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سیستم های خبره

فصل اول :سیستم های خبره (الگوی هوشمند تصمیم گیری)
ريشه اصلي سيستم هاي خبره يا سيستم هاي مبتني بر دانش ( )KBSبه حوزه مطالعاتي به نام هوش مصنوعي ()AI
برميگردد AI .به عنوان يك حوزه تحقيقي و مطالعاتي از سال  1940آغاز به كار كرد.
هوش مصنوعي قابليتي است براي انجام وظايف و فعاليتهاي رايانه كه همانند انسان نياز به دانش ،دقت ،استدالل ،آموزش،
فهم و قابليتهاي ادراكي دارد.
اساس منطق ماشين مبتن ي بر علم رياضيات بوده است كه افرادي مانند كرت گودل ،آلوتزو چارچ و آلوت ترينگ و ويتهد و
راسل با استفاده از روش هاي فرموله شدهاي در استدالل منطقي به آن پرداخته بودند.
تحقيق اصلي اين افراد بر محاسبه پيش بيني و قياس منطقي متمركز شده است :اين نحوه فرموله كردن نقش مهمي در
سيستم هاي  AIداشته است .ترينگ ماشين ترينگ را ايجاد كرد و نشان داد كه يك پردازشگر عددي ساده ميتواند عالئم را
به خوبي اعداد دستكاري كند و تغيير دهد .آزمون ترينگ براي مقايسه هوش انسان و ماشين به كار ميرود.
درسال  ،1956جان ماكارتي واژه هوش مصنوعي را در كنفرانسي در دانشكده دارتموس آمريكا براي اولين بار به كار برد .از
پيامدهاي توجه به  AIحل مسائل عمومي از اين طريق ،ظهور  KBSو سيستم هاي خبره تجاري بوده است.
پروژه اي به وسيله نول و سايمون انجام گرفت كه الگوريتم حل مسائل يا  GPSناميده مي شد .يك مسأله مشخص  GPSبا
استفاده از اصطالحاتي مانند موقعيت اوليه موجود و موقعيت هدف توصيف ميشود.
سيستم مبتني بر دانش شامل عملگرهايي است كه مشخص ميكنند چه طور يك سيستم از يك وضعيت ميتواند به
وضعيت بعد و نهايتاً به سوي وضعيت هدف پيش رود .براي مثال ،در يك بازي شطرنج عملگرها ،قواعدي هستند كه
مهره هاي مختلف را قادر به تغيير مكان از يك خانه به خانه ديگر مي كنند .فرآيند تفكر در لواي استدالل انساني با روش
هاي عمومي براي حل مسايل انجام مي شود .چنين مسائلي به نام جست و جوي فضاي وضعيت ( )SSSناميده شده است.
 GPSدر حل مسائل مختلف مانند اثبات تئوريهاي رياضي ،محاسبات انتگرال و انواع مختلف معماهاي منطق موفق بوده
است .استراتژي  GPSبه دو دليل با شكست مواجه شد:
 )1گسترش فضاي جست و جو بود ،به طوري كه با كليتر شدن مسائل ،فضاي جست و جو زياد ميشد و سرعت افزايش آن
به حدي بود كه به نام انفجارهاي تركيبي ناميده ميشدند.
 ) 2مشكل بازنمايي بود و با اينكه توصيف و حل مسائل رياضي با اين مدل ها خيلي ساده انجام شد ولي اين كار براي بيان و
حل مسائل روزمره زندگي بسيار مشكل بود.
با خاص كردن مسائل و تمركز بر دانش خاصي كه با مسأله كامالً مرتبط است ،ميتوان فضاي جست و جو را محدودتر كرد.
واترمن ( :) 1986براي ايجاد يك برنامه هوشمند ،آن برنامه بايد با كيفيت باال به نحوي كه دانش خاصي در حوزه آن مسأله و
مرتبط با آن باشد ،طراحي شود .لنات و گاها ( ) 1991اين مورد را به نام اصل دانش ناميدند :اگر يك برنامه بخواهد يك كار
پيچيده را انجام دهد ،بايد پيرامون آن موضوع اطالعات زيادي كسب كرده باشد .درصورت عدم وجود دانش درباره مسأله،
جست و جو و استدالل هم وجود ندارد و اين براي حل مسأله كافي نيست.
اولين فعاليت هاي  KBSدر حوزههاي زندگي واقعي نظير تشخيص بيماريهاي عفوني و پيشبيني منابع طبيعي معدني در
نواحي مختلف جغرافيايي دنيا بود.
در اين زمينه اولين سيستم طراحي شده سيستم  DENDRALبود .كار روي اين سيستم در  1965با حمايت ادوارد
فيگناوم ( )1985انجام شد كه اين سيستم براي ارزيابي و تشخيص ساختارهاي شيميايي مولكولهاي ناشناخته مورد
ا ستفاده قرار گرفت .از آنجايي كه اين سيستم ها نياز به خدمات يك فرد متخصص داشتند ،به نام سيستم هاي خبره شناخته
شدند .آن ها همچنين سيستم هاي مبتني بر دانش يا سيستم هاي دانش ناميده ميشدند ،زيرا در حوزه مشخصي از دانش
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مرتبط با آن حوزه مورد استفاده قرار ميگرفتند و شاخه جديدي از علم نسبتاً پيچيده و جديد هوش مصنوعي هستند كه
دانش و روش هاي استنتاجي را به كار ميبرند ،XCON .اولين سيستم خبره تجاري است.
نام سیستم های خبره

مكان طراحی

شرح حوزه فعالیت سیستم

سال

تجربی
DENDRAL

دانشگاه
آمريكا

MACSYMA

دانشگاه  MITآمريكا

PROSPECTOR

مؤسسه
استانفورد

استانفورد 1965
1968

 كشف ساختارهاي مولكولي با دادن اطالعاتي درباره تركيباتتشكيل دهنده و طيف آن ها
 -حل چندين نوع مسأله رياضي با محاسبات انتگرال

تحقيقات 1974

 كمك به زمين شناسان در استخراج مواد معدني و پيشبينياحتمال وجود منابع در مناطق مشخص

MYCIN

دانشگاه استانفورد

1976

 طراحي يك سيستم پزشكي كامل به طوري كه به پزشكاندر انتخاب آنتي بيوتيك ها براي عفونتهاي شديد كمك كند.

XCON

دانشگاه DEC

1980

 -طراحي ساختار اصلي رايانههاي DEC VAX

در ژاپن يك پروژه  10ساله (نسل پنجم) شروع شد .هدف اين پروژه توسعه رايانههاي نسل پنجم براساس  AIو
پردازشگرهاي موازي بود.
تعداد زيادي از پروژههاي  AIدر عصر حاضر در حال انجام است .مهم ترين آن ها پروژه  CYCاست كه در  1984شروع
شده است CYC .از كلمه  Encyclopedinگرفته شده و در آن تالش شده است كه اطالعات وسيعي از علوم دنياي واقعي
در يك مقياس وسيع ذخيره شود .پروژه فوق در شركت ميكرو الكترونيك و شركت تكنولوژي رايانه ( )MCCدر استراليا و
تگزاس پايه گذاري شده و از مهم ترين و بلندپروازانه ترين پروژههاي  AIمحسوب شده است.
داگ لنات :انگيزه اجراي  CYCبه دليل عدم وجود حس متعارف (حس عمومي) در سيستم هاي خبره نسل اول بود ،عدم
وجود حس متعارف سبب شده بود كه به سيستم هاي خبره آسيب وارد شود.
لنات و گاها ( )1991معتقدند كه حس متعارف آن قدر اهميت دارد كه آن را فرضيه حيات ناميدهاند.
زمينههاي موفق سيستم هاي خبره:
 تشخيص (سيستم )MYCIN طراحي ()NSPP طرح ريزي (سستم )DART پيكره بندي (سيستم )XCON زمانبندي (سيستم )GPSSبعضی از تعاریف سیستم های خبره


سيستم خبره يك سيستم رايانه اي است كه با استفاده از دانش ،حقايق و روش هاي استداللي ،مسائلي را حل
ميكند كه نياز به توانايي افراد خبره دارند.



يك سيستم خبره ،يك سيستم رايانه اي است كه توانايي تصميم گيري يك فرد خبره را تقليد مي كند .اصطالح
تقليد يعني انجام كارهايي كه يك فرد خبره انجام ميدهد و اين امر با شبيه سازي اعمال يك خبره تفاوت زيادي
دارد.



سيستم خبره ،يك برنامه هوش مصنوعي است كه براي حل مسائل و مشكالت مربوط به يك حوزه خاص تهيه
شده باشد.



سيستم خبره يك برنامه رايانه اي است كه با استفاده از دانش و رويهها ،در حل مسائل مشكل ،همانند يك انسان
متخصص و خبره عمل ميكند.



سيستم خبره يك نرم افزار رايانه اي براي تصميم گيري است كه حتي فراتر از مهارت انسان در حوزههاي خاص و
ظريف به يك سطح عملكردي و مقايسهاي دسترسي مييابد.
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يك سيستم خبره استفاده از رايانه به عنوان راهنماي تصميم گيري مشابه حرفهاي خاص در حوزه مشكلي خاص
است.
سيستمي با هدف انتقال خبرگي از يك فرد خبره به رايانه و سپس به ساير افراد مبتدي تعريف ميشود.
سيستم خبره تقليدي از نيروي فكر و مغز انسان كه از طريق آن سعي ميشود رفتار انسان در حل مسائل مشابه
سازي شود.



سيستم خبره به سيستم يا برنامه ي رايانه اي گفته مي شود كه با به كارگيري يك يا چند تكنيك هوش مصنوعي
قادر به انجام فعاليت هايي است كه به طور سنتي توسط دانش و مهارت انسان خبره انجام ميگيرند.



سيستم خبره يك برنامه رايانه اي است كه با استفاده از دانش متخصصين و استدالل ،ميتواند مسائل را حل كند
يا در مورد آن ها راه حلي را توصيه كند.

-



از آن جا كه عده محدودي ميتوانند يك كار تخصصي به خصوص ،مانند تشخيص بيماري را انجام دهند ،اين گونه
كارها مشكل تر از كارهاي روزمره تلقي مي شوند .اين مسائل توسط برنامه هايي به نام سيستم هاي خبره حل
ميشوند.

مزیت های رایانه (در به کارگیری سیستم های خبره)
 -1تخصص رايانه دايمي است.
 -2رايانهها ثبات دارند و در شرايط يكسان و مشخص همان خروجي ها را ارايه مي دهند.
 -3تخصص رايانه قابل انتقال است.
 -4سيستم هاي خبره توانايي ارتقا را دارند.
مزایای انسان
 -1انسان ها خالق هستند و اغلب به آن ها الهام ميشود.
 -2انسان ها معموالً انعطاف پذيرند و به آساني تجربياتشان را با حوزه دانشهاي ديگري تلفيق و سازگار ميكنند.
 -3انسان ها حس متعارف و مشترك دارند.
 -4سيستم هاي خبره توانايي يادگيري را دارند و قادر به انتقال توانايي خود براي مسائل مختلف هستند ولي همين توانايي
در مقابل يادگيري افراد ناچيز است.
مزایای سازمانی
 -1حفظ دانش
 -2توزيع دانش
 -3آموزش
 -4تأثير رقابتي
 -5كاهش هزينه
 -6افزايش بهرهوري و ميزان توليد
 -7افزايش كيفيت محصوالت
 -8حل مشكل كميابي تخصص
 -9انجام كار و فعاليتها در محيط هاي كاري خطرناك
 -10قابليت اعتماد
 -11افزايش توانايي سيستم هاي رايانه اي
 -12توانايي تصميم گيري و كار با اطالعات ناقص و نامعين
 -13حذف نياز براي بعضي تجهيزات گران قيمت
 -14انعطاف پذيري
مزایا برای کاربر -1 :دسترسي به دانش  -2آموزش  -3ثبات
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مقایسه سیستم های خبره و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري ( )DSSشاخهاي از علم تحقيق در عمليات ( )ORهستند كه به دليل نياز به فنون
كمي كردن مسائل پيچيده مديريت ايجاد شده اند.
 DSSكاربرد  ORدر پشتيباني از فرايندهاي تصميم گيري مديريتي را شامل ميشود .خصوصيات اصلي  DSSبه شرح زير
است:
 دسترسي سريع مديريت به اطالعاتي كه در فرايند تصميم گيري مورد نياز هستند. تلفيق فنون  ORبا استفاده از نرم افزار پردازش اطالعات را موجب ميشود. توانايي مديران تصميم گيرنده را گسترش ميدهد و با اين كار تأثير فرايند تصميمگيري مديريت را بهبودميبخشد.
 به مديريت كمك ميكند تا به مسائل ساختار داده نشده بپردازد (يعني مسائلي كه به تنهايي يا فنون ساختار يافته ORقابل حل نيستند).
تفاوت بین  DSSو سیستم های خبره
 جواب هاي به دست آمده از سيستم هاي خبره در مسائل رياضي بهينه سازي (تحقيق در عمليات) به كارنميروند ،ولي جواب هاي  DSSبراي حل اينگونه مسائل به كار گرفته ميشوند.
 سيستم هاي خبره در مورد مسائلي به كار گرفته ميشوند كه بيان اهداف و مأموريت هاي آن ها در قالب اعداد وارقام (كمي) امكان پذير نيست.
 به خاطر توانايي استدالل سيستم هاي خبره ،اين سيستم ها براي گزينههاي استنتاجي به عنوان بخشي از فرايندراه حل مؤثر به كار گرفته مي شوند كه ممكن است شامل سناريوهاي چه -اگر باشد.
 DSSاغلب به فرد تصميم گيرنده با ارايه تجزيه و تحليلهاي كمي و كيفي كمك ميكند ،در حالي كه سيستم خبره سعي
در جايگزيني با تخصص انسان يا خود متخصص را دارد.
فصل دوم :مفاهیم اصلی سیستم های خبره
تفاوت سيستم هاي خبره با ديگر نرم افزارها در اين است كه دانش را پردازش مي كنند ولي ديگر نرم افزارها اطالعات و داده
ها را پردازش ميكنند.
داده ها ،ورودي هاي يك فرايند تصميم گيري و يا مواد خام عناصر تصميم گيري و يا واقعيت هاي عيني و مجرد در مورد
رويدادها هستند .اطالعات ،داراي مفهوم مشخص و به طور كلي ،داده هاي هدف دار است و دانش ،آميزهاي از تجربيات،
ارزشها و اطالعات و نگرشهاي كارشناسي نظام يافته را شامل مي شود كه چارچوبي براي ارزشيابي و بهره گيري بهتر از
تجربيات و اطالعات جديد به دست ميدهد .سيستمهاي خبره ،گاه سيستمهاي مبتني بر دانش نيز ناميده شده اند كه ريشه
اصلي فعاليت و مفهوم آن به بحثهاي هوش ماشيني برميگردد.
سیستمهای خبره واقع ًا چیستند؟
يك سيستم خبره برنامه اي است كه با استفاده از روش هاي استنتاجي در زمينه بدنه يك دانش ،فرايند رفتار يك كارشناس
را تقليد كند .اين بدنه دانش ،حوزه (دامنه) ناميده ميشود.
دانش متفاوت از اطالعات است ،زيرا اطالعات تأثيرپذير و منفعل هستند ،يعني خود نميتواند توليد كننده اطالعات ديگر
باشد .برعكس اطالعات ،دانش ميتواند اطالعات و دانش جديد توليد كند.
ماروين مينسكي:
«هوش مصنوعي حوزه مطالعاتي است كه سعي در ايجاد سيستم هايي دارد كه به نظر افراد هوشمند هستند».
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بعضی کاربردهای هوش مصنوعی
سيستم هاي خبره ،رباتها ،اثبات تئوري ،شبكههاي عصبي ،سيستمهاي بصيرت ،زبان طبيعي
دسته بندی علوم مرتبط با کاربردها و برنامههای هوش مصنوعی
رياضي و آمار
 -1علم در مديريت

تحقيق در عمليات
سيستم های اطالعات مديريت
بيولوژی
رباتيك

 -2مهندسي كنترل

پردازش تصوير
شناسايي الگو
مديريت و بهينه سازی
روانشناسي زبان

 -3روانشناسي

جامعه شناسي زبان
علوم زباني محاسبات
سيستم های سازگار
فلسفه شناختي

 -4فلسفه

فلسفه زبان
فلسفه منطق

روش کلی تحلیل سیستم های خبره (روش ابتكاری)
سيستم هاي خبره ،به منزله شاخهاي از هوش مصنوعي در نظر گرفته ميشوند ،زيرا روش حل مسائل در آن ها براساس
ابتكار (سعي و خطا) است .الگوريتم ،روش مرحله به مرحله براي رسيدن به جواب است.
جست و جوی فضای وضعیت
از آنجا كه اين روش شامل جست و جو بين گزينه هاي مختلط است ،فضاي جست و جو ميتواند به صورت ساختار سلسله
مراتبي كه درخت ناميده ميشود ،نشان داده شود .يك درخت ،شامل گرهها و شاخههايي است كه گرهها را به هم متصل
كردهاند.
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فنون جست و جو
با افزايش تعداد گرهها فضاي جست و جو نيز به شدت افزايش مييابد و همين مورد رسيدن به جواب مناسب در مسائل
هوش مصنوعي را بسيار مشكل ميسازد .اين پديده ،انفجار تركيبي ناميده ميشود .فنون جست و جو ،به طور كلي شامل دو
بخش است :فن جست و جوي كور ،فن جست و جو ابتكاري.
در فن جست و جوي كور يك طرح منظم انتخا ب مي شود و تا زماني كه يك جواب يافت شود و يا جوابي به دست نيايد ،به
كار گرفته ميشود و اين روند تا زماني كه فضاي جست و جو به طور كامل بررسي شود ،ادامه مييابد .دو روش براي اجراي
اين فن مورد توجه اند :روش عمق و روش پهنا (عرض).
در روش عمق ،جست و جو از ريشه (گره مبدأ) آغاز مي شود و در گره هاي سطوح پايين تر ادامه مييابد و همين طور در
سطوح عميق تر مورد بررسي قرار مي گيرد .تا زماني كه فضاي جست و جو تمام شود و به گره پاياني (مقصد) برسد .اگر به
يك گره كور (پايان) برسيم ،ساز و كار برگشت در جست و جو موجود است.
روش پهنا (عرض) اين گونه عمل مي كند كه در گرههاي درخت جست و جو به جاي بررسي از عمق به عمق به بررسي
عرض به عرض ميپردازد .يعني ابتدا هر سطح را به طور كامل بررسي ميكند و سپس به سطح بعدي ميرود.
فن جست و جوي ابتكاري ،از دانش مشخص و مرتبط با مسأله براي پيمودن فضاي جست و جو استفاده ميكند.
در مسأله فروشنده سيار در روش پيشرو براي انتخاب مسيرها از تابع ارزيابي استفاده ميشود .تابع ارزيابي يك گره را مورد
نظر قرار ميدهد و مسيري كه پايين ترين هزينه را دارد دنبال مي كند.
اجزای اصلی مدل کلی سیستم های خبره
 )1رابط كاربر ،كاربر را قادر مي كند تا با سيستم هاي خبره ارتباط و تعامل داشته باشد.
 )2پايگاه دانش ،دانش مورد نياز و خاص آن حوزه را براي حل مسأله ذخيره ميكند.
 )3موتور استنتاج توانايي استدالل را براي تفسير پايگاه دانش دارد.
 )4مهندسي دانش و كارشناس مربوط كه از موتور ايجاد براي طراحي و ايجاد سيستم هاي خبره استفاده ميكنند.
استفاده از قواعد برای بازنمایی دانش
دانش در يك برنامه رايانهاي به شكل قواعد مشخص شده است.
به طور كلي قواعد در سيستم هاي خبره به صورت زير بيان ميشوند:
 اگر شرايط آنگاه عملگرها (اقدامات)فعاليتها اجرا مي شوند ،اگر شرايط فراهم شده باشد .قواعد ايجاد شده در اين موارد ،به نام پايگاه دانش ناميده ميشوند.
بيشتر سيستم هاي خبره با استفاده از قواعد توسعه پيدا ميكنند و به همين دليل ،سيستم هاي مبتني بر قاعده ناميده
ميشوند.
نقطه قوت يك سيستم خبره ،توانايي است نتاج آن است و اين مورد دقيقاً همان چيزي است كه يك سيستم خبره را هوشمند
ميسازد .استنتاج ،شامل به دست آوردن نتايج از قضيههاست.
استنتاج استقرايي در سيستم هاي خبره به طور متداول اتفاق ميافتد ،زيرا با استنتاج هاي انساني در دنياي واقعي سازگاري
دارد.
برنامههاي حل مسائل سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي معموالً اعالني هستند ،يعني خصوصيت اصلي اين نوع مسائل،
اظهار و اعالن آنچه بايد انجام شود ،است تا به يك جواب دست يابند .زبان ي كه از اين نگرش در برنامه هاي هوش مصنوعي
استفاده ميكند ،پرولوگ است .اين كلمه از كلمات برنامهنويسي منطقي به دست آمده است و نحوه به كارگيري آن شامل
يك منطق ايجاد شده براي استنتاج قياسي براي مسائلي از نوع اعالني است .برنامه هاي متداول از نوع رويه گرايي هستند
كه پارادايم آن ها با پاردايم حل مسائل هوش مصنوعي كه اعالني است ،تناقض دارد.
سيستم خبره نيز بايد نوع و ترتيب استفاده از قواعد را بداند ،كه براي انجام اين مهم از واحد استنتاج خود استفاده ميكند.
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واحد استنتاج برنامه اي است كه قاعده ها و دانش انباشته شده در پايگاه دانش را تحليل و تعبير مي كند و به نتيجه گيري
منطقي راه مييابد.
دو راهبرد اصلي كه سيستم هاي مبتني بر قاعده از آن ها استفاده ميكنند ،به نام هاي استدالل زنجيره وار پيشرو و استدالل
زنجيره وار پسرو ناميده ميشوند.
استدالل پسرو :واحد استنتاج با اثبات هر قضيه اي كه منتهي به اين قاعده شود ،نتايج آن قاعده را اثبات ميكند .اين قضايا
ممكن است كه خودشان نتيجه قواعد ديگر باشند .در اين روش (پسرو) ،مراحل استنتاج منتهي به ارزشي براي هدف
ميشوند .مثال :اگر رنگ برگ درختان زرد و نارنجي است .اگر برگ درختان بريزد .اگر هوا سرد و باراني باشد .پس به احتمال
قرين به يقين فصل پاييز فرا رسيده است.
در استنتاج زنجي ره وار پيشرو ،واحد استنتاج از انتها شروع مي شود .در اين روش وضعيت كنوني پايگاه دانش آزمايش
مي شود .سپس كل پايگاه دانش را كامل و فرايند را تكرار مي كند ،به نحوي كه با اطالعات جديد اضافه شده بتواند فرايند را
پيشرفت دهد .روش هاي پيشرو و پسرو ،يك سري گامهايي هستند كه هر سيستم خبره بايد آن ها را طي كند .اين روش ها
سيستم خبره را قادر به بيان استدالل هاي انجام گرفته ميسازند .برنامه هايي كه به نام پوستههاي سيستم خبره هستند،
براي ايجاد ساختارهاي سيستم خبره طراحي شدهاند .اين پوسته ها كه استفاده از آن ها در شروع بسيار ساده است ،از قواعد
تهي هستند AM .ويندوز ( 98كه قبالً كريستال ناميده مي شد) و شي سطح  5دو پوسته اصلي از سيستم هاي خبره
هستند كه در انگلستان مورد استفاده ابزارهاي ديگر در ايجاد سيستم هاي خبره محيط هاي هوش مصنوعي يا مجموعه
برنامه ها ناميده ميشوند .اينها ابزارهاي هيبريدي هستند كه برنامه نويسان با تجربه آن ها را طراحي كرده اند.
مشخصه اصلي ديگري كه سيستم خبره را از ساير سيستم هاي متداول متمايز ميسازد ،توانايي يادگيري سيستم است .اين
سيستم ،توانايي يادگيري را حتي بدون دخالت كاربر دارد و فرايندي است كه استقراي قاعده ناميده ميشود .اين نحوه تجزيه
و تحليل داده هاي آماري ،يك مسأله را براي ايجاد قواعد جديد امكان پذير ميسازد .اين فنون به طور مؤثر در حوزه مسائلي
كه خوب تعريف شدهاند ،به كار ميروند .در بسياري از سيستم هاي خبره نرم افزار موتور استقرا وجود دارد كه قادر به ايجاد
قواعد بسياري از ميان مثال هاي داده شده به آن است .دانش مديريت ،متكي به علم تصميم و علم مديريت است كه اساس و
خروجياش تصميمگيري است.
فصل سوم :بازنمایی دانش
پيشگامان  AIدريافتند كه رفتار هوشمند بستگي به دانشي دارد كه بر مبناي آن استدالل انجام مي شود .برطبق نظر براچ
مان:
هدف عمومي  AIايجاد محصوالتي است كه توانايي تقليد استدالل انساني به صورت نمادين در حوزههاي مختلف  AIمانند
برنامهريزي ،درك زبان طبيعي ،تشخيص و خودآموزي را داشته باشد و بيشتر اين موارد ناشي از اين است كه سيستم هاي
هوشمند از سيستم هاي مبتني بر دانش اعالني و صريح كه براساس مكانيزم استدالل منطقي است به وجود ميآيند .بيشتر
اين كار ناشي از اعتقادي است كه سيستم هوشمند مي تواند از پايگاه دانش صريح (اعالني) ايجاد شود كه اين به نوبه خود
متكي به مكانيزم هاي استدالل رسمي ميشود.
معناي فرضيه پايه  AIاين است كه بازنمايي دانش و استدالل -مطالعه راه هاي رسمي اقتباس اطالعات از دانش بازنمايي
شده مبتني بر عالئم -اهميت اصلي و اساسي در اين حوزه دارد .دانش به صورت هاي مختلف ميتواند بازنمايي شود .اين
روش ها مواردي مانند قواعد ،شبكههاي معاني ،چارچوب ها ،اشيا و  ...را شامل ميشوند.
مشخصات بازنمايي مناسب دانش عبارتند از:
 كامل باشد. محاسبات كارايي داشته باشد. -شفافيت داشته باشد.
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قواعد تولید
اكثر سيستم هاي خبره به منظور بازنمايي دانش ،قواعدي را مورد استفاده قرار ميدهند كه معموالً به آن ها محصوالت گفته
مي شود .عموميت كاربرد اين قواعد به خاطر سادگي كاربرد آن ها ميباشد .قواعد ،وضعيت كد نويسي شده سيستم هاي
خبره هستند كه اين قواعد در شكل كلي زير مورد استفاده قرار ميگيرند.
اگر «شرطها»
آنگاه «اقدامات»
اگر ،به صورت وضعيت حل مسأله را به شكل مجموعه شرايط بيان ميكند كه گاهي به نام نهاده ها (مقدمهها) ناميده
ميشود و اين نهاده ها جهت كاربردي شدن قاعده بايد صحيح باشند .بخش آن گاه مجموعه فعاليتهايي كه گاهي تالي
ناميده ميشود را توصيف مي كند و به دنبال اگر ميآيد و در واقع نتيجهاي است كه متغير هدف ناميده ميشود.
ق واعد معموالً شامل چندين شرط و چندين اقدام هستند كه با استفاده از و كه حرف ربط پيوستگي و يا كه حرف انفصال
ناميده ميشود ،تركيب ميشوند.
مزایای قواعد
 سادگي قابليت مدوالر بودن :اين مفهوم بيانگر اين است كه بلوكهاي مختلف قواعد به طور مستقل از هم بايد نوشته شوند وسپس با يكديگر در يك بخش مجموعه قواعد با يكديگر متصل شوند .بنابراين( ،جهت ايجاد) سيستم هاي مبتني بر قواعد
ميتوانند به آساني به بخشهاي قابل كنترل (قابل اداره اي) تفكيك شوند .اين مشخصه بيانگر اين است كه پايگاه دانش به
صورت تدريجي و گام به گام ايجاد ميشود.
 تببين كنترل عدم اطميناندانش ابتكاري ،دانش حوزهاي ،دانش رويهاي ميتوانند با استفاده از قواعد بازنمايي شوند كه همه قواعد در يك سيستم خبره
به نام مجموعه قواعد ناميده ميشوند.
مزیت توارث
 به حافظه كم نياز دارد ،زيرا بيشتر روابط نياز نيست كه خيلي صريح بيان شوند. توارث قادر است اشياي مشابه را گروه بندي كند. شبكهها به آساني به هنگام ميشوند ،زيرا كه هر گره ميتواند خصوصيات گرهاي مشابهاش را به آساني به ارث برد.شبكههاي معاني در عمل مفيد نيستند ،زيرا كه اين شبكهها به دانش اعالني محدود ميشوند و نميتوانند دانش رويهاي را
ارايه كنند و در دانش رويهاي اشيا يا مفاهيمي ايجاد ميشوند كه در آن ها استانداردهايي براي ايجاد شبكههاي معاني وجود
ندارد و شكل آن ها از يك سيستم به سيستم ديگر متفاوت است .چارچوب ها شكل ديگري از بازنمايي مبتني بر شي
هستند كه در سيستم هاي عملياتي اغلب از آن ها به جاي شبكههاي معاني استفاده ميشود.
چارچوب ها
اين مفهوم براي اولين بار به وسيله ماروين مينسكي مطرح شد .يك چارچوب ،بخشي از خصوصيات ،مشخصهها و خواص يك
حادثه و يا رويداد است كه به صورت ساختاريافته ميباشد .چارچوب الگويي براي نگهداري دسته هاي مرتبط با داده ها است.
اين داده ها معموالً در اليههايي ذخيره ميشوند كه اين اليهها مشخصه هايي سادهتر از يك شي هستند.
مقادير اليه در يك چارچوب ميتواند يكي از سه نوع زير باشد:
 -1اليهها در يك چارچوب ممكن است مقاديري را به خود اختصاص دهند كه اقالم دادهاي هستند .اليه داده ها براي ذخيره
اقالم ،انواع رشتهاي ،رقمي و مقادير ارزش هاي جبر بولي و غيره را شامل ميشود.
 -2اليه ها در يك چارچوب ممكن است براساس روابط باشند (نظير ارزش اليه آيا ...هست) .ارزش اليه آيا  ...هست به روابط
اشيا در يك ساختار سلسله مراتبي برمي گردد.
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 -3اليهها در يك چارچوب ممكن است رويهاي باشند.
منطق
هدف اصلي منطق به بحث و جدل و سرو صدا برمي گردد .نوعاً يك بحث شامل بيانات و جمالتي هستند كه پيشنهاديه
ناميده ميشود و جمالت ديگر ،نتايج ناميده ميشوند .معموالً نتايج به دنبال پيشنهاديه ها ميآيند كه اين بحث اساس منطق
پيشنهاديهاي است.
پيشنهاديه جملهاي خبري است كه مي تواند درست يا غلط باشد .عبارات در منطق پيشنهاديه به صورت نمادي بيان
ميشوند.
اين موضوع ميتواند با منطق پيشنهادي زير بيان شود:
اگر  Aآنگاه B
اين موضوع ميتوان به صورت نماد ( A→Bبه اين معني كه پيشنهاديه  Aموجب  Bميشود) بيان شود .اين مورد مثالي از
قانون استنتاج است .اين نماد به سادگي اين مطلب را نشان ميدهد كه اگر پيشنهاديه  Aدرست باشد ،آنگاه قانون
استنتاجي  A→Bدرست است و بنابراين  Bنيز درست است.
پيشنهاديهها ميتوانند با يكديگر بر طبق قوانين منطقي تركيب شوند.
جدول درستي مي تواند همه ارزش هاي درستي احتمالي را فهرست كند .عدد  1درستي را نشان ميدهد و عدد صفر غلط
بودن را نشان ميدهد.
اتصاالت مورد استفاده در جدول درستی منطق پیشنهادی
A→B

B⋁A

B⋀A

~A

B

A

1
0
1
1

1
1
1
0

1
0
0
0

0
0
1
1

1
0
1
0

1
1
0
0

منطق پيشنهاديه براي حل بعضي از مسائل نميتواند به كار رود ،زيرا پيشنهاديه ،جملهاي خبري است كه ميتواند درست و
يا غلط باشد .منطقه گزارهاي اين مشكل را به اين صورت حل ميكند كه به واسطه آن يك فرضيه به دو جزء تقسيم ميشود
و به نام شناسه يا گزاره ناميده مي شود .در اين نوع منطق استفاده از متغيرها ،حمايت قوانين استنتاج شده از منطق
پيشنهادي و غيره نيز وجود دارد.
در منطق گزارهاي استفاده از سورها وجود دارد يعني زبان ميتواند به پيشنهاديههايي كه به دامنهاي از متغيرها مربوطند،
امتداد يابد.
سور ∀ به نام سور عمومي ناميده ميشود ،زيرا همه اشياي يك جمعيت را شامل ميشود.
سور ∃ به نام سور وجودي ناميده ميشود ،زيرا اين سور حداقل يك شي جمعيت را شامل ميشود.
مزيت منطق رسمي اين است كه در آن يك سري قواعد به نام قواعد استنتاج وجود دارند كه در آن ها از واقعياتي كه درست
هستند ميتوان براي استنتاج ديگر استفاده كرد .عالوه بر اين ،درستي هر پيشنهاديهي جديدي ميتواند بررسي شود.
استنتاج منطقي تنها درستي نتايجي را تضمين مي كند كه قضيه منجر به نتايج درستي در آن ها شدهاند.
ابزارهاي برنامه ريزي  AIشامل قواعد ،چارچوب ها و منطقهايي هستند كه ميتوانند به صورت هاي گوناگون براي بازنمايي
تركيب شوند .سيستم اين چارچوب مي تواند شامل قواعد توليد باشد كه در آن از دانش رويهاي و دانش ابتكاري استفاده
مي شود.
قواعد توليد براي ايجاد قواعد سرانگشتي خاصي مناسب هستند .منطق اغلب براي بازنمايي هاي محدود و كوچك كه به طور
منطقي با پايگاه دانش سازگارند ،مناسب است .چارچوب ها براي بازنمايي شي ساخت يافته مناسب هستند.
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مزایا و معایب روش های بازنمایی
روش بازنمایی

معایب

مزایا

قواعد توليد

مدوالر ،انعطاف پذير و براي همه حوزهها كاربرد ارايه دانش توصيفي به صورت طبيعي در آن
مشكل است .جدايي دانش حوزهاي و دانش حل
آن مناسب است.
مسأله در آن مشكل است.

منطق

دقت باال ،يعني درست بودن فرضيهها ،نتايج مدل ،روان شناسي ضعيف دارد .ارايه عدم قطعيت
مشكل است .برنامه هاي آن اعالني هستند مانند
درست را تضمين ميكند.
برنامه PROLOG
بازنمايي شي مدار ،كه توارث را موجب ميشود.

شبكههاي معاني

چارچوب ها

بين كالس (طبقه) يك شي و كالس اشياي ديگر
نميتواند تمايز قايل شود .برخالف چارچوب ها
امكان به كارگيري دانش رويهاي را ندارد .ارايه
ساختار سيستم هاي پيچيده با استفاده از اين
شبكهها امكان پذير نيست.

قابليت به كارگيري تسهيالت مبتني بر اشيا را مشكالت نظري (تئوري) در اليهها وجود دارد كه
دارد .چارچوب ها امكان بررسي استثناهاي نميتوانند محدود شوند يعني هيچ چيز نميتواند
خاص را كه با منطق و ساير روش هاي بازنمايي مشخص باشد و بنابراين يك تعريف دقيق و جامع
براي تمام اشيا نميتوان ارايه داد.
ممكن نيست ،موجب ميشود.
خصوصیات اصلی روش های بازنمایی

روش بازنمایی

روش های استنتاج

معماری اصلی

قواعد توليد

شامل مجموعه قواعد ،پايگاه داده ها ،وقايع شناخته شده زنجيره پسرو ،زنجيره پيش رو
و يك مفسر است.

منطق

از عبارات ،قوانين استنتاج و خروجي سيستم به شكل جواب مجدد
كوئري ها استفاده ميكنند.

شبكههاي معاني

بازنمايي شي مدار .از كمان ها و گرهها براي بازنمايي توارث از طريق كمان ها و گرهها استفاده
ميشود.
دانش استفاده ميشود.

چارچوب ها

بازنمايي شي مدار .از اليهها براي ذخيره ويژگيها توارث از طريق سلسله مراتب اتفاق
استفاده ميشود .ارزش هاي پيش فرض كه به ارزش ميافتد .ارزش اليهها در پيش فرض آن
هاي اليهها اختصاص داده ميشود ،توارث را آسان وجود دارد.
ميكند.

فصل چهارم :مهندسی دانش
واژهي مهندسي دانش براي نخستين بار توسط فيگنباوم درسال  1980به كار گرفته شد .اصل مهندسي دانش ،فرايند توسعه
سيستم هاي مبتني بر دانش مي باشد .مهندس دانش شخصي است كه مسئول استخراج دانش براي يك سيستم خبره است.
دبنهام ( )1990چهارمهارت الزم را براي يك مهندس دانش به شرح زير شناسايي كرد:
 -1توانايي تشخيص دانشي كه صحيح و كامل است.
 -2توانايي بازنمايي و پردازش دانش به صورتي كه به هيچ ابزار خاصي در سيستم هاي خبره متكي نباشد.
 -3توانايي طراحي سيستم خبره را داشته باشد.
 -4توانايي طراحي يك سيستم خبره به نحوي كه بتواند به طور طبيعي با سيستم هاي رايج موجود تعامل برقرار كند.
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استخراج دانش به فرايندي گفته مي شود كه طي آن دانش مرتبط از متخصص ذيربط به دست ميآيد .اكتساب دانش
فرايندي است كه توسط آن دانش استخراج شده براي استفاده سيستم خبره به شكل مناسبي تبديل ميشود .مجموعه
رهنمودهايي توسط هيس -روت ،واترمن و لنات در زمينه فنون مهندسي دانش به رشته تحرير درآمده است .آن ها مهندسي
دانش را هم به عنوان عمل هدايت و ساخت سيستم هاي خبره و هم به عنوان ابزار پشتيباني ايجاد سيستم هاي خبره
تعريف كردهاند .آن ها اكتساب دانش را نيز به عنوان گلوگاه عمده توسعه سيستم خبره ميشناسند.
مهندسي دانش شامل  5فعاليت زير ميباشد:
 )1اكتساب دانش
 )2اعتبارسنجي دانش
 )3بازنمايي دانش
 )4استنتاج
 )5تبيين و توجيه
فرا دانش :دانشي است كه درباره دانش شرح ميدهد.
دانش كسب شده سازماندهي ميشود كه اين فرايند سازماندهي بازنمايي دانش ناميده ميشود .اين فعاليت شامل تهيه يك
نقشه دانش و كدگذاري آن به نحوي كه در پايگاه دانش قرار گيرد ،ميباشد.
استنتاج شامل طراحي نرم افزاري است كه رايانه را قادر سازد تا براساس دانشي كه در يك حوزه مسأله وجود دارد و
اطالعاتي كه كاربر ميدهد ،بتواند به كاربر راهنمائي دهد.
اولين وظيفه مهندسي دانش ،آشنا شدن با حيطه كاري موردنظر از طريق درك و فهم واژهها و مفاهيم پايه است.
روش های اکتساب دانش
مدل اصلي اكتساب دانش يك تيم كاري را به تصوير مي كشاند كه در آن مهندس دانش نقش واسط بين پايگاه دانش و فرد
كارشناس را ايفا ميكند .روش هاي مختلف به صور زير تقسيم بندي ميشوند:
 -1روش هاي دستي :اساساً شامل انواع مصاحبهها هستند .اين روش ها معموالً كند ،گران و گاهي دقت الزم را ندارند.
 -2روش هاي نيمه خودكار :اين روش ها به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف) روش هايي كه در آن از كارشناسان د رخواست مي شود ،خودشان پايگاه دانش را بدون كمك مهندس دانش طراحي
كنند.
ب) روش هايي كه در آن ها به مهندسين دانش كمك ميشود تا آن ها بتوانند اين فرايند را كاراتر و اثربخشتر انجام دهند.
 -3روش هاي خودكار :نقشهاي كارشناس ،مهندس دانش و سازنده سيستم با هم تركيب شده است (در اين روش نقش
مهندس دانش و نقش كارشناس به حداقل ميرسد و طراح و سازنده سيستم خبره انسان است).
مصاحبه
مصاحبه ،ابزار اوليه كسب نقطه نظرات تخصصي افراد است .يك مصاحبه موفق شامل برنامه ريزي ،آماده سازي ،از كد خارج
كردن و مستند كردن است .در مصاحبههاي اكتساب دانش ،برنامه ريزي و آماده سازي حايز اهميت خاصي است ،چون
كيفيت يك سيستم خبره فقط به اندازه دانشي است كه دربرميگيرد.
براي آماده سازي متخصص براي بحث و گفتگو بايد موارد زير را رعايت كرد:
 -1در ابتدا بايد در مورد هدف و ماهيت مصاحبه صحبت شود .هدف ،آماده ساختن متخصص مربوطه از جنبه فكري است.
 -2عواملي كه بر جريان پيشرفت كار مؤثرند ،درك شوند.
 -3تجهيزات و ترتيبات خاصي كه مورد استفاده قرار ميگيرد ،فراهم شود.
 -4توجه به شرايط محيط پيرامون ضروري است.
فنون مصاحبه مستقیم
 مصاحبه توجيهي (مصاحبه اوليه براي توجيه مصاحبهگر) مصاحبه ساختيافته11

 مصاحبه تفكر گفتاري (مصاحبه در حين تفكر مصاحبه شونده)دیگر فنون استخراج دانش
كوششهاي غيرمستقيمي مانند استقراي ماشيني قواعد (هارت )1985 ،متخصص را به تعامل غيرمستقيم با يك سيستم
خبره قادر مي كند.
روانشناسي به نام كلي ( ) 1995مفهوم شبكه گزارشگري را توسعه داد .شبكه گزارشگري ،مجسم كردن نقطه نظرات
متخصص در يك مسأله خاص است و از مجموعه عناصر و سازهها تشكيل ميشود .عناصر در امتداد يك محور مختصات دو
بعدي واقع ميشوند كه اين عناصر ايدههاي آشنايي نظير ليستي از افراد يا اشيا مانند ماشين براي متخصص ميباشند .يك
سازه يك صفت دو قطبي است كه هر عنصر مورد بررسي ممكن است دارا باشد.
مشاهده در حین کار
اين روش بر پايه فن مصاحبه تفكر گفتاري است .به كارشناس مورد نظر گفته ميشود كه كاري را كه در حين انجام وظيفه
خود اجرا ميكند ،تشريح كند .مزيت اين روش اين است كه كار به همان صورت موجود به پيش خواهد رفت .فنون ديگر
اكتساب شامل موارد زير است:
 مشاهده مطالعه افته ايفاي نقشمشكالت اکتساب دانش
فرآيند كسب دانش شامل اقتباس دانش از منابع ،تخصص و انتقال آن به پايگاه دانش است .اين مرحله معموالً مشكل ترين
مرحله در ايجاد يك سيستم خبره به شمار ميرود .اين مشكالت معموالً به شرح زير است:
 بيان دانش انتقال دانش به ماشين و باز نمائي تعداد مشاركت كنندگان :معموالً در انتقال دانش ،دو مشاركت كننده وجود دارد :فرستنده و دريافت كننده .ولي درسيستم هاي خبره معمو ًال چهار مشا ركت كننده و يا بيشتر وجود دارند كه عبارتند از :كارشناس ،مهندس دانش،
طراح سيستم (ايجاد كننده سيستم) و كاربر كه با افزايش تعداد مشاركت كنندگان فرايند كسب دانش و انتقال آن
دشوارتر ميشود.
 ساختار دادن به دانشفصل پنجم :موتور استنتاج و تحلیلهای استدالل مبتنی بر افته
استنتاج «دستيابي به دانش با استدالل» است .در سيستم هاي مبتني بر قاعده ،معناي استنتاج كسب نتايج از پيش فرض
ها است و اين استنتاج به وسيله موتور دانش انجام مي شود.
موتور استنتاج بخشي از سيستم خبره است كه عمليات استدالل را با استفاده از محتواي پايگاه دانش با توالي خاصي انجام
ميدهد .در زمان مشاوره ،موتور استنتاج قواعد پايگاه دانش را مورد بررسي قرار ميدهد.
در استدالل پيشرو ،قواعد به توالي از ابتدا به انتها مورد بررسي قرار گرفته و در بررسي هر قاعده شرايط آن قاعده مورد
ارزيابي قرار مي گيرند .زماني كه شرط درست باشد ،قاعده فعال شده و قاعده بعدي آزمون ميشود.
وقتي كه شرط غلط است ،قاعده فعال نميشود و قاعده بعدي بررسي ميشود .در استدالل معكوس ،موتور استنتاج يك
قاعده را لحاظ كرده و آن را به عنوان يك مسأله كه بايد حل شود ،تلقي ميكند .قواعدي كه اين قاعده از آن ها نتيجه شده
است ،به عنوان مسائل فرعي تلقي ميشوند كه بايد تحليل شوند.
در سيستم هاي خبره مبتني بر قاعده ،موتور استنتاج با انتخاب قاعده براي آزمون و سپس بررسي كردن آن اگر شرايط براي
آن قاعده صحيح باشند ،به كار گرفته ميشود.
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شرايط ميتوانند از سواالتي كه از كاربر شده به دست آيد يا ميتوانند حقايقي باشند كه از طريق مشاوره به دست آمدهاند.
وقتي كه شرايط قواعد صحيح مي باشند ،نتايج قاعده نيز صحيح است .در اينجا گفته ميشود كه قاعده فعال استخراج شده
است .نتايج اين قاعده مي تواند به پايگاه دانش اضافه شود و يا ممك ن است از طريق رابط كاربر به عنوان اطالعات نشان داده
شود.
زنجيره پسرو از نتيجه (هدف و يا خروجي) شروع شده و سعي مي كند شرايطي كه منجر به آن نتيجه ميشوند را اثبات كند.
اين يك روش عمومي و متداول در سيستم هاي تشخيص و شناسايي است .در اين سيستم فرايند تا جايي تكرار ميشود كه
سيستم به قاعدهاي دست يابد كه بخش  ifصادق نباشد .در اين صورت حقايق مرتبط از كاربر سوال ميشود و درصورت
پاسخ درست ،روش ادامه مييابد تا به اثبات يا هدف بعدي برسد كه به آن روش هدف جو نيز گويند.
استدالل پیشرو
اين روش از طريق مجموعه قواعدي كه داراي ساختار  If-Thenهستند و توسط پايگاه دانش مشخص شدهاند ،عمل ميكند.
سيستم ،قواعد مناسب را برگزيده ،آن ها را ارزيابي و نتيجه را فرموله خواهد كرد.
راهبردهای استنتاج
 )1استنتاج قياسي
 )2استنتاج استقرايي
 )3استنتاج فرضيهاي
جذابيت استنتاج قياسي به اين دليل است كه اي ن نوع استنتاج شكلي از استدالل است كه از نظر رياضي و محاسباتي دقيق
است .به اين معنا كه اگر قضايا درست باشند ،در اين صورت نتيجه حتماً درست است.
ال مطابقت
استنتاج استقرايي در سيستم هاي خبره به صورت متداول انجام مي شود  ،زيرا با استنتاج در دنياي واقع كام ً
ميكند.
استنتاج فرضيه اي :اين روش در برابر استنتاج قياسي قرار مي گيرد كه از علت به معلول ميرسد .اين رابطه علت و معلولي
است (علت و اثر) .مثال :اگر باران ببارد ،پس علف هاي باغ مرطوب خواهند شد.
خصوصیات

راهبردهای استنتاج

استدالل قياسي

تنها به اطالعات حل مسأله نيازمند است و از آن ها استفاده ميكند .استدالل از كل به جزء را
شامل ميشود كه با استفاده از مفهوم استلزام انجام ميشود .رابطه استلزام اين معنا را ميدهد
كه اگر قضيه درست باشد پس نتيجه آن نيز بايد درست باشد .يعني درستي نتايج تضمين
ميشود اگر قضيهها درست باشند.

استنتاج استقرايي

اين دانش بيشتر از تجربه به دست ميآيد .استدالل از جزء به كل را شامل ميشود .هميشه
اين احتمال وجود دارد كه نتايج آن غلط باشند.

استنتاج فرضيهاي

استدالل از علت به معلول مؤثر را شامل ميشود كه احتمال غلط بودن نتايج وجود دارد.

شهود :تئوري اثبات نشده را شامل ميشود .جواب به دست آمده احتماالً توسط ضمير ناخودآگاه و با استفاده از الگوي اساسي
به دست ميآيد.
ابتكاري :قاعده سرانگشتي را كه براساس تجربه حاصل ميشود ،مورد نظر قرار ميدهد.
ايجاد و آزمايش :اين روش مبتني بر روش سعي و خطا است و اغلب مبتني بر برنامه ريزي براي رسيدن به كارايي است.
پيشفرض :در صورت عدم وجود دانش خاص ،دانش عمومي يا كلي به صورت پيش فرض مورد نظر قرار ميگيرد.
خوددانشي :استنتاج براساس خود دانش صورت مي گيرد.
يكنواختي :دانش قبلي ممكن است غلط باشد زماني كه گواه جديدي به دست آيد.
روش مقايسهاي :استنتاج يك نتيجه براساس شباهت با وضعيتهاي ديگر صورت مي گيرد.
استدالل بر مبناي افته ( )CBRبراساس انتخاب يك افته از پايگاه داده هاي ذخيره شده كه بيشترين شباهت را به مسأله در
دست بررسي دارد ،عمل مي كند.
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ال متفاوت است .به جاي متكي بودن به دانش عمومي حوزه مسأله و
 CBRروش استنتاجي است كه از روش هاي دي گر كام ً
يا بررسي رابطه بين قضيهها و نتايج CBR ،قادر به استفاده از دانش خاص در رابطه با موارد تجربه شده پيشين است كه
حول شرايط مسأله بوده و افتهها ناميده ميشوند.
يك مسأله جديد با يافتن افته قبلي مشابه و استفاده مجدد از آن (در موقعيت اين مسأله جديد) حل ميشود.
افته ممكن است به طور مستقيم در حل مسأله جاري به كار رود و يا درصورت لزوم ممكن است تغييراتي در مسأله كنوني
داده شود .اين رويكردي است كه روش  CBRناميده ميشود .يك افته بيان (توصيف) يك مسأله و جزييات آن و نيز راه حل
هايي (جواب هايي) كه به آن داده شده است ،ميباشد.
چهار فرآيند كلي  CBRبه نام چهار :Rs
 )1بازيافت افتهاي كه بيشترين شباهت را به اين مسأله دارد)Retrieve( .
 )2استفاده مجدد از اطالعات و دانش كه براي حل مسائل مورد نيازند)Reuse( .
 )3تجديدنظر در جواب پيشنهادي ()Revise
 )4حفظ كردن بخشهايي از اين تجربه كه براي حل مسائل در آينده مورد استفاده قرار خواهند گرفت)Retain( .
به کارگیری CBR

 CBRدر موقعيت هاي زير مؤثر است:
 -1جايي كه تجربه بيشتر از نظريهها (تئوريها) ،منبع مهم دانش ميباشد.
 -2زماني كه جواب ها منحصر به فرد نيستند و در جاهاي ديگر نيز قابل استفاده هستند.
 -3زماني كه هدف يافتن بهترين جواب از بين جواب هاي موجود است و جواب دقيق و بهينه مورد توجه نيست.
 CASEYاز بعضي قواعد علّي براي راهنمايي فرايند سازگاري استفاده ميكند.
 CBRاز افتههاي قبلي براي فرايند حل مسائل استفاده مي كند.
 Casepointابزاري است در كاربردهاي راهنماي رايانه و براي حل مشكالت مربوط به پرينترهاي رايانههاي شخصي.
مزيتهاي به كارگيري  CBRبه شرح زير است:
 توانايي نگهداري و به روز كردن افزايش مييابد زيرا تغييرات دانش آن حوزه متناسب با حل و بررسي افتههاي جديد اتفاقميافتد و اين دانش بايد بهنگام شود.
 توانايي به كارگيري سيستم با ورود افتههاي جديد در طول زمان افزايش مييابد بدون اين كه نياز به تفسير در قواعدجديد يا قواعد موجود باشد.
 نياز به اكتساب دانش كاهش مييابد ،زيرا مدل قطعي خاصي در حوزه مسأله مورد نياز نيست.مقایسه سیستم های خبره سنتی با CBR

سیستم های خبره سنتی

CBR

حوزه مسأله

محدود ،مدل حوزه مورد نظر بايد خوب درك شود.

مدل حوزه ضعيف است.

بازنمايي دانش

قواعد اگر -آنگاه ،چارچوب ها بصورت منطق و غيره

افته ها

مكانيزم
استنتاج

زنجيره قواعد پسرو يا پيشرو ،استفاده از پيش فرض در انتخاب يكي از مسائل قبلي كه شباهت زيادي
با افته جديد دارد.
چارچوب ها و غيره

توانايي
يادگيري

خوب كه به وسيله افتههاي جديد انجام
ميشود.

خيلي محدود

دانش ابتكاری
چنين دانشي بازنمايي خيلي ساده و سطحي را دارد و درك آن آسان است.
استدالل علی عمیق
ارزش سيستم هاي خبره به دليل استفاده از اصول استداللي اوليه است و اين مورد به نام استدالل عميق ناميده ميشود.
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يكي از مزيت هاي به كارگيري يك مدل عميق مربوط به يك حوزه ،توضيحات بيشتر و با كيفيت بهتري است كه اين مدل
ارايه ميكند.
يك مدل بازنمايي حوزهها ميتواند شرح عميق تري از رفتارش را ارايه دهد ،زيرا يك مدل صريح عميقتر از زنجيره
استداللي در دسترس است.
فصل ششم :عدم قطعیت در استنتاج
چارچوب رسمي اندازههاي عدم قطعيت در چهار نظريه ،طبقهبندي ميشوند كه عبارتند از )1 :نظريه مجموعه كالسيك يا
قطعي )2 ،نظريه مجموعه فازي (نظريه امكان) )3 ،نظريه احتمال و  )4نظريه رياضي گواه .نظريه مجموعههاي كالسيك،
فقط شامل يكي از هفت نوع عدم قطعيت -اندازه هارتلي -است .نظريه احتمال -آنتروپي شانون -وجه تصادفي عدم قطعيت
را دربرميگيرد .نظريه مجموعه هاي فازي (نظريه امكان) شامل وجه نادقيقي و ابهام در عدم قطعيت -عدم قطعيت  ،Uكه
عدم تعيين (نامشخص بودن) مجموعههاي فازي يا اندازه امكان مشترك با آن را بيان مي كند و اندازههاي فازي -ميشود.
نظريه رياضي گواه سه وجه عدم قطعيت -عدم توافق ،اغتشاش و نامشخصي -رادربرميگيرد.
به طور كلي انواع عدم قطعيت ناشي از مبهم بودن و سربسته بودن هستند و نظريه مجموعههاي فازي متضمن صورت بندي
عدم قطعيت ناشي از مبهم بودن صفت مورد بررسي است و درون مجموعه فازي مرز مشخص ميان طبقهاي از اشيا يا اشيايي
كه متعلق به آن طبقه نيست ،وجود ندارد.
استنتاج بیزی
اين روش ،عدم قطعيت را با توصيف يك مدل حوزه كاربردي و به عنوان يك مجموعه جواب هاي احتمالي و به عنوان فرضيه
ارايه ميدهد .روش استنتاج بيزي نياز به يك تخمين ابتدايي احتمالي براي هركدام از فرضيههاي ممكن در فضاي مسأله
دارد .اين حالت به نام احتماالت پيشين شناخته ميشود و بايد در ابتدا برآورد يا تخمين زده شود.
])P(Hi/E)=P(E/Hi) × P(Hi)/ [∑P(E/Hi) × P(Hi

كه در آن ) P(Hi/Eاين احتمال را نشان ميدهد كه  Hiصحيح است در حالي كه گواه  Eداده شده باشدP(Hi/E) .
احتمال مالحظه  Eاست به شرطي كه  Hiاتفاق افتاده باشد ( Hiصحيح باشد) P(Hi) .احتمال ابتدايي ميباشد كه فرضيه i
بدون وجود هرگواه ديگري درست است و  nنيز تعداد فرضيات ممكن است.
])P(H/E) = P(E/H) × P(H)/[P(E/H) × P(H) + P(E/~H)× P(~H

كه  Eگواهي است كه قبالً اتفاق افتاده است H ،فرضيه تحت بررسي است و  ~Hنقيض فرضيه  Hاست.
])O(H) = P(H) / P(~H) = P(H)/[1-P(H
])O(H/E) = P(H/E)/ P(~H/E) = P (H/E)/ [1-P(H/E

كه وقوع نسبت  Hرا نشان ميدهد.
مثال :يك متخصص پزشكي را در نظر بگيريد كه اقدام به نشخيص بيماري يك بيمار مي كند .در روش بيزي هر بيماري
نظير آنفوالنزا ،برونشيت و غيره به عنوان يك فرضيه احتمالي در فضاي مسأله در نظر گرفته مي شوند .هر فرضيه يك
احتمال آغازين رخداد دارد.
کفایت منطقی
كفايت منطقي ( )LSنمايش گر ميزان پشتيباني از فرضيه  Hدر صورتي كه  Eداده شده است.
)LS = P(E/H)/ P(E/~H
)P(H/E) = P (E/H) × P(H)/P(E
)P(~H/E) = P (E/~H) × P(~H)/P(E
)O(H/E) = P(H/E)/ P(~H/E
])O(H/E) = [P(E/H) × P(H)/ P(E)] / [P(E/ ~H) × P(~H)/P(E
)O(H/E) = [P(E/H)/P(E/~H)] × [P(H)/P(~H)] = LS × O(H
)LS = O(H/E)/ O(H

ضرورت منطقی
ضرورت منطقي ميزان پشتيباني فرضيه  Hدرصورتي كه گواه  Eموجود نباشد را ارايه ميكند.
)LN = P(~E/H) / P(~E/ ~H) = O(H/~E)/ O(H
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)O(H/~E) = LN × O(H

اين رابطه به نام شكل ضرورت منطقي شناخته مي شود و به ما ميگويد به وسيله چه عواملي نسبت فرضيه وقتي كه گواه
غلط است كاهش مييابد.
اگر  LN = 0آنگاه ) P(H/~Eيعني  Hبايد غلط باشد زماني كه  ~Eدرست است.
اگر  Eوجود نداشته باشد ،پس  Hغلط است يعني وجود  Eبراي  Hضروري است.
فرق كفايت منظقي و ضرورت منطقي ،در موجود بودن و فقدان گواه  Eاست.
اثرات ارزش های  LSبر H

تأثیر بر فرضیه

LS
0

 Hغلط است وقتي كه  Eدرست است.

∞

درستي  ،Eدرستي  Hرا تضمين ميكند.

1

درستي  Eتأثيري بر  Hندارد.
اثرات ارزش های  LNبر H

تأثیر بر فرضیه

LN
0

 Hدرست است وقتي كه  Eغلط است.

∞
1

درستي  ،Eدرستي  Hرا تضمين ميكند.
درستي  Eتأثيري بر  Hندارد.

فرضیات بیزی
هر مسأله فرضياتي را درنظر ميگيرد كه فضاي مسأله را توصيف ميكنند LS .عاملي است كه درست بودن هدف در آن
ضرب شده است ،اگر مقدم درست باشد ،و  LNعاملي است كه نسبت درست بودن هدف در آن ضرب شده است ،اگر مقدم
غلط باشد.
سيستم هاي خبره از عوامل اطمينان ( )CFبراي حل و فصل مسأله عدم اطمينان استفاده ميكنندCF .ها عوامل احتمالي
تحليل هستند كه از صفر (بيان كننده عدم اطمينان كامل) تا صددرصد (اطمينان كامل) ادامه مييابند.
سيستم خبره از قواعد مشخص با  CFها براي استدالل در مورد درجه اطمينان استفاده مي كند.
مثال :مفهوم  CFدر جمله ي پايين چيست؟
اگر ماشين روشن نمي شود (استارت نمي زند) ،آن گاه باتري ماشين اشكال داردCF=65 .
اگر شرط درست باشد ولي تنها با  CF=65اين درستي نتيجه حاصل مي شود.
منطق غیرهمنوایی
به كارگيري اين منطق در سيستم هاي استنتاج ،مبتني بر فرضياتي است كه به واسطه اكتساب اطالعات جديد ميتواند
تجديدنظر در آن ها انجام شود و از داده ها و فرضيات احتمالي موجود در هر مرحله نتايج ديگري قابل استخراج است.
سيستم استنتاج مستلزم اين است كه براي هر نتيجهاي يك توجيه ثبت شده و به طور كلي به دنبال رد پاي رو به عقب در
بازنگري و هدايت ايدهها ميباشد( .منطق غيرهمنوايي به طور خاص براي استدالل در شرايط عدم وجود اطالعات كامل در
فرايند استنتاج از فرضيات بسيار با ايجاد وضعيت سازگاري منطقي آن ها استفاده ميكند).
تئوری ثبت
كوهن و گريندبرگ ( )1993نظريههاي استداللي خود را درباره عدم قطعيت براساس بازنمايي حاالت قطعيت ارايه كردند كه
تئوري اثبات خوانده ميشود.
در اين نظريه مقادير عددي براي استدالل استفاده نميشود و به جاي توزيع اعداد ،دانش راجع به عدم قطعيت اشاعه
ميشود .اين دانش شامل قدرت گواه ،كه آيا گواه براي رد يا تأييد فرضيه است ،ميباشد .به جاي تركيب همه عدم قطعيتها
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و نمايش آن ها در قالب يك عدد ،اين تئوري اجازه ميدهد كه ابتكارات وابسته به اين حوزه رتبه بندي و عدم پيوستگي عدم
قطعيتها انجام شوند.
فصل هفتم :ارتباط انسان -رایانه در سیستم های خبره
ال واضح است .اولي ،موجب دستيابي به ابزارهايي براي ايجاد سيستم خبره
تفاوت بين رابط مهندس دانش و رابط كاربر كام ً
ميشود ،مانند يك ويرايشگر ،تسهيالت تست و اشكال زدايي ،تسهيالت توسعه .اين موارد امكان كنترل صحت برنامه را به
مهندسي دانش و غيره ميدهند.
دومي يعني رابط كاربر ،دستيابي به عمليات سيستم خبره را امكان پذير ميسازد تا كاربر بتواند با طرح سواالت و ورود
اطالعات مشخص از سيستم راهنمايي و مشورت بگيرد .مسلماً متخصص ممكن است نياز به دستيابي به رابط مهندس دانش
در طول ايجاد س يستم خبره داشته باشد تا بتواند به واسطه آن عملكرد و برنامه را تأييد كند .عالوه بر اين ،الزم است كه
كاربر نهايي سيستم خبره را به منظور پذيرش آن امتحان كند.
تعامل يك سيستم خبره از ميان برخي سواالت شكل ميگيرد كه در آن از يك يا چند دستگاه ورودي استفاده ميشود و
معموالً به دنبال آن توصيههاي سيستم با استفاده از يك يا چند دستگاه خروجي ارايه ميشود.
توصيههاي سيستم خبره با توجه به ويژگي حوزه آن ميتواند به صورت متني و يا گرافيكي باشد.
روش های تعامل انسان که برای سیستم های خبره مناسب هستند
الف) ورودی صفحه کلید
ورودي صفحه كليد كه در آن كاربر از طريق تايپ پاسخ و به وسيله صفحه كليد به سوال جواب ميدهد ،قديميترين شكل
رابطه است.
روش رابط منو به كاربر اين امكان را ميدهد تا از فهرست گزينهها كه بر روي صفحه نمايش مشهود است ،انتخاب كند.
سپس كاربر ميتواند انتخاب مناسب خود را با استفاده از برجسته سازي از طريق صفحه كليد و يا احتماالً از طريق ماوس،
مشخص كند.
روش رابط منو غالباً از ورودي صفحه كليد مستقيم بهتر است ،زيرا از آن جايي كه كاربر مجبور است تنها از فهرست
انتخاب هايي كه موجودند ،انتخاب كند ،در زمان مورد نياز تايپ صرفهجويي ميشود و خطاهاي تايپي نيز كاهش مييابند.
زبان طبیعی
رابط زبان طبيعي يك روش ارتباط است كه در آن كاربر ،فرمان ها را در يك زيرمجموعه مشخص به زباني خاص مانند زبان
انگليسي وارد ميكند.
فرمها
فرم ها اشكال رابطي هستند كه به كاربر اين امكان را ميدهند تا داده ها را از طريق تايپ كردن وارد كند و يا به جايگاه هاي
از پيش تعيين شده اي كه روي صفحه نمايش نشان داده خواهد شد ،بفرستد.
تصویر
در رابط تصوير ،فرمان هاي كاربر و بازخور سيستم به صورت سمبلهاي گرافيكي يا پيكتوگرام و نه به صورت كلمات ،ظاهر
ميشوند .اين نوع رابط در محيط ويندوز بسيار معمول است.
مدیریت مستقیم
مديريت مستقيم اشاره به شكل رابطي دارد كه در آن كاربر از طريق فشار كليد و حركات يك دستگاه اشاره كننده ماوس،
نمايش گرافيكي داده هاي واقعي را مديريت ميكند.
موضوع های مورد پذیرش کاربر
موضوعات كليدي كه طراحي رابط كاربر را مورد توجه قرار ميدهند عبارتند از:
 -طراحي رابط بايد بر كاربر متمركز باشد.
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 طراحي يك استعاره :لغت نامه وبستر استعاره را به اين صورت تعريف مي كند كه يك كلمه يا عبارت كه داللت بر يك نوععمل دارد و در جاي ديگري به كار مي رود تا شباهت يا همانندي بين آن ها را نشان دهد .استعارهها ،در فهم يك حوزه
ال يك پردازشگر لغت) ،با فراهم كردن اين امكان كه بتوانند آن را دريابند (تا حد تناسب) و با توجه به حوزه مبدأ
جديد (مث ً
(مثالً يك ماشين تحرير) ،به كاربردها كمك ميكنند .استعارهها به طراحان نيز كمك ميكنند ،زيرا انتخاب يك استعاره به
آن ها اين امكان را ميدهد تا جنبههاي رابط سيستم را با توجه به جنبه هاي آشنا و مفهوم شده ،حوزه مبدأ بسازند.
 انتخاب رابط مناسب راهنماي مستقيم طراحي مناسب بايد بتواند كنترل خطاها را انجام دهد. براي جلوگيري از سردرگمي كاربر ،بايد رنگ ها را با دقت به كار برد.اصول طراحی شماتیك
زماني كه يك رابط شماتيك ( )Icon-basedرا طراحي ميكنيد ،موارد زير را به خاطر داشته باشيد:


بازنمايي شماها را با كاربرها ،تست كنيد.



هر وقت كه امكان داشت از استعارههاي حوزه كاربر استفاده كنيد.



شماها را هرچه واقعي تر بسازيد.



براي كمك به تشخيص بصري ،به شما يك طرح كلي واضح بدهيد.



ال شناخته شده باشد.
از به كار بردن سمبلها اجتناب كنيد ،مگر اين كه معني آن ها قب ً



زماني كه فرمان ها را نشان ميدهد ،از يك نمايش عيني و ملموس استفاده كنيد.

نیاز به امكانات تشریح
قابليت تشريح فرايندهاي استداللي به عنوان يك مشخصه كليدي سيستم هاي خبره ،مورد نظر است .امكانات تشريح ،روش
هاي درك رفتار سيستم خبره را براي كاربر فراهم ميكند.
ردیابی قاعده
كاربر ميتواند توضيحات حل مسألهاي را به دست آورد كه به كمك آن قواعد خاصي را كه نتايج با توسل به آن ها به دست
آمدهاند ،نشان دهد.
مهم ترين ايراد رديابي قواعد اين است كه توضيح مسأله و راه حل را به هم مربوط مي كند و زنجيرهاي از استداللها را كه
به وسيله سيستم تدوين شده اند ،نشان ميدهد .يعني سيستم ميداند چگونه به يك نتيجه گيري دست يافتهايم ولي
نميداند چرا آن دانش در اولين مكان قرار دارد.
دانش عمقی و سطحی
از آن جايي كه مدل حوزه شامل تمامي اشكال دانش استفاده شده متخصصان در استداللهايشان نميشود ،ناتواني در
تصديق دانش رخ ميدهد .اين حالت دانش عميق ناميده ميشود و متخصصان به چنين دانشي دست خواهند يافت ،اگرچه
زماني كه يك متخصص از عهده مشكلي برميآيد ،غالباً از دانش ابتكاري يا قواعد سرانگشتي استفاده ميكند .اين حالت
دانش سطحي ناميده مي شود و متخصصان به راحتي اين دانش را به عنوان كمكي كه براي سريع حل كردن مسائل به كار
ميرود ،حفظ ميكنند.
متن از پیش آماده
متن از پيش آماده از متني كه قبالً تهيه شده بود ،براي بهبود توضيحات استفاده ميكرده است .يك نمونه از استفاده متن
آماده در ايجاد پيام هاي خطاي رايانه است.
برخالف رديابي قاعده ،متن از پيش آماده نيز بسيار بستگي به دامنه آن دارد و استفاده مجدد آن را در سيستم هاي ديگر
دشوار مي كند .تهيه متن از پيش آماده ميتواند در مورد قابليتهاي سيستم مبالغه و در نتيجه كاربر گمراه شود ،زيرا
كاربرها بر اين باورند كه با استفاده از يك زبان طبيعي با سيستم محاوره ميكنند.
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دانش مورد نیاز برای توضیحات
اطالعات

روش های ممكن اجرا در سیستم های

هدف و اثر آن بر توضیح

مورد نیاز

خبره پایهای

حل مسأله

زنجيره اي از استدالالتي را كه به وسيله سيستم و با استفاده از هميشه در دسترس است و نيازي به هيچ
فراهم كردن رديابي روش حل مسأله به وجود ميآيند را نشان گونه تالش اضافي ندارد.
ميدهد .اين نتيجه مسأله را با راه حل آن مرتبط مي كند.

توجيه

براي توجيه وجود اطالعات در سيستم خبره .اين نتيجه به اگر الزم باشد ،ميتوان آن را به وسيله در
كاربرها اعتماد به نفس بيشتري در تصحيح بانك اطالعاتي برگرفتن يك مدل عمقي دامنه به حساب
آورد.
ميدهد.

راهبردي

براي نشان دادن اين كه چه طور يك سري از استدالالت به جز با استفاده از فراقاعدهها و به صورت آشكار
موارد ديگر به وجود آمدهاند .اين نتيجه به كاربرها بينشي در كه در راهبرد راه حل به طور كلي بيان
رابطه با روش هاي مورد استفاده براي كاهش جست و جو براي شده است ،به انجام ميرسد.
يك راه حل ميدهد.

ابر رسانه وسيلهاي براي مرتبط كردن متنها ،گرافيكها يا صداها است كه با استناد از يك مكانيسم اشارهاي اين كار را انجام
مي دهد .اين وسيله يك رسانه شناخته شده براي مرتبط كردن صفحات وب جهاني در اينترنت است .ابر رسانه يك وسيله
اطالعاتي مديريتي است كه گرافيك ها ،صداها و متن ها و  ...را با يك روش شركت پذير با يكديگر مرتبط مي كند .براي
انجام اين كار ،به كاربر اين امكان داده ميشود تا از طريق يك سيستم و به يك روش غيرخطي جهتيابي كند.
استنتاج گرافیكی
 STEAMERاحتماالً سيستمي است كه در بين سيستم هاي پايهاي گرافيكي بيش ترين كار را داشته و يك سيستم
آموزش دو سويه و مبتني بر شبيه سازي است و براي نيروي رانش بخار در حوزه نيروي دريايي اياالت متحده آمريكا به كار
ميرود STEAMER .نماي چندگانه اي به سيستم ميدهد كه امكان مديريت سيستم را در سطوح سلسله مراتبي مختلف
ميدهد .اين نماها از نمايش هاي سطح باالي مبهم تا نماهاي خاص زير سيستم متغير هستند .هدف آن مبتني بر يادگيري
اكتشافي بوده است كه اين كار با استفاده از فراهم كردن محيط سيستم خبره محاورهاي به شخص كمك ميكند تا دامنه
پيچيدهاي را درك كند.
موفقيت يك سيستم خبره به كيفيت رابط كاربر بستگي دارد.
فصل هشتم :مراحل ایجاد سیستم های خبره
ايجاد نرم افزارهاي متداول اغلب براساس پارادايمهاي اجرايي چرخه زندگي مي باشد و اين به دليل آن است كه ايجاد
نرم افزار مراحل مختلفي از مفهوم اوليه تا محصول نهايي را ميگذراند.
مراحل چرخه زندگی سیستم خبره و سیستم های متداول
سیستم خبره (مبتنی بر دانش)

سیستم های متداول

 -1مطالعه امكان سنجي
 -2مهندسي دانش
 -3طراحي
 -4اجرا
 -5تست سيستم
 -6حفظ و نگهداري

 -1مطالعه امكان سنجي
 -2مرحله تجزيه و تحليل سيستم
 -3طراحي
 -4اجرا
 -5تست سيستم
 -6حفظ و نگهداري
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مشارکت کنندگان در فرآیند ایجاد
 فرد متخصص :شخصي است كه به دانش خاص ،قضاوت ،تجربه و روش هايي آگاهي دارد كه براي حل مسأله مورد نيازاست .وظيفه فرد متخصص اين است ،دانشي كه به واسطه آن قرار است سيستم خبره تصميم گيري كند را در اختيار اين
سيستم بگذارد .فرد متخصص ميداند كه حقايق مهم كدامند و مفهوم اين حقايق و ارتباطات آن ها را درك مي كند.
 مهندس دانش :مهندس دانش به متخصص كمك مي كند كه بتواند دانش مورد نياز را در اختيار سيستم قرار دهد.مهندس دانش با استفاده از فنون مختلف مصاحبه ،پرسشنامه و بيان سواالت خاص اين دانش را از فرد متخصص كسب
مي كند.
مهندس دانش معموالً طراح و سازنده سيستم خبره هم هست ،معموالً كمبود مهندسان دانش يك تنگناي اصلي در سيستم
هاي خبره است.
 کاربر :معموالً سيستم هاي خبره (برخالف ديگر سيستم ها) با چند كاربر سروكار دارند:* خدمت گيرنده غيرمتخصصي كه به مشاوره نياز دارد .در چنين حالتي سيستم خبره مانند يك مشاور عمل ميكند.
* دانشجويي كه ميخواهد مطلبي را ياد بگيرد .در اين حالت سيستم خبره مانند يك معلم عمل ميكند.
* يك فرد متخصص .در چنين حالتي ،سيستم خبره مانند يك همكار يا مشاور عمل ميكند.
 مشارکت کنندگان دیگرمطالعه امكان سنجی برای اجرای سیستم های خبره
مجموع حاصل ضرب نمره هر موضوع در وزن مربوط به آن نشان دهنده ارزش و احتمال موفقيت پروژه سيستم خبره است.
سه معيار اصلي كه بايد در مطالعه امكان سنجي يك سيستم خبره مورد نظر باشند عبارتند از:
 -3دسترسي به تخصص مربوطه
 -2تناسب
 -1هزينهها
براي تعيين مسائلي كه به وسيله سيستم هاي خبره قابل حل هستند ،تست تلفني يك ابزار سنجش مؤثر است.
متدولوژی مبتنی بر مراحل
روش مذكور ،مراحل ايجاد سيستم را به صورت فرايند متوالي و پي در پي مورد نظر قرار ميدهد.
متدولوژی نمونه سازی
ارايه نمونه سريع ،يك تغيير انقالبي در روند توسعه سيستم هاي خبره محسوب ميشود ،زيرا اين الگو از رويكرد مهندسي
نرم افزار متداول اقتباس شده است .با استفاده از روش الگوسازي ،طراح برنامه بايد تنها يك هدف را مشخص كند و يك
بخش كوچك از حوزه مسأله را تعريف كند ( 15درصد به عنوان شروع).
اين نوع نمونهسازي ،تدريجي ناميده ميشود ،زيرا ايجاد برنامه نهايي (اصلي) مبتني بر انجام تعديلها و توسعههايي روي
نمونه اوليه است .الگوسازي اوليه ممكن است رضايت بخش نباشد كه در اين صورت از رده خارج مي شود و اين نوع
الگوسازي را نمونه سازي دورانداختني گويند.
مزیتهای استفاده از نمونه سازی
* روش الگوسازي به طراحان كمك ميكند تا دريابند كه آيا طراحي برنامه با استفاده از فناوري سيستم هاي خبره امكان
پذير است يا خير؟ و آيا اين مهم توجيه دارد يا خير.
* يك فرآورده سودمند (برنامه ابتدايي) تجزيه و تحليل ،در همان مراحل اوليه ايجاد ميشود.
* اين روش (نمونه سازي سريع) ميتواند مديريت و مسئولين پروژه را ازطريق ارايه يك نمونه سريع كمك كند.
* امكان انتقاد و يا اصالح سيستم و يا در نظر گرفتن استثنائاتي خاص براي دستورالعملها و قواعد فراهم است.
* عالقمنديها و منافع كاربران و متخصصان برآورده ميشود.
* در اين روش كاربران شكاك سيستم ترغيب ميشوند تا در تعيين و تنظيم وروديهاي مورد نياز سيستم در طول مراحل
اصالح سيستم درگير شوند.
* در اين روش اثربخشي ابزارهاي مورد استفاده و اثربخشي نحوه بازنمايي دانش باالتر ميرود و سبب ميشود اگر تغييراتي
الزم است ،در همان مراحل اوليه انجام شود.
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* به احتمال زياد نقايص پيش بيني نشده در سيستم پيشنهادي كه در مرحله امكان سنجي مشخص نشدهاند ،آشكار مي
شود.
نمونه اوليه ممكن است آغازگر مناسبي براي سيستم هاي خبره در برخي از زمينههاي مربوطه باشد.
مدل کلی طراحی سیستم خبره (مدل تحلیل خطی)
اين مدل از مرحله برنامه ريزي شروع مي شود و تا ارزيابي سيستم و توصيف ايجاد سيستم خبره ادامه مييابد كه هر مرحله
شامل تعدادي فعاليت است.
تشريح مراحل كلي مدل خطي در زير بيان شده است:
 -1مرحله برنامه ريزي
هدف از اين مرحله ايجاد برنامه كاري براي ايجاد سيستم خبره است و مجموعه اسنادي كه بايد راهنماي طراحي و ارزيابي
سيستم باشند ،مورد توجه قرار ميگيرند.
فعاليت هاي مرحله برنامهريزي:
ارزيابي امكان سنجي ،مديريت منابع ،مرحله بندي فعاليتها ،زمانبندي ،طراحي مقدماتي كاركردها ،نيازمنديهاي كليدي و
اصلي
 -2مرحله تعريف دانش
هدف اين مرحله تعيين نيازمنديهاي دانش در سيستم خبره است .مرحله تعريف دانش دو فعاليت اصلي دارد:
 )1شناسايي منابع دانش و انتخاب آن ها
 )2كسب دانش ،تجزيه و تحليل و استخراج دانش
فعاليت هاي شناسايي منابع دانش و فعاليت هاي انتخاب:
شناسايي منبع ،منبع ،در دسترس بودن منابع ،انتخاب منبع
فعاليت هاي اكتساب دانش ،تجزيه و تحليل و استخراج دانش:
راهبرد كسب دانش ،شناسايي اجزاي دانش ،سيستم طبقه بندي دانش ،طراحي تفصيلي ،كاركردها ،كنترل جريان مقدماتي،
دستورالعمل مقدماتي ،مشخصات نيازمندي ها ،دانش مبنا
هدف اصلي مرحله اكتساب دانش ،تجزيه و تحليل و استخراج دانش است ،براي اين كه دانش مورد نياز سيستم به دست
مي آيد .در اين مرحله دانش مناسب و صحيح براي مرحله طراحي دانش بايد مهيا شود .روش هاي مختلف مصاحبه ،فنون
شبكه گزارشگري و غيره براي كسب دانش به كار ميروند.
 -3مرحله طراحي دانش
هدف مرحله طراحي دانش ،ايجاد و طراحي تفصيلي دانش براي سيستم خبره است .دو بخش اصلي اين مرحله عبارتند از:
 -1تعريف دانش  -2طراحي تفصيلي
فعاليتهاي طراحي دانش:
بازنمايي دانش ،ساختار كنترل تفصيلي ،ساختار وقايع داخلي ،رابط كاربر مقدماتي ،برنامه تست اوليه.
فعاليتهاي مرحله طراحي تفصيلي دانش:
طراحي ساختار ،راهبرد پياده سازي ،بيان تفصيلي رابط كاربر ،طراحي مشخصهها و گزارش ،بيان تفصيلي برنامه.
 -4مرحله كدنويسي و كنترل
فعاليت ها :كدنويسي ،آزمونها ،فهرست كردن منابع ،دستورالعمل كاربر ،راهنماي نصب عمليات
اين مرحله با مرور تست آمادگي خاتمه مييابد و مشخص مي شود كه آيا سيستم براي مرحله بعدي يعني براي مرحله
مميزي دانش آماده شده است يا خير؟
 -5مرحله مميزي دانش
هدف از اين مرحله تعيين صحت ،كامل بودن و ثبات سيستم است .اين مرحله دو فعاليت اصلي دارد.
* آزمون رسمي شامل :رويههاي آزمون و گزارشهاي آزمون.
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* تجزيه و تحليل آزمون شامل :ارزيابي نتايج و پيشنهادات.
مرحله تجزيه و تحليل آزمونها به مسائل اصلي زير ميپردازد:
* جوابهاي نادرست
* جوابهاي ناقص
* جوابهاي ناسازگار
و همچنين در اين مرحله معلوم مي شود كه وضعيت قواعد ،زنجيره استنتاج ،عدم قطعيت يا ديگر موارد چگونهاند.
مهندسي دانش ضرورتاً قرار نيست در آن حوزه اطالعات و دانش كامل داشته باشد و بايد از طريق راهنماييها و اطالعاتي كه
كارشناس مربوطه به او راهنمايي ميرساند عمل كند كه اين مرحله مفهومي سازي ناميده ميشود.
براي مؤثر بودن سيستم هاي خبره ،به هنگام شدن آن در برابر تغييرهاي فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و ساختاري سازمان
مورد نظر استفاده كننده از سيستم خبره ضروري است.
منابع تغییرات در سیستم های خبره:
 -1تغييرات در حوزه دانش
 -2تغييرات در دستورالعمل ها ،قواعد جديد ،نيازها و سازمان كاربر
 -3در نتيجه ي نياز به به هنگام شدن سيستم عملياتي سازمان در برابر ورود نسخه اجرايي جديد
 -4تغييرات در گفتگوهاي سيستم ،سبك تعامالت و دانش پايه
 -5تغييرات در نحوه ي ارتباط با سيستم با رابطان بيروني مثل پايگاه داده ها و قواعد پايه براي حذف موارد موازي
عوامل مؤثر طراحی برای حفظ و نگهداری:
 -1قابليت فهم و درك (جزء مهم تر)  -2قابليت تغيير
خطاهای ایجاد شده در طراحی سیستم های خبره:
 -1دانش متخصص مثل پانل هاي فنون پرواز  -اعتبارسنجي دانش انجام مي شود .به خاطر ابعاد كاري آن ،گران و هزينه بر
است.
 -2مفاهيم
 -3منبع دانش
 -4موتور استنتاج و زنجيره استنتاج
فصل نهم :نرمافزارهای طراحی سیستم های خبره
واژه برنامههاي سيستم خبره بيان گر نرم افزاري است كه در ايجاد يك سيستم خبره به كار ميرود .دامنه اين برنامه ها كه
در ايجاد سيستم هاي خبره به كار ميروند ،برنامه هايي كه به فرايند اكتساب دانش كمك ميكنند ،ميباشد.
برنامههای ایجاد سیستم های خبره:
-

زبان هاي برنامه نويسي
پوسته هاي نرم افزاري سيستم خبره
مجموعه برنامههاي AI

زبان های برنامه نویسی
 )1زبان هاي متداول
 )2زبان هاي AI
زبان هاي متداول كه به زبان هاي مسأله دار نيز مرسومند ،شامل  ،Cكوبول ،اسمال تاك و آدا ميباشند .يكي از مزاياي عمده
استفاده از اين زبان ها دسترسي به نرم افزارهاي متداول مانند نرم افزارهاي پايگاه داده ها و يا صفحه گسترده است.
كوبول براي پردازش داده ها طراحي شده است .سيستم هاي خبرهاي با استفاده از زبان هاي برنامه نويسي مانند  Cكه مهم
ترين مزيت آن سرعت تبديل (كمپايل كردن) است ،ساخته شده است.
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زبان هاي  AIبه زبان ها ي دستكاري عالئم نيز مرسومند چون براي كاربردهاي  AIطراحي شده اند .متداول ترين نمونههاي
آن  Lispو  Prologاست .در اولين بسته هاي نرم افزاري سيستم هاي خبره ،بيشتنر از  Lispاستفاده ميشد .ايجاد سيستم
هاي خبره با زبان هاي سطح باال ميتواند بسيار وقت گير باشد و اغلب چند سال طول بكشد ،زيرا سازنده آن مجبور است
رابط كاربر را ايجاد كند و موتور استنتاج را با استفاده از ساختارهاي موجود زبان به كار گيرد .معموليترين برنامه پوستههاي
نرم افزاري ،سيستم خبره ناميده ميشود.
پوستههاي نرم افزاري به دليل سهولت كاربردشان ،بيانگر يك نقطه شروع آسان براي ايجاد سيستم خبره هستند .آن ها
سيستم هاي خبره اي هستند كه قواعدشان كاهش يافته است .يعني ايجاد كننده سيستم خبره ميتواند بدون نياز به
طراحي موتور استنتاج و يا رابط كاربر بر وارد كردن دانش در پايگاه دانش متمركز شود .حتي متخصصاني كه برنامه نويس
نيستند ،نيز ميتوانند با چنين پوستههاي نرم افزاري در زمان كوتاهي آشنا شوند .همچنين بسياري از پوستههاي سيستم
هاي خبره شامل تسهيالتي هستند كه اكتساب دانش را ساده سازي ميكنند.
پوستههای نرم افزاری سیستم خبره
پردازش گرهاي آمادهاي هستند كه مي توانند به حوزه يك مسأله مشخص ديگر از طريق اضافه كردن پايگاه دانش مناسب،
متصل شوند.
نرم افزار پوستههاي با حوزه خاص ،پوستههاي عمومي تر را از طريق ارايه پشتيباني به سيستم هاي توسعه و از طريق رابط
كاربر ارتقا ميدهند .يك  CBRابزاري است كه كاربردهاي راهنماي رايانه اي دارد .معموالً پوستههاي نرم افزاري با حوزه
خاص از پوستههاي نرم افزاري عمومي گرانترند.
دامنهاي از پوستههاي نرم افزاري با مقاصد خاص در  CBRوجود دارد.
مجموعه برنامههای AI

برنامه هاي ديگر ايجاد سيستم هاي خبره ،محيط هاي  AIيا مجموعه برنامههاي  AIناميده ميشوند .آن ها برنامههاي
چندمنظوره بسيار پيچيدهاي هستند كه عموم ًا داراي ساختار كدبندي شده بوده و براي انواع وظايف سيستم هاي خبره به
كار ميروند .آن ها از قواعد ،چارچوب ها ،برنامه نويسي شي گرا ( )OOPو شبكههاي معاني يا منطقي استفاده ميكنند .آن
ها همچنين از زنجيره هاي پسرو ،پيشرو CBR ،و تعداد زيادي از فنون توارث استفاده ميكنند .چون مجموعه برنامههاي
 AIاز پوستههاي نرم افزاري تخصصيتر هستند ،مي توانند سبب افزايش بهره وري شوند ،ولي به خاطر پيچيدگيشان
نيازمند مهارت هاي بيشتري نسبت به پوستههاي نرم افزاري يا زبان هاي برنامهنويسي هستند .برخالف پوستههاي نرم
افزاري كه غالباً براي كاربرهاي كمتري متكي به خود مناسبند ،مجموعه برنامههاي  AIبراي كاربرهاي معمولي سرويس
گيرنده /سرويس دهنده مناسبترند .دو مورد از مهم ترين مجموعه برنامههاي  AIعبارتند از:
 ART-IM -1يك مجموعه برنامه جامع مبتني بر  Lispاست كه در نسخههاي  DOSو ويندوز رايانههاي شخصي موجود
ميباشد .اين مجموعه داراي چهار جز اصلي ،قواعد (اساساً براي دانش رويهاي به كار ميروند) ،حقايق ،چارچوب ها و نقطه
نظرات (براي دانش اعالني) است ART .براي كاربردهاي پيچيده خصوصاً كاربردهاي زبان واقعي نظير تفسير هوشمند داده
هاي حسي از يك كارگاه يا كارخانه مناسب ميباشد.
 -2شي سطح  :5يك مجموعه برنامه در رايانههاي شخصي است كه به خوبي جاي خود را در كاربردهاي سرويس گيرنده-
سرويس دهنده باز كرده است .اين برنامه با سرويس دهندههاي پايگاه داده هاي دور و متداول ،تعامل برقرار كرده است .مانند
 ART-IMبرنامه شي سطح  ،5نيز يك سري صورت هاي رسمي مانند قواعد ،چارچوب ها و توضيحات را در بازنمايي دانش
پشتيباني مي كند .محيط ايجاد آن ،ويرايشگر قواعد ،ويرايشگر اشيا و ويرايشگر نمايش را براي طراحي رابط كاربر در محيط
ويندوز دربر ميگيرد .درختهاي دانش ،يك برنامه ديداري نمايش گرافيكي پايگاه دانش به صورت درخت تصميم هستند.
ويرايشگر شي به طراح برنامه اين امكان را ميدهد كه وسايل ايجاد و ويرايش كالس هاي اشيا را دارا باشند .ويرايش گر
نمايش به طراح برنامه اين امكان را ميدهد تا كنترل كاملي بر باكس كنترل ،دكمههاي راديوئي ،پنجرههاي متن ،نواحي باال
ابزارهاي توسعه بيشتر ويندوز داشته باشد .در تحليل هاي استنتاج در سيستم هاي خبره از درختها ،شبكهها و گرافها
استفاده ميشود .يك درخت ،ساختار سلسه مراتبي را نشان ميدهد كه شامل گرهها (به عنوان ذخيره كننده داده ها) و
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شاخهها (به عنوان متصل كننده گرهها به يكديگر) هستند .هر درخت به عنوان يك شبكه معاني درنظر گرفته ميشود كه هر
گره آن يك واد و صفر يا چند بچه دارد .در درخت تصميم گيري دوتايي (بله -خير و يا صفر -يك) هر گره دو مولد (بچه)
دارد .درخت حالت خاصي از ساختارهاي رياضياتي به نام گراف ميباشند .واژه شبكه نيز در بسياري موارد مترادف با گراف به
كار برده ميشود.
N
در يك تحليل درخت تصميم دو تايي (صفر -يك) بيشترين تعداد جواب ها براي  Nسوال  2ميباشد .يك روش مفيد
توصيف رفتار شي ،تعريف گراف است كه به نام فضاي حالت ناميده ميشود .يك حالت ،خصوصياتي را كه براي تعريف
وضعيت يك شي الزم است بيان ميكند .فضاي حالت مجموعه وضعيتهايي است كه انتقال بين وضعيتهايي را كه يك شي
دارد بيان ميكند.
برنامههای کمكی ایجاد سیستم
برنامههاي كمكي ايجاد سيستم ،برنامههاي متعددي هستند كه كل فرايند ايجاد سيستم را پشتيباني ميكنند .دامنه اين
برنامهها در عمل ،از كمك به مهندس دانش براي كسب و بازنمايي حوزه دانش متخصص گرفته ،تا كمك به وي براي
طراحي سيستم خبره از طريق ايجاد نمودارها و غيره ميباشد.
روش های کسب دانش
روش هاي دستي كسب دانش گران و وقتگيرند .موتور قياسي در اين ميان بيشترين كاربرد را پيدا كرده و قادر است
قواعدي را از بين مثال هاي داده شده ،توليد كند .موتور قياسي ابزار الحاقي مفيدي براي بسياري از پوستههاي نرم افزاري
سيستم است .مثال ها اغلب به شكل جدول بندي شدهاي نشان داده ميشوند.
انتخاب ابزار توسعه یك سیستم خبره
از يك پوسته ،اگر ميتوانيد ،از يك مجموعه برنامه ،اگر بايد و از يك زبان  ،AIاگر واقعاً مجبوريد استفاده كنيد.
مراحل طراحی نرم افزاری سیستم های خبره
)1
)2
)3
)4
)5

بخشي از حوزه را براي نمونه سازي اوليه مورد نظر قرار دهيد.
تصميمي كه بايد نمونه سازي اوليه براساس آن باشد را مشخص كنيد.
يك نمودار ماكلر ايجاد كنيد.
جدول تصميم را ايجاد كنيد.
با استفاده از پوسته مناسب نرم افزاري كدنويسي كنيد.

نمودار ماکلر (وابستگی)
نموداري است كه ارتباط بين عوامل مؤثر بر هدف را با مشخص كردن سؤاالت ،قواعد و توصيه ها در نمونه اوليه مشخص
كند.
جدول تصمیم
مراحل ن هايي در طراحي يك سيستم خبره قبل از ايجاد پايگاه دانش ،جدول تصميم است .جدول تصميم براي بيان ارتباطات
دروني ارزش هاي نتايج هر عبارت مياني يا توصيه نهايي سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد .با ايجاد جدول تصميم براي
تصميم اصلي و حركت از باال به پايين طراحي اين جد ول را شروع كنيد .هر جدول تصميم يك مجموعه قاعده را ايجاد
مي كند و هر مجموعه قاعده بايد در داخل مثلث نمودار ماكلر نوشته شود .قبل از ايجاد هر جدول تصميم ،تعداد كل
رديف هاي مورد نياز جدول را محاسبه كنيد .هر ستون آن مشخص كننده وضعيت يك عامل مهم است .هر رديف جدول يك
قاعده مرتبط با شرايط سيستم را مشخص ميكند.
نوشتن قواعد پایگاه دانش
بيشتر پوستههاي نرم افزاري مبتني بر قاعده سيستم هاي خبره (شامل  )VP-Expertبا استفاده از قواعد (اگر ...آنگاه) دانش
را بازنمايي ميكنند .هر قاعده با كلمه  IFشروع مي شود كه به دنبال آن شرط ميآيد .شرطها با عملگرهاي منطقي و IF
باهم تركيب ميشوند.
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فصل دهم :فنون استفاده از نرم افزار VP-EXPERT

برنامه ي  Expert Ruleشركت نرم افزاري آتار براي كمك به ايجاد سيستم (برنامه ي كمكي) مي باشد.
 VP-Expertاستفاده از  CFsرا براي كنترل عدم قطعيت مورد استفاده قرار ميدهد ،ولي در اين كار از استنتاج بيزي
استفاده نمي كند CFs .عوامل قطعيت در  VP-Expertناميده مي شوند و در مقياسهاي بين صفر تا  100بازنمايي
ميشوند كه اين برعكس  MYCINاست كه از مقياس  +1تا  -1براي بازنمايي  CFsاستفاده مي كند.
براي تركيب  CFشرط و  CFنتيجه اين دو را در يكديگر ضرب كرده و تقسيم بر عدد  100كنيد يعني:
 CF( / 100نتيجه *  CFشرط) =  CFنهايي
براي تركيب دو يا چند  CFكه در شروط يك قاعده با «و» به هم متصلند ،كمترين مقدار  CFاز بين همه شروط را
برگزينيد.
مثال :با توجه به مسأله ي زير CF ،نهايي را محاسبه كنيد.
اگر موتور كار نمي كند و  ،CF=60آن گاه كويل بايد عوض شودCF=70 .
Marginal CF= (60*70)/100=42

براي تركيب دو يا چند  CFشروطي كه با كلمه فصل «يا» باهم مرتبطند ،از رابطه زير استفاده كنيد.
( /100نتيجه  B( = CFA + CFB – )CFA * CFBيا CF )A
كه  Aو  Bنشان دهنده اين دو شرط هستند.
روش ديگر كنترل عدم قطعيت در يك سيستم  VP-Expertاستفاده از روش دستي آستانه است .درستي آستانه ،عددي
است بين صفر تا صد كه به وسيله ايجاد كننده سيستم خبره وارد مي شود و شرط اعداد صفر تا صد كه به وسيله طراح
تعيين كننده حداقل عامل اطمينان مورد نياز براي درستي قاعده است.
ارزش آستانه در بلوك هاي  ACTIONSيا بعد از  THENقرار مي گيرد .اگر ارزش وارد نشده باشد ،در اين صورت VP-
 Expertاز مقدار پيش فرض  20استفاده مي كند.
ساختار اصلی پایگاه دانش
الف) تست عمليات ()Action Block
با كلمه ( )Actionشروع شده و با چند عبارت ( )Clauseادامه مييابد و توسط عالمت سميكالن (نقطه ويرگول) پايان
ميپذيرد .عبارت ها به موتور استنتاجي دستور مي دهند كه چه كارهايي را بايد به چه ترتيب انجام دهد و چه چيز براي
جست و جو نياز ميباشد .مهم ترين عبارت  FINDمي باشد كه جست و جو در پايگاه دانش را انجام ميدهد.
ب) قواعد ()Rules
قواعد ،قضايايي به صورت  If-Thenهستند كه دانش يا خبرگي سيستم خبره را بيان ميكنند.
ج) دستورات ()Statements
اين قسمت از پايگاه دانش شامل دستوراتي در مورد نحوه اجراي برنامه و خصوصيات مشاوره ميباشد ،مانند دستور ASK
كه سواالت مورد نظر را از كاربر ميپرسد.
د) عبارات ()Clauses
عبارات فرمان هايي هستند كه در قسمت عمليات و در نتيجه قواعد استفاده ميشوند (مانند عبارت .)FIND
پایگاه اطالعات
در  VP-Expertاين امكان وجود دارد كه اطالعات در فايل هاي جداگانه (جدا از پايگاه دانش) ذخيره شوند .اين فايل ها
ميتوانند از نوع فايل هاي بانك اطالعاتي (با پسوند  )DBFاز نوع فايل هاي كاربرگ (با پسوند  )WKSو يا از نوع فايل هاي
متن (با پسوند  )TXTباشند.
فايل هاي قابل اجرا در محيط  Dosبا پسوند  Comيا  EXEو يا  BATرا ميتوان در  VP-Expertاجرا كرده و از امكانات
ساير برنامه ها نيز بهره برد.
گزينه  :Induceاين گزينه براي ايجاد پايگاه دانش به صورت اتوماتيك مورد استفاده قرار ميگيرد.
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يكي از امكاناتي كه در  VP-Expertدر اختيار ما قرار دارد ،اين است كه ميتوانيم اين سوال ها را به شكل دلخواه خود
بنويسيم .ميتوانيم با استفاده از فرمان  DISPLAYهرگونه توضيح يا پيغامي را كه الزم باشد ،در برنامه بگنجانيم تا هنگام
اجراي برنامه ،روي صفحه ظاهر شود.
همچنين متغير ميتواند هم زمان بيش از يك مقدار داشته باشد .با استفاده از دستور  PLURALدر قسمت دستورات
( )Statementsو استفاده از اپراتورهاي منطقي  ANDو  ORدر قواعد ( )Rulesميتوانيم اين امكان را ايجاد كنيم كه هم
زمان به يك متغير بيش از يك مقدار تخصيص داده شود .در صورتي كه بخواهيم پاسخ مناسب تر و گوياتري روي صفحه
ظاهر شود ،ميتوانيم از فرمان  Becauseدر قواعد استفاده كنيم و پاسخ موردنظر خود را در مقابل اين فرمان بنويسيم.
افزودن دستور  AUTOQUERYبه برنامه باعث مي شود كه در هنگام اجراي برنامه اگر الزم باشد كه مقدار متغيري تعيين
شود و موتور استنباطي نتواند مقدار مشخصي را به آن تخصيص دهد و يا دستور  ASKبراي پرسيدن مقدار آن وجود نداشته
باشد .با استفاده از دستور  RUNTIMEدر اول برنامه ،پنجره هاي متغيرها و قواعد را از صفحه مونيتور حذف كنيم.
فصل یازدهم :کاربردها ،بازار و آینده سیستم های خبره
سيستم خبره در حوزههاي صنعتي ،تجاري و مالي ،كاربردهاي بسياري پيدا كرده است .بيشترين كاربردهاي آن ها در طبقه
بندي زير جاي دارند.
 -1سيستم هاي تشخيص (شناسايي) موردي  :در مورد موضوع هايي كه تابع قواعد و آيين نامه ها هستند .مانند تشخيص
پزشكي و ارزيابي ريسك.
 -2وضعيت هاي پويا :مانند پيش بيني ترافيك يا وضعيت جوي.
 -3سيستم هاي برنامه ريزي و زمان بندي  :مانند سيستم هاي ارسال پيام تمام خودكار ،حركت روبات ها و جدول هاي
زماني.
 -4تعيين مشخصات و طراحي :مانند تهيه نقشه خانه.
 -5سيستم هاي تفسير :سيستم هايي هستند كه توضيحاتي از مشاهدات استنتاج ميكنند كه از جمله آن ها سيستم هاي
مراقبت و سيستم هاي درك كالم هستند.
هدف يك سيستم خبره نه تنها گرفتن تخصص يك حوزه علمي ،بلكه شبيهسازي وظيفه(هاي) خاص حل مسأله تخصص
مربوطه است.
اين سيستم ها توسط اغلب صنايع عمده براي افزايش اتوماسيون و بهره وري مورد توجه اند .مهم ترين كاربردهاي اين
حيطه ،توالي عمليات (زمانبندي عمليات) ،طراحي مهندسي ،سيستم هاي ساخت منعطف ،طراحي فرايند ،مديريت توليد و
كيفيت و نگهداري ميباشند .جايگاه اصلي سيستم هاي خبره حيطه كاربردهاي واقعي ،مجموعه وظايف و عملكردهايي را
شامل ميشود كه انجام آن نيازمند معرفت ،تجربه ،تخصص و هوشمندي براي اجرا باشد.
در رابطه با تحليلهاي سيستم هاي خبره ،تواناييها و قابليت سيستم هاي خبره در مقابله با سيستم اطالعاتي موارد زير
حايز اهميت است:
 قلب يك سيستم متداول را مدل رياضي و يا مجموعهاي از اطالعات در سيستم هاي پايگاه اطالعاتي تشكيلميدهد .حال آن كه در يك سيستم خبره معرفت موجود كه مبين نحوه فكر و عمل فرد خبره است ،انباشته
ميشود .معرفتي كه الزاماً داراي يك ساختار كامل نيست.
 عموماً سيستم هاي متداول برنامه نويسي در مقابل اطالعات دقيق ميتوانند به كاربر جواب دهند ،حال آن كه يكسيستم خبره با توجه به اطالعات ناكامل ،مبهم و حتي غلط نيز ميتواند استنتاج خود را در ميان معرفت انباشته
شده انجام و نتيجه گيري كند.
 عملكرد يك نرم افزار خبره در هر لحظه بستگي به اطالعاتي دارد كه در اختيار آن قرار ميدهند و از اين رو درخالل استفاده از آن يك ارتباط هوشمندانه تر با كاربر وجود دارد.

26

 سيستم هاي خبره قادرند به كاربر خود بگويند كه چرا به يك نتيجه رسيدهاند و چگونه به آن دست يافته اند وچرا به اطالعاتي خاص نياز دارند.
 منطق مشككه (فازي) در سال هاي اخير سبب شده است كه قابليت ارزيابي اطمينان بخشي و ريسك پذيري بهسيستم هاي خبره افزوده شود ،قابليتي كه پيش از عملكرد ،يك سيستم خبره را به تصميم گيري هوشمندانه
انسان نزديك مي كند.
 امروزه زمينه هاي كاربردي جديدي در حال ظهور هستند كه خود را به خوبي در اختيار سيستم هاي خبره ميگذارند .اين زمينهها ،شامل انتشار دانش ،سيستم هاي راهنماي نرم افزاري ،ابزارهاي اينترنت و شبكه جهاني وب
( ،)wwwپيكره بندي و سيستم هاي واسطه هوشمند ميباشند.
شركت ژاپني سكيسيوهيم ،مفهوم مشتري مندي انبوه را توسعه بخشيد.
پیكره بندی
در كارهاي امروزي ،سيستم پيكره بندي  XCONيكي از شناخته شده ترين سيستم هاست .اين سيستم را  DECبراي
تبديل كردن دستور استفاده كننده به پيكره بندي هاي رايانه اي  VAXممكن ساخت.
پردازش گرهای واسطه هوشمند
يك پردازش گر واسطه ( ،) IFEنرم افزاري است كه بين يك كاربر و يك برنامه نرم افزاري متعارف قرار ميگيرد .يك  IEEاز
تكنيك هاي  KBSيا  AIاستفاده مي كند تا استفاده از بستههاي نرم افزاري را مؤثرتر كند .در نرم افزارهاي پايگاه اطالعاتي،
مثال هاي كالسيكي از آن وجود دارد .يك  IFEيك تعامل آسان تري را با پايگاه اطالعاتي ارايه ميدهد.
آینده سیستم های خبره
 بهبودهاي تعامل كاربر بازنمايي دانش اكتساب دانشمرحله اكتساب دانش توسعه سيستم خبره يك مرحله حساس است و مرحله گلوگاه ناميده ميشود .روش هاي دستي كسب
دانش اغلب مستلزم مصاحبه ها و تحليل هاي شفاهي عميقي است و اين روش وقت گير و پرهزينه است .از اين رو فرايند
خودكارسازي اكتساب دانش موضوع پراهميتي است .ابزارهاي خودكار كردن اكتساب دانش ،بسته به قابليت هاي آن ها در
ايجاد قواعدي از موارد داده شده توسط متخصص متفاوتند .آن ها هم مهارتهاي مورد نياز و هم زمان صرف شده توسط
مهندس دانش براي اكتساب دانش را ميتوانند كاهش دهند.
سيستم هاي خبره فازي در تحليل مسايل مديريت اداري كاربرد فراوان دارد.
ظهور متدولوژي ( KADSسيستم طراحي اكتساب دانش) به عنوان اولين استاندارد توسعه در استفاده هاي معمولي
سيستم هاي خبره است.
ضمیمه تكمیلی بر اساس نمونه سؤاالت ادوار گذشته دانشگاه پیام نور
در مواجهه با يك وضعيت غيرمنتظره و نتايج عجيب و غريب فرد متخصص براي غلبه بر اين مشكل ،از دانش حس متعارف
[شعور خود] استفاده مي كند.
باران مي بارد ،بنابراين من خيس مي شوم .خيس شدن ،نتيجه ي دانشي است كه از باريدن باران داريم.
اگر خودرو خراب است و پولي براي تعمير آن نداريم ،بهترين گزينه آن است كه در منزل بمانيم .در اين مثال در منزل
ماندن تالي قاعده است.
اگر خودرو سوخت زيادي مصرف مي كند و موتور درست كار نمي كند ،آن گاه جرقه ي الكتريكي در موتور درست زده
نمي شود .اين قاعده يك دانش ابتكاري است.
فرض كنيد سه سكه در يك ظرف موجود است و هر سكه مي تواند  1ريالي 2 ،ريالي و يا  5ريالي باشد .سكه ها مي توانند
به صورت تكراري نيز باشند .در اين صورت  9فرضيه مي توان ايجاد كرد.
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در مبحث عدم قطعيت در استنتاج ،فرض كنيد  3سكه در ظرفي وجود دارد .يك فرضيه در خصوص حاالت مختلف مي تواند
رخ دهد اگر يك سكه  50ريالي ،يك سكه  100ريالي و يك سكه  500ريالي در ظرف باشد.
جمله ي« سيستم هاي نسل اول خيلي خوب عمل مي كردند ولي آن ها به مرزهاي دانشي كه سيستم از آن استفاده
مي كرد ،محدود مي شدند» ،نشانه ي نداشتن حس متعارف است.
گربه چنگال و دندان تيز دارد .شناسه ها :گربه ،چنگال و دندان گزاره :دارد
( )1آقاي محسني يك كارمند است )2( .همه ي كارمندان خوشحال هستند )3( .پس آقاي محسني هم خوشحال است.
جمله  2قضيه ي صغري نام دارد.
خروجي سيستم هاي خبره :در بهترين حالت احتمالي است كه ممكن است غلط يا درست باشد.
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