المحاور األساسية
لمدرسي المعلوماتية
المعتمدة من اللجنة العلمية المركزية للتدريب تمهيداً للمشاركة في األولمبياد العلمي السوري
ّ
لعام 4102 -4102
( مادة المعلوماتية )
 .1بنى المعطيات :يدور ىذا ادلوضوع حول دراسة بىن ادلعطيات بكافة أنواعها ودراسة فعاليتها من كافة اجلهات حيث أن اخلوارزمية الفعالة ىي اخلوارزمية اليت
تستخدم بنية ادلعطيات ادلناسبة ميكن يف ىذا البحث الرتكيز على:
.a
.b
.c

بىن ادلعطيات اخلطية
بىن ادلعطيات ادلركبة والشجرية
بىن ادلعطيات األخرى.

 .2خوارزميات الفرز:يتم الرتكيز قي ىذا البحث على خوارزميات البحث والفرز وتغقيد كل منها كما يتم الرتكيز على تطبيقها بررلياً.
 .3الحساب والجبر :ال ميكن للمشارك أن يكتب خوارزميات جيدة دون معرفة جيدة بالرياضيات كما أن العديد من ادلسائل ستكون ذات طبيعة رياضية حبتة
أوأهنا حباجة إىل خربة رياضية معينة ،يتم الرتكيز يف ىذا البحث على ىذه النقطة.
 .4المسائل الهندسية :تعتمد العديد من اخلوارزميات على نظرية األشعة ونظريات اذلندسة الرياضية مثل مسائل ادلغلف احملدب كمثال ،يتم الرتكيز يف ىذا
البحث حول ىذه النقطة متاماً حيث جيب طرح عدد كبري من األمثلة.

 .5نظرية األعداد :على الرغم من أن ىذا البحث مكرر من منهاج الفئتني األوىل والثانية إال أنو يشكل أساساً ىاماً للكثري من األحباث األخرى حيث جيب
مناقشة أمور علم احلساب الرياضي وادلسائل اليت ميكن طرحها يف ىذا اجملال جبدية واىتمام.

 .6التراجعية :وتعد من أىم األحباث يف اخلوارزميات حيث أهنا األساس حلل العديد من ادلسائل الربرلية ،جيب أيضاً ىنا الرتكيز على طرق األمثلة والتحسني .
 .7نظرية البيان :ىنا سنتطرق لعرض التعريف األساسي للبيان وطرق متثيلو وخوارزميات التجوال بداخلو ،كما جيب ربط ىذا البحث بالبحث السابق.

 .8البرمجة الديناميكية :وىذا البحث يعد من أىم األحباث حيث جيب الرتكيز على مفهوم ادلقايضة بني حجوم التخزين وسرعة التنفيذ ،جيب طرح العديد من
األمثلة وادلسائل ومقارنة تعقيد حلول ىذه ادلسائل باستخدام الربرلة الديناميكية وباستخدام الربرلة التقليدية.
 .9الهندسة والشبكات ونظم الحسابات الهندسية :يركز ىذا البحث على دراسة األسس الرياضية اذلندسية للعديد من ادلسائل اليت حتمل صيغة ىندسية.

التدريب والمسائل:
o
o
o
o
o
o

طرق فهم ادلسائل وحتليلها.
طرق اختيار اخلوارزميات وبىن ادلعطيات ادلناسبة.
كيفية نقل األفكار إىل رماو بأقل كلفة ممكنة.
كيفية معاجلة احلاالت اخلاصة واحلدية.
طرق تتبع األخطاء واكتشافها وحلها.
طرق اكتشاف الثغرات واختبار احلل.

لغة البرمجة:
على الرغم من أن اللغات ادلدعومة يف األودلبياد الدويل ىي  Pascalو  C++إال أن ادلنهاج ادلتبع يف األودلبياد السوري حيدد لغة  C++كلغة بررلة.
حتوي لغة  C++جزأين أساسني:
 oالربرلة اإلجرائية.
 oالربرلة غرضية التوجو
نركز يف مسائل األودلبياد على اجلزء األول هنمل اجلزء الثاين حيث نتناول ادلوضوعات التالية:
 oادلتحوالت واحللقات.
 oاإلجرائيات والتوابع.
 oادلؤشرات وادلصفوفات.
 oاألمناط ادلعرفة من قبل ادلستخدم.
 oادلكتبات القياسية.
ويشكل البحث األخري موضوعاً ىاماً جداً حيث أن ذلذا البحث أمهية يف استخدام خوارزميات فعالة جاىزة دون احلاجة إىل إعادة كتابتها ،ودون احلاجة إىل
كتابة بىن معطيات منجزة سابقاً.

