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االسم  :حامد احمودي ابراييم
8/16/1994
مم مواايد ببري
ااعمل :مبلل نظم  ,مموو مممم موااق وي

اال اادي ححظى اا وراو االي رلمهن اا اارراا حديم مم
وقًر ا اامعاب
اال ااددن ححظًا اا ورايا االن رلملهن اا اامبحب اارحمب
يما سر اابياة ااسعيدة

__ 1

( او نما ن ااور مم شرة اق ال ااحبر ومدو مم بعدو سحعب ببر ما
نحدت كلمات اا إا اا رزوز حكيم)
سورة لقمان اآلية 27 :

__ 2

ان استخدمات النظم الخبٌرة دخلت فً العدٌد من المجاالت وقد اصبح
النظام الخبٌر محل انظار العالم من مما ٌمتلكه من قدرات تمكنه من حل
اعظم المشكالت ومن اهم انجازات النظم الخبٌرة هً تلك االنوع الذي
ٌهدف الى خدمة ذوي االعاقات الخاصة ( االحتٌاجات الخاصة ) التً
تخدمهم خدمة كبٌرة وتجعلهم ٌواكبون التقدم ولذك اصبحت النظم الخبٌرة
فً حد زاتها مجال ٌدرس فً الجامعات والمعاهد مما ٌلً سوف نعرف
ما هً النظم الخبٌرة وممٌزاتها

__ 3

ٌختلف النظام الخبٌر على برامج الحاسب هو فً ان المعرفة وثٌقة الصله
بموضوع معٌن واسالٌب االستفادة من هذه المعرفه مندمجة مع بعض فً
النظام الخبٌر نموذج حل المشكلة ٌكون قاعدة المعرفة بحد ذاتها بدال ان
ٌكون جزء من المشكلة وبهذا ٌكون بامكان النظام الخبٌر ادخال البٌانات
الى االٌعازات بدون االستعانه بالبرمجة من جدٌد وبهذا ٌمكن ان نلخص
اهم اختالفات النظم الخبٌرة من برامج الحاسب االلً العادٌة :

- 1كونًا دعلم باارموو بدال مم االواقاال بًلا دحلت اامشاالت
ااشدودة بن معااشلًا
- 2

االسلدالا وروقب ااحبح االقهيى

- 3

كونًا دلعامل مق االلات االن دعلم رلل اامحسر ايي

ااملررم حيح دسمت باالعابير اامحيهى رلل اامحقاييم
االققليدوب ن االات اامعحب
__ 4

دبدود واا ااهظم االحيرة
- 1اسللداال اسلوب مققاوا ا سلوب ااحبري ن حل
اامبك ت
- 2

دلعامل مق ااحرريات بن داى سررى راايب

ببكل ملزامم
- 3

رود حل مللمص ابل كل مبكلب اكل فب

ملشانسب مم اامباكل
- 4

دلعامل ببكل رلمن وابب ال دللبلب

- 5

ولمل بهاايا كميات ياالب مم اامعاور االااب

بمشاا معيم
- 6

دعاال ااحيانات اارمزوب ير ااراميب مم ا

رمليات االبليل اامققاونب اامهمقيى

__ 5

ايم د ا ق اسللداال ااهظم االحيرة

- 1النًا دًدر اال مباكاة االنساا كرا اسلوبا
 - 2الوياوة ا كاو ردودة دتدي اال االبلكاو
 - 3اللليد االحرة ااحبروب
- 4

دو ير اكير مم نسلب مم ااهظاال دعور رم

االحراا
- 5

ياب اابعوو باالعي ااملل

 - 6دققليص االرلماد رلل االحراا ااحبر

__ 6

مكونات ااهظاال االحير
تتكون من ثالت مكونات اساسٌة هً :
 - Aاقاردة اامعر ب  :عادة ماٌقاس النظام بداللة حجم ونوعٌة المعرفة
وتضمن ثالته ما ٌلً :
- 1الحقائق المطلقة  :وهً تصف العالقة المنطقٌة بٌن العناصر
والمفاهٌم ومجموعه الحقائق المستندة على الخبرة
 - 2طرق حل المشكالت وتقدٌم االستشارة
 - 3القواعد المستندة مع صٌغ رٌاضٌة
-b

مهظومب اايى االسلدالا

 :وهً عبارة عن اجراءات

مبرمجو تقود الى الحل
 -Cارًب اامسللدال :وهً التً ٌقوم المستخدم بادخال
البٌانات بها
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اسللدمات ااهظم االحيرة
1
2
3
4
5

المجال الطبً ٌسهل تشخٌص االمراض مجال التجارة لتداول االسهم مجال التقنٌه حٌث ٌسهل فً التحكم ( االنسان االلً ) المجال العلمً حٌث ٌساعد فً االبتكار والتقدم -منجال الترفٌه حٌث ٌستخدم فً االلعاب

محًوال ااهظاال االحير
هو "برنامج حاسوب مصمم لنمذجة الخبرة اإلنسانٌة فً حل
المشكالت "ولكً ٌستطٌع النظام الخبٌر إنجاز هذا الهدف
البد أن ٌكون لدي النظام كل من قاعدة المعرفة وآلة
االستدالل.
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رهاار ااهظم االحيرة
- 1اقاردة اامعر ب  :تحتوي علً المعرفة المتخصصة فً مجال
الخبرة المتراكمة التً ٌقوم بتجهٌزها الخبٌر أو مجموعة
الخبراء وتشمل هذه المعرفة المتخصصة على الحقائق ،
القواعد ،المفاهٌم ،والعالقات .
 -2منصة النظام الخبٌر  :تشتمل على مجموعه من البرمجٌات
المتخصصه فً تشغٌل وصٌانة النظم الخبٌرة

مزاوا اسللداال ااهظم االحيرة
- 1وبلحف بمعاور ملراكمب وشعلًا رايزة رلل ااحوو
 2د-ققلل مم رود معدا اح ا ااحهيب
- 3دسارد اامووحيم حدوين ااعًد بحلوو ارلل اامسلعووات
- 4سًل االسللداال بااهسحى الير اامللمميم
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نواحن ااقموو ن ااهظم االحيرة
 - 1االرتفاع الكبٌر فً تكلفة صٌانه واعداد
النظام الخبٌر
 - 2المعارف المنشودة قد ال تكون متوفرة
دائما او ٌصع استخدامها
 - 3ان منهج حل المشكلة قد ٌختلف من
خبٌر الى اخر
 - 4ان بعض القواعد تفقد قٌمتها عند
وضعها فً التطبٌق غٌر االصل
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دعروف ااهظم االحيرة: Expert System
هو "برنامج حاسوب مصمم لنمذجة الخبرة اإلنسانٌة فً حل
المشكالت "ولكً ٌستطٌع النظام الخبٌر إنجاز هذا الهدف البد أن
ٌكون لدي النظام كل من قاعدة المعرفة وآلة االستدالل.

اقاردة اامعر ب: Knowledge Base
تحتوي علً المعرفة المتخصصة فً مجال الخبرة المتراكمة التً ٌقوم
بتجهٌزها الخبٌر أو مجموعة الخبراء وتشمل هذه المعرفة المتخصصة
على الحقائق  ،القواعد ،المفاهٌم ،والعالقات .

آاب االسلدالا: Inference Engine
هً معالج معرفة ٌقوم بمقاربة المعلومات المتاحة من المشكلة
المعطاة مع المعرفة المخزونة فً قاعدة المعرفة واشتقاق
االستنتاجات والتوصٌات المفٌدة .
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ييكل ااهظم االحيرةExpert Systems Structure
ٌتكون النظام الخبٌر من معرفة متخصصة تدعً Domain
 Knowledgeتخزن فً ذاكرة طوٌلة األجل أما الحقائق والمعلومات
ذات العالقة بالمشكلة موضوع الحل فتخزن فً ذاكرة قصٌرة األجل.

 .االاكرة ااعاملبWorking Memory
تحتوي الذاكرة العاملة على الحقائق الخاصة بالمشكلة والتً ٌتم
اكتشافها من خالل عملٌة التحلٌل المنهجً للمشكلة وتحتوي الذاكرة
العاملة على كل المعلومات الخاصة بالمشكلة سواء التً ٌقدم
المستفٌد أو التً ٌقوم النظام باشتقاقها .

 .آاب االسلدالاInference Engine
آلة االستدالل هً معالج فً النظام الخبٌر ٌقوم بوظٌفة مزج
ومقاربة الحقائق التً توجد فً الذاكرة العاملة مع المعرفة
التخصصٌة الموجودة فً قاعدة المعرفة الشتقاق االستنتاجات ذات
العالقة بالمشكلة
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 .ااوارًب ااحيهيبInterface
ٌحصل التفاعل بٌن النظام الخبٌر والمستفٌد من خلال أسلوب اللغة الطبٌعٌة
،وٌتمٌز تفاعل النظام بالحٌوٌة والبساطة وبالقرب الشدٌد من أسلوب
الحوار الشخصً وفى الواقع تصمم الواجهات والبساطة عل أساس تلبٌة
احتٌاجات ومتطلبات المستفٌد النهائً ،إن المتطلب الرئٌسً لتصمٌم
الواجهة هو فً توجٌه األسئلة واقتناء المعلومات من المستفٌد وتوجٌه
إشارات التوجٌه أو التحذٌر ،أو التصحٌح إلى مستعمل النظام.

 .حير اامشاا: Domain Expert
وهو الشخص الذي ٌمتلك مهارة والخبرة الالزمة لحل
مشكالت معٌنة بطرٌقة متمٌزة ومتقدمة عن اآلخرٌن  ،وأن
ٌتصف بالموثوقٌة واإلخالص والمثابرة والتعاون وحب
العمل وااللتزام الشدٌد بأداء الواجب.
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مًهدس اامعر ب: Knowledge Engineer
مهندس المعرفة هو الشخص الذي ٌقوم بتصمٌم وبناء واختبار النظام
الخبٌر بعبارة أخرى ومهندس المعرفة هو بمثابة المبرمج فً نظم
المعلومات التً ال تعتمد علً قواعد المعرفة حٌث ٌقوم كل من مهندس
المعرفة وتشفٌر برامج الحاسوب.

مًاال اامًهدس اامعر ب كحر اعوبب دعقيداَا مم اامحرمل ااعادي
دلملي مًاوات واايب نلكر مهًا ماولل:
 -1القدرة على تحدٌد نطاق المشكلة وتحلٌلها .
 -2.مهارة االتصال مع خبٌر المجال .
 -3القدرة على صٌاغة المفاهٌم وتقنٌتها
 -4.المعرفة بنظرٌة اإلدارة والتنظٌم.
 -5.المهارة والخبرة الحالٌة فً برمجة النظم الخبٌرة .
 -6.الخبرة والمعرفة والتقنٌة العالٌة فً مزج البرامج بالمشكلة
الرئٌسٌة التً ٌتناولها النظام الخبٌر.

اامسلحيد ااهًاان: End - User
هو الشخص الذي سٌتولى فعلٌا العمل مع النظام ،وعلٌه ٌعتمد درجة
القبول التً سٌحضى بها النظام الخبٌر ،وٌعتمد نجاح الخبٌر علً القدرة
المتطورة التً ٌمتلكها فً إقامة الحوار بواجهة بٌنٌة بسٌطة Interface
مع المستعمل أو المستفٌد النهائً.
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اورو اا دكونو اد اسلحددم مم يلا ااكلاب اامحسط
سا ا يكم مم ااهسلب اايانيب مم ااكلاب اروحات ردا مق دمهيادن اكم
باالو يق اابياة ااعمليب مو ققا
ال دهسونا باادراا
مق ااص كري رر قانن اكم

حامد احمودي

امراسللن رحر GMAIL
HAMEDAHMODI@YAHOO.COM
ا رم وروق اامهلدد
Hamedahmodi.healthgo.com
كرا
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