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  مقدمة
       
ة                   في حقل علوم الحاسب         ا باستخدام عدد من الطرق المختلف ات، يمكن في الغالب حل مسألة م

يا في               . بعضها يكون أآفأ من االخر     ات اساس ل الخوارزمي لهذا السبب يعد موضوع تصميم وتحلي
ل ذا الحق اء. ه ض العلم ى ان بع فحت ى تعري وا ال ة   ذهب وم دراس ا عل بات بانه وم الحاس  عل

ادا                  ، وهذا ليس بالشيء الغريب     الخوارزميات وم الحاسبات اعتم اد آل مجال  في عل سبب اعتم  ب
ة   ات فعال صميم خوارزمي ى ت را عل رة    .  آبي ات مباش ات اال تطبيق شغيل او المؤلف ة الت ا انظم وم

  .لخوارزميات خاصة االغراض
 

ؤدي     ) خطوات الحل (   هي مجموعة محددة من التعليمات         /الخوارزمية ى التي ت ة     إل  انجاز مهم
  -:ر فيها الشروط التالية معينة ويجب ان تتواف

  
  .  من القيمأآثر أو صفر - :(Inputs)المدخالت  -١
 .األقل قيمة واحدة على - :(Outputs)المخرجات  -٢
يجب ان   ( آل خطوة فيها واضحة المعاني وغير غامضة          - :(Definiteness)الوضوح   -٣

 ) تفهم من قبل الناس جميعا
   عبارة غير ألنهاير مسموح بها في الخوارزمية  غ"Add 6 or 7 to x"العبارة   /مثال           

  .واضحة                    
  . آل خطوات الخوارزمية يمكن حلها في فترة زمنية محددة- :(Finiteness)المحدودية  -٤

  يسمح بها  الأنغير محددة ويجب "   بدقة آاملة٣ على ١٠قسم الرقم  " العبارة  /مثال           
  . داخل الخوارزمية                  

 . ممكنة الحل اولية آل خطوة- :(Effectiveness)المحلولية  -٥
  
  

  الفرق بين الخوارزمية والبرنامج
      
امج       في النظرية االحتسابية          ة والبرن وفر       . هناك فرق بين الخوارزمي ة يجب ت  ففي الخوارزمي

ة مع    (ها بطرق عديدة الشروط الخمسة ويمكن وصف  ة طبيعي ى  دالتأآي لغ ة    عل  شرط الوضوح، لغ
ة  سيابية (pseudocode)خواريزمي ات ان امج  ) . (flowcharts)، مخطط ي البرن ن ف ا يمك بينم

  .حاسوبالويوصف البرنامج بلغة ) مثال نظام التشغيل(عدم تحقق الشرط الرابع 
  
  ).طريقة لتنظيم البيانات(هيكل بياني+ خوارزمية  =البرنامج  / مالحظة 

 ١



  امجخطوات تطوير البر
  

  :   تمر عملية تطوير البرامج بخمس خطوات رئيسية
ات   -١ يف المتطلب د  : (Requirements Specification)توص م(تحدي دخالت ) فه الم

  والمخرجات
صميم  -٢ اني       : (Design)الت ان بي ل آي ى آ ق عل ي تطب سية الت ات الرئي د العملي تحدي

 .وافتراض وجود اجهزة معالجة لتنفيذ هذه العمليات
ل  -٣ س     : (Analysis)التحلي ل نف وفرة لح ات المت ين الخوارزمي لة ب سألةالمفاض ا الم  تبع

 .أفضلهاالختيار ) ، تعقيدات الخزنتعقيدات الوقت( عليها  مفاضلة متفقسلمقايي
ز  -٤ سين وترمي ل    : (Refinement & coding)تح د التمثي تم تحدي وة ي ذه الخط ي ه ف

ة            لكل عملية على   إجراءاتالبياني لكل آيان ثم آتابة       سخة متكامل وين ن ات وتك ك الكيان  تل
 .للبرنامج

 -: هذه الخطوة ثالث جوانب مختلفة تتضمن : (Verification)التحقق من الصالحية  -٥
صحة    ) أ ى ال ة عل ات  -(Proving):البرهن ب إثب حيح  انيج امج ص ل   البرن قب

  . حيث يتم استخدام طرق معينة للبرهنة على الصحةه،استخدام
امج حيث         - :(Testing)االختبار   ) ب  هي عملية توليد نماذج بيانية يعمل عليها البرن

 . في البرنامجأخطاء على وجود إشارة إعطاء الهدف منها هو إن
   في األخطاء هي عملية تحديد مواقع - :(Debugging) األخطاءتشخيص )  جـ              

  .اءاألخطالبرنامج وتصحيح االيعازات التي سببت تلك                     
  
  

   )Algorithms Analysis(تحليل الخوارزميات 
     

ات يم الخوارزمية ومقارنتها مع     ييقصد بالتحليل هنا تق           حيث يوجد مقياسان مرتبطان         األخري
  -: الخوارزمية هما بانجازيهمباشرة 

  
امج   : (Space Complexity)تعقيدات الخزن   ) أ هي آمية الذاآرة التي يتطلبها تشغيل البرن

  -: حيث يعتمد هذا الخزن على جزئين ، اآتمالهحتى
زء    -١ ذا الج ل ه ث يمث ات، حي دخالت والمخرج ستقل عن خصائص الم ت م زء ثاب ج

   .(Code space)الخزن الخاص بالتعليمات 
د              يتألفجزء متغير    -٢ ذي يعتم ة وال رات المرآب  من الخزن الذي يتطلبه البرنامج للمتغي

ستخدم         إلى افةإض المراد حله    المسألةحجمها على مثال      الخزن الخاص بالمكدس الم
دات الخزن     (Recursion)في التداخل    امج  S(P) وعليه يمكن صياغة تعقي  P للبرن

 -:آالتالي
 
S(P)=Const. + SP (   خصائص المثال(
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  Java Virtual Machine(JVM)للبرنامج في  صورة الذاآرة                                  
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  االسباب الداعية الى االهتمام بحساب تعقيدات الخزن للبرنامج

  
ستعملين   -١ دد الم ام حاسب متع ى نظ ذه عل راد تنفي امج ي ان البرن د (Multi-user)اذا آ ، ق

  .يكون علينا في هذه الحالة تحديد آمية الذاآرة المراد تخصيصها للبرنامج
ذ   ذاآرة آانت هناكإذا نظام حاسوبي معرفة فيما أليرغوب سلفا يكون من الم   -٢  آافية لتنفي

 .البرنامج
سأ     -٣ ك الم ة              قد تمتل ات خزن مختلف ة بمتطلب ول الممكن د من الحل ار    ،لة العدي  األفضل  االختي

 .يكون للحل الذي يعطي متطلبات خزن اقل
 .ن خالل البرنامج م يمكن حلهايمكن استعمال تعقيدات الخزن لتخمين حجم اآبر مسألة -٤

  
شغيل        : (Time Complexity)تعقيدات الوقت  ) ب ا ت ة الوقت التي يتطلبه امج هي آمي  البرن

أليف  من حاصل جمع وقتي         ويتألف اآتمالهحتى   امج     (Compilation) الت شغيل البرن    وت
(Running) ويمكن صياغته آالتالي :-   

T(P)=Const. + TP ( خصائص المثال (  
 

  ى االهتمام بحساب تعقيدات الوقت للبرنامجاالسباب الداعية ال
  

  على آمية الوقت التي أعلى الحاسبات تطلب من المستعمل توفير حد أنظمةبعض  -١
  . من دائرة التنفيذإخراجه هذا الحد يتم إلىيحتاجها البرنامج للتنفيذ وحالما يصل البرنامج     
 .قت حقيقي مرضيقد يكون على البرنامج الذي يتم تطويره توفير استجابات و -٢
 بصورة مبدئية على اختالفلة ما فان القرار يعتمد إذا آان هناك عدة بدائل لحل مسأ -٣
  . المتوقع بين تلك الحلولاألداء    

     

 ٣


