

 

،  اذا لم يأخذ الحيطة منهمايمكن للعقارب واألفاعي أن تحقن سمومها في جسم اإلنسان ، وقد تقتل اإلنسان  

عنه  المبكر  الكشف  فإن  تنقلهملذا  أثناء  منم ا  اإلنسان  لحماية  ضروري  في  ا  المذكرة   مخاطرهما،  هذه 

العقارب   الكتشاف  جديدًا  آليًا  نظاًما  وأساليب    واالفاعينقترح  الكمبيوتر  رؤية  باستخدام  عليها  والتعرف 

كشف دقيق    المقترحة لضماناستخدام تقنيتين تكميليتين لمعالجة الصور في طريقة الكشف    م ت  ،اآلليالتعلم  

وجود   عن  واالفاعيوموثوق  عند  عتمد  ت  ىاألول  ،العقارب  للعقارب  الخارجي  الهيكل  خصائص  على 

والثاني البنفسجية،  فوق  العقارب   ةتعرضها لألشعة  إظهار    ...  .واالفاعي على مالمح شكل  لعدم  نعتذر   "

حصل  من معلومات مهمة حول هذا المشروع الذي لم ن  حتويهينظرا لما  من الملخص  محتوى هذا الجزء  

أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن النموذج يعمل بكفائه    ..."  الخاصة به  الفكرية  الملكيةبعد على  

عن   الكشف  في  جهاز،  العقارب عالية  توقف  الخ  وبسبب  نانو  بنا  اجيتسون  الص  إتمام  نستطع  تجربة  لم 

 . حول األفاعي الفعلية

   

 

 .العقارب، األفاعي، التعلم االلي، الشبكات العصبية العميقة: المفتاحية  الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

Scorpions and snakes can inject their toxins into the human body, and they may 

kill humans if they are not taken care of, so early detection of them while they 

are on the move is necessary to protect humans from their dangers. In this note, 

we propose a new automated system to detect and identify scorpions and snakes 

using computer vision and machine learning methods. Two complementary 

techniques for image processing were used in the proposed detection method to 

ensure accurate and reliable detection of the presence of scorpions and snakes, 

the first depends on the characteristics of the exoskeleton of scorpions when 

exposed to ultraviolet rays, and the second on the features of the shape of 

scorpions and snakes. ..." We apologize for not showing the content of this part 

of Abstract Due to the important information it contains about this project for 

which we have not yet obtained the intellectual property."... ,The results 

obtained showed that the model works very well in detecting scorpions, and in 

view that our kit Jetson Nano has faced a problem during the experiment and 

stopped, we could not complete the experiment about snakes. 

 

 

Key words: Scorpions, Snakes, Machine Learning, Deep Neural Networks. 
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JPEG : Joint Photographic Experts Group. 

MCS: Machine Consciousness System. 

MIS: Machine Intelligence System. 

ML: Machine Learning.  

MLS: Machine Learning System. 

MRI: Magnetic Resonance Imaging. 



 االختصارات 
 

NLP: Natural Language Processing. 

ONNX : Open Neural Network Exchange. 

PNG: Portable Network Graphics. 

RPA: Robotic Process Automation. 

SGD: Stochastic gradient descent. 

SSD : Single Shot Detector. 

SVM: Support Vector Machine. 

USB : Universal Serial Bus. 

XML : Extensible Markup Language. 

YOLO: You only look once. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االختصارات 
 

اراتاالختص معاني ترجمة  

 

.العام االصطناعي الذكاء  :AGI 

 AI:ذكاء اصطناعي .

. الذكاء االصطناعي لألشياء  : AIoT 

.الضيق االصطناعي الذكاء  :ANI 

.الشبكات العصبية االصطناعية  :ANNs 

.فائقال االصطناعي الذكاء  :ASI 

 ASR:  . التعرف التلقائي على الكالم

.تمثيالت التشفير ثنائي االتجاه من المحوالت    :BERT 

.الشبكة العصبية التالفيفية  :CNN 

 CVAT: أداة شرح رؤية الكمبيوتر

 DKV:  .العميقةمشاريع المعرفة 

 DL: تعليم عميق.

.الشبكات العصبية العميقة  :DNN 

 EMR: السجل الطبي اإللكتروني.

 FAQS:  .األسئلة األكثر تكرارا

.شبكة الخصومة التوليدية  :GAN 

.العالمي المواقع تحديد   نظام  :GPS 

.واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح  :HDMI 

.  الدولية األعمال ماكينات  شركة  : IBM 

.األشياء إنترنت   :IOT 

.مجموعة خبراء التصوير المشتركة  :JPEG 

.اآللة وعي  نظام  :MCS 

. اآللة ذكاء نظام :MIS 

.التعلم االلي   :ML 

.اآللي التعلم نظام  :MLS 

.التصوير بالرنين المغناطيسي  :MRI 

.معالجة اللغة الطبيعية  : NLP 



 االختصارات 
 

.المفتوحةتبادل الشبكات العصبية   :ONNX 

.رسوميات الشبكة المحمولة  :PNG 

.أتمتة العمليات الروبوتية  :RPA 

.النسب المتدرج العشوائي  :SGD 

.كاشف أحادي الطلقة  :SSD 

.الة متجه الدعم  :SVM 

.العالمي التسلسلي الناقل  : USB 

.الموسعة الترميز لغة  :XML 

.أنت تنظر مرة واحدة فقط  : YOLO 
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  العامة:المقدمة 

بالصحاري   تنتشر  التي  المحيطة  البيئية  المخاطر  أشد  من  العقارب  ولسعات  األفاعي  لدغات  تعد 

فالعقارب حيوانات والغابات وبجوار   توجه ضوئي سلبي  األنهار،  العثور عليها محمية    ،ليلية ذات  يمكن 

وتتجول    لنهار والتي تظل مخفية في ا  تحت الصخور أو داخل الثقوب   الطبيعية،خالل النهار، في البيئات  

في    الدافئة،من األفضل أن يسكنوا المناطق    عادةً،فهي ليلية بشكل أساسي وتتجنب أشعة الشمس    الليل،في  

القليل منها    والجافة،كل من الظروف الرطبة   لكن العديد من األنواع تعيش في المناطق المعتدلة ويعيش 

وانات ذوات الدم البارد، أي أنها تتحكم بنفسها في  الحي   تعتبر االفاعي منو  العالم،في المناطق الباردة حول  

درجة حرارة جسمها لكي تتمكن من التحرك والحفاظ على وظائفها الجسدية لتعمل بشكل صحيح، ولذلك 

تفضل العديد من بحيث    تجدها مسترخية في الشمس لرفع درجة حرارة جسمها  فاعيالعديد من أنواع اال

إلى الظالل لتنظيم درجات   واالنزالقبالتبادل في حرارة الشمس  تقوم  التحرك خالل النهار حيث  فاعي اال

حيث تعتمد الثعابين على البيئة للحفاظ على أجسامها في درجات الحرارة المثلى، وعندما  ،  حرارة أجسادها

اال تصبح  كبير،  بشكل  ترتفع  أو  مفرط  بشكل  أجسامها  حرارة  درجات  وتتوقف   فاعيتنخفض  بطيئة، 

إلى    فاعيعض الوظائف األساسية مثل الهضم، وللحفاظ على درجة حرارة الجسم تحتاج االأجسادها عن ب

 لها. الحرارة المناسب  ألنها مصدر الشمس أشعة

تتباين خطورتها بحسب نوعها وأماكن عيشها ورغم  مختلفة حيث    أنواع وألوان  للعقارب واالفاعي

وبالتالي    تخرج من أوكارها بمجرد أن تحس بالحرارةالشتاء اال أنها  أنها تختفي في أوكارها طوال فصل  

بل يمكن أن يبدأ خطرها حتى    الصيف فقط،ظاهرة التسمم العقربي ولدغات األفاعي ال تقتصر على فصل  

أوكارها  هو الوقت المفضل لخروج األفاعي والعقارب من  فة فصل الربيع  في فصل الشتاء ويزداد مع بداي

 .حدتها في فصل الصيف لتبلغ

العقارب  دراسة  بسبب   تمت  العالية   واالفاعي  لقدر،  خطورتها  حقن  تهانظًرا  جسم سمها    على  في 

  العام،فئة من  عادة في األوقات الدا  واللدغات   تحدث زيادة في اللسعات مما تؤدي الى قتله، بحيث    االنسان

تحدث غالبًا بسبب ولدغات االفاعي  على الرغم من أن لسعات العقارب  هذه الحيوانات،  بسبب زيادة نشاط  

عديدة َكانَا موضوع الدراسة لسنوات  واالفاعي    ، إال أن العقارب الحيوانات المواجهات العرضية مع هذه  

  م السبب فإن تطوير تقنيات فعالة الكتشافه   ا الكبير، لهذامنظًرا لخطره  الصحية،مجال الرعاية    خاصة في

 . يصبح مهًما بشكل كبيرم وتحديده

آلًي   نظام  تطوير  السامة  ال  لكشفتم  الحاسوبية  االفاعي  و  العقارب كحيوانات  الرؤية  باستخدام 

الحصول وتقنيات التعليم العميق، بدأ استخدام تقنيات التعليم العميق في مجال الرؤية الحاسوبية، من أجل  

لتطبيقات مختلفة، وتحليلها وفهمها  الرقمية ومعالجتها  الصور  الحاسوبية هي مجموعة من  ف  على  الرؤية 
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تقليد )وحتى تحسين( نظام الرؤية البشرية،   الرقمية،تقنيات الكمبيوتر تم تطويرها لتفسير ومعالجة الصور  

الكتشاف الكائنات ،  مجال رؤية الكمبيوتر( في  MLبدأ استخدام تقنيات التعلم اآللي ) ،  بهدف تحسين أدائها

وتصنيفها عليها  الوجوه،  والتعرف  على  التعرف  القوام،  في  العديد ،  لتحليل  الى  تطبيقات  المن    باإلضافة 

هو فرع من فروع الذكاء االصطناعي هدفه تطوير تقنيات تسمح لوحدات الحوسبة   فالتعلم اآلليأخرى.  

دون   جيدًا،بالتعلم. تعتمد هذه التقنيات على الخوارزميات التي تحول قواعد البيانات إلى مصنفات محددة  

 الحاجة إلى اإلشراف على تطوير األخير. 

ع من معلومات مهمة حول هذا المشرو  تضمنهينعتذر لعدم إظهار محتوى هذا الجزء نظرا لما    "

 "  الخاصة به.  الفكرية الملكيةالذي لم نتحصل بعد على 

تجس  عتبري المشروع  من    دا يهذا  المكتسبات    المعلومات   ومعالجة  وخوارزميات برمجة    ة لغلبعض 

هو استغالل    ةيالبدا  منذ   كان الهدف  ث يح  ،قبليةواستغالل لمعارف    راسيخالل كامل المسار الد   وغيرها

بإنتاج بجامعتنا  الرقي  أجل  من  مكتسبات  من  تعلمناه  ما  منها،  ةيق يحق   حلول  عصارة   والهدف  منبثقة 

ال خطر  تقليل  المشروع  هذا  من  السامةاألساسي  يتم  االنسان  على    واالفاعيكالعقارب    حيوانات  بحيث 

 كشفها. تنبيهه عند 

 تم تنظيم العمل على النحو التالي: 

 الفصل األول: 

نشأة            حول  معلومات  قدمنا  الذكاء ...  كذلك  أنواعهواالصطناعي    ومفهوم    ومهاراته،   أهدافه، 

ثم تطرقنا الى  وخصائصه مجاالته  ثم  ساحاته  و  تطبيقاتهباإلضافة الى   التعلم،  واستخداماته،    اآللي  مفهوم 

  كانت الدراسة حول التعليم العميق الجزء األخير من هذا الفصل    وفي  له،الرئيسية    والتحديات انواعه    كذلك

 العصبية.  والشبكات 

 :الثانيالفصل 

 المشروع  من معلومات مهمة حول هذا  تضمنهينعتذر لعدم إظهار محتوى هذا الجزء نظرا لما    "

 "  . الخاصة به ةيالفكر ةيالذي لم نتحصل بعد على الملك
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 : مقدمة 1.1

 

ف  القذراات  تحذاكي التذي والبذراج  اآلالت  تظهذر  الذذ  الذذكاء بأنه (AI) االصطناعي الذكاء يُعرَّ

 برججتها تتم لم التي المواقف جع والتفاعل واالستنتاج التعلم على  القراة  جثل  العمل،  وأنماط  البشرية  العقلية

 .اآللة في

جذا  وظهذر األجذا  إلذى (AI) االصطناعي الذكاء تكنولوجيا تطوا قفز الماضية، القليلة السنوات  في

 االصذطناعية العصذبية الشذبكات  لتطوير ائيسية سمةانه يمكن تعريفه على  والذ  العميق ميالتعلبيعرف 

(ANNs)  دون  نفسذها  وتطذوير  والذتعلم  التجربذة  علذى  والقاداة  البشر ،  الرجاغ  عمل  طريقة  تحاكي  التي 

 .بشر  ترخل

 أخذر  إلذى لغذة جذن والترجمذة الكذم  وفهذم الصذوا علذى التعرف على قراته العميق ميالتعل  أثبت 

  تحسين  على  وتعمل جتكرا  بشكل مهمةال  ؤد ت التيخواازجيات  ال جن العميق العرير  لتعلمل.  أخر   وقراات 

 أسذالي   جذن أوسذع ججموعذة جذن جزء إنها. الترايجي التعلم تتيح  عميقة  طبقات   خمل  جن  ترايجيًا  النتيجة

 .العصبية الشبكات  على القائمة اآللي التعلم

 

  :(AI) االصطناعيالذكاء  2.1

 

 االصطناعي: الذكاء  نشأة 1.2.1

 يتكذون اختبذاًاا" والذذكاء الحاسذوبية اآلالت " جراجعة في A.M. Turing تصوا ،1950 عا  في

 فكذرة كانذت . آخذر إنسان أو آلة جع يتعاجل كان إذا جا األخير يعرف أن دون وإنسان،  كمبيوتر  جواجهة  جن

 أو آلذة جحذاوا  كذان إذا جذا جعرفذة علذى قادًاا اإلنسان فيه يعر  لم الذ  اليو  هي A.M. Turing اختباا

 .[1] بالذكاء الكمبيوتر أجهزة تسمية يمكن عنرها الفعلي، الوقت  في جستعرة غير جحادثة في إنسانًا،

 إنشاء خمل جن البشرية المحادثة لتقلير  اآللة إجكانيات  عن بالفعل يتساءل A.M Turing كان لذلك

 خمله جن يمكن جعياا لتعريف جحاولة هذ . (AI) اصطناعي  ذكاء  اختباا  وهي به، الخاصة"  التقلير   لعبة"

 .[1] ذكية أنها على آلة تصنيف

 نظمهذا نظمهذا نذروة خذمل 1956 عذا  فذي جذرة ألول" (AI) االصذطناعي الذكاء" جصطلح ظهر

 . M. L. Minskyو .Shannon C.E و N. Rochesterو  J. McCarthy ;أجذريكيين بذاثثين أابعذة

 أكثذر  وبشكل  اآلالت   جن  البشر   الذكاء  دااسة  هو  األولي  النه   كان.  اآللي  التحكم  علم  جتابعة  هرفها  وكان

  .[1] إنتاجها إلعادة برناج  في دججها أجل جن وظائفها لتحليل  دقة
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 االصذطناعي للذذكاء تعريفًا جرة ألول M. L. Minsky قر  ،1956 عا  في دااتموث  جؤتمر في

(AI)" :أكثر  بطريقة  الحالي،  الوقت   في  إنجازها،  تم  التي  للمها   نفسها  تكرس  التي  الكمبيوتر  براج   إنشاء 

 والتفكيذر الذذاكرة وتنظذيم اإلدااكذي التعلم جثل المستو ، عالية عقلية  عمليات   تتطل    ألنها.  للبشر  إاضاءً 

  .[1] " النقر 

 

 :جثل بها تتميز التي الذكية لآللة أول تعريف أيًضا ظهر المؤتمر هذا جن

 .ال أ  جعينة جنطقة في اإلنسان سلوك إنتاج إعادة على  قاداة آلة •

 .[1] اإلنسان" أداء" نمذجة على  قاداة آلة •

 يذؤد  الكمبيذوتر  جعذل  إجكانيذة  يذراس  تخصذ  "  أنه  على  1990  عا   في  االصطناعي  الذكاء  تعريف  تم

  .[1] "اليو  أجلها جن أفضل البشر يكون التي المها 

 

 :الذكاء االصطناعي مفهوم 2.2.1

 

  اآلالت "  وتنفيذ   وتصميم  دااسة  جع  يتعاجل  الذ   العلمي  المجال  هو  (AI)  االصطناعي  الذكاء

  وجن   التطبيقية،  والرياضيات   الكمبيوتر  علو   ججاالت   جن  العرير   تقاطع  عنر   تقع  اليو   وهي".  الذكية

  وعاجة،  اصطناعيًا  كونه  جيزة  له  هنا  نطرثه  الذ   الشيء.  اإلجماع  يحقق  تعريف  إلى  التوصل  الصع  

 . [2] فائرة ذات  تكون  ثتى" الذكية اآللة" بذ المقصود  هو جا تحرير   بالطبع  الضروا  جن ولكن

 جعالجة   على  قادًاا  آليًا  نظاًجا  بل  جاديًا  شيئًا  تعني  ال  هنا"  آلة"  كلمة  أن  أوالً   نتذكر  أن  يج  

 المخص    الروبوتات،  جوضوع  عن  (AI)  االصطناعي  الذكاء  دااسة  جوضوع  يختلف  لذلك .  المعلوجات 

   . [2] الفضاء في الحركات  تؤد  التي لآلالت 

وتتفاوت نظم ترعيم القرااات في داجة تأثيرها المباشر على القرااات، ثيث يقتصر بعضها على  

المعلوجات بطرقة تفاعلية سهلة جن واعر البيانات في ثين يصل جستو  ترعيم البعض اآلخر إلى  توفير

المناس ، ثيث  تقريم بالقراا  االصطناعي    اقتراح  الذكاء  تكنولوجيا  على  تستنر  المعلوجات  نظم  أصبحت 

(AI)  االصطناعي يأتي سوف نتطرق إلى المفاهيم األساسية الذكاء  وفيما : 

 عمليذذة جعقذذرة قذذاداة علذذى تمكذذين الكذذائن الحذذي جذذن التكيذذف المتجذذرد الذذذ  ينذذاظر فيذذه الفكذذر :الذذذكاء-

 .[3]والعمل على الوسائل والغايات 

 كلمذذة تذذرتبل بالفعذذل يصذذطنع وبالتذذالي تطلذذق الكلمذذة علذذى كذذل األشذذياء التذذي تنشذذأ نتيجذذة :اصذذطناعي-

 النشذاط أو الفعذذل الذذ  يذذتم جذن خذذمل اصذطناع وتشذذكيل األشذياء تمييذذزا عذن األشذذياء الموجذودة بالفعذذل

  .[3] اإلنسانوالموجودة بصواة طبيعية دون ترخل 
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 .هذذو الذذذكاء الذذذ  يصذذطنعه اإلنسذذان فذذي اآللذذة أو الحاسذذو   (AI) االصذذطناعيوبذذذلك فالذذذكاء 

 أ  أن الذكاء االصطناعي هو ثقل علم الحاسو  المهتم تصميم نظم الحاسو  الذكيذة تعذرخ خصذائ  

  .[3] اإلنسانيالذكاء في السلوك 

. الذكي السلوك بأتمتة يهتم الكمبيوتر  علو  جن فرع  أنه على(  AI)  االصطناعي  الذكاء  تعريف  يمكن

 الكمبيذوتر،  علذو   جذن  جذزء  االصذطناعي  الذذكاء  بذأن  قناعتنذا  يؤكذر   عا  ألنذه  بشكل  جناس    التعريف  هذا

 هياكذل  المبذادئ  هذذ   تتضذمن.  المجذال  هذذا  فذي  سليمة  وتطبيقية  نظرية  جبادئ  إلى  يستنر   أن  يج    وبالتالي

 وتقنيذات  واللغذات  المعرفذة، تلذك لتطبيذق  المزجذة  والخواازجيذات   المعرفة،  تمثيل  في  المستخرجة  البيانات 

 .[4] تنفيذها في المستخرجة البرججة

 الرغم على. جيرًا فهمه  أو  تعريفه  يتم  لم  نفسه  الذكاء  أن  ثقيقة  جن  يعاني  التعريف  هذا  فإن  ذلك،  وجع

 أ   يقتذر    أن  فيذه  المشذكوك  فمذن  نذرا ،  عنذرجا  الذذكي  السذلوك  نعذرف  أننذا  جن  يقين  على  جعظمنا  أن  جن

 أنذه يُفتذرخ  كمبيذوتر برنذاج  تقيذيم فذي  للمساعرة  يكفي  بما  جحردة  تكون  بطريقة  الذكاء  تحرير   جن  شخ  

  .[4] البشر  العقل وتعقير  ثيوية. االلتقاط في االستمراا جع ذكي،

 (AI) االصذطناعي الذذكاء بذاثثو يضذطلع جا غالبًا عا ، ذكاء بناء في المتمثلة الشاقة للمهمة نتيجة

 أو  تشخيصذية  أدوات   شذكل  فذي  هذذ   تذأتي  جذا  غالبًذا.  جعينة  ذكية  أعمااًل   يصممون  الذين  المهنرسين  بأدواا

 جذااكوف  نمذاذج  األدوات   هذذ   أجثلذة  تتضذمن.  جعقذرة  جهذا   أداء  جذن  المسذتخرجين  تمّكن  تصوا  أو  تنبؤية

 بذذايز  وشذذبكات  الرياضذذيات، فذذي جريذذرة نظريذذات  إلثبذذات  اآللذذي التفكيذذر وأنظمذذة اللغذذة، لفهذذم المخفيذذة

 . [4] نيالجي التعبير بيانات  أنماط وتصوا القشرية، الشبكات  عبر اإلشااات  لتتبع الريناجيكية

(. WINSTON،  1988" )ذكيذة  اآلالت   تجعل  التي  المفاهيم  دااسة  هو(AI)  االصطناعي  الذكاء"

 خمل جن  غاجًضا  يظل  ولكنه  صحيح بشكل  واآللة الذكاء  بين العمقة جكان  تحرير   بميزة التعريف هذا  يتمتع

 (AI) االصطناعي الذكاء: الثاني التعريف هذا نفضل سوف لذلك". الذكاء" لمصطلح المزدوج االستخرا 

 الذذكاء جذع جعينذة تشذابهات  أو جعينذة خصذائ   تقذر  أنظمذة وبنذاء تصذميم جذع  يتعاجل  الذ   الجزء  هو"

 فهذم وتقنيات  المشكمت، ثل وتقنيات  التعلم، تقنيات   خبرته  ججاالت   تشمل(.  DENIS،  1985" )البشر 

  .[5] والصواة األنماط على التعرف تقنيات  إلى باإلضافة الير، خل على التعرف وتقنيات   اللغة،
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 :(AI) االصطناعي الذكاء أنواع 3.2.1

 

كما هو   والقراات  الوظائف على يعتمران  (AI) االصطناعي الذكاء جن أساسيان نوعان هناك

   :( 1.1)الشكل جوضح في 

 
 . [6]  (AI) االصطناعيأنواع الذكاء : 1.1 الشكل

 

 

   :الوظيفة أساس على -األول  النوع 1.3.2.1

 على أساس الوظيفة وجختلف فروعه:  (AIاالصطناعي ) النوع األول للذكاء  يمثل( 2.1)الشكل 

 
 . [6]  على أساس الوظيفة -(AI) االصطناعي للذكاء األولالنوع  :2.1 الشكل

 
 

 :اآلالت التفاعلية 1.1.3.2.1

 علذى اإلنسذان قذراة يكذراون بحيذث . (AI) االصذطناعي الذذكاء جذن واألقذر  األساسذي النذوع وه

 لذذا ذاكذرة، قذوة علذى االصذطناعي الذكاء جن النوع هذا يحتو  ال. المنبهات  جن جختلفة  ألنواع  االستجابة

  .[6] جسبقًا المكتسبة المعلوجات  استخرا  على القراة إلى يفتقر فهو

 المثذالي المثذال الشطرن ،  للع    IBM  شركة  تستخرجه  الذ   العممق  الكمبيوتر  ،بلودي     يعر :  جثال

. التسذعينيات  أواخذر فذي G. Kasparov الذرولي الكبيذر المعلذم بهزيمذة تشتهر. األجهزة جن األنواع لهذ 
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 جميذع  تحريذر   يمكنهذا.  جنهذا  كذل  تتحذرك  وكيذف  الشذطرن   اقعة  في  المختلفة  القطع  تحرير   بلوري   لذ  يمكن

 ذلك،  وجع.  جمكنة  ثركة  أفضل  تحرير   يتم  الخياا،  على  بناءً .  وخصوجها  لنفسها  الممكنة  القانونية  التحركات 

  .[6] بها خاصة ذاكرة أ  تملك ال اآلالت  هذ  ألن السابقة ثركاتها جن التعلم على القراة لريها ليس

 :المحدودة الذاكرة 2.1.3.2.1 

 إجكانيذات  لريذه التفاعليذة، اآلالت  قذراة جذع جن   إلى جنبًا ،(AI) االصطناعي الذكاء جن النوع هذا

 .[6] السابقة المعلوجات  استخرا  جن يتمكنوا ثتى  ذاكرة

 البيانذات  بتخزين يقوجون.  القيادة  ذاتية  السيااات   جن  العرير   في  المحرودة  الذاكرة  تقنية  تُستخر :  جثال

  .[6] والحجم القريبة، السيااات  وسرعة ،GPS جوقع جثل

 :العقل نظرية 3.1.3.2.1

 في وجود  عر  على يقتصر والذ  ،(AI) االصطناعي الذكاء جن التالي المستو  هي العقل نظرية

 عادةً   ويقتصر"  الجاا   العمل"  جرثلة  في  االصطناعي  الذكاء  جن  النوع  هذا  يكون  جا  غالبًا.  اليوجية  ثياتنا

 جذرًا عميذق بفهم تطويرها بمجرد  (AI) االصطناعي الذكاء جن األنواع هذ  ستتمتع. البحثية المعاجل على

 فهمهذم على وبناءً . ذلك إلى وجا التفكير وعملية وعواطفهم  إعجاباتهمو  اثتياجاتهم  جن  برًءا  البشرية  للعقول

  .[6] الخاصة استجابته تغيير على قادًاا  )(AIاالصطناعي الذكاء سيكون ونزواتهم، البشرية للعقول

 جذع  الصذغير  الممذر  فذي  السذير  يمكنذه  لروبذوت   أوليًا  نموذًجا  بحثه  في  ونستون  الباثث   أظهر:  جثال

 الروبوتذات  ثركذات  توقذع (AI) االصذطناعي للذكاء ويمكن المعاكس، االتجا  جن قادجة أخر  اوبوتات 

 الروبوتذات  جذع جحتمذل تصذاد . ذلك لتجن   أخر  طريقة بأ  أو يساًاا  أو  يمينًا  االلتفاف  ويمكنه  األخر 

 الروبوتذات  تحذرك لكيفيذة" السذليم الحذس" علذى بنذاءً  عمله الروبوت  هذا يحرد  Wilson ل وفقًا. الواادة

  .[6] األخر 

 :(AI) االصطناعي للذكاء الذاتي اإلدراك 4.1.3.2.1 

 يمكن  وال  افتراضي  ججرد   هو  الحالي  وجودها  إن.  االصطناعي  الذكاء  جن  األخيرة  المرثلة  هي  هذ 

 فهذم (AI) االصذطناعي الذذكاء جذن األنذواع هذذ  تسذتطيع ال. العلمذي الخيذال أفذم  فذي إال عليذه العثذوا

ا لهذا يكون أن يمكن بل فحس ،  اإلنسانية  المشاعر  واستحضاا  جذن النذوع هذذا. بهذا خاصذة جشذاعر أيضذً

 االصذطناعي الذذكاء جن النوع هذا إنه. يتحقق أن جن قرونًا يكن لم إن عقود  بعر  على االصطناعي الذكاء

(AI)  االصطناعي الذكاء في المتشككون جنه يحذا الذ (AI) جثل E. Musk إدااكذه بمجذرد  ألنذه هذذا 

 تهريذرًا البشذرية يعتبذر فقذر  الذذات، علذى الحفذاظ وضع في الرخول (AI) االصطناعي للذكاء يمكن لذاته،

  .[6] اإلنسانية إلنهاء جباشر غير أو جباشر بشكل يسعى وقر  جحتممً 
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 :القدرات أساس على - الثاني النوع 2.3.2.1

 : وجختلف فروعه   ( على أساس الوظيفةAIيمثل النوع األول للذكاء االصطناعي ) ( 3.1)الشكل 

 
 . [6] على أساس القدرات   -(AI) االصطناعيللذكاء  ع الثانيالنو  :3.1 الشكل

 

 :(ANI) الضيق االصطناعي الذكاء 1.2.3.2.1

. الفئذة هذذ  ضذمن ثولنذا جذن نراهذا التذي الحاليذة (AI) االصذطناعي الذكاء تطبيقات  جميع تنراج

 وجذع. البشذر جثل تماًجا برقة جحردة جحردة جها  أداء يمكنه (AI) االصطناعي للذكاء نظاًجا ANI يتضمن

 أداء فذي تفشذل فإنهذا  لذذا  أجلهذا،  جذن  جسبقًا  برججتها  تتم  لم  التي  المها   أداء  يمكنها  ال  اآلالت   هذ   فإن  ذلك،

 اصذطناعي ذكاء كل جن جزي  هو النظا  هذا فإن أعم ، المذكوا التصنيف على بناءً . جسبوقة غير جهمة

(AI) االصذطناعي الذذكاء خواازجيذات  تنراج. الذاكرة وجحرود  تفاعلي (AI) عذالم فذي نسذتخرجها التذي 

  .[6]( AI) االصطناعي الذكاء جن الفئة هذ  ضمن تعقيرًا األكثر التنبؤ نماذج ألداء اليو 

 :(AGI) العام االصطناعي الذكاء 2.2.3.2.1

AGI  ستتمتع. العاد  اإلنسان يفعل كما تماًجا الوظائف وأداء وفهم والتعلم التراي   على القراة لريه 

 وستتفاعل جرونة أكثر األنظمة هذ  ستكون. جختلفة ججاالت   تتخطى  الوظائف  جتعردة  بقراات   األنظمة  هذ 

 الذكاء جن النوع لهذا ثقيقي جثال يوجر  ال. جسبوقة غير سيناايوهات  تواجه بينما البشر جثل تماًجا وتتطوا

  .[6] المجال هذا في التقر  جن كبير قرا إثراز تم ولكن االصطناعي

 :(ASI) فائقال االصطناعي الذكاء 3.2.3.2.1

 سذيكون. (AI) االصذطناعي الذذكاء تطذوير فذي نقطة أهم الفائق (AI) االصطناعي الذكاء سيكون

ASI   المهذا  جميذع أداء علذى قذاداة ستكون. الكوك   هذا على اإلطمق على الذكاء أشكال جن شكل  أقو 

. القذراا اتخذاذ  على وقراتها والذاكرة البيانات  جعالجة في العاد  غير تفوقها بسب   البشر جن  أفضل  بشكل

 وضذذع إنذذه". التكنولذذوجي التفذذرد " إلذذى النهايذذة فذذي سذذيؤد  ASI ظهذذوا أن جذذن البذذاثثين بعذذض  يخشذى

 يمكذن ال تغيير إلى سيؤد   جما  عليها  السيطرة  يمكن  ال  جرثلة  إلى  التكنولوجي  النمو  فيه  سيصل  افتراضي

 .[6] اإلنسانية الحضااة في تصوا 
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 جذن  براعذة  أكثر  شكل  يتجسر   عنرجا  جستقبلنا  سيبرو  كيف  توقع  جرًا  الصع    جن  الحاضر،  الوقت   في

 الذبعض   بعضذنا  عن  بعيرين  زلنا  جا  أننا  تأكير   بكل  هذا  يقول  أن  للمرء  يمكن  ذلك،  وجع.  االصطناعي  الذكاء

 بالنسذبة.  المتقذر (AI)  االصذطناعي  الذذكاء  تطوير  جن  األولى  المرثلة  في  ألننا  المرثلة  تلك  إلى  للوصول

 الحقيقيذة اإلجكانذات  الكتشاف السطح بخرش فقل نقو  إننا القول يمكننا ،(AI) االصطناعي الذكاء لمؤير 

 بذالبرد  الشذعوا ألوانذه السذابق جن االصطناعي، الذكاء في للمشككين وبالنسبة ،(AI) االصطناعي للذكاء

  .[6] التكنولوجي التفرد  بشأن

 

  :االصطناعي الذكاء أهداف 4.2.1

 واآلالت  الكمبيذوتر ألجهذزة تسمح تقنية إنشاء هو (AI) االصطناعي الذكاء في للبحث  العا  الهرف

 .[7] فرعية جشاكل إلى الذكاء( إنشاء أو) لمحاكاة العاجة المشكلة تقسيم تم. ذكية بطريقة بالعمل

 السذمات  ثظيذت . ذكذي نظذا  يعرضذها أن البذاثثون يتوقذع جعينذة قذراات   أو  سمات   جن  هذ   تتكون

 المناسذبين والذتعلم التخطذيل ىعلذ E. Sandwellكذر يؤ ثيذث  االهتمذا ، جذن قذرا بذأكبر أدنا  الموضحة

  .[7] جعينة ثالة في للتطبيق والقابلين

 

  :االصطناعي الذكاء مهارات 5.2.1

 

 :المشكالت وحل التفكير 1.5.2.1

 األلغذاز ثل عنر  البشر يستخرجه الذ  الترايجي التفكير تحاكي  خواازجيات   األوائل  الباثثون  طوا 

 أن يمكذن الصذعبة، للمشذكمت  بالنسذبة. واالقتصذاد  االثتمذاالت  جذن  جفذاهيم.  جنطقية  استنتاجات   إجراء  أو

 أو الذذاكرة جقذراا  يصذبح":  انذرجاجيًا  انفجاًاا"  يواجه  جعظمها  -  هائلة  ثسابية  جوااد   الخواازجيات   تتطل  

 كفذاءة  أكثذر  خواازجيذات   عن  البحث   يعتبر.  المعين  الحجم  ذات   للمشكمت   فلكيًا  للكمبيوتر  المطلو    الوقت 

 .[7] عالية أولوية  المشكمت  لحل

 :المعرفة تمثيل 2.5.2.1

 العريذر  ستتطل  . (AI) االصطناعي الذكاء ألبحاث  أساسيان أجران المعرفة وهنرسة المعرفة تمثيل 

 الذذكاء يحتذاج التذي  األشياء  بين  جن.  بالعالم  واسعة  جعرفة  اآلالت   تحلها  أن  المتوقع  جن  التي  المشكمت   جن

 المواقذف الكائنذات  بذين والعمقذات  والفئذات، والخصذائ ، الكائنذات،: تمثيلهذا إلذى (AI) االصذطناعي

 جذن  والعريذر   ( اآلخرون  يعرفه  عما  نعرفه  جا)  بالمعرفة  المعرفة  وآثاا   أسبا    والوقت   والرول  واألثراث 

 والعمقذذات  األشذذياء ججموعذذة: أنطولوجيذذا هذذو" جوجذذود  هذذو جذذا" تمثيذذل. بحثذًذا األقذذل األخذذر  المجذذاالت 
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 والذذ   العلذو ،  الوجذود   علذم  اسذم  عموجيذة  األكثذر  علذى  يُطلذق.  اآللة  تعرفها  التي  ذلك  إلى  وجا  والمفاهيم

  .[7] األخر  المعااف لجميع أساس توفير يحاول

 :التخطيط 3.5.2.1

 طريقذة إلذى بحاجذة إنهذم. وتحقيقهذا األهذراف تحريذر  علذى قذاداين األذكياء العممء يكون أن  يج   

 علذى  له والقذراة  أفعالهم  تغيير  كيفية  ثول  تنبؤات   عمل  على  والقراة  العالم  لحالة  تمثيل  -  المستقبل  لتصوا

 للوكيل يمكن الكمسيكية، التخطيل جشاكل في المتاثة للخيااات ( القيمة  أو) المنفعة  جن تزير   خيااات  اتخاذ 

 ذلذك،  وجع  أفعاله،  عواق    جن  بالتأكر   للوكيل  يسمح  جما  العالم،  في  يعمل  الذ   الوثير   النظا   أنه  يفترخ   أن

 وهذذا.  اليقذين  عذر   ظذل  فذي  التفكيذر  للوكيذل  يمكذن  أن  يتطلذ    فإنذه  الوثيذر،  الفاعذل  هو  الفاعل  يكن  لم  إذا

 تقييمه على بناءً   والتكيف  تنبؤاته  تقييم أيًضا  ولكن  التنبؤات، وإجراء  بيئته  تقييم فقل  يمكنه  ال وكيًم   يسترعي

[7].  

 :التعلم 4.5.2.1

 هذو المجذال، برايذة جنذ  (AI) االصطناعي الذكاء ألبحاث  أساسي جفهو  وهو ،(ML) اآللي التعلم 

 هذو لإلشذراف الخاضذع  غيذر  والتعلم  التجربة،  خمل  جن  تلقائيًا  تتحسن  التي  الكمبيوتر  خواازجيات   دااسة

 التصذنيف  جذن  كذمً   لإلشذراف  الخاضذع  الذتعلم  يشذمل.  المذرخمت   تذرفق  في  أنماط  على  العثوا  على  القراة

 األجثلذة جذن عذرد  اؤيذة بعذر  جذا، شذيء إليهذا ينتمي التي الفئة  لتحرير   التصنيف  يستخر .  العرد   واالنحراا

 وتتنبذأ والمخرجذات  المذرخمت  بذين العمقذة تصذف  دالة  إنتاج  جحاولة  هو  االنحراا.  فئات   عرة  جن  لألشياء

  .[7] المرخمت  تغير جع المخرجات  تغير بكيفية

 :االجتماعي الذكاء 5.5.2.1

 البشذذرية التذذأثيرات  علذذى التعذذرف يمكنهذذا التذذي األنظمذذة وتطذذوير دااسذذة هذذي العاطفيذذة الحوسذذبة 

 والعلو  النفس وعلم الكمبيوتر علو  يشمل التخصصات  جتعرد  ججال  وهو  وجحاكاتها،  وجعالجتها  وتفسيرها

 عذن المبكذرة الفلسذفية االستقصذاءات  عذن بعيذرًا أنهذا علذى المجذال  أصذول  تتبذع  يمكن  ثين  في  المعرفية،

 الحوسذبة" ثذول 1995 عذا  R. Picard واقذة جذع الكمبيذوتر لعلذو  ثراثذة األكثذر الفذرع نشأ العاطفة،

  .[7]"العاطفية

 :اإلبداع 6.5.2.1

 وعمليًذا( الفلسذفي النفسذي المنظذوا) نظريًذا اإلبذراع يعذال  (AI) االصطناعي للذكاء فرعي ججال 

 بذالبحوث  الصذلة ذات  المجذاالت  بعذض  تشذمل(. وجفيرة جريرة جخرجات  تولر   التي  لألنظمة  المحرد   التنفيذ )

  .[7] االصطناعي والتفكير االصطناعي الحرس الحاسوبية
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 :العام الذكاء 7.5.2.1

 اصذطناعي، عا  ذكاء ذات  آلة في المطاف نهاية في دججه سيتم عملهم  أن  الباثثين  جن  العرير   يعتقر  

. المجذاالت   هذذ   كذل  أو  جعظذم  فذي  اإلنسذان  قراة  ويتجاوز  بل  أعم   المذكواة  المهااات   جميع  بين  ويجمع

 لمثذل اصذطناعي لمذ  ثاجة هناك تكون قر  أو االصطناعي  الوعي  جثل  المجسمة  السمات   أن  البعض   يعتقر 

  .[7] المشروع هذا

 

   (:AI) الذكاء االصطناعي تطبيقات 6.2.1

 

 جمذا أطذول لفتذرة جوجذودًا كذان جنه بعًضا لكن اليو ، جكان كل في (AI) االصطناعي الذكاء يوجر 

 :شيوًعا األكثر األجثلة بعض  يلي فيما عتقر ن

 :الكالم على التعرف 1.6.2.1

 أو  الكمبيذوتر،  على  الكم   على  التعرف  أو  (،ASR)  الكم   على  التلقائي  التعرف  باسم  أيًضا  يُعرف

 فذي  البشذر   الكذم   لمعالجذة(  NLP)  الطبيعيذة  اللغذة  جعالجذة  تستخر   قراة  وهي،  ن    إلى  الكم   تحويل

صذوتي  بحذث  إلجذراء أنظمتهذا في الكم  على  التعرف  المحمولة  األجهزة  جن  العرير   ترج .  جكتو    تنسيق

 تذوفير  أو  )جتصفح جعرفي يعمل كتطبيق جذن شذركة أبذلو  شخصي ذكي  ( جساعر Siri  المثال،  سبيل  على

  .[8]النصية الرسائل ثول الوصول إجكانية جن المزير 

 

 :العمالء خدمة 2.6.2.1

 على يجيبون. العميل اثلة طول  على  البشريين الوكمء جحل  اإلنترنت   عبر  المحادثة  اوبوتات  تحل

 البيذع جنتجذات  أو جخصصذة، جشذواة يقرجون أو الشحن، جثل جواضيع، ثول( FAQs) المتراولة  األسئلة

 جواقذع عبر العممء  تفاعل  في  بها  نفكر  التي  الطريقة  ويغيرون  للمستخرجين،  أثجاًجا  يقترثون  أو  المتقاطع

 جع  اإللكترونية  التجااة  جواقع  على  الرسائل  اوبوتات   األجثلة  تشمل.  االجتماعي  التواصل  وجنصات   الوي  

 بهذا يقذو  التذي والمها  ،Facebook Messengerو Slack جثل المراسلة، وتطبيقات  افتراضية، وكمء

  .[8] الصوتيين والمساعرين االفتراضيون المساعرون عادةً 

 :الكمبيوتر رؤية 3.6.2.1

 جغز   ذات   جعلوجات   استخمص   جن  واألنظمة  الكمبيوتر  أجهزة  هذ   االصطناعي  الذكاء  تقنية  تمّكن

 اتخذاذ  يمكنهذا  المرخمت،  تلك  على  وبناءً   األخر ،  المرئية  والمرخمت   الفيريو  وجقاطع  الرقمية  الصوا  جن

 بالشذبكات  جرعوجذة.  الصذوا  علذى  التعذرف  جهذا   عذن  تميزهذا  توصذيات   تقريم  على  القراة  هذ .  إجراءات 

 االجتمذاعي،  التواصذل  وسائل  في  الصوا  عمجات   ضمن  تطبيقات   لها  الكمبيوتر  اؤية  التمفيفية،  العصبية

  .[8] السيااات  صناعة في القيادة ذاتية والسيااات  الصحية، الرعاية في اإلشعاعي والتصوير
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  :التوصية محركات 4.6.2.1

 فذي  االصذطناعي  الذذكاء  خواازجيذات   تسذاعر   أن  يمكذن  السابقة،  االستهمك  سلوك  بيانات   باستخرا 

 لتقذريم هذذا يسذتخر . فعالية أكثر بيع استراتيجيات   لتطوير  استخراجها  يمكن  التي  البيانات   اتجاهات   اكتشاف

 . [8] اإلنترنت  عبر التجزئة لتجاا الرفع عملية أثناء للعممء صلة ذات  إضافية توصيات 

 :األسهم في اآللي التداول 5.6.2.1

 األوااق  جحذاف   لتحسذين  االصذطناعي  الذذكاء  علذى  القائمة  التردد   عالية  التراول  جنصات   تصميم  تم

  .[8] بشر  ترخل دون يوجيًا الصفقات  جميين ثتى أو اآلالف يجعل جما المالية،

 بتجفيذف الخبيذرة وأنظمتذه المركزيذة العصذبية وشذبكاته( AIS)  االصذطناعي  الذذكاء  نظذا   قا   لقر 

 التقذر   لتوسذيع  االصذطناعي  الذذكاء  اسذتخرا   تم.  المعروضة  البشرية  األنشطة  جوان    جميع  في  التطبيقات 

 الصذحية،  الرعايذة  وجركذز  المذالي،  والقطذاع  اآلالت،  صذناعات   جثذل  المجذاالت   جختلذف  فذي  التكنولوجي

 .[9] والمزير  بالطقس والتنبؤ الممثة، والنقل، التعليم، وقطاع

 

 :المالية في 6.6.2.1

 وجحفظذة  المعلوجذات،  واسذتخراج  السوق  وفح    البواصة،  وجعلوجات   األسهم،  تحليل  خواازجية 

  .[9] (AI) االصطناعي للذكاء كبير ثر  إلى تخضع اليو ، المحاف  وإدااة الشخصي، التمويل

 :الثقيلة اآلالت صناعات في 7.6.2.1

 تلذك أو جعينذة بمهذا  تكليفهذا يذتم جذا وكثيذًرا الصذناعات، جذن  العرير   في  شائعة  الروبوتات   أن  تبين 

 لزو  ال التي الوظائف في  نجاثها  الروبوتات   جن  العرير   أثبتت   لقر .  فيها  البشر  كمال  تقيير   يتم  التي  الوظائف

  .[9] التركيز في ضعف بسب   البشر جنها يفلت  قر  التي األعمال بتلك القيا  في استثنائي بشكل لها

 :الصيدالنية والمستحضرات( المرافق) المستشفيات 8.6.2.1

 الطذواائ قذرااات  دعذم ألنظمذة المستشذفى فذي االصذطناعية العصذبية الشذبكات   تُستخر   جا  غالبًا 

 العصذبية الشذبكات  جخطذل اسذتخرا  يذتم.  EMR  براج   في  وخاصة  الطبي،  للتشخي    الحرجة  السريرية

 جشذروع. الراخليذة لألجذراخ  الذرقيق الطبذي التشذخي   بشذأن السذرير  القذراا لذرعم  اليو   االصطناعية

Watson برناج  وهو المجال، هذا في االصطناعي للذكاء آخر استخرا  هو Q / A  ألطبذاء يقتذرح الذ 

 90 اسذتخرا  يذتم ذلذك، إلذى وجذا والساقين  االصطناعية  لألذاع  اإللكتروني  المجال  في.  السرطان  جرضى

  .[9] الصحية القطاعات  في اليو  االصطناعي الذكاء ججال في ناشئة شركة

  :النقل 9.6.2.1

 صذناعات  تتمتذع. المركبذات   فذي  المبرججذة  التذروس  علذ    وتستهرف  السيااات   صناعة  جعظم  تنت 

، المثذال سذبيل علذى، (AI) االصذطناعي الذكاء إلى المستنرة السائق جساعرة بميزة اآلن الحالية السيااات 
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 المتقرجذة  الذرثمت   في  التحكم  وأجهزة،  الذاتية  السيااات   وجواقف،  والرفع  الذاتي  التوقف  في  التحكم  أدوات 

  .[9] المتقرجة المركبات  في

  :بالطقس التنبؤ 10.6.2.1

 تقذذريم يذذتم. المناخيذذة بذذالظروف للتنبذذؤ األيذذا  هذذذ  االصذذطناعي للذذذكاء العصذذبية األنظمذذة تُسذذتخر 

 بالتصاجيم  الخاصة  المعلوجات   بفح    المرثلة  تلك  في  يقو   والذ   العصبي،  النظا   إلى  السابقة  المعلوجات 

  .[9] المستقبلية المناخية بالظروف ويتنبأ

 :المعرفة استخراج أو( البيانات) المعلومات عن التنقيب 11.6.2.1

 التذي الخطذوات  جذن أساسذي بشكل اإلجراء  هذا  يتكون.  النمو  سريع  ججااًل   البيانات   عن  التنقي    يعر  

 والمعالجذة البيانذات  وتنظيذف البيانذات  اختيذاا المثذال  سذبيل  علذى  التعذرين،  البيانات   إكمال  قبل  تنفيذها  يتم

 الكتشذاف  بذالكمبيوتر  جبرججذة  خواازجيذات   البيانذات   تعذرين  يسذتخر .  البيانذات   وتحويذل  للبيانات   المسبقة

  .[9] البيانات  جن كبيرة ججموعة في األساسية العناصر بين المتوقعة غير والعمقات  المخفية األنماط

 

   :االصطناعي الذكاء محاكاة اتساح 7.2.1

 (:MLS) اآللي التعلم نظام - 1 الساحة 1.7.2.1

 المسذتحثة  األنظمذة  جذن  المصذالحة  للمعلوجذات   الذكيذة  اآللذة  تسذتخرجها  التي  الخواازجيات   ترتيبات 

  .[9] تجربتها جن والتعلم

 (:MIS) اآللة ذكاء نظام - 2 الساحة 2.7.2.1

 المثال سبيل على. وخبرتها فهمها  جن  للتعلم  الترتي    خواازجيات   استخرا   يتم  المعقر،  النظا   هذا  في

  .[9] العميقة العصبية والشبكات  (AI) االصطناعي الذكاء لنظا  المنطقية البرججية التعليمات  كتلة -

 (:MCS) اآللة وعي نظام - 3 الساحة 3.7.2.1

 بيانذات  أو خااجيذة جعلوجذات  إلذى الحاجذة دون يعمذل، الذتعلم وذاتذي ذاتيًا جكتس   آلي نظا  فن  إنه

 .  [9]3 الساثة في جوجودة الحاضر الوقت  في (AI) االصطناعي الذكاء تكنولوجيا. خااجية

 :االصطناعي الذكاء مجاالت 8.2.1

 :اللغة فهم 1.8.2.1

 جكتوبذة  صذيغة  إلذى  المنطوقذة  اللغذة  جذن  للترجمة.  لها  واالستجابة  الطبيعية  اللغة"  فهم"  على  القراة

 وتكمن في: أخر  طبيعية لغة إلى طبيعية لغة جن والترجمة

 .الكم  فهم ✓

 .(الحاسوبية اللغويات ) الراللية المعلوجات  جعالجة ✓

 .السؤال إجابة ✓
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 .المعلوجات  استرجاع ✓

 .[10]اللغوية  الترجمة ✓

 :والتكيف التعلم نظم 2.8.2.1

 هذذ  علذى بنذاءً  بالعذالم تتعلذق عاجذة قواعذر  ووضذع السذابقة، الخبذرة على بناءً  السلوك تكييف على  القراة

 في: والمتمثلة .التجربة

 .الذاتي التحكم علم ✓

 .[10]المفهو   تكوين ✓

 :المشكالت حل 3.8.2.1

 إلذى ثاجذة هنذاك تكذون جتذى وجعرفذة لحلهذا والتخطذيل جناسذ ، تمثيذل فذي  جشذكلة  صذياغة  على  القراة

 :عليها الحصول وكيفية جريرة جعلوجات 

 (االستقرائي واالسترالل المعقول االسترالل القراا، على المبنية النظرية إثبات ) االسترالل ✓

 .التفاعلي  المشكمت  ثل ✓

 .للبرناج  التلقائية الكتابة ✓

 .[10] ااشاد  بحث  ✓

 (:البصري) التصور 4.8.2.1 

 نتيجة". للعالم الحي الكائن جعرفة"  يمثل  داخلي  بنموذج  بربطه  المحسوس  المشهر   تحليل  على  القراة

 وتكمن في: المشهر  في الكيانات  بين العمقات  جن جنظمة ججموعة هي التحليل هذا

 .األنماط على التعرف ✓

 .[10] المشهر  تحليل ✓

 :النمذجة 5.8.2.1

 بالسذلوك  للتنبؤ  استخراجها  يمكن  التي  التحويل  قواعر   جن  وججموعة  داخلي  تمثيل  تطوير  على  لقراةا

 :تكمن في و الحقيقي العالم في الكيانات  أو الكائنات  جن جعينة ججموعة بين والعمقة

 .المشكمت  ثل ألنظمة التمثيل جشكلة ✓

 .(ذلك إلى وجا والبيولوجية والبيئية واالجتماعية االقتصادية) الطبيعية النظم نمذجة ✓

 .[10] (والوظيفية اإلدااكية التمثيمت ) Hobot العالمية النمذجة ✓

 :الروبوتات 6.8.2.1

 جذع والتعاجذل التضذاايس فذوق  التحذرك  علذى  القذراة  جذع  أعم   المذكواة  القراات   كل  أو  جعظم  جن  جزي 

 :الكائنات 

 .ستكشافاال ✓
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 .الممثة/  النقل ✓

 .(التنفيذية والمها  التجميع، وجها  العمليات، في التحكم المثال سبيل على) الصناعية األتمتة ✓

 .حمايةال ✓

 ..(إل  البناء، الصحي، الصرف التعرين، األسماك، صير  الزااعة،) أخر  ✓

 .جيشال ✓

 .[10] سرةاأل ✓

 :لعاباأل 7.8.2.1

 وجا  والراجا،  والقلعة،  ،GOو  الشطرن ،  جثل  لأللعا    القواعر   جن  اسمية  ججموعة  قبول  على  القراة

 للوصذول والذتعلم المشكمت  ثل قراات  باستخرا  يسمح هيكل أو تمثيل إلى القواعر  هذ   وترجمة  ذلك،  إلى

 .[10] األداء جن المناس   المستو  إلى

 :خصائص الذكاء االصطناعي 9.2.1

 .لحل المشاكل المعروضة في غيا  المعلوجة الكاجلة (AI) االصطناعياستخرا  الذكاء  ✓

 .القراة على التفكير واإلدااك ✓

 .القراة على اكتشاف المعرفة وتطبيقها ✓

 .القراة على التعلم والفهم جن التجاا  والخبرات السابقة ✓

 .الخبرات القريمة وتوظيفها في جواقف جريرةالقراة على استخرا   ✓

 .القراة على استخرا  التجربة والخطأ الستكشاف األجوا المختلف عليها ✓

 .القراة على االستجابة السريعة للمواقف والظروف الجريرة ✓

 .القراة على التعاجل جع الحاالت الصعبة والمعقرة ✓

 .دااكهاالقراة على التطوا واإلبراع وفهم األجوا المرئية وإ ✓
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 :هذا( جنذ نشأته الى يوجنا AIأبرز تطواات الذكاء االصطناعي )يبين ( 1.1 جرول)ال

 االنجاز الحاصل سنةال

1950 A. M. Turing،  االصطناعي   الذكاء  جفهو   يطلق،  الرائر  الكمبيوتر  وجنظر   البريطاني  الرياضيات  عالم 

(AI) [1 .] 

ذكاء   1955-1956 أول برناج    ، H. A. Simonو  J. C. Shawو  A. Newellبواسطة    (AI)  اصطناعيإطمق 

 [. 1] المنطقصاث  نظرية 

 [.1] الشطرن  ألعا  نمذجة 1957

  جاساتشوستس   جعهر  في  التطوير)  تفاعلية  برججة  لغة  وهي  القوائم،  جعالجةJ. McCarthy  اخترع 1958

 [. 1]  (للتكنولوجيا

 [. 1] االتصالجا يسمى بآلة  ،F. Rosenblattبواسطة  ،البيرسيبترون عصبية،أول شبكة  بناء 1958

)  المواقع  تحرير  نظا   تطوير 1959 )GPSالعالمي  العا (  المشكمت  األولى  -(  ثمل  الفترة   الذكاء   جن  نهاية 

 [. 1] (AI) االصطناعي

 Néoconnectionnisme [1 .]الجرير  االاتباط 1970

 [.1] الثانية في نبضة  جليوني العممق، IBM  كمبيوتر عميق، تفكير 1989

  ثوالي  ثسا   جعال   لكل  يمكن  بالتواز    يعمل  جعال   256  جن  نظا   تصميم:  بلو  دي   ثاسو   تطوير 1990-1997

 [.1] الثانية في ضربة جميين ثمثة

 [. 1]  (AI) االصطناعي الذكاء أبحاث في التفكير إلعادة جشروًعا للتكنولوجيا جاساتشوستس جعهر أطلق 2009

 لعبة  عرخ  جن  جوالت  ثمث  جن  بجولتين  ،IBM  لشركة  العممق  الكمبيوتر  ،Watson  فاز 2011

Jeopardy  !االصطناعي  الذكاء  لهذا  بالنسبة  (AI)،  العاجة   المعرفة  أسئلة  على  اإلجابة  جن  األداء  تألف 

[1 .] 

 [. 1] البشر  الرجاغ جشروع •  2013

 [. 1] ناسا وكالة جقر في  أبحاث جعمل Google تفتتح  • 

 

2014 

 قاداة   وخواازجية  اإلدااة،  ججلس  في  ثيو   بتعيين  (DKV)  العميقة  المعرفة  جشاايع شركة  تقو   • 

لمهتما     جثيرة  تكون  أن  يحتمل  التي  للشركات  العموجية  الميزانيات  تحليل  خمل  جن  القرااات  اتخاذ  على

 [. 1] السابقة واالستثمااات الفكرية والملكية السريرية، والتجاا 

  نظمتها   جسابقة  خمل  اوسيا،  في  جصمم  كمبيوتر  برناج   وهو  ،Eugene Goostman  برناج   تمكن•    

 . Turing [1] اختباا إطاا  في األشخاص جن العرير خراع جن البريطانية، ايرينغ جاجعة

 

2015 
 Facebook  [1 .]على  (AI) االصطناعيأبحاث الذكاء •

 [. 1] للجميع جتاثة Tensor Flow AI تقنية Google تجعل • 

 [.1] البشر  الذكاء أداء النهاية في سيتجاوز (AI) االصطناعي الذكاء أن جن الخوف تنمية • 
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2016 Amelia IPSoft  ،افتراضي هز    وكيل  AlphaGo  لعبة  في  العالم  بطل  Go  ،Lee Se-Dol  ،ثمث 

 [. 1] ججموعات خمس في التوالي على جرات

 

 

 

 

 

2017 

وهو وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه لع  لعبذذة  ،Libratus• قا  باثثان في جاجعة كاانيجي جيلون بتطوير  

Texas Hold 'Em  وهذذو شذذكل جعقذذر بشذذكل خذذاص جذذن البذذوكر يعتمذذر بشذذكل كبيذذر علذذى  ثذذرود،بذذم

جن هزيمة أابعة العبذذين كبذذاا فذذي  Libratusتمكن  اللعبة،استراتيجيات المراهنة طويلة المر  ونظرية 

ا  20بذذم ثذذرود خذذمل جنافسذذة اسذذتمرت  Texas Hold 'Emلعبة   بذذوكرتوزيذذع واق  120.000ويوجذذً

[11.]   

وجوًها بشرية جزيفة تبرو ثقيقية جرًا بحيث كشفت عن ذكاء اصطناعي يمكنذذه إنشذذاء   Nvidia• ابتكرت  

لم يكن جوجودًا. برأت خواازجية الذكاء االصذذطناعي بقاعذذرة بيانذذات كبيذذرة   للمشاهير وهذاصوا واقعية  

ثذذم اسذذتخرجت تقنيذذة ذكذذاء اصذذطناعي تسذذمى شذذبكات الخصذذوجة التوليريذذة  الحقيقيذذة،لصذذوا المشذذاهير 

(GANs)  [.11] إلنشاء جشاهير جزيفين خاصين بها 

 ،AutoMLأداة  Googleالذكاء االصطناعي الذ  يخلق الذكاء االصذذطناعي قذذرجت   Google•أنشأت  

: (AI)  االصذذطناعيوهي أداة تهرف إلى جعالجة واثرة جن أكبر المشكمت التذذي تواجذذه صذذناعة الذذذكاء  

المهنرسين الذين يمكنهم إنشاء بذذراج  الذذتعلم اآللذذي نذذاداون وجكلفذذون   الحالي،نق  المواه . في الوقت  

 [.11] جما يجعلها جتاثة فقل ألعلى المزايرين للغاية،

AutoML   هي أداة للتعلم اآللي تُنشئ برناجًجا للتعلم اآللي جذذع الحذذر األدنذذى جذذن التذذرخل البشذذر . "فذذي

للشبكة العصذذبية لوثذذرة الذذتحكم أن تقتذذرح بنيذذة نموذجيذذة" فرعيذذة "، والتذذي يمكذذن بعذذر ذلذذك   نهجنا يمكن

 [.11]  "ترايبها وتقييمها جن ثيث الجودة في جهمة جعينة

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

أسذذاوا المعصذذم التذذي يمكنهذذا تتبذذع جذذوظفي  Amazonفذذي ينذذاير أطلقذذت  •سلسذذلة التوريذذد المتصذذلة:

 [.12] وذلك لتبسيل تنفيذ طلبات المصنع المستودعات،

خرجذذة الكشذذف عذذن الوجذذه  تصذذرا Amazon شذذركة الوجذذ :الجدل الدائر حول استخدام التعرف على •

 Rekognition [12.]التجااية المسماة 

جعرالت اكتشاف السرطان في األنسذذجة  تحسين: (AI)  االصطناعيالتشخيص الطبي القائم على الذكاء  •

 iCAD [12.]جن  Tomosynthesisلذ   ProFound AIبنسبة ثمانية في المائة باستخرا  

التصذذوير باسذذتخرا  "الموجذذات فذذوق الصذذوتية واألشذذعة الرقميذذة تحسذذين "دقذذة التشذذخي " فذذي أجهذذزة 

( وابتكذذااات MRIالرنين المغناطيسذذي" جفهذذو  التصذذوير )التصذذوير بذذ والتصوير المقطعي المحوسذذ  و

 [.12]  برججياتهم

ا علذذى طريذذق عذذا  فذذي  •أطلقت جنطقة االبتكاا في جرينة الس فيغذذاس أول جكذذوك كهربذذائي جسذذتقل تماجذذً

التابعذذة لشذذركة   Waymoأعلنذذت شذذركة    ونعذذم،ااك .    32000والذ  ثمل أكثر جن    ة،المتحرالواليات  

Google    جيذذلجميذذين  10والتذذي تجذذاوزت   بهذذا،عن النشر التجاا  لركو  الخيل ذاتية القيادة الخاصة 

[12.]   

جذذن الذذذكاء االصذذطناعي لترجمذذة جمذذل المقذذاالت اإلخباايذذة جذذن الصذذينية إلذذى  Microsoft•اسذذتفادت 

ا لذذذ  وهذذو أثذذر  ،Xuedong Huangاإلنجليزية "بنفس الجودة والرقة التي يتمتذذع بهذذا أ  شذذخ ." وفقذذً

ا. لذذم  الزجمء التقنيين للشركة: "إن تحقيق التكافؤ البشر  في جهمة الترجمة اآللية هو ثلم نحلذذم بذذه جميعذذً
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2018 

 [.12] نراك أننا سنكون قاداين على تحقيق ذلك قريبًا "نكن 

 [.12] • تطوير المساعرون االفتراضيون

شذذاجلة للتعذذرف  Deep Neuralأول براءة اختذذراع علذذى اإلطذذمق السذذتخرا  شذذبكة  Pindrop•تم جنح 

التعرف بشكل سلبي علذذى المتصذذلين  ،Deep Voiceالتي تسميها الشركة  للتقنية،على السماعات. يمكن 

 [.12] فقل عن طريق الصوت -الشرعيين والمحتالين 

كشذذف الذذرئيس التنفيذذذ  سذذونراا  ،Googleالسنو  لشذذركة  I / Oفي جؤتمر جطوا   جا ،• في شهر 

وهو نظا  قائم على الذكاء االصطناعي يمكنذذه   Googleوهي إضافة إلى جساعر    ،Duplexبيتشا  عن  

   [.12]  ركة جحلية وتحرير جوعر عبر الهاتف باستخرا  جحادثة طبيعيةاالتصال بش
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تم تبنيهذذا فذذي بيئذذة العذذالم  Dactylفي تراي  ير اوبوت تسمى   OpenAIنجح    :براعة أيدي الروبوت•  

الحقيقي في ثل جكع  اوبيك. تم تراي  الروبوت بالكاجل في بيئة جحاكاة ولكنه تمكن جذذن نقذذل المعرفذذة 

 [.13] إلى وضع جرير بنجاح

تقنية التوزيع العشوائي التلقائي للنطاق وثسذذنت قذذراات اليذذر لحذذل  OpenAIاستخرجت  البراعة،لتعزيز  

كان المفتاح هو القراة على تقريم نتائ  في البيئة  المكع ،ثل  Dactylجكع  اوبيك. على الرغم جن أن 

 [.13] التي لم يتم تراي  الروبوت عليها

بإنشذذاء نظذذا  يمكنذذه تحويذذل صذذوا  جذذايو،فذذي شذذهر  ،Samsungقاجت شذذركة   :العميق  التزييفتقنية  •  

( إلنشاء جقاطع فيريو جزيفذذة GANالوجه إلى جقاطع فيريو جتتابعة. استخرجوا شبكة الخصوجة التوليرية )

ا  Samsungعميقة فقل عن طريق التقاط صواة واثذذرة كمذذرخمت. اسذذتخر  بذذاثثون جذذن شذذركة  تركيبذذً

 [.13] صر  للتعبير البشر  الواقعيجن إثراث  MLطبيعيًا عالي الرقة للصوا لتمكين نماذج 

( GPTنموذجاً لغوياً يُسذذمى )  2019فبراير    14يو     OpenAIأصرات شركة  بحيث    • كتابة المحتوى:

يستطيع إنشاء فقرات نصية جتماسكة، ويحقذذق أداًء جتطذذوًاا فذذي العريذذر جذذن جعذذايير نمذذاذج اللغذذة، ويقذذو  

  [.13] بالترجمة اآللية واإلجابة على األسئلة

( والذ  تمكن GPT-2النسخة الكاجلة جن النموذج تحت اسم )  2019نوفمبر    5وقر أصرات الشركة يو   

جن تحرير السياق وإنشاء ن  قو  جن تلقاء نفسه جن خمل كتابة بضع جمل. لقر تم تراي  النموذج على 

ا قر كتبذذه إنسذذان جميين صفحة وي ، جما أد  إلى إنشاء جحتو  يصع  تحرير جا إذا كان نصً  8أكثر جن 

  [.13] اصطناعيأو نظا  ذكاء  

تطوير جعالجات أجهزة تعتمر فذذي عملهذذا علذذى الذذذكاء   تطوير معالجات تعتمد على الذكاء االصطناعي:  •

، Intelهذذذ  المعالجذذات للمسذذتهلكين عملذذت كبذذر  الشذذركات جثذذل:  وإلتاثذذة AI chipsاالصذذطناعي 

Nvidia ،Qualcommو ،ARM ،وAMD  علذذى االعتمذذاد علذذى الذذذكاء االصذذطناعي فذذي تطذذوير

 [.14] جعالجتها ثتى يتم دج  جيزات جثل: التعرف على الكم  والوجه باألجهزة

شهر ججال الحوسبة السحابية تطوااً واضحاً خمل السنوات القليلة الماضية بفضل   الحوسبة السحابية:•  

التكاجل جع تقنيات الذكاء االصطناعي التي سهلت التحليمت والتنبؤات واستخراج البيانات جما ساعر فذذي 

 [.14]  تقليل التكلفة، وزيادة االنتشاا

تركذذز علذذى جنذذع واكتشذذاف وتذذوفير االسذذتجابات فذذي هو آلية دفاع لشبكة الكمبيذذوتر الدفاع السيبراني:    •

 [.15]  والمعلوجاتالوقت المناس  للهجمات أو التهريرات التي تتعرخ لها البنية التحتية 

تولير اللغة الطبيعية هو تخص  فرعي للذكاء االصذذطناعي يحذذول البيانذذات إلذذى  :توليد اللغة الطبيعية  •
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استخراجه فذذي خرجذذة العمذذمء إلنشذذاء  يتمتاجة، جما يمّكن أجهزة الكمبيوتر جن توصيل األفكاا برقة   ن ،

 [.15] السوقالتقااير وجلخصات 

يمكن لهذ  التقنية تحريذذر وقيذذاس وتحليذذل السذذلوك البشذذر  والجوانذذ  الماديذذة لبنيذذة :  القياسات الحيوية•  

بمذذا فذذي ذلذذك التفذذاعمت المتعلقذذة  واآلالت،يسمح بمزير جن التفاعمت الطبيعية بين البشر   الجسم وشكله،

 [.15] وهو كبير في ججال أبحاث السوق الجسر،باللمس والصواة والكم  والتعرف على لغة 

عبااة عن بناء برججي يسر الفجوة بين األنظمذذة الماديذذة :  (بالذكاء االصطناعي  النمذجة)  الرقميأم  التو•  

 [.15] والعالم الرقمي

ببنذذاء قذذوة عاجلذذة تعمذذل بالذذذكاء االصذذطناعي لمراقبذذة   المثذذال،علذذى سذذبيل    ،تقو  شركة جنرال إلكتريذذك

جحركات الطائرات والقاطرات وتوابينات الغاز والتنبؤ بالفشل باستخرا  نماذج البراج  المستضافة علذذى 

 [.15]  السحابة ألجهزة جنرال إلكتريك

ويذذتم  فيذذريو،هو عملية تحرير واكتشاف كائن أو جيزة في صواة اقمية أو جقطذذع :  التعرف على الصور•  

 [.15]  تكريس الذكاء االصطناعي بشكل جتزاير فوق هذ  التقنية لتحقيق تأثير كبير

تسذذمح هذذذ  التقنيذذة للبذذراج  "بقذذراءة" المشذذاعر علذذى وجذذه اإلنسذذان باسذذتخرا  : التعرف على المشاعر•  

ا أو جعالجذذة البيانذذات الصذذوتية. نحذذن اآلن فذذي النقطذذة التذذي يمكننذذا فيهذذا التقذذاط المعالجة المتقرجة للصذذو

 [.15] "التعبيرات الرقيقة" أو إشااات لغة الجسر الرقيقة والنغمات الصوتية التي تخون جشاعر الشخ 
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للفرق  LinearFold AIخواازجية  Baiduفي فبراير افتتحت  الذكاء االصطناعي وتطوير اللقاحات: •

بالبنيذذة الثانويذذة لتسلسذذل  LinearFoldيتنبذذأ  كواونذذا.العلمية والطبية التي تعمذذل علذذى جكافحذذة فيذذروس 

 ةالتقليريذذ   RNA( للفيذذروس وهذذو أسذذرع بكثيذذر جذذن خواازجيذذات طذذي  RNAالحمض النوو  الريبذذي )

[16.] 

 Apollo Goخرجذذة  Baidu شذذركة أطلقذذت الروبذذوت:القيادة المؤتمتة بالكامل وبذذدء تشذذغيل محذذور •

Robotaxi    المزدثمذذة فذذي ذلذذك المنذذاطق التجاايذذة  وبكين بمذذا  وسانغتشوفي المرن الصينية في تشانغشا

 [.16] الشركة الوثيرة في الصين التي برأت عمليات تجريبية للروبوتات اآللية في جرن جتعردة لتصبح

ا قذذراتها علذذى  Baiduشذذركة  أثبتذذت السذذنو ،جؤتمرها التكنولذذوجي  ،Baidu World 2020في  أيضذذً

بشكل جسذذتقل دون وجذذود سذذائق أجذذان داخذذل السذذيااة لذذرعم   AIيعمل نظا     بالكاجل ثيثالقيادة المؤتمتة  

 [.16] القيادة المؤتمتة بالكاجل

إطاا عمل تسلسل جتعرد التذذرفق جريذذر لتوليذذر   Baidu  شركة  أصرات  :التطبيقيةمعالجة اللغة الطبيعية  •

-ERNIEتؤد     لغويًا،. جن خمل تراي  النموذج للتنبؤ بكتل نصية كاجلة  ERNIE-GENاللغة يسمى  

GEN   بما في ذلك المشااكة في الحواا  اللغة،أداًء على جستو  النخبة عبر ججموعة جن جها  إنشاء 

 [.16] وتولير األسئلة والتلخي  التجرير 

ثيذذث اثتذذل   المرئذذي،أيًضا تقرًجا كبيذذًرا فذذي الفهذذم    Baiduجن    ERNIE-ViLنموذج لغة الرؤية    وثقق

ألذذف سذذؤال تذذم  290وهذذي ججموعذذة بيانذذات تتكذذون جذذن  ،VCRالمرتبة األولى على لوثة المتصذذراين 

والتي تهرف إلذذى اختبذذاا القذذراة   ،(AI)  االصطناعيإنشاؤها بواسطة جاجعة واشنطن وجعهر ألين للذكاء  

  [.16] البصر على الفهم 

والتذذي تعذذر بجسذذر   2020عردًا جن اإلنجذذازات التقنيذذة فذذي عذذا     Baidu  شركة  ثققت  الحوسبة الكمية:•

وهذذي  ،Baidu Paddle Quantum أطلقذذت 2020الذذذكاء االصذذطناعي والحوسذذبة الكميذذة. فذذي جذذايو
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ججموعة أدوات لتطوير التعلم اآللي الكمي يمكن أن تساعر العلماء والمطواين فذذي بنذذاء وتذذراي  نمذذاذج 

الشبكات العصبية الكموجية بسذذرعة وتذذوفير تطبيقذذات ثوسذذبة كموجيذذة جتقرجذذة. تذذرعم ججموعذذة األدوات 

متحمسين للتعلم العميق وتساعر ال  الكموجية،جفتوثة المصرا المطواين بناء تطبيقات الذكاء االصطناعي  

 [.16]  على تطوير الحوسبة الكموجية

 ،Quantum Leafالحوسبة الكموجية القائمة على السحابة جع إطمق  Baidu شركة دخلت سبتمبر،في 

ويمكنهذذا تقصذذير دواة ثيذذاة البرججذذة الكموجيذذة   ،QComputeوالتي توفر ججموعات تطوير الكم جثذذل  

 [.16] ت كموجية "ثلقة جغلقة"والمساعرة في تحقيق سلسلة أدوا

جذذع إطذذمق  ،هذذذا العذذا استمرت أجهزة الذكاء االصطناعي في التطوا فذذي :  رقائق الذكاء االصطناعي•  

العرير جن اقائق الذكاء االصطناعي المخصصة للمها  المتخصصة. بينمذذا يكذذون المعذذال  العذذاد  قذذادًاا 

يذذتم تعذذريل المعالجذذات الخاصذذة بالذذذكاء االصذذطناعي بأنظمذذة جعينذذة  االصطناعي،على دعم جها  الذكاء 

كاء االصذذطناعي أصذذبحت أكثذذر يمكنها تحسين األداء لمها  جثذذل الذذتعلم العميذذق. نظذذًرا ألن تطبيقذذات الذذذ

فإن أ  زيادة في األداء أو انخفاخ في التكلفة يمكن أن تفتح المزيذذر جذذن القيمذذة للشذذركات التذذي   انتشاًاا،

ويمكذذن أن تسذذهل العمليذذات الراخليذذة   التجاايذذة،ترير شبكة واسعة جن جراكز البيانات للخرجات السذذحابية  

 [.16] للشركة

والذذذ  تخطذذل  ،Kunlun 2 التالي،لمحة عن جعال  الذكاء االصطناعي جن الجيل  Baiduقرجت شركة 

نذذانوجتر )نذذانوجتر(  7. تسذذتخر  الشذذريحة تقنيذذة جعالجذذة 2021إلدخاله في اإلنتاج الضخم في أوائل عذذا  

. تتميذذز اقذذائق Kunlun 1 السذذابق،وقذذراتها الحسذذابية القصذذو  هذذي أكثذذر جذذن ثمثذذة أضذذعاف الجيذذل 

Kunlun  والتي يمكن أن ترعم ججموعذذة واسذذعة جذذن  العالية،داء العالي والتكلفة المنخفضة والمرونة باأل

جما يساعر علذذى تعزيذذز اعتمذذاد الذذذكاء االصذذطناعي بشذذكل   االصطناعي،تطبيقات وسيناايوهات الذكاء  

 [.16]أكبر وتقليل تكاليف االستخرا  
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السنوات القليلة الماضية تطواات كبيرة فذذي   تثقق  (:البرمجة اللغوية العصبية )معالجة اللغة الطبيعية•  

 BERTوالتطبيق الشائع لها هو  واالنتبا ،وقر يكون أعظمها هو المحوالت   الطبيعية،ججال جعالجة اللغة  

)تمثيمت التشفير ثنائية االتجا  جع المحوالت(. هذ  النماذج قوية للغاية وقر أثرثت ثواة في ترجمة اللغذذة 

فإن هذ  النماذج باهظة الذذثمن وتسذذتغرق وقتذًذا طذذويمً للتذذراي .   ذلك،وفهمها وتلخيصها وغير ذلك. وجع  

ا واجهذذات برج جذذة التطبيقذذات التذذي تسذذمح بالوصذذول والخبر الساا هو أن النماذج المرابة جسبقًا )وأثيانذذً

المباشر إليها( يمكن أن تفرخ جيًم جريرًا جن خرجات الذكاء االصطناعي الفعالة وسهلة البناء للغايذذة. يعذذر 

GPT-3    والذذذ    -أثر أكبر األجثلة على نموذج جتقر  يمكن الوصول إليه عبر واجهة برججذذة التطبيقذذات

 [.17] الشعرتراوح جن كتابة التعليمات البرججية إلى كتابة تم إثباته في ثاالت االستخرا  التي ت

اللغوية العصبية ليس ججال الذكاء االصذذطناعي الوثيذذر الذذذ  يشذذهر   التركيبي: البرمجةتوليد المحتوى  •

جما يرل على جذذآثر   ابتكاًاا،( أيًضا  GANsابتكاًاا ثسابيًا جوهريًا. وشهرت شبكات الخصوجة التوليرية )

ا جعقذذرة جذذن  GANكانت شذذبكات    المحوالت،جلحوظة في إنشاء الفن والصوا المزيفة. على غراا   أيضذذً

فقر قللت االبتكااات بشكل كبيذذر  ذلك،لضبل ألنها تتطل  ججموعات تراي  كبيرة. وجع  ثيث التراي  وا

طريقذذة جريذذرة جعذذززة   Nvidia  شذذركة  أظهذذرت  المثذذال،. علذذى سذذبيل  GANجن أثجا  البيانات إلنشاء  

تتطل  بيانات أقل بكثير جن سابقاتها. يمكن أن يؤد  هذذذا االبتكذذاا إلذذى اسذذتخرا  شذذبكات   GANلتراي   

GAN  فذذي كذذل شذذيء بذذرًءا جذذن التطبيقذذات الطبيذذة جثذذل صذذوا األنسذذجة االصذذطناعية للسذذرطان وثتذذى

  [.17] المنتجات المقلرة األكثر عمقًا

هي تقنية تجعذذل العمليذذات المتكذذراة   RPAتقنية    :(RPA)  الروبوتيةالعمليات    أتمتة  إضافة الذكاء إلى•

هذذذ  الروبوتذذات تقلذذر السذذلوك  ،داخل أنظمة البراج  الحالية قابلذذة للتشذذغيل اآللذذي بواسذذطة "الروبوتذذات"
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التعاجذذل جذذع المهذذا  هذذا  تقنيذذة لتحسذذين سذذير عملهذذا. يمكنال  هذذذ   تتجه العريذذر جذذن الشذذركات نحذذوالبشر .  

تقنية يمكن أن يرتقذذي باألتمتذذة هذ  الجع  فإن دج  الذكاء االصطناعي    ذلكوجع    تلقائيًا،المتكراة وتشغيلها  

 التذذأجين،بشذذكل شذذائع فذذي صذذناعة    هايتم اسذذتخراج  المثالعلى سبيل    وجعالجة المها  إلى المستو  التالي،

تمتذذة يمكذذن لعمليذذة األ الشذذائعة،للتذذأجين  RPAولكن جن خمل إضافة الذذذكاء االصذذطناعي إلذذى عمليذذات  

 [.18] استخرا  التعرف على الصوا للوصول إلى المطالبات وجعالجتها بأقل ترخل بشر 

 

( هذذي ثالذذة اسذذتخرا  أخذذر  للذذذكاء IPAأتمتذذة العمليذذات الذكيذذة ) :(IPAأتمتذذة العمليذذات الذكيذذة )•

يمكن للشذذركات أتمتذذة عمليذذات المحتذذو   ،IPAاالصطناعي ألتمتة جها  جحردة في التطبيقات. باستخرا  

 [.18]  غير المهيكل

 RPAيمكن أن تتعاون هذ  التقنية أيًضا جع تقنيذذات أخذذر  جثذذل األتمتذذة المعرفيذذة والذذتعلم اآللذذي وتقنيذذة  

صناعات جثل التجزئة والمصااف والتمويل وجا إلى ذلك.  IPAواؤية الكمبيوتر لتقريم نتائ  قوية. يخر  

والتذذي يكذذاد يكذذون جذذن   البحذذث،لتحريذذر التناقضذذات فذذي بيانذذات    IPAيستخر  المصرفيون االستثماايون  

 [.18] المستحيل على البشر التعرف عليها

تذذزداد تهريذذرات األجذذن  التقنيذذات،جذذع نمذذو  :البيانذذاتالذكاء االصطناعي لألمن السيبراني وخصوصذذية  •  

 العذذا ،ستظل جخاطر البيانذذات والتصذذير االثتيذذالي جشذذكلة. هذذذا   بعر ،  عا  وجاهذا الالسيبراني أيًضا. في  

 [.18] سيصبح الذكاء االصطناعي أكثر بروًزا لتوفير األجن والرعم ضر األنشطة الخبيثة

نة،جن خمل ترابير األجن السيبراني  سذذيمنع الذذذكاء االصذذطناعي الجذذرائم اإللكترونيذذة جذذن خذذمل  المحسذذّ

لرقمية الوهمية جن خمل اتباع أنماط للكشف عن األنشطة اإلجراجية. فذذي اكتشاف المعاجمت واألنشطة ا

ستطبق المزير جن المؤسسات الذكاء االصطناعي للتعاجل جع جهذذا  األجذذن السذذيبراني الخاصذذة   عا ،هذا ال

 [.18]  بها

شذذائبة الذذذكاء االصذذطناعي هذذو تقنيذذة ال تشذذوبها  :(AIoTالذذذكاء االصذذطناعي مذذن إنترنذذ  األ ذذياء )• 

سذذيؤد  التعذذاون بذذين  عا ،هذا النحصل على ثل قو  لألعمال. في  (،IoTويقترن بقوة إنترنت األشياء )

 [.18] هاتين التقنيتين إلى إثراث تغييرات واضحة في صناعة األتمتة

واألقفال الذكيذذة وجذذا  Smart Plugsو Google Nestستتنبأ األجهزة المنزلية الذكية جثل  المستقبل،في 

ولكذذن  األجذذر،تعمذذل األجهذذزة فقذذل بنذذاًء علذذى  الحالي،إلى ذلك باالثتياجات البشرية وتخرجها. في الوقت 

ا باالثتياجذذات البشذذرية وبذذرء  االصذذطناعي،باالقتران جع تقنيذذة الذذذكاء  يمكذذن لهذذذ  األجهذذزة التنبذذؤ تلقائيذذً

( AIoTالمذذزودة بتقنيذذة الذذذكاء االصذذطناعي ) األجهذذزة والعمليذذات دون تذذرخل بشذذر . سذذتقود األدوات

 خمل افع الكفذذاءة واألجذذان إلذذى المسذذتو  التذذالي  عا  جنال  هذا  الطريق إلى المزير جن المنازل الذكية في

[18.] 

سذذواء كانذذت   الوجذذه،لقذذر اسذذتخر  العذذالم بالفعذذل تقنيذذات التعذذرف علذذى    :التطورات في رؤية الكمبيوتر•  

هذ  التكنولوجيا ليست   العمل،ولكن في جكان    المحمولة،جنصات وسائل التواصل االجتماعي أو الهواتف  

طلبت العرير جن الشركات جن جوظفيها ااتراء األقنعذذة وغيرهذذا   ،COVID-19بسب     ذلك،شائعة. وجع  

جراقبذذة جذذا إذا تذذم اسذذتيفاء  Computer Visionجن جعرات الوقاية الشخصية في جكان العمل. يمكذذن لذذذ 

 [.18] إجراءات السمجة هذ  لضمان السمجة في جكان العمل

وجذذا إلذذى ذلذذك. سذذتؤد  العريذذر جذذن   م،علذذيهوالتعذذرف    جوظفيهذذا،تساعر هذ  التقنية الشذذركات علذذى تتبذذع  

القطاعات جثل الرعاية الصحية والطيران وتجااة التجزئة والتمويل إلى زيادة استخرا  اؤيذذة الكمبيذذوتر. 
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 [.18] سنر  أنظمة اؤية ثاسوبية أكثر دقة وثساسية جع اعتماد أكثر انتشاًاا عا ،هذا الفي 

نفذذذت العريذذر جذذن الصذذناعات  الماضذذي،فذذي العذذا   • روبوتذذات محاد ذذة مدعمذذة بالذذذكاء االصذذطناعي:

والشركات اوبوتات جحادثة جرعوجة بالذكاء االصطناعي. اوبوتات الرادشة بالذكاء االصطناعي قذذاداة 

ستسذذتمر اوبوتذذات المحادثذذة التذذي تعمذذل بالذذذكاء   عذذا ،ال  هذذذا  على توفير أتمتة أفضل لخرجة العممء. في

 [.18] يث الفهم والتواصل جع العممءاالصطناعي في التعلم والتحسين جن ث

 

 جنذ نشأته الى يوجنا هذا.  (AI)الذكاء االصطناعي  أبرز تطواات : 1.1الجدول 

 

م العميق  يوالتعل  ،(AI) االصطناعي  م العميق والتعلم اآللي ججالين فرعيين للذكاء  ييعر كل جن التعل

 : ( 4.1)الشكل ججال فرعي للتعلم االلي كما هو جوضح في  هو في الواقع

 

   . [7]  (DL) العميق والتعليم  (ML) اآللي جقابل التعلم  (AI) االصطناعيالذكاء  :4.1الشكل

 

  :(ML) اآللي م التعل 3.1

 

 :اآللي التعلممفهوم  1.3.1

 تذتم أن دون الذتعلم علذى القذراة الكمبيذوتر أجهزة يمنح الذ  الرااسة ججال هو (ML) اآللي التعلم

 .[19] صريح بشكل برججتها

 ،P  األداء  جقياس  وبعض   T  المها   ببعض   يتعلق  فيما  E  التجربة  جن  يتعلم  الكمبيوتر  برناج   أن  يُقال

 E [19.] التجربة جع ،P بواسطة قياسه تم كما ،T على أدائه تحسن  إذا
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 :اآللي التعلم استخدامات 2.3.1

:  القواعر  جن طويلة قوائم أو اليرو  الضبل جن الكثير لها الحالية الحلول تتطل   التي المشكمت  ✓

   .أفضل وأداء البرججية التعليمات  تبسيل (ML) اآللي للتعلم واثرة لخواازجية يمكن جا غالبًا

  ألفضل يمكن: التقلير   النه  باستخرا  اإلطمق على لها جير  ثل يوجر  ال التي المعقرة المشكمت  ✓

  .ثل إيجاد  (ML) اآللي التعلم تقنيات 

  .الجريرة البيانات  جع  التكيف (ML) اآللي التعلم  لنظا  يمكن: المتقلبة  البيئات  ✓

 . [19] البيانات  جن كبيرة وكميات  المعقرة المشكمت  ثول اؤ  على الحصول ✓

  :اآللي التعلم أنظمة أنواع 3.3.1

 
 الذذ  اإلشذراف وجقذراا نذوع ثس   تصنيفها يتم والتي ،(ML) اآللي التعلم أنظمة جن أنواع أابعة هناك

  .التعلم عملية أثناء إليه يحتاجون

 .اإلشراف الخاضع التعلم ▪

 لإلشراف.تعلم غير الخاضع ال ▪

 .اإلشراف  الخاضع شبه التعلم ▪

 .[19] المعززالتعلم  ▪

 (: SL) لإل راف الخاضن التعلم 1.3.3.1

، تتضذذمن بيانذذات التذذراي  التذذي تغذذذيها إلذذى الخواازجيذذة الحلذذول إلشذذرافل الخاضذذع الذذتعلم فذذي

  [.19] والتي تسمى الملصقات  المرغوبة،

 لإلشراف:يوضح لنا جثال على التعلم االلي الخاضع ( 5.1)الشكل 

 

 .[20] إلشرافل الخاضع التعلم  على  جثال :5.1 الشكل
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 التفذذاح وهذذي جسذذبقًا، جعروفذذة المخرجذذات  أن ثيذذث  (ML) اآللذذي الذذتعلم علذذى جثذذال هذذو (5.1)الشذذكل 

 .والحلول األجثلة خمل جن هنا اآللة تتعلم ،مانجاوال جاص واأل

   :إلشرافاتحت   التعلم خواازجيات  أهم

 . األقا  خواازمية الجاا  ✓

 . الخطياالنحراا  ✓

 .اللوجستي االنحراا ✓

 .( SVMs( الرعمجتجه  آالت  ✓

 . العشوائية والغابات  القراا أشجاا ✓

 . [19]  العصبية الشبكات  ✓

 :غير الخاضن لإل راف التعلم 2.3.3.1

ويحاول النظا  التعلم بذرون  التراي ،ال يتم تمييز بيانات   تتخيل،كما قر    لإلشراف،في التعلم غير الخاضع  

 .[19] جعلم

 لإلشراف:الخاضع  غير يوضح لنا جثال على التعلم االلي( 6.1)الشكل 

 

 . [21] إلشرافل الخاضع غيرالتعلم  على  جثال :6.1 الشكل

 

 لإل راف: الخاضن غير التعلم خوارزميات أهم

   :تجميع ال ✓

 تصنيفية. خواازجية   -

 .الهرجي الكتلة تحليل  -

 . [19] ثر   أقصى إلى التوقعات  زيادة -
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 : األبعاد  وتقليل التخيل ✓

 . الرئيسي المكون تحليل -

 .الرئيسي المكون تحليل نواة -

 . جحلي خطي تضمين -

 . t- [19]  - الموزع العشوائي الجاا تضمين -

 : تعلم قواعر االاتباط ✓

 . أبريوا  خواازجية-

 . eclat  [19] خواازجية -

 :  ب  الخاضن لإل راف التعلم 3.3.3.1

وعادة جا يكذون هنذاك الكثيذر جذن   جزئيًا،يمكن لبعض الخواازجيات التعاجل جع بيانات التراي  المصنفة  

وهذا جا يسمى التعلم شبه الخاضع لإلشراف. غالبًذا جذا  المصنفة،البيانات غير المصنفة وقليًم جن البيانات 

ا جذن الخواازجيذذات الخاضذذعة لإلشذراف جذذع خ واازجيذات أخذذر  غيذذر تكذون هذذذ  الخواازجيذات جزيجذذً

  .[19] لإلشرافخاضعة 

 : المعزز التعلم 4.3.3.1

جراقبة البيئذة واختيذاا   السياق،المسمى الوكيل في هذا    التعلم،التعلم المعزز هو جختلف تماًجا. يمكن لنظا   

  .[19] سلبيةوتنفيذ اإلجراءات والحصول على جكافآت في المقابل أو عقوبات في شكل جكافآت 

 :اآللي للتعلم الرئيسية التحديات 4.3.1

   :أهمها جن اآللة، تعلم في  التحريات  جن العرير  هناك

 .التراي   بيانات  جن كافية غير كمية ✓

 .التمثيلية  غير التراي   بيانات  ✓

 . اديئة جودة ذات  بيانات  ✓

 .صلة ذات  غير جيزات  ✓

 . التراي   بيانات   تجهيز ✓

 .[19]  التراي   بيانات  تجهيز سوء ✓

 العميق: م يالتعل 4.1

 
 جكونذة عصذبية شذبكة األساس في وهو ،(ML) اآللي التعلم جن فرعية ججموعة هو العميق التعليم

 عذن  بعيرًا  كان  )وإن  البشر   الرجاغ  سلوك  جحاكاة  العصبية  الشبكات   هذ   تحاول.  أكثر  أو  طبقات   ثمث   جن

 العصبية الشبكة بإجكان يزال ال بينما. البيانات  جن كبيرة كميات  جن"  بالتعلم"  له  يسمح  جما  .قراته(  جطابقة
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 الرقذة تحسذين فذي اإلضذافية المخفيذة الطبقذات  تساعر  أن يمكن تقريبية، تنبؤات   إجراء  الواثرة  الطبقة  ذات 

 علذى تعمذل التذي( AI) االصذطناعي الذذكاء وخذرجات  تطبيقذات  جذن العريذر  العميق  التعلم  يقود .  وتحسينها

 المنتجذات  وااء العميق التعلم تقنية تكمن. بشر  ترخل دون والمادية التحليلية المها  وأداء األتمتة،  تحسين

 الصذوت، تذرعم التذي التليفزيونيذة بعذر  عذن الذتحكم وأجهزة الرقميين،  المساعرين  جثل)  اليوجية  والخرجات 

 (.القيادة ذاتية السيااات  جثل) الناشئة التقنيات  إلى باإلضافة( االئتمان بطاقات  في االثتيال واكتشاف

 

 االصطناعية: الشبكات العصبية  1.4.1

 

 العصبية:نبذة تاريخية عن الشبكات  1.1.4.1

 

 Mcculoch, اعتبر جعظم الباثثين أن تطوير وظيفة الخلية العصبية البسيطة، لذذ  1943في عا  

and Pitts نقطة البراية الحقيقية لنشأة نظذم الشذبكات العصذبونية، ثيذث وضذع أول نمذوذج اياضذي  هي

رغم جن أن هذ  أدخل فكرة الرالة الحرية التي اعتبرت أساسا للنظم التي جاءت بعر ذلك، بال  للعصبون الذ 

 األوزانالعصذذبونية البسذيطة أظهذذرت أنهذذا وثذرات جمتذذازة إلجذذراء الحسذابات عنذذرجا تسذذتخر   الشذبكات 

العصذبونية افتقرت قاعرة التعلم الشاجلة وافتقرت طريقة لضبل األوزان في وظيفة الخلية    المناسبة، إالّ أنها

[22.] 

قاعرة تعليمية.  " The Organization of Behaviorفي عمله "  D. Hebbقر     ،1949في عا   

 Hebb [23.] ال تزال العرير جن نماذج الشبكات اليو  جستوثاة جن قاعرة

. إنهذا شذبكة عصذبية جسذتوثاة جذن Perceptronنمذوذج  F. Rosenblattطوا  ،1958في عا  

النظذا  البصذر . لهذا طبقتذان جذذن الخميذا العصذبية: طبقذة اإلدااك وطبقذذة صذنع القذراا. إنذه أول نظذذا  

 Adaline (ADAptiveLINarتم تقذريم نمذوذج  الفترة،اصطناعي قادا على التعلم بالتجربة. في نفس 

Element)  جن قبذلB. Widrow، فواد. سذيكون هذذا النمذوذج الثقًذا هذو الباثذث األجريكذي فذي سذتان

 [.23] النموذج األساسي للشبكات جتعردة الطبقات 

. سذيكون لهذذا Perceptronجراجعة لخصائ   S. Papertو M. Minskyنشر ،1969في عا  

 .Tعنذرجا قذر  ، 1972وسذوف يتنذاق  بشذكل ثذاد ثتذى عذا   تأثير كبير على البحث في هذذا المجذال.

Kohonen [.23] عمله على الذكريات الترابطية ويقترح تطبيقات للتعرف على األنماط 

 [.23] ديناجيكيتاهاثلل  بالكاجل،دااسته لشبكة جلتوية  J. Hopfieldقر   ،1982في عا  
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الحيذذاة  أخذذر ،تُسذذتخر  الشذذبكات العصذذبية فذذي العريذذر جذذن المجذذاالت )جذذن بذذين ججذذاالت  اليذذو ،

 الذتعلم،وقذراتها علذى   الخصذوص،( بسب  خصائصها علذى وجذه  (AIاالصطناعية والذكاء االصطناعي

 .[23] وألنها أنظمة ديناجيكية

 

 :الشبكات العصبية االصطناعية تعريف 2.1.4.1

هي تقنيات ثسابية جصممة لمحاكاة الطريقة التي يؤد  بها الرجاغ البشر  جهمة جعينة، وذلذك عذن 

طريق جعالجة ضخمة جوزعة على التواز ، وجكونة جن وثرات جعالجة بسيطة، هذ  الوثرات جا هي إال 

 جذن ثيذث ، والتي لها خاصية عصذبيةNodes , Neurons )) عناصر ثسابية تسمى عصبونات أو عقر 

أنها تقو  بتخزين المعرفة العملية  والمعلوجات التجريبية لتجعلها جتاثة للمستخر  وذلك عن طريذق ضذبل 

جع الرجاغ البشر  في أنها تكتسذ  المعرفذة بالتذراي    االصطناعية تتشابه  العصبية  الشبكات األوزان. إذاً  

لتشابكية. وهناك أيضا تشذابه وتخزن هذ  المعرفة باستخرا  قو  وصل داخل العصبونات تسمى األوزان ا

    االصذطناعية العصذبية الشذبكات عصبي ثيو  جما يعطي الفرصة لعلماء البيولوجيا في االعتماد على 

 .[24] الحيويةلفهم تطوا الظواهر 

 

   بنية الشبكة العصبية: 3.1.4.1

 : الخلية العصبونية الحية مكونات 1.3.1.4.1

 : الخلية العصبية الحية جكونات يوضح لنا ( 7.1)الشكل 

 

  . [25] الحيةالخلية العصبونية  ت جكونا :7.1 الشكل

 : يتكون العصبون جن ثمث جناطق ائيسية وهي 7.1كما هو جوضح في الشكل 

 : نهايات المحورية ال -أ

يشبه  هيكل  إلى  العصبي،  المحوا  نهاية  وتنقسم  الخلية  جسم  جن  إشااات  تحمل  طويلة  ألياف    هي 

العصبية األخر  الشجرة   للخميا  الشجرية  الزوائر  بالكاد  تلمس  نهائية صغيرة،  ببصيلة    وينتهي كل فرع 
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الخميا  جن  أكثر  أو  بآالف  عصبية  خلية  كل  تتصل  أن  يمكن  االشتباك،  نقطة  النهائية  البصيلة    وتسمى 

 . [26]  المجاواة لها عبر هذ  الشبكة جن الزوائر الشجرية والمحاوا العصبية

 

 لشجرية: االزوائد  -ب

للخلية    تشكل هذ  الزوائر جنطقة جن األلياف الرقيقة جرا ثول جسم الخلية وتمثل جكونات المرخمت 

 . [26] المجاواة التي تٌحمل جن المحاوا العصبية للخميا العصبونية  ةالكهروكيميائيوتتلقى النبضات 

 

 جسم الخلية: -ت

  إلجمالي جرخمتها في فترة زجنية قصيرة تمثل جشغل الخلية العصبية وهي وثرة تجميع تستجي   

اإلشا  ويقاان المااتجميع  المحاكاة،  وجستو   المخرجات  عتبة  جع  أوت  الستبعاد  العصبية  للخلية    زجة 

نقاط  توصيمت  قوة  تحرد  بها،  جرتبطة  أخر   عصبية  خميا  إلى  العصبي  جحواها  عبر  نبضة    إاسال 

 . [26]  النبضةالزوائر الشجرية للخلية المستقبلة تأثير االشتباك بين المحوا العصبي للخلية المّرسلة و

  االستثااة   كما يظهر جن خمل الشكل أعم  أن جسم الخلية الرئيسي تتفرع جنه زوائر شجرية تتلقى

  جن الخميا العصبونية األخر  وهذ  االستثااة قر تكون تنشيطية أو تنبيهية، فإذا كانت جحصلة االستثااة 

لجسم   بضعف كافية  أو  بقوة  الشحنة  تطلق  ال  األخيرة  هذ   العصبية،  الشحنة  إطمق  عملية  تحرث    الخلية 

  ا أعلى وهكذا، بهذا يمكننا القول أن الم  راأقو  تقو  بإطمق شحنات بتك رادت أن تحرث تأثيااوإّنما إذا أ

المعالجة   على أساساإلنساني هو في الحقيقة نظا  جعلوجات ديناجيكي جعقر بتغذية عكسية جستمرة، يعمل  

لإلنسان   بنيوية وشبكية في آن واثر وهذا يسمح  إنماالمتوازية الكثيفة، ضمن جنطق جعالجة غير خطية و

أو تقليرها  اآلن  يجر   التي  هي  السمة  هذ   والحياة،  العمل  تجاا   جن  الخبرة  واكتسا   لنقل    بالتعلم 

ج  يتكون  التي  االصطناعية،  العصبونية  الخميا  في  العصبونيةاصطناعها  الشبكة  جعلوجات  نظا   هذ     نها 

المخصصة    األخير يمكن تعريفها، بأنها نظا  جعلوجات ثاسوبية ديناجيكية تبنى وتبرج  طيلة فترة التطوير

 .[26]  للتراي  والتعلم

 

 اإلصطناعية: مكونات الخلية العصبونية  2.3.1.4.1

 العصذذبونات، التذي تسذذمى عناصذر المعالجذذةتتكذون الشذبكة العصذذبونية االصذطناعية جذذن طبقذات 

 :تاليال( 18.)الشكل  جرتبطة ببعضها البعض، يمكن تحليل كل عنصر جعالجة كما يوضحه
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 . [27] االصطناعيالعصبون  ت جكونا :8.1 الشكل

 (Xi) :المدخالت -أ

أو  وصذفيةد ثلها والتي يمكن أن تكون على صواة بيانات كمية أو راهي بيانات تخ  المشكلة الم

جعينة   تكون جخرجات لوثرات جعالجة أخر  وقر تكون نصوص أو صوا أو صوت أو أشكال أو ظواهر

 .[26]أخر  ويكون جصراها البيئة الخااجية أو جن نشاط خميا 

 (: Wiاألوزان ) -ب

 تعتمر الشبكات العصذبونية االصذطناعية علذى الذوزن الترجيحذي للعنصذر والذذ  يعّبذر عذن القذوة

 النسبية أو القيمة الحسابية للبيانات جن طبقة إلى طبقة، بمعنذى أن الذوزن يعبذر عذن األهميذة النسذبية لكذل

إثااة  جرخل إلى عنصر المعالجة، التي تّحرد قوة العمقة بين اثنين جن عناصر المعالجة وقر تشجع أو تمنع

 ل ، جن الممكذن تعذريل األوزان جذنالمخرج فالوزن اإليجابي يثير إشااة المخرج والعكس في الوزن السا

 خمل خاصية التعلم في الشبكة والتذي تعذرف برالذة التجميذع، تسذاعر علذى إيجذاد المجمذوع المذرجح لكذل

 .[26] عناصر المرخمت التي تم إدخالها وبذلك يتم الوصول إلى أفضل ججموع جرجح

 دالة التجمين:  -ت

المعالجة  عليها برالة التحفيز فمن خملها تتم أول جعالجة تقو  بها وثرة  ويطلقتمثل المنشل الراخلي  

المذرخمت   وهي ثسا  ججموع المرخمت الموزونذة، إذ تقذو  هذذ  الرالذة بحسذا  ججمذوع األوزان لكذل

وتأخذذ دالذة   وذلك بضر  قيمة كل جرخلة في وزنها، تجمع نوات  الضر  للحصول على إجمالي جوزون

 التالية:جن المرخمت في عنصر تشغيل واثر وفق الصيغة nلعرد التجميع 

Y=∑𝑋𝑚𝑊𝑚

n

1
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 :فتأخذ الشكل التاليj )) أجا لشبكة عصبونية جكونة جن العرير جن الخميا العصبونية 

Yk =∑𝑋𝑚𝑊𝑘𝑚

𝑛

1

 

kY : نات  عملية الجمع لكل وثرة جعالجةk 

mX الوثرة : القيمة المرخلة القادجة جنm إلى الوثرةk 

kmW : المعالجة الوزن الذ  يربل وثرةk بالوثرةm 

 يلي:أثيانا تكون المعادلة كما 

𝑌𝑘 = 𝑏𝑘 +∑𝑋𝑚𝑊𝑘𝑚

𝑛

1

 

 0X 1=ودخلذه انحياز وهو يعتبر أثر جكونات الرخل وعملذه جشذابه لعمذل األوزان bkثيث تمثل 

هو جوضح في الشكل أعم  وثرات التحيز غير جرتبطة بأ  طبقة سابقة، أ  أنهذا ال تمثذل "نشذاط"   وكما

 [.26] فقلأو دالة التحويل  فعيلوإضافة وثرة انحياز إلى وثرات الرخل تغير جن شكل تابع الت ثقيقي

 

 دالة التحويل:  -ث

أن  يحتو  كل عصبون على وظيفة تنشيل وقيمة عتبة وهذ  األخيذرة هذي القيمذة الذرنيا التذي يجذ  

 تكذون عليهذذا المذرخمت لتنشذذيل الخميذا العصذذبية، تذذم تصذميم وظيفذذة التنشذيل للحذذر جذن إخذذراج الخميذذا

يتم  وفي جعظم الحاالت 3+إلى 3 -أو  3إلى  0العصبية، عادة جا تكون قيمة هذ  المخرجات جحصواة بين  

جسذتو    استخرا  نفس وظيفة التنشيل لكل الخميا العصبونية في الشبكة، بمعنى أّن كل خلية عصبونية لها

هنذاك   استثااة تقو  دالة التجميع بحسابه وهو جا يعرف بالمحاكاة الراخلية، بناءا على هذا المسذتو  يكذون

بين جستو  التفاعل الراخلي والقيمذة الخااجذة يمكذن أنتكذون   نتيجة خااجة جن الخلية أو ال يكون، العمقة

رة أنذواع كمذا هذو  خطية أو غير خطية وهي العمقة التي تمثذل باسذتخرا  دالذة التحويذل، لهذذ  األخيذرة عذّ

 .[26] جنها يتحكم في عمل الشبكة أ جوضح في الشكل الموالي واختياا 

 

 المخرجات: -ج 

ترتبل  العصبونية االصطناعية والتي تمثل ثم للمشكلة في قيمة عردية المستو  األخير في الشبكة 

ترتيبهذا وغالبذا  العصبونات فيما بينها في طبقات جختلفة ثس  جعمااية الشبكة، جن ثيث نوعها وطريقذة

الخفيذة وطبقذة   جا تتكون الشبكة العصبونية، جن ثمثة أنواع جن الطبقات هذي طبقذة المذرخمت والطبقذات 

 [:26]( 9.1)الشكل ت كما هو جوضح في المخرجا
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 . [28]  االصطناعيةالشبكة العصبونية  ت جكونا :9.1 الشكل

 

 :  االصطناعيةالشبكة العصبية  هيكلية 4.1.4.1 

 

قوتها في الحسا  والتنبؤ  انتنجز نماذج اياضية بسيطة جحردة إال   االصطناعيةإن الخلية العصبية  

الخميا العصبية جع بعضها  اتصالللشبكة العصبية في دجاغ اإلنسان جن ثيث   تنجم جن جحاكاتها في البناء

وبتغيير وتعذريل وضذع  العصبية هي الخلية العصبية، البعض على شكل شبكة، فاللبنة األساسية في الشبكة

 [.29]ونتائجها  الخميا العصبية يختلف سلوك الشبكة وتأثيرها

 العصبية:ويمكن التمييز بين نوعين جن الشبكات  

وهي التي تحتو  على طبقذة وثيذرة للمعالجذة، أجذا طبقذة المذرخمت   الطبقات: بكة عصبية وحيدة   -أ

كما هذو جوضذح فذي   المرخمت فقل كما أنها تحتو  على اابل واثر فقل  فهي تقو  باستقبال وتمرير

 .[29]( 10.1)الشكل 

 
 .[30]  واثرةعصبونية ذات طبقة   ةشبك :10.1الشكل 

 

تمثذل Wالطبقذة و فذي العصذبية الخميذا عذرد  تمثذل   Sتمثل عرد العناصذر فذي جتجذه اإلدخذال و  Rثيث 

 الوزن. جصفوفة
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 كما هو جوضح في الشكل أعذم  تمتلذك الشذبكة ذات الطبقذة الواثذرة طبقذة واثذرة جذن األوزان أ 

جذن  المخرجات عن طريق الموصمت، جثل شبكة اإلدااك العصبية التذي تعذر ترتبل المرخمت بطبقة جن  

وهي شبكة وثيرة الطبقذة وذات تغذيذة أجاجيذة وهذيمن   1950أوائل الشبكات التي تم دااستها في جنتصف  

 1958سذنة F. Rosenblattالشبكات التي تتعلم بإشراف، كما أن خواازجية التعلذيم لهذا اكتشذفها العذالم  

الخطذي فقذل جثذل  أن هذ  الشبكة تستطيع تعليم الروال القابلة للفصلM. Papert برهن   1969وفي سنة 

 .[31] الروال المنطقية التي تحتو  على نوعين جن اإلخراج فقل

 

متعددة   -   عصبية  الطبقات   :الطبقات بكة  بعض  تكون  وقر  للمعالجة  طبقة  جن  أكثر  على  وتحتو  

الطبقات  أدائها،  جخفية ووظيفة هذ   الشبكة وتحسين  قوة  المخفية جكونة جن    زيادة  الطبقة  تكون  وقر 

فقل. واثر  قراة  عصبون  جن  تزير  المخفية  الطبقة  أن  عيبها    كما  فإن  البيانات  جعالجة  على  الشبكة 

أ  ثل  وإيجاد  األجثل  الحل  إيجاد  بإجكانها  أن  وجيزتها  المعالجة،  عملية  جن  اإلبطاء  جشكلة    الوثير 

 الي تحسين األداء، والجرير بالذكر أنه يج  أن تكون هناك طبقة جخفية واثرة على األقلجعقرة وبالت

 . [32]العا  للشبكات جتعردة الطبقات  النموذج( 11.1)الشكل ثيث يمثل 

 
 . [33]الطبقات النموذج العا  للشبكات جتعردة  :11.1 الشكل

 

 االصطناعية: أنواع الشبكات العصبية  5.1.4.1

 

(  Static Networkإن الشذذبكات العصذذبية االصذذطناعية تكذذون علذذى نذذوعين: شذذبكات ثابتذذة ) 

إذ إن الشذبكات ، ( التذي تعذر اجتذراداً للشذبكات العصذبية الثابتذةDynamic Network)وشبكات ثركيذة 

أجذا ، ( Delay timeوال تمتلذك تذأخيراً زجنيذاً ) ( Feedback)الثابتة لذيس لهذا عناصذر تغذيذة عكسذية 

وهذذا النذوع جذن الشذبكات ،  الشبكات الحركية فهي تحتو  في األقل على طبقة واثرة ذات تغذيذة جتكذراة



 الشبكات العصبية والتعليم العميق                           : األول الفصل
 

34 
 

والمخرجذات  المذرخمت   المخرجات ال تعتمذر فيذه علذى جذرخمت الشذبكة فقذل، وإنمذا تعتمذر أيضذاً علذى

فاإلشااة في هذا النمل جن الشبكات العصبية تتجه نحو اإلخراج باالتجذا  العكسذي لتكذون إدخذاالً ،  السابقة

في الوقت نفسه، لذا يطلق عليها بالشبكات الحركية )الريناجيكية( . وهنا ال بر جن اإلشااة إلى وجود نوعين 

 [:34]هي ساسها العصبية يمكن أن تصنف على أ جن التغذية في الشبكات 

 الشبكات ذات التغذية األمامية:  1.5.1.4.1

يكون فيها انتشاا اإلشااات الراخلة إلى الشبكة إلى األجا  دائماً  اذ تتجه جميع خطوط الربل باتجذا  

واثر جن طبقذة اإلدخذال ثتذى طبقذة اإلخذراج، وبذذلك فذإن اإلشذااة الخااجذة جذن أيذة خليذة تعتمذر علذى 

 .[34]ل فقاإلشااات الراخلة  

  :(12.1)الشكل كما هو جوضح في 

  

 . FFNN [35] األماميةشبكة عصبية ذات التغذية  :12.1 الشكل

 أهمها:وهناك عرة خواازجيات لتراي  هذا النوع جن الشبكات 

 للخطأ:خوارزمية االنتشار العكسي  •

تعر جن أكثر الخواازجيذات استعماال، فهي تسعى إلذى تقليذل جربذذع الخطذذأ الكلذذي عنذذر التذراي ، 

وبالتالي الحصول على األوزان المثلى التي يمكن اعتمادها في التنبؤ لبيانات جريرة لم تخضذع للتذراي  أو 

لتذذراي  بإشذذراف فهذذي تسذتخر  ا االصذطناعية.وهذذذا هذو الهذذرف جذن تذذراي  الشذبكات العصذذبية  الذتعلم،

(Supervised Training)  إن تراي  الشبكة العصبية  واإلخراج.هذا يعني تزوير الشبكة بمثال اإلدخال

 جراثل هي:  تتضمن ثمث  العكسي،االصطناعية باستخرا  االنتشاا 

 .جرثلة االنتشاا األجاجي لعينات التراي   - 

 .جرثلة االنتشاا الخلفي للخطأ - 

 .[34]الشبكة جرثلة توليف أوزان  - 
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 :الشبكات العصبية ذات التغذية الخلفية )التكرارية( 2.5.1.4.1

في هذ  الشبكات جن الممكن أن تعاد تغذية )كل أو بعض( اإلشااات الخااجة جن الشذبكة، وتحويذل 

اتجاهها لتصبح إشااة داخلة أيضا )إعادة تغذية(، وبذلك فإن اإلشااة الخااجذة جذن أيذة خليذة تعتمذر علذى 

تي يوضح هذا النوع اإلشااات الراخلة إليها، فضمً عن اإلشااات الخااجة جنها في وقت سابق والشكل اآل

وجن األجثلة عليهذا شذبكة   العكسي نفسها  كما أن خواازجية التراي  هي خواازجية االنتشاا  الشبكات،جن  

Elman & NARX [34]. 

 خلفية:التغذية العصبية ذات ال الشبكةيوضح لنا جثال على ( 13.1)الشكل 

 
 . [35]  شبكة عصبية ذات تغذية خلفية :13.1 الشكل

 

 العصبونية: طرق تعليم الشبكة  6.1.4.1

 

هنذذاك تبذاين جتكذذرا جذذرًا بذذين الذذتعلم الخاضذع لإلشذذراف والذذتعلم غيذذر الخاضذذع  اآللذذي،فذي الذذتعلم 

إال أن هنذاك  االصذطناعي،لإلشراف. على الرغم جن أن كذم النذوعين جذن الذتعلم ينذراجان تحذت الذذكاء 

 :[36]المعالجة اختمفًا واضًحا في 

يكون الباثث جوجودًا "لتوجيه" الخواازجيذة علذى   األولى،في الحالة    :التعليم المراقب بواسطة معلم -أ

جساا التعلم جن خمل تزويرها بأجثلة يعتبرها جقنعة بعر تصذنيفها جسذبقًا بالنتذائ  المتوقعذة. ثذم يذتعلم 

 .[36] بهرف التمكن جن تعميم تعلمه على ثاالت جريرة جثال،الذكاء االصطناعي جن كل 

 هناك طريقتان: الخصوص،على وجه  التراي  عة هناك طرق جختلفة لتعلم التصنيف جن ججمو

 .التعليم بواسطة جعلم على نمل تصحيح الخطأ •

 .التعليم بواسطة جعلم المعتمر على الذاكرة •
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ثم يتم إاسال البيانذات إلذى  ،يتم التعلم اآللي جن تلقاء نفسه تماًجاهاته الحالة    يف  المراقب:التعليم غير   -  

الذذاتي الخواازجيذات المختلفذة بذالتعلم    المتوقعة، تذرتبلالجهاز دون تزوير  بأجثلة لنتائ  المخرجات  

[36] . 

 تمثل األوزان المعلوجات األولية التي ستتعلم بها الشبكة لذا البر جن تحريثها خذمل جرثلذة التذراي  

خواازجيات جختلفة ثس  نذوع الشذبكة، جذن أهذم هذذ  الخواازجيذات وجن أجل هذا التحريث تستخر  عرة 

خواازجية االنتشاا العكسي التي تعتبر جن أهم خواازجيات شبكات التراي ، تعتمر على اختياا دالذة   نجر 

 جناسبة والتي تتحرد قيمتها، بالنتائ  الحقيقية والقيم المطلو  الحصول عليها وتعتمر أيضا على جعذالم  خطأ

 :[37] هماجثل األوزان والعتبة، يتم تنفيذ هذ  الخواازجية جن خمل جرثلتين أساسيتين الشبكة 

 جرثلة االنتشاا األجاجي •

 مرحلة االنتشار العكسي •

 أهم مميزات الشبكات العصبية االصطناعية:  7.1.4.1

 

تمكنها جن ثل جما يوفر سرعة عالية في األداء Parallel )) ى التواز  لتقو  بمعالجة البيانات ع •

 .[38] فعالو جعلوجات جتغيرة  بشكل سريعو تضم فرضيات كثيرة المشاكل المعقرة  التي

 والتكيذفجمذا يمكنهذا جذن )التذذكر(    وتذرايبهاأ  يمكن تعليمها    والتراي  لها المقراة على التعلم   •

كانت المرخمت جنقوصة أو جشوشة )بشكل جشابه لما  وإنللمسائل المتشابهة ثتى  الحلول  وتوفير

  .[38]) اإلنسانيقو  به 

الميذزة تميزهذا عذن  وهذذ  الحذل خواازجيذة  إعطائهالها المقراة على ثل المشاكل المعقرة برون   •

 إيجذاد الخواازجية التي تمكنها جن    إعطاؤهاالبراج  التقليرية التي ال يمكنها ثل المشكلة إذا لم يتم  

  .[38]الحل 

ية )االعتيادية( المستخرجة في النظم ليلالمنطقية أو التح إيجادها بالطرقول ال يمكن ثلتقو  بتوفير   •

  . [38]التقليريةالبراج   أو في(  (ESsالخبيرة

 

 مقارنة بين النظم الخبيرة والشبكات العصبية:   8.1.4.1

فذي الخبيذرة، الذنظم فهذو   الجيذل الخذاجس  للحواسي  أجاتعتبر الشبكات العصبية هي الجيل السادس  

 .[39] بعضابعضهما  الخبيرة( يكممن والنظمالشبكات العصبية  )أ الواقع هما 
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الشبكات العصبية االصذطناعية جذن   وصفات يضم جقاانة بين صفات النظم الخبيرة  (  2.1  جرول)ال

 :عرة أوجه

 . [40] االصطناعيةالشبكات العصبية  وصفات بين صفات النظم الخبيرة   ةجقاان :2.1الجدول 

 

 مجاالت تطبيق الشبكة العصبية:   9.1.4.1

علذذى األشذذكال  والتوقيذذع، التعذذرفضذذغل الصذذواة، التعذذرف علذى الشخصذذية  الصذذواة:جعالجذة  •

 ..... ،فالتصني واألنماط، التشفير،

 ...... التصفية، التصنيف، دا،االمص الكم ، تحرير  اإلشااة: جعالجةجعالجة  •

 م(، الوسذالمعجمية  )التضمينات لكلمات  الراللي ل  كلمات، التمثيلإلى    للغة: تجزئةالمعالجة التلقائية   •

 .اآللية، .....الترجمة  النحو ،الصرفي 

 ..... الروبوتات، الجودة،جراقبة  العمليات،جراقبة  األخطاء، المراقبة: تشخي   •

 توقعات الطقس األسود،الصنروق  المحاكاة: جحاكاة •

 : الشبكة العصبية التالفيفية 2.4.1

 (: CNN)  التالفيفية العصبية الشبكة تعريف 1.2.4.1
 

هو نوع جن الشبكات العصبية االصطناعية غير الحلقية التي يكون فيها نمل االتصذال بذين الخميذا 

تسذذتخر  علذذى نطذذاق واسذذع فذذي ججذذال اؤيذذة  العصذذبية جسذذتوثى جذذن القشذذرة البصذذرية للحيوانذذات.

 .[41]الكمبيوترب

 

 

 ( ANNsالشبكات العصبية ) ( ESsالنظم الخبيرة ) الصفة )وج  المقارنة( 

 ( Numericاقمي ) (Symbolic)اجز   الطريقة )األسلوب( 

 ترابطي جنطقي  اإلستنتاج

 شبه طبيعي  آلي  التشغيل

 غير جتاح  جتاح  التفسير 

 جتوازية  جتتابعة  المعالجة

 جنظم ذاتيا  جقفول  النظام 

 سريع بطيء وصع   التحقق 

 سهلة صعبة الصيانة 
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 :  (CNN)التالفيفية  العصبية الشبكةطبقات  2.2.4.1

 

 .[41] االستقبال( التي تعال  بيانات ثقل CONVالطبقة التمفيفية ) ✓

والتي تسمح بضغل المعلوجات عن طريق تقليل ثجم الصواة   (،POOLطبقة التجميع ) ✓

 .[41] الوسيطة )غالبًا عن طريق االختزال(

" في إشااة إلى وظيفذة ReLUغالبًا جا يطلق عليها اإلساءة " (،ReLUطبقة التصحيح ) ✓

 .[41] التنشيل )وثرة التصحيح الخطي(

 .[41] البصر وهي طبقة تشبه الحس  (،FCالطبقة "المتصلة بالكاجل" ) ✓

 .[41] (LOSSطبقة الفقر ) ✓

 

 : (CNN) التالفيفية  العصبية الشبكةمزايا   3.2.4.1

الميزة الرئيسية للشبكات التمفيفية هذي اسذتخرا  وزن واثذر جذرتبل باإلشذااات التذي تذرخل جميذع 

وتحسذن األداء وتسذمح بثبذات ،  تقلل هذ  الطريقة جذن أثذر الذذاكرة  الخميا العصبية للنواة التمفيفية نفسها.

والتي تعتبر كل ، MLP(على CNN)  التمفيفيةلشبكة العصبية  هذ  هي الميزة الرئيسية ل  جعالجة الترجمة.

 .[41] واادةخلية عصبية جستقلة وبالتالي تعين وزناً جختلفاً لكل إشااة 

 

 :(R-CNN)للمنطقة التالفيفية العصبية الشبكة 3.4.1

 

 (:R-CNN) للمنطقة التالفيفية العصبية تعريف الشبكة 1.3.4.1

 عذادةً : واكتشافها الصوا في الكائنات  جوقع تحرير  على قادًاا CNN جن خاًصا نوًعا  R-CNN  تعر 

 تذم  كذائن  كذل  جذع  وثيذق  بشذكل  تتطابق  التي  المحيطة  المربعات   جن  ججموعة  عن  عبااة  اإلخراج  يكون  جا

 .[42] المكتشف للكائن جنها لكل فئة إخراج إلى باإلضافة اكتشافه،

 طذوا ،CNN شذبكات  عبذر الكمبيذوتر اؤيذة فذي  تحققذت   التذي  القفذزات   بعذض   استغمل  خمل  جن

 الباثثون

 R-CNNs [42] عا  بشكل وتصنيفها، وتوطينها، الكائنات، اكتشاف جها  جع للتعاجل. 

 :النموذجية R-CNN جخرجات ( 14.1)الشكل  وضحي 
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 . R-CNN  [42] جثال على جخرجات  : 14.1 الشكل

 

 فيهذا يسذتخر  طريقة وآخرون R. Girshick المناطق، اقترح  جن كبير عرد  اختياا جشكلة لتجاوز

 جذن لذلك بذرالً . المنطقة جقترثات  عليها وأطلق  الصواة  جن  فقل  جنطقة  2000  الستخراج  االنتقائي  البحث 

 جنطقذة جقترثذات  إنشذاء  يذتم.  جنطقة  2000  جع  العمل  فقل  يمكنك  المناطق،  جن  كبير  عرد   تصنيف  جحاولة

 .[43] أدنا  المكتوبة االنتقائي البحث  خواازجية باستخرا  هذ  2000

Selective Search: 

1. Generate initial sub-segmentation, we generate many candidate     regions 

2. Use greedy algorithm to recursively combine similar regions into larger 

ones  

3. Use the generated regions to produce the final candidate region proposals  

 

 :R-CNNآلية عمل يوضح لنا ( 15.1)الشكل 

 
 R-CNN [44 .]آلية عمل  : 15.1 الشكل

https://arxiv.org/pdf/1311.2524.pdf
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 جذذن المسذتخرجة الميذزات  جذن اإلخذراج كثيفذة الطبقذة وتتكذون للميذزات  كمسذتخرج CNN تعمذل

 المنطقذذة اقتذذراح ضذذمن الكذذائن وجذذود  لتصذذنيف SVM فذذي المسذذتخرجة الميذذزات  إدخذذال ويذذتم الصذذواة

 تمثذل قذيم بذأابع أيًضا الخواازجية تتنبأ  المنطقة،  جقترثات   داخل  كائن  وجود   توقع  إلى  باإلضافة.  المرشح

 تتنبذأ  أن  الممكذن  جذن  كذان  المنطقة،  القتراح  نظًرا  المثال،  سبيل  على.  المحيل  المربع  دقة  لزيادة  إزاثة  قيم

 قطعه يتم أن الممكن جن كان هذا المنطقة اقتراح داخل الشخ   هذا وجه  ولكن شخ    بوجود   الخواازجية

 .[43] المنطقة القتراح المحيل المربع ضبل في اإلزاثة قيم تساعر   لذلك،. النصف إلى

 (:R-CNN) للمنطقة التالفيفية العصبية الشبكة مشاكل 2.3.4.1

 2000اقتذراح    تصذنيف  عليذك  سذيتعين  ثيذث   الشذبكة  لتذراي    طويمً   وقتًا  يستغرق  األجر  يزال  ال •

 .[43] صواة لكل جنطقة

 .[43] اختباا صواة لكل ثانية 47 ثوالي يستغرق ثيث  الفعلي الوقت  في تنفيذ  يمكن ال •

 قذر . المرثلذة تلذك فذي  يحرث   تعلم  يوجر   ال  لذلك،.  ثابتة  خواازجية  هي  االنتقائي  البحث   خواازجية •

 .[43] المرشحة للمنطقة سيئة جقترثات  تولير  إلى هذا يؤد 

 

 (:Fast R-CNNالسريعة ) للمنطقة التالفيفية العصبية الشبكة 4.4.1

 بتغذيذة نقذو  ،CNN إلى المنطقة جقترثات  تقريم جن  ولكن برالً   R-CNN  لخواازجية  جشابه  النه 

 جنطقذة نحذرد  التمفيفيذة، المعذالم خريطذة جذن تمفيفيذة  جيذزة  خريطذة  إلنشذاء  CNN  إلذى  اإلدخال  صواة

 إلذى تشذكيلها نعيذر  االسذتثماا، على العائر  تجميع طبقة وباستخرا  جربعات  في  بتشويشها  ونقو   المقترثات 

 softmax طبقذة نسذتخر  ،RoI جيذزة جتجذه جن بالكاجل. جتصلة طبقة  في  تغذيتها  يمكن  بحيث   ثابت   ثجم

 .[35] المحيل للمربع اإلزاثة قيم وكذلك المقترثة المنطقة بفئة للتنبؤ

 اقتذراح 2000 لتقريم جضطًرا لست  أنك هو R-CNN جن أسرع" Fast R-CNN" أن في السب  

 لكذل  فقذل  واثذرة  جذرة  االلتفذاف  عملية  تتم  ذلك،  جن  برالً .  جرة  كل  في  التمفيفية  العصبية  الشبكة  إلى  جنطقة

 .[43] جنها المعالم خريطة إنشاء ويتم صواة
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عنذر تضذمين جقترثذات   خواازجيذات الكشذف عذن األشذياءأداء    جقاانذةيوضح لنا  (  16.1)الشكل  

 المنطقة وعنر عر  استخرا  جقترثات المنطقة:

 

 . [43] األشياء  عن الكشف خواازجيات  جقاانة : 16.1 الشكل
 

وقتذي  فذي جلحذوظ بشذكل أسذرع Fast R-CNN أن تسذتنت  أن يمكنذك أعم ، البيانية الرسو  جن

 تضمين فإن االختباا، وقت  أثناء Fast R-CNN أداء إلى تنظر عنرجا. R-CNN جن واالختباا التراي  

. المنطقذة جقترثات  استخرا  بعر   جقاانتها  عنر   كبير  بشكل  الخواازجية  إبطاء  إلى  يؤد   المنطقة  جقترثات 

 .[43] أدائها على تؤثر التي Fast R-CNN خواازجية في اختناقات  المنطقة جقترثات  تصبح  لذلك،

 

 :Faster R-CNN)األسرع ) للمنطقة التالفيفية العصبية الشبكة 5.4.1
 

 :Faster R-CNNآلية عمل يوضح لنا  (17.1)الشكل 

 

 . Faster R-CNN [45]آلية عمل  : 17.1 الشكل
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 لمعرفذة انتقائيًذا بحثًذا Fast R-CNNو R-CNN أعذم  المذذكواة الخواازجيذات  جن كل تستخر 

 .S لذذلك. الشذبكة أداء علذى تذؤثر طذويمً  وقتًا وتستغرق بطيئة عملية االنتقائي البحث . المنطقة جقترثات 

Ren  وتتذيح االنتقائي البحث  خواازجية على تقضي الكائنات  الكتشاف خواازجية إلى توصلوا   .وآخرون 

 .[43] المنطقة جقترثات  على التعرف للشبكة

 جيذزات  خريطذة تذوفر تمفيفيذة لشذبكة كمذرخل الصذواة تذوفير يذتم ،Fast R-CNN غذراا علذى

 يذتم  المنطقذة،  جقترثذات   لتحرير   المعالم  خريطة  على  االنتقائي  البحث   خواازجية  استخرا   جن  برالً .  تمفيفية

 المتوقعذة المنطقذة جقترثذات  تشذكيل إعذادة ذلذك بعذر  يتم. المنطقة  بمقترثات   للتنبؤ  جنفصلة  شبكة  استخرا 

 المقترثذة  المنطقذة  داخذل  الصذواة  لتصذنيف  ذلذك  بعذر   استخراجها  يتم  والتي  األدواا  تجميع  طبقة  باستخرا 

   .[43] المحيطة للمربعات  اإلزاثة بقيم والتنبؤ

 : الكائنات جقاانة سرعة وقت االختباا لخواازجيات اكتشاف  لنا يوضح) 18.1 للشكا (

 

 . [43]اكتشاف الكائنات  لخواازجيات  االختباا وقت  سرعة  جقاانة : 18.1 الشكل

 

 يمكذذن لذذذلك،. سذذابقاتها جذذن بكثيذذر أسذذرع Faster R-CNN أن نذذر  أعذذم ، البيذذاني الرسذذم جذذن

 .الفعلي الوقت  في الكائنات  الكتشاف استخراجها

 

 (:YOLOفقط ) واحدة مرة تنظر خوارزمية أن  6.4.1

 ال. الصواة الكائن داخل جوقع لتحرير  جناطق السابقة الكائنات  عن الكشف خواازجيات   كافة  تستخر 

 الثتذواء عاليذة اثتمذاالت   لذريها  التذي  الصواة  جن  أجزاء  ذلك،  جن  برال.  الكاجلة  الصواة  إلى  الشبكة  تنظر

 عذن  كثيذرا  يختلذف  الكذائن  عذن  الكشذف  خواازجيذة  هذو  فقذل  واثذرة  جذرة  تنظذر  أنت   أو  YOLO.  الكائن

 واثتماالت  المحيطة بالمربعات  واثرة تمفيفية شبكة تتنبأ YOLO في. المنطقة على القائمة  الخواازجيات 

 .[43]المربعات  لهذ  الفئة
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 :  YOLO خواازجية عملآلية على  لجثا (19.1الشكل )

 

 .YOLO  [46]خواازجية   : 19.1 الشكل

 

 جربعذات  نأخذذ  شبكة كل داخل، S x S شبكة إلى ونقسمها صواة نلتقل أننا هو YOLO آلية عمل

 المربعذات  تحريذر  يذتم. المحذيل للمربذع إزاثة وقيم فئة اثتمالية الشبكة تُخرج، جحيل جربع  لكل.  m  جحيل

 الصذواة داخل الكائن جوقع لتحرير  وتستخر  العتبة قيمة  جن  أعلى  الفئة  اثتمالية  على  تحتو   التي  المحيطة

[42]. 

YOLO اكتشذذاف خواازجيذات  جذن( الثانيذة فذي إطذاًاا 45) أسذرع الحجذم ثيذث  جذن أواجذر هذي 

 الصذواة، داخل الصغيرة األشياء جع تكافح  أنها  في  YOLO  خواازجية  جن  الحر   يتمثل.  األخر   الكائنات 

 للخواازجية المكانية القيود  بسب   هذا.  الطيوا  جن  سر    اكتشاف  في  صعوبات   تواجه  قر   المثال  سبيل  على

[43]. 

 

 :SSDخوارزمية  7.4.1

 عميقذة، بحيذث يحذرد   واثرة  عصبية  شبكة  باستخرا   الصوا  في  الكائنات   الكتشاف  SSD  تصميم  تم

 ااتفذاع إلذى عرخ  نس   على االفتراضية المربعات  جن ججموعة في المحيطة  للمربعات   اإلخراج  جساثة

 كذل  في  كائن  فئة  كل  لوجود   داجات   الشبكة  التنبؤ تُنشئ  وقت   في  .جعلم  خريطة  جوقع  لكل  وجقاييس  جختلفة

 تجمذع  ذلذك،  إلذى  باإلضافة  أفضل.  بشكل  الكائن  شكل  لمطابقة  المربع  على  تعريمت   وتنت   افتراضي  جربع
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 ذات   الكائنذات   جذع  طبيعذي  بشذكل  للتعاجذل  جختلفذة  دقذة  بذراجات   جتعردة  جعالم  خرائل  جن  التنبؤات   الشبكة

ا  يلغذي  ألنذه  كذائن  جقترثذات   تتطلذ    التي  للطرق  بالنسبة  بسيًطا  SSD  نموذج  يعر   المختلفة.  األثجا   تماجذً

 الحسذابية العمليات  كل  ويغلف  الميزات   تشكيل  إعادة  جرثلة  أو  البكسل  وثرات   جن  تم   وجا  االقتراح  إنشاء

 الكشف.  جكون  تتطل    التي  األنظمة  في  لمنرجاج  وجباشًرا  التراي    سهل  SSD  يجعل  هذا  .واثرة  شبكة  في

 ( أنILSVRCو MS COCOو PASCAL VOC)بيانذات  ججموعذات  علذى التجريبيذة النتائ  تؤكر 

SSD  إطاا  توفير  جع  بكثير،  أسرع  وهي  إضافية  كائن  اقتراح  خطوة  تستخر   التي  للطرق  جماثلة  دقة  لريها 

 لذريها SSD فذإن األخذر ، الواثذرة  المرثلة  طرق  جع  بالمقاانة  .واالسترالل  التراي    جن  لكل  جوثر   عمل

نسذبة  SSD، يحقذق 300×    300  لإلدخذال  بالنسبة  أصغر.  إدخال  صواة  ثجم  جع  ثتى  بكثير،  أفضل  دقة

mAP 72.1اختباا % في VOC2007 علذى الثانية في إطاًاا 58 بمعرل Nvidia Titan X وإلدخذال 

 Faster R-CNN نموذج جن جماثلة ثالة على جتفوقًا% mAP 75.1 نسبة SSD، يحقق 500×  500

  [47]. 

 المربعذات  جذن ثابذت  ثجذم ذات  ججموعة تنت  األجاجية للتغذية تمفيفية  شبكة  على  SSD  نه   يعتمر 

 إلنتذاج قصذو   غيذر  قمذع  بخطوة  جتبوعة  المربعات،  تلك  في  الكائن  فئة  جثيمت   لوجود   وداجات   المحيطة

 الجودة عالي الصوا لتصنيف جستخرجة قياسية بنية على  المبكرة  الشبكة  طبقات   تعتمر .  النهائية  االكتشافات 

 للشذبكة إضذافيًا هذيكًم  نضذيف األساسية. ثذم الشبكة سنسميها والتي تصنيف(، طبقات  أ  قبل اقتطاعه  تم)

 :[47] التالية الرئيسية بالميزات  اكتشافات  إلنتاج

 األساسذية  الشذبكة  نهايذة  إلذى  التمفيفيذة  المعذالم  طبقذات   نضذيف  :للكشذف  المقاييس  متعددة  ميزات  خرائط

 .جتعذردة  جسذتويات   علذى  باالكتشذافات   بذالتنبؤ  وتسذمح  تذرايجيًا  الحجم  في  الطبقات   هذ   تتناق  .  المقتطعة

 .[47] جعالم طبقة عن كل باالكتشافات  للتنبؤ التمفيفي النموذج يختلف

 الشبكة جن جوجودة جعالم طبقة اختياايًا أو) جضافة  جعالم  طبقة كل  تنت  أن  يمكن :للكشف  تالفيفية  تنبؤات

 بنية إلى يشاا التمفيفية.  المرشحات   جن  ججموعة  باستخرا   االكتشاف  تنبؤات   جن  ثابتة  ججموعة(  األساسية

 األساسذي العنصذر فذإن ،p قنذوات  جذع m × n بحجذم المعذالم لطبقة بالنسبة 20.1الشكل  في SSD شبكة

 بالنسذبة  شذكل  إزاثذة  أو  لفئذة  داجة  إجا  تنت   p×    3×    3  صغيرة  نواة  هو  المحتمل  الكشف  بمعلمات   للتنبؤ

 قيمذة ينذت  فإنذه النذواة، تطبيذق يذتم ثيذث  m × n جواقع جن جوقع كل في .اإلثراثيات  االفتراضي للمربع

 .[47] إخراج
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 :SSDخواازجية الكشف عن الكائنات  شبكة بنيةلنا  ح( يوض20.1الشكل )

 

 . SSD [47] شبكة بنية  : 20.1 الشكل

 

 المحيطذة  المربعات   جن  ججموعة  ابل  ثيث يتم  :االرتفاع  إلى  العرض  ونسب  االفتراضية  المربعات

 .[47] الشبكة جن العلو  الجزء في المتعردة المعالم لخرائل جعالم، خريطة خلية بكل االفتراضية

 جربذع كذل جوضذع إصذمح يتم بحيث  تمفيفية، بطريقة المعالم خريطة ترسم االفتراضية  المربعات  

 المربعذات  بأشذكال المتعلقذة اإلزاثات  ثيث يتم توقع جعلم، خريطة خلية كل في المقابلة. خليته إلى  بالنسبة

 هذذ  جذن كذل  فذي  فئذة  جثيذل  وجذود   إلذى  تشير  التي  فئة  لكل  الراجات   إلى  باإلضافة  الخلية،  في  االفتراضية

 األابعة واإلزاثات  c الفئة داجات  نحس  ، جعين  جوقع  في  k  جن  جربع  لكل  التحرير،  وجه  المربعات. على

 ثذول تطبيقهذا يذتم k (c + 4) جرشحات  إجمالي هذا عن ينت  .األصلي االفتراضي المربع بشكل المتعلقة

 للحصذول. m × n جعذالم لخريطذة kmn (c + 4) جخرجذات  عنه ينت  جما المعالم، خريطة في جوقع كل

 في المستخرجة التثبيت  جربعات  تشبه االفتراضية االفتراضية، المربعات  للمربعات  توضيح على

  Faster R-CNNيسثح حيث   .جختلفذة برقذة الميذزات  خرائل جن العرير  على ذلك يتم تطبيقها وجع 

 جربعذات   أشذكال  جسذاثة  بتحريذر   الميذزات   خرائل  جن  العرير   في  جختلفة  افتراضية  جربعات   بأشكال  السماح

 .[47] بكفاءة الممكنة اإلخراج
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 خاتمة:  5.1

عموًجا لحساسيتها المنخفضذة للضوضذاء )جتانتهذا للضوضذاء( وقذراتها   تُستخر  الشبكات العصبية

لقذراتها علذى االثتفذاظ بالمعلوجذات ثذول   االصذوا. نظذرً كبيًرا في جعالجذة    ثققت نجاًثا  ر التعلم. لقعلى  

جر جفيذر علذى الشذبكة العصذبية وهو أ بالصوا،قاداة على تعلم التبعيات السياقية   نهافإ  السابقة،اإلدخاالت  

 الشذبكةجذع  (ANNs) االصذطناعية العصذبية الشذبكات عادةً جا يتم دج   السب ،  ا(. لهذ CNN)التمفيفية  

 ( جن أجل تحقيق أداء أفضل في جها  الرؤية جثل تجزئة الصواة.CNN)التمفيفية  العصبية

على سبيل المثال(   للمراكين،غالبًا جا يكون جن الصع  بناؤها. يؤثر هيكلها )عرد الطبقات المخفية  

يصع  تنفيذ جرثلة الذتعلم ثيذث يجذ   بشكل كبير على النتائ  وال توجر طريقة لتحرير هذا الهيكل تلقائيًا.

يذتم اختبذاا جعظذم هذذ    ذلذك،إلذى    ة(. باإلضذافاختياا األجثلة بشذكل صذحيح )جذن ثيذث العذرد والتكذوين

لذلك ال يمكن التنبؤ بسلوك هذذ  األسذالي  فذي ثالذة   التراي ،األسالي  فقل على الصوا المستخرجة أثناء  

 تتطل  جعظم هذ  األسالي  الترخل اليرو . ذلك،باإلضافة إلى  الموضوعات غير المألوفة.

، سذبيل المثذال  ىالمجذاالت. علذتُستخر  الشبكات العصبية اليو  لجميع أنواع التطبيقات في جختلذف  

تصميم أنظمة للقراءة التلقائيذة للشذيكات ،  أو نظا  التوجيه للسيااة،  تطوير الطياا اآللي في ججال الطيران

نظا  لتركيذ  ،  لعسكرية المختلفةأنظمة لمعالجة اإلشااة للتطبيقات ا  إنتاجو،  المصرفية والعناوين البريرية

لتقييم المخاطر الماليذة أو ، للتنبؤ بأسواق المال، تُستخر  الشبكات أيًضا لبناء أنظمة اؤية الكمبيوتر،  الكم 

فذي ،  فذي الروبوتذات ،  الستكشذاف الذنفل والغذاز،  للتشخي  الطبي،  لمصنعي العمليات المختلفة،  التأجينية

ن إباختصذاا الشذبكات العصذبية لهذا تذأثير كبيذر اليذو  وهذو اهذان آجذن    ،االتصاالت السلكية والمسلكية

 أهميتها ستزداد في المستقبل.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني   الفصل 
 تطبيق واقعي للتعليم العميق الكتشاف احليوانات السامة 

 )العقارب واالفاعي(. 
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 مقدمة:  1.2

العقارب  الجزائر عشرات األشخاص سنويا  واألفاعي في  تقتل    ا لذ ،  اآلالفوتلدغ عشرات   ًصحراء 

مشروعنا في  سنحاول  حيث  السامة  الحيوانات  هاته  لمحاربة  طريقة  إيجاد  من  البد  من    هذا  كان  الحد 

من معلومات   تضمنهي " نعتذر لعدم إظهار محتوى هذا الجزء نظرا لما  ...  ،خطورتهم الكبيرة على حياتنا

 ...الخاصة به. " ةيالفكر ةي مهمة حول هذا المشروع الذي لم نتحصل بعد على الملك

 : Jetson Nanoإعداد نظام  2.2

 

 البايثون(:بيئة  )تجهيزتثبيت المتطلبات األساسية  1.2.2

 

 . ةيالفكر ةيالحصول على الملك ني نعتذر لعدم وضع مضمون العنوان إلى ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Jetson Inference وتجهيزتحميل  2.2.2

 . ةيالفكر ةيالحصول على الملك ني نعتذر لعدم وضع مضمون العنوان إلى ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعتذر لعدم إدراج الصور

 طريقة والموضحة للمشروع 

 نظرا لعدم  استخدامه

 الملكية على  الحصول

 بعد، ستكون مدرجة  الفكرية

 . وقت الحق بإذن هللاا في

 نعتذر لعدم إدراج الصور

 طريقة والموضحة للمشروع 

 نظرا لعدم  استخدامه

 الملكية على  الحصول

 بعد، ستكون مدرجة  الفكرية

 . وقت الحق بإذن هللاا في
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 البيانات: تجهيز  3.2

 

 . ةيالفكر ةيالحصول على الملك ني نعتذر لعدم وضع مضمون العنوان إلى ح

 : تجميع الصور 1.3.2

 . ةيالفكر ةيالحصول على الملك ني نعتذر لعدم وضع مضمون العنوان إلى ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعتذر لعدم إدراج الصور

 طريقة والموضحة للمشروع 

 نظرا لعدم  استخدامه

 الملكية على  الحصول

 بعد، ستكون مدرجة  الفكرية

 . وقت الحق بإذن هللاا في

 نعتذر لعدم إدراج الصور
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 تدريب النموذج:  4.2
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  :(optimizerتعريف دالة الخسارة وقيم المحسن ) 4.4.2
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   اختبار النموذج:  5.2
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 انشاء جهاز اإلنذار: 6.2
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 انشاء برنامج للربط بين الدارة والنموذج:  2.6.2

 . ةيالفكر ةيالحصول على الملك ني نعتذر لعدم وضع مضمون العنوان إلى ح

 

 النظام: اختبار  7.2

 . ةيالفكر ةيالحصول على الملك ني نعتذر لعدم وضع مضمون العنوان إلى ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة:  8.2

من معلومات مهمة حول هذا المشروع الذذ  لذم نتح ذل  عذد  لذ    تضمنهی ..." نعتذر لعدم إظهار محتوى هذا الجزء نظرا لما  

 الخا ة  ه. "... ةی لفكرا ةی الملك
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 العامة: الخاتمة 

 والعقارب من مخاطر الكائنات السامه خصوصا االفاعي    والحد الهدف من هذه المذكرة هو التقليل  

وذلك عبر بإنشاء نظام آلي جديد   والفالحيةالتي أصبحت تهدد حياة البشر خاصة في المناطق الصحراوية  

 القريبة.  واالفاعيقادر على اكتشاف وتحديد العقارب 

الشبكات  التركيز على  الذكية، مع  الى شرح مفهوم بعض األنظمة  الفصل األول  حيث تطرقنا في 

خالل األمثلة فهي نظام معالجة له يمتاز ب أداء   التعلم من العصبونية اإلصطناعية، حيث انها قابلة على  

وتعلمها وا المعلومات  تخزين  تعتمد على  التي  الحية،  العصبونية  الشبكات  يحاكي  ستخدامها الحقا،  معين 

تم التطرق أيضا إلى بعض    ،الشبكات العصبونية اإلصطناعية المختلفة  ومكونات كما تم استعراض طبقات  

الذكية   األنظمة  بعض  مع  اإلصطناعية  العصبونية  الشبكات  دمج  عملية  عن  الناتجة  الهجينة  األنظمة 

 األخرى لإلستفادة من بعض مزاياهم.

من معلومات مهمة حول هذا المشروع  تضمنهيهذا الجزء نظرا لما ..." نعتذر لعدم إظهار محتوى 

 الخاصة به. "... ةيالفكر ةيالذي لم نتحصل بعد على الملك
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 مصادر عربية  

 

دور أنظمةة  ”جامعة سكيكدة مداخلة بعنوان ;سليماني عز الدين  الياس،بوجعادة    الصالح،فروم محمد    [3]

ورقة بحثية مقدمة ضمن “االدارية المعلومات المعتمدة على الذكاء االصطناعي في عملية صنع القرارات 

جةانيي 29و 27يةومي  الوطني السادس حةو  دور التقنيةات الكميةة فةي ا اةار القةرارات ا داريةة الملتقى

 .5ص الجزائر 0092

المبيعةات لةدعم صةنع  مساهمة الشبكات العصبونية االصطناعية في التنبؤ بحجم فاطمة،[ بوعروري  22]

جةةامعة   دكتةورا،،  الجزائريةة،دراسةة لةبعا المؤسسةات    القرارات ا دارية في المؤسسةات االقتصةادية 

 .73, ص  2019/2018و التجارية وعلوم التسيير ,  , كلية العلوم ا قتصادية -1-سطيف 

 جةزء االصةطناعية العصةبية الشةبكات  في  مقدمة  الساعدي،  عبداالمير  واحمد   الحسيني  حبيب   قصي[  24]

 .2 ص  السالم، علية لصادق جعير االمام جامعة, 1

 صةنع لةدعم المبيعةات  بحجم التنبؤ في االصطناعية العصبونية الشبكات  مساهمة فاطمة،  بوعروري[  26]

 جةةامعة  دكتةورا،،  الجزائريةة،  المؤسسةات   لةبعا   دراسةة   االقتصةادية  المؤسسةات   في  ا دارية  القرارات 

 84 إلى 79من ص ,  2019/2018,  التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ، -1- سطيف

بالمبيعةات   العصبية االصطناعية في التنبؤبوادوفاطيمة، مداني بن شهرة، استادام أسلوب الشبكات    [28]

 .6ص  ،2015مجلة ا سترا يجية والتنمية، العدد الثامن، الجزائر،  الجزائرية،في المؤسسة 

 للتنبةةؤ ا صةةطناعي الةةذكاء نمةةار  إسةةتادام,  العربةةي محمةةد  مةةرقوق نايةة   د .أ+  فريةةد  نةةور بةةن.أ[ 29]

 اقتصةاديات   مجلةة,    –  ا صةطناعية  العصةبية  الشبكات   نمور -  الجزائر  في  األجنبي  الصرف  بإحتياطيات 

,  20 العةدد /  15 المجلةد ,  الجزائةر ة بالشةلف بةوعلي بةن حسةيبة جامعة,   إفريقيا  شما   اقتصاديات   شما 

 .73 ص ,  2019

 صةنع  لةدعم  المبيعات   بحجم  التنبؤ  في  االصطناعية  العصبونية  الشبكات   مساهمة  فاطمة،  بوعروري[  31] 

 جةةامعة,    دكتةورا،,    الجزائريةة  المؤسسةات   لةبعا   دراسةة االقتصادية  المؤسسةات   فةي  ا دارية  القرارات 

 .85 ص ,  2019/2018,  التسيير وعلوم التجارية و ا قتصادية العلوم كلية,  -1- سطيف

 للتنبةةؤ ا صةةطناعي الةةذكاء نمةةار  إسةةتادام,  العربةةي محمةةد  مةةرقوق نايةة   د .أ و فريةةد  نةةور بةةن.أ[ 32]

 اقتصةاديات   مجلةة,    –  ا صةطناعية  العصةبية  الشةبكات   نمور -  الجزائر  في  األجنبي  الصرف  بإحتياطيات 

,  20 العةدد /  15 المجلةد ,  الجزائةر ة بالشةلف بةوعلي بةن حسةيبة جامعةة,  إفريقيا  شما   اقتصاديات   شما 

 .73 ص ,  2019
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 العصةبية الشةبكات  بعةا  بةين التنبةؤ أداء مقارنةة,  مطةر  رمضةان  ظةافر.  د   و      صميوا  عماد   رهاد [  34]

 ة الموصل جامعة,  ا حصائية للعلوم العراقية المجلة,  التطبيق مع( جنكنز  –  بوكس)ومنهجية  االصطناعية

 .64 إلى 61 من ص ,  2019,  28  العدد ,   العراق

 صةنع لةدعم المبيعةات  بحجم التنبؤ في االصطناعية العصبونية الشبكات   مساهمة,    فاطمة  بوعروري[  37]

 جةةامعة,    دكتةورا،,    الجزائريةة  المؤسسةات   لةبعا   دراسةة االقتصادية  المؤسسةات   فةي  ا دارية  القرارات 

 .94 ص ,  2019/2018,  التسيير وعلوم التجارية و ا قتصادية العلوم كلية,  -1- سطيف

 -يوسةف صةابرين  -  منصةور  قينب   -بشارة  حكمة  -  سليمان  فوقية  -الصادق  سهام  -  السر   ا   محمد [  38]

 العصةةةبية الشةةةبكات , محمةةةد  سةةةعيد  -هللا عبةةةد  نةةةزار - محمةةةد  ريهةةةام -أحمةةةد  قهةةةراء - صةةةابر روضةةةة

 أم جامةعةةةةة,  نةةدوةIntroduction to Artificial Neural Networks (ANNs , )االصةةطناعية

 .3 ص ,  2013,  الحاسوب  و التطبيقية العلوم كلية,   األهةلةيةةةةةةةةةةةةةةةةةة درمةةةان

 - يوسةف صابرين - منصور قينب  -بشارة حكمة - سليمان فوقية - الصادق سهام  -  السر   ا   محمد [  39]

 االصةطناعية  العصةبية  الشةبكات ,    محمد   سعيد   -هللا  عبد   نزار  -  محمد   ريهام  -أحمد   قهراء  -  صابر  روضة

Introduction to Artificial Neural Networks (ANNs , )درمةةةةةان أم جامةعةةةةة,  نةةدوة 

 .9 ص ,  2013,  الحاسوب  و التطبيقية العلوم كلية,   األهةلةيةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 العصةةةبية الشةةةبكات  Introduction to Artificial Neural Networks بعنةةةوان نةةةدوة [40]  

 .10 ص ,  2013,  درمان أم ,االصطناعية
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 :البايثون 

  van Rossumللبرمجة من قبل مخترعها الهولندي  إطالقهابعد  1989ظهرت لغة بايثون ألول مرة عام 

هذه القراءة  وتمتاز  قابلية  على  تركز  بأنها  تسهل    مفتاحيهلكلمات    باستخدامها  اللغة  البشر  للغة  مشابهة 

تنفذ مباشرة    أنها  أيمفسرة  قبل المختصين وغيرهم. كما تتميز هذه اللغة بسرعتها لكونها لغة    قراءتها من

  بدون األولية النماذج لفحص  استخدامها يمكن. لغة نماذج أولية سريعة أيضاوهي  ترجمة إلى بدون الحاجة

 لغات  بقية من أسرع فهي للتطوير الوقت  من الكثير تحتاج ال فهي المسبقة  واإلعدادات  المقدمات  من الكثير

 المتغيرات   استخدام  في  العالية  المرونة  مميزاتها  من  أن  كما  C++, Java,…etc))  مثل  األخرى  البرمجة

  زالعالي، تمتاكغيرها من لغات المستوى    .األدنى  الحد   إلى  والتطوير  البرمجة  وقت   يقلل  مما  إعالن  بدون

بايثون   الهدف  أنهالغة  نحو  إجرائية موجهة  لغة  تطبيقات   وهي  بتطوير  األغراض   تسمح   إلدارة متعددة 

الويندوز  كعلى مختلف نظم التشغيل    للتنصيب  اللغةيتوافر مفسر    مكتبات النظام القياسية  وتطويرالذاكرة  

  .الرسمي للبرنامج ويمكن تنزيل النسخة المناسبة لكل نظام من الموقع والماك واللينكس

 

 . شعار البايثون :1الشكل 

 : (Raspberry Pi Camera Module v2)كاميرا ال

أبريل   في  األصلية  الكاميرا  وحدة  محل  مستشعر    2016حلت  على    8بدقة    Sony IMX219تحتوي 

 إنها سهلة االستخدام للمبتدئين  ،اللتقاط فيديو عالي الدقة وكذلك الصور الثابتة  هايمكن استخدام ميجابكسل

واإلضاءة المنخفضة أداء. وهو يدعم أوضاع الفيديو   األلوان،ودقة    الصورة،إنها قفزة إلى األمام في جودة  

1080p30, 720p60،VGA90     الصور التقاط  إلى  الكاميرا    ،الثابتةباإلضافة  جيد  تعمل    مع بشكل 

 الجيتسون نانو. 

 

 

 

 . (Raspberry Pi Camera Module v2) الكاميرا :2الشكل 
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 :(Jetson Nano Developer Kit) مجموعة مطور جيتسون نانو 

 

بالذكاء االصطناعي للمصممين والمتعلمين والمطورين.   قوة  يجلب   وهو  هو جهاز كمبيوتر صغير يعمل 

جاهًزا لبدء   حيث يجعلك  .االستخدام  وسهل  الطاقة  منخفض   أساسي   نظام  إلى  الحديث   االصطناعي  الذكاء

 ، والمزيد. AIوروبوتات   عملية،  AIإنشاء تطبيقات 

  إنه   أيضا، .صغير  بحجم  الحديثة  AI  عمل  أعباء  مع  للعمل  عاليًا  أداءً وفير  لت  الالزمة  والقدرات  األداء  ولديه

 مم  100×   مم 80 أبعاد  له .واط 5 طاقة استهالك مع الطاقة في كفاءة ذو

 

 جهاز جيتستون نانو. :3الشكل 

 

 . للتخزين الرئيسي microSD ات . فتحة بطاق1

 .توسيع ال رأس دبوس 40.  2

 للبيانات. أو  فولت  5إلدخال طاقة  Micro-USBمنفذ .3

 . منفذ إيثرنت جيجابايت . 4

 . USB 3.0 ((x4. منافذ 5

 .HDMI. منفذ إخراج 6

 (. DisplayPort) العرض . موصل منفذ 7

 فولت. 5الطاقة  دخالإل .موصل تيار مستمر8

 MIPI CSI-2. موصالت الكاميرا 9
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 : Jetson Nanoتجهيز  

● Jetson Nano 

● 5V 4A power supply 

● SD Card (32GB or higher) 

● Internet cable  

● Header jumper - which should be supplied with the most recent versions 

● Keyboard, Mouse and Display Monitor with HDMI support 

 الذاكرة: تجهيز بطاقة 

 SD cardئتهةا باسةتخدام برنةامج يتهب ونقةومجيجابايةت أو أكثةر  32الةذاكرة يجب ان تكون بطاقةة  -أ

formatter. 

 
.Sd card formatter app 4 الشكل  واجهة برنامج :  

 

 

 الرسمي. نفيديامن موقع  jetson nano 2GBنظام نقوم بتحميل  -ب 
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 . GB 2نسخة   Jetson Nanoالخاص ب   مالنظا :5 الشكل

  

 BalenaEtcher مباستخداعلى بطاقة الذاكرة  النظامتثبيت  -ت 

 

 
 . BalenaEtcherبرنامج  ةواجه :6 الشكل
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 تثبيت الذاكرة ثم نقوم بال ونحدد  تثبيتهنختار النظام الذي نود  -ث 

 

 
 .النظام تثبيت   ةعملي :7 الشكل

 

 من الخلف  jetson nanoها الخاص في في مدخل البطاقةدخل ن التثبيت انتهاء بعد  -ج

 

 

 .SD Card لمدخ :8 الشكل
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 لتشغيل الجهاز. USB Cولوحة المفاتيح ثم نقوم بتوصيل  والماوس HDMIنقوم بتوصيل سلك  -ح

 

 

 .جميع األجهزة الالزمة لتوصي :9 الشكل

 :نحصل على هاته الواجهة الدخول وتسجيلعلى بنود االستخدام  والموافقةبعد عملية التشغيل  -خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الرئيسية   Jetson Nanoواجهة  

 : Jetson Nano إعداد نظام .1

 . Jetson Nano ةواجه  :10 الشكل
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 نقوم بعدة عمليات وهي:  Jetson Nanoبعد تجهيز بطاقة الذاكرة وتشغيل 

 (: swap memoryيادة ذاكرة المبادلة )ز

غيغابايت من ذاكرة المبادلة وهي الذاكرة العشةوائية الخاصةة بهةذا اإلصةدار   2بشكل افتراضي يتم تمكين  

 حجم الذاكرة نستخدم األمر التالي: , ولتغييرJetson Nano  من 

 

git clone https://github.com/JetsonHacksNano/resizeSwapMemory 

 

cd resizeSwapMemory 

 ./setSwapMemorySize.sh -g 4 

 

  ثم نقوم بعدها بإعادة تشغيل الجهاز

 

 

https://github.com/JetsonHacksNano/resizeSwapMemory
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