د .محمود الديكي
لسى انهغح انعشتٛح  /خايعح آل انثٛد ،األسدٌ

توصيف مركب العدد العربي للحاسب اآللي.
ذمذٚى:
ٚعذ يشكة انعذد ف ٙانهغح انعشتٛح (يعذٔد < عذد  /عذد < يعذٔد) يٍ أكثش انًشكثاخ شٕٛعا ً ف ٙاالسرعًال ،إٌ عهٗ
يسرٕٖ األداء انفظٛح أٔ انًسرٕٖ انعائ ،ٙيع رنك فإٌ ضٕاتطّ ٔلٕاعذِ يٍ أكثش انمٕاعذ ذشعثا ً ٔذعمٛذاً .سٕاء عهٗ
يسرٕٖ انشذثح ٔانرضاو أو عهٗ يسرٕٖ انًطاتمح ف ٙاندُس أٔ اإلعشاب .غٛش أٌ لٕاعذِ يضثٕطح ضثطا ً سٚاضٛا ً يحكًاً،
ٔيٍ ُْا فإٌ حسٍ ٔطف ضٕاتطّ نهُاطم ٍٛتانعشتٛح ٔطانثٓٛا يٍ انُاطم ٍٛتغٛشْا ثى ذٕطٛف ضٕاتظ انعذد نهحاسة اٜنٙ
يٍ أٔنٕٚاخ انثحث انهساَ ٙف ٙانهغح انعشتٛح.
أْذاف انذساسح:
 -1ذٓذف ْزِ انذساسح إنٗ انخهٕص إنٗ ذٕطٛف نًشكة انعذد ف ٙانهغح انعشتٛح ذٕطٛفا ً دلٛما ً نهحاسة اٜن.ٙ
 -2إَشاء ذطثٛك حاسٕت ٙنضثظ يشكة انعذد طشفا ً ٔذشكٛثا ً َٔحٕاً ٔأثشاً إعشاتٛا ً حٛثًا ٚشد ف ٙانُظٕص انًكرٕتح.
يسٕغاخ انذساسح:
 -1كثشج األخطاء انر ٙال ُٚدٕ يُٓا يرخظض ٔغٛش يرخظض ف ٙانهغح انعشتٛح.
 -2نٛس يٍ ذطثك حاسٕت ٙنضثظ يشكة انعذد ف ٙانعشتٛح.
ٚ -3عذ إعذاد ذطثٛك حاسٕت ٙنًشكة انعذد ًَٕرخا ً ًٚكٍ أٌ ذثُٗ عهًَ ّٛارج نًشكثاخ أخشٖ.
يُٓدٛح انذساسح:
ذرثع انذساسح انًُٓح انٕطف ٙنٕالع اسرعًال يشكة انعذد ف ٙانهغح انعشتٛح ٔال ٚهرفد نفهسفح إٚشاد يشكة انعذد تٓزِ انطشٚمح
أٔ ذهك ٔٚعرًذ انشائع انًُرشش تعٛذاً عٍ انخالفاخ انُحٕٚح ٔانردٕٚزاخ ٔانرأٔٚالخٔ ،انثاحث ٚفشق فْ ٙزِ انذساسح تٍٛ
يفٕٓي ٙانٕطف ٔانرٕطٛف.
انذساساخ انساتمح:
نٛس ثًح دساساخ أٔ ذطثٛماخ نغٕٚح حاسٕتٛح ذُأند يشكة انعذد ذٕطٛفاً ،غٛش أٌ يظُفاخ انُحٕ انعشت ٙحافهح تانحذٚث
عٍ انعذد ٔانًعذٔد ٔكزا دساساخ كثٛشج ذُأند يشكة انعذد سذثح ٔإعشاتاً ،أيا ف ٙيدال انرطثٛماخ انحاسٕتٛح فهٛس ثًح
سٕٖ انًذلك انُحٕ٘ نهرشاكٛة انعشتٛح ْٕٔ ،ذطثٛك فاشم إنٗ دسخح كثٛشجٔ ،رنك نظعٕتح انًطهة انز٘ ٚشاد ذحمٛمّ.
ْٛكهٛح انذساسح:
أٔالً :ذًٓٛذ ٚرُأل ف ّٛانثاحث تعض انًفاْٛى ٔانًحذداخ انرٚ ٙعشضٓا ف ٙانذساسح.
ثاَٛا ً :انرٕطٛف انهغٕ٘ ألًَاط يشكة انعذد ف ٙانعشتٛح:.
ثانثا ً :انثشيدٛح انًثُٛح عهٗ ْزا انرٕطٛف.
ساتعا ً :انُرائح.
راجياً أن أمتكن من إجراء البحث يف الوقت املتاح للدراسة متمنياً للهيئة املنظمة وللجنة التحضريية كل التوفيق.

