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های خبره منابع مطالعاتی مبتنی بر شبکه معنائیسیستم

١٣٧٣

اردوان مجیدی
دانشگاه شهید بهشتی

افزارنرممرکز محاسبات. مرکزتحقیقات وساخت

مجدد قـرار تذکر : این متن به دلیل تبدیل از محیط یك ویراستار دیگر، دارای اشکاالت و نواقص صفحه بندی است و مورد ویرایش 
نگرفته است.

چکیده

ای تحول عظیمی در تحقیقات علمی ایجاد نموده است ، ولـی هنـوز از هـوش مصـنوعی در در بانکهای دادهپیاده سازی متون علمی
ــات ــت .عملی ــده اس ــدانی نش ــتفاده چن ــی اس ــون علم ــوعات در مت ــری موض ــایرهگی ــابعدادهبانکه ــتای من ــه فهرس ــاتی تنهاب ــدی مطالع بن

های خبره و هوشـمند ها و موضوعات محدود میشود ، ولی این عملیات کافی نیست . سیستمپیرامون واژهخطیجستجوهایبرخیوانجامموضوعی
را هـائیترمنـابع مطالعـاتی وجـودچنین سیسـتمتر انجام دهند و بررسی عمیقتر و در حاالتی پیچیدهمیتوانند جستجوی در منابع مطالعاتی را عمیق

های خبره،جستجو در پایگاههای دانش حاوی دانش سازمان یافته از اطالعات موجود در متون علمی را با رفتاری نزدیك به طلب میکند . سیستم
ای مطرح است ،تا حد بسـیار زیـادی هائی را که در پایگاههای  دادهدر موضوع مورد بحث،انجام میدهند و غیر ممکنرفتار یك انسان متخصص

های منابع مطالعاتی در ایـن مقالـه  بـه عنـوان مبنـای پیـاده سازی سیستمهای معنائی به عنوان ساختمانی مناسب برای  پیادهکن میکنند . شبکهمم
های خبره در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار میگیرد . همچنین در این مقاله ابزاری مطرح میگـردد کـه توسـط ایـن ابـزار امکـان سازی سیستم

های خبره پیشنهادی بر اساس این ابزار مطرح میگـردد . آید و در واقع ساختمان سیستمهای خبره مطرح شده درمقاله فراهم میسازی سیستمادهپی
ابزارایجـاد میشـود ، گـردآوری مطالـب و تنظـیم دانشی که توسـط ایـنقرارمیگیرد که بر اساس پایگاهافزاری موردبحثعملکرد نرمدر انتها اصول

تحقیق را انجام میدهد . خودکار یك



ای و پایگاههای دانش منابع مطالعاتیای بر پایگاههای دادهمقدمه-١
ای منابع مطالعاتی امروزه توسط محققین اجتناب ناپذیر گردیده است . حجم منابع مطالعاتی و گسـتردگی بکارگیری پایگاههای داده

ای منـابع مطالعـاتی تجوی بر منابع مطالعاتی موجود،نیاز به وقت و هزینه بسیار زیادی دارد . پایگاههای دادهموضوعات چندان زیاد است که جس
داد . امـا در های کلیـدی جسـتجوی خاصـی را بـر منـابع مطالعـاتی انجـامها یا کلمهآورند که بتوان با استفاده از کلید واژهاین امکان را پدید می

شدن موضوع مثالی میزنیم . فرض کنیم بخواهیم های کلیدی میسر نیست . برای روشنموضوعات تنها از طریق کلمهبسیاری از اوقات جستجوی
قـد و ای کوتـاهای تمام مواردی را که پیرامون موضوع جنگلهای مناطق استوائی، اختصاصا درموضـوع درختـان میـوهبا استفاده از یك پایگاه داده

آوریم. الزمه این کار این است که ارتباطات مورد نظر در پایگاه مربوطه تعریف شده باشد. این درختان بدستاختصاصا در موضوع سرعت رشد 
ر مورد اما اگر این ارتباطات در پایگاه تعریف نشده باشند ( که اغلب نیز تعریف نشده است ) کاربر،گاه باانبوهی از اطالعات روبرو میشود که د

ستی تعریف شده است و گاهی نیز بسیاری از اطالعات مرتبط با موضوع مورد نظر، به علت ناخوانـائی بـا کلیـد یکی از بخشهای موضوع درخوا
ای نمیتوانـد سـطوح ایـن ارتباطـات را در دادهمربوطه را شامل نمیشود . در واقع ارتباطات بیشماری وجود دارند که هیچگاه ایجاد کننـده پایگـاه

عنوان مثال ممکن است نوعی درختچـه بـا همـان شـرایط آن احتیاج دارند . بهند و در بسیاری از موارد کاربران بهای مربوطه تعریف کپایگاه داده
علت عدم تطابق کلید فرعی "درخت" با "درختچه" اطالعات مربوط به این درختچه لیست نشـود . موضوع ذکر شده در پایگاه موجود باشد که به

درخت است و کلید مورد نظر این مورد را هم شامل میشود .اما ما میدانیم که درختچه نوعی 
پایگاههای دانش به این موضوع با دید بهتری نگاه میکنند . از دید پایگاه دانش و سیستم خبره و هوشمند این ارتباط قابل تعریـف و 

در مثال قبلی ( درختچه ) ، بـه دلیـل ارتبـاط بـا قابل استنتاج است . یك سیستم هوشمند منابع مطالعاتی، خودتشخیص میدهد که مورد ذکر شده
هـا یـك جسـتجوی کـور درخت باید در این جستجو شرکت کند . بعبارت دیگر از دیدگاه انسان ، جستجوی یك بانك اطالعاتی در فضـای داده

ی از راهـش بـه کنـار افتـاده در نظـر محسوب میشود که از کنار یك موضوع که بایدآنرا در نظر گرفت میگذرد ولی آنرا به دلیـل اینکـه تنهـا کمـ
گاهانه است ، هر چند میزان ایننمیگیرد ، ولی جستجوی یك سیستم خبره یك جستجوی گاهی به سطحآ گـاهی انسـانی نمیرسـد . از ایـن رو آ آ

لعاتی ، مفید به نظر میرسند .های خبره به عنوان جانشینی برای انسان در مشاوره و تفحص مسائل پیچیده در منابع مطاهای دانش و سیستمپایگاه

های خبره و پایگاه دانشسیستم-٢

اساسیمفاهیم-٢-١

]٧٣ن[ام
( ) و چه از Actualاز نوع دانش حقیقی سازمان یافته چهافزاری کامپیوتری حاوی دانشسیستم خبره عبارت است از یك سیستم نرم

هـای دانـش انسـانی کـه قابلیـت اسـتنتاج را بـر اسـاس دانـش ذکـر شـده داراسـت ) مربوط به یکی از محـدودهHuristicنوع دانش رهیافتی ( 
]RUTH90آن نیـاز بـه خبرگـی انسـانی دارد حـل میکنـد[ای را که حلمسائل پیچیدهای کاربردی است که] . سیستم خبره برنامهROLS88 .[

] .SCHA90عملکرد و رقابت انسانهای خبره دارد [که سعی در تقلید استایسیستم خبره برنامه
تر یك سیستم خبره :با عباراتی ساده



] .RUTH90افزار است [یك نرم
].  RUTH90رهیـافتی [دانش حقیقی وچه دانـشمحتوی دانش انسانی ساخت یافته در سازمانی تحت عنوان پایگاه دانش است.چه

] .SCHA90شده دارد [ساختمان خاصی برای نمایش دانش ذکر
] .RUTH90تصمیم گیری ونتیجه گیری است [محتوی قواعد استنتاج برای

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

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

خبره را با شکل زیر نشان داد :

کاربر

%

%
- ِ ◌ ّ ◌
%

رابط کاربر
%
- ِ ◌ ّ ◌
%
-
%

%
ِ پایگاه دانش - ◌ ّ ◌
%

واحد استنتاج آل 
%
--
%



] .٧٣ن][امCHAB89های خبره [اجزاء اصلی سیستم-١شکل 

پایگاه دانش پویا-٢-٢

]٧٣ن[ام
تقسیم هستند:های خبره از نظر پویائی به دو وضعیت قابلسیستم

) .STATICهای خبره ایستا (سیستم-١
شـده و پـس از ایجـاد سیسـتم و های استنتاج در هنگام طراحی و ساخت سیستم خبـره تعریـفها دانش و مکانیزمدر اینگونه سیستم

آن امکان پذیر نمیباشد ( مگر در محدوده بسیار کوچك ) .شروع فعالیت
) .DYNAMIC(های خبره پویاسیستم-٢

های معین قابل تغییر است .های استنتاج پس از ایجاد سیستم خبره در محدودهها دانش یا مکانیزمدر اینگونه سیستم
البته باید در نظر داشت که با توجه به اینکه پویائی و ایستائی نسبی است بنابراین تعریف پویائی و ایستائی یك سیستم بـه طـور مطلـق 

نیست و محدوده پویایی مشخص کننده این نسبیت است.پذیرامکان
های خبره از جنبه دیگر نیز قابل بررسی است :پویائی سیستم

پویائی در پایگاه دانش .-١
پویائی در مکانیزم های استنتاج .-٢

ایسـتا هسـتند . از طرفـی ایجـاد پویـائی در هـای تـر از سیسـتمها پیچیـدههای خبره پویا دشوارتر است و اینگونه سیستمایجاد سیستم
] .٧٣ن][امRUTH90تر از پویائی در پایگاه دانش میباشد و گاه غیر ممکن مینماید [های استنتاج بسیار پیچیدهمکانیزم

ند که قابلیت های خبره ایستا باید حاوی ساختمان نمایش دانشی باشخصوصیات سیستمهای خبره پویا عالوه بر دارا بودن تمامسیستم
بر تمام قسـمتهای یـك سیسـتم خبـره ایسـتا شـامل قسـمتی تحـت عنـوان " واحـد کسـب دانـش پویائی را امکان پذیر نماید . این سیستمها عالوه

MODIFICATION/ KNOWLEDGE ACQUISITION ) " ( MODULE] نیـز میباشـندSCHA90 نمـودار بعـدی نشـان دهنـده . [
:اجزاءیك سیستم خبره پویا است 

کاربر(غیر خبره) خبره

%

%
- ِ ◌ ّ ◌- ِ ◌ ّ ◌
%

و اصالح رابط ورودی/خروجی     واحد کسب
%

سئواالت پایگاه دانش 



%
و توضیحات و مکانیزم استنتاج 

%
- ِ ◌ ّ ◌- ِ ◌ ّ ◌
%

%

%
- ِ ◌ ّ ◌- ِ ◌ ّ ◌
%

دانش واحد استنتاج آل پایگاه
%
--
%

].٧٣ن][امSCHA90ساختمان عمومی یك سیستم خبره پویا [-٢شکل

های خبره و پایگاه دانشمراحل ودشواریهای پیاده سازی سیستم-٢-٣

]٧٣ن[ام
نش بیـان انسانی بصورت قواعد ، تعاریف و .... بیان شده و مهندس دانش ، دادر ایجاد یك سیستم خبره،دانش مربوطه توسط خبره

هـای اسـتنتاج را و مکـانیزمها ( احتماال ) به شیوه نمایش مناسب در پایگاه دانـش ذخیـره نمـودههای موجود در پایگاه دادهشده را به همراه داده
ایجاد مینماید .

است . از ازآن چگونهو استفاده به صورت ساده نشان میدهد سازمان یك سیستم خبره و پایگاه دانش از دیدگاه ایجاد سیستم٣شکل 
]SCHA90][ROLS88گامهائی که الزم است برای ایجاد سیستم خبره برداشته شود گامهای زیر اهمیت بسیار زیادی را دارا هستند:[

کسب دانش مورد نظر .
استنتاج .مکانیزمو شیوهانتخاب شیوه نمایش دانش مناسب

یگاه دانش با توجه به شیوه انتخاب شده .طراحی و ساخت روالهای ایجاد و استفاده پا



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

طراحی و ساخت رابط کاربرمناسب .
باید توجه داشت که در سه گام انتهائی ذکر شده قسمت اعظم هزینه و زمان صـرف طراحـی و پیـاده سـازی روالهـائی میگـردد کـه 

با موضوع خبرگی و هوشمندی نداشته و صرفا عملیات سیستمی و معمولی در تمـام سیسـتمها اسـت. از ایـن جملـه انـد عملیـات ارتباط چندانی 
موجود در پایگاه و ایجاد ارتباطات منطقـی در سـطح رکوردهـا بـین اطالعـات پردازش فایل و ذخیره سازی پایگاه دانش و جستجو در اطالعات

سازی را به خود معطوف میکند بلکـه ذهـن طراحـان را از تنها قسمت بسیار زیادی از هزینه و وقت طراحی و پیادهموجود . انجام این عملیات نه 
های کالن استنتاج ) باز داشته و متوجـه سـطوح زیـرین ( نظیـر عملیـات در تمرکز بر موضوع اصلی خبرگی ( نظیر ارتباطات بین اجزاء و مکانیزم

وری متمرکز فکر طراحان جلوگیری میکند . این موضوع باعث میشود تـا لـزوم وجـود ابـزار مناسـب بـرای از بهرهسطح فایل و رکورد ) مینماید و 
رهائی از سطوح زیرین و ایجاد سطوح انتزاعی مناسب احساس گردد .

]٧٣ن[ام

-
%
ِ پایگاه- ◌ ّ ها داده◌
%
-
%

%
- َ ◌ُ ِ ◌ ّ ◌-
%

دانش(قواعد،...) ُ خبره یحدانش آلً توضمهندس
%
- ّ ◌َّ ِ ◌ ّ ◌-
%

%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . .

 .-. َ ◌ُ ِ ◌ ّ ◌
ً قواعد استنتاج ُّ ..   پایگاه دانش آلِّ◌

 .-. ّ ◌ ِ ◌ ّ ◌َّ ِ ◌ ّ ◌
.     .



 .- ِ ◌ ّ ◌-.
.توضیحاستنتاج گر آل سیستم-. 
 .- ِ ◌ ّ ◌-.

. .
 .-. ِ ◌ ّ ◌

.     ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَُّ .
 ُّ ِ -. ُّسیستم خبره ◌ ّ ◌-.  ِ ◌ ّ ◌

َ رابط با کاربر رابط با سیستم ◌ ٌ ◌ ٌ ◌ ٌ ◌ ٌ ◌ ٌ ◌ ٌ ◌ ٌ ◌ ٌ ◌ ٌ ◌ ٌ ◌ ..   های دیگر
 .- ِ ◌ ّ ◌-.  ِ ◌ ّ ◌

. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .
- ِ ◌ ّ ◌ ِ ◌ ّ ◌
%

های دیگر بر آل سیستمکار
%
--
%

]RUTH90های خبره[بااصالح،سازمان چگونگی ایجاد واستفاده سیستم-٣شکل 
]٧٣ن[ام

ابزار ایجاد سیستم خبره-٢-٤

] . این ابزار RUTH90[افزاری است که ساخت یك پایگاه دانش کاربردی راآسان میکندیك ابزار ایجاد پایگاه دانش یك بسته نرم
ابزارها به طراح کمك میکنند کـه سـاختمان پایگـاه دانـش ایجـاد شـده توسـط ابـزار را بـه عنـوان خود از ابزارهای دیگری تشکیل میگردند . این

بـه کـاربر را توسـط توضـیحساختمان مبنای کار خود قرار دهد و عملیات جستجو در پایگاه دانش و استنتاجات بر مبنای این جستجو و نیز ارائه
]. این ابزار ها معموال بصـورت زیـر دسـته ٧٣نبیندیشد[امروالهای این ابزار انجام دهد و تنها به چگونگی عملیات کالن برای ایجاد سیستم خبره

] :٧٣نبندی میگردند[ام
ابزار ایجاد و استفاده پایگاه دانش .-١
تنتاج و جستجو .های اسابزار تعریف و استفاده مکانیزم-٢
ابزار ایجاد زیر سیستم توضیح .-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 تالش ما ایجاد سـه ابـزار دیگـر 
است .

ی معنائیهاشیوه نمایش دانش شبکه-٣

سازمان پایگاه دانش بر اساس شیوه نمایش دانش شبکه معنائی شکل گرفته است .

شبکه معنائی-٣-١

] . اجـزاء اساسـی یـك ROLS88یك شبکه معنائی بر نمایش گراف شکل ارتباطات بین اجزاء یك محدوده معـین بنـا شـده اسـت [
هـا میباشـند هـا و لبـه هـا نمایـانگر ارتباطـات بـین موجودیـتها نمایانگر موجودیت] . گرهROBN85یل میدهند [ها و لبه ها تشکگراف را گره

]ROLS88٧٣ن][ام. [

هاموجودیت-٣-٢

جـود در ها میتوانند عناصر واقعـی مو هر عنصر که در فضای پایگاه تعریف میشود به عنوان یك موجودیت شناخته میشود . موجودیت
]. ٧٣نیا گرما[امها باشند ، مانند انسانها ، درختها ، شهرها ، ..... و نیز میتوانند عناصر مجازی و قابل تعریف باشند ، مثال خوبی یا بدیسیستم

هابین موجودیتارتباطات-٣-٣

طرفـه یـا دوطرفـه باشـد . ه باشـد . ایـن ارتبـاط میتوانـد یـكهای دیگر ارتباط داشتدر پایگاه دانش هر موجودیت میتواند با موجودیت
] . مثال یك انسان میتوانـد بـا وزن ROB85ای است [آن ارتباط بیانگر مفهوم تعریف شدهارتباطات وزن دار هستند یعنی هر ارتباط با توجه به وزن

]. ٧٣ن"زیاد"با موجودیت هوش ارتباط داشته باشد[ام



انوع ارتباط ه-٣-٤

آن هستند . مثال یـك نـوع لبـه هر ارتباط باید از نوع خاصی باشد . یك نوع لبه نشانگر خصوصیاتی است که لبه های ازآن نوع دارای
نـد" "فرز میتواند " فرزند " باشد . از طریق این لبه هر شخص میتواند با ولی خود ارتباط داشته باشد . مثال اگر موجودیت "علـی" بـا "کـریم" رابطـه

آن است که علی فرزند کریم است و کریم ولی علی است . مشخص است که رابطه "فرزند" یکطرفه است.ولی مـثال رابطـه داشته باشد به معنای
].  ٧٣ن"دوست" دوطرفه است[ام

توارث خصوصیات-٣-٥

]٧٣ن[ام
به میتواند به عنوان عامل انتقال خصوصـیات از یـك گـره یکی از مهمترین خصوصیات شبکه معنائی توارث خصوصیات است . هر ل

های خاص میتواننـد بـه گره دیگر بر طبق قانون توارث خصوصیات باشد . بدین ترتیب که خصوصیاتی که در یك گره وجود دارند از طریق لبهبه
د از انـواع لبـه هـائی باشـند کـه در هنگـام تعریـف، هائی که خصوصیات یك موجودیت را به ارث میرسانند بایهای دیگر به ارث برسند . لبهگره

است. همچنین یك لبه از نوع تـوارثی میتوانـد آن نوع لبهاند . در واقع یکی از خصوصیات یك نوع لبه توارثی بودن یا نبودنتوارثی تعریف گردیده
ر یك قسمت از یك پایگاه دانـش نمـایش داده شـده عامل ارث در جهت مستقیم و یا معکوس و یا هردو طرف باشد . به عنوان مثال در شکل زی

یـك" از ارتباط "هسـت-١است. هر موجودیت با یك دایره و هر ارتباط با یك خط مشخص شده است. در این شکل دو نوع ارتباط وجود دارد . 
یز دارد؟" مطرح میشـود عـالوه بـر "دم" ارتباط "داردیك" . هنگامی که در مورد "سگ" سئوال "چه چ-٢نوع لبه توارثی با جهت ارث معکوس و 

که به طور مستقیم با"سگ" در ارتباط است خصوصیات یك "حیوان" که دارای سر و پا نیز هست بـه "سـگ" ارث میرسـد و جـواب ایـن سـئوال 
عبارت خواهد بود از : دم،سر،پا

پا

سر

داردیك

داردیك

دم حیوان



یكتداردیك هس

سگ

]٧٣نتوارث خصوصیات حیوان به سگ [ام-٤شکل 

توالی ارتباطات-٣-٦

یك ارتباط میتواند به صورت مجازی از تعریف توالی چند ارتباط دیگر تعریف گـردد و ماننـد ارتباطهـای دیگـر مـورد پـردازش قـرار 
اه دانش اطالعات خانواده ارتباط خاله بودن بدینصورت تعریف میشود:]. بعنوان مثال در یك پایگ٧٣نگیرد[ام

<فرزند<-<مونث<-<فرزند<->فرزند>-<مونث<-خاله = 
این توالی بیانگرآن است که " خاله " شخص مونثی است که فرزند شخصی است که فرزند مونثی دارد که او نیز فرزندی دارد .

است.ن داده شدهنمودار این ارتباط نشا٥در شکل 

X

فرزند فرزند

Y Aمونث 

مونث

فرزند



B

]٧٣ناست [امBخاله Yزنجیره توالی ارتباط خاله بودن . -٥شکل 

های عملیاتیمکانیزم-٤

]٧٣ن[ام

وهای جستجمکانیزم-٤-١

های استنتاج در ابزار مورد بحث در فصل بعدی بر مکانیزم های جستجو استوار است .پایه مکانیزم
های جستجوی زیر مورد بحث قرار میگیرند .مکانیزم

جستجوی ساده-١

واسته شده به عنوان نتیجه جستجو اعالن های مرتبط به گره مبداء مورد بررسی و در صورت تطابق با شرایط خدر این روش کلیه گره
میگردند .

جستجوی توارثی-٢

های مرتبط به گره مبداء مورد بررسی و در صورت تطابق با شرایط خواسته شده به عنوان نتیجه جستجو اعالن در این روش کلیه گره
دیگر لبه نیز منتقل میشود و این عمل به صورت بازگشتی بر روی تمام لبه های ای از نوع توارثی باشد جستجو به طرف میگردند در صورتی که لبه

کنید) .بعدی توجهمثال بخشتوارثی مرتبط دیگر نیز تکرار میگردد( به



جستجو بر اساس توالی منطقی ارتباطات-٣

بعـدی از طریـق ایـن نـوع نـوان مثـال در مثـال بخـشدر این حالت جستجو بر اساس زنجیره توالی تعریف شده انجام میگیرد . بـه ع
در حالیکه تنها ارتباط "مونث" و "فرزند" به طور حقیقی در پایگاه تعریف شده است .فرد را یافتجستجو میتوان خاله یك

جستجوی ترکیبی از توارث و توالی-٤

توارثی انجام میگیرد . مثال در یك پایگاه دانش مربوط به کارمنـدان دراین حالت ارتباطات مجازی توالی منطقی بر اساس جستجوی
آن هستند تنها بـا یـك دسـتورالعمل یافـت . در صـورتی کـه رابطـه هایاداره میتوان لیست خاله تمام کارمندانی که عضو بخش مالی یا زیر شعبه

"کارمند" و "شعبه" خصوصیت توارث مستقیم را دارا باشند .
جواب زهره و مریم خواهد بود .٦شکل با توجه به

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

]٧٣نمالی [امیافتن لیست خاله کارمندان بخش-٦شکل 

منطق و مکانیزم سیستم توضیح-٤-٢

]٧٣ن[ام
در بسیاری از موارد کاربران سیستمها میخواهند بدانند که به چه دلیلی سیستم جوابی را به کاربر داده اسـت . در ایـن حالـت کـاربر 

کـه های هوشمندآنست که این سیستمها میتوانند بـرای جوابهـا و نتـایجیق استنتاج چیست . یکی از خصوصیات مهم سیستممیخواهد بداند منط
آوردن نتیجه را تشریح نمایند.آورند توضیح دهند و راه بدستبدست

مثال در یك سیستم هوشمند منابع مطالعاتی ، سیستم میگوید که فالن موضوع ( که لیست شده ) بـا مطالـب درخواسـت شـده بـرای 
جستجو چه ارتباطی دارد .

زیر سیستم توضیح توسط واحد استنتاج فراخوانی میشود و جمالتی را با توجه به مکـانیزم اسـتنتاج و عملیـات انجـام شـده در فـایلی 
یره میکند . با درخواست کاربر محتویات این فایل در اختیار کاربر برای مشاهده توضیحات قرار میگیرد و پاك میشود .ذخ

آنکه تنها از ترکیب نام موجودیت اول به عـالوه عبـارت ربـط و موجودیـت دوم تشـکیل میگـردد مکانیزم ساخت جمالت با توجه به
آن منجر میشود که تعریف کننده پایگاه دانـش بـه سـادگی بتوانـد چگـونگی جملـه و ما سادگی مکانیزم بهنظر نمیرسد . امکانیزم چندان قوی به

در حالت مستقیم و یك عبارت در حالت معکوس تعریف نماید .عبارات ربطی مربوط به ارتباط مورد نظر را برای سیستم تنها با یك عبارت
دلچسب نیستند اما معنای مورد نظر را میرسانند .هر چند جمالت ساخته شده در این عبارت چندان



مکانیزم ساخت جمالت ساده-٤-٢-١

در هنگام تعریف ارتباطات به سیستم معرفی میگردند انجـام ربطی (عملگر ارتباط) کهعباراتجمالت توضیح براساسساختمکانیزم
ارای عبارات ربطی میباشد که ارتباط بین دو موجودیت را در قالب یك جمله بیان میکند . میشود . هر ارتباط در دو وضعیت مستقیم و معکوس د

به نام" به عنوان عبارات ربط بین موجودیـت به عنوان مثال در مورد نوع ارتباط ( لبه ) "فرزند" دو عبارت "فرزندی دارد به نام" و "فرزند کسی است
ستفاده قرار میگیرند و بدین سان مثال ارتباط ( علی ، فرزند ، حسین ) بصورت دو جمله زیر توسـط ها بترتیب در حالت معکوس و مستقیم مورد ا

زیر سیستم توضیح تعبیر میگردد :
" علی فرزند کسی است به نام حسین "-در حالت مستقیم 

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

]٧٣ن[ام

یزم ساخت جمالت براساس توارث خصوصیاتمکان-٤-٢-٢

در مواردی که بر اثر اصل توارث خصوصیات ، خصوصیات یك موجودیت به موجودیت دیگر به ارث میرسد سیستم توضـیح انتقـال 
خصوصیات را با چنین جمله ای بیان میکند :

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

]٧٣ن[ام

مکانیزم ساخت جمالت بر اساس زنجیره توالی-٤-٢-٣

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

]٧٣ن[ام
خاله تمام کارمندان بخش مالی توضیحات شکل صفحه بعد ارائه میشود .در مثال بخش قبلی با دستور یافتن نام



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
< توارث از شعبه > " چون بخش مالی شعبه ای دارد تحت عنوان حسابداری"

< توارث کارمند > " چون حسابداری کارمندی دارد به نام رضا "
رد به نام مریم "نام خاله رضا > " چون رضا خاله ای دا< 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 "
ت عنوان صندوق "< توارث از شعبه > " چون بخش مالی شعبه ای دارد تح

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

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

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

]٧٣نمالی[امبخشکارمندانخالهتوضیحات جستجو برای یافت نام-٧شکل

پویائی سیستم توضیح-٤-٢-٤

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



]٧٣ن[ام

عملیات ابزار ایجاد پایگاه دانش-٥

موضوع و هدف ابزار-٥-١

ر شیوه نمایش دانش شبکه معنائی با قابلیت پویائی در ایجاد و توسعه پایگاه دانش های خبره مبتنی بابزار به عنوان وسیله ایجاد سیستم
] .٧٣نهای استنتاج بصورت محدود مورد استفاده قرار میگیرد [امو مکانیزم

] :٧٣نهدف از ایجاد ابزار[ام
:ای از امکانات با خصوصیات زیرآوردن مجموعهسهولت 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 .ن موجودیتبیو 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
هـای خـاص و تـوارث.  مکـانیزمتـوالیجستجوی مرکـب از دو حالـت-٤طقی ) توالی منجستجوی توالی خاص ( براساس یك-٣

های جستجو عمل نمایند .استنتاج با استفاده از مکانیزم
های استنتاج جدید بر اساس مکانیزم های جستجوی موجود ، با الگوریتمهای ساده امکان پذیر باشد .قابلیت طراحی مکانیزم

دارنمودن ارتباطات) در پایگاه دانش .عادی و جهتمربوط به جستجوها ( توارث، توالی ،ارتباطاتقابلیت تعریف خصوصیات 
قابلیت ارائه توضیح با دو نوع جمله بندی فارسی/التین .

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

وشـیوه نمـایش را بـه صـورت مسـتقیمSCRIPTوFRAMEعالوه بر شیوه نمایش مبنای شبکه معنـائی ، دو شـیوه نمـایش دانـش 
SYSTEMSدانش - PRODUCTION٧٣نرا به صورت ضمنی میتوان در این پایگاه نمایش داد[ام .[

محیط عملیاتی و محدوده کار ابزار-٥-٢

]٧٣ن[ام
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 

استفاده میگردد .SEM_NET.TPUدر این حالت حداکثر هزار موجودیت قابل تعریف در سیستم است . در این حالت از ابزار 
های نامحدود .ساختمان داده-ب 

استفاده میگردد .SEM_NETL.TPUها محدودیتی وجود ندارد . در این حالت از ابزار موجودیتدر این حالت بر تعداد
سیستم سریعتر عمل میکند .در هر یك از دو حالت محدودیتی از نظر تعداد ارتباطات وجود ندارد . در حالت اول

ی ندارد و اندازه این رکوردها نیز میتواند متغیر باشد .ابزار از نظر نوع رکوردهای اطالعاتی منسوب به دانش ذخیره شده محدودیت
آن قابل نمایش توسط شبکه معنائی باشد قابل پیاده سازی توسط این ابزار است . با توجه بـه ایـن هر سیستم خبره که دانش مربوط به

ای و گـراف بسیاری از مسائل کـاربردی ماهیـت شـبکهموضوع تعداد زیادی از مسائل و سیستم هامیتوانند تحت پوشش این ابزار قرار گیرند زیرا 
آن هـای هوشـمند و امثـالالمعـارفشکل دارند . مهمترین سیستمی که میتواند توسط این سیستمها ایجاد گردد سیستمهای منابع مطالعاتی ، دائره

] :٧٣نموارد زیراشاره نمود[اماست . ازجمله موارد دیگر میتوان به
برای ساخت یك محصول در یك کارخانه تولیدی در یك سیستم انبارداری .قطعات مورد نیاز 

ها در یك سیستم اداری و یا صنعتی .تمام ادارات ، قسمتها ، کارمندان ، عمل
مسیرها در مسئله ترابری .
پیمایش گراف تشخیص .
کلیه ساختارهای درختی .



پیمایش فضای حالتهای گراف شکل .
های مترجم زبانهای انسانی .تمسیس

بطــور کلــی بــا توجــه بــه اینکــه میتــوان اغلــب روشــهای نمــایش دانــش را بــه گونــه ای بــه شــبکه معنــائی تبــدیل نمــود ( از جملــه 
PRODUCTION SYSTEMS وFRAME وSCRIPTهای خبره دانست .) این ابزار را میتوان پوشا بر اغلب مسائل سیستم
SEM_NETLموجودیت، ولی سیستم ١٠٢٤از لحاظ تعداد موجودیت محدود به SEM_NETده در سیستم حجم دانش ذخیره ش

های ذکر شده از نظر تعداد ارتباطات محدودیتی ندارند اما ایجاد تعداد زیادی ارتباط محدودیتی از نظر تعداد موجودیت ندارد . هیچیك از سیستم
ت کارائی میشود و در اینگونه موارد استفاده از روشهای مناسب در تعریف موجودیـت هـا و نـوع ) بر روی یك موجودیت باعث اف١٠٠( بیش از 

آمدن این موضوع جلوگیری نماید .ارتباطات میتواند از پیش
است.٢٢٥حجم تعداد نوع ارتباط محدود به عدد 

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

ر هنگـام عملیـات نوع لبه راتعریف نمود هر نـوع لبـه همچنـین میتوانـد د٢٢٥توسط ابزار مورد نظر میتوان دانش ایجاد شدهدرپایگاه
سیستم ایجاد و یا حذف گردد.

]٧٣ن[ام

اجزاءسازمان ابزار و ارتباطات-٥-٣

]٧٣نابزار از سه قسمت اساسی زیر تشکیل میگردد[ام
بخش ایجاد و استفاده از پایگاه دانش-١

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

کنترل این بخش توسط بخش استنتاج انجام میشود .
بخش استنتاج-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 

پویائی در ابزار-٥-٤

]:٧٣ناه دانش از نظرات زیر پویا است[امدانش موجود در پایگ
حذف).-ها(ایجادپویائی از نظر تعداد موجودیت-١
پویائی از نظر تعداد نوع ارتباطات(ایجاد).-٢
حذف).-پویائی از نظر تعداد ارتباطات(ایجاد-٣
) .SCRIPTیا FRAMEثال ها ( شکل و اندازه رکورد و ساختمان موجودیت مپویائی از نظر محتوای موجودیت-٤
پویائی از نظر محتوای ارتباطات( وزن ارتباطات).-٥
جهت) .-پویائی از نظر خصوصیات نوع ارتباط ( توارثی -٦
ها.پویائی از نظر ماهیت و نوع ارتباطات بین موجودیت-٨پویائی از نظر توالی منطقی زنجیره توالی ( ایجاد توالی). -٧



مکانیزم عملیاتی سیستم گردآوری خودکار مطالب-٦

آوری مطالب بپـردازد . مکـانیزم عمـل چنـین ای ایجاد نمود که به صورت خودکار به جمعاز چنین پایگاهی ، میتوان برنامهبا استفاده
پایگاهی بر اساس دو گام زیر بنا میگردد .

ه سیستم داده شده و سیستم با توجه به پایگاه دانش موجود ، کلیه مطالبی را که در پایگاه موضوع مورد نظر توسط کاربر ب-اول گام
دانش موجود است و با موضوع مورد نظر ارتباطات خواسته شده را داراست در اختیار کاربر میگذارد .

و سیستم خـود بـه دسـته بنـدی موضـوعات های مورد نظر را در اختیار سیستم قرار میدهد کاربر موضوع اصلی و محدوده-دوم گام
آوری شده را پرداخته و موضوعات فرعی را خود مشخص نموده و برای هر یك ازآنها عمل جستجو را انجام داده و در انتها مجموعه مطالب جمع

افزار ، سیستمی ایجاد گردید که با آزمایش ، در مرکز تحقیقات و ساخت نرمعنوان یكبه صورت دسته بندی شده در اختیار کاربر قرار میدهد. به
آوری مطالب را از یك بانك فـیش انجـام دهـد . عملیـات ایـن سیسـتم بدینگونـه اسـت کـه محقـق استفاده از ابزار مورد بحث بتواند عمل جمع

موجودیتهائی در پایگاه های خود را در هنگام مطالعه در این سیستم درج میکند . پیرامون هر فیش محقق مشخص میکند که این فیش با چهفیش
و درجه این ارتباط چقدر است. محقق میتواند در همان لحظه اعمال زیر را نیز انجام دهد :مرتبط است و نوع ، اندازه

موجودیت جدیدی تعریف کند .
نوع ارتباط جدیدی تعریف کند .

عریــــف نمایــــد . مثــــل ( خیلــــی تFUZZYبــــرای وزن هــــر نــــوع ارتبــــاط جدیــــد مقــــادیری را بــــه صــــورت نــــادقیق 
اهمیت،نسبتامهم،مهم،بسیارمهم) . و این مقادیر به صورت منو در هر بار کـه از اهمیت،کمبزرگ) و یا (بیکوچك،کوچك،متوسط،بزرگ،خیلی

این نوع ارتباط استفاده میشود قابل استفاده است .
های مختلفی باشد مشخص میکند .ینهمحقق با توجه به روش فوق تمام فیشهای خود را که ممکن است در زم

ای یا گزارشی را پیرامون یکی از موضوعات تعیین شده ارائه نماید ، کـافی اسـت سـازمان مقالـه و سپس هر گاه محقق بخواهد مقاله
ز زیـر بخشـها مشـخص بخشهای تشکیل دهنده و زیر بخشهای مقاله را تعیین نماید . سپس موجودیتها و نوع جستجو را برای سیستم در هر یك ا

بخـش نماید . پس ازآن کار سیستم آغاز شده و پس از انجام عمل جستجو تمام مطالب یافت شده را در محلهای مناسب در متن مقاله با توجه به
انتهـای مطالـب گنجاند و در اختیار محقق قرار میدهد . در استفاده از هر فـیش سیسـتم،کد منبـع مـورد اسـتفاده را نیـز در بندی انجام شده می

) . سـپس استخراج شده در درون یك[] ذکر میکند و در انتهای متن نیز کد منابع را به همراه عنوان منابع لیست میکند .( دقیقا مانند همین مقاله 
ارائه شده توسط نویسنده های دیگر آن اضافه نماید . متن این مقاله و اغلب مقالهمحقق باید مطالب را ویرایش نموده جمالتی را ازآن حذف یا به

این مقاله،از همین طریق تنظیم گردیده و موفقیت این روش در این مرحله به اثبات رسیده است . این سیسـتم سـرعت عمـل محقـق را در تنظـیم 
گیری از ابـزار یز با بهرهگزارش و مقاله بسیار باال میبرد . درواقع منطق عمل بسیار ساده است و با ایجاد پایگاه دانشی با خصوصیات ذکر شده و ن

افـزار دانشـگاه شـهید بهشـتی مشـغول اکنون به عنوان یك تحقیق در مرکز تحقیقات و ساخت نرمافزار راایجاد نمود . هممیتوان به سادگی این نرم
اه دانش مربوطه بـر روی گزارش توسط این برنامه بصورت خودکار تنظیم شده و در صورتی که پایگ-بررسی روشهائی هستیم که ساختمان مقاله

آن نیـاز دارد و ای کامل از منابع مطالعاتی وجود داشته باشد ، کاربر برنامه تنها با اعالم رئوس موضوعی که بـهالمعارف وسیع و مجموعهیك دائره
ن ، بلکه توسط افـراد فقط توسط محققیآورد . چنین کاری نهمشخص کردن عمق مطلب بتواند گزارشی پیرامون موضوع مورد درخواست بدست

ای موجـود منـابع آموزان و افراد عادی نیز میسر خواهد بود . این در حالی است کـه اسـتفاده مناسـب از پایگاههـای دادهای نظیر دانشغیر حرفه
ای نیـاز بـه دادهپایگاهآنها ازمیان پاسخهایبندیآوری مطالب مورد نظر و دستهای چندان میسر نیست و جمعمطالعاتی ، برای اشخاص غیر حرفه

آموز بخواهد پیرامون مسـئله خبرگی خاصی دارد که هر شخص عادی دارای چنین خبرگی نیست . به عبارت دیگر و به عنوان مثال اگر یك دانش



ون ایـن موضـوعی ، بـا درختان مناطق استوائی مطالبی را بخواند با مراجعه به یك بانك اطالعاتی ساده منـابع مطالعـاتی و انجـام درخواسـت پیرامـ
آمـوز ای نیسـت ، ولـی ایـن دانـشبندی و استخراج مطالب ازآنها بـرای وی کـار سـادهانبوهی از مطالب دسته بندی نشده مواجه میشود که دسته

در ایـن ارتبـاط تر به سیستم ، کتـابی رابندی شده و حتی در صورت اعالم نیاز جستجوی عمیقبه چنین سیستمی گزارشی دستهمیتواند با مراجعه
آنها بوسیله نیروی انسـانی عبارت دیگر با ایجاد چنین سیستمی ما بینهایت کتاب وبینهایت گزارش خواهیم داشت که امکان تهیهدریافت نماید. به

٩٥دیك به چندان دور و نه چندان نزدیك در پیش داریم . میتوان به جرات گفت نز وجود ندارد .البته تا ایجاد چنین سیستمی راهی نه
دانش چنین سیستمی هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی حل شده است و تنهـا مشـکل در ایـن راه % از مطالب تئوری ایجاد پایگاه

های مطالعاتی،بـا توجـه بـه تعـاریف سر هم فیشویرایش جمالت و متن به صورت خود کار است . در واقع در حال حاضر سیستم با درج پشت
ن گزارش را میسازد و بدینصورت متن گزارش چندان دلچسب نخواهد بود و نیاز به ویرایش توسط انسان برآن وجود دارد .انجام شده،مت

وتالش بتواند این مشکل را نیز برطرف سازد .ما امیدواریم عنایات خداوند و سپس سعی

قدردانی

آقای دکتر صدیقی مشکنانی که بنـده را در ایـن هیه این مقاله الزم است تا از جنابپس از شکر گزاری خداوند متعال بر عنایت در ت
اند تشکر شود. همچنین از خانم مریم مجیدی وآقایان امیرعلی امی و غالمرضا منتجب که در ویرایش متن مقالـه همکـاری امر راهنمائی فرموده

اند قدردانی گردد .نموده
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