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تذکر : این متن به دلیل تبدیل از محیط یك ویراستار دیگـر، دارای اشـکاالت و نـواقص صـفحه بنـدی اسـت و مـورد 
ویرایش مجدد قرار نگرفته است.

چکیده
سـازی روالهـای عمـل کننـده در ایجـاد و سیستم خبره صرف طراحی و پیـادهقسمت اعظم زمان طراحی و ایجاد یك

ذهن طـراح را دانش و روالهای جستجو و توضیح میگردد و این موضوع عالوه بر افزایش زمان ایجاد،استفاده از پایگاه 
از تمرکز برموضوع اصلی خبرگی باز میدارد و به سطوح زیرین برنامه متوجه میکند .

هـای عنـائی و مکـانیزمامکان ایجاد پایگاه دانش پویا مبتنی بـر شـبکه ماین مقاله ابزاری را مورد مطالعه قرار میدهد که
نویسان قرار میدهد .جستجو در پایگاه و نیز سیستم توضیح با امکانات محدود فارسی را در اختیار برنامه

های هوشمند را نیز در اختیار میگذارد .ابزار در عین حال قابلیت پیمایش فضای حالتها در سیستماین
ابزار مورد بحث قرار میگیرد .شده توسط اینپیاده سازی ای از یك سیستمدر انتها نمونه



مقدمه-١

های خبره و پایگاه دانش .ای بر سیستممقدمه-١-١

از نـوع دانـش حقیقـی سـازمان یافتـه چـهافزاری کامپیوتری حاوی دانشسیستم خبره عبارت است از یك سیستم نرم
Actual ) و چه از نوع دانش رهیافتی ( )Huristicهای دانش انسانی که قابلیـت اسـتنتاج ) مربوط به یکی از محدوده

ای را کـه مسـائل پیچیـدهای کاربردی است که] . سیستم خبره برنامهRUTH90را بر اساس دانش ذکر شده داراست [
کـه سـعی در تقلیـد عملکـرد و اسـتایخبره برنامه]. سیستم ROLS88آن نیاز به خبرگی انسانی دارد حل میکند[حل

] .SCHA90رقابت انسانهای خبره دارد [
تر یك سیستم خبره :با عباراتی ساده

] .RUTH90افزار است [یك نرم
رهیـافتی دانش حقیقی وچه دانـشمحتوی دانش انسانی ساخت یافته در سازمانی تحت عنوان پایگاه دانش است.چه

]RUTH90[] ساختمان خاصی برای نمایش دانش ذکر شده دارد  .SCHA90. [
] .RUTH90تصمیم گیری ونتیجه گیری است [محتوی قواعد استنتاج برای

] .SCHA90ارتباط روشنی بین قواعد استنتاج و شیوه نمایش دانش وجود دارد [
] .RUTH90است [های خبرگی انسانیهدانش ذخیره شده و قواعد استنتاج محدود به زمینه خاصی از زمین

] .RUTH90قابلیت توضیح دالئل نتیجه گیری و استنتاج های انجام شده را ( معموال ) داراست [
] . با توجه به مطالب گفته شده میتوان اجزاء اصـلی SCHA90دارای واحد خاصی برای ایجاد ارتباط با کاربر است[

شان داد :یك سیستم خبره را با شکل زیر ن
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] .CHAB89های خبره [اجزاء اصلی سیستم-١شکل 

های خبره و پایگاه دانش پویا .سیستم-١-٢

های خبره از نظر پویائی به دو وضعیت قابل تقسیم هستند:سیستم
) .STATICهای خبره ایستا (سیستم-١

شده و پس از ایجاد های استنتاج در هنگام طراحی و ساخت سیستم خبره تعریفها دانش و مکانیزمدر اینگونه سیستم
محدوده بسیار کوچك ) .آن امکان پذیر نمیباشد ( مگر در سیستم و شروع فعالیت

) .DYNAMICهای خبره پویا (سیستم-٢
های معین قابل تغییر است .های استنتاج پس از ایجاد سیستم خبره در محدودهها دانش یا مکانیزمدر اینگونه سیستم

پویائی و ایستائی یك سیسـتم البته باید در نظر داشت که با توجه به اینکه پویائی و ایستائی نسبی است بنابر این تعریف 
پذیر نیست و محدوده پویایی مشخص کننده این نسبیت است.به طور مطلق امکان



های خبره از جنبه دیگر نیز قابل بررسی است :پویائی سیستم
پویائی در پایگاه دانش .-١
پویائی در مکانیزم های استنتاج .-٢

هـای ایسـتا هسـتند . از طرفـی ایجـاد تر از سیستمها پیچیدهر است و اینگونه سیستمهای خبره پویا دشوارتایجاد سیستم
] RUTH90تر از پویائی در پایگاه دانش میباشد و گاه غیر ممکن مینماید [های استنتاج بسیار پیچیدهپویائی در مکانیزم

.
ایستا باید حاوی ساختمان نمـایش دانشـی های خبرهخصوصیات سیستمهای خبره پویا عالوه بر دارا بودن تمامسیستم

بر تمام قسمتهای یك سیستم خبره ایستا شامل قسـمتی باشند که قابلیت پویائی را امکان پذیر نماید . این سیستمها عالوه
MODIFICATION/ KNOWLEDGE ACQUISITION ) " ( MODULEتحت عنوان " واحد کسب دانـش 

نشان دهنده اجزاءیك سیستم خبره پویا است :] . نمودار بعدیSCHA90نیز میباشند [

کاربر(غیر خبره) خبره
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] .SCHA90ساختمان عمومی یك سیستم خبره پویا [-٢شکل 

های خبره و پایگاه دانش .مراحل ودشواریهای پیاده سازی سیستم-١-٣

انسانی بصورت قواعد ، تعاریف و .... بیان شده و مهندس دانش در ایجاد یك سیستم خبره دانش مربوطه توسط خبره
ها ( احتماال ) بـه شـیوه نمـایش مناسـب در پایگـاه دانـش های موجود در پایگاه داده، دانش بیان شده را به همراه داده

ینماید .های استنتاج را ایجاد مو مکانیزمذخیره نموده
و اسـتفاده ازآن به صورت ساده نشان میدهد سازمان یك سیستم خبره و پایگاه دانش از دیدگاه ایجـاد سیسـتم٣شکل 
است . از گامهائی که الزم است برای ایجاد سیستم خبره برداشته شود گامهای زیر اهمیت بسـیار زیـادی را دارا چگونه

]SCHA90][ROLS88هستند:[
رد نظر .کسب دانش مو 

استنتاج .مکانیزمو شیوهانتخاب شیوه نمایش دانش مناسب
طراحی و ساخت روالهای ایجاد و استفاده پایگاه دانش با توجه به شیوه انتخاب شده .

طراحی و ساخت واحد استنتاج با توجه به شیوه انتخاب شده.
طراحی و ساخت رابط کاربرمناسب .

ه در سه گام انتهائی ذکر شده قسمت اعظم هزینه و زمان صرف طراحی و پیـاده سـازی روالهـائی باید توجه داشت ک
میگردد که ارتباط چندانی با موضوع خبرگی و هوشمندی نداشته و صرفا عملیات سیستمی و معمولی در تمام سیستمها 



موجـود در پایگـاه و و در اطالعـاتاست. از این جمله اند عملیات پردازش فایل و ذخیره سازی پایگاه دانش و جستج
نه تنها قسمت بسیار زیادی از هزینـه ایجاد ارتباطات منطقی در سطح رکوردها بین اطالعات موجود . انجام این عملیات

سازی را به خود معطوف و وقت طراحی و پیاده
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].RUTH90های خبره[بااصالح،سازمان چگونگی ایجاد واستفاده سیستم-٣شکل 

های کالن استنتاج میکند بلکه ذهن طراحان را از تمرکز بر موضوع اصلی خبرگی ( نظیر ارتباطات بین اجزاء و مکانیزم
وری متمرکز فکـر طراحـان ) باز داشته و متوجه سطوح زیرین ( نظیر عملیات در سطح فایل و رکورد ) مینماید و از بهره

لزوم وجود ابزار مناسب بـرای رهـائی از سـطوح زیـرین و ایجـاد سـطوح جلوگیری میکند . این موضوع باعث میشود تا 
انتزاعی مناسب احساس گردد .



ابزار ایجاد سیستم خبره .-١-٤

افـزاری اسـت کـه سـاخت یـك پایگـاه دانـش کـاربردی راآسـان میکنـد یك ابزار ایجاد پایگاه دانـش یـك بسـته نـرم
]RUTH90 ابزارها بـه طـراح کمـك میکننـد کـه سـاختمان از ابزارهای دیگری تشکیل میگردند . این] . این ابزار خود

پایگاه دانش ایجاد شده توسط ابزار را به عنوان ساختمان مبنای کار خود قرار دهد و عملیات جستجو در پایگاه دانش و 
این ابزار انجام دهـد و تنهـا بـه چگـونگی توضیح به کاربر را توسط روالهای استنتاجات بر مبنای این جستجو و نیز ارائه

عملیات کالن برای ایجاد سیستم خبره بیندیشد .
این ابزار ها معموال بصورت زیر دسته بندی میگردند :

ابزار ایجاد و استفاده پایگاه دانش .-١
های استنتاج و جستجو .ابزار تعریف و استفاده مکانیزم-٢
یستم توضیح .ابزار ایجاد زیر س-٣
ابزار ایجاد و استفاده رابط کاربر .-٤

ابزار چهارم بیشتر از ابزارهای دیگر در دسترس است و انواع مختلفی ازآن وجود دارد . به همین دلیل تـالش مـا ایجـاد 
سه ابزار دیگر است .

های خبره.پارامترهای اساسی در ارزیابی ابزار ایجاد سیستم-١-٥

های خبره پارامترهای زیردر ارزیابی یك ابزار ایجاد سیستم
باید مورد بررسی قرار گیرند :

اهدافی که درایجاد ابزار تعیین گردیده بود .میزان نزدیك شدن استفاده کننده ابزار به-١-٥-١
عبارتند از :این اهداف به طور خالصه

هـا را تعیـین بین موجودیـتانجام عملیات ایجاد و استفاده از پایگاه دانش به صورتی که کاربر تنها نوع وارتباطات-١
] .RUTH90نماید و از چگونگی ذخیره سازی و ارتباطات منطقی در سطح فایل مستقل باشد [

. [RUTH90ونگی انجام عملیات مستقل باشد[ای که کاربر از چگگونههای جستجو و استنتاج بهانجام مکانیزم-٢
آنها در هنگام استفاده از پایگاه ) .بینها و ارتباطاتقابلیت تعریف پایگاه به صورت پویا ( ایجادو حذف موجودیت-3

استفاده) .های استنتاج ( ایجاد مکانیزم جدید در هنگامقابلیت پویائی مکانیزم-٤



های استنتاج موجود .بر استفاده کننده سیستم خبره با توجه به مکانیزمارائه توضیح به کار-٥
های استنتاج ایجاد شده جدید ) .قابلیت پویائی سیستم توضیح ( ایجاد عملگرهای توضیح برای مکانیزم-٦
افزار نرمله معیارهای یكافزار خوب را دارا باشد . از جمافزار ایجاد شده توسط این ابزار معیارهای یك نرمنرم-١-٥-٢

]PRES87افزار ) : [خوب ( پارامترهای کیفیت نرم
Flexibelityپذیری انعطاف

Testabilityآزمون بودن قابل
Portabilityقابل حمل بودن 

Reusabilityقابلیت استفاده مجدد 
Learnabilityقابلیت یادگیری ساده 

Usabilityکارگیری ساده قابلیت به
Efficiencyکارائی 

Maintainabilityقابلیت نگهداری 
Interperabilityها سایر سیستمقابلیت اتصال به

ساده نمودن کار ایجاد سیستم خبره با توجه به پارامترهای زیر :-١-٥-٣
های :نهبر عهده گرفتن یا ساده کردن وظایف مهندس دانش با ارائه امکانات در زمی-١

اکتساب دانش .
نمایش دانش .

استنتاج .

توضیح .
های :بر عهده گرفتن یا ساده کردن وظایف برنامه نویس با ارائه امکانات در زمینه-٢

افزارهای دیگر .امکان ایجاد ارتباط با نرم
امکان عملیات پردازش متن دو زبانه .

....
قابلیت استفاده در طیف وسیعی از محیط های عملیاتی و -٤نویس . امکانات موردنیاز کاربر برنامهمجتمع بودن-٣

افزاری مختلف.های نرمقابلیت استفاده مستقیم در سیستم

ابزار ایجاد سیستم خبره مبتنی بر شبکه معنائی .-٢

موضوع و هدف ابزار .-٢-١



های خبره مبتنی بر شیوه نمایش دانش شـبکه معنـائی بـا قابلیـت پویـائی در ایجـاد و ابزار به عنوان وسیله ایجاد سیستم
های استنتاج بصورت محدود مورد استفاده قرار میگیرد .توسعه پایگاه دانش و مکانیزم

هدف از ایجاد ابزار :
ای از امکانات با خصوصیات زیر :جموعهآوردن مسهولت در ایجاد سیستم خبره با فراهم

ای که از شیوه نمایش دانش شبکه معنائی استفاده نماید .قابلیت ایجاد و استفاده از پایگاه دانش به گونه
های زیر باشد :دانش موجود در پایگاه دانش قابل تغییر و تعریف از نظر جنبه

حجم دانش .-١
ها.ماهیت و نوع موجودیت-٢
ها .بین موجودیتو نوع ارتباطاتماهیت-٣
ها .محتوی موجودیت-٤
ها .محتوی ارتباطات بین موجودیت-٥

های جستجوی متفاوتی موجود باشد :مکانیزم
موجود ) .جستجوی ساده ( از طریق ارتباطات-١
جستجوی توارثی بر مبنای توارث خصوصیات .-٢
خـاص و تـوارث.  تـوالیجسـتجوی مرکـب از دو حالـت-٤توالی منطقی ) جوی توالی خاص ( براساس یكجست-٣

های جستجو عمل نمایند .های استنتاج با استفاده از مکانیزممکانیزم
های استنتاج جدید بر اساس مکانیزم های جستجوی موجـود ، بـا الگوربتمهـای سـاده امکـان قابلیت طراحی مکانیزم

یر باشد .پذ
دارنمـودن ارتباطـات) در عـادی و جهـتقابلیت تعریف خصوصیات مربوط به جستجوها ( توارث، تـوالی ،ارتباطـات

پایگاه دانش .
قابلیت ارائه توضیح با دو نوع جمله بندی فارسی/التین .

قابلیت تعریف عملگرهای توضیح با توجه به نوع ارتباطات تعریف شده .
های جستجو در هنگام اجرا و عملیات عمومی سیستم .اکتساب دانش و مکانیزمقابلیت 

ـــا روش  ـــایش دانش(اختصاص ـــر نم ـــهای دیگ ـــا روش ـــوام ب ـــائی ت ـــبکه معن ـــتفاده از ش ـــب و اس ـــت ترکی قابلی
KN_PRESENTATION FRAMEو حذف یك پایگاه دانش و سیستم خبره از ).  قابلیت تعریف ، ایجاد ، استفاده

) ایجاد شده باشد .TEMPORARYداخل یك برنامه دیگر مثال اگر سیستم بنا به دالیلی به صورت موقت ( 



مپایلر زبان برنامه سازی افزاری که توسط کاهای نرمقابل استفاده بودن ابزار در یك زبان برنامه سازی و در تمام سیستم
ایجاد میگردند .

محیط عملیاتی و محدوده کار ابزار .-٢-٢

قابل استفاده است .TURBO PASCALهای زبان پاسکال تحت کامپایلر در برنامهUNITسیستم به عنوان یك 
ابزار در دو محدوده عمل میکند :

های محدود .ساختمان داده-الف 
SEM_NET.TPUدر این حالت حداکثر هزار موجودیت قابـل تعریـف در سیسـتم اسـت . در ایـن حالـت از ابـزار 

استفاده میگردد .
های نامحدود .ساختمان داده-ب 

اسـتفاده SEM_NETL.TPUها محدودیتی وجود نـدارد . در ایـن حالـت از ابـزار در این حالت بر تعداد موجودیت
میگردد .

سیستم سریعتر عمل میکند .ر یك از دو حالت محدودیتی از نظر تعداد ارتباطات وجود ندارد . در حالت اولدر ه
ابزار از نظر نوع رکوردهای اطالعاتی منسوب به دانش ذخیره شده محدودیتی ندارد و اندازه این رکوردهـا نیـز میتوانـد 

متغیر باشد .

ر ابزار .منطق و سازمان پایگاه دانش د-٢-٣

سازمان پایگاه دانش بر اساس شیوه نمایش دانش شبکه معنائی شکل گرفته است .
شبکه معنائی .-٢-٣-١

] . اجـزاء ROLS88یك شبکه معنائی بر نمایش گراف شکل ارتباطات بین اجزاء یك محدوده معین بنا شـده اسـت [
هـا و لبـه هـا نمایـانگر هـا نمایـانگر موجودیـت] . گرهROBN85ند [ها و لبه ها تشکیل میدهاساسی یك گراف را گره
] .ROLS88ها میباشند [ارتباطات بین موجودیت

ها .موجودیت-٢-٣-٢



پایگاه هر موجودیت میتواند هر ساختمان داده ممکن در زبان پاسکال باشد و ساختار حتی میتواند از نظر اندازه در این
ها به عنوان موجودیت مورد استفاده قرار میگیرد .ع تنهاآدرس ابتدای هر ساختمان داده در فایل دادهپویا باشد . در واق

ها .بین موجودیتارتباطات-٢-٣-٣

طرفـه یـا های دیگر ارتباط داشته باشد . این ارتبـاط میتوانـد یـكدر این پایگاه دانش هر موجودیت میتواند با موجودیت
ای اسـت آن ارتباط بیـانگر مفهـوم تعریـف شـدهارتباطات وزن دار هستند یعنی هر ارتباط با توجه به وزندوطرفه باشد . 

]ROB85. [
نوع ارتباط ها .-٢-٣-٤

آن هستند . مثال هر ارتباط باید از نوع خاصی باشد . یك نوع لبه نشانگر خصوصیاتی است که لبه های ازآن نوع دارای
ند " فرزند " باشد . از طریق این لبه هر شـخص میتوانـد بـا ولـی خـود ارتبـاط داشـته باشـد . مـثال اگـر یك نوع لبه میتوا

آن است که علی فرزند کـریم اسـت و کـریم ولـی علـی موجودیت "علی" با "کریم" رابطه "فرزند" داشته باشد به معنای
ت" دوطرفه اسـت. در ایـن ابـزار در پایگـاه است . مشخص است که رابطه "فرزند" یکطرفه است. ولی مثال رابطه "دوس

نوع لبه را تعریف نمود هر نوع لبه همچنین میتواند در هنگام عملیات سیستم ایجاد و یا حذف گردد. ٢٢٥دانش میتوان 
توارث خصوصیات.-٢-٣-٥

نتقـال یکی از مهمتـرین خصوصـیات شـبکه معنـائی تـوارث خصوصـیات اسـت . هـر لبـه میتوانـد بـه عنـوان عامـل ا
گره دیگر بر طبق قانون توارث خصوصیات باشد . بدین ترتیب کـه خصوصـیاتی کـه در یـك خصوصیات از یك گره به

هـائی کـه خصوصـیات یـك هـای دیگـر بـه ارث برسـند . لبـههای خاص میتوانند بـه گـرهگره وجود دارند از طریق لبه
انـد . در واقـع که در هنگام تعریف، تـوارثی تعریـف گردیـدهموجودیت را به ارث میرسانند باید از انواع لبه هائی باشند 

است. همچنین یك لبه از نوع توارثی میتواند عامـل ارث آن نوع لبهیکی از خصوصیات یك نوع لبه توارثی بودن یا نبودن
ش در جهت مستقیم و یا معکوس و یا هردو طرف باشد . به عنوان مثال در شـکل زیـر یـك قسـمت از یـك پایگـاه دانـ

نمایش داده شده است. هر موجودیت با یك دایره و هر ارتباط با یك خط مشخص شده اسـت. در ایـن شـکل دو نـوع 
ارتباط "داردیك" . هنگامی که -٢وس و کیك" از نوع لبه توارثی با جهت ارث معارتباط "هست-١ارتباط وجود دارد . 

بـر "دم" کـه بـه طـور مسـتقیم با"سـگ" در ارتبـاط اسـت در مورد "سگ" سئوال "چه چیز دارد؟" مطرح میشـود عـالوه
خصوصیات یك "حیوان" که دارای سر و پا نیز هست به "سگ" ارث میرسد و جواب این سئوال عبارت خواهد بـود از : 

دم،سر،پا

پا



سر

داردیك

داردیك

دم حیوان

یكداردیك هست

سگ

توارث خصوصیات حیوان به سگ-٤شکل 

توالی ارتباطات.-٢-٣-٦

یك ارتباط میتواند به صورت مجازی از تعریف توالی چند ارتباط دیگر تعریف گـردد و ماننـد ارتباطهـای دیگـر مـورد 
نصورت تعریف میشود :پردازش قرار گیرد . بعنوان مثال در یك پایگاه دانش اطالعات خانواده ارتباط خاله بودن بدی

<فرزند<-<مونث<-<فرزند<->فرزند>-<مونث<-خاله = 
این توالی بیانگرآن است که " خاله " شخص مونثی است که فرزند شخصـی اسـت کـه فرزنـد مـونثی دارد کـه او نیـز 

فرزندی دارد .
است.نمودار این ارتباط نشان داده شده٥در شکل 

های جستجو و استنتاج در ابزار .منطق و مکانیزم-٢-٤



ابزار بر مکانیزم های جستجو استوار است .های استنتاج در اینپایه مکانیزم
های جستجومکانیزم-٢-٤-١

های جستجوی زیر را در اختیار قرار میدهد .ابزار مکانیزم
جستجوی ساده .-٢-٤-٢-١

های مرتبط به گره مبداء مورد بررسی و در صورت تطابق با شرایط خواسته شده به عنوان نتیجـه روش کلیه گرهدر این
جستجو اعالن میگردند .

X

فرزند فرزند

Y Aمونث 

مونث

فرزند

B



است.Bخاله Yزنجیره توالی ارتباط خاله بودن . -٥شکل 

جستجوی توارثی .-٢-٤-٢-٢

های مرتبط به گره مبداء مورد بررسی و در صورت تطابق با شرایط خواسته شده به عنوان نتیجـه در این روش کلیه گره
مل ای از نوع توارثی باشد جستجو به طرف دیگر لبه نیز منتقل میشود و این عجستجو اعالن میگردند در صورتی که لبه

-٣کنیـد ). توجـه٢-٣-٥مثال بخشبه صورت بازگشتی بر روی تمام لبه های توارثی مرتبط دیگر نیز تکرار میگردد( به
جستجو بر اساس توالی منطقی ارتباطات .-٢-٤-٢

از ٢-٣-٦در این حالت جستجو بر اساس زنجیره توالی تعریف شده انجام میگیرد . بـه عنـوان مثـال در مثـال بخـش 
در حالیکه تنها ارتباط "مونث" و "فرزنـد" بـه طـور حقیقـی در پایگـاه فرد را یافتریق این نوع جستجو میتوان خاله یكط

تعریف شده است.
جستجوی ترکیبی از توارث و توالی .-٢-٤-٢-٤

پایگـاه دانـش دراین حالت ارتباطات مجازی توالی منطقی بر اساس جستجوی تـوارثی انجـام میگیـرد . مـثال در یـك
آن هستند تنها بـا یـك هایمربوط به کارمندان اداره میتوان لیست خاله تمام کارمندانی که عضو بخش مالی یا زیر شعبه

دستورالعمل یافت . در صورتی که رابطه "کارمند" و "شعبه" خصوصیت توارث مستقیم را دارا باشند .
.جواب زهره و مریم خواهد بود٦با توجه به شکل 

های استنتاجمکانیزم-٢-٤-٣

هـای اسـتنتاج در های جستجو مکانیزم های استنتاج به سادگی قابل طراحی هستند . نمونه مکـانیزمبا توجه به مکانیزم
ارائه گردیده است.٢-٧بخش 



فاطمه حسین

فرزند فرزند فرزند فرزند

مونث بطول مریم مونث مونث زهرا زهره مونث

فرزند فرزند

رضا علی

کارمند کارمند

حسابداری صندوق

شعبه شعبه

بخش مالی

مالییافتن لیست خاله کارمندان بخش-٦شکل 



منطق و مکانیزم سیستم توضیح .-٢-٥

زیر سیستم توضیح توسط واحد استنتاج فراخوانی میشود و جمالتی را با توجه به مکانیزم استنتاج و عملیات انجام شده 
در فایلی ذخیره میکند . با درخواست کاربر محتویات این فایل در اختیار کاربر برای مشاهده توضیحات قرار میگیـرد و 

پاك میشود .
ساده .مکانیزم ساخت جمالت -٢-٥-١

در هنگام تعریف ارتباطات به سیستم معرفـی ربطی (عملگر ارتباط) کهعباراتجمالت توضیح براساسساختمکانیزم
میگردند انجام میشود . هر ارتباط در دو وضعیت مستقیم و معکوس دارای عبـارات ربطـی میباشـد کـه ارتبـاط بـین دو 

ل در مورد نوع ارتباط ( لبه ) "فرزند" دو عبارت "فرزنـدی دارد موجودیت را در قالب یك جمله بیان میکند . به عنوان مثا
به نام" به عنوان عبارات ربط بین موجودیت ها بترتیـب در حالـت معکـوس و مسـتقیم مـورد به نام" و "فرزند کسی است

سیستم توضـیح استفاده قرار میگیرند و بدین سان مثال ارتباط ( علی ، فرزند ، حسین ) بصورت دو جمله زیر توسط زیر 
تعبیر میگردد :

" علی فرزند کسی است به نام حسین "-در حالت مستقیم 

" حسین فرزندی دارد به نام علی "-در حالت معکوس 

مکانیزم ساخت جمالت براساس توارث خصوصیات.-٢-٥-٢

ودیت دیگر به ارث میرسـد سیسـتم در مواردی که بر اثر اصل توارث خصوصیات ، خصوصیات یك موجودیت به موج
توضیح انتقال خصوصیات را با چنین جمله ای بیان میکند :

یك حیوان پس : "" چون سگ هست
و پس ازآن ارتباطات مربوط به حیوان را که به سگ به ارث میرسد از طریق جمالت ساده بیان میکند .

مکانیزم ساخت جمالت بر اساس زنجیره توالی .-٢-٥-٣

در این گونه موارد سیستم ابتدا زنجیره توالی را توضیح میدهد و سپس دلیل انتخاب ارتباط را با توضیح پیمایش زنجیره 
توالی از طریق جمالت ساده بیان میکند .

خاله تمام کارمندان بخش مالی توضیحات شکل صفحه بعد ارائه میشود .با دستور یافتن نام٢-٤-٢-٤در مثال بخش 



خاله "< توصیف یك خاله > " یك
" زنی است "

"A" که فرزندکسی است به نام 
"B" که فرزندی دارد به نام 

" که زنی است "
"C" که فرزندی دارد به نام 

خاله> " حال : "< انتهای توصیف یك
" چون بخش مالی شعبه ای دارد تحت عنوان حسابداری"< توارث از شعبه >

< توارث کارمند > " چون حسابداری کارمندی دارد به نام رضا "
نام خاله رضا > " چون رضا خاله ای دارد به نام مریم "< اعالم

رضا بودن > " چون رضا فرزند کسی است به نام بطول "< دلیل خاله
" چون بطول زن است "

" چون بطول فرزند کسی است به نام فاطمه "
" چون فاطمه فرزندی دارد به نام مریم "

" چون مریم زن است "
< توارث از شعبه > " چون بخش مالی شعبه ای دارد تحت عنوان صندوق "

< توارث از کارمند > " چون صندوق کارمندی دارد به نام علی "
" چون علی خاله ای دارد به نام زهره "خاله علی >نام< اعالم
بودن > " چون علی فرزند کسی است به نام زهرا "علیخاله< دلیل

" چون زهرا زن است "
" چون زهرا فرزند کسی است به نام حسین "

" چون حسین فرزندی دارد به نام زهره "
" چون زهره زن است "

مالی .خاله کارمندان بخشیافت نامتوضیحات جستجو برای -٧شکل

اجزاء .سازمان ابزار و ارتباطات-٢-٦



ابزار از سه قسمت اساسی زیر تشکیل میگردد
بخش ایجاد و استفاده از پایگاه دانش .-٢-٦-١

این بخش به عنوان هسته اصلی بخشهای دیگر و واحد مرکزی ابزار عمل میکند .
بخش توضیح .-٢-٦-٢

کنترل این بخش توسط بخش استنتاج انجام میشود .
بخش استنتاج .-٢-٦-٣

عملیات جستجو در پایگاه دانش و استنتاج توسط این بخش انجام میگردد .
بین این اجزاء در شکل بعدی نشان داده شده است .و ارتباطاتشمای تصویری این سه بخش
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اجزاءسازمان ابزار و ارتباطات-٨شکل 

ذکر گردیده است .٣شرح مختصری از روالهای قابل استفاده توسط ابزار به همراه یك برنامه نمونه در ضمیمه 

خبره مبتنی بر شبکه معنائی.بررسی ابزار ایجاد سیستم-٣

در این بخش به بررسی ابزار ایجاد سیستم خبره مبتنی بر شبکه
معنائی میپردازیم .

سیستمهائی که بوسیله این ابزار پیاده میشوند .-٣-١

آن قابل نمایش توسط شبکه معنائی باشد قابل پیاده سازی توسط این ابزار است . با هر سیستم خبره که دانش مربوط به
بسیاری از مسـائل توجه به این موضوع تعداد زیادی از مسائل و سیستم هامیتوانند تحت پوشش این ابزار قرار گیرند زیرا 

موارد زیر اشاره نمود :ای و گراف شکل دارند . ازآن جمله میتوان بهکاربردی ماهیت شبکه
قطعات مورد نیاز برای ساخت یك محصول در یك کارخانه تولیدی در یك سیستم انبارداری .

.ها در یك سیستم اداری و یا صنعتی تمام ادارات ، قسمتها ، کارمندان ، عمل
مسیرها در مسئله ترابری .

) .٣-٧-٢پیمایش گراف تشخیص ( نمونه در بخش 



کلیه ساختارهای درختی .
پیمایش فضای حالتهای گراف شکل .

های مترجم زبانهای انسانی .سیستم
ئی تبـدیل نمـود ( از جملـه بطور کلی با توجه به اینکه میتوان اغلب روشهای نمایش دانش را به گونه ای به شبکه معنا

PRODUCTION SYSTEMS وFRAME وSCRIPTهای خبره ) این ابزار را میتوان پوشا بر اغلب مسائل سیستم
دانست .

پایگاه دانش .-٣-٢

شیوه نمایش دانش .-٣-٢-١

ه معنـائی دو شـیوه نمـایش دانـش با توجه به مطالب بیان شده در بندهای قبلی عـالوه بـر شـیوه نمـایش مبنـای شـبک
FRAME وSCRIPT را به صورت مستقیم و شیوه نمایش دانشSYSTEMS - PRODUCTION را بـه صـورت

ضمنی میتوان در این پایگاه نمایش داد .
حجم دانش .-٣-٢-٢

موجودیت، ولـی سیسـتم ١٠٢٤از لحاظ تعداد موجودیت محدود به SEM_NETحجم دانش ذخیره شده در سیستم 
SEM_NETLهـای ذکـر شـده از نظـر تعـداد ارتباطـات محدودیتی از نظر تعداد موجودیت ندارد . هیچیك از سیستم

) بر روی یك موجودیت باعث افـت کـارائی میشـود و در١٠٠محدودیتی ندارند اما ایجاد تعداد زیادی ارتباط ( بیش از 
آمـدن ایـن موضـوع اینگونه موارد استفاده از روشهای مناسب در تعریف موجودیت ها و نوع ارتباطـات میتوانـد از پـیش

جلوگیری نماید .
است.٢٢٥حجم تعداد نوع ارتباط محدود به عدد 

پویائی دانش .-٣-٢-٣

دانش موجود در پایگاه دانش از نظرات زیر پویا است :
حذف).-ها(ایجادز نظر تعداد موجودیتپویائی ا-١
پویائی از نظر تعداد نوع ارتباطات(ایجاد).-٢
حذف).-پویائی از نظر تعداد ارتباطات(ایجاد-٣



) .SCRIPTیا FRAMEها ( شکل و اندازه رکورد و ساختمان موجودیت مثال پویائی از نظر محتوای موجودیت-٤
تباطات( وزن ارتباطات).پویائی از نظر محتوای ار -٥
جهت) .-پویائی از نظر خصوصیات نوع ارتباط ( توارثی -٦
پویــائی از نظــر ماهیــت و نــوع ارتباطــات بــین -٨پویــائی از نظــر تــوالی منطقــی زنجیــره تــوالی ( ایجــاد تــوالی). -٧

ها.موجودیت

های جستجو .مکانیزم-٣-٣

ها .زمپذیری مکانیانعطاف-٣-٣-١

ها از دو جنبه قابل بررسی است.انعطاف پذیری مکانیزم
های جستجو .انعطاف پذیری مکانیزم-٣-٣-١-١

پذیری جستجو را افزایش میدهند . پارامترهائی که در جستجو نقش دارند عبارتند از :پارامترهای جستجو انعطاف
آغازین .موجودیت

نوع ارتباطات .
وزن ارتباطات .

جهت ارتباطات.
جهت توارث .
جهت توالی .

قابلیت طراحی واحد استنتاج .-٣-٣-١-٢

و با ساختمان نسبتا ساده توسط استفاده کننده قابـل طراحـی اسـت . نمونـه واحد استنتاج با تعداد دستورات بسیار کم
واحد استنتاج در واحد استنتاج برنامه عیب یاب اتومبیل قابل مشاهده است.

هاتعداد مکانیزم-٣-٣-٢

های جستجوی زیر قابل استفاده اند .مکانیزم
ساده



توارثی
توالی

مرکب(عمومی)
های جدید توسط کاربر .ایجاد مکانیزم-٣-٣-٣

با در اختیار قرار گرفتن زیر روالهای یافت گره جاری ، یافت اولین ارتباط و یافت ارتباط بعدی که در روالهای مربوط 
دانش موجود است ، استفاده کننده میتواند روالهای جستجوی مورد نیاز خود را خود طراحی نماید .به پایگاه

سیستم توضیح .-٣-٤

سیستم توضیح .پویائی -٣-٤-١

وجود قابلیت تعریف و تغییر عبارات توصیفی موجب ایجاد پویائی سیستم توضیح نسبت به تغییر عبارات ( در اصـالح 
عبارات ) و تغییر نوع و ماهیت ارتباطات ( در اصالح یا تعریف نوع ارتباطات ) است.

مکانیزم ساخت جمالت.-٣-٤-٢

آنکه تنها از ترکیـب نـام موجودیـت اول بـه عـالوه عبـارت ربـط و موجودیـت دوم وجه بهمکانیزم ساخت جمالت با ت
آن منجـر میشـود کـه تعریـف کننـده پایگـاه نظر نمیرسد . اما سادگی مکانیزم بهتشکیل میگردد مکانیزم چندان قوی به

در ای سیستم تنها با یـك عبـارتدانش به سادگی بتواند چگونگی جمله و عبارات ربطی مربوط به ارتباط مورد نظر را بر 
حالت مستقیم و یك عبارت در حالت معکوس تعریف نماید . هر چند جمـالت سـاخته شـده در ایـن عبـارت چنـدان 

دلچسب نیستند اما معنای مورد نظر را میرسانند .
جمله سازی فارسی در سیستم توضیح .-٣-٤-٣

ضعیت فارسی و یا التین شکل بگیرد و این کار با تعریف یك متغیر در سیستم این امکان را میدهد تا جمالت در دو و 
ابتدای کار به یکی از دو صورت زیر امکان پذیر است :

 ;FARSI =: EXPLAIN_TEXT_FARSI_LATIN
و یا :

 ;LATIN =: EXPLAIN_TEXT_FARSI_LATIN



این متغیر ماهیت جمله بندی و نیز کلماتی که در جمله بندی توسط سیستم مورد استفاده قرار میگیرند ( نظیـر چـون ، 
) را تغییر میدهد و بنابراین از سیستم توضیح هم در محیط فارسی و عربـی و هـم در محـیط BECAUSE ،SOپس ، 

التین میتوان استفاده نمود .

افزار .ز نظر پارامترهای کیفیت نرمابزار ابررسی-٣-٥

FLEXIBLITYانعطاف پذیری 
آن در بندهای گذشته ارائه گردید ) :های زیر قابل بررسی است( که توضیحاتانعطاف پذیری از جنبه

پذیری پایگاه دانش .انعطاف
های استنتاج .پذیری مکانیزمانعطاف
.پذیری سیستم توضیحانعطاف
TESTABILITYآزمون قابلیت

دانش راباز میگردانند در( مثالبازگرداندن وضعیت نوع لبه ) موجود پایگاهوجود توابعی در سیستم که مقادیر و وضعیت
و تعیین شدن این متغییر در تمام عملیـات داخلـی SN_ES_ERRORو نیزوجود مکانیزم یافت خطا درسیستم با متغیر 

افزار کمك میکند .آزمون نرمه متن خطای مربوطه را به فارسی یا التین بازمیگرداند بهابزار و تابعی ک
PORTABILITYقابلیت حمل 
TURBO-) کامپـایلر VERSIONSهـای ( ابزار این ابـزار قابـل اسـتفاده بـر روی تمـام نسـخهOBJبا وجود فایل 

PASCAL BORLAND. میباشد
REUSABILITYقابلیت استفاده مجدد 

افـزار افـزاری مختلـف از یـك نـرمهـای نـرماصوال ماهیت یك ابزار مشخص کننده این قابلیت برای استفاده در سیستم
مشخص است .

LEARNABILITYقابلیت یادگیری 
فاده محدود بودن تعداد دستورات و نیز راهنمای استفاده و مستندات استفاده سیستم و همچنین ساده بودن طریقـه اسـت

و وجود چند برنامه نمونه ضریب یادگیری کار با ابزار را افزایش میدهد .
USABILITYقابلیت استفاده 

موید این خصوصیت میباشد .٣-١قابل استفاده بودن سیستم در اکثر موارد مطرح شده بنابر مندرجات بند 
EFFICIENCYکارائی 



باآزمایشاتی که بر میزان سرعت و حجم حافظه مصرفی سیستم انجام گردیـده سـرعت عملیـات از سیسـتمهای سـنتی 
موجود بسیار سریعتر و حجم حافظه مصرفی اندکی افزونگی دارد که با توجه به وضـعیت عمـومی سیسـتم قابـل چشـم 

ت و بنا به ماهیت این مقاله در این مقال نمیگنجـد پوشی است .( محاسبه دقیق کارائی یك ابزار بنا بر حجم باالی عملیا
. (

MAINTAINABILITYقابلیت نگهداری سیستم . 
بنا به سادگی روالهای مورد استفاده و مشخص بودن وضعیت و ساختمان عمومی عملیات داخلی در مستندات سیستم 

امکان نگهداری سیستم و توسعه سیستم بر روی ابزار وجود دارد .
INTERPERABILITYابلیت اتصال به نرم افزار های دیگر . ق

آورد تا این سیستم بتواند با هر سیستم دیگری قابلیت استفاده این ابزار در یك زبان برنامه نویسی این امکان را فراهم می
که توسط این زبان ایجاد شده یا از طریق کامپایلر امکان ایجاد ارتباط باآن وجود دارد ارتباط ایجاد نماید و به سیستمهای 

دیگر متصل شود .

های هوشمند.کاربرد ابزار در پیمایش فضای حالتهادر سیستم-٣-٦

هـای هوشـمند ایجـاد فضـای حالتهـا و پیمـایش ایـن فضـا از یـك سـازی سیسـتمترین روشها در پیـادهیکی از متداول
آغازین به یك حالت پایانی طی شـرایط خاصـی اسـت. در صـورتیکه در فضـای حالتهـا هـر حالـت بعنـوان یـك حالت

حالت به حالت دیگر با یك ارتباط ( لبه ) تعریـف شـود ، باایجـاد موجودیت ( گره ) تعیین گردد و امکان حرکت از یك
قوانین منطقی مناسب در انتخاب موجودیت بعدی از میان موجودیت های مرتبط با موجودیت جاری به سادگی میتوان با 

با اسـتفاده از امکانـات ایـن ابـزار در جسـتجوی ارتباطـات وقابـل طراحی یك واحد استنتاج بر مبنای این قوانین منطقی 
را انتخـاب نمـود و موجودیـت بعـدی ( تعریف بودن نوع ارتباطات ، با توجه به شرایط جاری لبه بـا نـوع و وزن مناسـب

حالت جدید ) را به عنوان موجودیت جاری در نظر گرفت ( پیمایش فضا ) .
داده شده است.ها در یك سیستم عیب یاب سیستم استارت اتومبیل نشانای از پیمایش فضای حالتنمونه

این برنامه از تعدادی حالت تشکیل میگردد که هر حالت بیانگر موقعیت خاصی از وضعیت امکان پذیر در جستجوی 
ز میشـود و تـا پیرامون عیب سیستم استارت اتومبیل است . برنامه از یك حالت ابتـدائی کـه کـاربرآنرا اعـالم میکنـدآغا

وجود دارد .١آن در ضمیمه رسیدن به یك حالت جواب ادامه پیدا میکند . متن این برنامه و توضیحات مربوط به



.١سمپادبررسی یك سیستم پیاده سازی شده توسط ابزار سیستم-٤

.١هدف از ایجاد سیستم سمپاد -٤-١

آموزشـی درآشـنائی و ملمـوس شـدن ای پایگاه دانش ) صرفا بـه عنـوان وسـیله کمـك( سیستم محاوره١سیستم سمپاد
آشنا گردند ایجاد های خبره و هوشمند برای برنامه نویسان سنتی که میخواهند با روشهای هوش مصنوعیماهیت سیستم

گردید . این امر از دو طریق انجام میشود :
ه دانش و استفاده از روالهای عملیات سیستم خبره را با محاوراتی با کاربر کلیه عملیات ایجاد پایگا١سیستم سمپاد-١

آشنا میگـردد ای انجام میشود که کاربر با ماهیت عملیات انجام شده توسط سیستمانجام میدهد . این محاورات به گونه
.

قـرار میگیـرد تـا هـم بـا چگـونگی خط برنامه است) در اختیار عالقمندان٢٠٠متن این برنامه ( که تنها در حدود -٢
آشنا شوند و هم مکانیزم عملیات یك برنامه هوش مصنوعی را مشاهده نمایند .های خبرهاستفاده از ابزار ایجاد سیستم

.١چگونگی عملکرد سیستم سمپاد -٤-٢

توسط کاربر انجام میدهد . سیستم تنهـا یـك سیستم با انجام محاوراتی با کاربر ایجاد یك پایگاه دانش و استفاده ازآنرا 
برنامه واسط است که استفاده از روالهای ابـزار را مسـتقیما بـه کـاربر محـول میکنـد . در محـاورات از چنـین جمالتـی 

استفاده میگردد :
جدید ایجادکنیدموجودیت

ارتباطجدید ایجادکنیدنوع
کنیدارتباط راچاپوضعیت
کنیدیینارتباط راتعوضعیت
کنیدارتباط راچاپتوضیحوضعیت
کنیدارتباط راتعیینتوضیحوضعیت

ارتباط جدیدایجادکنید
کنیدارتباط راحذف

کنیدموجودیت راحذف



کنیدخروجی راتعییندستگاه
جستجوکنید

دهیدتوضیح
ایجادکنیدارتباط مرکب

وجود دارد .٢ای از محاورات انجام شده با سیستم در ضمیمه نمونه

و استفاده از ابزار ایجاد پایگاه  دانش پویا .١ساختمان عمومی سیستم سمپاد -٤-٣

سیستم از دو قسمت تشکیل میگردد :
بخش رابط کاربر-٤-٣-١

تـرین الگوریتمهـای . روالهای این بخش ماهیت سنتی دارند و از سـادهوظیفه این بخش انجام محاورات با کاربر است
ممکن برای سادگی یادگیری و جلوگیری از پیچیدگی تشکیل میشوند .

های کاربربخش کنترل و اعمال خواسته-٤-٣-٢

سب روالهای ابـزار این بخش که در واقع بخش اصلی سیستم است وظیفه ترجمه خواسته های کاربر را به فراخوانی منا
ایست که دستوراتی را که کاربر صادر میکند با دستوراتی که برنامـه بـه ابـزار انجام میدهد . عملیات انجام شده به گونه

روشن است.١میدهد تناظر یك به یك دارد . از این رو ماهیت چگونگی انجام عملیات توسط ابزار برای کاربر سمپاد

ارهای دیگر .نگاهی به ایجاد ابز -٥

های خبره در موارد حقیقی روزمره و نفوذ روشـهای هوشـمند در ایجـاد سیسـتمهای واقعـی در پیشرفت کاربرد سیستم
هـای سالهای اخیر بصورت چشمگیری مالحظه میشود . زبانهای برنامه سازی مناسب برای هـوش مصـنوعی و سیسـتم

) مناسـب بـرای ENVIRONOMENT TOOLSبزارهای محیطی ( هنوز قابلیتها و اLISPو PROLOGخبره نظیر 
با Cو ++TURBO PASCALسازی نظیر اند . در حالیکه زبانهای برنامههای بزرگ و کاربردی را نیافتهایجاد سیستم

های هوشمندانه مناسب نیسـتند . اینگونـه وجود امکانات جنبی و محیطی مناسب بطور عادی برای پیاده سازی مکانیزم
نویسـی سـنتی ها برای پیاده سازی در این زبانها تبدیل به عملیات بسـیار پیچیـده و پرحجمـی در سـطوح برنامـهکانیزمم



نـویس از خیـر اسـتفاده از روشـهای هـوش هـای بـزرگ برنامـهمیگردند . به همین دلیل اغلب در برنامه نویسی سیسـتم
امکـان اسـتفاده از روشـهای هـوش تمقاله بـرآن سـخن رفـمصنوعی میگذرد . وجود ابزارهائی نظیر ابزاری که در این

هـای مختلـف هـوش مصـنوعی مصنوعی را در این زبانها ممکن و ساده میسازد . استعداد نیاز به ایـن ابزارهـا در زمینـه
گسترده است . ولی ساخت این ابزار ها میسر نیست مگر به همت دانشگاهیان در این امر ...... .

گیری .نتیجه-٦

های خبره مبتنی بر شیوه نمایش دانش شـبکه معنـائی بـا ایجاد سیستمابزار به عنوان وسیلهشد ، اینآنچه گفتهبا توجه به
های استنتاج بصورت محدود مورد استفاده قرار میگیرد .قابلیت پویائی در ایجاد و توسعه پایگاه دانش و مکانیزم

ای پیاده سازی هر سیستم خبره که دانش مربوط به آن قابل نمـایش توسـط شـبکه معنـائی بـوده و ماهیـت این ابزار بر 
ای و گراف شکل یا درختی دارد مناسب است . با توجه به اینکه میتوان اغلب روشهای نمایش دانش را بـه گونـه شبکه

های خبره بکار گرفت .سیستمای به شبکه معنائی تبدیل نمود این ابزار را میتوان برای اغلب مسائل

قدردانی .

پس از شکر گزاری خداوند متعال بر عنایت در تهیه این مقاله الزم است تا از خانمها مریم مجیدی و افسـون قـائمی 
اند قدردانی گردد .که در ویرایش متن مقاله همکاری نموده
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رجوع کنید.

بله خیر

صداتقاستارت
میکند؟

بله خیر
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نمودار فضای حالتهای عیب یابی سیستم استارت اتومبیل-/ضمیمه٩شکل



متن برنامه

SIMPLE PROGRAM TO × ; PROGRAM STATUS_SPACE_SEARCH (× SHOW HOW USE
THE(
 ×)SEM_NET TOOLS FOR STATUS_SPASE_SEARCH(×

USES
 ,CRT
 ,SEM_NET
 ,SN_EXPL
 ;SN_SERCH

CONST
 ×)NAME OF KNOWLEDGE BASE ×) ; ’CAR_REPR’ = KB_NAME

TYPE
 ×)A SIMPLE FRAME ×) RECORD = FRAME_REC

CONTAIN MATER QUESTION OR ×) ; [STRING[100 : IF THIS NODE IS A
MATTER_TEXT ×) ; BOOLEAN : GOAL_NODE (× SER

 ;VAR END ; FILE OF FRAME_REC : FF

FILE OF FRAMES CONTAIN INFOR ×) (× FRAME OF MSG TO U GOAL NODE ×) ;
FRAME_REC : FRAME (× MATION OF A NODE ; THIS PROCEDURE PROCEDURE

LOADING×
 ×)LOAD THE KNOLEDGE BASE (× CURRENT NODE(

 ×)WITH SIMPLE KNOLEDGES ABOUT START SYSTEM(×
 ×)OF A CAR(×

 ;STRING : M_T ; NAMES : NODE_NAME ) PROCEDURE SET_NODE  ( THIS
PROCEDURE MAKE A FRAME OF A×

 ×)BOOLEAN STATE : GOAL(
 ×)AND MAKE ITS NODE(×

VAR



ADDRESS OF FRAME IN FILE ×) ; LONGINT : ADDRES
×«

BEGIN
 ;M_T =: FRAME.MATTER_TEXT
 ;GOAL =: FRAME.GOAL_NODE

TAKE NEW FRAME IN END OF ×) ; ( FF ) FILESIZE =: ADDRES
 ×)FILE FF
 ) ;ADDRES , FF ) SEEK

WRITE NEW FRAME IN FILE ×) ; ( FRAME , FF ) WRITE
MAKE NODE ×) ; ( ADDRES , NODE_NAME ) DEFINE_NODE (×  RESS ; END (×

OPENNING SYSTEM BEGIN×
 ×)WITH FRAME ADD(

 ) ;KB_NAME ) SET_SN_ES_SYSTEM_ON
’) ;FRM.’+KB_NAME , FF ) ASSIGN
 ×)MAKE FRAME FILE ×) {-I{$
 ) ;FF ) REWRITE
 ×)DEFINE EDGE_KINDS(×

’ ) ;TRUE’ ) DEFINE_EDGE_KIND
’ ) ;FALSE’ ) DEFINE_EDGE_KIND

DEFINE EDGE EXPLAIN SENT(×
’ ,IS TRUE SO’ , ’TRUE’ ) SET_EXPL_EDGE (× ENCES

’ ) ;BECAUSE ITS TRUE THE’
’ ,IS NOT TRUE SO’ , ’FALSE’ ) SET_EXPL_EDGE

’ ) ;BECAUSE ITS NOT TRUE THE’
DEFINE ALL STATUS AND IT(×

CAN THE CAR’ , ’SET_ON’ ) SET_NODE (× CAN THE CAR S FRAMES AND NODES’ ,
’DO_START’ ) SET_NODE ; ( FALSE

’ ,TICK_START’ ) SET_NODE ; ( FALSE



CAN THE STARTER TAKE A TICK’ , ’? TAKE START , ’? CAN THE BATTERY TAKE
ON’ , ’LOOSE’ ) SET_NODE ; ( FALSE

CAN’ , ’LIGHT’ ) SET_NODE ; ( FALSE

FALSE , ’? THE GRATE LIGHT IS HIGH , ’? HEAD IS LOOSE , ’? SOUND  ; ( TRUE
 (SET_NODE , ’. KEEP THE BATTERY HEAD’ , ’KEEP’ ) SET_NODE ; ( , ’WIRE_REP’ )

SET_NODE ; ( FALSE

.’ ,REPAIRE OR CHANGE THE WIRES’ , ’? WIRES IS TRUE’ , ’WIRE’ OF+ TAKE A
CONNECTION FROM’ , ’CONNECT’ ) SET_NODE ; ( TRUE  ) SET_NODE ; ( FALSE ,

’?CAN START. RTER

?’ ,TEST THE SWITCH.ITS TRUE’ , ’SWITCH_TEST’ BATTERY TO STA
TRUE , ’.REPAIR THE SWITCH’ , ’SWITCH_REP’ ) SET_NODE ; ( REPAIR OR CHANGE
THE FALSE’ , ’START_AUTOMAT’ ) SET_NODE ; ( , ’OPEN_START’ ) SET_NODE ; (

TRUE
 ) ;TRUE

.’ ,OPEN_AND REPAIR THE START’ , ’AUTOMAT OF START  TRUE
.’ , ) ;CHECK OTHER SYSTEMS’ , ’OTHER_SYSTEM’ ) CHECK THE BODY CONNECT.IS

IT SET_NODE’ , ’BODY_CNCT’ ) REPAIR THE SET_NODE’ , ’BODY_CNCT_REP’ )
SET_NODE ; ( FALSE

DEFINE ALL EDGE AND × ; ( TRUE
PATH , ’.BODY_CONNECT , ’?TRUE(

 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’OTHER_SYSTEM’ , ’SET_ON’ ) DEFINE_EDGE (× S
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’DO_START’ , ’SET_ON’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’OTHER_SYSTEM’ , ’DO_START’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’TICK_START’ , ’DO_START’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’LIGHT’ , ’TICK_START’ ) DEFINE_EDGE



 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’LOOSE’ , ’TICK_START’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’KEEP’ , ’LOOSE’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’WIRE’ , ’LOOSE’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’CONNECT’ , ’LIGHT’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’LOOSE’ , ’LIGHT’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’LIGHT’ , ’WIRE’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’WIRE_REP’ , ’WIRE’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’SWITCH_TEST’ , ’CONNECT’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’BODY_CNCT’ , ’CONNECT’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’SWITCH_REP’ , ’SWITCH_TEST’ ) DEFINE_EDGE

 )٠’ ,FALSE’ , ’START_AUTOMAT’ , ’SWITCH_TEST’ ) DEFINE_EDGE ; ( 0 , ’TRUE’ ,
’OPEN_START’ , ’BODY_CNCT’ ) DEFINE_EDGE

×
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’BODY_CNCT_REP’ , ’BODY_CNCT’ ) DEFINE_EDGE ; (× CLOSING

SYSTEM(
 ;SET_SN_ES_SYSTEM_OFF

 ) ;FF ) CLOSE
 ;END
 ;PROCEDURE FIRST_LOADING

THIS PROCEDURE MAKE A KNOLEDGE BASE AND THEN LOAD IT × WITH DEFINE(
 ×)KNOLEDGE

BEGIN
 ) ;KB_NAME ) DEFINE_SN_ES

 ;LOADING
 ;END
 ;BYTE : ( NAMES : NODE ) FUNCTION TRAVEL_STRATEGY

THIS PROCEDURE IS MAIN PART OF TRAVE(×
IT RETURNED 4 DEFF - TROUGH THE STATES × (× LLING(

١FOR TRUE EDGE : VALUE × (× ERENT(



×«
٢FOR FALSE EDGE(×

×«
٣FOR RECIVING THE GOAL(×

×«
٤FOR ERROR IN ADDRES(×

×)
VAR

 ;BYTE : RESULT
 ;CHAR : CH
 ;LONGINT : ADDRES

BEGIN
GETTING ADDRESS OF ×) ; ( NODE ) USER_ADDR =: ADDRES 1 THEN IN- <> IF

ADDRES (× EXIST FRAME FILE ×) BEGIN
}-I$} LOAD ×) ; ( ADDRES , FF ) SEEK

 ) ;FRAME , FF ) IF READ
NOT FRAME.GOAL_NODE (× FRAME (× SO ASK F FRAME A REAL ADDRESS - NOT

GOAL NODE ×) OR TRUE OR FALSE BEGIN
)’ )YES OR NO )’ , FRAME.MATTER_TEXT ) WRITELN (× THEN EDGE  REPEAT  ; (

READKEY ) UPCASE =: CH ) OR ( ’Y’ = CH ) UNTIL
THEN ’Y’ = IF CH (× TRUE EDGE ×) 1 =: RESULT

 ×)FALSE EDGE ×) ; 2 =: ELSE END RESULT
ELSE END

 ; (×٤ :=RESULT (× GOAL NODE ×) ; 3 =: ELSE RESULT ; ( ’N’ = CH ; (× RESULT =:
TRAVEL_STRATEGY

 ;PROCEDURE PASSENGER END
VAR ; NAMES : START_STATE ) ; ERROR IN ADDRES OF FRAME  × THIS

PROCEDURE MAKE TRAVEL(
BY USING THE × (× BETWEEN STATES ; ( BOOLEAN : TRAVEL STRATEG ERROR(



VAR (× Y
, (×CURRENT_NODE

NAME OF NEXT NODE ×) , NODE_NAME
KIND ×) , EDGE_KIND

EDGE
 ×) :OF THIS EDGE (× OF THIS EDGE (× WEIGHT CURRENT NODE NAME ×) ; INTEGER

: WEIGHT
FOUND ×) , FOUND

 ×)THE ASKED EDGE (× OF EDGE (× ASKED EDGE KIND ×) ; NAMES ×) ; BOOLEAN :
DIRECT

 ×)DIRECT OF THIS EDGE (× FOUND THE GOAL ×) , BEGIN GOAL_FOUND
 ×)ACTION BY TRAVEL STRATEGY ×) ; BYTE : IN FIRST BEGIN AT START ACTION ×)

; START_STATE =: RESET AL PASS NODE FLAG TO CURRENT_NODE ×) ;
RESET_PASS_NODES

 ;FALSE =: ERROR (× TION OF LOOP SEARCH
 ;FALSE =: GOAL_FOUND =: ACTION
 )CURRENT_NODE ) PREVEN REPEAT TRAVEL_STRATEGY (× STATE  CASE ACTION

OF (× EDGE RATEGY : 1
’ ;FALSE’ =: EDGE : 2 : 3
 :٤
 ;TRUE =: GOAL_FOUND ; ’TRUE’ =: TAKE THE TRAVEL ST ×) ; ; NOT END ) AND (

NOT GOAL_FOUND ) IF
SERACH AND ×) BEGIN

 (IF FIND_NODE×)
THEN ( THEN TRAVEL CURRENT_NODE ( ERROR ; TRUE =: ERROR  ALLREADY ×)

;TRUE =: ERROR (× ODE
MAKE A LOOP - THIS NODE



 (FIND_FIRST_EDGE
 ,EDGE_KIND , NODE_NAME (× FIND THE CURRENT N PASS FROM ×)  ; FALSE =:

FOUND = SN_KB_ERROR ) WHILE
 )NOT ERROR ) AND ( NOT FOUND ) AND ( 0 ; ( DIRECT , LOOP FOR FOUND ASK

WEIGHT ×) EDGE_KIND BEGIN ) IF (× ED EDGE
FOUND ASKED EDGE ×) BEGIN

 ( )SIMPLE_EXPLAIN
 ×AND DIRECT THEN ( EDGE = DO  EXPLAIN×

 ×)MAKING ; ( DIRECT ,CURRENT_NODE,NODE_NAME,EDGE(
MAKE A STATE TRAVE ×) ; NODE_NAME =: CURRENT_NODE

 ;«TRUE =: FOUND × (CHANGE NODE TO NEXT NODE) L STEP
 ;END
 ,WEIGHT , EDGE_KIND , NODE_NAME ) FIND_NEXT_EDGE  ; NOT NOT FOUND

THEN IF END ×) ; TRUE =: ERROR
 ;END (× UNTIL GOAL_FOUND OR GE
 ;PROCEDURE USING END

THIS PROCEDURE MAKE A×
 ×)SEARCH IN STATE SPACE ; ; EXIST ASKED ED ERROR ;( DIRECT(

VAR
 ;NAMES : START_STATE
 ;BOOLEAN : ERROR

BEGIN
 ;CLRSCR

 ) ;KB_NAME ) SET_SN_ES_SYSTEM_ON
’ ) ;FRM.’+KB_NAME , FF ) ASSIGN

}-I{$
 ) ;FF ) RESET

٠THEN <> IF IORESULT
 ;EXIT



 ×)DEFINE START_STATE ×) REPEAT
 ?’ ) ;WHAT IS PROBLEM’ ) WRITELN

 ) ;START_STATE ) READLN
 ) ;START_STATE ) FIND_NODE

٠THEN <> IF SN_KB_ERROR
.’ ) ;SORRY.NOT EXIST THIS PROBLEM IN KB’ ) WRITELN

 ;٠ =UNTIL SN_KB_ERROR
CALL TRAVEL ×) ; ( ERROR , START_STATE ) PASSENGER  IF ERROR THEN TATUS

(× SPACE
ELSE

 (WRITELN ( ’ERROR IN KB’ ) PASENGER ROTIN IN S WRITELN ; ( FF ) COPY CLOSE
×) ; COPY_EXPLAIN

 ×)T
EXPLAINS TO FILE EXPLAIN.TX ; ( FRAME.MATTER_TEXT  ; END× (× MAIN) BEGIN
ONLY IN FIRST ×) ;FIRST_LOADING ; SET_SN_ES_SYSTEM_OFF (× IN ALL RUNNING

×) ;USING  .ENDصفحه>  <پایان
 ×)RUNNING ١انجام شده توسط برنامه سمپادنمونه محاورات-٢ضمیمه.



تذکر :
های سمت چپ از طرف کاربر میباشد .سمت راست از طرف سیستم و نوشتهنوشته های 

---------------------------------------------------------------------
آمدید .خوش١سیستم سمپاد به-سالم 

پایگاهی میخواهید کار کنید ؟روی چه
داده ها

بیاورم؟چنین پایگاهی موجود نیست.آنرا بوجود
بله

پایگاه ایجاد شد .
پایگاه بارگیری شد .

را بنویسید:جدید.نام موجودیتجدید ایجاد کنید ایجادموجودیتموجودیت
را بنویسید:جدید.نام موجودیتجدید ایجادکنید ایجادموجودیتکارمند موجودیت

علی
را بنویسید:جدید.نام موجودیتجدید ایجاد کنید ایجادموجودیتموجودیت

را بنویسید:جدید.نام موجودیتجدید ایجاد کنید ایجادموجودیتمحمد موجودیت
مهدی

ارتباط را بنویسید:ارتباط جدید. نوعنوع ارتباط جدید ایجاد کنید ایجادنوع
ارتباط را بنویسید:ارتباط جدید. نوعیجادنوعهست نوع ارتباط جدید ایجاد کنید ا

فرزند نوع ارتباط جدید ایجاد کنید
ارتباط را بنویسید:ارتباط جدید. نوعایجادنوع

شود؟تعیینارتباطیچهارتباط را تعیین کنید وضعیتمرد وضعیت
دارد؟مستقیمهست آیاارتباط توارث

بله
؟داردمعکوسآیاارتباط توارث

بله
دارد؟آیاارتباط یکتائی مستقیم

دارد؟خیر آیاارتباط یکتائی معکوس
شود؟چاپارتباطیچهکنید وضعیتارتباط را چاپخیر وضعیت
توضیح ارتباط را تعیین کنید وضعیت توضیح چه ارتباطی تعیین شود؟مستقیم_ وضعیتمعکوس_ توارثهست توارث



ت مستقیم چیست؟هست توضیح ارتباط درحال
یك توضیح ارتباط درحالت معکوس چیست؟هست

وجود دارد به نام
توضیح ارتباط را تعیین کنید وضعیت توضیح چه ارتباطی تعیین شود؟وضعیت

فرزند توضیح ارتباط درحالت مستقیم چیست؟
به نامفرزند کسی است

توضیح ارتباط درحالت معکوس چیست؟
فرزندی دارد به نام

توضیح ارتباط را تعیین کنید وضعیت توضیح چه ارتباطی تعیین شود؟وضعیت
مرد توضیح ارتباط درحالت مستقیم چیست؟

با ناممردی است
توضیح ارتباط درحالت معکوس چیست؟

با ناممردی است
کنید توضیح چه ارتباطی چاپ شود؟توضیح ارتباط را چاپوضعیت

به نامفرزند معکوس:فرزندی دارد به نام مستقیم:فرزند کسی است
ارتباط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟

علی
به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟

د؟برقرار شو کارمند چه نوع ارتباطی
کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد هست باچه

ESCارتباط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
محمد به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟

مهدی
برقرار شود؟چه نوع ارتباطی

کنید )ESCاگر وزن اهمیتی ندارد وزنی ارتباط برقرار شود؟ (فرزند باچه
ESCارتباط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
علی



به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
برقرار شود؟محمد چه نوع ارتباطی

کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد فرزند باچه
ESCط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟ارتبا

کارمند به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
ESC

ارتباط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
علی

به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
برقرار شود؟کارمند چه نوع ارتباطی

کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد هست باچه
ESC. وجود داشته

ارتباط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
مهدی

به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
مهدی

برقرار شود؟چه نوع ارتباطی
کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد مرد باچه

ESCارتباط را بنویسید:ارتباط جدید. نوعنوع ارتباط جدید ایجاد کنید ایجادنوع
ارتباط مرکب تبدیل شود ؟ایجاد کنید کدام ارتباط بهپدربزرگ ارتباط مرکب

شوید. ارتباط ساده توالی را بنویسید :خارجESCباتوالیبنویسیدودرانتهایاولر بهپدربزرگ بترتیب ارتباط توالی را ازآخ
مرد آیا ارتباط درحالت مستقیم است ؟

بله
ارتباط ساده توالی را بنویسید :

فرزند آیا ارتباط درحالت مستقیم است ؟
خیر ارتباط ساده توالی را بنویسید :

مستقیم است ؟فرزند آیا ارتباط درحالت
خیر ارتباط ساده توالی را بنویسید :

ESCشد ؟زودی خسته شدید ؟ یا کارتان تمامخداحافظ به همین



بله
به امید دیدار مجدد .

----------------------------------------------------------------------
آمدید .خوش١سیستم سمپاد _به-سالم 

پایگاهی میخواهید کار کنید ؟هروی چ
داده ها

پایگاه بارگیری شد .
کنید توضیح چه ارتباطی چاپ شود؟توضیح ارتباط را چاپوضعیت

به نامکسی استپدربزرگ معکوس:پدربزرگی دارد به نام مستقیم:پدر بزرگ
جستجو کنید

موجودیتی جستجو کنم؟از چه
نوع ارتباطی را بیابم؟کارمند چه

پدربزرگ آیا ارتباط درحالت مستقیم جستجو شود ؟
خیر

آیا توارث درحالت مستقیم تعیین شود ؟
کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد خیر باچه

ESCمهدی
علی پستوضیح دهید به دلیل اینکه کارمند وجود دارد به نام 

با نام فرزندی دارد به نام فرزندی دارد به نامیك پدربزرگ مردی است
استآن

بـا نـام مهـدی علـی بـه نـام مهـدی مهـدی مـردی اسـتبه نام محمد محمد فرزند کسی اسـتعلی فرزند کسی است
پدربزرگی دارد به نام مهدی خداحافظ

شد ؟زودی خسته شدید ؟ یا کارتان تمامبه همین
بله

به امید دیدار مجدد .

صفحه><پایان



روالها و عملیات عمومی ابزار .-٣ضمیمه 

کاربر برنامه نویس این ابزار روالهای زیر را برای ایجاد و استفاده سیستم خبره در اختیار دارد .
روالهای ایجاد و استفاده از پایگاه دانش .-١

نوع ارتباط ( لبه) جدید .تعریف
DEFINE_EDGE_KIND
تعریف ارتباط ( لبه ) جدید .

DEFINE_EDGE
تعریف موجودیت ( گره ) جدید .

DEFINE_NODE
حذف ارتباط .

DELETE_EDGE
حذف موجودیت .

DELETE_NODE
آن به عنوان موجودیت جاری .یافت یك موجودیت با نام معین و تعیین

FIND_NODE
یافت اولین لبه متصل به موجودیت جاری .

FIND_FIRST_EDGE
یافت لبه بعدی متصل به موجودیت جاری .

FIND_NEXT_EDGE
توارث ) .-جهت -تعیین وضعیت نوع لبه ( توالی 

SET_EDGE_KIND_STATUS
تعریف و اضافه سازی مرحله توالی نوع لبه .

ADD_EDGE_SEQUENCE
دریافت وضعیت لبه .

GET_EDGE_KIND_STATUS



های جستجو .روالهای استفاده از مکانیزم-٢

روال تعریف یك سیستم خبره جدید .
DEFINE_SN_ES

کار)روال روشن کردن سیستم خبره ( در ابتدای
SET_ES_SYSTEM_ON

روال خاموش کردن سیستم خبره
SET_ES_SYSTEM_OFF

روال جستجوی ساده
SIMPLE_SEARCH

روال جستجوی توارثی
INHERITNESS_SEARCH

روال جستجوی توالی
SEQUENCE_SEARCH

و توالی )روال جستجوی عمومی ( ترکیب توارث

GENERAL_SEARCH
فایل )-چاپگر-روال تعیین دستگاه خروجی ( مانیتور

SET_OUTPUT_DEVICE
روالهای استفاده از سیستم توضیح .-٣

روال تعیین عبارات ربط توضیح
SET_EXPL_EDGE_PARAMETER

روال دریافت عبارات ربط توضیح
GET_EXPL_EDGE_PARAMETER

بر خروجیاعالن توضیحروال کپی و 
COPY_EXPLAIN



روال پاك کردن توضیحات قبلی
CLEAR_EXPLAIN

آنها.ارتباطات کارمندان وخانواده-از یك برنامه نمونهمثالی-٤

 ; ×)PROGRAM TEST_SN_KB این برنامه چگونگی استفاده از روالهای ابزارSEM_NET(×
×)را نشان میدهد . (× 

USES
 ,SN_SERCH
 ,SN_EXPL
 ;SEM_NET
 ;PROCEDURE INIT_KB

×)این زیر برنامه در ابتدا پایگاه دانش سیستم خبره را تعریف میکند (× 
BEGIN

DEFINE_SN_ES’ ) هارابطه; ( ’
 ;END
 ;PROCEDURE LOADING

.×)دانش را بارگیری میکند این زیر برنامه پایگاه(× 
BEGIN

SET_SN_ES_SYSTEM_ON’ ) هارابطه×) ; ( ’روشن کردن سیستم خبره (× 
DEFINE_EDGE_KIND’ ) یكهست×) ; ( ’نوع ارتباطات تعریف(× 

DEFINE_EDGE_KIND’ ) فرزند; ( ’
DEFINE_EDGE_KIND’ ) مرد; ( ’
DEFINE_EDGE_KIND’ ) پدربزرگ; ( ’
×)تعریف توضیح ارتباطات(× 

SET_EXPL_EDGE’ ) یكهست’ , ’یكهست’ , ’ازیکیهست; ( ’
SET_EXPL_EDGE’ ) فرزند’ , ’نامبهاستفرزندکسی’ , ’نامداردبهفرزندی; ( ’



SET_EXPL_EDGE’ ) مرد’ , ’مرداست’ , ’مرداست; ( ’
SET_EXPL_EDGE’ ) پدربزرگ, ’’نامبهاستکسیپدربزرگ, ’

’نامپدربزرگی دارد به; ( ’
×)تعیین وضعیت لبه (× 
 ) ;FALSE , FALSE , FALSE , TRUE’ ,یكهستSET_EDGE_KIND_STATUS ×)ها تعریف گره (×

) ; DEFINE_NODE’ ) علی, ’٠; (  DEFINE_NODEرضا) , ’0
) ; DEFINE_NODE’ ) تقی, ’٠; (  ) DEFINE_NODE’ ) کریم, ’0 0’ ,
DEFINE_NODE’ ) )مهدی; ’ ’ 
DEFINE_NODE’ ) نقی, ’٠; ( 
DEFINE_NODE’ ) داود, ’٠; ( 
DEFINE_NODE’ ) کارمند, ’٠; ( 
×)توالی پدربزرگ تعریف(× 
 ) ;TRUE’ ,پدربزرگ’ , ’مرد ( ’ADD_EDGE_SEQUENCE
 ) ;TRUE’ ,پدربزرگ’ , ’فرزند ( ’ADD_EDGE_SEQUENCE
 ) ;TRUE’ ,پدربزرگ’ , ’فرزند ( ’ADD_EDGE_SEQUENCE
×)تعریف ارتباطات (× 
DEFINE_EDGE’ ) تقی’ , ’کریم’ , ’فرزند, ’٠; ( 
DEFINE_EDGE’ ) نقی’ , ’تقی’ , ’فرزند, ’٠; ( 
DEFINE_EDGE’ ) علی’ , ’رضا’ , ’فرزند, ’٠; ( 
DEFINE_EDGE’ ) رضا’ , ’مهدی’ , ’فرزند, ’٠; ( 
DEFINE_EDGE’ ) داود’ , ’مهدی’ , ’فرزند, ’٠; ( 
DEFINE_EDGE’ ) مهدی’ , ’مهدی’ , ’مرد, ’٠; ( 
DEFINE_EDGE’ ) کریم’ , ’کریم’ , ’مرد, ’٠; ( 
DEFINE_EDGE’ ) علی’ , ’کارمند’ ,’یكهست, ’٠; ( 
DEFINE_EDGE’ ) نقی’ , ’کارمند’ ,’یكهست, ’٠; ( 

 ;SET_SN_ES_SYSTEM_OFF
 ;END
 ;PROCEDURE SEARCH

×)زیر برنامه انجام چند جستجو (× 



VAR
 ;NAMES : E , N
 ;INTEGER : W
 ;BOOLEAN : D

BEGIN
SET_SN_ES_SYSTEM_ON’ ) هارابطه; ( ’
’ ) ;------------------------------- ( ’WRITELN

WRITELN’ ) فرزندان مهدی : ; ( ’ 
 ) ;٠ ,FALSE’ ,مهدی’ , ’فرزند ( ’SIMPLE_SEARCH
’ ) ;------------------------------- ( ’WRITELN

WRITELN’ ) کارمندان : لیست پدر تمام; ( ’ 
 ) ;٠ ,TRUE , FALSE ,’کارمند’ , ’فرزند ( ’INHERITANCE_SEARCH
’ ) ;------------------------------- ( ’WRITELN
WRITELN’ ) آنها است:که کریم پدربزرگلیست تمام کسانی; ( ’
 ) ;TRUE’ ,کریم’ , ’پدربزرگ ( ’SEQUENCE_SEARCH
’ ) ;------------------------------- ( ’WRITELN
WRITELN’ ) کارمندان : تمامپدربزرگلیست’; ( 
 ) ;٠ ,FALSE , FALSE’ ,کارمندان’ , ’پدربزرگ ( ’GENERAL_SEARCH
COPY_EXPLAIN×) ; توضیح (× 

 ;SET_SN_ES_SYSTEM_OFF
 ;END

×)برنامه اصلی (× 
BEGIN

INIT_KB×) ; فقط بار اول اجرا شود -تعریف پایگاه (× 
LOADING×) ; بار اجرا شود فقط یك-بارگیری پایگاه (×

SEARCH×) ; جستجو (× 
.END

٣٥



خبره مبتنی بر شبکه معنائی.بررسی ابزار ایجاد سیستم-٣

در این بخش به بررسی ابزار ایجاد سیستم خبره مبتنی بر شبکه

معنائی میپردازیم .

سیستمهائی که بوسیله این ابزار پیاده میشوند .-٣-١

آن قابل نمایش توسط شبکه هر سیستم خبره که دانش مربوط به
معنائی باشد قابل پیاده سازی توسط این ابزار است . با توجه به 

این موضوع تعداد زیادی از مسائل و سیستم هامیتوانند تحت پوشش 
ابزار قرار گیرند زیرا بسیاری از مسائل کاربردی ماهیت این 

موارد زیر ای و گراف شکل دارند . ازآن جمله میتوان بهشبکه
اشاره نمود :

قطعات مورد نیاز برای ساخت یك محصول در یك کارخانه 
تولیدی در یك سیستم انبارداری .



ها در یك سیستم عملتمام ادارات ، قسمتها ، کارمندان ،
اداری و یا صنعتی .

مسیرها در مسئله ترابری .

) .٣-٧-٢پیمایش گراف تشخیص ( نمونه در بخش 

کلیه ساختارهای درختی .

پیمایش فضای حالتهای گراف شکل .

های مترجم زبانهای انسانی .سیستم

بطور کلی با توجه به اینکه میتوان اغلب روشهای نمایش 
دانش را به گونه ای به شبکه معنائی تبدیل نمود ( از جمله 

%
٣٦

PRODUCTION SYSTEMS وFRAME وSCRIPT این ابزار را میتوان (
های خبره دانست .پوشا بر اغلب مسائل سیستم

پایگاه دانش .-٣-٢



شیوه نمایش دانش .-٣-٢-١

با توجه به مطالب بیان شده در بندهای قبلی عالوه بر 
و FRAMEشیوه نمایش مبنای شبکه معنائی دو شیوه نمایش دانش 

SCRIPT را به صورت مستقیم و شیوه نمایش دانش-PRODUCTION
SYSTEMS. را به صورت ضمنی در این پایگاه نمایش داد

حجم دانش .-٣-٢-٢

از لحاظ تعداد SEM_NETحجم دانش ذخیره شده در سیستم 
محدودیتی SEM_NETLموجودیت، ولی سیستم ١٠٢٤موجودیت محدود به 

های ذکر شده از نظر تعداد موجودیت ندارد . هیچیك از سیستم
نظر تعداد ارتباطات محدودیتی ندارند اما ایجاد تعداد زیادی از

) بر روی یك موجودیت باعث افت کارائی ١٠٠ارتباط ( بیش از 
و در اینگونه موارد استفاده از روشهای مناسب در تعریف 

آمدن این موضوع موجودیت ها و نوع ارتباطات میتواند از پیش
جلوگیری نماید .

است.٢٢٥جم تعداد نوع ارتباط محدود به عدد ح

%



٣٧

پویائی دانش .-٣-٢-٣

دانش موجود در پایگاه دانش از نظرات زیر پویا است :

حذف).-ها(ایجادپویائی از نظر تعداد موجودیت-١

پویائی از نظر تعداد نوع ارتباطات(ایجاد).-٢

حذف).-پویائی از نظر تعداد ارتباطات(ایجاد-٣

ها ( شکل و اندازه رکورد پویائی از نظر محتوای موجودیت-٤
) .SCRIPTیا FRAMEو ساختمان موجودیت مثال 

پویائی از نظر محتوای ارتباطات( وزن ارتباطات).-٥

جهت) .-پویائی از نظر خصوصیات نوع ارتباط ( توارثی-٦

پویائی از نظر توالی منطقی زنجیره توالی ( ایجاد توالی). -٧
ها.پویائی از نظر ماهیت و نوع ارتباطات بین موجودیت-٨

های جستجو .مکانیزم-٣-٣



ها .پذیری مکانیزمانعطاف-٣-٣-١

ها از دو جنبه قابل بررسی است.انعطاف پذیری مکانیزم

های جستجو .انعطاف پذیری مکانیزم-٣-٣-١-١

پذیری جستجو را افزایش پارامترهای جستجو انعطاف
%

٣٨

میدهند . پارامترهائی که در جستجو نقش دارند عبارتند 
از :

آغازین .موجودیت

نوع ارتباطات .

وزن ارتباطات .



جهت ارتباطات.

جهت توارث .

جهت توالی .

قابلیت طراحی واحد استنتاج .-٣-٣-١-٢

و با ساختمان واحد استنتاج با تعداد دستورات بسیار کم
نسبتا ساده توسط استفاده کننده قابل طراحی است . نمونه 

واحد استنتاج در واحد استنتاج برنامه عیب یاب اتومبیل 
قابل مشاهده است.

هاتعداد مکانیزم-٣-٣-٢

های جستجو زیر قابل استفاده اند .مکانیزم

ساده

توارثی

توالی



مرکب(عمومی)

%
٣٩

های جدید توسط کاربر .ایجاد مکانیزم-٣-٣-٣

با در اختیار قرار گرفتن زیر روالهای یافت گره جاری ، 
یافت اولین ارتباط و یافت ارتباط بعدی که در روالهای مربوط 

دانش موجود است ، استفاده کننده میتواند روالهای به پایگاه
جستجوی مورد نیاز خود را خود طراحی نماید .

سیستم توضیح .-٣-٤

پویائی سیستم توضیح .-٣-٤-١

وجود قابلیت تعریف و تغییر عبارات توصیفی موجب ایجاد 
پویائی سیستم توضیح نسبت به تغییر عبارات ( در اصالح 

عبارات ) و تغییر نوع و ماهیت ارتباطات ( در اصالح یا 



تعریف نوع ارتباطات ) است.

مکانیزم ساخت جمالت.-٣-٤-٢

آنکه تنها از ترکیب نام مکانیزم ساخت جمالت با توجه به
وه عبارت ربط و موجودیت دوم تشکیل موجودیت اول به عال

نظر نمیرسد . اما سادگی میگردد مکانیزم چندان قوی به
آن منجر میشود که تعریف کننده پایگاه دانش مکانیزم به

به سادگی بتواند چگونگی جمله و عبارات ربطی مربوط به 
%

٤٠

در ارتباط مورد نظر را برای سیستم تنها با یك عبارت
حالت مستقیم و یك عبارت در حالت معکوس تعریف نماید . 

هر چند جمالت ساخته شده در این عبارت چندان دلچسب 
نیستند اما معنای مورد نظر را میرسانند .

جمله سازی فارسی در سیستم توضیح .-٣-٤-٣

سیستم این امکان را میدهد تا جمالت در دو وضعیت فارسی و 



یا التین شکل بگیرد و این کار با تعریف یك متغییر در 
ابتدای کار به یکی از دو صورت زیر امکان پذیر است :

 ;FARSI =: EXPLAIN_TEXT_FARSI_LATIN
و یا :

 ;LATIN =: EXPLAIN_TEXT_FARSI_LATIN

این متغییر ماهیت جمله بندی را و نیز کلماتی که در 
جمله بندی توسط سیستم مورد استفاده قرار میگیرد ( نظیر 

) را تغییر میدهد و بنابراین از BECAUSE ،SOچون ، پس ، 
سیستم توضیح هم در محیط فارسی و عربی و هم در محیط التین 

میتوان استفاده نمود .

افزار .ابزار از نظر پارامترهای کیفیت نرمبررسی-٣-٥

FLEXIBLITYانعطاف پذیری 

های زیر قابل بررسی است( که انعطاف پذیری از جنبه
%

٤١

آن در بندهای گذشته ارائه گردید ) :توضیحات



پذیری پایگاه دانش .انعطاف

های استنتاج .پذیری مکانیزمانعطاف

پذیری سیستم توضیح .انعطاف

TESTABILITYآزمون قابلیت

وجود توابعی که مقادیر و وضعیت موجود پایگاه دانش را 
باز میگردانند در سیستم ( مثالبازگرداندن وضعیت نوع لبه ) 

SN_ES_ERRORا متغییرو نیزوجود مکانیزم یافت خطا درسیستم ب
و تعیین شدن این متغییر در تمام عملیات داخلی ابزار 

و تابعی که متن خطای مربوطه را به فارسی یا التین 
افزار کمك میکند .آزمون نرمبازمیگرداند به

PORTABILITYقابلیت حمل 

ابزار این ابزار قابل استفاده بر OBJبا وجود فایل 
BORLAND TURBO-) کامپایلر VERSIONSهای ( روی تمام نسخه

PASCAL. میباشد

REUSABILITYقابلیت استفاده مجدد 

اصوال ماهیت یك ابزار مشخص کننده این قابلیت برای 
افزار افزاری مختلف از یك نرمهای نرماستفاده در سیستم

مشخص است .

LEARNABILITYقابلیت یادگیری 



محدود بودن تعداد دستورات و نیز راهنمای استفاده و 
مستندات استفاده سیستم و همچنین ساده بودن طریقه 

استفاده و وجود چند برنامه نمونه ضریب یادگیری کار با 
ابزار را افزایش میدهد .

%
٤٢

USABILITYقابلیت استفاده 

قابل استفاده بودن سیستم در اکثر موارد مطرح شده 
موید این خصوصیت میباشد .٣-١بنابر مندرجات بند 

EFFICIENCYکارائی 

باآزمایشاتی که بر میزان سرعت و حجم حافظه مصرفی 
سیستم انجام گردیده سرعت عملیات از سیستمهای سنتی 

یعتر و حجم حافظه مصرفی اندکی افزونگی موجود بسیار سر 
دارد که با توجه به وضعیت عمومی سیستم قابل چشم پوشی 

است .( محاسبه دقیق کارائی یك ابزار بنا بر حجم باالی 
عملیات و بنا به ماهیت این مقاله در این مقال 

نمیگنجد ) .

MAINTAINABILITYقابلیت نگهداری سیستم . 

بنا به سادگی روالهای مورد استفاده و مشخص بودن 
وضعیت و ساختمان عمومی عملیات داخلی در مستندات 



سیستم امکان نگهداری سیستم و توسعه سیستم بر روی ابزار 
وجود دارد .

INTERPERABILITYقابلیت اتصال به نرم افزار های دیگر . 

در یك زبان برنامه نویسی قابلیت استفاده این ابزار
این امکان را فراهم میاورد تا این سیستم بتواند با هر 

سیستم دیگری که توسط این زبان ایجاد شده یا از طریق 
کامپایلر امکان ایجاد ارتباط باآن وجود دارد ارتباط 

ایجاد نماید و به سیستمهای دیگر متصل شود .

%

٤٣

های هوشمند.کاربرد ابزار در پیمایش فضای حالتهادر سیستم-٣-٦

چگونگی انجام پیمایش فضای حالتها .-٣-٦-١

در صورتیکه در فضای حالتها هر حالت بعنوان یك موجودیت 



حالت به حالت دیگر با یك ارتباط ( گره ) و امکان حرکت از یك
( لبه ) تعریف گردد به سادگی میتوان با طراحی یك واحد 

استنتاج مناسب از برنامه برای پیمایش این فضا استفاده نمود . 
برنامه ذکر شده در قسمت بعد این موضوع را نشان میدهد .

بیل .ای از پیمایش فضای حالتها در یك سیستم  عیب یاب سیستم استارت اتومنمونه-٣-٦-٢

این برنامه از تعدادی حالت تشکیل میگردد که هر حالت 
بیانگر موقعیت خاصی از وضعیت امکان پذیر در جستجوی پیرامون 

عیب سیستم استارت اتومبیل است . برنامه از یك حالت 
ابتدائی که کاربرآنرا اعالم میکندآغاز میشود و تا رسیدن به 

دامه پیدا میکند . متن این برنامه و یك حالت جواب ا
وجود دارد .١آن در ضمیمه توضیحات مربوط به

%

٤٤

.١سمپادبررسی یك سیستم پیاده سازی شده توسط ابزار سیستم-٤

.١هدف از ایجاد سیستم سمپاد -٤-١



ای پایگاه دانش ) صرفا به عنوان وسیله ( سیستم محاوره١سیستم سمپاد
های خبره و هوشمند آموزشی درآشنائی و ملموس شدن ماهیت سیستمکمك

آشنا برای برنامه نویسان سنتی که میخواهند با روشهای هوش مصنوعی
گردند ایجاد گردید . این امر از دو طریق انجام میشود :

کلیه عملیات ایجاد پایگاه دانش و استفاده از ١سیستم سمپاد-١
روالهای عملیات سیستم خبره را با محاوراتی با کاربر انجام 

ای انجام میشود که کاربر با میدهد . این محاورات به گونه
آشنا میگردد .ماهیت عملیات انجام شده توسط سیستم

خط برنامه است) در ٢٠٠متن این برنامه ( که تنها در حدود -٢
اختیار عالقمندان قرار میگیرد تا هم با چگونگی استفاده از 

آشنا شوند و هم مکانیزم عملیات های خبرهابزار ایجاد سیستم
یك برنامه هوش مصنوعی را مشاهده نمایند .

.١تم سمپاد چگونگی عملکرد سیس-٤-٢

سیستم با انجام محاوراتی با کاربر ایجاد یك پایگاه دانش و 
استفاده ازآنرا توسط کاربر انجام میدهد . سیستم تنها یك 

برنامه واسط است که استفاده از روالهای ابزار را مستقیما به 
کاربر محول میکند . در محاورات از چنین جمالتی استفاده میگردد :



جدیدایجادکنیدموجودیت

%

٤٥

ارتباطجدیدایجادکنیدنوع

کنیدارتباطراچاپوضعیت

کنیدارتباطراتعیینوضعیت

کنیدارتباطراچاپتوضیحوضعیت

کنیدیینارتباطراتعتوضیحوضعیت

ارتباطجدیدایجادکنید

کنیدارتباطراحذف

کنیدراحذفموجودیت

کنیدراتعیینخروجیدستگاه

جستجوکنید

دهیدتوضیح



ایجادکنیدارتباطمرکب

وجود دارد .٢ای از محاورات انجام شده با سیستم در ضمیمه ننمونه

و استفاده از ابزار ایجاد پایگاه  دانش پویا .١ساختمان عمومی سیستم سمپاد -٤-٣

سیستم از دو قسمت تشکیل میگردد :

بخش رابط کاربر-٤-٣-١

وظیفه این بخش انجام محاورات با کاربر است. روالهای این 
ترین الگوریتمهای ممکن بخش ماهیت سنتی دارند و از ساده

برای سادگی یادگیری و جلوگیری از پیچیدگی تشکیل میشوند .

%

٤٦

های کاربربخش کنترل و اعمال خواسته-٤-٣-٢



این بخش که در واقع بخش اصلی سیستم است وظیفه ترجمه 
ر را به فراخوانی مناسب روالهای ابزار خواسته های کارب

ایست که دستوراتی انجام میدهد . عملیات انجام شده به گونه
را که کاربر صادر میکند با دستوراتی که برنامه به ابزار 

میدهد تناظر یك به یك دارد . از این رو ماهیت چگونگی 
است.روشن١انجام عملیات توسط ابزار برای کاربر سمپاد

%

٤٧

گیری .نتیجه-آنچه گفته شد -٥

چرا باید از ابزاردر ایجاد سیستم خبره استفاده نمود.-٥-١

انسانی در ایجاد یك سیستم خبره دانش مربوطه توسط خبره
بصورت قواعد ، تعاریف و .... بیان شده و مهندس دانش ، دانش 

ها ( احتماال ) های موجود در پایگاه دادهبیان شده را به همراه داده
های و مکانیزمبه شیوه نمایش مناسب در پایگاه دانش ذخیره نموده

استنتاج را ایجاد مینماید .

در طراحی و ساخت روالهای ایجاد و استفاده پایگاه دانش 



مت اعظم هزینه و زمان و نیز طراحی و ساخت واحد استنتاج قس
صرف طراحی و پیاده سازی روالهائی میگردد که ارتباط چندانی 

با موضوع خبرگی و هوشمندی نداشته و صرفا عملیات سیستمی و 
معمولی در تمام سیستمها است. ازجمله عملیات پردازش فایل و 

اه. ذخیره سازی پایگاه دانش و جستجوی در اطالعات موجود در پایگ
تنها قسمت بسیار زیادی از هزینه و وقت طراحی انجام این عملیات نه

سازی را به خود معطوف میکند بلکه ذهن طراحان را و پیاده
از تمرکز بر موضوع اصلی خبرگی باز داشته و متوجه سطوح زیرین

وری ( نظیر عملیات در سطح فایل و رکورد ) مینماید و از بهره
متمرکز فکر طراحان جلوگیری میکند . این موضوع باعث میشود تا 

لزوم وجود ابزار مناسب برای رهائی از سطوح زیرین و ایجاد 
سطوح انتزاعی مناسب احساس گردد .

افزاری است که یك ابزار ایجاد پایگاه دانش یك بسته نرم
ابزارها به ساخت یك پایگاه دانش کاربردی راآسان میکند. این

طراح کمك میکند که ساختمان پایگاه دانش ایجاد شده توسط ابزار 
%

٤٨

را به عنوان ساختمان مبنای کار خود قرار دهد و عملیات جستجوی در 
ز پایگاه دانش و استنتاجات بر مبنای این جستجو و نی

توضیح به کاربر را توسط روالهای این ابزار انجام دهد و ارائه
تنها به چگونگی عملیات کالن برای ایجاد سیستم خبره بیاندیشد .



های خبره مبتنی بر شبکه معنائی .خصوصیات ابزار ایجاد سیستم-٥-٢

های خبره مبتنی بر شیوه ابزار به عنوان وسیله ایجاد سیستماین
نمایش دانش شبکه معنائی با قابلیت پویائی در ایجاد و توسعه 

های استنتاج بصورت محدود مورد استفاده قرار پایگاه دانش و مکانیزم
میگیرد . خصوصیات ابزار را میتوان در عبارات زیر خالصه نمود :

ای قابلیت ایجاد و استفاده از پایگاه دانش به گونه
که از شیوه نمایش دانش شبکه معنائی استفاده نماید و 

دانش موجود در پایگاه دانش قابلیت پویائی( از 
ها ،ماهیت و نوع نظر حجم دانش ، ماهیت و نوع موجودیت

ها ، محتوی ها ،محتوی موجودیتبین موجودیتارتباطات
ها ) را داشته باشد .ارتباطات بین موجودیت

های جستجوی متفاوت ( جستجوی ساده ، جستجوی وجود مکانیزم
توارثی بر مبنای توارث خصوصیات ، جستجوی توالی خاص 

.خاص و توارث )توالی، جستجوی مرکب از دو حالت

های جستجو های استنتاج با استفاده از مکانیزممکانیزم
های استنتاج عمل مینمایند و قابلیت طراحی مکانیزم

جدید با الگوربتمهای ساده امکان پذیر است .

%



٤٩

قابلیت تعریف خصوصیات مربوط به جستجوها ( 
رنمودن ارتباطات) داعادی و جهتتوارث، توالی ،ارتباطات

در پایگاه دانش .

قابلیت ارائه توضیح با دو نوع جمله بندی فارسی/التین 
با قابل تعریف بودن عملگرهای توضیح با توجه به نوع 

ارتباطات تعریف شده .

های جستجو در هنگام قابلیت اکتساب دانش و مکانیزم
اجرا و عملیات عمومی سیستم .

قابلیت ترکیب و استفاده از شبکه معنائی توام با روشهای 
) . FRAME KN_PRESENTATIONدیگرنمایش دانش(اختصاصا روش

و حذف یك پایگاه قابلیت تعریف ، ایجاد ، استفاده
دانش و سیستم خبره از داخل یك برنامه دیگر مثال اگر 

) ایجاد TEMPORARYسیستم بنا به دالیلی به صورت موقت ( 
شده باشد .

و در PASCALقابل استفاده بودن ابزار در زبان برنامه سازی
افزاری که توسط کامپایلر زبان های نرمتمام سیستم

ایجاد میگردند .PASCALسازی برنامه

در چه شرایطی استفاده از این ابزار سودمند است.-٥-٣



این ابزار برای پیاده سازی هر سیستم خبره که دانش مربوط به 
ای و آن قابل نمایش توسط شبکه معنائی باشد و ماهیت شبکه

گراف شکل یا درختی دارند مناسب است . با توجه به اینکه میتوان 
اغلب روشهای نمایش دانش را به گونه ای به شبکه معنائی تبدیل 

%

٥٠

های خبره نمود این ابزار را میتوان برای اغلب مسائل سیستم
بکار گرفت .

نگاهی به ایجاد ابزارهای دیگر .-٥-٤

های خبره در موارد حقیقی روزمره و نفوذ پیشرفت کاربرد سیستم
روشهای هوشمند در ایجاد سیستمهای واقعی در سالهای اخیر بصورت 
چشمگیری مالحظه میشود . زبانهای برنامه سازی مناسب برای هوش 

هنوز قابلیتها LISPو PROLOGهای خبره نظیر مصنوعی و سیستم
) مناسب برای ایجاد ENVIRONOMENT TOOLSو ابزارهای محیطی ( 

اند . در حالیکه زبانهای های بزرگ و کاربردی را نیافتهسیستم
با وجود امکانات جنبی و Cو ++TURBO PASCALی نظیر سازبرنامه



های هوشمندانه محیطی مناسب بطور عادی برای پیاده سازی مکانیزم
ها برای پیاده سازی در این زبانها مناسب نیستند . اینگونه مکانیزم

نویسی سنتی تبدیل به عملیات بسیار پیچیده و پرحجمی در سطوح برنامه
های بزرگ . به همین دلیل اغلب در برنامه نویسی سیستممیگردند

نویس از خیر استفاده از روشهای هوش مصنوعی میگذرد . وجود برنامه
ابزارهائی نظیر ابزاری که در این مقاله برآن سخن رفت امکان 

استفاده از روشهای هوش مصنوعی را در این زبانها ممکن و ساده 
های مختلف د نیاز به این ابزارها در زمینهمیسازد . استعدا

مورد ٩هوش مصنوعی گسترده است و نگارندگان این مقاله حداقل 
های مختلف احساس میکنند . از نیاز به این ابزارها را در زمینه

ولی ساخت این ابزارها میسر نیست به جز همت دانشگاهیان در 
این امر ...... .

%
٥١
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را سیمهارااتومات سویچ
را تعویض تعمیر کنید. تعمیرکنید. کنید.

بایدبدنه استارتاتصال
کنید. بازشود.رادرست

نمودار فضای حالتهای عیب یابی سیستم استارت اتومبیل-یمه/ضم٩شکل

متن برنامه

 ;PROGRAM STATUS_SPACE_SEARCH
 ×)SIMPLE PROGRAM TO SHOW HOW USE THE(×
 ×)SEM_NET TOOLS FOR STATUS_SPASE_SEARCH(×

USES
 ,CRT
 ,SEM_NET
 ,SN_EXPL
 ;SN_SERCH

CONST
 ×)NAME OF KNOWLEDGE BASE ×) ; ’CAR_REPR’ = KB_NAME



TYPE
 ×)A SIMPLE FRAME ×) RECORD = FRAME_REC

CONTAIN MATER QUESTION OR ×) ; [STRING[100 : IF THIS NODE IS A
MATTER_TEXT ×) ; BOOLEAN : GOAL_NODE (× SER

 ;END   FILE OF VAR : FF
FILE OF FRAMES ×) ; FRAME_REC (× MSG TO U GOAL NODE ×) ; FRAME_REC :

FRAME (× MATION OF A NODE
PROCEDURE

×
THIS ; LOADING (× CONTAIN INFOR FRAME OF CURRENT NODE (× PROCEDURE

LOAD THE KNOLEDGE BASE(
 ×)WITH SIMPLE KNOLEDGES ABOUT START SYSTEM(×
 ×)OF A CAR(×

 ;STRING : M_T ; NAMES : NODE_NAME ) PROCEDURE SET_NODE  ( THIS
PROCEDURE MAKE A FRAME OF A×

 ×)BOOLEAN STATE : GOAL(
 ×)AND MAKE ITS NODE(×

VAR
ADDRESS OF FRAME IN FILE ×) ; LONGINT : ADDRES

×)

BEGIN
 ;M_T =: FRAME.MATTER_TEXT
 ;GOAL =: FRAME.GOAL_NODE

TAKE NEW FRAME IN END OF ×) ; ( FF ) FILESIZE =: ADDRES



 ×)FILE FF
 ) ;ADDRES , FF ) SEEK

WRITE NEW FRAME IN FILE ×) ; ( FRAME , FF ) WRITE
MAKE NODE ×) ; ( ADDRES , NODE_NAME ) DEFINE_NODE (×  RESS ; END (×

OPENNING BEGIN×
 ×)WITH FRAME ADD SYSTEM(

 ) ;KB_NAME ) SET_SN_ES_SYSTEM_ON
’) ;FRM.’+KB_NAME , FF ) ASSIGN
 ×)MAKE FRAME FILE ×) {-I{$
 ) ;FF ) REWRITE
 ×)DEFINE EDGE_KINDS(×

’ ) ;TRUE’ ) DEFINE_EDGE_KIND
’ ) ;FALSE’ ) DEFINE_EDGE_KIND

DEFINE EDGE EXPLAIN SENT(×
’ ,IS TRUE SO’ , ’TRUE’ ) SET_EXPL_EDGE (× ENCES

’ ) ;BECAUSE ITS TRUE THE’
’ ,IS NOT TRUE SO’ , ’FALSE’ ) SET_EXPL_EDGE

’ ) ;BECAUSE ITS NOT TRUE THE’
DEFINE ALL STATUS AND IT(×

CAN THE CAR’ , ’SET_ON’ ) SET_NODE (× CAN THE CAR S FRAMES AND NODES’ ,
’DO_START’ ) SET_NODE ; ( FALSE

’ ,TICK_START’ ) SET_NODE ; ( FALSE
CAN THE STARTER TAKE A TICK’ , ’? TAKE START , ’? CAN THE BATTERY TAKE

ON’ , ’LOOSE’ ) SET_NODE ; ( FALSE
CAN’ , ’LIGHT’ ) SET_NODE ; ( FALSE

FALSE , ’? THE GRATE LIGHT IS HIGH , ’? HEAD IS LOOSE , ’? SOUND  ; ( TRUE
 (SET_NODE , ’. KEEP THE BATTERY HEAD’ , ’KEEP’ ) SET_NODE ; ( , ’WIRE_REP’ )

SET_NODE ; ( FALSE



.’ ,REPAIRE OR CHANGE THE WIRES’ , ’? WIRES IS TRUE’ , ’WIRE’ OF+ TAKE A
CONNECTION FROM’ , ’CONNECT’ ) SET_NODE ; ( TRUE  ) SET_NODE ; ( FALSE ,

’?CAN START. RTER

?’ ,TEST THE SWITCH.ITS TRUE’ , ’SWITCH_TEST’ BATTERY TO STA
TRUE , ’.REPAIR THE SWITCH’ , ’SWITCH_REP’ ) SET_NODE ; ( REPAIR OR CHANGE
THE FALSE’ , ’START_AUTOMAT’ ) SET_NODE ; ( , ’OPEN_START’ ) SET_NODE ; (

TRUE
 ) ;TRUE

.’ ,OPEN_AND REPAIR THE START’ , ’AUTOMAT OF START  TRUE
.’ , ) ;CHECK OTHER SYSTEMS’ , ’OTHER_SYSTEM’ ) CHECK THE BODY CONNECT.IS

IT SET_NODE’ , ’BODY_CNCT’ ) REPAIR THE SET_NODE’ , ’BODY_CNCT_REP’ )
SET_NODE ; ( FALSE

DEFINE ALL EDGE AND × ; ( TRUE
PATH , ’.BODY_CONNECT , ’?TRUE(

 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’OTHER_SYSTEM’ , ’SET_ON’ ) DEFINE_EDGE (× S
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’DO_START’ , ’SET_ON’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’OTHER_SYSTEM’ , ’DO_START’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’TICK_START’ , ’DO_START’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’LIGHT’ , ’TICK_START’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’LOOSE’ , ’TICK_START’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’KEEP’ , ’LOOSE’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’WIRE’ , ’LOOSE’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’CONNECT’ , ’LIGHT’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’LOOSE’ , ’LIGHT’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’LIGHT’ , ’WIRE’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’WIRE_REP’ , ’WIRE’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’SWITCH_TEST’ , ’CONNECT’ ) DEFINE_EDGE



 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’BODY_CNCT’ , ’CONNECT’ ) DEFINE_EDGE
 ) ;٠’ ,TRUE’ , ’SWITCH_REP’ , ’SWITCH_TEST’ ) DEFINE_EDGE

 )٠’ ,FALSE’ , ’START_AUTOMAT’ , ’SWITCH_TEST’ ) DEFINE_EDGE ; ( 0 , ’TRUE’ ,
’OPEN_START’ , ’BODY_CNCT’ ) DEFINE_EDGE

×
 ) ;٠’ ,FALSE’ , ’BODY_CNCT_REP’ , ’BODY_CNCT’ ) DEFINE_EDGE ; (× CLOSING

SYSTEM(
 ;SET_SN_ES_SYSTEM_OFF

 ) ;FF ) CLOSE
 ;END

 ;PROCEDURE FIRST_LOADING

THIS PROCEDURE MAKE A KNOLEDGE BASE AND THEN LOAD IT × WITH DEFINE(
 ×)KNOLEDGE

BEGIN
 ) ;KB_NAME ) DEFINE_SN_ES

 ;LOADING
 ;END

 ;BYTE : ( NAMES : NODE ) FUNCTION TRAVEL_STRATEGY

THIS PROCEDURE IS MAIN PART OF TRAVE(×
IT RETURNED 4 DEFF - TROUGH THE STATES × (× LLING(

١FOR TRUE EDGE : VALUE × (× ERENT(
×«



٢FOR FALSE EDGE(×
×«

٣FOR RECIVING THE GOAL(×
×«
٤FOR ERROR IN ADDRES(×

×)

VAR
 ;BYTE : RESULT
 ;CHAR : CH
 ;LONGINT : ADDRES

BEGIN
GETTING ADDRESS OF ×) ; ( NODE ) USER_ADDR =: ADDRES 1 THEN IN- <> IF

ADDRES (× EXIST FRAME FILE ×) BEGIN
}-I$} LOAD ×) ; ( ADDRES , FF ) SEEK

 ) ;FRAME , FF ) IF READ
NOT FRAME.GOAL_NODE (× FRAME (× SO ASK F FRAME A REAL ADDRESS - NOT

GOAL NODE ×) OR TRUE OR FALSE BEGIN
)’ )YES OR NO )’ , FRAME.MATTER_TEXT ) WRITELN (× THEN EDGE  REPEAT  ; (

READKEY ) UPCASE =: CH ) OR ( ’Y’ = CH ) UNTIL
THEN ’Y’ = IF CH (× TRUE EDGE ×) 1 =: RESULT

 ×)FALSE EDGE ×) ; 2 =: ELSE END RESULT
ELSE END

 ; (×٤ :=RESULT (× GOAL NODE ×) ; 3 =: ELSE RESULT ; ( ’N’ = CH ; (× RESULT =:
TRAVEL_STRATEGY

 ;END   PROCEDURE



 :START_STATE ) PASSENGER ; ERROR IN ADDRES OF FRAME   × THIS PROCEDURE
MAKE

TRAVEL ; ( BOOLEAN : VAR ERROR ; NAMES(
BY USING THE TRAVEL STRATEG × (× BETWEEN STATES(

VAR (× Y
 ×)CURRENT NODE NAME ×) ,CURRENT_NODE
 ×)NAME OF NEXT NODE OF THIS EDGE ×) , NODE_NAME
 ×)KIND OF THIS EDGE ×) , EDGE_KIND
 ×)ASKED EDGE KIND ×) ; NAMES : EDGE
 ×)WEIGHT OF EDGE ×) ; INTEGER : WEIGHT
 ×)FOUND THE ASKED EDGE ×) , FOUND
 ×)FOUND THE GOAL ×) , GOAL_FOUND
 ×)DIRECT OF THIS EDGE ×) ; BOOLEAN : DIRECT

ACTION BY TRAVEL ×) ; BYTE : ACTION

BEGIN
IN ×) ; START_STATE =: CURRENT_NODE

RESET_PASS_NODES (× FIRST BEGIN AT START STATE (× STRATEGY  TION OF
LOOP

 :=ERROR (× RESET AL PASS NODE FLAG TO PREVEN SEARCH ×) ; REPEAT ; FALSE
=: GOAL_FOUND =: ACTION

TAKE THE ×) ; ( CURRENT_NODE ) TRAVEL_STRATEGY ; CASE ACTION OF FALSE
(× RATEGY ; ’TRUE’ =: EDGE : 1 : 2

 ;TRUE =: GOAL_FOUND : 3 : 4
 ;NOT END ) IF
 )GOAL_FOUND ; TRUE =: ERROR ; ’FALSE’ =: SERACH AND TRAVEL TRAVEL ST

EDGE ×) BEGIN  IF×)



 (×THEN ( CURRENT_NODE ) THEN FIND_NODE ( NOT ERROR ) AND  ALLREADY ×)
;TRUE =: ERROR (× ODE

 ×)MAKE A LOOP - THIS NODE
 (FIND THE CURRENT N PASS FROM FIND_FIRST_EDGE  =: FALSE FOUND

 (WHILE
 =SN_KB_ERROR ; ; ( DIRECT , WEIGHT , EDGE_KIND , NODE_NAME  LOOP ×)

BEGIN

DO FOR FOUND ASK ( NOT ERROR ) AND ( NOT FOUND ) AND ( BEGIN 0
FOUND ×) AND DIRECT THEN ( EDGE = EDGE_KIND ) IF (× ED EDGE  ( )

SIMPLE_EXPLAIN
×

 ) ;DIRECT ,CURRENT_NODE,NODE_NAME,EDGE × ASKED EDGE (× EXPLAIN
MAKING(

MAKE A STATE TRAVE ×) ; NODE_NAME =: CURRENT_NODE
 ;«TRUE =: FOUND × (CHANGE NODE TO NEXT NODE) L STEP

 ;END
 ,WEIGHT , EDGE_KIND , NODE_NAME ) FIND_NEXT_EDGE  ; NOT NOT FOUND

THEN IF END ×) ; TRUE =: ERROR
 ;END (× UNTIL GOAL_FOUND OR GE
 ;END   PROCEDURE

THIS PROCEDURE×
MAKE A SEARCH IN ; USING ; EXIST ASKED ED ERROR ;( DIRECT (× STATE SPACE(

VAR
 ;NAMES : START_STATE
 ;BOOLEAN : ERROR

BEGIN



 ;CLRSCR
 ) ;KB_NAME ) SET_SN_ES_SYSTEM_ON
’ ) ;FRM.’+KB_NAME , FF ) ASSIGN

}-I{$
 ) ;FF ) RESET

٠THEN <> IF IORESULT
 ;EXIT

 ×)DEFINE START_STATE ×) REPEAT
 ?’ ) ;WHAT IS PROBLEM’ ) WRITELN

 ) ;START_STATE ) READLN
 ) ;START_STATE ) FIND_NODE

٠THEN <> IF SN_KB_ERROR
.’ ) ;SORRY.NOT EXIST THIS PROBLEM IN KB’ ) WRITELN

 ;٠ =UNTIL SN_KB_ERROR
CALL TRAVEL ×) ; ( ERROR , START_STATE ) PASSENGER  IF ERROR THEN TATUS

(× SPACE
ELSE

 (WRITELN ( ’ERROR IN KB’ ) PASENGER ROTIN IN S WRITELN ; ( FF ) COPY CLOSE
×) ; COPY_EXPLAIN

 ×)T
EXPLAINS TO FILE EXPLAIN.TX ; ( FRAME.MATTER_TEXT  ; END  × (× MAIN)

BEGIN
ONLY IN FIRST ×) ;FIRST_LOADING ; SET_SN_ES_SYSTEM_OFF (× IN ALL RUNNING

×) ;USING  .END   %
 ×)RUNNING ١انجام شده توسط برنامه سمپادنمونه محاورات-٢ضمیمه.



تذکر :

های سمت چپ از طرف نوشته های سمت راست از طرف سیستم و نوشته
کاربر میباشد .

---------------------------------------------------------------------

آمدید .خوش١سیستم سمپاد به-سالم 
پایگاهی میخواهید کار کنید ؟روی چه

داده ها
چنین پایگاهی موجود نیست.آنرا بوجود بیاورم؟

بله
پایگاه ایجاد شد .

پایگاه بارگیری شد .

را بنویسید:جدید.نام موجودیتجدید ایجاد کنید ایجادموجودیتموجودیت
کارمند 

را بنویسید:جدید.نام موجودیتجدید ایجادکنید ایجادموجودیتموجودیت
علی

را بنویسید:جدید.نام موجودیتجدید ایجاد کنید ایجادموجودیتموجودیت
محمد

را بنویسید:جدید.نام موجودیتجدید ایجاد کنید ایجادموجودیتموجودیت
مهدی

ارتباط را بنویسید:ارتباط جدید. نوعکنید ایجادنوعنوع ارتباط جدید ایجاد



هست 
ارتباط را بنویسید:ارتباط جدید. نوعنوع ارتباط جدید ایجاد کنید ایجادنوع

فرزند 
نوع ارتباط جدید ایجاد کنید

ارتباط را بنویسید:ارتباط جدید. نوعایجادنوع
مرد 

شود؟تعیینارتباطیچهارتباط را تعیین کنید وضعیتوضعیت
دارد؟مستقیمهست آیاارتباط توارث

بله
دارد؟معکوسآیاارتباط توارث

بله
دارد؟آیاارتباط یکتائی مستقیم

دارد؟خیر آیاارتباط یکتائی معکوس
خیر 

شود؟چاپارتباطیچهکنید وضعیتارتباط را چاپوضعیت
مستقیم_ معکوس_ توارثهست توارث

توضیح ارتباط را تعیین کنید وضعیت توضیح چه ارتباطی تعیین شود؟وضعیت
هست توضیح ارتباط درحالت مستقیم چیست؟

یك توضیح ارتباط درحالت معکوس چیست؟هست
وجود دارد به نام

توضیح ارتباط را تعیین کنید وضعیت توضیح چه ارتباطی تعیین شود؟وضعیت
فرزند توضیح ارتباط درحالت مستقیم چیست؟

به نامفرزند کسی است
توضیح ارتباط درحالت معکوس چیست؟

فرزندی دارد به نام

شود؟توضیح ارتباط را تعیین کنید وضعیت توضیح چه ارتباطی تعیینوضعیت
مرد توضیح ارتباط درحالت مستقیم چیست؟



با ناممردی است
توضیح ارتباط درحالت معکوس چیست؟

با ناممردی است

کنید توضیح چه ارتباطی چاپ شود؟توضیح ارتباط را چاپوضعیت
به نامفرزند معکوس:فرزندی دارد به نام مستقیم:فرزند کسی است

یجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟ارتباط جدید ا
علی

به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
برقرار شود؟کارمند چه نوع ارتباطی

کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد هست باچه
ESC

ارتباط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
محمد به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟

مهدی
برقرار شود؟چه نوع ارتباطی

کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد فرزند باچه
ESC

ارتباط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
علی

به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
برقرار شود؟محمد چه نوع ارتباطی

کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد فرزند باچه
ESC

رتباط برقرار شود ؟ارتباط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ا
کارمند به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟

ارتباط جدید ایجاد کنید



از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
علی

به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
برقرار شود؟کارمند چه نوع ارتباطی

کنید )ESCمیتی ندارد وزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اههست باچه
ESC. وجود داشته

ارتباط جدید ایجاد کنید از چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
مهدی

به چه موجودیتی ارتباط برقرار شود ؟
مهدی

برقرار شود؟چه نوع ارتباطی
کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد مرد باچه

ESC
ارتباط را بنویسید:ارتباط جدید. نوعنوع ارتباط جدید ایجاد کنید ایجادنوع

پدربزرگ 
ارتباط مرکب تبدیل شود ؟ایجاد کنید کدام ارتباط بهارتباط مرکب

را بنویسید :شوید. ارتباط ساده توالیخارجESCباتوالیبنویسیدودرانتهایاولپدربزرگ بترتیب ارتباط توالی را ازآخر به
مرد آیا ارتباط درحالت مستقیم است ؟

بله
ارتباط ساده توالی را بنویسید :

فرزند آیا ارتباط درحالت مستقیم است ؟
خیر ارتباط ساده توالی را بنویسید :

فرزند آیا ارتباط درحالت مستقیم است ؟
خیر ارتباط ساده توالی را بنویسید :

ESC
خداحافظ 

شد ؟زودی خسته شدید ؟ یا کارتان تمامبه همین
بله



به امید دیدار مجدد .

----------------------------------------------------------------------
آمدید .خوش١سیستم سمپاد _به-سالم 

پایگاهی میخواهید کار کنید ؟روی چه
داده ها

ایگاه بارگیری شد .پ

کنید توضیح چه ارتباطی چاپ شود؟توضیح ارتباط را چاپوضعیت
به نامکسی استپدربزرگ معکوس:پدربزرگی دارد به نام مستقیم:پدر بزرگ

جستجو کنید
موجودیتی جستجو کنم؟از چه

نوع ارتباطی را بیابم؟کارمند چه
پدربزرگ آیا ارتباط درحالت مستقیم جستجو شود ؟

خیر
آیا توارث درحالت مستقیم تعیین شود ؟

کنید )ESCوزنی ارتباط برقرار شود؟ ( اگر وزن اهمیتی ندارد خیر باچه
ESC
مهدی

توضیح دهید به دلیل اینکه کارمند وجود دارد به نام علی پس
با نام فرزندی دارد به نام فرزندی دارد به نامیك پدربزرگ مردی است

استآن
بـا نـام مهـدی علـی بـه نـام مهـدی مهـدی مـردی اسـتبه نام محمد محمد فرزند کسی اسـتعلی فرزند کسی است

پدربزرگی دارد به نام مهدی 
خداحافظ

شد ؟زودی خسته شدید ؟ یا کارتان تمامبه همین



بله

دار مجدد .به امید دی
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