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Twenty Guesses Information Theory

 

: الفكسة ألاطاطُت

 ضفدت غلى ؾبُل 1000ًىضح َظا اليشاؽ هُفُت جلضًغ وجسمحن همُت اإلاػلىماث اإلاسؼهت في هخاب ميىن مً 

ل َىان ازخالف في الحجم بُنها وبحن همُت اإلاػلىماث اإلاىحىصة في عواًت ؤو كطت ؤو صلُل الهاجف؟, اإلاثاٌ  .َو

إذا اطخععىا جخمين وجلدًس كمُت املعلىماث بالخالي طىف وظخعُع جلدًس مدي حجم املظاحت التي هحخاجها 

ً هره املعلىماث فيها  .لخخٍص

 :أهداف اليشاط

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم شجغة اللغاع. 

 ت اإلاػلىماث  ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم هنٍغ

 ؤن جلاعن الؿالبت بحن ألاعكام ومضاَا. 

 ؤن حؿخيخج الؿالبت خل اإلاؿإلت. 

 ؤن جؿغح الؿالبت ألاؾئلت. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

  ملاعهت ألاعكام ومضاَا(Comparing numbers and working with ranges of numbers)    

  الاؾخيخاج(Deduction). 

  ؾغح ألاؾئلت(Asking questions) . 

 :املىاد املعلىبت 

 يُت  .وعكت غمل الخسمُىاث الػشٍغ

 وعكت غمل ؤشجاع اللغاع. 
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(Twenty Guesses ) 

 

 : أطئلت للمىاكشت

 ما هي اإلاػلىماث؟ 

  هُف ًمىىىا كُاؽ همُت اإلاػلىماث اإلاىحىصة في هخاب ما؟َل ٌػخمض غلى غضص

 الطفداث ؤم غضص اليلماث؟

 َل جسخلف همُت اإلاػلىماث في هخاب غً غحٍر مً الىخب؟ 

 هُف جخػاملي مؼ الىخاب اإلامل ؤو الغحر مهم؟ 

غلماء الحاؾب آلالي كامىا غىض صعاؾتهم بلُاؽ اإلاػلىماث في هخاب ؤو في عؾالت ما هالمُت ؤم هخابُت بملضاع 

 .اإلافاحإة والاؾخغغاب منها

 :مثاٌ

 .ؤها اطَب ول ًىم إلى اإلاضعؾت: إطا كالذ ؾالبت

 ..إطن ال جىحض ؤي مػلىماث حضًضة.. لم وشػغ بغغابت في طلً.. غىض ؾمػاها للجملت الؿابلت 

 .ؤها اطَب ول ًىم إلى اإلاضعؾت بؿابغة َُلىهبتر : لىً إطا كالذ

لت طَابها  ظا ًخؿلب  الخسمحن مً كبل اإلاؿخمؼ  غً ؾٍغ غىض ؾماغىا للجملت الثاهُت وشػغ بخعجب واؾخغغاب َو

 .لحاحخه إلى مػلىماث ؤهثر , وما ألاؾباب , وإلااطا, بالهُلىهبتر 

 .إذا ًخم كُاض كمُت املعلىماث التي جحىي السطالت الىصُت أو الكالمُت بمدي طهىلت أو صعىبت جخمُنها
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1(Twenty Guesses ) 

حػخمض إحابتهم غلُه ؾغخهم غشغون ؾؤالا , َظا اليشاؽ غباعة غً ؾؤاٌ عبِس ي واخض ًخم ؾغخه للؿالباث

 .ؤكل فإهثر مً طلً  خؿب ؾهىلت ؤو ضػىبت الؿؤاٌ ألاؾاس ي مػخمضة غلى الخسمحن

:اكتراحاث للظؤال الري طِخم ظسحه للعالباث

  100 و 1اوحضي غضص صحُذ بحن. 

  1000 و 1ؤوحضي غضص صحُذ بحن. 

  1000,000 و 1ؤوحضي غضص صحُذ بحن. 

 حظاب عدد ألاطئلت امللترحت بالخخمين مً كبل العالباث الطخيخاج حل الظؤال السئِس ي

 ٌعخبر ملُاطا للُمت املعلىماث

 .100و 1كىمي بئًجاد عدد صحُح بين / ض

 .جحخاج العالبت إلى إجباع  إطتراجُجُت لخخمين العدد املعلىب

 . ؟   وعم 50هل العدد اكل مً  .1

 . ؟ ال 25هل العدد اكل مً  .2

 . ؟ ال37هل العدد اكل مً  .3

 . ؟ وعم43هل العدد أكل مً  .4

 . ؟ ال40هل العدد اكل مً  .5

 .؟ ال41هل العدد اكل مً  .6

 . ؟ وعم42إذن هل ًكىن العدد 
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2(Decision Trees )

 ( Decision Trees) شجسة اللسازاث

يُت, جمثُل بُاوي لػملُت اللغاع  ً ؾغح ألاؾئلت الػشٍغ ً شبُه بخمٍغ ولىً َىا لً هلىم بؿغح ألاؾئلت , َظا الخمٍغ

 . (Decision Trees) اللغاع   ؤو مسؿـ ٌؿمى بصجغة (Chart)بل باؾخسضام ماٌؿمى ب 

  باطخخدام شجسة اللساز  7 و 0أوجدي عدد صحُح مابين  . 

   (X)هغمؼ للػضص الصحُذ اإلاغاص إًجاصٍ ب 

 

 

 

 

 

 

  باطخخدام شجسة اللساز 9 و 0أوجدي عدد صحُح مابين  . 
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