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  Expert Systems –سیستمهای خبره 
 

  :بيماری پيش پزشکی رفته چنين شروع می کند 

  آقای دکتر دلم درد می کند 

الزم است محل درد و ناحيه ای که (محل درد  معده یا روده یا سایر اعضای بدن ؟ :   ذهن پزشک چنين پردازش می کند 

  )درد می کند را بدانم

درد در . نوع درد نيز با نشان دادن دست ؛ مشخص ميشود .( کند ؟ با دستت نشان بده کجای دلت درد می: سئوال پزشک 

  )یک نقطه است یا گسترده است؟ 

  اینجا ) : سمت پائين دلش اشاره می کند(بيمار 

  ...) آیا عامل ميکربی و عفونی است یا عوامل دیگری مثل غده و . خوب به نظر روده است : ( پردازش ذهن پزشک 

  چند وقت است این درد را دارید؟)  ضمن اندازه گيری دمای بدن :(پزشک 

  ...و بافی قضایا 

با استفاده از دانش و تجربه و آموخته های (به این روند توجه کنيد ذهن پزشک هر بار با پرسيدن سئوال و پردازش آن 

 آن را دیده و سئواالت دیگری را انجام سئوال بعدی را می پرسد و یا ممکن است آزمایشاتی را انجام داده و نتيجه) خود

  .دهد

شاید موردی که همه ما با آنها برخورد کرده باشيم موردی است . خوب مشکل کجاست ؟ این رویه که در حال انجام است

ماجرای چند سال پيش که اگر درست در (مثالی که برای خود من اتفاق افتاد. که تشخيص یک پزشک صحيح نبوده است 

فرزند من گلو درد و تب داشت پيش پزشک رفتيم و او با معاینه محتصر بالفاصله آمپول پنی سيلين ) . ذهنم باشد

من دودل بودم که آیا تزریق بکنم یا نه؟ لذا در همان بيمارستان سراغ پزشک دیگری رفته و گفتم  .  نوشت 1200000

کنم یا نه ؟ او نظر همکارش رارد نکرده و فقط گفت همکار شما این آمپول را تجویز نموده اند ولی من شک دارم تزریق 

بعد از مراجعه به . من آمپول را تزریق کردم .  مينوشتند بهتر بود ولی این نيز مشکلی ندارد 600000شاید اگر دو آمپول 

يص صحيح اینجا بود که فهميدم تشخ. منزل وقتی لباس فرزندمان را می خواستيم عوض کنيم لکه هایی روی بدن او دیدیم 

وقتی پسرم معترض شد که چرا . دوباره به بيمارستان مراجعه کردیم و پزشکی دیگر بجای فرد اولی آمده بود. نيست

گفت این ) با عبارتی نه چندان خوب برای همکارش و در جهت دلجویی از پسر من (آمپول اشتباه تزریق شده ؟ پزشک 

  .اشتباهات ممکن است پيش آید 

  :در هنگام پردازش چند مورد ممکن است باشد . دازش ذهن پزشک می بينم من مشکل را در پر

  بوده.. ذهن پزشک مثل اکثر ذهن ما ایرانيها مملو از مسائلی مانند مشکل سيب زمينی و پياز و مسکن و بنزین و -

 خستگی بيش از حد او به جهت ساعات کاری زیاد -

 خستگی او به جهت مراجعين بيش از حد -

لذا ذهن دیرتر سراغ حدس و گمان در این . من که کمتر آن پزشک ممکن است برخورد کندنوع مریضی پسر  -

 مورد خواهد رفت 

- ... 
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 Expert رویه معاینه و تشخيص پزشکان ؛ یک سيستمی را تصویر ميکند که اصطالحا به آن سيستمهای خبره یا 

Systems آمده اند برخی از آنها کمک می کنند تا فرد بهتر امروزه تمامی سيستمها به نوعی به کمک انسانها.  می گویند 

این سيستم نيز در اصل برای . و صحيح تر تصميم گيری نماید به نوعی هوشمندی در این سيستمها گنجانده شده است 

 این سيستمها کمکی است برای افراد تا  آنها را راهنمایی کرده و نظر مشاوره ای. کمک به بشر در نظر گرفته شده است 

  . بدهند

را در استفاده از ...) به جهت مراجعين زیاد ساعات کار زیاد و ( راه حل برای مواردی که پزشکان بيمارستانها دارند 

بدیهی است داشتن چنين سيستمهایی بخصوص سيستمی کامل ؛ بسيار گران و شاید مشکل باشد ؛ .  می بينم ESسيستمهای 

  اما به یقين در بسياری از موارد ميتواند مشکل گشا باشد

  

 : Exper Systems (ES) بيشتر در مورد سيستمهای خبره يا  بحث 

  
  Information Systems Todayاز کتاب ) Expert Systems(ابتدا تعریف مختصري در مورد سيستمهاي خبره

  : می آورم Leonard Jessup & Joseph نوشته 

 

 ارائه مشاوره همانند مشاوره ای است که افراد خبره ESهدف . نوع خاصي از سيستم مي باشد ESسيستمهاي خبره یا 

  .د در آن زمينه ؛ استفاده می نماینداین نوع از سيستمها از متد دليل و برهان بر اساس دانش موجو. انجام می دهند

بعد از تغيير . دانش بشري ميتواند تغيير یافته و به شکلی در آید که برای سيستمهای کامپيوتری نيز قابل استفاده گردد 

 در کامپيوتر ذخيره شده و این سيستم جهت حصول نتيجه از آن  ESساختار این دانش بعنوان یکی از اجزای سيستم 

  .ی نمایداستفاده م

  : بخش اساسي تشکيل شده است 8یک سيستم خبره از 

  کاربر -

 متخصص در یک چيز و داراي تجربه در یک زمينه خاص: فرد خبره  -

  یک متخصص کامپيوتر که به روشهاي هوش مصنوعي اشراف دارد: طراح سيستمهاي خبره  مهندس دانش -

ا که در پایگاه دانش به منظور دستيابي به نتایج مجموع داده هایي  در مورد وقایع و موضوعه: پایگاه داده  -

 مورد نظر بکار خواهد رفت

  دانشی که برای این سيستم قابل استفاده است: پایگاه دانش  -

 امکان استنتاج و نتيجه گيري از ارتباط بين پایگاه داده و پایگاه دانش را فراهم مي کند : موتور استنتاج -

ستم به یک نتيجه خاص را براي کاربر تشریح مينماید تا که پذیرش و تائيد چگونگي دستيابي سي: سيستم توضيح  -

 .کاربر را  افزایش داده و به شناسایي و تصحيح خطاها و اشکالهاي سيستم کمک نماید

  فرایند استخراج ، طراحي و ارایه دانش : قسمت اکتساب دانش  -

  



  

      

  Expert Systems –سیستمهای خبره 

 Copyright © 33pol.wordpress.com                        استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است 
  3   از    3صفحه                   سيد رسول سيفی نيا 

سئواالت ادامه مييابد و . ت ، همانند افراد خبره خواهد پرسيد استفاده مينمائيد سيستم یک سري از سئواال ESزماني که از 

 پاسخها را بر اساس قواعد و اعمال تعریف شده مطابقت داده  ES. هر سئوال بر اساس پاسخ داده شده قبلي پرسيده ميشود

  . تا اینکه پاسخها سيستم را به راه حل برساند

 از متخصص و گردآوري و ترجمه و تبدیل آن به شکلي کامل به   عبارت از اخذ دانش ES مشکل ترین قسمت ساختن  

  .  زماني استفاده ميشود که افراد متخصص گران و کمياب باشند ES. نحویکه براي سيستم قابل استفاده باشد ، ميباشد

  : نيز ساختاري دارد  ES ی کامپيوتری ؛ مشابه سایر سيستمها 

 ی که طی فرآیند پرسيده ميشودئواالتتقاضا براي کمک و دادن جواب س:   ورودیها

 ی الگوهاي تطابق:   پردازش

  توصيه ها و مشاوره ها:   خروجي 

  

  حمایت شود عبارت از تشخيص هاي طبي  ميباشد ESاز فعاليتهایي که ميتواند بوسيله  یکي

  

این بخش از . است سایتي است که یکي از امکانات آن  پيشنهاد رستوران در یکي از ایالتهwww.exsys.com سایت 

   دانستESسایت را ميتوان نمونه اي از یک سيستم 

   به دانشجویان را پيشنهاد مينماید را سيستمي است که کالس مورد نظر ES مثال دیگري از سيستم 

 

  


