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 معرفي سيستم هاي خبره –فصل اول 
 

 ماشين هوشمند١- 
 :خالصه تاريخچه جستجو براي ماشين هوشمند را در نظر بگيريم

اي بنام ها وسيلهها و اروپايياز آمريكايي گروهي ،١٨٠٠و اوايل سالهاي  ١٧٠٠در اواخر سالهاي 
 .ايجاد كردند كه توانايي آن را داشت كه با يك انسان شطرنج بازي كند” شطرنج اتوماتيك“

اين ماشين . ايجاد كرد” موتور تحليلي“چارز بابيج اولين كامپيوتر مكانيكي را بنام  ١٨٣۴در سال 
بابيج توسعه سيستم را تا حد ايجاد . م داده و خروجي چاپ كندتوانست محاسبات رياضي را انجا مي

تا نيمه اين قرن ساخت . ديده بود ،يك ماشين قوي كه توانايي رقابت شطرنج با انسان را داشته باشد
اين تكنولوژي با پيدايش . ماشين هوشمند رويايي بود كه منوط به پيشرفت تكنولوژي بود

  .يوستكامپيوترهاي امروزي به حقيقت پ
داد كه با داشتن برنامه،  هاي سريع داشتند كه به آنها اين امكان را ميپردازنده ،كامپيوترهاي اوليه  

هايي نوشته شده بود تا معادالت هبرنام. مشخص انجام دهند عمليات مشخصي را بر طبق الگوريتمي
ها را براي يافتن اطالعات مورد ، يا در پايگاه دادهها را پردازش كننداز داده يا ليستي ،را حل كنند

اما در مورد همان  ،كردند به همان خوبي كه اطالعات را پردازش مي ،اگرچه. نياز جستجو كنند
 .لذا مسئله استدالل هنوز مختص انسان بود. اطالعاتي توانايي استدالل نداشتند

. ه براي كامپيوتر كردندنقطه تغيير مسير زماني بود كه دانشمندان شروع به كد كردن دانش يك مسئل
از نمونه هاي اوليه زبانهاي  ،آمدند حقايق و ساختارهاي يك مسئله به صورت سمبليك در مي ،قوانين

 .كه توانايي جستجو روي اطالعات سمبليك ارائه شده را دارند ،است PROLOGو  LISPسمبليك 
 

 هوش مصنوعي٢- 
علم هوش مصنوعي  ،برنامه نويسي سمبليك در راه رسيدن به ماشين هوشمند و از طريق زبانهاي

 IBMگروهي از دانشمندان كامپيوتر در يك كارگاه آموزشي كه توسط  ١٩۵۶در سال  .شكل گرفت
در مورد روشي براي آنكه كامپيوتري ايجاد شود كه استدالل در اين كارگاه . شركت كردند ،برگزار شد

 .عنوان تولد هوش مصنوعي شناخته شد اين كنفرانس به. شدانساني را شبيه سازي كند بحث 
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دامنه تحقيقاتي است در علم كامپيوتر است كه هدف ايجاد كامپيوتري را  ،هوش مصنوعي: تعريف
 . كند كه بتواند همانند يك انسان استدالل كند دنبال مي

هاي كامپيوتري است كه چيزي شبيه به هوش مصنوعي علم توسعه برنامه ،در معناي خيلي ساده
كند بدون آنكه وارد بحث  اين مفهوم هدف را كامالً مشخص مي. آورند ش انساني را به نمايش در ميهو

 . شود هوشمندي بشويم كه كار بسيار سخت مي

 : دو معيار هوش انساني
 توانايي استدالل  -
 دانش مرتبط با يك موضوع خاص -

 : نسانها كاراتر شوندهدف هوش مصنوعي آن بود كه كامپيوترها براي ا ،از ديدگاه كاربردي
 گيري ياري دهندهاي كامپيوتري كه انسان را در تصميمايجاد برنامه -
 جستجوي هوشمند اطالعات -
 بكارگيري زبان طبيعي در ارتباط با كامپيوتر -

 رشد هوش مصنوعي ٢-١- 

مانند ايجاد  ،جنبه تحقيقات دانشگاهي داشت ،اغلب كارهاي جديد صورت گرفته در هوش مصنوعي
 :هانمونه. شطرنج بازي

 Shanonتوسط  ١٩۵۵برنامه بازي شطرنج 
 Samuelتوسط  ١٩۶٣برنامه چكرز 

 GPSيا   حل كننده مسائل عموميايجاد  ،يكي از بهترين كارهاي صورت گرفته در اين دوره

(General Problem Solving) بود. GPS كرد تكنيكي بود كه دامنه وسيعي از مسائل را قابل حل مي .
مسئله  ،GPSدر . هاي حل مسائل از دانش مسائل بودكنيك اولين قدم در راه جدا سازي روشاين ت

هاي شطرنج در شطرنج هر چيدمان مهره براي مثال در بازي. شود هاي مختلف بيان مي stateدر غالب 
) مثالً كيش و مات(و حالت هدف  سپس فاصله بين حالت جاري. صفحه شطرنج يك حالت است

شود تا روي حالت  انتخاب مي) مانند حركت مهره در صفحه شطرنج(عمليات مناسب  .شود محاسبه مي
اين . جاري اعمال شود و حالت جديدي ايجاد كند كه اميدواريم به حالت نهايي نزديك تر شده باشد

 .كند تا به حالت هدف برسيم قدمها آنقدر ادامه پيدا مي
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 :GPSمشكالت 
 . و بدست آوردن حركت مناسب براي مسائل پيچيده مشكل است بدست آوردن فاصله بين حالتها -

 .تواند جوابگو باشد براي مسائل پيچيده حافظه و سرعت پردازنده كامپيوتر نمي -
 . براي مسائل پيچيده مناسب نيست GPS) ( اين تكنيك ،لذا به سرعت فهميدند كه

 .سائل جهان واقعي ناتوان استاين مفهوم قالب شد كه اصوالً هوش مصنوعي در حل م ١٩٧٠در سال 

 تولد مجدد هوش مصنوعي٢-٢- 

پيشرفت تكنولوژي . دوره افول هوش مصنوعي بود ١٩٨٠اوايل  ،تا اين دوره جديد ١٩٧١از سال 
اولين جهش در حركت هوش مصنوعي . موجب شد تا مجدد هوش مصنوعي ظهوري فعال داشته باشد

مقدماتش در دانشگاه استندفورد به  ١٩۶۵از سال  برنامهاين  .ايجاد شد  DENDERALدر برنامه 
 .آغاز شد NASAسفارش 

يك برنامه  توسط د وتهدف اين پروژه آن بود كه ناسا بتواند فضا پيماي بدون سرنشيني به ماه بفرس
هاي طيف نگار شيمايي كند و با بدست آوردن دادهكامپيوتري در آن بتواند خاك ماه را آناليز 

 . ختار مولكولي آن را تشخيص دهدخاك نوع سا جرمي
ساختارهاي مولكولي ممكن ابتدا  ،بود” توليد و تست“روش سنتي براي تشخيص ساختار مولكولي 

مطابقت داشته   هاي طيف نگار جرميتوانند با داده شوند كه آيا مي شوند و بعد تست مي ايجاد مي
ايجاد شود تا بررسي گردد آيا بود تار ممكن ها ساخمشكل آنجا بود كه در ابتدا ميليون. يا خيرباشند 

لذا تيم تحقيق بدنبال روشي جهت كنترل تعداد توليد ساختارهاي  .خير هست يا ساختار مناسبي
 .ممكن افتاد

از يك روش ابتكاري كمك  ،ها ماهر و زيركدر اين بين تيم تحقيقاتي متوجه شدند كه شيميدان
در نتيجه با استخراج آن . كنند ز ساختارها را سريعاً حذف ميگيرند و همان ابتدا تعداد زيادي ا مي

اي اولين برنامه .كرد اي كامپيوتر ايجاد شد كه همانند يك فرد خبره عمل ميدانش و اعمال آنها برنامه
 . نه تكنيك جستجوي پيچيده ،بود كه موفقيتش مرهون دانش مرتبط با مسئله بود

وابسته  ،ن داشت كه رفتار هوشمند آنقدري كه به دانش استدالليكار انجام شده دانشمندان را بر اي
 .است به تكنيك هاي استدالل متكي نيست

 ”In the Knowledge lies the power“. ” در دانش قدرت نهفته است“: لذا گفتند
 .هاي خبره ظهور كرددانش پايه يا سيستم هاياز آنجا بود كه مفهوم سيستم
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 خبره هاي سيستم٣- 
يك برنامه كامپيوتري است و طوري طراحي شده كه توانايي يك فرد خبره در : هاي خبرهتعريف سيستم

 :دو بخش اصلي در مدل سيستم بايد در نظر گرفت .كند حل مسئله مدل مي
 دانش فرد خبره -
 استدالل -
 :شود لذا دو ماژول در سيستم ديده مي 

 پايگاه دانش
 موتور استنتاج

 

 

 

 

 بتدايي از سيستم خبرهمدلي ا) ١(شكل 

 
 پايگاه دانش -هاي خبره سيستم٣-١- 

. شود پايگاه دانش شامل دانش بسيار خاص مربوط به دامنه مسئله است كه توسط فرد خبره ارائه مي
ممكن است شامل قوانيني باشد كه توسط  ،براي مثال. باشد مفاهيم و روابط مي ،قوانين ،شامل حقايق

ريزي سبد سهام باشد كه ش برنامهيا دان ،شود ماريهاي خوني ارائه ميپزشك متخصص جهت تشخيص بي
 . شود گذاري ارائه ميتوسط مشاور سرمايه

 Knowledge(نحوه كد كردن دانش و وارد كردن آن به پايگاه دانش مربوط به ارائه دانش 

Representation( بحث خواهد شد در ادامه شود كه مي. 
 استنتاج موتور -خبره هاي سيستم٣-٢-

 .باشدميپردازنده دانش است كه مدلي از روش استنتاج فرد  ،موتور استنتاج

بر اساس دانش  و كند موتور استنتاج بر اساس اطالعات فراهم شده براي يك مسئله كار خود را آغاز مي
سازي دهو پيا نحوه طراحي. يكسري نتايج و پيشنهادات را ارائه خواهد كرد ،ذخيره شده در پايگاه دانش

 .اينگونه موتورها در بحث تكنيك هاي استنتاج مورد بررسي قرار خواهد گرفت
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 خبره هاي چرا سيستم٣-٣- 
 ،هاي خالق و ارزشمندي ارائه كنندتوانند ايده آنها مي. افراد خبره منابع ارزشمند يك سازمان هستند

تواند بطور  همكاري آنها مي. ديا وظايف روزمره را بصورت موثر انجام دهن ،مسائل سخت را حل كنند
 .موثري در سودمندي سازمان موثر شود

 خواهيم فرد خبره را در يك سيستم خبره مدل كنيم؟ اما چرا مي
 مزاياي فرد خبره نسبت به سيستم خبرهمقايسه ) ١(جدول 

 فاكتور فرد خبره سيستم خبره

 زمان در دسترس روز كاري هميشه

 اي فعاليتجغرافي محلي در هر كجاي ممكن

 امنيت غير قابل جايگزيني قابل جايگزيني

 فنا پذيري بله خير

 كارايي متغيير ثابت

 سرعت متغيير ثابت و معموالً سريع تر

 هزينه زياد قابل تهيه

 
تواند بعد از روز كاري فرد خبره به طور پيوسته و بي وقفه به  يك سيستم خبره مي ،مانند هر ماشيني
توانيم سيستم خبره را كپي كرده و به هر  به ارزاني مي ،مانند هر برنامه كامپيوتري. فعاليت ادامه دهد

هاي توان سيستم خبره را به محيط مي .شود ارسال كنيم كجايي كه كمبود فرد خبره احساس مي
 .را به خطر انداخته ايمدانش  خطرناك فرستاد بدون آنكه نگران آن باشيم كه منبع اصلي

تغيير شغل و غيره سازمان از مزاياي دانش فرد خبره  ،بازنشستگي ،بر اثر مرگ. ذير استفرد خبره فناپ
تواند بطور  مي ،اما اگر بتواند در يك سيستم خبره دانش فرد خبره را كسب كند. محروم خواهد شد

همچنين از اين سيستم جهت آموزش كارشناسان . پيوسته و بدون محدوديت از آن دانش بهره مند شود
 .توان بهره برد ديد ميج

ممكن است مشكالت شخصي در . كند يك سيستم خبره نتايج پايدارتري نسبت به فرد خبره ارائه مي
در شرايط بحران ممكن است فرد خبره تحت تاثير استرس و كمبود . كارايي فرد خبره تاثير گذار باشد

 آنشود و هميشه كارايي  اتي نمياما سيستم خبره احساس. زمان بخشي از دانش مهم را از خاطر ببرد
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 ،در مقام قياس. سرعت حل مسئله در فرد خبره متاثر است فاكتورهاي زيادي است .يكسان است
سيستم خبره هميشه با سرعت يكنواختي و در برخي موارد با سرعت خيلي بهتري نسبت به فرد خبره 

درخواست حقوق باال و سرويسهاي  ،ندافراد خبره معموالً گران قيمت هست. تواند مسائل را حل كند مي
 .معموالً افراد خبره كمياب هستند. مجاني زيادي دارند

هزينه ايجاد يك سيستم ممكن است در بسياري موارد . در مقابل سيستم هاي خبره نسبتا گران هستند
 .شود باال باشد اما اين هزينه پس از اجراي سيستم به سرعت جبران مي

 
 برهافراد خ جايگزيني۴- 

. را نيز در بردارد نامطلوبي شود عواقب  حالتي كه يك سيستم خبره براي جايگزيني يك انسان ايجاد مي
سالها پيش با مشاهده پيشرفت انقالب  هاانسانسازد كه  اين مسئله همان تصويري ناخوشايندي را مي

 يجاد چنين تصوريهرچند كه امكان ا. با آن مواجه شدند) جايگزيني ماشين به جاي انسان(صنعتي
 .تاثير نامطلوب نداشته استوجود دارد اما در عمل استفاده از سيستم خبره به جاي انسان تاكنون 

 :هاي خبره براي جايگزيني انسان عبارتند ازدليل عمده ايجاد سيستمچند 
 هاي مختلفدسترس بودن تجربه در زمان و مكانقابل  -

 ن نياز به فرد خبره داردكه انجام آ روزمرهمكانيزه كردن يك كار  -
 كند شود يا محل را ترك مي فرد خبره بازنشسته مي -
 فرد خبره گران قيمت است -
 هاي خطرناك مورد نياز استخبرگي در محيط -
افراد خبره استفاده  هاي خبره جهت جايگزينيسازمانها از سيستم براي شرح اينكه چگونه برخي 

 :شود هاي زير آورده مياند مثالكرده
 مشاور حفاري۴-١-

بايد چندين روز و حتي هفته  ،كرد زمانيكه مته حفاري با مشكل برخورد مي Elfهاي شركت در حفاري
 .بوددالر  ١٠٠/٠٠٠هزينه هر روز .  د تا فرد خبره به سايت حفاري برسددنكر حفاري را متوقف مي

تجربيات و سنگها و گل  اي هستند ولي به هرحال فرد خبره بر اساسعلل مشكل تعداد مشخص و ساده
اي نوشته شد كه سيستم خبره. داد علت مشكل را تشخيص مي ،واليي كه در طول حفاري بدست آمده

 .داد و نياز ضروري به حضور فرد خبره در سايت نبود كار فرد خبره را انجام مي
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 پزيشاور اجاق خوراكم۴-٢-     

قيمتي در كارخانجات مختلف است كه در  پزي بزرگ و گراناجاق خوراك داراي Campbellشركت 
كنند ولي در برخي شرايط  در مواجه با مشكل معموالً خود پرسنل اقدام مي. اندسراسر جهان توزيع شده

 Aldoآقاي . شود شوند منتظر فرد خبره بمانند كه ضرر بسيار زيادي به شركت تحميل مي مجبور مي

Cimino كرد و اغلب مشكالت  سال سابقه كار مي ۴۴ فرد متخصصي است كه در شركت با حدود
با نزديك شدن دوره بازنشستگي ايشان شركت به فكر . اساسي كارخانجات منوط به كمك ايشان بود

ذخيره دانش ايشان به فرم يك سيستم خبره افتاد تا هم در رفع نقص اجاقها و هم در آموزش پرسنل 
 .جديد كمك بگيرد
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