
 

 

 

 

 

 

 

أن أهتمامات االنسان بالمعلومه وما تشكله من عنصر مهم فً حٌاته العملٌه 

وأعتبارها ضروره مهمه فً ترشٌد أفكاره وتوضٌح وأتجاهاته فعلٌه ٌهتم أهتمام 

كبٌراً للمعلومه فهً تمثل افكار وتصورات مستقبل فتوضع لها أرشٌؾ وطرق 

تخزٌن وحفظ الى أن وصل الحال أن أنظمه ونظم متداخله للمعلومه ونظم سائده 

 . لها لذلك بٌنا فً هذا البحث الذكاء الصناعً والنظم الخبٌره

 

 . مفهوم الذكاء الصناعً *



 

 

 

وجهه االختالؾ بٌن النظم الخبٌره والذكاء الصناعً وبٌن برامج الحاسبه فً  *

 . حل المشاكل التً لٌس لها طرٌقه حل مسبقه

 

 . تحدٌد خواص النظام الخبٌر، الذكاء االصطناعً *

 

أهم الدوافع التً تدفع المنظمه أوالفرد الى الجوء الستخدام النظم الخبٌرة ،  *

 . الذكاء االصطناعً

 

 . الذكاء االصطناعً فً المكتبات ومراكز المعلومات/ استخدام النظم الخبٌرة  *

 

 . مكونات الذكاء الصناعً *

 

 . تطبٌقات الذكاء الصناعً *

 

 . مفهوم النظم الخبٌره *

 

 . عناصر النظم الخبٌره *

 

 . مزاٌا و حدود النظم الخبٌرة *

 

 . نواحى القصور فى النظم الخبٌرة *

 

 . الخالصه *

 

 

 -: مفهوم الذكاء الصناعً *

1 



فً البداء ٌجب البحث فً كال المفهومٌن وما ٌشكالنه من أهمٌه أو وسٌله من 

وسائل الدعم لنظم المعلومات باعتباره نظام عام ٌحتوي مجموعه من النظم 

الفرعٌه والمتداخله والتً تساهم فً ترشٌد القرارات واعطاء المعلومات المناسبه 

 . والتً تعتبر مكمله للعمل النظام

 

وٌمكن تعرٌؾ الذكاء الصناعً على أنه ذكاء ٌظهر عند كٌان اصطناعً ؼٌر 

ٌشكل الذكاء االصطناعً أحد فروع المعلوماتٌة التً " . من صنع اإلنسان"طبٌعً 

تدرس تطوٌر خوارزمٌات و تقنٌات ذكٌة لتطبٌقها فً الحواسٌب و الروبوتات 

عندما ٌدمج الذكاء . بحٌث تمتلك سلوكا ذكٌا فً أداء المهام او فً حل المشاكل 

االصطناعً مع بٌئة العمل و ٌتفاعل معها و ٌتعلم منها ، ٌعرؾ عندئذ بالعمٌل 

 . الذكً

 

بأنه دراسة القدرات الفكرٌة خالل استعمال النماذج : ٌعرؾ الذكاء االصطناعً

الحاسبٌة الذي ٌهتم بطرٌقة محاكاة تفكٌر لإلنسان وان الؽاٌة المركزٌة من نموذج 

الذكاء االصطناعً هو أن االنسان والنموذج كالهما ٌضعان التوقع حول ظاهره 

 . معٌنه من خالل العالمات أو االشارات أو بعض الدالئل

 

وتعتبر النظم الخبٌرة هى أحد تطبٌقات علم الذكاء األصطناعى الذى ٌهدؾ الى نقل 

الذكاء البشرى الى نظم الحاسبات عن طرٌق تصمٌم البرمجٌات و أجهزة 

  .الحاسبات التى تحاكى سلوك و تفكٌر البشر

 

وٌمكن القول أن الذكاء االصطناعً هو صٌاؼه برامجٌات متطوره مستنده على 

بٌنات ومعلومات تكون داعمه لنظم المعلومات فً حالة عجزها عن توفٌر أو دعم 

الحلول لبعض المشاكل وتكون مشابهه فً عملها عمل االنسان الخبٌر لدراسته 

مشكله معٌنه فمثال ٌمكن أن تتوقع هذه االنظمه حركه االعصار باتجاه معٌن وفق 

 . المعطٌات والمعلومات المتوفره من خالل تحلٌلها ودراستها

 

 

وجهه االختالؾ بٌن النظم الخبٌره والذكاء الصناعً وبٌن برامج الحاسبه فً  *

 -: حل المشاكل التً لٌس لها طرٌقه حل مسبقه

 

ٌختلؾ النظام الخبٌر عن البرامج االعتٌادٌة فً الحاسب فً أن المعرفة وثٌقة 



فً . الصلة بموضوع معٌن وأسالٌب االستفادة من هذه المعرفة مندمجة مع بعض 

النظام الخبٌر ٌبدو نموذج حل المشكلة كقاعدة معرفة قائمة بذاتها بدال من أن 

ٌكون جزءا من البرنامج العام وبهذا ٌكون بإمكان النظام الخبٌر إدخال بٌانات إلى 

القائمة االٌعازات بطرٌقة إلى المعرفة المتوفرة من دون الحاجة إلى إعادة 

 . البرمجة

 

وبهذا ٌمكننا القول أن برنامج الحاسب التقلٌدي ٌنظم المعرفة بمستوٌٌن هما 

  . البٌانات ، قاعدة المعرفة ، والسٌطرة

 

ومن هنا نجد االختالؾ بٌن النظام الخبٌر والذكاء االصطناعً عن برامج الحاسبة 

 -:التقلٌدٌة فً

 

 -: حل المسائل التً لٌست لها طرٌقة حل مسبقة

 

كونها تعمل بالرموز بدال من األرقام وبهذا تفتح المجاالت الجدٌدة لمعالجتها  -1

 .بواسطة الحاسبة

 

 . االستدالل وطرٌقة البحث التقنٌة -2

 

كونها تتعامل مع اللؽات المبنٌة على المفسر ولٌس المترجم ، حٌث تسمح  -3

والتعبٌر عن المشكلة . للتعابٌر المبنٌة على المفاهٌم الصعبة فً اللؽات التقلٌدٌة 

بلؽة الذكاء االصطناعً وهً ، والتً تتحول إلى إجراءات خالل التنفٌذ وبهذا ال 

 . ٌكون على المبرمج أن ٌعرؾ مسبقا الحل أو النتٌجة

 

من هذا تبٌن انه لٌس كل نظام خبٌر ٌستند إلى قاعدة المعرفة هو نظام خبٌر ولكن 

أن ٌمتلك القدرة على التفسٌر والوصول إلى القرارات وطلب معلومات إضافٌة كما 

ٌفعل اإلنسان الخبٌر فً عملٌة التفسٌر والتحلٌل والتحري وخاصة فً المجاالت 

 . التً تكون فٌها الحقائق كاملة أو ؼٌر أكٌدة

 

 

 



 

  -: وٌمكن تحدٌد خواص النظام الخبٌر، الذكاء االصطناعً بما ٌلً*

 

 . تستخدم أسلوب مقارن لألسلوب البشري فً حل المشكالت المعقدة -1

 

 . تتعامل مع الفرضٌات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالٌة -2

 

 . وجود حل متخصص لكل مشكلة ولكل فئة متجانسة من المشاكل -3

 

 . تعمل بمستوى علمً واستشاري ثابت ال تتذبذب -4

 

 . ٌتطلب بناؤها تمثٌل كمٌات هائلة من المعارؾ الخاصة بمجال معٌن -5

 

تعالج البٌانات الرمزٌة ؼٌر الرقمٌة من خالل عملٌات التحلٌل والمقارنة  -6

  . المنطقٌة

 

وٌمكن تحدٌد وبٌان أهم الدوافع التً تدفع المنظمه أوالفرد الى الجوء الستخدام  *

 -: النظم الخبٌرة ، الذكاء االصطناعً بما ٌلً

 

 . ألنها تهدؾ لمحاكاة اإلنسان فكرا وأسلوبا -1

 

 . إلثارة أفكار جدٌدة تؤدي إلى االبتكار -2

 

 . لتخلٌد الخبرة البشرٌة -3

 

 . توفٌر اكثر من نسخة من النظام تعوض عن الخبراء -4

 

 . ؼٌاب الشعور بالتعب والملل -5

 

 . تقلٌص االعتماد على الخبراء البشر -6

 



 

ولمعرفه طرٌقه بناء هذه النظم وكٌؾ ٌمكن أن ٌكون هٌكلها المعماري ٌمكن أن  *

 -: نحددها باالتً

 

 -: أذ أنها تتكون من ثالثة مكونات أساسٌة

 

قاعدة المعرفة ؼالبا ما ٌقاس مستوى أداء النظام بداللة حجم ونوعٌة قاعدة -  أ

 : المعرفة التً ٌحتوٌها وتتضمن قاعدة المعرفة

 

تصؾ العالقة المنطقٌة بٌن العناصر والمفاهٌم ومجموعة : الحقائق المطلقة  -1

 . الحقائق المستندة إلى الخبرة والممارسة للخبراء فً النظام

 

 . طرق حل المشكالت وتقدٌم االستشارة -2

 

  . القواعد المستندة على صٌػ رٌاضٌة -3

 

منظومة آلٌة االستدالل وهً إجراءات مبرمجة تقود إلى الحل المطلوب من -  ب

 خالل ربط القواعد والحقائق المعٌنة تكوٌن خط االستنباط واالستدالل

 

واجهة المستفٌد وهً اإلجراءات التً تجهز المستفٌد بأدوات مناسبة للتفاعل -  ت

 . مع النظام خالل مرحلتً التطوٌر واالستخدام

 

 

 -:الذكاء االصطناعً فً المكتبات ومراكز المعلومات/ استخدام النظم الخبٌرة *

الذكاء االصطناعً ستكون تكنولوجٌا / هناك إجماع فً الرأي بان النظم الخبٌرة 

جدٌدة ٌبحث فٌها المتخصصون فً مجال المكتبات والمعلومات عن الطرق المفٌدة 

الستخدامها واستثمارها لتسهٌل أعمالهم وتحسٌن نوعٌة خدماتهم وخبراتهم 

وقاموا بإنتاج العدٌد من  التكنولوجٌاالخاصة ، فلقد استؽل المتخصصون هذه 

النظم فً الخزن واالسترجاع وفً الفهرسة والتكشٌؾ واالستخالص واألعمال 

والتفاعل مع مظاهر الحٌاة ، المرجعٌة فالمتخصصون ٌجب ان تتوفر لدٌهم الخبرة

المختلفة ومهارات أخرى مثل التصنٌؾ ، الخبرة األكادٌمٌة ، إجراء المقابالت ، 
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  .بناء الكانز ، المعرفة باحتٌاجات المستفٌدٌن

 

 -:مكونات الذكاء الصناعً *

 

 : ٌنبنً علم الذكاء الصناعً ككل على مبدأٌن أساسٌٌن فقط

 

وهو كٌفٌة تمثٌل البٌانات أو المشكلة فً الحاسوب بحٌث ٌتمكن :تمثٌل البٌانات  *

كٌفٌة وضع : أو باألحرى  )الحاسوب من معالجتها و إخراج الخرج المناسب 

فً حل  (التفكٌر)المشكلة فً صورة مالئمة للحاسوب بحٌث ٌفهمها و ٌتمكن من 

 .(لها

 

حٌث ٌقوم الحاسوب بالبحث فً . و هو ما نعتبره التفكٌر بحد ذاته: البحث *

الخٌارات المتاحة أمامه و تقٌٌمها طبقا لمعاٌٌر موضوعة له أو قام هو باستنباطها 

 .بنفسه ثم ٌقرر الحل األمثل

 

 

 -: تطبٌقات الذكاء الصناعً *

 

ٌتم استخدام علم الذكاء الصناعً فً العدٌد من التطبٌقات ومنها على سبٌل المثال 

 -: ال الحصر

 

معظمنا جرب استخدام ألعاب الحاسوب و رأى كٌؾ ٌعمل : ألعاب الحاسوب *

الذكاء الصناعً فً تلك األلعاب، فباستخدام الذكاء الصناعً أصبح الحاسوب نداَ 

 .قد ٌصعب التؽلب علٌه أحٌاناَ فً كثٌر من األلعاب

 

 

وهً نظم حاسوبٌة معقدة تقوم على تجمٌع معلومات متخصصة : النظم الخبٌرة *

من الخبراء البشرٌٌن، و وضعها فً صورة تمكن  (أي فً مجال محدد فقط)

 .على مشكالت مماثلة (أو باألحرى الخبرات)الحاسوب من تطبٌق تلك المعلومات 

 

أو معالجة اللؽة الطبٌعٌة و هو ما ٌختص بتطوٌر برامج : معالجة اللؽة البشرٌة *



و نظم لها القدرة على فهم أو تولٌد اللؽة البشرٌة، أي أن مستخدم هذه البرامج 

ٌقوم بإدخال البٌانات بصورة طبٌعٌة و الحاسوب ٌقوم بفهمها و االستخالص 

 .منها

 

أو تعلم اآللة، و هو جعل الحاسوب ٌتعلم كٌفٌة حل المشاكل بنفسه : التعلم اآللً *

وذلك ٌتم إما بالتعلم من اكتساب الخبرات السابقة أو من خالل تحلٌل الحلول 

 .الصحٌحة واستنباط طرٌقة الحل منهاأو حتى من التعلم من خالل األمثلة

 

 اإلنسان اآللً أو الروبو *

 

 

 -: مفهوم النظم الخبٌره *

 

وٌمكن وضع تعرٌؾ النظم الخبٌره على انها تصؾ نظام المعلومات المبنى على 

الحاسبات الذى ٌعمل على مٌكنة الدور الذى ٌقوم بة الخبراء البشرٌٌن فى مجال 

محدد بهذة الصفة فِان النظام الخبٌر ٌعمل على دعم المستخدمٌن و ِارشادهم فى 

حل المشكالت و ِاتخاذ القرارات من أهم تطبٌقات الذكاء االصطناعى فى وضعة 

الراهن هً نظم معالجة اللؽات الطبٌعٌة ، نظم أدراك السلوك أو الهٌئة ، نظم 

  .األنسان األلى ، نظم الرؤٌة الذكٌة ، النظم الخبٌرة

 

 

 عناصر النظام الخبٌر *

 

ٌتكون النظام الخبٌر من عدة عناصر متفاعلة بعضها ٌقع داخل هٌكل النظام و 

وٌتكون هٌكل النظام الخبٌر ٌتكون من .بعضها األخر تقع فى بٌئة عمل النظام 

 -: عنصرٌن هما

 

 منصة النظام - 2. قاعده الخبره  -1

 

 -:عمل النظام الخبٌرة فتتضمن عنصرٌن هما ·

 



اهل الخبره وهم االفراد الذٌن ٌقومون اعداد النظمه وادخالها فً الحواسٌب  -1

المستفٌدون من النظام وهم المدراء أو - 2ومعالجه الخلل فً حاله حدوثه 

 . االشخاص الذٌن ٌستعٌنون بالنظام للبحث عن حلول لمشكله معٌنه

 

 مستخدمو النظام الخبٌر

 

 -: عناصر هٌكل النظام -2

 

قاعدة المعرفة هى حصٌلة الحقائق و القواعد و ؼٌرها من المفاهٌم و  ( 1 )

 المواصفات المتعلقة بمجال تطبٌق النظام 

 

منصة النظام الخبٌر تشتمل على مجموعة من البرمجٌات المتخصصة فى  ( 2 )

 . تعرٌؾ وشؽٌل نظام الخبرة

 

 

 -: مزاٌا و حدود النظم الخبٌرة *

 

 أن النظام ٌحتفظ بمعارؾ متراكمة و ٌجعلها جاهزة على الفور ( 1 )

 

أن هذة النظم تساعد الموظفٌن الجدد و حدٌثً العهد بالمهنة فى بلوغ  ( 2 )

 مستوٌات عالٌة من األنتاجٌة فى وقت قصٌر 

 

أن وجود هذة النظم ٌقلل من مشكالت أرتفاع معدل أحالل العمالة الفنٌة و  ( 3 )

 المهنٌة 

 

 أن النظم الخبٌرة تكون سهلة األستخدام بواسطة ؼٌر المتخصصٌن  ( 4 )

 

 

 -: نواحى القصور فى النظم الخبٌرة *

 

 األرتفاع الكبٌر فى تكالٌؾ تصمٌم و تشؽٌل و صٌانة النظام  ( 1 )



 

 أن المعارؾ المنشودة قد ال تكون متوافرة دائما أو ٌصعب أستخدامها  ( 2 )

 

 أن منهج حل المشكلة قد ٌختلؾ من خبٌر ألى آخر رؼم صحتة فى الحالتٌن  ( 3 )

 

 أحتمال تعارض القواعد الجدٌدة التى تضاؾ الى القاعدة مع القواعد السابقة ( 4 )

 

أن بعض القواعد تفقد قٌمتها عند وضعها فى ؼٌر التطبٌق األصلى الذى  ( 5 )

 . نشأت فى ظلة

 

أن كفاءة النظام الخبٌر تتناقص بشدة عندما تخرج المشكلة و لو بشكل  ( 6 )

 . طفٌؾ عن الحٌز التى بنٌت علٌها القواعد المخزونة لدٌة

 

 

 -: الخالصه

 

 

ٌمكن القول أن هذا البحث المبسط بٌن أهمٌه الذكاء الصناعً والنظم الخبٌره 

كونها نظام مساعد للنظم المعلومات تخدم متخذ القرار فلٌس من الضروري أن 

ٌدعم نظام المعلومات كل ما ٌتطلبه المستفٌد لحل أى مشكله فٌكون اللجوء لنظام 

الذكاء الصناعً والنظم الخبٌره الذي الٌكتفً فً تقدٌم المعلومات فقط وأنما ٌكون 

عمله عمل االنسان الخبٌر فً دراسه ةتحلٌل أى مشكله فً طلب معلومات أضافٌه 

أن أحتاج لذلك أو أستبعاد أي معلومات ؼٌر ضرورٌه وما الى ذلك من االمور التً 

  . ٌمكن ان ٌراها ضرورٌه لمعالجه أي مشكله

 

أن الذكاء الصناعً والنظم الخبٌره ٌمكن أعتبارها جزء من نظام المعلومات العام 

أو أنظمه مساعده أو نظام مستقل بحد ذاته ومن خالل البحث تبٌن أنه نظام ساند 

 للنظام العام وهو نظام المعلومات الذي ٌعتبر الموكز الرئٌسً للمعلومات



 

 


