Error Detection & Correction

Card Flip Magic

الفكسة ألاطاطُت:
غىض جسؼًٍ البُاهاث غلى ؤخض ؤصواث الخسؼًٍ في الحاؾب آلالي واألكغاص الػىبُت وألاكغاص الطلبت واإلاغهت
وغحرَا ,وغىض هلل البُاهاث مً حهاػ خاؾب إلى حهاػ آزغ  ,مً اإلافترع ؤن جيخلل البُاهاث بشيل ؾلُم بضن ؤي
زلل ,ولىً في بػؼ ألاخُان ًدضر جلف في البُاهاث ؤو حغُحر ؤو غُاع لها صون كطض.
اكدشاف ألاخعاء وجصحُحها ):(Error Detection & Correction
َى اللضعة غلى اهدشاف ألازؿاء في البُاهاث اإلاغؾلت ؤو اإلاسؼهت وجصحُدها بئغاصة بىاء البُاهاث ألاضلُت  .وَػخمض
طلً غلى شيل مً ؤشياٌ الترمحز  ,وؤبؿـ ؾغٍلت إلًجاص ألازؿاء هي إغافت " بذ  "Bitواخض ٌؿمى " بذ
الخيافؤ" ) (parity bitوَىالً ؾغٍلت ؤزغي حؿمى بفدظ اإلاجمىع )ٌ . (Checksumؿخسضم َظا اليشاؽ بػؼ
الخضع وألالػاب السحغٍت لخىغُذ جلً الؿغق واهدشاف هُفُت جلف البُاهاث وجصحُدها.
أهداف اليشاط:
 ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم اهدشاف ألازؿاء وجصحُدها.
 ؤن جخػغف الؿالبت غلى ؾغٍلت بذ الخيافؤ.
 ؤن حػض الؿالبت البؿاكاث اهدشافها بذ الخيافؤ.
 ؤن حؿخسضم الؿالبت ألاغضاص الؼوحُت والفغصًت.
 ؤن جدؿب الؿالبت عكم جضكُم اإلاجمىع.
مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت :
 مهاعة الػض )(Counting

 اؾخسضام ألاغضاص الؼوحُت والفغصًت

( )Recognition of odd and even numbers

املىاد املعلىبت :
 ول ؾالبخحن ٌػؿى لهم 36 :بؿاكت مغىاؾِؿُت ملىهت مً حهخحن ,ؾبىعة مػضهُت.
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) (The Magic Trick

لشغح وجىغُذ ؤفػل ؾىف هدخاج إلى مجمىغت هبحرة مً البؿاكاث اإلاغىاؾِؿُت اإلالىهت طاث وحهحن.
 .1هلىم بازخُاع ؾالبت مً الؿالباث لخػؼ البؿاكاث غلى اللىح اإلاػضوي بشيل مغبؼ (  ) 5 × 5مؼ ظهىع
غشىاةي للىحهحن اإلاغىاؾِؿيين.

 .2جغجب البؿاكاث بمغاغاة وجىد عدد شوجي لىال مً الىحهحن في ول ضف وغمىص.
 .3هلىم بئغافت ضف ؾاصؽ " ختى جيىن اللػبت ؤهثر حػلُضا" فخطبذ ( .( 5 × 6

 .4جلىم ؾالبت بللب بؿاكت واخضة فلـ بِىما جلىم اإلاػلمت بئغماع غُىيها وحؿمى البؿاكت ؤلاغافُت
( بؿاكت الخيافؤ) ؤو ( بذ الخيافؤ) .

الصف أو العمىد الري ًحخىي على البعاكت املللىبت أصبح آلان ًخكىن مً عدد فسدي
إذن  ..وهكرا ًحدد الصف أو العمىد الري حدر فُه الخغُير
وبظلً مً الؿهل مػغفت اإلاػلمت ؤي ضف ؤو غمىص جم فُه الخغُحر .
 .5جىغع الؿالباث هفـ الخمغًٍ مؼ بػػهً.
ً .6مىً اؾخسضام هفـ الخضغت لىً مؼ ألاغضاص الفغصًت بضٌ الؼوحُت.
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َى غباعة غً عكم ًخم جسؼٍىه في ملف لُػمل هىىع مً الحماًت  ,وَى مً ؾغق اهدشاف ألازؿاء وجصحُدها
ًلىم بمىؼ الخػضًل و ؤًػا الخإهض مً صحت اإلالف و غضم خضور جلف فُه .
جدخىي اإلاىخجاث اإلاىخبُت واإلاىاص الطىاغُت حمُػها غلى ) (Checksumللخإهض مً صحتها و ًخم خؿاب
) (Checksumللملف وله ؤو لجؼء مىه بؿغٍلت بؿُؿت حضا ...
ؤي ملف ميىن مً باًخاث ) (bytesؤو كُم وهي كُم عمؼٍت عٍاغُت ؤو خؿابُت حؿمى  ISPNو لحؿاب
) (Checksumلها هلىم ببؿاؾت بجمؼ كُم َظٍ الباًخاث هما في اإلاثاٌ الخالي.

هالخظ وحىص مثل َظا الغكم غلى ؤغلب اإلاىخجاث مً هخب
ؤو ملبىؾاث ؤو مىاص غظابُت  ,للخإهض مً صحت اإلالف ؤو
اإلاىخج هلىم بفدظ اإلاجمىع ) (checksumله هلىم بئجباع
الخؿىاث الخالُت:

 .1هػغب الخاهت ألاولى في ) (10والثاهُت في )(9والثالثت في ) (8وَىظا ختى هطل لغكم ) (2وهلىم بجمؼ
الىىاجج.
ISBN 0-13-911991-4
)(0 × 10) + (1 × 9) + (3 × 8) + (9 × 7) + (1 × 6
)+(1 × 5) + (9 × 4) + (9 × 3) + (1 × 2
=
172

 .2هلؿم الىاجج غلى ) (11وهىحض الباقي.
172 ÷ 11 = 15 remainder 7

 .3إطا وان الباقي =ضفغ إطن ) =(checksumضفغ  ,ماغضا طلً :
هلىم بؿغح الباقي مً ) (11للحطىٌ غلى )(checksum
11 – 7 = 4

اهنغي إلى الخاهت ألازحرة مً عكم  ISBNهالخظ ؤهه هفـ الىاجج لضًىا  ,وَى عكم ) (checksumوبظلً
كمىا بالخإهض مً غضم وحىص ألازؿاء.
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