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؟ AIما هو الذكاء االصطناعي1.

هل األلعاب االلكترونية ذكية بالفعل؟2.

كيف تجعل اللعبة قادرة على التعلم الذاتي؟3.

مشاكل و تحديات الذكاء االصطناعي في صناعة األلعاب4.

لعابدور الذكاء االصطناعي في الكشف عن التنمر االلكتروني في منصات اال5.

:المحاور



الذكاء االصطناعي لخير البشرية



يتطبيقات الذكاء االصطناع



الذكاء االصطناعي في صناعة األلعاب 
Game AI
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؟ AIهو الذكاء االصطناعيما



علمهماالصطناعيالذكاء❖
حاسوبيةبرامجصناعة

قدرةتحاكي(خوارزميات)
وبؤوالتنالتعلمفياإلنسان

.القراراتخاذ

يةالخوارزمتعليمعلىتعتمد❖
أواألمثلةمنالعديدعلى

.البيانات



خطوات بناء نموذج ذكي

AI Model

تحديد الهدف 
تجميع و معالجة 

البيانات

اختيار و تنفيذ 

الخوارزمية
تقييم األداء



أنواع خوارزميات تعلم اآللة في الذكاء 
االصطناعي

خوارزميات تعلم اآللة

Reinforcement 

Learning

التعلم بالتعزيز

Deep Learning 

التعلم العميق

Unsupervised 

Learning

التعلم الغير موجه

Supervised 

Learning

التعلم الموجه



البيانات المدخلة

سيارة

قطار

طائرة

Supervised Learning
التعلم الموجه

؟
سيارة



البيانات المدخلة Unsupervised Learning
التعلم الغير موجه



Reinforcement Learning
التعلم بالتعزيز

الكمبيوتربيئة اللعبة

الحل المقترح من الخوارزمية

التعزيز
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هل األلعاب االلكترونية 

ذكية؟



:  العناصر األساسية في اللعبة

البيئة

Environment

القواعد   

Rules

النتيجة   

Rewards

الالعب 

الحاسوبي

NPC

االعب البشري

Intelligent Agent

AI Design
خدام تصميم متغير و تفاعلي باست

الحاسوب بدون تدخل بشري 

ناًء على توليد استجابة متغيرة وسريعة ب
معطيات اللعبة 

Player Behaviour Data 
Mining 

دراسة سلوك الالعب
كمل الالع ب ماهي استراتيجية اللعب؟ هل أ
ت اللعبة؟ ماهي المراحل المكتملة؟ كم الوق

المستغرق في كل مرحلة؟



محاولة100أداء اللعبة بعد 



محاولة300أداء اللعبة بعد 



محاولة500أداء اللعبة بعد 



Intelligent Agent مراحل تطور



Intelligent Agentتطور
البحث عن أفضل استراتيجية

Strategic based game

البحث عن أفضل مسار

Pathfinding game



IBM Deep Blue (1997)

بطل العالم في الشطرنج, قاري كاسباروف



AlphaGo By Google DeepMind (2014-2016)



OpenAI Five and Dota 2 Game (2019)



Game Design



Game Design
GameGan Model
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كيف تجعل اللعبة قادرة 

على التعلم الذاتي؟



خطوات تطوير لعبة ذكية

تطوير اللعبة
استخدام خوارزمية

تعليم اآللة
تدريب اللعبة



Reinforcement Learning
التعليم بالتعزيز

النتائج

النموذج المدرب

لةالبيانات المدخ

ةتدريب الخوارزمي

بيانات مدخلة 

البيئة

التعزيزأفضل حل

اختيار 
الخوارزمية

وضع 
الالعب

Agentالالعب 







Intro to Game AI and Deep Reinforcement Learning
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مشاكل و تحديات الذكاء 
االصطناعي في صناعة 

األلعاب



(.training & testing)ما زال استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي محدود في تطوير الخوارزميات فقط •

و ألعاب الطاولة  Strategy Gameاأللعاب المستخدمة حتى االن تنحصر في األلعاب االستراتيجية•
Board Game

كثر من الالعب البشري و بس: الغش في اللعبة• كبريستطيع الكمبيوتر الوصول لمعلومات أ .رعة أ

( Intelligence Explosion)ظاهرة االنفجار الذكي •



-5-
دور الذكاء االصطناعي في
روني الكشف عن التنمر االلكت
في منصات االلعاب



ريقطعنوعدائيةمتكررةبطريقةاآلخرينإيذاءتعمد•
،ةاإللكترونياأللعاباإليميل،)اإلنترنتاستخدام
ثلماالجتماعيالتواصلووسائل،النصيةالرسائل
نموغيرهاشاتسناب,تويتر،انستقراميوتيوب،
.االجتماعيالتواصلوسائل

عليقاتالت,التهديدرسائل:االلكترونيالتنمرأشكال•
عاداالستبأوالنبذ,وأخالقيا  اجتماعيا  الالئقةغير

.اإللكتروني

االلكترونيالتنمر



https://attaa.sa/cyberbullying

.اإللكترونيللتنمرتعرضواالعالمحولالمراهقينواألطفالمن18%•

.رنتاإلنتعلىاللعبأثناءالجسديباإليذاءللتهديدتعرضطفلهمأنذكروااآلباءمن79%•

الشعورويالدراسمستواهمعلىسلباذلكأثراإللكترونيللتنمرتعرضواالذينالطالبمن64%•
.األمانبعدم

نيااللكتروالتنمرفيإحصائيات



بينوتيالصوالكتابيالتنمرعنالكشفاالصطناعيالذكاءتقنياتتستطيع
االجتماعيةالمنصاتفيالالعبين

صاتمنأنإالالمباشرالغيرأوالمباشرالتنمرمنللحدموجهةالجهودأنحينفي
باللغةحدثينالمتبينالصوتيأوالكتابيالتنمرعنالكشفعلىقادرةغيراأللعاب
العربية

نمردور الذكاء االصطناعي في الكشف عن الت



.الهثقف طفلك بالتنمر االلكتروني و أشك•

ب على تقييمات األلعاب واعرف المناساطلع•
قييم منها لطفلك، كما يمكنك التقدم بطلب ت

.األلعاب

.ةمنصة قيم لتقييم األلعاب االلكتروني•

https://values.sa/qayyem/
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 Game AIفيبرامج تدريبية تفاعلية

Kaggle Course Colab Crash Game AI Spinning Up a Pong AI With 
Deep Reinforcement Learning
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