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 Computerالحاسب اآللً 

هو جهاز الكترونً ٌنّفذ األوامر و التعلٌمات المكتوبة بإحدى لغات البرمجة و بسرعة :  الحاسب اآللً•

بمختلف  Data عالٌة جداً تصل إلى عدة ملٌارات عملٌة فً الثانٌة، و ٌعتمد مبدأ عمله على تلمً البٌانات

و  Processingالموصولة به، فٌموم بمعالجتها  Input Equipment'sأنواعها من وحدات الدخل 

 .Output Equipment'sعلى إحدى وحدات اإلخراج ( Informationمعلومات )إظهار النتائج 

 (العلمٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة و الترفٌهٌة ) ٌمكن االستفادة من الحاسب فً كافة مجاالت الحٌاة •

 

         Data                         Processing                        Information   

 

                                Input                            Output   



3 

 Main Conceptsمفاهٌم أساسٌة 

والرموز المتعلمة بموضوع معٌن  واألرلام( الحروف)عبارة عن الكلمات : Dataالبٌانات •

، وهذه البٌانات هً التً ٌتم إدخالها للحاسب (الخ ...أسماء الطالب، أعمارهم، درجات المواد)مثل

  .للحصول على المعلومات المفٌدة( البٌانات معالجة) العملٌاتوٌتم علٌها إجراء 

هً ناتج معالجة البٌانات وبمعنى آخر فإن المعلومات هً الحمائك : Informationالمعلومات •

المنظمة والمفٌدة الناتجة من معالجة البٌانات فمثال من البٌانات السابمة عن الطلبة ٌمكن الحصول 

 .ترتٌب الطلبة حسب مجموع الدرجات مجموع الدرجات لكل طالب،)على المعلومات اآلتٌة 

Information 



 المعلوماتو البٌانات 

  :معالجة البٌاناتمفهوم مثال ٌوضح الفرق بٌن البٌانات والمعلومات و•

أسماء الطالب وأرلامهم ودرجاتهم )تتسلم لجنة تصحٌح االمتحانات فً الجامعة البٌانات الخاصة بالطالب •

ثم تموم اللجنة بعملٌات معالجة مختلفة مثل جمع درجات العملً و النظري للحصول ( فً المواد المختلفة

على نتائج كل طالب على حدة ثم فرز الدرجات للحصول على ترتٌب الطالب حسب المجموع ومعرفة عدد 

ثم ٌتم إعالن النتٌجة التً تضم أسماء الطالب ومجموع درجاتهم . الخ ...الطالب الناجحٌن والراسبٌن

  .الخ....وترتٌبهم 

 

ٌلً ٌتضح لنا من هذا المثال ما:  

  .أسماء وأرلام الطالب ودرجاتهم فً المواد المختلفة: البٌانات1.

 .الخ..النتائج التً تضم أسماء الطالب ومجموع درجاتهم وترتٌبهم : المعلومات2.

  ).عملٌات منطمٌة)، فرز الدرجات و ترتٌب الطالب ( عملٌات حسابٌة) جمع الدرجات : معالجة البٌانات3.

فً هذا المثال نجد أن عملٌات المعالجة تمت ٌدوٌاً فلذلن نجد أنها تستغرق ولتاً طوٌالً كما ٌحتمل : ملحوظة•

ولوع أخطاء أثناء إجراء العملٌات الحسابٌة ولكن باستخدام الحاسب ٌمكن تنفٌذ كل األعمال السابمة بطرٌمة 

 4 .آلٌة فً ولت للٌل وبدلة عالٌة جداً 
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 مصطلحات البرمجة

 .هً وسٌلة تفاهم بٌن البشر من خاللها ٌتم التعبٌر عن حاجاتهم و متطلباتهم :Languageاللغة •

هً وسٌلة تفاهم بٌن اإلنسان و الحاسب ٌتم من : Programming Languageلغة البرمجة •

 .خاللها كتابة األوامر إلى الحاسب لٌموم بتنفٌذها بدلة و سرعة عالٌة جداً 

هو مجموعة األوامر و التعلٌمات المتسلسلة منطمٌاً إلٌجاد حل مسألة ما، و  :Programالبرنامج •

 .المكتوبة بإحدى لغات البرمجة حٌث ٌتم إدخال البرنامج إلى الحاسب فٌموم بتنفٌذه

كتابة حلول المشاكل التً تواجهنا فً الحٌاة بواسطة إحدى لغات علم هً : Programmingالبرمجة •

 .بتنفٌذها الحاسبٌموم البرمجة على شكل أوامر 

هً مجموعة البرامج التً ٌكتبها المبرمجون من أجل االستفادة المصوى من : Softwareالبرمجٌات •

 .إمكانٌات الحاسب الضخمة فً مجاالت الحٌاة المتنوعة

على البٌانات  المنطمٌةو هً إجراء العملٌات الحسابٌة  :Data Processingمعالجة البٌانات •

Data   الستخالص المعلومة المفٌدةInformation: 

 / Arithmetic Operations  + ( ،-  ،x  ،  .)العملٌات الحسابٌة 1.

 Logic Operations  ( < ، > ، = ، ≠ ،not  .)العملٌات المنطمٌة 2.



 خطوات كتابة البرامج و الخوارزمٌات

أو أي لغة أخرى ال بد لنا أوال من فهم  Pascalباسكال لبل أن نتمكن من كتابة برنامج بلغة •

 .بواسطة الحاسب ما منطمً لجمٌع الخطوات الواجب إتباعها لحل مسألة

 تحدٌد و تعرٌف المشكلة: ة األولىالخطو1.

 .Algorithm حل المسألة خوارزمٌةتصمٌم البرنامج عن طرٌك كتابة  :الخطوة الثانٌة2.

 .أو أي لغة برمجة أخرى( برنامج)باسكال بلغة  تعلٌماتإلى  الخوارزمٌةتحوٌل : الخطوة الثالثة3.

المستعملة  Binary Code بدورها إلى لغة اآللةباسكال لغة  تعلٌماتتحوٌل : الخطوة الرابعة4.

 .و التأكد من خلّوها من كافة أنواع األخطاء  Compilerبواسطة برنامج المصنف 

 توثٌك البرنامج :الخطوة الخامسة5.

بناًء علٌه ٌجب التعّرف على مجموعة مفاهٌم منها الخوارزمٌة و البرنامج و بعض المصطلحات و •

 .بٌالتسمٌات المستخدمة فً برمجة الحواس
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 Algorithmالخوارزمٌة 

هً مجموعة الخطوات المتسلسلة منطمٌاً لحل مسألة ما و تكون مكتوبة على شكل خطة : الخوارزمٌة•

حٌث ٌتم تنفٌذ أمر واحد أو عدة أوامر فً كل خطوة، و الهدف منها تبسٌط حل المسألة وتمسٌمها ٌدوٌة 

 .إلى خطوات مبّسطة ٌسهل فهمها

سمٌت الخوارزمٌة بهذا االسم نسبة إلى العالم العربً أبو جعفر دمحم بن موسى الخوارزمً الذي ابتكرها •

 .  فً المرن التاسع المٌالدي

هذه . مجموعة منتهٌة من التعلٌمات والتً بإتباعها ٌتم إنجاز مهمة محددة :(2تعرٌف )الخوارزمٌة •

من )التعلٌمات ٌجب أن تكون محددة و خالٌة من الغموض كما ٌجب أن تكون بسٌطة ٌمكن تطبٌمها 

  .من لبل أي شخص باستخدام الورلة و الملم فمط( حٌث المبدأ

تبحث الخوارزمٌات عن حلول لمسائل معٌنة فً المعلوماتٌة بغٌة تحوٌلها إلى برامج ، كما تبحث أٌضا •

 .فً إٌجاد الحل األفضل فً حال تعدد الحلول

 :  شكل الخوارزمٌة•

 البداٌة–

 التعرٌف بمعطٌات المسألة–

 إدخال لٌم معطٌات المسألة–

 (الرٌاضٌة و المنطمٌة)معالجة المعطٌات وفك الموانٌن –

 إخراج النتائج–

 النهاٌة–
12 

− Start 

− Enter first num 

− Enter second num 

− Calc the sum 

− Print the result 

− end 



   Algorithm Structure الخوارزمٌة بنٌة

الفكرة تكمن فً أن أي برنامج أو خوارزمٌة . هنان ثالث تراكٌب لبناء البرامج و كتابة الخوارزمٌات•

 :ٌجب أن تتكون من هذه التراكٌب الثالثة فمط

هذه , تكون الخوارزمٌة عبارة عن مجموعة من التعلٌمات المتسلسلة :(Sequence) التسلسل -1

 .التعلٌمات لد تكون إما بسٌطة أو من النوعٌن التالٌٌن

ٌمكن حلها بتسلسل بسٌط للتعلٌمات ، و لد تحتاج إلى  بعض المشاكل ال: (Selection)االختٌار -2

إذا كانت النتٌجة صحٌحة تتبع مسار ٌحوي تعلٌمات , اختبار بعض الشروط و تنظر إلى نتٌجة االختبار

تسمى اتخاذ  هذه الطرٌمة هً ما. متسلسلة و إذا كانت خاطئة تتبع مسار آخر مختلف من التعلٌمات

 . المرار أو االختٌار

عند حل بعض المشاكل ال بد من إعادة تنفٌذ نفس التعلٌمات وفك تسلسلها لعدد :(Looping) التكرار -3

 .ٌطلك علٌه التكرار و هذا ما. معٌّن من المرات

فاستخدام هذه التراكٌب الثالث ٌسهل فهم الخوارزمٌة و . حاجة إلى تراكٌب إضافٌة و لد أثُبت أنه ال•

 .اكتشاف األخطاء الواردة فٌها و تغٌٌرها

13 



  الشٌفرة المزٌفة/ الخوارزمٌة  تمثٌل

تمثٌل الخوارزمٌة بلغات البشر كاإلنكلٌزٌة أو الفرنسٌة أو  :(Pseudo code)  الشٌفرة المزٌفة -1

البعض ٌستخدم الكثٌر من التفاصٌل و البعض اآلخر  Pascalاسكالالعربٌة أو بلغات البرمجة كالب

 .فال لاعدة معٌنة لكتابة هذا النوع من الشٌفرات... ٌستخدم الملٌل 

 

 :  التالٌة الخوارزمٌةٌموم بجمع عددٌن، نكتب برنامج  لكتابة :(1) لامث•
 بداٌة البرنامج -1

   و ع المدخل س ٌنلراءة العدد -2 
  ع +س = ص ناتج جمع حساب -3
  ناتج الجمع صاطبع  -4
 نهاٌة البرنامج  -5

 

 :  التالٌة الخوارزمٌة، نكتب برنامج ٌحدد هل العدد المدخل زوجً ام فردي لكتابة :(2) لامث•
 بداٌة البرنامج -1

 لراءة العدد المدخل س  -2 
 " 2/ س " بالً لسمة العدد “ ن” حساب -3
 اطبع العدد زوجً  0= كان ن  ممارنة إذا -4

 اطبع العدد فردي و إال  -5 
 نهاٌة البرنامج -6
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 المخطط التدفمً / الخوارزمٌة  تمثٌل

هو وسٌلة للتعبٌر عن  (:Flowchart) المخطط التدفقً -2

فكرة حل أي مسألة بواسطة أشكال هندسٌة محددة توضح 

 .تسلسل خطوات الحل

تعتمد الطرٌمة البٌانٌة لصٌاغة الخوارزمٌات على توضٌح •

خطوات تنفٌذ الخوارزمٌة باستخدام أشكال هندسٌة خاصة 

وأسهم تصل بٌنها إضافة إلى عبارات باللغة الطبٌعٌة 

وبذلن نحصل على ما ٌسمى . وتعابٌر رٌاضٌة أو منطمٌة

ونالحظ هنا  Flowchart Diagram بالمخطط التدفمً

أن األسهم تفصل العملٌات الالزمة إلنجاز العمل و تبٌن 

تسلسلها ٌستخدم المخطط التدفمً أشكاالً هندسٌة متفك 

 15 .علٌها خصص كل منها لنوع من العملٌات



 Flowchart Componentsرموز المخطط التدفمً 
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 Flowchartالمخطط التدفمً 

 .  تُستخدم أشكال هندسٌة خاصة فً الرسم للتعبٌر عن عملٌات برمجٌة محددة•

المخطط ٌبدأ من األعلى ثم ٌنساب و ٌنزل لألسفل، وهذه األشكال المستخدمة للتعبٌر عن •

  :عملٌات البرمجة

 :أنواع المخططات التدفمٌة•

 .تتابعًالتدفمً المخطط  -1

 .المتفرعالتدفمً المخطط  -2

 .ذو الدورانات المتكررةالتدفمً المخطط  -3

و لن تتضح طرٌمة استخدام . إن اختٌار المخطط ٌعتمد على نوع المسألة التً نموم بحلها•

  .هذه األشكال فً بناء المخطط التدفمً إال بعد عرض عدد من األمثلة
17 



 تتابعًالالمخطط التدفمً 

إن أبسط أنواع البرامج هو البرنامج التً تأتً أفكاره و خطوات حله متسلسلة خلف بعضها البعض، •

 .تمرأها تجدها فكرة واحدة مترابطة اأي خطوة بعد خطوة بحٌث انن عندم

و لكً تتضح . لتمثٌل هذا النوع من البرامج فإننا نرسم مخطط تدفمً متتالً ال ٌوجد به أي تفرعات•

الفكرة أكثر و أكثر فسوف نموم برسم المخطط التدفمً لبرنامج ٌمرا عدد ٌن ثم ٌموم بطباعة ناتج 

  .الجمع، لبل رسم المخطط التدفمً ألترح أن نموم بكتابة الخوارزمٌة كنوع من التمرٌن

 :Pseudo Codeالمّزٌفة  الخوارزمٌةشٌفرة •

 .ابدأ1.

 .أدخل العدد األول س2.

 .عأدخل العدد الثانً 3.

  .و ضع الناتج فً ص عاجمع العدد س و 4.

 .ص اطبع المجموع5.

 18 .النهاٌة6.

1. Start 

2. Enter first num1 

3. Enter second num2 

4. Calc sum= num1+num2  

5. Print the result sum 

6. end 



 المخطط التدفمً المتفرع

هنان عدد من البرامج فٌها درجة بسٌطة من التعمٌد، و ذلن الحتواء البرنامج على عدد •

 ً  . من الشروط التً تستوجب علٌن تنفٌذ أمر معٌن إذا كان الشرط صحٌحا

 . أما إذا كان الشرط خاطئاً فإن البرنامج سٌتفرع لٌنفذ أمر آخر•

من هذه البرامج ما تموم بتحدٌد إذا كان الطالب ناجحاً أم ال، أو بتحدٌد إذا كان الرلم •

و سٌتضح كٌفٌة المخطط التدفمً المتفرع من المثال التالً حٌث ٌموم . سالب أم موجب

  .البرنامج بمراءة عدد ثم ٌطبع رسالة تُبٌن هل العدد أكبر من خمسة أم أصغر من خمسة

 :Pseudo codeالمّزٌفة  الخوارزمٌةشٌفرة •

 بداءإ1.

 .س العددأدخل 2.

 أكبر من خمسة( س)هل العدد 3.

 ."العدد أكبر من خمسة"إذا كانت النتٌجة نعم، اطبع 4.

 ."العدد أصغر من خمسة"إذا كانت النتٌجة ال، اطبع 5.

 .تولف6.
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 المخطط التدفمً ذو الدورانات المتكررة

بعض البرامج التً تكون فً أحد مراحل التنفٌذ تستلزم أن ٌموم •

 .بتكرار مجموعة من عملٌات البرنامج أكثر من مرة البرنامج

إذا حصل الطالب " أحسنت"برنامج ٌموم بطباعة عبارة : مثال•

 .فً عشرة ممررات دراسٌة 90على عالمة أكبر أو ٌساوي 

20 

1. Start  

2. Set the counter I = 1 

3. Input X 

4. If  X >= 90 then Print “ Excellent “ Else Continue 

5. Add I = I + 1 

6. If  I <= 10 then Go to Step 3 

7. end 



اكتب خوارزمٌة إٌجاد متوسط درجات طالب فً ثالث مقررات دراسٌة و  :1مثال 

 ارسم المخطط التدفقً لخوارزمٌة الحل 

 تحدٌد عناصر المسألة. 1

 (Av)متوسط الدرجات ،ونرمز له بـ  طباعة: المخرجات أ-

 (M1, M2, M3)درجات الطالب الثالث ونرمز لهم بـ : المدخالت ب-

 Av = (M1+M2+M3) / 3حساب متوسط الدرجات  : العملٌات ت-

 (:الشٌفرة المزٌفة)كتابة خوارزمٌة الحل . 2

 البداٌة1.

 M1,M2,M3الدرجات الثالث أدخل 2.

 Av = (M1+M2+M3) / 3:   احسب متوسط الدرجات الثالث من المعادلة 3.

 Avاطبع متوسط درجات الطالب 4.

 النهاٌة5.
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 أمثلة على الخوارزمٌات

Algorithm Examples 



 مخطط التدفقً ال. 3

 انتىضيح مخطط االوسياب

 

 انمخطط انتذفقيبذايت 

 

شكم يىضح أن انعمهيت انمزاد 

تىفيذها عبارة عه إدخال قيم 

 درجاث انمىاد انثالثت

يىضح عمهيت حسابيت وهي شكم 

عبارة عه حساب انمتىسط نذرجاث 

 انمىاد انثالثت
 

يىضح أن انعمهيت ما هي إال شكم 

 إخزاج قيمت انمتىسط 

 

 انمخطط انتذفقيوهايت 

 

Av = (M1+M2+M3) / 3 

M1,M2,M3 

Av 

START 

END 
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اكتب خوارزمٌة إٌجاد متوسط درجات طالب فً ثالث مقررات دراسٌة و اطبع  :2مثال 

و إال فاطبع المتوسط فقط و ارسم  90إذا كان متوسط الدرجات أكبر من “ ممتاز”عبارة 

 المخطط التدفقً لخوارزمٌة الحل

 تحدٌد عناصر المسألة. 1

 (Av) بـمتوسط الدرجات ،ونرمز له : المخرجات أ-

 (M1, M2, M3)الدرجات الثالث ونرمز لهم بـ : المدخالت ب-

 Av=(M1+M2+M3)/3لانون متوسط الدرجات  : العملٌات ت-

 (:الشٌفرة المزٌفة)كتابة خوارزمٌة الحل . 2

 البداٌة1.

 M1,M2,M3الدرجات الثالث أدخل 2.

 Av=(M1+M2+M3)/3:   احسب متوسط الدرجات الثالث من المعادلة 3.

 5فاذهب إلى الخطوة  90إذا كان المتوسط أكبر من 4.

 6و إال فاذهب إلى الخطوة 

 7اذهب إلى الخطوة ..  ”+A“والتمدٌر ممتاز  Avاطبع نتٌجة المتوسط .   5

  Avاطبع نتٌجة المتوسط .   6

 النهاٌة.   7
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 مخطط التدفقً ال. 3

 

AV = (M1+M2+M3) / 3 

M1, M2, M3 

AV AV , ” A+” 

YES NO AV > 90 

START 

END 24 



طالب فً ثالث مقررات دراسٌة و اطبع رقم  30اكتب خوارزمٌة لقراءة درجات  :3مثال 

 الطالب و متوسط درجاته و ارسم المخطط التدفقً لخوارزمٌة الحل

 تحدٌد عناصر المسألة. 1

 (Av)طالب ومتوسط درجاتهم  30رلام أ: المخرجات أ-

 (M1,M2,M3)،ودرجاته الثالث ( i)رلم الطالب : المدخالت ب-

 i =1وضع لٌمة ابتدائٌة للعداد : العملٌات ت-

 Av = (M1+M2+M3) / 3ثم حساب متوسط الدرجات   

 i = i +1ثم إضافة واحد للعداد   

 (:الشٌفرة المزٌفة)كتابة خوارزمٌة الحل . 2

 البداٌة1.

 i =1اجعل العداد ٌساوي واحد 2.

 (M1,M2,M3)الثالث ( i)أدخل درجات الطالب رلم 3.

 Av = (M1+M2+M3) / 3احسب متوسط الدرجات الثالث 4.

 (Av)، ومتوسط الدرجات ( i)اطبع رلم الطالب 5.

 i = i +1أضف واحد للعداد  6.

 3فاذهب إلى الخطوة  30ألل من أو ٌساوي (  i <= 30) إذا كان العداد 7.

 .النهاٌة.   8
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 مخطط التدفقً ال. 3

Input M1, M2, M3 

i = 1 

Av = (M1+M2+M3)/3 

Print i , Av 

i = i + 1 

i <= 30 

START 

END 

YES 

NO 

26 



و ارسم 10إلى  1اكتب خوارزمٌة لحساب و طباعة مجموع األعداد من  :4مثال 

 المخطط التدفقً لخوارزمٌة الحل

 تحدٌد عناصر المسألة. 1

 (Sum)  10إلى  1طباعة مجموع األعداد من : المخرجات أ-

 (i)من خالل عداد نرمز له بالرمز  10إلى  1األعداد من : المدخالت ب-

 Sumاطبع  i <= 10إذا كان : العملٌات ت-

        Sum = Sum + i 

 وابدأ من جدٌد i = i + 1ثم أضف واحد للعداد          

 (:الشٌفرة المزٌفة)كتابة خوارزمٌة الحل . 2

 البداٌة1.

 Sum = 0ضع لٌمة ابتدائٌة للمجموع تساوي صفر 2.

 i=1ولٌمة للعداد تساوي الواحد       

 10هل العداد ألل من أو ٌساوي .   3

 4إذا كان نعم فاذهب إلى الخطوة 

 5إذا كان ال فاذهب إلى الخطوة 

 Sum = Sum + iاحسب المجموع  .   4

 10ثم أضف واحد للعداد وأعد الخطوات من جدٌد حتى نصل       

 (Sum)اطبع المجموع .   5

 27 النهاٌة .   6



 مخطط التدفقً ال. 3

Sum 

Sum = 0,  i = 1 

Sum = Sum + i 

i = i + 1 

i <= 10 

START 

END 
YES 

NO 
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و ارسم  (فاكتولاير)عاملً  !Nاكتب خوارزمٌة لحساب و طباعة قٌمة العدد : 5مثال 

 المخطط التدفقً لخوارزمٌة الحل

 تحدٌد عناصر المسألة .1

 N! (Factorial)مضروب العدد  لٌمة: المخرجات أ-

 (N)لٌمة العدد :  المدخالتب-

 Factorial=N*fact(N-1)لانون المضروب  : العملٌات ت-

 (:الشٌفرة المزٌفة)كتابة خوارزمٌة الحل  .2

 البداٌة1.

 Nأدخل لٌمة العدد 2.

 ..و إال تابع  2فاذهب إلى الخطوة  N < 1إذا كان 3.

 i =1و لٌمة للعداد  fact = 1ضع لٌمة ابتدائٌة للناتج 4.

 8و إال فاذهب إلى الخطوة  6فاذهب إلى الخطوة  i <= Nإذا كان العداد 5.

  fact := fact * iحساب مضروب العدد  6.

 5و اذهب إلى الخطوة  i := i + 1أضف واحد للعداد 7.

  factاطبع لٌمة 8.

 النهاٌة9.
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 مخطط التدفقً ال. 3

N 

fact 

N < 1 

START 

END 

YES 

NO 

30 

fact  = 1 ,  i  = 1 

fact = fact * i 

i  = i + 1 

i <= N 

YES 

NO 



إذا كانت عالمة الطالب أكبر أو  Passاكتب خوارزمٌة لطباعة كلمة ناجح  :6مثال 

 و ارسم المخطط التدفقً لخوارزمٌة الحل Failedأو راسب  60ٌساوي 

 تحدٌد عناصر المسألة. 1

 “Failed”أو “ Pass”طباعة عبارة : المخرجات أ-

 (A)عالمة الطالب ونرمز له بالرمز : المدخالت ب-

 Failedو إال فاطبع  Passاطبع  A>=60اذا كانت عالمة الطالب : العملٌات   -ت

 (:الشٌفرة المزٌفة)كتابة خوارزمٌة الحل . 2

 البداٌة1.

 Aأدخل عالمة الطالب 2.

 4انتمل إلى الخطوة  A>=60اذا كانت عالمة الطالب 3.

 5و إال انتمل إلى الخطوة       

 “Pass”اطبع عبارة .   4

 “Failed”اطبع عبارة 5.

 النهاٌة6.
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 مخطط التدفقي ال. 3

A 

“Failed” “Pass” 

YES NO A>=60 

START 

END 
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 Algorithmالخوارزمٌة تمٌٌم 

بعد االنتهاء من كتابة خوارزمٌة لمسألة معٌنة والتحمك من صحتها، تأتً الخطوة الالحمة •

أداء هذه الخوارزمٌة بشكل عام، و تمٌٌم أداء الخوارزمٌة هو دراسة تعمٌد  تقٌٌموهً 

و ٌمكن إٌجاد الزمن الالزم لتنفٌذ خوارزمٌة معٌنة . الخوارزمٌة أي الزمن الالزم لتنفٌذها

 :بطرٌمتٌن

 تشغٌل عداد زمنً لمٌاس الزمن المستغرق :التحلٌل التجرٌب1ً.

  T(n)ٌُعبّر عن زمن تنفٌذ خوارزمٌة كدالة لحجم الدخل فٌرمز بـ  :التحلٌل النظري2.

 . nللزمن المستغرق لتنفٌذ خوارزمٌة معٌنة بالنسبة ألي دخل من الحجم 
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 Complexity of an Algorithmتعمٌد الخوارزمٌة 

بشكل عام من أجل حل مشكلة ما، بإمكاننا أن نجد أكثر من خوارزمٌة واحدة للحل المنشود، و السؤال •

 Efficientالذي ٌطرح نفسه ما الذي ٌجعل خوارزمٌة أفضل من األخرى؟ ماذا نعنً بخوارزمٌة فعّالة 

Algorithm؟ 

فً الوالع، السؤال هو لم نحن بحاجة إلٌجاد أفضل وأكثر الخوارزمٌات فعالٌةً بما أن الحاسبات تصبح •

 أسرع فأسرع ؟

 CPU على أن عدد الترانزستورات فً وحد المعالجة المركزٌة  Moore’s  lowٌنص لانون مور )•

ً  18ٌتضاعف كل   .  شهراً، أي أنًّ أداء الكومبٌوتر ٌتضاعف أٌضا

ٌمصد بمفهوم دراسة الخوارزمٌات هو دراسـة ما تحتاجه هذه الخوارزمٌات من ولت و مساحة تخزٌن •

  Complexity of Algorithmsو ٌعرف هذا العلم باسم , للوصول للحل

 (ٌعتمد على عدد خطوات)الولت  1.

 (ٌعتمد على عدد المعلومات التً نحتاج لتخزٌنها فً الذاكرة العشوائٌة)مساحة تخزٌن  2.

فنحن نحتاج  لحساب عدد العناصر التً نحتاج , إذا أردنا تخزٌن عنصر جدٌد فً المصفوفة: فمثـال

 .لنحسب الولت و المساحة, لتحرٌكها باإلضافة لعملٌة التخزٌن

 :و هً موضحة بالشكل التالً, هنان ممادٌر عامة لمدى تعمٌد الولت المستخدم•
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 الخوارزمٌةمخطط ٌوضح درجة تعمٌد 

 Complexity of an Algorithm 

n 

log n 

exp (n) 

 nعدد العملٌات 

 درجة التعقٌد
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 Complexity of an Algorithmتعمٌد الخوارزمٌة 

ممارنة بعدد ( الخوارزمٌة)بأنه الولت الالزم لتنفٌذ البرنامج  Time complexityو ٌعرف   •

 (.مثال عدد عناصر المصفوفة)المدخالت 

 .بأنها مساحة التخزٌن الالزمة لتنفٌذ البرنامج ممارنة بعدد المدخالت Space complexityو ٌعرف •

أو   O(n)فستجد أنَّ درجة تعمٌد الخوارزمٌـة تماس بما ٌعرف بـ , و طالما أنها مرتبطـة بالمدخالت•

Big o notation   َّعلما بأنn و كلما للة لٌمة , هنا ٌمصد بها عدد مرات المعالجة أو التخزٌنn  كلما

 .كانت هذه الخوارزمٌـة أفضل من حٌث الولت و التخزٌن

إذا كان البرنامج سٌنفذ عدداً للٌالً . نالحظ أٌضاً أن تحمٌك أحد الشرطٌن فً مسألة ما ٌنفً الشرط اآلخر•

من المرات فالنمطة األولى أهم، وإذا كان سٌنفذ عدداً كبٌراً من المرات فالنمطة الثانٌة أهم، فالمسألة 

 .أصبحت متعلمة بالمستخدم
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 Complexity of an Algorithmتعمٌد الخوارزمٌة 

ال ٌمكن ( على الرغم من أهمٌة أخذهما بعٌن االعتبار عند تطوٌر البرمجٌات)النمطتان السابمتان •

 . Complexityاعتبارهما معٌاراً لفعالٌة الخوارزمٌة، ومن هنا نظهر أهمٌة فكرة التعمٌد 

 :حاول أن تنفذ الخوارزمٌتٌن التالٌتٌن على جهازن

 ; sum = n * ( n + 1 ) / 2:           األولى •

  ;for ( int i= 1; i<= n ; i++ )  sum = sum + i:          الثانٌة•

كالهما سهل التنفٌذ وال (. 1تحلٌل رٌاضً . )nإلى  1إنَّ كال الخوارزمٌتٌن تمومان بجمع األعداد من  

 .ٌستهلن الكثٌر من موارد النظام

 (.الفرق موجود لكنه غٌر محسوس)ال نالحظ فرلاً فً زمن التنفٌذ  nمن أجل لٌم صغٌرة لـ •

عندها سنالحظ أن الثانٌة ستستهلن ولتاً أطول من األولى  n = 10000000لكن إذا جعلنا لٌمة  •

 .مهما كان الجهاز أو لغة البرمجة المستخدمٌن

تنفذ عملٌات ألل من  nبعد أن ندرس التعمٌد سنالحظ أن الخوارزمٌة األولى من أجل لٌمة معٌنة ل •

تلن التً تنفذها الثانٌة مما ٌجعل زمن تنفٌذها ألل وبالتالً تعمٌدها الزمنً أصغر مما ٌجعلها أكثر 

وهذا هو المعٌار الذي نبحث . فالخوارزمٌة ذات التعمٌد الزمنً األصغر هً األكثر فعالٌة. فعالٌة

 .عنه
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