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  :چكيده 

در فصل اول درباره ي تاريخچه و اينكه هوش مصنوعي چيست توضيح داده شده 

در فصل دوم نحوه شكل گيري ، زيرشاخه ها و تعاريفي از هوش مصنوعي توضيح 

 تكنيك ها و زبانهاي برنامه نويسي در هوش مصنوعي  بهداده شده در فصل سوم 

پرداخته شده در فصل چهارم هم  سيستمهاي خبره ، روباتيك و شبكه هاي عصبي 

در هوش مصنوعي توضيح داده شده است و در آخر يعني فصل پنجم نتيجه گيري ، 

 .پيشنهادات و منابع و ماخذ وجود دارد
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  فصل اول

  مقدمه اي از كليات هوش مصنوعي
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  مقدمه

  :هوش مصنوعي چهتاريخ 1-1

هوش مصنوعي به خودي خود     

در واقع . علمي است كامالً جوان

بسياري شروع هوش مصنوعي را 

دانند زماني كه آلن تورينگ   مي 1950

ساز خود را در باب  مقاله دوران

) بعدها به تست تورينگ مشهور شدآنچه (چگونگي ساخت ماشين هوشمند نوشت 

اين روش . كرد تورينگ درآن مقاله يك روش را براي تشخيص هوشمندي پيشنهاد مي

  . بيشتر به يك بازي شبيه بود

هستيد و به صورت تله ) پرده يا هر مانع ديگر(فرض كنيد شما در يك سمت يك ديوار   

ديوار از اين طريق با شما در  شخصي از آن سوي  تايپ باآن سوي ديوار ارتباط داريد و

. تواند صورت پذيرد طبيعتاً يك مكالمه بين شما و شخص آن سوي ديوار مي. تماس است

حال اگر پس از پايان اين مكالمه، به شما گفته شود كه آن سوي ديوار نه يك شخص بلكه 

را  يك ماشين بوده كه پاسخ شما) خبريد شما كامالً از هويت شخص آن سوي ديوار بي(

يعني در صورتي (داده، آن ماشين يك ماشين هوشمند خواهد بود، در غير اين صورت مي

ماشين آن سوي ديوار ) كه شما در وسط مكالمه به مصنوعي بودن پاسخ پي ببريد

  .هوشمند نيست و موفق به گذراندن تست تورينگ نشده است

ارتباط متني به جاي (از ارتباطبايد دقت كرد كه تورينگ به دو دليل كامالً مهم اين نوع     

اول اين كه موضوع ادراكي صوت را كامالً از صورت مساُله حذف . را انتخاب كرد) صوت

كند و اين تست هوشمندي را درگير مباحث مربوط به دريافت و پردازش صوت نكند و 

دوم اين كه بر جهت ديگري هوش مصنوعي به سمت نوعي از پردازش زبان طبيعي تاكيد 

  .كند
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هاي متعددي در جهت پياده سازي تست تورينگ  در هر حال هر چند تاكنون تالش    

  صورت گرفته مانند برنامه 

  :همانگونه كه مشخص است، اين تست نيز كماكان دو پيش فرض اساسي را در بردارد    

  .نمونه كامل هوشمندي انسان است- 1

  .ن طبيعي استـ مهمترين مشخصه هوشمندي توانايي پردازش و درك زبا2

درباره نكته اول به تفصيل تا بدين جا سخن گفته ايم؛ اما نكته دوم نيز به خودي خود     

اين كه توانايي درك زبان نشانه هوشمندي است تاريخي به . بايد مورد بررسي قرارگيرد

پرداخته ) Epistemology(از نخستين روزهايي كه به فلسفه. قدمت تاريخ فلسفه دارد

از يونانيان . هاي شناختي قرار داشته است هميشه در جايگاه نخست فعاليت شده زبان

بردند تا فيلسوفان امروزين  باستان كه لوگوس را به عنوان زبان و حقيقت يكجا به كار مي

خوانند؛ زبان، همواره  دانند، يا آن را ريشه مسائل فلسفي مي كه يا زبان را خانه وجود مي

  .متازترين توانايي هوشمندترين موجودات حفظ كرده استشاُن خود را به عنوان م

توان درك كرد كه چرا آلن تورينگ تنها گذر از اين تست متظاهرانه  با اين مالحظات مي    

  .داند يابي به هوشمندي مي زباني را شرط دست

قرن هوش مصنوعي را تحت تاُثير قرار داد اما شايد  تست تورينگ اندكي كمتر از نيم    

ا در اواخر قرن گذشته بود كه اين مسئله بيش از هر زمان ديگري آشكار شد كه تنه

تري  اهميت متخصصين هوش مصنوعي به جاي حل اين مسئله باشكوه ابتدا بايد مسائل كم

  .را حل كنند …درك صوت و) بينايي ماشين(همچون درك تصوير 

اي جديدتري در هوش ه به اين ترتيب با به محاق رفتن آن هدف اوليه، اينك گرايش

  .اند مصنوعي ايجاد شده

هايي بود كه بتوانند  تمركز كامالً برروي توسعه سيستم AIهاي آغازين  در سال    

انسان را مدل كنند، و چون چنين ) البته به زعم آن روز(هاي هوشمندانه فعاليت

هاي  اليتهاي فكري، انجام فع هاي كامالً خاصي مانند بازي هايي را در زمينه فعاليت
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هايي  دانستند طبيعتاً به چنين زمينه مي. …هاي، درك زبان طبيعي، و تخصصي حرف

  .بيشتر پرداخته شد

اي هوش  ها، تا حدي به بازي شطرنج پرداخته شد كه غالباً عده در زمينه توسعه بازي    

كارتي كه پيشتر اشاره شد، از  مك. آورند مصنوعي را با شطرنج همزمان به خاطر مي

  :گويد داند كه مي آميز مي گذاران هوش مصنوعي است اين روند را آنقدر اغراق نيانب

محدود كردن هوش مصنوعي به شطرنج مانند اين است كه علم ژنتيك را از زمان «    

به هر حال دستاورد تالش مهندسين و » .داروين تا كنون تنها محدود به پرورش لوبيا كنيم

هاي  توان توسعه تعداد بسيار زيادي سيستم ست را ميهاي نخ دانشمندان در طي دهه

هاي مختلف مانند پزشكي عمومي، اورژانس، دندانپزشكي، تعميرات  خبره در زمينه

هاي شناختي ذهن انسان، توسعه  هاي هوشمند، ايجاد مدل توسعه بازي.. …ماشين،

كمتر از نيم  رسد براي علمي با دستاوردي كه به نظر مي. دانست. …سيستمهاي يادگيري،

  .رسد قرن سابقه قابل قبول به نظر مي

Eliza و يا AIML هايي كه قادر به    زباني براي نوشتن برنامه chat كردن اتوماتيك باشند (

  .اما هنوز هيچ ماشيني موفق به گذر از چنين تستي نشده است

انجام هوش مصنوعي ، كامپيوتر را به ماشيني تبديل مي كند تا اعمالي چون انسان 

ايست از  هاي هوشمند است وشاخه ها يا برنامه   هوش مصنوعي ، دانش ساختن ماشين.دهد

علم كامپيوتر كه ملزومات محاسباتي اعمالي همچون ادراك ، استدالل و يادگيري را 

هوش مصنوعي ، مطالعه . دهد بررسي كرده و سيستمي جهت انجام چنين اعمالي ارائه مي

يل كامپيوتر به ماشيني كه بتواند اعمال انجام شده توسط انسان هايي است براي تبد روش

سعي دارد تا موجوديت )  Artificial Intelligence( حوزه هوش مصنوعي . را انجام دهد

از اينرو يكي از علل مطالعه آن ، يادگيري بيشتر در مورد . هاي هوشمند را درك كند

كه آنها نيز به هوشمندي مرتبط هستند، اما بر خالف فلسفه و روانشناسي . خودمان است

سعي دارد به همان خوبي كه آنها را مي فهمد ، قادر به ساخت آنها )  AI( هوش مصنوعي 

، جالب و مفيد بودن اين موجوديت هاي هوشمند  AIدليل ديگر براي مطالعه . نيز گردد

، توليد كرده  محصوالت مهم و موثر زيادي حتي در مراحل اوليه توسعه اش AI. مي باشد
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اگرچه هيچ كس نمي تواند آينده را به طور مشخص پيش بيني كند ، اما آشكار . است

تأثير ) و حتي بهتر از آن ( است كه كامپيوترهايي با سطح هوشمندي در رديف انسان 

يكي از  AI. بسزايي بروي زندگي روزمره ما و هم چنين بروي تمدن آينده خواهد گذاشت

 1956است كه پس از جنگ جهاني دوم مطرح شد و نام آن در سال  جديد ترين علومي

 "را به عنوان  AIدر كنار بيولوژي سلولي ، دانشمندان ساير رشته ها ، . انتخاب گرديد

بديهي است كه دانشجوي رشته . ، بيان كرده اند"حوزه اي كه مي خواهيم در آن باشيم 

وسط گاليله ، نيوتون ، انيشتين و فيزيك احساس مي كند كه تمام موضوعات خوب ، ت

زمينه گسترده اي براي افرادي مثل انيشتين  AIاز طرف ديگر ، . غيره كشف شده اند

زير شاخه هاي وسيعي از موضوعات عمومي مانند ادراك و  AIدر حال حاضر . است

استدالل منطقي تا كارهاي خاص مانند بازي شطرنج ، اثبات قضاياي رياضي ، سرودن شعر 

غالبا دانشمندان ديگر زمينه ها بتدريج به سوي . تشخيص امراض را شامل مي شود و

جايي كه ابزارها واژه هايي را مي يابند تا از طريق آنها . هوش مصنوعي متمايل مي گردند

هم مي توانند از  AIبتوانند وظايف هوشمندانه خود را خودكار سازند، مشابها محققين 

از اين منظر . نه اي از كوشش هوشمندانه انسان استفاده كنندروش هاي خود براي هر زمي

  .اين دانش حقيقتا يك زمينه واحد خواهد بود

     هوش مصنوعي چيست؟ 1-2

هوش مصنوعي تكنيكي براي خلق كردن ماشين هايي است كه قادر به فكر كردن بدون 

امپيوتر ، هوش مصنوعي بطور خالصه تركيبي از علوم ك.نياز به انسان ها مي باشند

اين شاخه از علوم بسيار گسترده و متنوع است و از موضوعات . فيزيولوژي و فلسفه است

و رشته هاي مختلف علوم و فن آوري ، مانند مكانيزم هاي ساده در ماشين ها شروع شده 

هدف هوش مصنوعي بطور كلي ساخت ماشيني . ، و به سيستم هاي خبره ختم مي شود

اما براي دسته بندي و تعريف ماشين هاي متفكر ، مي بايست . كند "فكر"است كه بتواند 

نيز  "درك "و  "آگاهي"همچنين به تعاريفي براي . پرداخت "هوش"به تعريف 

به مدد . نيازمنديم و در نهايت به معياري براي سنجش هوش يك ماشين نيازمنديم

ش تا كنون راه تحقيقات وسيع دانشمندان علوم مرتبط، هوش مصنوعي از بدو پيداي

در اين راستا، تحقيقاتي كه بر روي توانايي آموختن زبان ها انجام . بسياري پيموده است

گرفت و همچنين درك عميق از احساسات ، دانشمندان را در پيشبرد اين علم ، ياري 
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يكي از اهداف متخصصين ، توليد ماشين هايي است كه داراي احساسات بوده . كرده است

اين ماشين بايد توانايي . ت به وجود خود و احساسات خود واقف باشندو حداقل نسب

تعميم تجربيات قديمي خود در شرايط مشابه جديد را داشته و به اين ترتيب اقدام به 

  . گسترش دامنه دانش و تجربياتش كند

براي مثال به رباتي هوشمند بيانديشيد كه بتواند اعضاي بدن خود را به حركت درآورد، او 

نسبت به اين حركت خود آگاه بوده و با سعي و خطا ، دامنه حركت خود را گسترش مي 

دهد، و با هر حركت موفقيت آميز يا اشتباه ، دامنه تجربيات خود را وسعت بخشيده و سر 

انجام راه رفته و يا حتي مي دود و يا به روشي براي جابجا شدن ، دست مي يابد ، كه 

دانشمندان ، عموما براي توليد چنين ماشين . تصور نبوده اندسازندگانش ، براي او ، م

هايي ، از تنها مدلي كه در طبيعت وجود دارد ، يعني توانايي يادگيري در موجودات زنده 

آنها بدنبال ساخت ماشيني مقلد هستند ، كه بتواند با . بخصوص انسان ، بهره مي برند

ان ، همچون يك موجود متفكر به شبيه سازي رفتارهاي ميليون ها سلول مغز انس

  . انديشيدن بپردازد

مباحث هوش مصنوعي قبل از بوجود آمدن علوم الكترونيك، توسط فالسفه و رياضي 

داناني نظير بول كه اقدام به ارائه قوانين و تئوري هايي در باب منطق نمودند، مطرح شده 

وش مصنوعي ، دانشمندان را ، با اختراع كامپيوترهاي الكترونيكي ، ه1943در سال . بود

بنظر مي رسيد تكنولوژي در نهايت قادر به شبيه سازي . به چالشي بزرگ فراخواند

  . رفتارهاي هوشمندانه خواهد بود

با وجود مخالفت گروهي از متفكرين با هوش مصنوعي كه با ديده ترديد به كارآمدي آن 

هاي شطرنج باز و ديگر سيستم مي نگريستند تنها پس از چهار دهه ، شاهد تولد ماشين 

هوش مصنوعي كه همواره هدف نهايي علوم . هاي هوشمند در صنايع گوناگون هستيم

زبان هاي برنامه . كامپيوتر بوده است اكنون در خدمت توسعه علوم كامپيوتر نيز مي باشد

 نويسي پيشرفته ، كه توسعه ابزارهاي هوشمند را ممكن مي سازند، پايگاه هاي داده اي

پيشرفته ، موتورهاي جستجو ، و بسياري نرم افزار ها و ماشين ها از نتايج تحقيقات هوش 

  . مصنوعي بهره مي برند

رؤياي طراحان اوليه كامپيوتر از بابيج تا تورينگ ، ساختن ماشيني بود كه قادر به حل 

سته اي به جز د) كامپيوتر ( تمامي مسائل باشد، البته ماشيني كه در نهايت ساخته شد 
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تمامي «اما نكته در اينجاست كه اين . خاص از مسائل قادر به حل تمامي مسائل بود

دانان و رياضيدانان بودند ،  چيست؟ طبيعتاً چون طراحان اوليه كامپيوتر ، منطق» مسائل

بدين ترتيب عجيب نيست ، هنگامي . منظورشان تمامي مسائل منطقي يا محاسباتي بود

ه اولين كامپيوتر ، در حال طراحي اين ماشين بود، كماكان اعتقاد نيومان سازند كه فون

از نوع به كار رفته در ( داشت براي داشتن هوشمندي شبيه به انسان ، كليد اصلي، منطق 

  ! نيست، بلكه احتماالً چيزي خواهد بود شبيه ترموديناميك) كامپيوتر 

گذاري  شرفت رسيده و چنان سرمايهاي از پي به هرحال، كامپيوتر تا به حال به چنان درجه

عظيمي برروي اين ماشين انجام شده است كه به فرض اين كه بهترين انتخاب نباشد هم ، 

سازي هوشمندي  ترين انتخاب براي پياده ترين و عمومي ترين و ارزان الوصول حداقل سهل

  . ست

هاي ديگر  ينگذاري براي ساخت ماش رسد به جاي سرمايه بنابراين ظاهراً به نظر مي

هاي هوشمند استفاده  سازي برنامه توان از كامپيوترهاي موجود براي پياده هوشمند ، مي

كرد و اگر چنين شود ، بايد گفت كه طبيعت هوشمندي ايجاد شده حداقل از لحاظ 

سازي ، كامالً با طبيعت هوشمندي انساني متناسب خواهد بود ، زيرا هوشمندي  پياده

هاي طبيعي ايجاد  مندي بيولوژيك است كه با استفاده از مكانيسمانساني ، نوعي هوش

در برابر تمامي استدالالت فوق مي توان . شده ، و نه استفاده از عناصر و مدارهاي منطقي 

اين نكته را مورد تاُمل و پرسش قرار داد كه هوشمندي طبيعي تا بدان جايي كه ما سراغ 

  . فاده از روش هاي طبيعت ايجاد شده استداريم ، تنها برمحمل طبيعي و با است
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  فصل دوم

  تعاريف هوش مصنوعي
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  :نحوه شكل گيري هوش مصنوعي 2-1

بعد از جنگ جهاني دوم ، افرادي بدون ارتباط با يكديگرشروع به كار در زمينه ماشينهاي 

رد، او ، تورينگ يك سخنراني در همين زمينه ارائه ك 1947در سال.هوشمند كردند 

تحقيقات در اين زمينه براساس برنامه   احتماال اولين كسي است كه ادعا كرد بهترين

  .نويسي كامپيوتر انجام مي شود و نه ساخت ماشين

 Dart Mouthپس از شكل گيري هوش مصنوعي ، مك كارتي يك كارگاه دو ماهه در كالج 

، اما همه بنيانگذاران هوش اين كارگاه هيچ چيز تازه اي به دنبال نداشت .تشكيل داد 

به دنبال .مصنوعي را گردهم آورد و باعث شد پايه اي براي تحقيقات بعدي گذارده شود 

آن موج شديدي از تحقيقات در اين زمينه پديد آمد و مراكز تحقيقات هوش مصنوعي در 

  .شكل گرفت Carnegie Mellonو  MITدانشگاههايي مثل 

يك زبان برنامه  1958او در سال .اين زمينه انجام داد مك كارتي فعاليتهاي زيادي در 

را نوشت كه هنوز يكي از برجسته ترين زبانهاي ) LISP(ليسپ   نويسي سطح باال به نام

  .برنامه نويسي هوش مصنوعي است

موضوع اصلي محدود و   يك   اگر كار به  نشان دادند كه  MIT   محققان  زمان  در آن 

كامپيوتري مي توانند مسائل فضايي و همچنين مسائل منطقي را  منحصر شود، برنامه هاي

  .نيز حل كنند

حوزه هايي مثل .ميالدي ، حوزه هاي كاري هوش مصنوعي تخصصي تر شد 70در دهه 

سيستمهاي هوشمند، بررسي تكلم و بينايي كامپيوتر و غيره به وجود آمد كه اين امر 

  .باعث تحكيم بيشتر تئوريهاي مربوطه شد

همچنانكه .   ميالدي ، هوش مصنوعي با گامهاي سريع تري به پيش رفت 80دهه در 

جاي بيشتري بين مردم پيدا كردند و فروش سخت افزار در اين   كامپيوترهاي شخصي

  .زمينه افزايش يافت ، مردم با علم و تكنيك مانوس تر شدند

زمايش قرار هوش مصنوعي مورد آ   ميالدي، در جنگ خليج فارس 90دهه    در اوايل

ين آزمايش هم در كارهاي ساده اي مثل تجهيز هواپيماهاي باربري و هم در . گرفت

كارهاي پيچيده تر مثل زمان بندي و هماهنگي عمليات طوفان صحرا انجام 

همچنين سالحهاي پيشرفته تر مثل موشك كروز به فناوريهايي در زمينه هوش .گرفت

  .، مجهز شدند مصنوعي مثل روباتيك يا بينايي ماشين 
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نزديك به ده سال پيش ، دپارتمان تجاري ، ارزيابي تكنولوژيكي بازار هوشمندي مصنوعي 

را به عنوان سيستمي كه مي تواند به سازمان  AIمحققان ، .را مورد بحث قرار داد U.Sدر 

در مديريت دانش آن كمك نمايد و در رابطه با بعد پيچيدگي ، ياري كننده متخصصان در 

  .ل مشكل و طراحي ابزار جديد باشد ، معرفي نموده اندتحلي

بازار هوش مصنوعي شامل تكنولوژي هايي نظير سيستم خبره ،شبكه هاي  1993در سال 

ميليون دالر را به خود اختصاص  900مي شد كه حدود .... عصبي ، منطق فازي ، رباتها و

  .ر ها قرار داشتدر توسعه چنين سيستم هايي در راس ساير كشو U.Sمي داد و 

بعد از آن سرمايه گذاري هاي وسيعي از طرف دولت و ارتش روي سيستم هاي هوشمند 

اكنون در قرن بيست و يكم شاهد ورود  گرديد و كاربرد هاي وسيعي از آن ايجاد شدو

تدريجي هوش مصنوعي به زندگي مردم هستيم ، به خصوص كه عالقه به كامپيوتر و 

سهم اين بازاربه چيزي بالغ     2002در سال  به روز بيشتر مي شودبازيهاي كامپيوتري روز

بيليون دالر خواهد  21به   2007بيليون دالر رسيد و پيش بيني مي شود تا سال  11.9بر 

پيشرفتهاي نوين در اين زمينه به طور روزافزون در دسترس مردم قرار مي گيرد و . رسيد 

  .ه به ارمغان خواهد آوردبه همراه خود چ  چه كسي مي داند آينده

  : انساني  و هوش  مصنوعي  هوش 2-2

  بدانيم  خوبي  به  انساني را با هوش  آن  تا تفاوت  است  شايسته  مصنوعي  هوش  شناخت  براي

  صورت  ها به سلول  و اين  است  شده  درست عصبي  يا رشته  از ميلياردها سلول  مغز انسان. 

افزار يا  سخت  تواند از طريق مي  مغز انسان  سازي شبيه  . اند  تصليكديگر م  به  اي پيچيده

و   مكانيكي مغز، كاري  سازي شبيه  است  داده  نشان  اوليه  تحقيقات. گيرد  افزارانجام نرم

  حدود يك  حشره  يك.  است  عصبي  چند شبكه  داراي  كرم  ، يك مثال  براي. باشد مي  ساده

با .   است  شده  درست  عصبي  ازهزار ميليارد رشته  دارد و مغز انسان  عصبي  رشته  ميليون

  .كرد  را درست  مصنوعي  واحد هوش  توان مي  مصنوعي  عصبي هاي رشته  تمركز و اتصال

  و توانمنديهاي  است اي رايانه  هاي تر از سيستم تر و گسترده بسيار پيچيده  انساني  هوش

  .مفهومها را دارد  و بكار بستن ، آفرينش ، رفتار، مقايسه استدالل: مانند  اي برجسته

. را دارد  تازه  سازيهاي  ونمونه  ها و قياس موضوع  ايجاد ارتباط ميان  توان  انساني  هوش

. گيرد  بكار مي  را در موارد تازه  پيشين  سازد و ياقانون مي  اي تازه  هاي قانون  همواره  انسان

ديگر   هاي خود ، از ويژگي  پيرامون  در دنياي  گوناگون  هاي د مفهومبشر در ايجا  توانايي
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  هاي و يا مفهوم  ، رمان و معلولي  روابط علت  همچون  اي گسترده  هاي مفهوم.   اوست

  ايجاد كرده  را انسان) ، ناهار وشام صبحانه(  خوراك  هاي وعده  مانند گزينش  تري ساده

  . است  انسان  رفتار هوشمندانه  آنها، ويژه ها و بكاربستن فهومم  در اين  انديشيدن.  است

  ياد شده  بتوانندتوانمندهاي  كه  است  دستگاههايي  ساخت  در پي  مصنوعي  هوش

  شده  ساخته  تاكنون  آنچه. را از خود بروز دهند)  آفريني  و مفهوم  ، رفتار، مقايسه استدالل(

  بار آورده  به  فراواني  هاي پايه برساند ، هر چند سودمندي  اين  خود را به  است  نتوانسته

  . است

  گذاري از نام  ، ناشي  مصنوعي  هوش  با مقوله  رويارويي  از علل  ، يكي آخر اينكه  نكته

مانند   را چيزي  آن  ميالدي 1956 در سال  كارتي مك  جان  چنانچه. باشد مي  آن  نامناسب

  .داد نمي  رخ  آن  در پيرامون  و جدلي  بود شايد جنگ  ناميده»  هپيشرفت  ريزي برنامه«

  :در ذيل هوش مصنوعي و هوش طبيعي را فهرست وار مقايسه مي كنيم 

 .هوش مصنوعي دائمي تر است         ·

  .نسبت به هوش طبيي كم هزينه تر است         ·

  .هوش مصنوعي با ثبت و كامل مي باشد         ·

  .مصنوعي قابليت مستند شدن را داردهوش          ·

  .هوش مصنوعي امكان استفاده از كامپيوتر را ساده تر مي سازد         ·

  .هوش طبيعي فعال است در صورتي كه هوش مصنوعي اينچنين نيست         ·

هوش طبيعي اين امكان را به فرد مي دهد تا به طور مستقيم از تجربيات حسي                        ·

    .استفاده نمايد   خود

  .هوش طبيعي به افراد قدرت تشخيص ارتباط بين اشياء را ميدهد          ·

  هوش طبيعي به انسان امكان استفاده از تجربيات وسيعي را مي دهد         ·

  :هاي هوش مصنوعي افق 2-3

اي،  طي مقاله) رياضيدان( Pittsو ) روانشناس، فيلسوف و شاعر( Mcclutch،1943در     

ايده . هاي آن روزگار درباره محاسبات، منطق و روانشناسي عصبي را تركيب كردند ديده

. اصلي آن مقاله چگونگي انجام اعمال منطقي به وسيله اجزاي ساده شبكه عصبي بود

اين شبكه فقط از اين طريق سيگنال هاي تحريك ) ها نورون(اجزاي بسيار ساده 
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)exitory ( و توقيف)inhibitory (اين همان چيزي بود كه بعدها . با هم درتماس بودند

ناميدند و طراحي اولين كامپيوتر در ) OR(و ) And(دانشمندان كامپيوتر آن را مدارهاي 

  .گرفت توسط فون نيومان عميقاً از آن الهام مي 1947

ر شايد بتوان گفت كه اين كا Pittsو  Mcclutchقرن از كار  امروز پس از گذشته نيم     

  .الهام بخش گرايشي كامالً پويا و نوين در هوش مصنوعي است

زمان و در عين  هوشمندي را تنها حاصل كار موازي و هم) Connectionism(پيوندگرايي     

  .داند حال تعامل تعداد بسيار زيادي اجزاي كامالً ساده به هم مرتبط مي

اند امروزه داراي  گرفته هاي عصبي كه از مدل شبكه عصبي ذهن انسان الهام شبكه    

هاي متنوعي  اند و كاربرد آن در زمينه كاربردهاي كامالً علمي و گسترده تكنولوژيك شده

مورد بررسي قرار  …هاي كنترلي، رباتيك، تشخيص متون، پردازش تصوير، مانند سيستم

  .گرفته است

هاي  هوشمندي(عت هاي هوشمند با الهام از طبي عالوه بر اين كار بر روي توسعه سيستم    

  . هاي كامالً پرطرفدار در هوش مصنوعي است اكنون از زمينه) ـ غير از هوشمندي انسان

الگوريتم ژنيتك كه با استفاده از ايده تكامل دارويني و انتخاب طبيعي پيشنهاد شده     

هاي  به همين ترتيب روش. روش بسيار خوبي براي يافتن پاسخ به مسائل بهينه سازيست

در اين زمينه ) Evolutionary Algorithms(هاي تكاملي نيز  ي نيز مانند استراتژيديگر

  .پيشنهاد شده اند

اي را براي مسائل يافته است  اي از سازو كار طبيعت كه پاسخ بهينه دراين زمينه هر گوشه 

 Immun(هايي چون سيستم امنيتي بدن انسان  زمينه. گيرد مورد پژوهش قرار مي

System ( هاي مهاجم به صورتي هوشمندانه ذخيره  در آن بيشمار الگوي ويروسكه

) Ant Colony(ترين راه به منابع غذا توسط مورچگان  شوند و يا روش پيدا كردن كوتاه مي

  .هايي از هوشمندي بيولوژيك هستند همگي بيانگر گوشه

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 

19

مدل (د گرايش ديگر هوش مصنوعي بيشتر بر مدل سازي اعمال شناختي تاُكيد دار    

اين گرايش چندان خود را به قابليت تعمق بيولوژيك ) سازي نمادين يا سمبوليك

  .كند هاي ارائه شده مقيد نمي سيستم

    CASE-BASED REASONING باشد هاي فعال در اين شاخه مي يكي از گرايش .

بعنوان مثال روند استدالل توسط يك پزشك هنگام تشخيص يك بيماري كامالً شبيه به 

CBR  است به اين ترتيب كه پزشك در ذهن خود تعداد بسيار زيادي از شواهد

هاي موجود در ذهن  هاي شناخته شده را دارد و تنها بايد مشاهدات خود را با نمونه بيماري

  .ترين نمونه را به عنوان بيماري بيابد خويش تطبيق داده، شبيه

به عنوان يك چارچوب كلي  CBR هاي ها و توانايي به اين ترتيب مشخصات، نيازمندي    

  .پژوهش در هوش مصنوعي مورد توجه قرارگرفته است

هاي  گوييم، هرگز نبايد از گرايش هاي آينده سخن مي البته هنگامي كه از گرايش    

هايي كه خود را به حركت در چارچوب شناختي يا بيولوژيك  گرايش. تركيبي غفلت كنيم

بيني كرد كه  شايد بتوان پيش. انديشند ي از آنها مييا منطقي محدود نكرده و به تركيب

رواني را براساس عناصر ساده ) Meta –Structure(هايي فرا ساختارهاي  چنين گرايش

  .بيولوژيك بنا خواهند كرد

هاي ديگر  گذاري براي ساخت ماشين رسد به جاي سرمايه بنابراين ظاهراً به نظر مي    

هاي هوشمند استفاده  سازي برنامه ي موجود براي پيادهتوان از كامپيوترها هوشمند، مي

كرد و اگر چنين شود، بايد گفت كه طبيعت هوشمندي ايجاد شده حداقل از لحاظ 

سازي، كامالً با طبيعت هوشمندي انساني متناسب خواهد بود، زيرا هوشمندي  پياده

طبيعي ايجاد  هاي انساني، نوعي هوشمندي بيولوژيك است كه با استفاده از مكانيسم

  .شده، و نه استفاده از عناصر و مدارهاي منطقي

در برابر تمامي استدالالت فوق مي توان اين نكته را مورد تاُمل و پرسش قرار داد كه     

هوشمندي طبيعي تا بدان جايي كه ما سراغ داريم، تنها برمحمل طبيعي و با استفاده از 

اند كه حتي  اين ديدگاه تا بدانجا پيش رفتهطرفداران . روش هاي طبيعت ايجاد شده است
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ماده ايجاد كننده هوشمندي را مورد پرسش قرار داده اند، كامپيوتر از سيليكون استفاده 

  .مي كند، در حالي كه طبيعت همه جا از كربن سود برده است

ام تر از همه، اين نكته است كه در كامپيوتر، يك واحد كامالً پيچيده مسئوليت انج مهم    

كليه اعمال هوشمندانه را بعهده دارد، در حالي كه طبيعت در سمت و سويي كامالً مخالف 

هاي  بعنوان مثال از نورون(تعداد بسيار زيادي از واحدهاي كامالً ساده . حركت كرده است

بنابراين . رفتار هوشمند را سبب مي شوند) موازي(با عملكرد همزمان خود ) شبكه عصبي

مصنوعي و هوشمندي طبيعي حداقل در حال حاضر تقابل پيچيدگي  تقابل هوشمندي

اين مساُله هم اكنون كامالً به صورت يك . فوق العاده و سادگي فوق العاده است

  .علمي در جريان است) debate(جنجال

در هر حال حتي اگر بپذيريم كه كامپيوتر در نهايت ماشين هوشمند مورد نظر ما نيست،     

  .سازي هر روش يا ماشين ديگري از آن سود بجوييم شبيهمجبوريم براي 

  :شاخه هاي هوش مصنوعي  2-4

  )Neural Network(شبكه عصبي 2-4-1

در اينجا هوشمندي به وسيله مشابه سازي انواع اتصاالت فيزيكي كه در مغز حيوانات 

  .اتفاق مي افتد، عملي مي شود

  )Natural Language Processing(فرآيند تكلم طبيعي  2- 2-4

  .يزي مي شوند در اين شاخه، كامپيوترها براي فهم زبان انسان برنامه

  )Robotics(روباتيك 3- 2-4

به عنوان مثال تواناييهاي .در اين حوزه سعي مي شود، روباتها به طور هوشمند عمل كنند

  .هوشمندانه اي مثل ديدن، شنيدن و عكس العمل نشان دادن به محركهاي طبيعي 

  )Game Playing(جام مسابقهان 4- 2-4

  .در اينجا كامپيوترها براي شركت در مسابقاتي مثل شطرنج برنامه ريزي مي شوند

  )Expert Systems(سيستمهاي خبره 5- 2-4

در اين شاخه ، كامپيوترها براي تصميم گيري در شرايط واقعي زندگي برنامه ريزي مي 

يريد كه توانايي تشخيص مشكالت به عنوان مثال سيستم هوشمندي را در نظر بگ.شوند
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اطالعات يك يا :براي اين منظور به صورت زير عمل مي شود.اعصاب و روان بيماران را دارد

اطالعات گرفته شده از خود مراجعان ، به كامپيوتر داده مي   چند متخصص به اضافه

سپس حال هر مراجعه كننده به سواالتي كه كامپيوتر مطرح مي كند پاسخ داده ، .شود

كامپيوتر نوع بيماري مراجعه كننده را با استفاده از اطالعات تخصصي كه در اختيار دارد و 

  .اطالعاتي كه از مراجعه كننده گرفته ، مشخص مي كند

اما اين سيستم، عالوه بر آنچه به آن داده شده .چنين كامپيوتري ، يك سيستم خبره است

از قابليتي سخن خواهيم گفت كه به در شاخه بعد، .، اطالعاتي به دست نمي آورد

  هوشمندي انسان نزديكتر است

  :هوش مصنوعي قوي و ضعيف  2-5

.) Strong A.I(اغلب، هوش مصنوعي به دو طبقه تقسيم مي شود، هوش مصنوعي قوي 

  )A.I Weak .(وهوش مصنوعي ضعيف 

وند كه هوش مصنوعي قوي ادعا مي كند كه كامپيوترها مي توانند به نحوي كارگذاري ش

  .حداقل تا سطح انسان فكر كنند وتواناييهاي او را داشته باشند

هوش مصنوعي ضعيف به سادگي چنين اظهار مي كند كه تعدادي از ويژگيهاي انسان 

مانند فكركردن، مي توانند به كامپيوترها اضافه شوند، به نحوي كه آنها كاراتر شده و 

به عبارت ديگر به نحوي كار .ابه سازي كنندبتوانند به عنوان مثال تشخيص انسان را مش

اين نوع هوش مصنوعي مدتي .كنند كه بتوان به آنها سيستمهاي هوشمند اطالق كرد 

  .است كه عملي شده و مثال آن نرم افزاري است كه گفتار را تشخيص مي دهد
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  فصل سوم

  برنامه نويسي در هوش مصنوعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 

23

  :بانهاي برنامه نويسي در هوش مصنوعيمقدمه اي از ز 3-1

هاي  برنامه ابزار اصلي بررسي و ساخت (AI)نويسي هوش مصنوعي زبانهاي برنامه

  مانند يادگيري، سازي فرايندهاي هوشمند توانند در شبيه كامپيوتري هستند كه مي

براي  زبان كامپيوتر اصوالً هر چند اخيراً. استدالل و فهم اطالعات نمادين بكار بروند

اعداد طراحي شده بود، اما بزودي دريافتند  استفاده از كامپيوترها براي انجام محاسبات با

. توانند اشياي دلخواه را نيز نمايش دهند اعداد بلكه مي اي از بيتها نه تنها كه رشته

يا  تواند با استفاده از قوانين براي ايجاد، انتساب ها يا نمادها مي گي ويژه عمليات روي

الگوريتمهايي كه  اين تصور از محاسبات نمادين بعنوان تعريف. ستكاري نشان داده شودد

سازي هوش انسان بكار  براي شبيه تواند كنند و بنابراين مي هر نوع اطالعات را پردازش مي

 .برود مناسب است

د، شون توليد مي بزودي برنامه نويسي با نمادها كه نياز به سطح بااليي از چكيدگي دارند

اعداد ممكن بود مانند  غير از امكاناتي كه با زبانهاي برنامه نويسي مخصوص پردازش

  .فرترن

     

  :تكنيك ها وزبانهاي برنامه نويسي هوش مصنوعي 3-2

تأثير  19اين انقالب در اقتصاد امروز و نظم جامعه، به همان ميزان  انقالب صنعتي در قرن 

  .و فرم زندگي هر فرد را تغيير دهد دارداين تحوالت قادر است الگوي فكري

  .انقالب كامپيوتر توان ذهني ما را گسترش مي دهد

ايجاد ساختار كنترلي مورد لزوم براي ) AI(عملكرد اولية برنامه نويسي هوش مصنوعي 

محاسبه سمبوليك است خصوصيات اين ساختارها به مقدار زيادي موجب تشخيص 

  .ي مي بايستي فراهم كندخصوصياتي مي شود كه يك زبان كاربرد

در اين مقدمه به يك سري خصوصيات مورد نظر براي زبان برنامه نويسي سمبوليك مي 

  .را معرفي خواهيم كرد PROLOGو  LISPپردازيم و زبانهاي برنامه نويسي 

اين دو زبان عالوه بر اين كه از مهمترين زبانهاي مورد استفاده در هوش مصنوعي هستند، 

آنها نيز باعث شده كه آنها شيوه ها و راه حل هاي قوي  syntacticو  semanticخصوصيات 

  .براي حل مسئله ارئه كنند
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ابزارهاي فكر «از جمله توانائي آنها به عنوان  AIتأثير قابل توجه اين زبانها بر روي توسعه 

  .مي باشد كه از جمله نقاط قوت آنها در زبانهاي برنامه نويسي مي باشد» كردن

 PROLOGو  LISPطور كه هوش مصنوعي مراحل رشد خود را طي مي كند زبانهاي  همان

  .بيشتر مطرح مي شوند

در صنعت و  AIسازي سيستم هاي  prototypeاين زبانها كار خود را در محدودة توسعه و 

  .دانشگاهها دنبال مي كنند

مي باشد ما به  AIاطالعات در مورد اين زبانها به عنوان بخشي از مهارت هر برنامه نويس 

  .بررسي اين دو زبان در هوش مصنوعي مي پردازيم

آنــــچه را كـــه نمي دانيم موجب دردسر و گرفتاري ما نخواهد شد، بلكه دردسرها از 

  .دانسته ها سرچشمه مي گيرند

  
W.ROGERS  

  :زبان ، شناخت و خالصه پردازي  3-3

وانمند ترين و اساسي ترين توانائي توانايي شكل گيري خالصه برداري از تجربيات از ت

هاي ذهن انسان است خالصه پردازي به ما اين اجازه را مي دهد كه به فهم جزئيات از يك 

اين . محدوده ي كلي اطالعات مربوط به يك خصوصيت كلي سازمان و رفتار برسيم 

دهند  خالصه ها به ما اجازه شناخت و درك كامل موارد دريافت شده در حوزه خاص را مي

اگر ما وارد يك خانه شويم كه به خوبي ساخته شده باشد ، راههاي خود را به اطراف پيدا . 

آشپزخانه و حمام عموماً از  ساختار خصوصيات اطاق نشيمن ، اطاق خواب ،. خواهيم كرد 

  . ويژگيهاي يك مدل خانة استاندارد مي باشد 

يك تصوير ممكن است . مي دهد  خالصه پردازي به ما حس شناخت خانه هاي متفاوت را

بياني قوي تر از هزاران كلمه داشته باشد ، اما يك خالصه مشخصاً بيان كنندة خصوصيات 

  . مهم يك كليت از نوع تصوير است 

وقتي كه ما به تئوري براي توصيف كالس هاي يك پديده مي پردازيم ، خصوصيات و 

  . ات خالصه مي شود ويژگيهاي كمي و كيفي مربوط به كالس از كل جزئي

اين كاهش جزئيات به وسيله قدرت . كه اعضاء به خصوص خود را مشخص مي كند 

  . توصيف و پيش بيني يك نظريه ارزشمند جبران مي شود 
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خالصه سازي يكي از ابزارهاي اساسي شناخت و ارزيابي كليت هاي جهان اطراف ما و 

ه به طور مداوم براساس دانش و در حقيقت اين پروس. همچنين ساختار ذهني ما است 

دانش و اطالعا نيز در اليه ها و بخش هايي از خالصه پردازي . اطالعات صورت مي گيرد 

ساخته مي شود كه از مكانيسم هايي كه ساختار را فشرده ساخته و از حس اوليه به سمت 

ارة ايده يك سري تئوري هاي علمي سوق داده مي شود و در نهايت بيشتر اين ايده ها درب

  . هاي ديگر و نشأت گرفته از آنها مي باشد 

  

  ) :سلسله مراتبي (خالصه پردازي طبقه بندي شده  1- 3-3

ساختار و سازمان آزمايش و تجربه در ارتباط با توصيفات كالس هاي خالصه سازي يكي از 

ر ابزارهاي شناخت رفتار و ساختار سيستم هاي مركب است كه شامل برنامه هاي كامپيوت

  . مي شوند 

همانند رفتار يك حيوان كه ممكن است بدون توجه به فيزيولوژي سيستم عصبي نهفته 

  . در پشت آن مورد مطالعه قرار گيرد 

يك الگوريتم داراي خصوصيات مربوط به خود مي باشد كه كامالً آن را از برنامه اي كه آن 

  . را به كار مي برد جدا مي سازد 

  . كاربر متفاوت جستجوي باينري را در نظر بگيريد  به عنوان مثال دو نوع

 Cttاز محاسبات و طبقه بندي استفاده مي كند و ديگري يعني  Fortranيكي از آنها يعني 

كاربرد  binaryاستفاده مي كند كه بتواند در جستجوي درون شاخه هاي  Pointerاز 

  . داشته باشد 

هم مي باشند چون اگر جز اين باشد كاربردهاي اگر دقيق تر نگاه كنيم اين برنامه ها مثل 

جداسازي الگوريتم از كه مورد استفاده در كاربرد آن يكي از . آنها نيز تفاوت خواهد شد 

  . نمونه هاي خالصه سازي سلسله مراتبي مي باشد 

Allen   New ell  بين سطح دانش و سطح نشانه ها براي توصيف يك سيستم هوشمند

  .ستتفاوت قائل شده ا

سطح نشانه ها همراه سازماندهي به خصوصي مورد توجه قرار گرفته كه براي بيان 

بحث مربوط به توجه به منطق به عنوان . اطالعات حل مسئله مورد استفاده قرار مي گيرد

  .يك زبان يك نمونه از مواردي است كه به سطح نشانه پرداخته است
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ن به مقدار و محتوي اطالعات يك برنامه عالوه بر سطح نشانه سطح دانش است كه توجه آ

  .و شيوه استفاده از آن اطالعات مي باشد

اين نوع تمايز در ساختار و معماري سيستم هايي كه بر اساس دانش و اطالعات و سبك 

  .توسعه اي كه آن را پشتيباني مي كتد منعكس مي گردد

ي خودشان مي شناسند بنابراين به دليل اينكه كاربرها برنامه ها را در قالب دانش و تواناي

  . داراي يك سطح خصوصيات اطالعاتي باشند AIحائز اهميت است كه برنامه هاي 

جداسازي اصل دانش و اطالعات از ساختار كنترل اين نظريه را آشكار مي سازد و توسعه 

  .رفتار سطح دانش را ساده مي سازد

ريح مي كند كه شبيه قوانين و همانند اين نيز سطح نشانه اي يك زبان توصيفي را تش

  .روشهاي توليد يا منطق براساس دانش و اطالعات مي باشد

جداسازي آن از سطح و دانش و اطالعات نه برنامه نويس اين اجازه را مي دهد كه به سمت 

خالصه پردازي ت،ثير پذيري و راحتي برنامه نويسي سوق پيدا كندكه در ارتباط با رفتار و 

  .رنامه نمي باشدعملكرد باالي ب

كاربرد بيان سطح نشانه اي شامل يك سطح دوره پائين تر از ساختار برنامه مي شود و 

  .بيانگر يك سري مالحظات طراحي اضافي مي شود

اهميت نظريه چند مرحله اي نسبت به طراحي سيستم نمي تواند بيش از اين مورد توجه 

  .قراار گيرد

ي دهد كه با پيچيدگي نهفته شده در سطوح پائين تر يعني اينكه به برنامه نويس اجازه م

خود را درگير نكند و توجه و تاكيدش بر روي منابع مناسب با سطح فعلي خالصه پردازي 

  .كند

همچنين موجب مي شود كه اصول تئوري هوش مصنوعي عاري از كاربردهاي خاص يا 

اربرد را مي دهد و تاثير اين همچنين به ما قدرت توصيف يك ك. زبان برنامه نويسي باشد 

گذاري خود را بر روي ماشين ديگر اثبات مي كند بدون اينكه بر رفتارش در سطوح باالتر 

  . تاثير بگذارد 

محتوي دانش و . سطح اطالعات توصيف كننده توانائي هاي يك سيستم هوشمند است

ندازه كه زبان اطالعات مستقل از شكل پذيري مورد استفاده براي بيان آن است به همان ا

  . بيان كامال مؤثر مي باشد 
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  :توجه به سطح دانش شامل سؤاالتي از اين قبيل است

از اين سيستم چه چيزي ساخته خواهد شد؟ چه اشيا و چه ارتباطي در آن محدوده مؤثر 

  و مفيد است ؟ چگونه يك اطالعات جديد به سيستم اضافه مي گردد؟

نند؟ چگونه و چطور سيستم نيازمند است كه دالئل آيا واقعيات در طي زمان تغيير مي ك

اطالعات خود را ثابت كند؟ آيا محدوده ارتباطي داراي يك طبقه بندي درست و شناخته 

  شده است؟

  آيا اين محدوده شامل يك سري اطالعات نادرست و غير ممكن است؟

نامه مي تجزيه و تحليل دقيق در اين سطح يك گام مبهم در طراحي كلي ساختار يك بر

  .باشد

در سطح نشانه تصميمات درباره ساختارها صورت مي گيرد كه براي بيان و ايجاد دانش 

انتخاب يك زبان براي بيان يك مورد مربوط به سطح نشانه . مورد استفادده قرار مي گيرند

  .مي باشد

ت منطق يكي از چندين نوع اشكال است كه اصوال در حال حاضر براي بيان دانش و اطالعا

  .در دسترس مي باشد

زبان بيان نه تنها مي بايستي توانايي بيان اطالعات مورد لزوم براي كاربر را داشته باشد 

بلكه مي بايستي خالصه و قابل توصيف و داراي كاربرد مؤثر باشد و مي بايستي به برنامه 

  .نويس براي دستيابي و سازماندهي اصل و اساس اطالعات كمك كند

طح اطالعات و سطح نشانه يك برنامه تمايز به وجود آمد ما مي توانيم بين وقتي كه بين س

سطح نشانه و الگوريتم و ساختمان داده ها مورد استفاده براي كاربرد آن نيز تمايز قايل 

به عنوان مثال بدون تاثيرگذاري رفتار و عملكرد يك تحليل گر برنامه كه اساس . شويم

اثير ناپذير از انتخاب بين يك سري جزئيات و يك منطقي داشته باشد مي بايستي ت

  .مجموعه و دسته بايزي باشد تا بتواند يك جدول مربوط به نشانه ها را به كار برد

بسياري . اين تصميمات كاربردي هستند و مي بايستي در سطح نشانه قابل رؤيت باشند 

ر مي روند كه از روشهاي به كا AIاز الگوريتم و ساختمان داده ها در كاربرد بيان زبان  

  .معمول علم كامپيوتر مي باشند مثل شاخه ها و جداول بايزي

بسيار تخصصي هستند و به گونه يك كه مستعار بيان مي  AIديگر موارد در رابطه با 

  . بيان مي شوند   PROLOGو  LISPشوند كه از طريق متن و بخش هاي مربوط به 
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واقع شده است در ) سطح زبان ( و ساختمان داده ها  در سطح پائين تر مربوط به الگوريتم

  . اين جا ست كه زبان كاربردي براي برنامه مشخص مي شود 

با اين حال سبك برنامه نويسي مطلوب احتياج به اين دارد كه ما يك خالصه داده اي 

 .بسازيم كه بين خصوصيات ويژه يك زبان برنامه نويسي و اليه هاي باالي آن قرار گيرد 

نيازهاي منحصر به فرد برنامه نويسي سطح نشانه اي تأثير به روي طراحي و استفاده از 

عالوه بر اين طراحي زبان مي بايستي در . ايجاد مي كند  AIزبانهاي برنامه نويسي 

برگيرنده و مطابق با ساختار آن كه بر گرفته از سطوح پائين تر ساختمان كامپيوتر كه 

ستم عامل و دستور العملهاي ماشين و سطوح سخت افزار ي شامل زبان اسمبلي و سي

  . باشد 

و محدوديت هاي فيزيكي كامپيوتر مي بايستي بر روي منابعي همچون حافظه و سرعت 

در جهت مستعاذل كردن نيازهاي  PROLOG  , LISPروش هاي . پردازشگر تأ كيد كند 

د استفاده مي باشند و هم چنين سطح نشانه  و نيازهاي نهفته در ساختار هر دو منبع مور

در دنباله ما از ساختارهاي سطح . يك هدف هوشمند و ذهني با اهميت مي باشند 

اطالعات در محيطهاي برنامه نويسي بر روي يك زبان كاربردي صحبت خواهيم كرد و 

  . مي پردازيم  PROLOG , LISPيعني  AIسپس به مصزفي زبانهاي عمده 

 :AI يسيزبانهاي برنامه نو 3-4

بنيادهاي  هاي شناخت انساني بوسيله نويسي همه جنبه خودكار كردن يا برنامه AI در

ديد كامپيوتري و  ، پردازش زبان طبيعي،AI شناخت علمي روشهاي نمادين و غير نمادين

هاي خيلي پيچيده در  مسئله الزم است دامنه. شود سيستمهاي تكامل يا سازگار مطرح مي

تنها . مشخص شود كه كافي نيست معين، AI نويسي يك مسئله مهابتداي مرحله برنا

در حقيقت . دقيق ممكن است بوسيله تعامل و افزايش اصالحات خصوصيات بسيار

گرايش دارند، بنابراين روشهاي  هاي خاص به بسياري از زمينه AI هاي معمول مسئله

مشهور به نمونه (ندتجربي توسعه ياب ذهني بايد بوسيله توليد و آزمايش روشها بطور

بطور قابل توجهي با روشهاي استاندارد  AI نويسي در اينصورت برنامه). سازي سريع

نويسي معموال از يك مشخصات رسمي با  برنامه افزار متفاوت بوده زيرا مهندسي نرم

سازي در واقع جزئي از پردازش  پياده AI نويسي برنامه در. شود جزئيات شروع مي

مزاياي  AI نويسي برنامه AI هاي اقتضاي طبيعت مسئله به. تمشخصات مسئله اس
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 را آزاد بگذارند و در بسياري از AIنويس زبانهاي برنامه نويسي، برنامه بسياري دارد اگر

دستيابي  اي جديد سطح پايين، مانند ساختار انواع داده(ساختارهاي فني محدود نكنند 

ساختارهاي  اعالني براي استفاده در نويسي ترجيحاً سبك برنامه). دستي به حافظه

) مانند تطبيق الگوها(عمليات و) مانند ليستها و درختها(اي سطح باال ساخته داده پيش

سازي بيشتري نسبت به آنچه كه با  خالصه مناسب است، بنابراين محاسبات نمادين سطح

بود را پشتيباني پذير خواهد  امكان C فرترن، پاسكال يا زبانهاي دستوري استاندارد مانند

 روي AI هاي زيرا تدوين برنامه  بندي خالصه سازي آسان نيست، طبقه البته. كند مي

هر چند . باشد تواند به كارآمدي زبانهاي دستوري كامپيوترهاي استاندارد وان نيومن نمي

تنظيم مجدد آن به  امكان دارد با) حداقل جزئيات(فهم آن است  AI يك مسئله مسلم

با . سازي مجدد شود  پياده ات جزئي شده با بكار بردن يك زبان دستوريشكل خصوصي

نويسي  دو الگوي جديد برنامه AI نويسي برنامه توجه به نيازمنديهاي محاسبات نمادين و

نويسي تابعي و  سبك برنامه: آيد  شوند بوجود مي مي كه به سبك دستوري پيشنهاد

اند، يعني نظريه توابع بازگشتي و منطق  شده ريزي رياضيات طرح هر دو بر مبناي. منطقي

شود  كاربردي كه هنوز هم بطور گسترده استفاده مي AI نويسي زبان برنامه اولين. رسمي

يافته  توسط جان مك كارتي توسعه 1950است كه در اواخر دهه  Lisp نويسي برنامه زبان

تعدادي از  .ستا Lambda سازي برمبناي نظريه توابع رياضي و خالصه Lisp .است

جزئيات اين زبان  كه ما بعضي از. نوشته شده است Lisp در AIكاربردهاي مهم و موثر

يك الگوي  1970دهه  در اوايل. نويسي را در اين مقاله شرح خواهيم داد برنامه

. اي بوجود آمد محاسبات گزاره نويسي منطقي بر اساس نويسي جديد بنام برنامه برنامه

است كه توسط آلن كالمرار، رابرت  Prolog نويسي منطقي زبان برنامهاولين و مهمترين 

بصورت حقايق، بديهيات  prolog ها در مسئله. است كوالسكي و فيليپ راسل توسعه يافته

با قانون رياضي در  Prolog .شوند استنباط حقايق جديد بيان مي و قوانين منطقي براي

 ه در زمينه اثبات قضيه خودكار در اواخر دههاي و نتايج نظري بدست آمد گزاره محاسبات

 .بنا نهاده شده است 1960
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3-5 AI  هاي متخصص:  

شناخته مي شود كه از يكسري قابليت هاي  AIيك ماشين تنها در صورتي به عنوان يك 

اين بدان . يكي از اين قابليت ها داشتن شناخت از وجود خود است. خاص برخودار باشد

هر انسان به طور طبيعي از حضور و وجود . ز وجود خود آگاه باشدمعناست كه ماشين ا

  . بودن حيوانات در دست نيست sentientخود آگاه است اما هنوز مدركي دال بر 

اين نمونه از نرم افزارها براي انجام يكسري كارهاي تخصصي طراحي شده اند و به طبع از 

نه برنامه ها معموالً به يك بانك اطالعاتي اينگو. قابليت هاي بااليي نيز برخودار مي باشند

. بسيار وسيع مجهز مي باشند كه آنها را قادر به پاسخگويي به سواالت كاربران مي سازد

طراحي شده اند و ... در حقيقت اين برنامه ها براي رشته هايي مانند پزشكي ، مهندسي و 

دن آنها توسط انسان وظيفه آنها ذخيره سازي اطالعات مفيدي است كه به خاطر سپر

  . بسار دشوار مي باشد، اگرچه اينگونه برنامه ها از يك اشكال پايه اي رنج مي برند

زماني كه سوال مطرح شده توسط كاربر در محدوده اطاعات ذخيره شده در آنهاست هيچ 

مشكلي پيش نخواهد امد اما ضعف آنها هنگامي پديدار مي شود كه سوال مطرح شده 

حوزه اطالعاتي آنها قرار گيرد كه در اين صورت اينگونه برنامه ها به كلي از كمي خارج از 

اين ناتواني از آنجا ناشي مي شود كه اين دسته . پاسخ گويي به سوال درمانده خواهند بود

  . را ندارند)  Generalization(از برنامه ها توانايي عموميت دادن 

 

  :AIخصوصيات مطلوب يك زبان  3-6

صوصيات و ويژگيهاي مهم خالصه سازي سلسله مراتبي در ساختار برنامه غير يكي از خ

  . حساس بودن سطوح باالتر نهفته در كاربرد زبان مي باشد 

اين مشاهده در عمل سنجيده مي شود كه همراه با سيستم هاي موفق دانش مدار مي 

 , Pascal ,  C , Ctt , Java , PROLOGباشد كه در زبانهاي برنامه نويسي مختلفي مثل 

LISP   و حتيFortran  به كار مي رود .  

به كار گرفته مي شوند تا  Cو سپس در  PROLOG   , LISPبرنامه هاي مختلفي اصوالً در 

در هر دوي اين موارد رفتار و عملكرد . بتواند تاثيرپذيري و انتقال پذيري بهتر ايجاد كنند

  .در سطح نشانه به طور قطع بي اثر مي باشد
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با اين حال محدوديتهاي خالصه سازي در يك برنامه جامع بيان مي شود كه كامل نمي 

ساختار سطح باالتر باعث ايجاد ساختارهاي قوي بر روي اليه هاي زيرين مي شود . باشد 

بر روي سطح نشانه اي قرار گيرد كه در سطح زبان  AIو نياز به اين دارد كه برنامه نويسي 

  .تكرار مي شوند

عنوان مثال ساختارهاي اطالعاتي مورد لزوم براي ادغام سمبوليك خود را مقيد به به 

  .اشكال تكراري مثل فلش ها و ليست ها نمي كنند

اهداف و پيش بيني هاي منطقي ابزارهاي كاربردي طبيعي تر و انعطاف پذيرتر  خواهند 

  .بود

اغلب توسعه را  AIوط به عالوه بر اين به دليل مشكالت موجود در بسياري از مسائل مرب

  .قبل از اينكه يك شناخت كامل از نهايت فرم برنامه داشته باشيم شروع مي كنيم

  .لزوما در طبيعت به صورت كشف و تجزيه و آزمايش است AIتوسعه 

يك زبان . اين نياز هم چنين وابسته به يك زبان و ابزارهايي است كه بايد فراهم ساخت 

سب با كاربرد ساختارهاي سطح باال باشد بلكه مي بايستي يك نه تنها مي بايستي متنا

ابزار مناسب براي انتقال كل چرخه نرم افزار از آناليز و تجزيه و تحليل تا حصول برنامه 

  .باشد

زير گـــروه بعدي ما به صورت جزئي و كامل در مورد نيازهايي كه ساختارهاي  چهاردر 

  .روي كاربرد زبان دارند بحث مي كنيمكه بر   AIسطح نشانه اي برنامه هاي 

  :اين موارد عبارتند از 

  پشتيباني از محاسبه سمبوليك .   1

  انعطاف پذيري كنترل .   2

  پشتيباني از متدولوژي و روش هاي برنامه نويسي جستجويي .   3

  مستنند سازي خوب و  واضح    .4

  

  :پشتيباني از محاسبات سمبوليك  1- 3-6

ولي . ادي براي سازماندهي اطالعات در يك سطح نشانه وجود دارد گرچه روش هاي زي

  . تمامي آنها نهايتاً به عنوان عملكردهايي بر روي نشانه ها به كار مي روند 
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تئوري هاي سيستم . آمده است  Simon , Newellاين روش در تئوري نشانه هاي آقاي 

كه كاربردهاي يك سري از فيزيكي نشانه نياز اصلي براي زبان برنامه نويسي است 

  . عمليات سمبوليك را آسان مي كند 

حتي شبكه هاي عصبي و ديگر شكل هاي ضروري محاسبه مي بايستي شامل اطالعات 

انواع كاربردها و اطالعات دادهاي عددي . سمبوليك در وروديها و خروجي هايشان باشند 

راي كاربردهاي جستجوي تاكيد شان بر روي زبانهاي برنامه نويسي معمول است كه ب

  .مناسب نمي باشند AIالگوريتمي يا بيان زبان 

مي بايستي ساختار ايجاد نشانه هاي اوليه را ساده سازد و بر  AIعالوه بر اين يك زبان 

  .مي باشد AIاين يكي از مهمترين نيازهاي يك زبان برنامه نويسي . روي آنها كار كند

ن و عمومي ترين ابزارهاي ايجاد ساختار كيفي يك محاسبات و پيش بيني يكي از قوي تري

  .محدوده از مسئله مي باشد

از . خصوصيات بارز يك محدوده ممكن است به گونه يك سري واقعيات منطقي بيان شود

طريق استفاده از متغيرها امكان ايجاد واقعيات كلي درابره ارتباط بين اهداف در يك 

  .محدوده به وجود مي آيد

PROLOG بان برنامه نويسي كلي است كه بر اساس پيش بيني محاسباتي استيك ز.  

بعضي اوقات مستقيما به عنوان يك زبان  PROLOGبه عنوان يك كاربرد رسمي منطق 

  .در سطح نشانه مورد استفاده قرار مي گيرد

با اين حال قدرت واقعي آن به عنوان يك زبان براي كاربرد دقيق تر و كامل همانند 

ا و شبكه ها در يك روش سيستماتيك و فشرده مي باشد بسياري از چهارچوب ه

 PROLOGساختارهاي سطح نشانه اي به سادگي با استفاده از ساختارهاي سطح باالي 

  .ساخته مي شوند

PROLOG  ممكن است براي كاربرد در جستجوي الگوريتم ها يك سيستم محافظ و يك

  .شبكه سمانتيكي مورد استفاده قرار گيرد

ابزار مهم ديگر براي ساخت ساختارهاي نشانه ليست مي باشد يك ليست شامل يك  يك

  .سري عناصر مي شود كه در آن هر عنصر ممكن است حتي يك ليست و يك نشانه باشد

  : عبارتند از  LISPچند نمونه از ليست ها با استفاده از ساختار برنامه نويسي 

  ) اين يك ليست است(
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  ) از ليست ها() يك ليست) (اين هست(

  ) ) 23بعالوه )(13بعالوه (زمانها (

))123)(456)(789((  

توجه داشته باشيم كه اينها نمونه هايي مي باشند كه شامل ليستهاي درون ليست هاي 

قدرت ليست ها . ديگر مي شود اين موجب مي شود كه ارتباطات ساختاري ايجاد گردد

نشانه اي بدون در نظر گرفتن پيچيدگي يا  عمدتا در نتيجه توانايي بيان هر نوع ساختار

  .عملكردهايي كه مي بايد از آن پشتيباني كند مي باشد

اين شامل شاخه ها گراف هاي اوليه يك سري مشخصه هاي منطقي جهت ها اصول 

به طور خالصه هر نوع ساختار ممكن است بر اساس يك . اطالعاتي كليدي مي شود

  .عملكردهاي واقع شده بر روي آنها حاصل شوند تركيب مناسب متشكل از ليست ها و

كه موجب مي شود  PROLOG , LASPليست ها يك سري بلوك هاي مهم مي باشند كه 

كه كاربر را با عناصر اطالعاتي و عملياتي براي دستيابي و تاكيد بر آنها در درون يك سري 

بات پيش بيني مستقيما به محاس PROLOGدر حاليكه . ساختارهاي پيچيده مهيا سازد

  .شده وابسته است و شامل يك سري ليست به عنوان ابزارهاي بيان مي شود

LISP ليست را به عنوان اصول انواع داده ها و برنامه ها مورد استفاده قرار مي دهد .

از ليست ها ساخته مي شوند و زبان فراهم كردن يك سري  LISPتمامي ساختارهاي 

را به عهده دارد و توصيف كننده عمليات ) ساختارها(ا ابزارهاي قوي براي تركيب اينه

و توانائي    LISPيك شكل كردن ساختار . جديد براي ايجاد توسعه و تغيير آنها است

بوسيله پرداختن به . توسعه آن توصيف هر نوع زباني را براي ساختار آن ساده مي سازد 

اند ساختارهاي نشانه را مي تو LISPنظريه جمع آوري اطالعات فشرده برنامه نويس 

توصيف كند و عمليات مورد نياز هر نوع شكل گيري سطح باال شامل كنترل كننده هاي 

  .جستجو حل كننده هاي تئوريهاي منطقي و ديگر اظهارات سطح باال مي باشد

  : انعطاف پذير بودن كنترل 2- 3-6

در . ي باشد يكي از مشخصه هاي اساسي رفتار هوشمند قابليت انعطاف پذيري آن م

حقيقت مشكل بتوان تصور كرد كه هوشمندي مي تواند از طريق توسعه گام به گام مراحل 

. ثابت كه بوسيله برنامه هاي معمول كامپيوتري نشان داده مي شود حاصل شود

  .خوشبختانه اين تنها راه سازماندهي محاسبات نمي باشد
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 AIي مربوط به ساخت يك برنامه يكي از مهمترين و در عين حال قديمي ترين نمونه ها

  .سيستم توليد مي باشد

در منطق اطالعات اين قوانين . در سيستم توليدي برنامه شامل يك سري قوانين مي شود

به گونه اي تنظيم مي شود كه بوسيله الگوي اطالعات در يك نوع مسئله داده شده قابل 

  .تشخيص باشد

. موقعيت خاص باشد برنامه ريزي شود” خگوي آقوانين توليد مي تواند به هر گونه كه پاس

بدين طريق يك سيستم تولسد مي تواند ايجاد كننده انعطاف پذيري و ارتباط الزم براي 

  .رفتار هوشمند باشد

از يك تعداد متفاوتي ساختارهاي كنترلي استفاده مي كند كه بسياري  AIبنــــابراين 

كنترل . د و همه آنها تابع الگو مي باشند از انها مرتبط با سيستم هاي توليد مي باشن

الگويي موجب مي شود كه اطالعات با توجه به نياز به خصوصيات يك نوع مسئله خاص به 

الگوي الگوريتم هاي انطباقي مثل به صورت واحد در آوردن باعث مي . كار گرفته شود

برنامه  شود كه بتواند تشخيص دهد كه چه موقع خصوصيات يك مسئله منطبق با يك

  .اطالعاتي است كه بر اين اساس اطالعات الزم براي كاربرد در مسئله را انتخاب مي كند

بتواند آن را مستقيما ايجاد كند و يا توسعه  AIبنابراين حائز اهميت مي باشد كه يك زبان 

  .الگوي كنترل را ساده سازد

اخته مي شوند و يكي كردن و جستجوي الگوريتم ها در درون خود زمان س PROLOGدر 

  . را تشكيل مي دهند  PROLOGقلب و اساس 

با استفاده از اين يكي كردن الگوريتم ها به سادگي مي توان هر نوع الگوي ساختاري 

  . كنترلي را ايجاد كرد 

LISP  مستقيماً الگوي انطبقي ايجاد نمي كند اما محاسبات سمبوليك آن موجب گسترش

ار الگوي منطق شونده و توصيف كننده اوليه ساختار مي ساده مربوط به زبان ساده ساخت

  .شود

يكي از مزاياي اين نظريه اين است كه الگوي تطبيق و كنترل ساختارهاي همراه با آن 

  .ممكن است به سادگي براي تطبيق با نيازهاي يك مسئله بخصوص خود را منطبق سازد
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انند شبكه هاي عصبي اغلــــب نظـــريات فعلي در ارتباط با هوش مصنوعي هم

عوامل تنظيم كننده و ديگر فرم هاي محاسبات ضروري ممكن است اجتناب از عمليات بر 

  .روي ساختارهاي سمبوليك باشد

شبكه هاي عصبي مي بايستي . ولي آنها نياز به يك كنترل انعطاف پذير را نفي نمي كنند

تكي به پيام هستند كه از عوامل م. توانايي حركتي شكل گيري خودشان را داشته باشند 

  .بين ماحوبهاي مختلف مي گذرد

الگوريتم هاي ژنتيكي نياز به ايجاد واحد هاي شمارش به عنوان جمعيت كانديد شده حل 

براي ايجاد مشخصه تركيب ساده طبقه بندي  AIتوانايي زبان هاي . مسئله دارند

وش هاي پويا و شكل هاي اتوماتيك حافظه امكان اطالع رساني ساده ايجاد متغيرها و ر

قوي ايجاد برنامه مثل يك برنامه شيء گرا موجب خواهد شد كه آنها را به سمت استفاده 

  .سوق دهد AIگسترده در كاربرد اين ابزارهاي جديدتر 

  

  :پشتيباني از روش هاي برنامه نويسي جستجويي 3- 3-6

ريه هاي مهندسي به آن مرتبط مي باشد هميشه پاسخگوي يك چنين نظ AIمسائلي كه 

نرم افزار استاندارد كه شامل طراحي كامل و پردازش موفقيت آميز و توسعه برنامه از 

به دليل طبيعت و ذات و نوع بخصوص . خصوصيات و ويژگيهاي دقيق است نمي تواند باشد

AI   به ندرت اين احتمال به وجود مي آيد كه بتوان ويژگيهاي درست و كاملي از شكل

اغلب موارد . بدست آورد proto typeقبل از ساخت حداقل يك  AIنامه نهايي يك بر

. شناخت مسئله برنامه مربوط مي شود به حل موارد درگير مسئله از طريق توسعه برنامه 

  :داليل آن عبارت است از 

  .اصوال مشخصه هاي ضعيفي دارند AIبيشتر مسائل  – 1

ز سطح اطالعات الزم مي باشد به ندرت به دليل اينكه پيچيدگي زيادي براي پشتيباني ا

احتمال مشاهده يك مسئله و تشخيص كامل بودن نظريه دقيق كه بايد در جايگاه خودش 

  .باشد وجود دارد

بهترين ساختارهاي سطح نشانه اي كه در يك مسئله مورد استفاده قرار گيرند به ندرت 

و نامفهومي خود را به اين نوع پيچيدگي . در مشخصه هاي سطح دانش قرار مي گيرند

روش هاي معمول مربوط به نرم افزارهاي مهندسي مرتبط نمي دانند چون كه در اين نوع 
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برنامه ها الزمه اش اين است كه مشخصه هاي مربوط به توسعه به خصوص مسئله قبل از 

  .اينكه مرحله كدبندي آغاز شود شكل مي گيرد

خصوصيات معمولش بسيار مشكل تر از يك عملكرد منطقي خود ذاتا براي مشخصه ها و 

حقيقتا اين به چه . عملكرد نوعي طبقه بندي ليست يا ايجاد يك فايل سيستم است 

  معني است؟

به عنوان مثال براي طراحي يك مدار يا بهبود يك بيماري اين به چه معني است؟ چگونه 

ش ايجاد يك انسان ماهر و متخصص اين عمليات ها را شكل مي دهد؟ سطح رضايت بخ

يك محدوده مسئله داده شده چه چيزي است؟ چه نوع دانش و اطالعاتي الزم مي باشد؟ 

چه مشكالتي ممكن است به داليل نبود و يا غير واقعي بودن اطالعات پيش بيايد؟ به 

دليل جوابهاي   به اين قبيل سؤاالت و ديگر سؤاالت كه در يك دوره كلي مطرح مي شود 

شند و هر وقت اين طور باشد ساختار آن نيز عميق تر و پيچيده تر و بسيار تخصصي مي با

  .مي شود به همين نسبت حل آن نيز به دقت بيشتري نياز دارد

نظرياتي كه براي حل مسائل به آن پراخته مي شود در محدوده بخصوصي قرار مي  – 2

  .گيرند

ثال سيستم توليد وجود دارد به عنوان م AIگر چه چهار چوب هاي كلي براي حل مسائل 

  .جستجو در زبان دامنه و محدوده هر مسئله نيازمند روش هاي خاص خود مي باشد

بنابراين راه حل موفقيت آميز مسئله به ندرت به طور كامل براي محدوديتهاي جديد 

  . عموميت و كاربرد دارد هر كاربرد تا حدودي يك نوع مسئله جديد مي باشد 

  به طور پيوسته بايد توسعه و تجديد شود AIساختارها و اشكال بيان  -3

كاربردي در بسياري  AIتوسعه سيستم هاي . يك پروسه تحقيقي مداوم است  AIتوسعه 

گرچه تجربه عمدتاً به كاربرد زبان كمك . از روشها بسط و توسعة اين پروسه ها مي باشند 

گونه عمل مي كند مي كند ولي عموماً هيچ جايگزيني براي كاربرد يك ايده و اينكه چ

  . وجود ندارد 

برنامه اغلب به صورت ماشيني است . اصوالً به صورت جستجوي است    AIبه همين دليل 

كه از طريق آن ما مي توانيم دامن مسئله را كشف كنيم و روش هاي حل مسئله را كشف 

  . كنيم در حقيقت ابزاري است كه با آن به شناخت مسئله نائل مي شويم 
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در بين خصوصياتي كه . ، پشتيباني برنامه ريزي كشفي است  AIبرنامه نويسي چالش در 

  : يك زبان برنامه نويسي بايد ايجاد كند موارد ذيل وجود دارد 

1-   Modularity  

  قابليت گسترش    -2

  ساختارهاي سطح باالي مفيد  -3

  سازي اوليه  Prototypeپشتيباني از  -4

   قابل خواندن بودن برنامه -5 

  مترجم ها  -6

  پشتيباني نرم افزاري براي برنامه نويسي جستجويي  -7

  

  : ما اين عناوين را در پاراگراف هاي زير مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد 

  

  كدها Modularityقابليت -1  

حائز اهميت است كه يك زبان براي برنامه نويسي كشفي از يك سري تعاريف متوالي 

روي كند اين بيانگر اين است كه مسائل مي بايستي شامل قسمت هاي مربوط به كدها پي

كوچك و مطلوب باشد نه بدنه هاي پيچيده كه بندي شده ارتباط متقابل بين محتوي 

  .برنامه بايد محدود باشد و به خوبي نيز توصيف شده باشند

  

از رفتار هر و اطمينان ) global(اين شامل پرهيز از تأثيرات جانبي و متغيرهاي جهاني 

Module واحد در شناخت برنامه باشد كه بتواند به خوبي قابل تشخيص باشد.  

به صورت مجموعة انتخابي از عملكردهاي واحد مي باشند در يك برنامه  LISPبرنامه هاي 

LISP  كه به صورت مطلوب نوشته شده باشد هر عملكرد كوچك مي باشد كه يك كاركرد

  .دخوب و واحد را شكل مي دهن

روش هاي . بنـــابراين اغلب  جايگزيني و اصالح علت هاي هر كمبودي، ساده مي باشد

و پارامترهاي مربوط به آن اغلب براي كاهش تأثيرات عملكردي  LISPاندازه گيري متغير 

گر چه به وسيله زبان پشتيباني مي شوند ولي  متغيرهاي جهاني،. به كار گرفته مي شوند

  .نهي شده اند LISPناسب استفاده در كدهاي مت
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 CLOSبه صورت  LISPدسته بندي شي گرا را از طريق سيستم شيء  LISPعالوه بر اين 

  .پشتيباني مي شود

همانند  PROLOGواحد اصلي برنامه روش و قانون است، قوانين  PROLOGدر 

  .كوچك و ويژه هستند LISPعملكردهاي 

اغلب محدود به يك شيوه و قانون  PROLOGبه دليل اينكه محدوده و قياس متغيرها در 

  .توصيف كردن اصوالً ساده مي باشد. شده اند، و زبان اجازه تغييرات جهاني را نمي دهد

LISP  وPROLOG  شامل مشخصه هاي سهل و آساني مي باشند كه هنگامي كه با يك

  .ساختار برنامه مشخص تركيب شوند، موجب آسان شدن پرداخت آن مي گردند

  

  گسترش قابليت-2

اصوالً برنامه نويسي جستجويي در قالب يك پروسه داراي ساختار سطح باالي برنامه اي 

يك روش مهم براي انجام اين پروسه در قالب . است كه به گونه كد توسعه يافته است

  .آن است توسعة يك زبان نهفته در  سيستماتيك و با ساختار مناسب،

اما امكان تشخيص  وجود ندارد، AIه اغلب امكان توصيف شكل نهايي يك برنام

اين ساختارها . ساختارهاي سطح باال و مفيد براي كشف و بررسي دامنه مسئله وجود دارد

مي توا ند شامل الگوهاي مناسب ، كنترل كننده هاي جستجو وعملكردهاي توصيف يك 

  .زبان توصيفي باشد

هايي يك برنامه را تشخيص اصـــوالً ايـــن نظـــريه كه مي گويد اگر شما ساختار ن

ندهيد مي بايستي سعي كنيد كه ساختار زبان را توصيف كنيد كه به شما كمك خواهد 

  .كرد كه آن ساختار را توسعه دهيد

براي پشتيباني از اين روش، يك زبان برنامه نويسي بايد به صورت سهل و آسان قابل 

له توسعه و گسترش كه همان به وسي. گسترش باشد و به طور ساده آنها را توسعه دهد

  .توانايي توصيف ساختارهاي زباني جديد است كه داراي حداكثر آزادي و انعطاف باشند

LISP  وPROLOG  و همچنين توسعة شيء گرا آنها همانندCLOS  همگي موجب مي

  .شوند كه توصيف سادة اهداف، پيش بيني ها و عملكردهاي جديد ، صورت پذيرد

رت پذيرفت، اين ساختارهايي كه كاربر ايجاد كرده داراي رفتاري هنگامي كه توصيف صو

  .شبيه به ساختارهاي اساسي زبان مي باشند
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. اين زبانها به  وسيله توسعة توانايي هاي اصولي از ابتدا تا حل آن برنامه ريزي مي شوند

هاي  گفته مي شود كه برنامه هاي معمول، ساختاربندي مي شوند ولي برنامه دراين صورت،

AI رشد و توسعه مي يابند.  

اين مورد با تشخيص سريع مقايسه مي شود كه در اين مورد زبانهاي معمولي مابين 

  .خصوصيات ساختاري و برنامه هاي توسعه يافته، كاربردي واقع مي شوند

در يك برنامه  ما ممكن است عملكردهاي جديدي را تعريف كنيم اما ساختار آنها بسيار 

اين موجب محدوديت انعطاف . ســـاختارهاي از قبل ساخته شده استمحدودتر از 

  .پذيري و استفاده از اين توسعه و گسترش ها مي شود

LISP  وPROLOG  همچنين موجب ساده شدن نوشتن توصيف متغيرهاي ويژه يك زبان

اين . برنامه ها و اطالعات به گونه ساختاري ليست مي شوند LISPدر . خاص مي شوند

) Data(به عنوان داده  LISPث ســادگي نوشتن برنامه اي مي شود كه از كد باعــ

  .استفاده مي كنند كه در اين صورت باعث ساده تر شدن توسعه، تصويفي مي شوند

حائز اهميت  AIبسياري از زبانهايي كه از نظر سابقه و همچنين اقتصادي در نوع زبانهاي 

 LISPبر اساس توانائي هاي  OPSو  KEEو  ROSIEو  PLANNERمي باشند، مثل 

  .ساخته مي شوند

PROLOG  اين توانائي ها را در قالب تعدادي”meta – predicates “ كه قابل پيش بيني

ايجاد مي كند كه در اين صورت . باشند PROLOGبراي تركيب با ديگر مشخصه هاي 

  .باعث ساده شدن نوشتاري آن مي گردد

ساخته شده اند كه از  PROLOGبر اساس  AIسطح باال  تعدادي زبانهاي LISPهمراه با 

  .اين روش استفاده مي كنند

  

  وجود ساختارهاي مفيد سطح باال-3

برنا مه نويسي جستجويي به كمك يك ساختار قوي سطح باال در زبان به وجود مي 

اين ساختارهاي قوي و كلــــي به  برنامه نويس اجازه توسعه سريع ساختارهاي  آيد،

  .براي بيان اطالعات توصيفي و كنترل برنامه را مي دهند ويژه
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اينها شامل اصول اساسي نوع اطالعاتت مي شود كه موجب ايجاد ساختارهاي  LISPدر 

به دليل . نها مي شود پيچيده اطالعاتي و عملكردهاي قوي براي توصيف عمليات بر روي آ

ت كه مورد استفاده قرار مي قابل گسترش مي باشد و براي چندين دهه اس LISPاينكه 

همان خصوصيات استاندارد زباني  LISPمهمترين و قوي ترين عملكردهاي توصيفي . گيرد

شامل جيدها عملكرد براي ايجاد ساختارهاي  LISPويژگيهاي معمول . آنها مي باشد

  .مي شوند LISPكردن ساختارهاي  Editاطالعاتي، ساخت تداخلگرها و قابليت 

PROLOG ان يك زبان مقايسه اي كوچك مطرح است كه بخشي از آن به دليل نو به عنو

بودن و بخش ديـــــگر به دليل عدم سادگي و كامل بودن آن است با اين حال 

PROLOG  به كاربرها اجازة ايجاد پيشگوئي هاي به خصوص را مي دهد و مفيدترين اينها

  .راه خود را براي استاندارد شدن باز كرده اند

  

  اوليه  Prototypeيباني براي ساخت پشت-4

در . سازي اوليه مي باشد Prototypeيكي از روش هاي برنامه نويسي جستجويي و مهم، 

اينجا برنامه نويس يك راه حل سريع براي مسئله پيدا مي كند و از آن براي جستجو 

ن وقتي كه مسئله مورد بررسي قرار گرفت و روش حل آ. فضاي مسئله استفاده مي كند

كنار گذاشته مي شود و يك برنامه نهايي كه تأكيد آن بر روي  Prototypeمشخص شد، 

گر چه مشكل است كه چيزهايي را كه زياد . صحت و مؤثر بودن مي باشد، ساخته مي شود

مورد استفاده قرار مي گيرند تا براي ساخت يك برنامه كامپيوتري به كار روند، كنار 

ي باعث صرفه جوئي در زمان و بهبود كيفيت نهائي كار مي گذاشت، ولي انجام چنين كار

عمدتاً باعث افزايش سرعت توسعة  AIساخـــتارهاي ايجاد شده به وسيله زبانهاي . شود

Prototypeها مي شوند.  

  

  قابليت خواندن برنامه و مستندسازي آن-5

وصيف مي به طور گسترده اي از طريق خودشان ت AIبه دليل اينكه اغلب برنامه هاي 

شوند ولي اين نكته حائز اهميت است كه كد بتواند قابل خواندن و قابل مستندسازي 

در عين حاليكه هيچ نوع جايگزيني براي محتوي زبانهاي معمول در كد وجود ندارد، . باشد
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هاي با ساختار سطح باال باعث Moduleهمـــراه بـا  AIولي با اين حال زبـــان هـــاي 

  .عمل مي شوندساده شدن اين 

  

  مفسرها -6

. قبالً ترجمه شده هستند نه اينكه در طول برنامه بخواهند ترجمه شوند AIبيشتر زبانهاي 

اين بدان معني است كه برنامه نويس الزم نيست به مدت طوالني هر زمان كه كد تغيير 

  .كرد برنامه را تعريف مجدد كند

هاي ويژه اجازه  Moduleمدرن به  AIاي با توجه به مسائل عملكردي در ترجمه كد، زبانه

تعريف مجدد براي يك موقعيت متوسط را مي دهند كه از اين طريق برنامه هاي سطح 

عالوه بر اين بسياري از كاربردها به برنا مه ها اجازه تكميل . باالتر بهتر تعريف مي شوند

  .شدن نهايي برنامه ها را مي دهند

  

  محيطهاي توسعه-7

در برگيرنده محيطهاي برنامه ريزي مي شوند كه ابزارهاي ايجاد كلي و  AIزبانهاي جديد 

بسياري از كاربردهاي زباني شامل ويرايش .يا بخشـــي از برنامه را فراهم مي كنند

به دليل . هوشمند مي شــوند كه اشتباهات را به عنوان يك كد نوشتاري در نظر مي گيرد

پيش بيني عملكرد هر سيستم توليد، اهميت اين و مشكل بودن  AIپيچيدگي برنامه هاي 

  .پشتيباني هاي سهل نمي تواند قابل تصور باشد
Dynamic Binding and constraint propagation  

زبانهاي معمول نياز به اين دارند كه بيشتر برنامه هاي مرتبط با آن در يك مدت زمان 

  .خاص تشخيص داده شوند

با . حيط حافظه و انتقال روش هاي به نام هايشان مي باشدشامل اتصال دادن متغيرها به م

اين حال بسياري از روش هاي برنامه نويسي پيشرفته مثل، برنامه نويسي هاي شيء گرا 

  .نياز به اين اتصال ها براي تشخيص ديناميكي دارند

 AIاز يك نقطه نظر . پشتيبان قيدگذاري ديناميكي هستند LISPو  Prologبرنامه هاي 

. ي از مهمترين منافع قيدگذاري ديناميكي پشتيباني از برنامه نويسي ساختاري استيك
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نيـــاز به ايــــن دارد كه ارزش هاي مشخصه  AIاغلب مسائل مربوط به يك برنامه 

  .هاي خاص ناشناخته باقي مي ماند تا زماني كه اطالعات الزم جمع آوري شوند

از ساختارها بر اساس ارزش ها باشد كه يك اين اطالعات ممكن است به گونه يك سري 

هم چنانكه ساختارها جمع شوند يك سري از احتماالت كاهش . متــغير از آن انتظار دارد

مي يابد و در نهايت به يك راه حل منتهي مي شود كه تمامي ساختارها را تحت پوشش 

  .مطلوب قرار مي دهد

ستم تشخيص پزشكي ديده شود كه يك نمونه ساده از اين نظريه ممكن است در يك سي

اطالعات دربارة نوع بيماري مريض جمع آوري مي شود تا زماني كه اطالعات مربوطه 

محدود به نوع خاصي از بيمار شوند زبان برنامه نويسي مقايسه اي اين روش از نوع متغير 

كد  قيدگذاري اوليه يا توانايي حصول يك متغير نامركب مي باشد در حاليكه آن را در

  .برنامه جمع مي كند

LISP  وPROLOG  به متغيرها اجازة ترجمه وافزايش غيرمركب را مي  دهند، در حاليكه

توصـــيف ارتبـــاطات و وابستگي هاي بين اين متغيرها و ديگر واحدهاي برنامه را 

  .اين موجب كاربرد آسان و طبيعي نوع قيد مي شود. انجام مي دهد

  

  :واضحتعاريف مشخص و  3-6-4 

همراه با زبانهاي ديگر برنامه نويسي براي توسعه گسترده كامل و  AIالزم است كه زبانهاي 

  .در عين حال منطقي سيستم، به كار گرفته شوند

و پاسكال داراي تعاريف مشكل و  Fortranمتأسفانه زبانهاي برنامه نويسي معمول مثل 

يت خود زبان باشد كه اصوالً داراي پيچيده اي هستند اين موارد مي تواند ناشي از واقع

خصوصيات ساختاري سطح بااليي در كامپيوتر دارند و در خودشان سيستم هاي فيزيكي 

داراي اساس و پايه رياضي هستند مثل  AIبه دليل اينكه زبانهاي . و پيچيده اي دارند

PROLOG  وLISP ، فت آنها مي بايستي معاني ساده تري باشند كه داراي قدرت و ظرا

  .نهفته در رياضي باشند

اين موجب مي شود كه اين زبانها عمدتاً براي تحقيقات در محدودة به كارگيري دانش 

  .و اتوماتيك كردن تأثير گذاري كد، مفيد واقع شوند ابزارهاي زبان، ايجاد برن امه درست،
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 كامالً AIهمـــچنين بـــايد توجه داشت كه گر چه عملكرد بسياري از برنامه هاي 

  .پيچيده مي باشد ولي كدي كه داراي اين عملكرد است بايد ساده و مشخص باشد

مناسب نمي باشند يك زبان  AIبلوك هاي بزرگ مركب و پيچيده با كد مشخص داراي 

  .يك ابزار مهم براي دريافت اين اهداف مي باشد خوب توصيف شده،

  

  :PROLOGو  LISPخالصه اي دربارة  3-7

هر دو داراي زبانهاي  PROLOGو  LISPكردن نيازهاي گفته شده،  به وسيله برآورده

برنامه نويسي غني و كاملي هستند وقتي كه اين زبانها را فرا مي گيريم، دانشجو در ذهن 

و فكر دربارة روشهايي كه آنها به وسيله ويژگيهاي خاص هر زبان پشتيباني مي كنند، 

  .نيازها را نگه داري مي كنند

  

3-7-1 PROLOG:  

PROLOG يك برنامه . يكي از بهترين نمونه و مثال يك زبان برنامه نويسي منطقي است

از محاسبة اوليه  PROLOG. منطقي داراي يك سري ويژگيهاي قانون و منطق است 

مي آيد يك  LOGICدر  PROدر حقيقت خود اين نام از برنامه نويسي . استفاده مي كند

ايده استفاده توصيفي محاسبه اوليه براي . مي نويسدمفسر برنامه را بر اساس يك منطق 

مي باشد كه براي  PROLOGبيان خصوصيات حل مسئله يكي از محوريت هاي مشاركت

علم كامپيوتر به طور كلي و به طور اخص براي زبان برنامه نويسي هوشمند مورد استفاده 

ي شامل يك ساختار ظريف نفع اسفتاده از محاسبه اوليه براي برنامه نويس. قرار مي گيرند

  .و ساده و قابل معني مي شود

به عنوان يك محرك اصلي و مفيد براي  PROLOGبه دليل همين خصوصيات است كه 

تحقيقاتي مثل موارد برنامه نويسي آزمايشي به عنوان يك كد، متغير كردن برنامه و 

هاي منطقي و ديگر زبان PROLOG. طراحي ويـــژگيهـاي زبان سطح باال، مطرح است

يك سبك برنامه نويسي مشخصي را دنبال مي كنند كه در آنها برنامه ها به صورت 

اين نوع برنامه . دستورات پشت سرهم و متوالي براي ايجاد يك الگوريتم، نوشته مي شوند

» چه چيزي بايد صورت گيرد«و » چه چيزي درست است«اصوالً به كامپيوتر مي گويد كه 

يس اجازه مي دهد كه بر روي حل مسئله به صورت يك سري و اين به برنامه نو
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خصوصيات از يك محدوده تأكيد كند تا اينكه بخواهد به جزئيات نوشتاري سطح پائين 

  .ساختارهاي الگوريتمي براي بعد بپردازد

به عنوان بخشي از زبان معمول  1970در مارسي فرانسه در اوايل  PROLOGاولين برنامه 

هيز و ديگران  تئوري نهفته در پشت اين زبان در كارهاي كوالسكي،. شديك پروژه نوشته 

در بخش هوش  1979تا  1975بين سالهاي  PROLOGعمدة  توسعة . آورده شده است

  .مصنوعي دانشگاه ادينبورگ صورت گرفت

 Davidرا به عهده داشتند كه آقاي  PROLOGدر آنجا يك گروه مسئوليت كاربرد اولين 

H.D اين گروه اولين  . بود مسئول آنPROLOG  را ساخت كه مي توانست محاسبات كلي

ساخته شده بود و مي توانست در  DEC-10اين محصول بر اساس سيستم . را انجام دهد

  .مدهاي توصيفي و مقايسه اي كارآئي داشته باشد

اي مزيت اين زبان به وسيله پروژه هايي كه براي ارزيابي و گسترش قدرت بيان برنامه ه

  .اثبات شده است  منطقي نوشته شده اند،

بحث دربارة يك چنين كاربردهايي مي تواند در سمينار و گردهمائي هاي مربوط به زبان 

  .برنامه نويسي هوش مصنوعي در سطح بين المللي مطرح شود

  

3-7- 2LISP :  

LISP  اولين بار به وسيلهJACK MCCARTHY  مطرح شد اين زبان 1950در اواخر دهه 

  .معرفي شد به عنوان يك مدل پيوسته محاسباتي بر اساس تئوري عملكرد مجدد،

ايجاد يك زبان : اهداف خود را مشخص مي كند) 1960(در مقاالت اولية مك كارتي 

ن به عنوان يك مدل  ايجاد زباني كه بتوان از آ. سمبوليك تا يك زبان محاسباتي

ه كرد و از آن بتوان براي تعريف دقيق محاسباتي بر اساس تئوري عملكرد مجدد استفاد

  .يك ساختار و تعريف زباني استفاده كرد

يكي از قديمي ترين زبانهاي محاسباتي است كه هنوز فعال است، ولي دقت  LISPگر چه 

كافي در برنامه نويسي و طراحي توسعه باعث شده كه اين يك زبان برنامه نويسي فعال 

  . باقي بما ند

برنامه نويسي طوري مؤثر بوده است، كه تعدادي از ديگر زبانها بر  در حقيقت اين مدل

  . SCHEMEو  FP  ،MLاساس عملكرد برنامه نويسي آن واقع شده اند مثل 
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خالصه شده نام  LISPاست،  LISPاين ليست اساس برنامه ها و ساختارهاي اطالعاتي در 

  .ن ساختاري دارداين برنامه يك سري ليست هاي عملكردي درو. است LISپروسه 

LISP به برنامه نويس قدرت كامل براي اتصال به ساختارهاي اطالعاتي را مي دهد.  

يك زبان كامل است كه داراي عملكردها وليست هاي الزمه براي توصيف  LISPاصوالً 

  .عملكردهاي جديد، تشخيص تناسب و ارزيابي معاني مي باشد

عملكردهاي كامل تر . حصر به فرد استتنها هدف كنترل برنامه بازگشت و شرايط من

در طي زمان بهترين . هنگامي كه ال زم باشد در قالب اين اصول تعريف مي شوند

پروسه توسعة زبان به وسيلة اضافه كردن . عملكردها به عنوان بخشي از زبان مي شوند

مي شوند كه اغلب شامل  LISPعملكردهاي جديد موجب توسعه محورهاي زيادي از 

كردن  Editعملكرد بخصوص براي ايجاد اطالعات كنترل برنامه، خروجي و ورودي، صدها 

  .مي شوند LISPعملكردهاي 

از يك مدل ساده و ظريف به يك  LISPاين ارتباطات محركه اي هستند كه به وسيله 

  .مدل قوي و غني و عملكردي براي ساخت سيستم هاي نرم افزاري بزرگ، تبديل مي شود

مي باشد كه يك تفكر  SCHEMEبرنامه  LISPن برنامه هاي مرتبط با يكي ازمهم تري

وبراي آموزش اصول مفاهيم  AIدوباره دربارة زبان در آن وجود دارد كه به وسيله توسعه 

  .علم كامپيوتر مورد استفاده قرار مي گيرند

  :برنامه نويسي شيء گرا 

. مهندسي نرم افزار دارد برنامه شيء گرا ريشه در ، PROLOGو  LISPبرخالف برنامه 

اين تحقيقات صورت گرفته  Alan Kayتوسعه يافته كه به وسيله   1970اولين بار در سال 

  .است

 Symourو مقاله   1960ساخت ايده ها از محرك، كه زبان نروژي تظاهر مي كند در سال 

  .براي آموزش كودكان، صورت پذيرفته است LOGOدر استفاده از 

براي اولين بار به عنوان يك كامپيوتر، كه افرادي به غير  Dyna bookاستفاده از 

  .متخصصان علم كامپيوتر با آن سروكار داشتند

بـــه دليل اينكه كاربر افراد معمولي بودند سيستم عملكرد و كاربرد نرم افزار نبايد 

خلة راه حل آنها براي اين مسئله يك مدا. تكنيكي مي بود و به سادگي قابل تشخيص بود
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گرافيكي است با استفاده از منوها و آيكون هاي گرافيكي و اشاره گرها، يك موس يا يك 

  .سري برنامه ها براي اديت كردن، داده ها مي باشد

متأثر از طراحي كاربرها براي يك سري  notebookدخالت كاربر در طراحي يك 

ثل مكينتاش، كامپيوترهاي تخصصي مثل سيستم هاي به كارگيري كامپيوتر شخصي م

  .ماكروسافت و محل هاي مربوط به ويندوز مي باشد

همه چيز در قالب هدف و يك ساختار قابل محاسبه مرك و  ، small talkدر يك برنامه 

اهداف نه فقط شامل انواع اطالعات براي محاسبه بلكه شامل . قراردادي مطرح مي شود

  .نيز مي شوندانواع روشهاي الزم براي محاسبه حالت و وضعيت هدف 

اهداف ممكن است اهداف طبقه . ارزشهاي يك هدف به صورت كالس ها بيان مي شود

بندي شده كه توصيف كنندة تمامي مواد يك نمونه باشد و بيانگر نوع ذات و توصيف تما 

  .مي موارد يا مواردي كه بيانگر يك عضو واحد هستند را شامل شود

يله اهداف توصيف مي شود اين موارد ذاتاً داراي وقتي مواردي از يك نوع اطالعات به وس

براي شكل دادن يك عمليات  نوع توصيف و روشهاي توصيفي از عملگرهايشان مي باشند،

بر روي يك هدف، يك پيام به سمت هدف فرستاده شده كه حاصل روش مناسبي مي 

 3ي شود و فرستاده م 3به سمت شيء + 4پيام  4و  3به عنوان مثال، اضافه كردن . باشد

  .  7پاسخ مي دهد مي شود 

به وسيله ايجاد انواع تركيب اطالعات و عمل بر روي آنها در يك عمل واحد مربوط به 

توسعه و نوع كاربرد براي عناصر اطالعات و ) پيمانه اي( Modularاز كد  small talkهدف، 

  .كد مربوط به تكثير آنها، پشتيباني مي كند

در قالب يك كالس شبكه اي همراه با اهداف كامالً ويژه  small talkبه دليل اينكه اهداف  

كه بخشي از تمامي روش هــاي كامالً كلي است ، بسيار ساده است كه يك ساختار جديد 

بنابراين يك برنامه . برنامه اي توصيف كنيم كه عمالً با اهداف موجود در برنامه همراه باشد

  .بازنگري و ارتباط است تم باشد كه شامل گرافيك،اصوالً مي تواند قدرت كامل يك سيس

عالوه بر اين روش هاي توسعه نرم افزاري مثل ارائه اطالعات و زبانهاي نهفته، فشار بر 

اپراتور و استفاده از كدها از طريق يك گروه اصلي و زبانهاي نهفته در قالب يك مدل رايج 

  .پشتيباني مي شوند
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اري از خصوصيات مندرج در يك كالس اطالعاتي، شامل گرا همراه با بسي زبانهاي شيء

كالس اصلي و توانايي پاسخ در ساختار اطالعات مي شود به همين داليل زبانهاي شيءگرا 

  .استفاده مي شوند AIدر برنامه نويسي 

  

  :محيطهاي هيبريد 3-8

زبان، نياز به برنامه نويسي اطالعاتي موجب توسعة تعدادي برنامه نويسي و تكنيك هاي 

  .گرا مي شود قوانين و كالس شيء شامل سيستم هاي توليد،

يك سيستم هيبريد بيانگر نمونه هاي چند منظوره در قالب يك محيط برنامه نويسي 

ولي عموماً شامل . گر چه محيطهاي هيبريد متفاوت مي باشد. خاص مــي باشد

  . خصوصيات ذيل مي شوند

  

  اءنمايش شيء گرا از محدوده اشي 3-8-1 

يك چنين سيستم هايي ذاتاً ويژگيهاي كالس را پشتيباني مي كنند و اغلب شامل يك 

  .مكانيسم انتقال پيام براي عكس العمل هدف مي باشند

  

  neuristicقوانين نمايش اطالعات  2- 3-8

قوانين به عنوان . گر چه چهارچوب اهداف به معني توصيف طبقه بندي اهداف، مي باشند

  .مسائل اطالعاتي مي باشندعمدة نظر توصيف 

مناسب شيوة تخصص انساني است كه بيانگر پروسة تصميم گير .. … then …. ifساختار 

قوانين دريافت اطالعاتي از اهداف را دارند كه با استفاده از يك زبان كه مستقيماً در . است

قيماً وارد چارچوب يك هدف مي خواند و مي نويسد و يا به وسيلة استفاده از پيام كه مست

  .هدف مي شود صورت مي پذيرد

  

  

  پشتيباني از انواع روش هاي جستجو 3- 3-8

بيشتر سيستم هاي پشتيباني از جستجوي اوليه و انتهايي حمايت مي كنند عموماً بيان 

عالوه بر اين يك واقعيت . تغيير به سمت عقب مي باشد  يك هدف در قالب جستجويي ،
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كن است ايجاد علت هاي اوليه از قوانين كند كه به وسيله تازه دربارة حافظه كاركرد مم

  .اين واقعيت جديد پشتيباني مي شوند

  

  توصيف دامنة كاربرد عملكرد متقابل و تأثيرات جانبي 4- 3-8

فـــرآيندي اســـت كه به وسيله عملكردهاي جانبي بعضي از اعمال  demonيك 

در يك سيستم زماني است كه  كنترل demonيك نمونه از استفاده . مشخص مي شود

  .بيانگر دوره اي در مانيتور يك چاپگر و يا ديگر وسايل مي باشد

demon محيطهاي . به وسيله يك زمان مشخص مي شودAI  اين ايده را توسعه مي دهند و

  .مي شوند كه هنگامي كه هدف توليد يا توصيف شود به كار مي آيند demonباعث ايجاد 

ي به زمان نگه داشتن يك نشانگر در پاسخ به تغيير مقدار مورد هايي براdemonچنين 

هاي مهم و مطرح اصوالً داراي مقاديري متغير مي باشد  Demon. استفاده قرار مي گيرند

خوانده شده و وقتي كه اين اتفاق افتاد  demonكه هنگامي كه ارزش متغير تغيير كند 

demon مي افتد كه يك مقدار خلق شده باشد و  ايجاد و خلق مي شود كه اين وقتي اتفاق

  .ارزش ها در قالب گرافيكي فعال مي شوند كه اين فعاليت مي تواند متغير باشد

  

  تداخلگرهاي گرافيكي 5- 3-8

اينها شامل يك طيفي از امكاناتي مي باشند كه اجازه تداوم و دنبال كردن موارد را مي 

وانند ساختار قوانين يك اصل اطالعاتي را به عنوان مثال نشانگرهاي گرافيكي مي ت. دهند

يكي از مهمترين خصوصيات محيطهاي . به صورت يك درخت توصيف دهند

مي باشد كه به صورت يك نشانگر گرافيكي  demonتوانائي اتصال با استفاده از  هيبريد،

كه اين موجب عملكرد گرافيكي براي بيان زمان واقعي . متصل به شيء و هدف مي باشد

گر مي باشد كه در حقيقت بيشتر محيط ها داراي يك پشتيباني سطح باالي از داده نشان

  .هاي گرافيكي مي باشند

  

  اجتناب از زبانهاي زيرين 6- 3-8

روشهايي كه در قالب يك زمان خاص يا پاسخگو مي باشند به وسيله محيط و يا اغلب 

اين موجب توصيف  يا حتي  و يا پاسكال توصيف شده اند كه PROLOGو  LISPاوقات 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 

طيفي فرآيند اطالات و هم چنين يك برنامه اطالعاتي كه طيف وسيعي از زبانهاي كه 

شكل دهنده هندسي، جهت ها و سنسورها و يا ديگر عملكردهايي كه به صورت بهتري 

  .در قالب روشهاي الگوريتمي به كار گرفته مي شود را شامل مي شود

  

  اجراي سريعتر يا تحويل روي يك ماشين كوچكتر توانائي ترجمه اطالعات جهت 7- 3-8

يك محيط كامل و توسعه يافته اغلب ، بلندي است كه . وقتي كه برنامه شيء گرا كامل شد

اجازه كاربرد سريعتر  AIبه تدريج افول مي كند و پائين مي آيد بيشتر محيط هاي مدرن 

  .ن ترجمه ايجاد مي كنندو ساده تر را كه اغلب كوچكتر و ارزانتر است را در يك ماشي

  يك نمونه هيبريد  8- 3-8

بسياري از نمونه هاي مطلوب اصوالً از طريق اشيا، ارتباطات و كنش و واكنش متقابل بين 

آنها واقع يم شود در شكل زير يك نمونه اتصال به وسيله باطري همراه با يك سوئيچ براي 

  .در نظر گرفته شده است) 364شكل (يك المپ 

طري و سوئيچ ممكن است هر كدام به وسيله كالسها بيان شوند كه بيانگر المپ، با

ممكن است به  2مشخصه هاي الكترونيكي شكل . ويژگيهاي باطري، سوئيچ و المپ باشد 

توجه داشته باشيد كه . عنـــوان موارد بخصوصي از اين كالس هاي كلي بيان مي شوند

كالس خاص شيء مربوط به خود مي شوند به نمونه ها داراي مقادير نمونه اي مربوط به 

قسمت كنترل كه مربوط مي شود . در حالت خاموش قرار گيرد 1عنوان مثال اگر سوئيچ 

  .تحت تأثير قرار خواهد گرفت كه اين موارد در شكل زير نشان داده شده اند 1به المپ 

  :يك قانون ممكن است در اينجا به وجود بيايد كه 

را بسته و باطري درست است بنابراين بايد به  ANDود، سوئيچ نش ANDاگر نور وارد 

  .قسمتي كه ممكن است آسيب ديده باشد مراجعه كرد

در نمايش هيبريد قوانين داراي ويژگيهايي هستند كه بيشتر بيانگر مقدار اهميت كالسها 

عنوان اين قانون ممكن است به . به آن اشاره شده است 3كه در شكل .و اشياء مي باشند

بخشي از قانون اوليه سيستم در تالش براي به جريان انداختن اين مدار باشد كه در جاي 

  .ديگر براي راه اندازي سوئيچ كنترل براي حاالت متغير است
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  انتخاب زبان كاربردي 3-8-9

همانگونه كه هوش مصنوعي به مرحله رشد مي رسد وقابليت هاي خود را در طيف وسيعي 

نيز مدنظر مي باشد،  PROLOGو  LISPبردي به اثبات مي رساند اعتماد به از مسائل كار

سان همراه  موارد مربوط به توسعة نرم افزاري، همانند نياز به تداخلگرها به صورت ساده وآ 

هاي كوچكتر و يا بزرگتر در برنامه ها و نياز Moduleدر  AIبا يك كد منطقي تا استفاده از 

ارد متأثر از مشتريان دولتي و يا گروهي موجب توسعة سيستم هاي به ايجاد توسعه استاند

AI  در انواع زبانهاي مثلC   ،, C++ Java  وSmalltalk شده است.  

سازي  Prototypeكار خود را در محدودة توسعه و  PROLOGو  LISPكــه زبــانهاي 

  .در صنعت و دانشگاهها دنبال مي كنند AIسيستم هاي  

ات و دانش كاربردي مربوط به اين زبانها به عنوان بخشي از مهارت هر يـــك اطـــالع

عالوه بر اين، اين زبانها به عنوان زمينه اي براي بسياري از اين . مي باشد AIبرنامه نويس 

  .خصوصيات مي باشند كه در ادامه همكاري با زبانهاي برنامه نويسي جديد مي باشند

ميباشد كه متناسب با استفاده اولويت ديناميكي  Javaانها احتماالً بهترين نمونه از اين زب

اش، داراي مديريت حافظه اتوماتيك و ديگر خصوصياتي است كه در زبانهاي كه ترجمه 

شده وجود دارد به نظر مي رسد كه ديگر زبانهاي برنامه نويسي براي رسيدن به حد 

  .مطلوب از استانداردهاي اين زبانها استفاده مي كنند

و  LISPچنانكه اين تكامل صورت مي پذيرد و ادامه مي يابد دانش مربوط به هم 

PROLOG  ياSmall talk و روش هاي برنامه نويس قادرند تنها از نظر مقدار توسعه يابند.  

استفاده كنيم يا خود را در برنامه نويسي با  AIبنابراين، از اينكه از يكي از اين زبانهاي 

  . يا يكي از زبانهاي رقيب پيدا كنيم راضي و قانع خواهيم بود Javaو  Cو ++ Cزبانهاي 
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  فصل چهارم
  مختصري درباره ي

  سيستمهاي خبره ، روباتيك و شبكه عصبي

  در هوش مصنوعي
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  :سيستمهاي خبره4-1

  :تاريخچه 4-1-1

هاي خبره توسط  كار چنداني در زمينة ساخت و ايجاد سامانه) م( 1980تا ابتداي دهة 

از آن زمان به بعد، كار هاي زيادي در . صورت نگرفته بود هوش مصنوعيپژوهش گران 

هاي  سامانه هاي كوچك خبره و نيز اين راستا و در دو حوزة متفاوت ولي مرتبط سامانه

  .بزرگ خبره انجام شده است

هوش مصنوعي روشي است در جهت هوشمند كردن كامپيوتر تا قادر : هوش مصنوعي

هوش مصنوعي، . باشد در هر لحظه تصميم گيري كرده و اقدام به بررسي يك مسئله نمايد

راين اقدام بناب. كامپيوتر را قادر به تفكر مي كند و روش آموختن انسان را تقليد مي نمايد

مغز انسان به بخش . به جذب اطالعات جديد جهت بكارگيري مراحل بعدي مي پردازد

. هايي تقسيم شده است كه هر بخش وظيفه خاص خود را جدا از بقيه انجام مي دهد

در برنامه هاي . اختالل در كار يك بخش تاثيري در ديگر قسمت هاي مغز نخواهد گذاشت

شود درحالي كه در برنامه هاي غير هوش  رعايت مي هوش مصنوعي نيز اين مسئله

تغيير در برنامه روي ساير قسمت هاي برنامه و اطالعات تاثير  Pascalيا  Cمصنوعي مثل 

  .دارد

سيستم هاي  -1:  مباحث كاربردي و مهم در تحقق يك سيستم هوش مصنوعي 

وريتم هاي الگ -Neural Network 3)(شبكه هاي عصبي -Expert Systems 2)(خبره

  )Fuzzy Logic Systems(سيستم هاي منطق فازي -4)Genetic Algorithms(ژنتيك

برنامه هايي هستند كه رفتار يك انسان متخصص در يك زمينه  :سيستم هاي خبره

ها ذخيره مي  اين برنامه از اطالعاتي كه استفاده كننده در آن. بخصوص را تقليد مي كنند

از اينرو سيستم . يك موضوع بخصوص استفاده مي كند كند جهت اعالم يك عقيده در

هاي خبره تا هنگامي كه بتوانند موضوعي را كه با پاسخ هاي شما مطابقت داشته باشد 

به منظور درك كردن آنچه يك سيستم . بيابند به سوال كردن از شما ادامه مي دهند

و فرد ديگري كه  متخصص انجام مي دهد مكالمه زير كه بين يك متخصص در امور ميوه
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آيا : متخصص - : مي خواهد از وي توصيه اي در اين مورد دريافت كند را در نظر بگيريد

استفاده  -آيا ميوه قرمز است؟ : متخصص -. خير: استفاده كننده -ميوه سبز است؟ 

 -. خير: استفاده كننده -آيا اين ميوه روي درخت رشد مي كند؟ : متخصص - . بله: كننده

آيا : متخصص -. بله: استفاده كننده - ا اين ميوه روي يك بوته رشد مي كند؟ آي: متخصص

هدف از ! اين ميوه تمشك است: متخصص -. بله: استفاده كننده -اين بوته تيغ دارد؟ 

در حالت . طراحي يك سيستم متخصص كامپيوتري در امر ميوه توليد اين مكالمه است

استفاده كننده از خود در مورد موضوعي  عمومي تر سيستم متخصص سعي مي كند كه به

  .كه از آن مطلع است راهنمايي دهد

مزاياي يك سيستم خبره چيست؟ ميزان مطلوب بودن يك سيستم خبره اصوال به ميزان 

مي توان مزايايي كه يك . قابليت دسترسي به آن و ميزان سهولت كار با آن بستگي دارد

برخالف انسان  - : را به اين صورت نام بردسيستم خبره در برابر انسان خبره دارد 

ساعت در  24دارد، يك سيستم متخصص ... متخصص كه نياز به خواب، استراحت و غذا و 

رود  دانش سيستم خبره از بين نمي -. روز در سال قابل دسترس است 365شبانه روز و 

يك  - . ي كردبلكه مي توان آن را ذخيره نمود و حتي بسادگي مي توان آن را كپي بردار

سيستم متخصص همواره داراي حداكثر كارآيي خود است ولي به محض آنكه يك انسان 

يك سيستم  - . متخصص خسته شود صحت توصيه هاي وي ممكن است كاهش يابد

همانطور كه شما هم درك كرده ايد شخصيت هاي افراد . متخصص داراي شخصيت نيست

ر شما با يك متخصص رفيق يا دوست يا اگ. مختلف اغلب با يكديگر سازگار نيستند

حداقل موافق نباشيد، آنگاه احتماالً شانس اندكي براي استفاده از دانش اين فرد خواهيد 

آخرين برتري سيستم هاي خبره اين است كه  - . عكس اين حالت نيز صحيح است. داشت

كمترين زمان به سادگي و با كپي برداري اين برنامه از دستگاهي به دستگاه ديگر و در 

ممكن مي توان يك سيستم متخصص ديگر بوجود آورد در حالي كه تبديل يك انسان به 

  .يك متخصص زماني طوالني نياز دارد

اولين سيستم متخصص موفق  MYCIN: مثال هايي از سيستم هاي متخصص تجاري

هدف از ساخت اين . در دانشگاه استنفورد طراحي شد 1970جهان بود كه در سال 

مشكل عمده در . تم كمك به پزشكان در تشخيص بيماري هاي ناشي از باكتري بودسيس
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تشخيص بيماري براي يك پزشك آن است كه تشخيص سريع و قاطع يك بيماري با توجه 

با تشخيص دادن قاطع  MYCIN.به تعداد بسيار زياد بيماري موجود، عملي دشوار است

يك متخصص در امر  PROSPECTOR. سازدها توانست كه اين نياز را برآورده  بيماري

زمين شناسي است كه احتمال وجود رسوبات معدني در يك ناحيه بخصوص را پيش بيني 

» رنه ربو«و » پيتر هارد«و » ريچارد دودا«توسط  1987اين سيستم در سال . مي كند

سيستم هاي متخصص به بازار عرضه شد كه مي توانستند  80در اوايل دهه . ساخته شد

شورت هاي مالياتي، توصيه هاي بيمه اي و يا قانوني را به استفاده كنندگان خود ارائه م

  .دهند

سيستم هاي متخصص چگونه كار مي كنند؟ هر سيستم متخصص از دو بخش تشكيل 

  توليد كننده مكالمه - بانك اطالعاتي  -: شود مي

داري اطالعات و قوانين منظور از بانك اطالعاتي در اينجا مكانيسم نگه:  بانك اطالعاتي

با اين توصيف دو اصطالح زير تعريف . ويژه اي در مورد يك موضوع بخصوص مي باشد

منظور از شيء در اينجا نتيجه اي است كه با توجه به قوانين ): Object(شيء -: شود مي

يك » صفت«منظور از شاخص يا ): Attribute(شاخص -. مربوط به آن تعريف مي گردد

است كه با توجه به قوانيني كه براي آن در نظر گرفته شده است به شما در  كيفيت ويژه

  . تعريف شيء ياري مي دهد

آن بخش از سيستم متخصص است كه سعي مي كند از اطالعاتي كه : توليد كننده مكالمه

دو نوع . شما ذخيره كرده ايد جهت يافتن يك شيء منطبق با خواسته شما استفاده نمايد

احتمالي برخي قوانين قطعي  -قطعي  -:  ليد كننده هاي مكالمه وجود داردعمده از تو

به عنوان مثال يك شيميدان مي تواند با قطعيت و يقين اعالم كند كه اگر اتم . هستند

اكثر قوانين . الكترون باشد آنگاه اين اتم به عنصر هليم تعلق دارد 2مورد نظر داراي 

با اين وجود در . ها مي رود ص، احتمال وقوع آنقطعي نيستند بلكه با يك درصد مشخ

بسياري از اينگونه موارد عامل عدم قطعيت از نظر آماري اهميت چنداني ندارد و از اين رو 

در رابطه با اين دو گروه . شما مي توانيد با اين قوانين بصورت قوانين جبري برخورد كنيد

» توليد كننده مكالمه«اخت سه روش اساسي براي س) يعني قطعي و عدم قطعي(عمده
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 Backwardزنجيره سازي پسرو  -  Forward Chainingاستدالل پيشرو  - : وجود دارد

Chaining  -  ارزشيابيRule-Value  توليد كننده «تفاوت بين اين سه روش به شيوه اي كه

  .توسط آن سعي مي كند به هدف خود برسد بستگي دارد» مكالمه

  

  : دهنده ي يك سيستم خبره عبارتند از اجزاي اصلي تشكيل   4-1-2

  

  :)  Knowledge Base( پايگاه دانش -1

محلي است كه دانش خبره به صورت كد گذاري شده و قابل فهم براي سيستم ذخيره مي 

 Knowledgeبه كسي كه دانش خبره را به صورت كد گذاري شده در مي آورد و وارد . شود

Base  مي كند، مهندس دانش)Knowledge Engineer (به طور كلي دانش . گفته مي شود

مانند عبارات . ذخيره مي گردد Knowledge Baseبه صورت عبارات شرطي و قواعد در 

  : زير 

  

  . اگر چراغ قرمز است آنگاه متوقف شو

هر گاه اين واقعيت وجود داشته باشد كه چراغ قرمز است ، آنگاه اين واقعيت با الگوي 

در اين صورت اين قاعده ارضا مي شود و عمل يا . بق مي شودمنط "چراغ قرمز است"

  . انجام مي گيرد "متوقف شو"اقدام اين قاعده يعني 

  

  :امكانات كسب دانش  -2

اكتساب دانش شامل تمام مراحلي است كه طي آن دانش به فرم قابل استفاده در يك 

محدوده كاربردي  اولين وظيفه مهندس دانش آشنايي با. سيستم خبره تيديل مي گردد

اين اطالعات اغلب در . موردنظر و درك مفاهيم پايه اي و فرضيه اي مي باشد

اما از آنجايي كه اين منابع دانش به . كتابها،مراجع،مستندات و امثال آن يافت مي شوند

ديگر .به مصاحبه با افراد متخصص نياز مي باشد) به روز نيستند(سرعت كهنه مي شوند 

مشاهده،مطالعات موردي،تحليل پروتكل،نقش :دانش عبارتند از  تكنيك هاي كسب

  . مي باشند... بازي،شبكه فهرست و 
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  : Inference Engine موتور استنتاج يا  -3

حتي موقعي كه قلمرو دانش را با قوانين نمايش مي دهيم باز هم يك فرد خبره بايد 

عالوه بر اين بايد .ر مي بردمشخص كند كه كدام قوانين را براي حل مساله خاصي به كا

مشخص كند كه اين قوانين را در چه رده اي به كار مي برد به طور مشابه يك سيستم 

خبره نياز خواهد داشت تا تصميم بگيرد كه چه قانوني و در چه مورد و رده اي بايد براي 

  . ارزيابي انتخاب شود

تنتاج با استفاده از قواعد براي اين كه اين كار صورت گيرد سيستم خبره يك موتور اس

و حقايق موجود در حافظه ي كاري، اقدام به  Knowledge Baseمنطق و دانش موجود در 

 Knowledgeاين عمل يا به صورت افزودن حقايق جديدي به . انجام كار خاصي مي كند

Base مي باشد يا به صورت نتيجه اي براي اعالم كردن براي كاربر يا انجام كار خاصي مي 

موتور استنتاج تعيين مي كند كه قسمت شرطي كدام قاعده توسط حقايق موجود . باشد

دو روش استنتاج، يعني روش استنتاج پيشرو و روش استنتاج پسرو به . ارضا شده است

  . عنوان استراتژي هاي حل مساله در سيستم هاي خبره بكار مي روند

استدالل مي كند تا به نتايجي برسد  روش استنتاج پيشرو از واقعيات يا حقايق شروع به

به عنوان مثال اگر شما قبل از خروج از منزل ببينيد . كه از اين واقعيات ناشي مي شوند

  ). نتيجه(، يك چتر با خود بر مي داريد )واقعيت(كه باران مي آيد 

استنتاج پسرو با روشي معكوس استدالل مي كند به اين ترتيب كه سعي دارد از فرضيه 

ي يك نتيجه ي بالقوه كه بايد ثابت شود به واقعيات يا حقايقي كه پشتيبان اين فرضيه يعن

به عنوان مثال اگر شما هواي بيرون از خانه را نديده باشيد و يك نفر با . هستند برسد

به . كفش هاي خيس و چتر وارد خانه شود، فرضيه شما اين خواهد بود كه باران آمده است

اين فرضيه، از آن فرد سوال مي كنيد كه آيا هوا باراني است؟ اگر منظور پشتيباني از 

پاسخ فرد مثبت باشد، ثابت مي شود كه فرضيه صحيح است و تبديل به يك واقعيت 

  . ياحقيقت خواهد شد

بسته به نوع طراحي سيستم، موتور استنتاج ممكن است با روش پسرو و يا پيشرو 

در مسايل تشخيصي . بستگي به نوع مساله داردانتخاب موتور استنتاج . استنتاج كند

بهتر است با روش پسرو كار كنيم در حالي كه در مسايل پيش بيني، نظارت و كنترل، بهتر 
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  . است از روش پيشرو استفاده كنيم

  

  : Explanation Facilities يا امكانات توضيح-4

اص با واقعيت خاص براي نشان دادن مراحل نتيجه گيري سيستم خبره براي يك مساله خ

اين امكانات اين فايده را دارد كه . به زبان قابل فهم براي كاربر به كار مي رود  به كاربر 

كاربر با ديدن مراحل استنتاج اطمينان بيشتري به تصميم گرفته شده توسط سيستم 

و خبره اي كه دانش او وارد پايگاه دانش شده است اطمينان حاصل خواهد  . خواهد داشت

  . د كه دانش او به صورت صحيح وارد پايگاه دانش شده استكر

  

  :واسط كاربر -5

واسط كاربر يك سيستم خبره،طبيعتاً بايد از قدرت تبادلي بااليي برخوردار باشد تا 

واسط .ساختار تبادل اطالعات به شكل گفتگوي يك متقاضي و انسان خبره صورت گيرد

ر مي سازد تا به سواالت پاسخ دهد بلكه كاربر را كاربر سيستم خبره نه تنها كاربر را قاد

مجاز مي سازد عمليات اجرايي سيستم را با پرسش در مورد توضيحات داده شده قطع 

براي مثال اگر به يك كاربر سيستم خبره پزشكي گفته شود كه بيمار منژيت دارد .نمايد

 .ده استكاربر ممكن است بخواهد بداند كه سيستم چگونه به اين نتيجه رسي

  :(Expert Systems)  هاي خبره گذري بر سيستم  4-1-2

در نگاهي . در ميان اهل فن و صاحبان انديشه تعاريف و تفاسير متنوعي دارد >استدالل<

كلي، استفاده از دليل و برهان براي رسيدن به يك نتيجه از فرضياتي منطقي با استفاده از 

هاي فلسفي  شود؛ تعريفي كه البته با ديدگاه ميهاي معين، تعريفي از استدالل تلقي  روش

با اين حال موضوع مهم و اساسي در اينجا . گرايانه از استدالل تفاوت دارد آل و گاه ايده

هاي با  ها نيست، بلكه در مورد نحوه طراحي سيستم بحث در چيستي و چرايي اين ديدگاه

با استفاده     از تصميمات منطقي اي قدرت استدالل، با هر تعريفي، براي رسيدن به مجموعه

هايي  سيستم. گيرد ها قرار مي تر دانشي است كه در اختيار آن از مفروضات يا به طور دقيق

در حقيقت به واسطه . شوند اساسا براي چنين هدفي طراحي مي) expert systems(خبره 

بودن منابع دانش ها از نظام منطق و استدالل انسان و نيز يكسان  الگوبرداري اين سيستم
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ها  تواند تصميماتي باشد كه درحوزه ها، حاصل كار يك سيستم خبره مي مورد استفاده آن

بسياري بر اين . هاي مختلف قابل استفاده، مورد اطمينان و تاثيرگذار هستند و عرصه

. اند هاي خبره بيشترين پيشرفت را در هوش مصنوعي به وجود آورده باورند كه سيستم

هاي خبره و گذري بر  خوانيد نگاهي كوتاه به تعاريف و سازوكار سيستم ادامه ميچه در آن

طبيعتاً . ها در علوم و فنون مختلف است هاي به كارگيري اين سيستم مزايا و محدوديت

هاي خبره و بحث درباره نحوه توسعه و  تر درباره سيستم تر و عملي مباحث كاربردي

 . ها خواهيم پرداخت اي است كه در آينده به آن ت جداگانهها، نيازمند مقاال سازي آن پياده

  سيستم خبره چيست؟  4-1-3

اي هستند كه  هاي كامپيوتري هاي خبره، برنامه توان گفت سيستم در يك تعريف كلي مي

در واقع اين . كنند سازي مي نحوه تفكر يك متخصص در يك زمينه خاص را شبيه

كند،  گيري مي ها تصميم ا كه يك متخصص بر اساس آناي ر افزارها، الگوهاي منطقي نرم

  . كنند گيري مي ها تصميم نمايند و سپس بر اساس آن الگوها، مانند انسان شناسايي مي

هاي  سازي آن توسط برنامه يكي از اهداف هوش مصنوعي، فهم هوش انساني با شبيه

هاي  ياري از مهارتتوان به بس را مي  " هوش"البته بديهي است كه . كامپيوتري است

رو  گيري، يادگيري و فهم زبان تعميم داد و از اين مبتني بر فهم، از جمله توانايي تصميم

  . شود اي كلي محسوب مي واژه

گيري و حل مسئله بوده است كه  بيشتر دستاوردهاي هوش مصنوعي در زمينه تصميم

هاي هوش  از برنامه به آن نوع. شوند هاي خبره را شامل مي ترين موضوع سيستم اصلي

توانند به جاي يك متخصص در يك  رسند كه مي مصنوعي كه به سطحي از خبرگي مي

اين . شود هاي خبره گفته مي يا سيستم expert systemsگيري كنند،  زمينه خاص تصميم

ها  ها انباشته از اطالعاتي است كه انسان هايي هستند كه پايگاه دانش آن ها برنامه سيستم

روي اين . گيرند ها تصميم مي گيري درباره يك موضوع خاص، براساس آن تصميمهنگام 

كنون طراحي و  اي كه تا هاي خبره يك از سيستم موضوع بايد تأكيد كرد كه هيچ

اند و تنها در يك زمينه محدود قادر به  منظوره نبوده اند، همه نويسي شده برنامه

   .گيري انسان هستند سازي فرآيند تصميم شبيه

شود،  به محدوده اطالعاتي از الگوهاي خبرگي انسان كه به يك سيستم خبره منتقل مي

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 

task domain  سيستم خبره را مشخص   اين محدوده، سطح خبرگي يك. شود گفته مي

سيستم . كه آن سيستم خبره براي چه كارهايي طراحي شده است دهد  كند و نشان مي مي

ريزي، زمانبندي، و طراحي را  تواند كارهايي چون برنامه ها يا وظايف مي taskخبره با اين 

  . در يك حيطه تعريف شده انجام دهد

يا مهندسي دانش گفته   knowledge engineeringبه روند ساخت يك سيستم خبره، 

يك مهندس دانش بايد اطمينان حاصل كند كه سيستم خبره طراحي شده، تمام . شود مي

هاي  صورت، تصميم طبيعتاً در غيراين. سئله را دارددانش مورد نياز براي حل يك م

 . سيستم خبره قابل اطمينان نخواهند بود

  : ساختار يك سيستم خبره 4-1-4

  . گيري پايگاه دانش و موتور تصميم: هر سيستم خبره از دو بخش مجزا ساخته شده است

و نيز دانش ) factual( پايگاه دانش يك سيستم خبره از هر دو نوع دانش مبتني بر حقايق 

، دانش حقيقي يا قطعي Factual knowledge. كند استفاده مي   )heuristic(غيرقطعي 

هاي مختلف به اشتراك گذاشت و تعميم  توان آن را در حيطه نوعي از دانش است كه مي

  . داد؛ چراكه درستي آن قطعي است

و بيشتر مبتني بر تر  قرار دارد كه غيرقطعي Heuristic knowledgeدر سوي ديگر، 

ها يا دانش هيورستيك يك سيستم خبره بهتر  هرچه حدس. هاي شخصي است برداشت

باشد، سطح خبرگي آن بيشتر خواهد بود و در شرايط ويژه، تصميمات بهتري اتخاذ 

  . خواهد كرد

هاي خبره اهميت زيادي دارد اين نوع دانش  در سيستم  Heuristicدانش مبتني بر ساختار 

  . د به تسريع فرآيند حل يك مسئله كمك كندتوان مي

توان در  آن است كه نمي Heuristicالبته يك مشكل عمده در ارتباط با به كارگيري دانش

به خوبي ) 1شكل (به عنوان نمونه، نمودار . حل همه مسائل از اين نوع دانش استفاده كرد

وايي با استفاده از دهد كه جلوگيري از حمل سموم خطرناك از طريق خطوط ه نشان مي

  .امكانپذير نيست Heuristicروش 
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اطالعات اين بخش از سيستم خبره از طريق مصاحبه با افراد متخصص در اين زمينه 
دهي اطالعات  زمانكننده، پس از سا مهندس دانش يا مصاحبه. شود تامين مي

ها را به قوانين قابل فهم براي  ن شده از متخصصان يا مصاحبه شوندگان، آ آوري جمع
تبديل ) production rules(موسوم به قوانين ساخت   )if-then(كامپيوتر به صورت 

  .كند مي
ه كند با استفاده از قوانين پايگاه دانش، پروس گيري سيستم خبره را قادر مي موتور تصميم

زير داشته   براي نمونه، اگر پايگاه دانش قوانيني به صورت. گيري را انجام دهد تصميم
  :باشد

  .دفتر ماهنامه شبكه در تهران قرار دارد●

  .در ايران قرار دارد مسجدسليمان●
  :تواند به قانون زير برسد سيستم خبره مي

  . دفتر ماهنامه شبكه در ايران قرار دارد ●
  

  :منطق فازي    ازاستفاده   4-1-5

هاي  هاي خبره، پيوند و ارتباط آن با ديگر شاخه موضوع مهم ديگر در ارتباط با سيستم
يا  Fuzzy Logicهاي خبره از  تر، برخي از سيستم به بيان روشن. هوش مصنوعي است

يا نادرست  )true(در منطق غيرفازي تنها دو ارزش درست . كنند منطق فازي استفاده مي
)false(  تواند چندان كامل باشد؛ چراكه فهم و پروسه  چنين منطقي نمي. جود داردو

ها در بسياري از موارد، كامال قطعي نيست و بسته به زمان و مكان آن،  گيري انسان تصميم

                                                                       

 

 1-4 شكل
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 Jan، 1930و  1920هاي  در خالل سال. تا حدودي درست يا تا حدودي نادرست است
Lukasiewicz تواند  طرح كرد كه در آن ارزش يك قانون ميفيلسوف لهستاني منطقي را م

زاده نشان داد  سپس پروفسور لطفي. يا درست و نادرست باشد 1و  0بيشتر از دو مقدار 
يعني به جاي . مطرح كرد "درجه درستي"توان به صورت  را مي Lukasiewiczكه منطق 

چقدر درست اين منطق ": بگوييم "اين منطق درست است يا نادرست؟": كه بگوييم اين
   "يا چقدر نادرست است؟

، "سنگيني"شود كه با مفاهيم مبهمي چون  از منطق فازي در مواردي استفاده مي
وزن يك ": اين پرسش را در نظر بگيريد . و از اين قبيل مواجه شويم "ارتفاع"، "سرما"

چنين سوالي يك سوال مبهم  "كيلوگرم است، آيا اين شيء سنگين است؟ 500شيء 
اگر براي  "از چه نظر سنگين؟"شود كه  شود؛ چراكه اين سوال مطرح مي مي محسوب

اگر براي حمل توسط يك اتومبيل . حمل توسط يك انسان بگوييم، بله سنگين است
مطرح شود، كمي سنگين است، ولي اگر براي حمل توسط يك هواپيما مطرح شود سنگين 

  . نيست
توان يك درجه درستي براي چنين پرسشي  يدر اينجاست كه با استفاده از منطق فازي م

يعني در چنين . در نظر گرفت و بسته به شرايط گفت كه اين شيء كمي سنگين است
  كه اين شيء سنگين نيست مواردي گفتن اين

)false(   يا سنگين است)true( پاسخ دقيقي نيست.  

  :هاي خبره  هاي سيستم مزايا و محدوديت  4-1-6

هاي  گيري ها و نيز تصميم جويي در هزينه توان صرفه ه را ميهاي خبر دستاورد سيستم

هاي خبره  استفاده از سيستم. تر ديگر عنوان كرد تر و بسياري موارد تخصصي بهتر و دقيق

  .جويي به همراه داشته باشد تواند صرفه ها مي براي شركت

از چنين  گيري توان در شرايط پيچيده، با بهره گيري نيز گاهي مي در زمينه تصميم

اي را در مدت زمان بسيار  هاي پيچيده هاي بهتري اتخاذ كرد و جنبه هايي تصميم سيستم

  .كمي مورد بررسي قرار داد كه تحليل آنها به روزها زمان نياز دارد

به عنوان نمونه، . هاي خاصي دارد هاي خبره محدوديت كارگيري سيستم از سوي ديگر، به

هايي  چنين سيستم  .ندارند >حسي<دهند، هيچ  نجام ميها نسبت به آنچه ا اين سيستم

تري تعميم دهند؛ چراكه تنها براي يك  هاي وسيع توانند خبرگي خود را به گستره نمي

ها از دانش متخصصان آن حوزه نشات  اند و پايگاه دانش آن منظور خاص طراحي شده
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  . رو محدود است گرفته و از اين

اند، در صورت  توسط دانش متخصصان تغذيه اطالعاتي شدههايي از آنجا كه  چنين سيستم

توانند شرايط جديد را به درستي تجزيه و تحليل  بيني نشده، نمي بروز برخي موارد پيش

     .نمايند

 : كاربرد سيستم هاي خبره  4-1-7

سيستم هاي خبره در زمينه هاي مختلفي از جمله صنعت،تجارت و كاربردهاي مالي مفيد 

ر واقع،زمينه هاي مختلف كاربرد سيستم خبره ،امروزه چنان گسترده است د.مي باشند

بيشترين .كه تقريباً در انجام هر تصميمي كه توسط انسان گرفته مي شود موفق هستند

  :كاربردها در ذيل برحسب وظايف طبقه بندي شده اند

  .مثال در پزشكي،مهندسي و نرم افزار تشخيص الگو: سيستم هاي تشخيص 

مثال در برنامه ريزي اتوماتيك،حركت ربات،استراتژي : هاي طراحي و زمانبندي  سيستم

  .نظامي و حتي ساعت حركت قطار

مانند .سيستم هايي هستند كه شرح مشاهدات را برعهده دارند: سيستم هاي مفسر 

  .سيستم هاي مراقبت يا سيستم هاي تشخيص گفتار

  .يا پيش بيني وضع هوا مانند پيش بيني ترافيك: سيستم هاي پيش بيني 
امروزه زمينه هاي كاربردي جديدي ايجاد شده كه به خوبي خود را با سيستم هاي خبره  

نشر دانش،سيستم هاي كمك آموزشي،ابزارهاي :اين ها عبارتند از .وفق مي دهند
  .جدول زير مثالي از كاربردهاي سيستم هاي خبره را شرح مي دهد . اينترنت،وب و غيره
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  1-4جدول 

  

 تشريح كاربرد سيستم 
تخصص سيستم 

 خبره

 VATمشاوره در 
ترجمه و توضيح داده هاي 
 .حساس را انجام مي دهد

 تفسير

DART - توسط دولت آمريكا در جنگ
خليج براي نقشه مسير انتقال سربازان 

 .و مهمات استفاده شد

 تشخيص .عمليات طراحي را انجام مي دهد

 .تشريح كاربرد سيستم
تخصص سيستم 

 خبره

XCON -  براي طراحي و شكل دادن
به سفارشات مشتريان در كامپيوترهاي 

VAX. 

 طراحي شكل دادن به اشيا طبق مدل

PROSPECTOR- يك سيستم
كشف معدن كه مي تواند محل معادن را 

 .در نواحي مختلف تخمين بزند

به چيزهايي نظير نتايج وضعيت 
 .ها و يا حوادث اشاره مي كند

 بيني پيش

FRAUDWATCH - اين سيستم در
بانك باركليز براي تشخيص كارت هاي 
 .اعتباري تقلبي استفاده مي شود

اين سيستم نمايش اكثراً براي 
نظارت و مواظبت بر عليه 
 .متجاوزان بكار مي رود

 نمايش

GUIDON- يك سيستم براي آموزش
 .مسائل و مشكالت

شناسايي دانش آموزان خاطي و 
 .آموزش آنها

 آموزش

VM- يك سيستم كه بيماران را در
بخش پرستاري نشان مي دهد و طرز 

اين .مداواي بيماران را كنترل مي كند
سيستم حالت بيمار را شرح مي دهد و 
بنابر اطالعات،هر خطري كه بيمار را 
تهديد مي كند تشخيص داده و راه 
 .درمان مفيد را پيشنهاد مي دهد

تشخيص،پيش بيني و نمايش 
 .سيستم را برعهده دارد رفتار

 كنترل

TQMSTUNE- سيستمي است كه
معايب و خرابي خاي سيستم را 

تشخيص داده،سپس روش هاي ترميم 
 .را ارائه مي كند

توليد روش هاي ترميم معايب و 
 .خرابي هاي سيستم

 تعمير

ONOCIN- يك سيستم كه به پيدا
 .كردن معايب و رفع آن كمك مي كند

رفع خرابي  توليد روش هايي براي
 .هاي سيستم

 اشكال زدايي

   

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 

  :آينده سيستم هاي خبره 4-1-8

همانطور كه در بخش قبل .آينده سيستم هاي خبره درخشان و روشن به نظر مي رسد

پيشرفت ابزارهاي .ديديم برخي از كاربردهاي جديد به صورت سطحي پيشرفت كرده اند

به تجربه كمتري نياز داشته  مهندسي دانش موجب مي شود كه ساخت سيستم هاي خبره

پيشرفت هاي سخت افزاري مانند كامپيوترهاي پنتيوم،سيستم هاي خبره را قادر .باشد

تكنولوژي .ساخته كه به عنوان يك محيط عملياتي واسط كاربر گرافيكي استفاده شوند

  .ساخت مراحل مختلف سيستم هاي خبره در حال اصالح و بهبود كيفيت مي باشد

  :يستم خبره مشهورچند س 4-1-9
توسط  1965اشاره كرد كه در سال  Dendralتوان به  هاي خبره مي از نخستين سيستم

Edward Feigenbaum وJoshun Lederberg  پژوهشگران هوش مصنوعي در دانشگاه
  . استنفورد ساخته شد

 توانست ماده مورد آزمايش مي. هاي شيميايي بود وظيفه اين برنامه كامپيوتري، تحليل
توانست با بررسي آرايش  مي Dendarl. تركيبي پيچيده از كربن، هيدروژن و نيتروژن باشد

كاركرد اين . سازي كند و اطالعات مربوط به يك ماده، ساختار مولكولي آن را شبيه
  . توانست با يك متخصص رقابت كند افزار چنان خوب بود كه مي نرم

در  1972اشاره كرد كه در سال   MYCINتوان به  هاي خبره مشهور مي از ديگر سيستم
هاي خوني با  اي بود كه كار آن تشخيص عفونت برنامه MYCIN. استنفورد طراحي شد

  . هاي او بود بررسي اطالعات به دست آمده از شرايط جسمي بيمار و نيز نتيجه آزمايش
هايي  سشاي طراحي شده بود كه در صورت نياز به اطالعات بيشتر، با پر برنامه به گونه

آيا بيمار "هايي چون  گيري بهتري انجام دهد؛ پرسش كرد تا تصميم ها را درخواست مي آن
كه آيا عفونت خوني از سوختگي  براي تشخيص اين( "اخيرا دچار سوختگي شده است؟

  . توانست نتايج آزمايش را نيز از پيش حدس بزند گاه مي(  MYCIN. نشات گرفته يا نه
هاي تنفسي و  بود كه كار آن بررسي آزمايش Centaurاين زمينه  سيستم خبره ديگر در

  . هاي ريوي بود تشخيص بيماري
هاي فضايي هستند كه براي  هاي خبره، سازمان يكي از پيشروان توسعه و كاربرد سيستم

هايي به  جويي در زمان و هزينه چنين تحليل مشاوره و نيز بررسي شرايط پيچيده و صرفه
  .اند وي آوردهها ر اين سيستم

Marshall Space Flight Center) MSFC ( يكي از مراكز وابسته به سازمان فضايي ناسا از
كند كه هدف آن تخمين كم و  افزارهاي هوشمند كار مي در زمينه توسعه نرم 1994سال 
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  . كيف تجهيزات و لوازم مورد نياز براي حمل به فضا است
اد راهكارهايي در اين زمينه از بار كاري كارمندان هاي كامپيوتري با پيشنه اين برنامه

اند  اي طراحي شده كاهند و به گونه مي  )ايستگاه فضايي بين المللي( ISSهايي چون  بخش
  .پذيرند و بسته به شرايط مختلف، قابل تعريف هستند كه مديريت
ويژه  هاي به ايجاد برنامه 2G، توسط فناوري ويژه خود موسوم به MSFCمركز فضايي 

توان  اين فناوري را مي. پردازد هاي مانيتورينگ خطاياب مي كنترل هوشمندانه و سيستم
هاي سرور مبتني بر ويندوز مورد استفاده  هاي لينوكسي و هم در سيستم هم در سيستم

  . قرار داد
هاي خبره اين است  هاي سيستم توان گفت آن است كه يكي از مزيت آنچه در نهايت مي

نند در كنار متخصصان انساني مورد استفاده قرار بگيرند كه ماحصل آن تصميمي توا كه مي
اين فناوري از ديد تجاري نيز براي . مبتني بر تخصص انساني و دقت ماشيني است

  .دهندگان آن سودآور است توسعه
هاي خبره و پشتيباني از مشتريان  هاي بسياري به فروش سيستم اكنون شركت هم

درآمد يك شركت كوچك فعال در زمينه فروش چنين . پردازند محصوالت خود مي
بازار فروش و . تواند ساالنه بالغ بر پنج تا بيست ميليون دالر باشد محصوالتي مي

 .رسد هاي خبره در سراسر جهان نيز ساالنه به صدها ميليون دالر مي پشتيباني سيستم

  :ساختار سيستم هاي خبره در كتابخانه  4-1-10

يستم هاي خبرة كتابخانه اي قابل خريد اندك است و اكثر اين سيستم تعداد س

در خالل مراحل اولية ساخت . هاي كنابخانه اي به صورت داخلي طراحي مي شدند 

. سيستم هاي خبره ، كتابدار ميبايد با مهندس سيستم همكاري نزديك داشته باشد

حمايت از سيستم  مهندس سيستن مي تواند پيشنهادهاي مفيدي را در طراحي و

پنج مرحله رادر روش شناسي   )4(و همكاران ) هيز . (هاي هوشمند ارائه كند 

  :ساخت و طراحي سيستم هاي هبره ذكر مي نمايند 

شناسايي عبارت است ار شناخت مسائل و محدوده ، و قبل از آن كه  _شناسايي

در اين .  صورت مي گيرد  ,اهداف و مقاصد ساخت سيستم هاي خبره تبيين شود

مرحله بايد منابع مشخص شوند و همچنين برآوردي از منابع براي كاركنان د رايانه 

  .صورت گيرد 
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در اين مرحله جنبه هاي اساسي پيشنهادي براي _) 5(تجسم يا مفهوم سازي 

سيستم هاي خبره مورد بحث و فحص قرار مي گيرند و سؤاالتي به قرار زير مطرح 

  :مي شوند 

  بره مورد نياز است ؟آيا سيستم خ_

آيا با استفاده از روش هاي جاري مي توان به اهداف و مقاصد سازمان دست يافت _

  ؟

  چه كساني از سيستم خبره استفاده خواهند كرد؟_

  چه كساني سيستم را آموزش خواهند داد ؟_

  فايده استفاده از سيستم خبره چه مقدار خواهد بود ؟/ هزينه _

در اين زمان . مرحلةبين تجسم و اجرا مي باشد , مرحله اين _) 6(رسمي كردن .3

و زبان برنامه , وسائل و تجهيزات ,است كه تصميم گرفته ميشود چه راهبردها 

در اين مرحله مهندس سيستم مي تواند نظرات . نويسي مورد استفاده قرار گيرد 

  . ارزشمندي ارائه كند

تا چه حد به نيازهاي كاربر  اين مرحله مشخص مس كند كه سيستم خبره _اجرا.4

ارزيابي باز خورد استفاده كاربران از سيستم در تصحيح سيستم . پاسخ مي دهد 

كاربران به كتابدار و مهندس سيستن خواهند گفت كه روش . بسيار با اهميت است 

دستگاه ) 7(هاي اعمال شده تا چه حد كاربرد دارند و تا چه اندازه واسط ارتباطي 

  . مي باشد  راحت و مؤثر

در مرحلة ارزيابي ،كتابدار و مهندس سيستم به سؤاالتي همچون چه _ارزيابي .5

صحيح بوده ، پاسخ مي گويند و آن ها را مورد ارزيابي   چيزي خطا و چه چيزي

بايد به يادداشت كه سيستم خبره باكار آمد بدتر از آن است كه . قرار مي دهند 

بهتر است ارزيابي به صورت منظم . اشيم هيچگونه سيستم خبره اي نداشته ب

صورت گيرد تا مشخص شود كه آيا نياز هاي كاربران محقق شده است يا خير؟ در 

اين زمينه بايد كتابدار و متخصص سيستم به استانداردها نيز توجه هاص مبذول 

  . دارند

در شكل زير مثالي از يك سيستم خبره كه به شكل سلسله مراتبي طراحي شده 

  :ن داده مي شودنشا

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 

  
  

  2-4شكل

  

ديگر الزم نيست كه انسان به طراحي , در حال حاضر با پيشرفت علوم و فن آوري 

نرم افزار بپردازد زيرا نرم افزارهايي در بازار موجود است كه به اين نياز ها پاسخ مي 

براي نرم افزار شل . اشاره كرد ) 8)(شل(از جمله اين نرم افزارها مي توان به . گويند 

ايجاد نوع بخصوصي از سيستم هاي خبره طراحي شده و براي قوانين متعددي 

نوع نرم افزار شل  5در حال حاضر .كس باشد)پس_اگر (استوار است كه اساس آن 

براي سيستم هاي خبره موجود و قابل نصب برروي رايانه هاي شخصي مي 

از جملة اين نرم   )11)(نالج پرو (و   )10)(گورو(,)9)(تايني آنشتاين .(باشد

  . افزارها هستند 

  :كاربرد سيستم هاي خبره در كتابخانه ها   4-1-11

كاربرد سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي در امور كتابخانه هنوز در مراحل اوليه 

چند پروژه در زمينه هاي كتابداري و خدمات اطالع رساني به مراجعان تحت . است 

ينه خوش بيني زيادي مبني بر به كارگيري سيستم بررسي قرار گرفته و در اين زم

مشكل اساسي . هاي خبره در اكثر حوزه هاي كتابداري و اطالع رساني وجود دارد 

سيستم هبره "مثال ) 12.(است ) پايگاه دانش (كه در حال حاضر وجود دارد ايجاد 

قادر  اما اين سيستم, را مي توان براي حوزة بخصوص از خدمات مرجع ايجاد نمود 

به وجود آورد كه در برگيرندة كلية فعاليت هاي بخش مرجع ) پايگاه دانش (نيست 

  . باشد 
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در اينجا اين سؤال مطرح است كه چه داليلي براي به كارگيري سيستم هاي خبره 

دركتابخانه وجود دارد ؟ آيا اين سيستم ها كار روزانة كتابداران را بهبود مي بخشند 

سيستم خبره مي تواند به كتابدار در شناخت و بهبود كارايي يك ,؟به عنوان مثال 

جستجو در پايگاه هاي پيوسته و خدمات دادن به , اموري چون خدمات فني 

اگر يك سيستم خبره خوب برنامه ريزي شده باشد . مراجعان بيش تر ياري رساند 

سان سر اين سيستم اشتباهاتي را كه گاهي از ان. باعث افزايش كيفيت خواهد شد 

مي زند مرتكب نخواهد شد و مي تواند در فراهم آوري اطالعات تكراري سودمند 

حوزه هايي كه سيستم خبره مي تواند در آن فعاليت كند عبارت اند از . باشد 

  .مديريت و مرجع, نمايه سازي , جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي , فهرستنويسي:

  :فهرستنويسي  4-1-12

ويسي بر اساس قوانين بسياري طراحي شده ،سيستم خبره در از آنجا كه فهرستن

  . اين زمينه سازگاري زيادي دارد 

معتقد است كه بهتر ين استفاده كه مي توان از سيستم خبره در ) 13)(فنلي(

كتابخانه كنگره آمريكا نمود ،بهبود وضع مشاوره در زمينه فهرست توصيفي و 

  . تحليلي است 

يكي از مشكل ترين امور فهرستنويسي بوده و همواره ) 14(كار بر روي فروست ها 

سيستم . مشكل زا است ،فروست ها داراي قئانين متعدد و پيچيده اي هستند 

با جا به  "معموال. خبره در اين حوزه مي تواند كمك هاي شايان توجهي بنمايد

ز سيستم جايي كارمندان ،اطالعات آن ها نيز با آنان مي رود ،در صورت استفاده ا 

كتابداران همئاره در آرزوي استفاده از . خبره مي توان اين نقيصه را بر طرف نمود 

 (AACR2)سيستمي بوده اند كه به آن ها در به كارگيري قدانين آنگلو آمريكن 

كمك كند ،اما اين موضوع به دليل پيچيدگي هاي قوانين مزبور با مشكالتي مواجه 

كه براي فهرستنويسي ) 15)(امي سين (نرم افزار  در زير نمونه اي از:بوده است 

  :توصيفي به كار برده شده آورده مي شود

  اگر

  سند داراي نويسنده مشخصي نيست ، -    

  نيست ،) سازمان مسئول (سند داراي تنالگان   -  
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  سند داراي ويراسدار يا گروه ويراسداران نيست ،  -  

  ه است ، سند اثري داراي نويسنده اي ناشناخت -  

     :پس 

  . است ) عنوان (, قطعي است كه سر شناسة سند 

  

  :جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي  4-1-13

يك . سيستم خبره مي نواند جستجو در پايگاه هاي پيوسته را بهبود بخشد 

  : سيستم خبره مي تواند به استفاده كننده از كتابخانه در زمينه هاي زير كمك كند 

  جوي كاربر ؛ مشخص كردن جست

  شناسايي پايگاه هاي اطالعاتي بالقوه ؛ 

  شناسايي عناصر مفهومي در جستجو ؛

بيان ساخت مفهومي ئر زمينه هاي انتخاب پايگاه ، كايد واژه ها ، توصيفگر ها و 

  منطق بولي ؛ 

  دستيابي به پايگاه اطالعاتي با استفاده از توافقنامه هاي ارتباطي ؛

  ورود به منطق جستجو ؛

  تحليل نتايج جستجو ؛

  اصالح راهبرد جستجو ؛

  وسيع تر كردن جستجو ؛

  محدود كردن جستجو ؛

  . پايان دادن به جستجو و گذاشتن نتايج در اختيار كاربر 

بايد اذعان داشت كه سيستم مطلوب ، سيستمي است كه بتواند در هر زمان 

ر اختيار كاربر پاسخگوي استفاده كننده باشد و توضيحي در هد فرايند جستجو د

يك سيستم خبره مطلوب را كه آسان   )16)(ميگو و اسميت (به عقيدة . قرار دهد 

سيستمي است كه به تمامي منابع در يك كتابخانه يا مركز ... و كاربر پسند باشد 

اطالع رساني دسترسي دارد؛ به عبارت ديكر به فهرست پيوسته ،اسناد و مدارك در 

ين كتابخانه اي ، به پايگاه هاي معيني از برگه هاي مستند حال گردش ،نظام امانت ب

  . مؤلف كتابخانه كنگره ، و به كتاب هاي زير چاپ با متن كامل دسترسي داشته باشد
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همچنين اين سيستم قادر است به دسته اي از پايگاه هاي اطالعاتي تجاري ، با اين 

ات عبور آن ها دسترسي توان كه به طور خودكار به پايگاه هاي اطالعاتي و كلم

  . داشته باشد ،وصل شود

  

  :نمايه سازي  4-1-14

تا كنون متخصصان . نمايه سازي خود كار اسناد و مدارك مدتها مطرح بوده است 

موفق شده اند به شكل هوشمند به خودكار كردن اسناد و مدارك مبادرت ورزند و 

. خبره صورت گرفته است در اين زمينه تالش هاي زيادي با استفادهاز سيستمهاي 

به طور مثال استفاده از سيستم خبره در نمايه سازي اسناد و مدارك پزشكي 

  .را مي توان نام برد كه چندان موفق نبوده است ) كتابخانة ملي پزشكي آمريكا (

اما تالش هايبسياري در زمينة استفاده از اين سيستم در نمايه سازي نشريات 

يستم مي تواند در موارد زير سود مند باشد و نمايه ساز اين س. صورت گرفته است 

  :را در نمايه سازي كمك كند

  شناسايي مفاهيم مورد بحث در مقاالت نشريات ؛

  ترجمة مفاهيم به شگل شفاهي و كالمي ؛

  ترجمة اشكال شفاهي و كالمي به توصيفگري موضوعي و زيربخش هاي آن ها ؛

  .توصيفگرهاي موضوعي به كار بردن قوانين مناسب در تعيين

  :مديريت  4-1-15

تعدادي از سيستم هاي خبره براي اهداف مديريت در كتابداري د اطالع رساني 

در صورتي كه مديران از اين سيستم ها بيش تر . مئرد استفاده قرار گرفته اند 

استفاده كنند،نياز به اين نرم افزارها بيش تر خواهد شد و در نتيجه رشد روزافزاني 

  .ا در اين سيستم ها در آينده شاهد خواهيم بود ر

حوزه هايي كه مديريت اطالع رساني مي تواند از اين سيستم استفاده كند عبارت 

  :اند از 

  برنامه ريزي براي نيروي انساني و استخدام افراد؛

  توسعه مجموعه ها ؛

  ساخت و طراحي ساختمان هاي جديد ؛
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  بهره گيري مناسب باز فضاي موجود؛

  سابداري و حسابرسي و بودجه بندي ؛ح

  .برنامه ريزي راهبردي 

  

  :مرجع  4-1-16

در نظر اول ، انسان ممكن است به اين مسئله بينديشد كه مي توان سيستم هاي 

تحقيق اين امر در آينده نزديك محال است و . خبره با جايگزين بخش مرجع كرد 

گزين كتابداران مرجع نمود و به نظر مي رسد كه هيچگاه نمي توان ماشين را جاي

تعامل بين كتابدار مرجع و استفاده كننده متضمن مسائل نامترقبه و غير قابل پيش 

بيني بسيار است ؛با اين حال سيستم هاي خبره و محصوالت ديگر هوش مصنوعي 

در كتابداري به طور روزافزوني مورد استفاده قرار مي گيرند و امروزه جزء جدايي 

  . امود واقع شده اند ناپذير اين 

  :براي استفاده از سيستم هاي خبره د ربخش مرجع مزايايي را بر مي شمرند 

زماني كه كتابدار مرجع حضور ندارد يا زماني كه بخش مرجع باز نيست يا كتابدار 

مرجع كار زيادي دارد ،سيستم هاي خبره مي توانند به مراجعان و استفاده كنندگان 

  . كنند درامور مشاوره كمك 

با استفاده از سيستم خبره مي توان خدمات مرجع را نه فقط در ميز مرجع بلكه در 

  .سراسر كتابخانه به خدمت گرفت 

سيستم هاي خبره مي توانند د رآموزش استفاده كننده براي خدمات مرجع مورد 

استفاده واقع شدند با امور تكراري و خسته كننده را از سر راه كتابدار مرجع بر 

  .دارند 

كتابدار مرجع ،مرجع اطالعات معتنابهي از مجموعه كتابخانه ،مراجعان به بخش 

مرجع ، سازمان هايي كه مشغول به كار هستند ،امئر مربوط به پژوهش و منابع 

سيستم هاي خبره مي توانند اين اطالعات را در .قديمي و جديد مرجع مي باشد 

رجع به جايي ديگر منتقل مي شود يا خود ذخيره نمايند و زماني كه كتابدار م

  .استعفا مي دهد ، در اختيار ديگران قرار دهند
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سيستم هاي خريه در ساعاتي كه بخش مرجع شلوغ است مي توانند به تعداد 

  .زيادي از مراجعان سرويس دهند و رضايت بيش تر آن ها را فراهم سازند 

  چرا سيستم هاي خبره اين قدر معروف شده اند ؟

ايد به سيستم هاي خبره به عنوان دارويي كه همة بيماري ها را شفا مي دهد ما نب

سيستم هاي خبرةكنوني داراي محدوديت ها و موانع جدي هستند كه . بنگريم 

همچنين در اصطالحات و . است )پايگاه دانش (مهم ترين ِآن ها ،ميزان و حد 

  .ت زيادي هستند مفاهيمي كه به يكديگر نزديك و متقارن همتند دچار مشكال

با اين حال،بعضي از داليلي را كه سيستم هاي خبره با چنين اقبالي در سطح بين 

  :المللي مواجه شده اند مي توان به قرار زير برشمرد 

باپيشرفت هايي كه صورت گرفته ،سيستم هاي خبره توانسته اند در سطوح 

پردازش دانش و (ه عملياتي دانش ،يعني از داده پردازي و پردازش اطالعات ب

  .،تحوالتي به وجود آورند )مديريت 

در مقياس محدود و در اموري كه وابسته به كامپيوتر و هوش مصنوعي مي باشد 

از طرفي اين سيستم ها با . ،عملكرد اين سيستم ها بهتر از انسان بوده است 

ي مشكالت جدي مواجه هستند ؛به عنوان مثال يك كودك به راحتي مي تواند قلم

را از زمين بر دارد ، اما اين عمل براي روبوت ها و وسايل مكانيكي مستلزم نوشتن 

  .برنامه هايي بسيار پيچيده و مسئله زا است 

در ديناي تجارت ،سيستم هاي خبره به عنوان وسايلي كه براي سازمان ها و شركت 

يك شركت  موفقيت در. ها ،در آمدزا و با صرفه هستند ، بسيار اهميت يافته اند 

اين افراد ممكن است . مستلزم سرمايه گذاري بر روي منابع انساني ماهر مي باشد 

بعد از آموزش ،براي يافتن شغلي بهتر ، آن شركت يا سازمان را ترك كنندو در عين 

حال با اين كار خود بسياري از تجارب و دانش خود با كه در طي زمان خدمت و 

سيستم هاي خبره مي توانند حافظ اين . د ببرندآموزش به دست آورده اند با خو

اين مسئله باعث شده كه سرمايه گذاري هاي كالن . اطالعات و اندوخته ها باشند 

به هر حال تا . براي سيستم هاي خبره ،هوش مصنوعي و غيره صورت پذيرد 

  .تحقيق نياز هاي انسان توسط سيستم هاي خبره راه بسيار دشواري باقي است 
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  :يك در هوش مصنوعيروبات

  روباتيك چيست ؟ 4-2-1

. هاستربات ، ساخت و اصول كلي و كاربردطراحي مرتبط با فن آوري مطالعه علم روباتيك،

  .هاي قابل برنامه ريزي، با كاربردهاي عمومي مي باشدماشين م و فن آوريروباتيك عل

 

كه تقريباً  برخالف تصور افسانه اي عمومي از رباتها به عنوان ماشينهاي سيار انسان نما

مكانهاي ثابتي در كارخانه  قابليت انجام هر كاري را دارند، بيشتر دستگاههاي روباتيك در

كامپيوتر، اعمال قابليت انعطاف، ولي  ها بسته شده اند و در فرايند ساخت با كمك

حداقل شامل يك كامپيوتر براي نظارت بر  محدودي را انجام مي دهند چنين دستگاهي

عالوه براين، ممكن . دهنده عمل مورد نظر، مي باشد دهاي و اسباب انجاماعمال و عملكر

جانبي يا ابزاري را كه فرمان داشته باشد بعضي از رباتها،  است حسگرها و تجهيزات

نسبتاً ساده اي هستند كه كارهاي اختصاصي مانند جوشكاري و يا  ماشينهاي مكانيكي

ستم هاي پيچيده تر كه بطور همزمان چند كه ساير سي. انجام مي دهند رنگ افشاني را

مي دهند، از دستگاههاي حسي، براي جمع آوري اطالعات مورد نياز براي  كار انجام

 حسگرهاي يك ربات ممكن است بازخورد حسي ارائه دهند،. كارشان نياز دارند كنترل

ربات . دهند طوريكه بتوانند اجسام را برداشته و بدون آسيب زدن، در جاي مناسب قرار

شده را تشخيص  ، كه عيوب كاالهاي ساخته.ديگري ممكن است داراي نوعي ديد باشد

الكترونيكي، پس از مكان يابي  بعضي از رباتهاي مورد استفاده در ساخت مدارهاي. دهد

توانند اجزا بسيار كوچك را در جاي  ديداري عالمتهاي تثبيت مكان بر روي برد، مي

سيار، براي رساندن نامه در ساختمانهاي  ين شكل رباهايساده تر. مناسب قرار دهند

در ساخت، دنبال كردن مسير يك كابل قرار گرفته  اداري يا جمع آوري و رساندن قطعات

شده كه هرگاه حسگرهايشان در مسير، يا فردي را پيدا  در زير خاك يا يك مسير رنگ

اي نامعين تر مانند معادن رباتهاي بسيار پيچيده تر رد محيط ه .كنند متوقف مي شوند

  .شود استفاده مي

اي كه شما به آنها  بسته به نوع برنامه.روباتها همانند كامپيوترها قابليت برنامه ريزي دارند

دانشگاهي نيز تحت عنوان  رشته.كارها وحركات مختلفي را انجام مي دهند.مي دهيد

ت ، فيدبكها،پردازش اطالعات مدارا كه به مسايلي از قبيل سنسورها،.روباتيك وجود دارد
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انواع مختلفي دارند از قبيل روباتهاي شمشير  روباتها.وبست وتوسعه روباتها مي پردازد

  باز، دنبال كننده خط،كشتي گير،

فوتباليست،و روباتهاي خيلي ريز تحت عنوان ميكرو روباتها،روباتهاي پرنده وغيره نيز 

  .وجود دارند

آنها عاجز يا  سخت ودشواري كه بعضي مواقع انسانها از انجامروباتها براي انجام كارهاي 

نيروگاهاي هسته اي وجود  مثل روباتهايي كه در.انجام آنها براي انسان خطرناك هستند

  .،استفاده مي شوند.دارند

 و (microprocessors)ميكرو پروسسرها ، توسط.كاري كه روباتها انجام ميدهند

با تسلط در برنامه نويسي اين دو مي .رل مي شودكنت (microcontroller)هاميكروكنترلر

  .توانيد دقيقا همان كاري را كه انتظار داريد روبات انجام دهد

اعمالي شبيه  ،آنها قادرند.نيز ساخته شده اند(human robotic) روباتهايي شبيه انسان

بعضي .احساسات نيز هستند حتي بعضي از آنها همانند انسان داراي.انسان را انجام دهند

يا بازويي هستند كه توسط ميكرو  آنها داراي چرخ.از آنها شكلهاي خيلي ساده اي دارند

در واقع ميكروكنترلر يا ميكرو پروسسر به .شوند كنترلرها يا ميكرو پرسسرها كنترل مي

برخي از روباتها مانند انسانها وجانوران خون گرم .كار مي كند مانند مغز انسان در روبات

رويارويي با حوادث ومثايل مختلف به صورت هوشمند از خود واكنش نشان  و در برخورد

  .يك نمونه از اين روباتها روبات مامور است.دهند مي

مي دهند  برخي روباتها نيز يكسري كارها را به صورت تكراري با سرعت ودقت باال انجام

گونه روبات  اين.مثل روبات هايي كه در كارخانه هاي خودرو سازي استفاده مي شوند

دقتي باالتر از انسان  كارهايي از قبيل جوش دادن بدنه ماشين ، رنگ كردن ماشين را با

  .بدون خستگي و وقفه انجام مي دهند

 

 : ويژگيهاي يك روبات 4-2-2

  يك روبات داراي سه مشخصه زير است

  داري حركت وپويايي است-1

  ف را داردقابليت برنامه ريزي جهت انجام كارهاي مختل-2

  .قابليت انجام وظايفش را به صورت خودكار دارد.بعد از اينكه برنامه ريزي شد-3
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حتي بعضي .بگيرند ممكن است روزي فرا برسد كه روباتها جاي انسانها را در انجام كارها

مقابل خطرات احتمالي  از آنها ممكن است به صورت محافظ شخصي از جان انسانهادر

  .حفاظت كنند

 

 : آناتومي اندام روباتهاي شبيه انسان  4-2-3

كه از .كنند شكلي از رباتهاي دو پارا درست.دانشمندان تصميم گرفتند 1950در سال 

كه .بازو دو پا هستند اين گونه روباتها متشكل از دو.لحاظ فيزيكي شبيه انسان باشند

راست وچپ ربات قرار گرفته  و پاها به صورت متقارن وشبيه بدن انسان در سمتدستها 

آنها .ابتدا آناتومي بدن خود را مي شناختند براي انجام چنين كاري آنها مي بايست در.اند

،تا اينكه امروزه قادرند انواع .ميليونها سال تكامل يافته اند معتقد بودن كه انسانها طي

آنها .كنيد اگر از مردم راجع به روباتهاي شبيه انسان سوال.انجام دهندكارها را  مختلفي از

توانيد با استفاده از كاغذهاي  شما نيز مي.در اولين وهله به ياد فيلم پليس آهني مي افتند

   .زير درست كنيد استوانه اي و تك هاي چوب وچسب شكلي مانند

 

 3-4شكل
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 : حركت در روبات 4-2-4

توانيد  مي.هنگاميكه شما راجع به مطلبي فكر مي كنيد و براي آن دنبال پاسخ مي گرديد

مانند ما مي توانند در  ،و.به حيواناتي كه اطراف ما هستند.جواب خود را در طبيعت بگيريد

مفاصلي كه در .فيل توجه كنيد به طور مثال به حركت.دقت كنيد.چهار جهت حركت كنند

  عقب،جلو، چپ و راست مي شوند سبب حركت پاها به سمت.پاها وجود دارند

بنابراين .ميكند هنگامكه اين حيوان حركت مي كند وزن خود را بر روي پا هايش تقسيم

در روباتها نيز همين .نيافتد و بر روي زميناين امكان را دارد كه تعادلش را حفظ كند 

واين .قرار بگيرد روبات متوقف مي شود مسئله وجود دارد اگر يكي از پاهاي آن در هوا

پا  6اين موجود .به حركت مورجه ها دقت كنيد.بيافتد امكان وجود دارد بر روي زمين

ديگرش را در سمت جلو سه پايش را به سمت جلو وسه پاي  در هنگام حركت به. دارد

دو پا از يك طرف ويك پا از طرف ديگرهمواره .عقب فشار ميدهد  همان موقعيت به سمت

  .واين كار سبب حركت مورچه به سمت جلو مي شود. انجام مي دهند كار مشتركي را

توانند تعادل  حشرات بدليل داشتن پاهاي بيشتر وفرم پاها راحتر از حيوانات چهار پا مي

بيشتر از روباتهايي شبيه  بهمين دليل رباتهاي شبيه حشرات.حفظ كنند خود را در حركت

  .سگ و گربه ساخته شده اند

 
 

  

  4-4شكل 
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 : (lego robot)لگو روبات  4-2-5

آشنا  ،كه با لگو ها ونحوه اسمبل كردن آنها.براي شروع به ساخت روبات بهتر است 

روباتهايي كه  بسياري از.بات به شما مي دهندلگوها ايده هاي خوبي در ساخت رو.شويد

شما مي توانيد بدنه .هستند بلكه آنها لگو.حشره،حيوان،انسان نيستند.ساخته شده اند

  .الكترونيك را در آن جا سازي كنيد و مدارات.روبات خود را بوسيله لگوها بسازيد

داراي  خ جلوييدو چر.بيشتر ماشينهايي كه وجود دارند از چهار چرخ تشكيل شده اند

 ،وتنها.،و دو چرخ عقبي در جاي خود ثابت هستند.چرخش زاويه اي هستند

 در.ميچرخند،حركت به سمت راست،جلو و عقب را چرخهاي جلويي تعيين مي كنند

لگو  از اين موارد در ساخت.برخي از ماشينها هر چهار چرخ داراي اين وضعيت هستند

دور كنترل مي  رخي از ماشينهاي پيشرفته از راهب.روباتها شبيه ماشين استفاده مي شود

  .روباتها بست وتوسعه داد كه اين مسئله را براحتي مي توان در (remote control)شوند

محور  براي ساخت يك لگو ماشين احتياج به چهار چرخ پالستيكي و دو ميله تحت عنوان

بازي پيدا  ن اسبابشايد بتوانيد اين قطعات را براحتي در يك ماشي.احتياج داريد

در اين .مي كنند برخي از طراحان روبات به جاي چهار چرخ از سه چرخ استفاده.كنيد

يك چرخ داراي حركت  حالت عموما دو چرخ ثابت وتنها در جاي خود مي چرخند و تنها

دوچرخ داراي حركت آزاد زاويه  در اين حالت هر.نوع دو چرخ آن نيز وجود دارد.آزاد است

  .اي هستند

هر  در. براي حل مشكل تعادل روباتها در هنگام چرخش از چهار چرخ استفاده مي شود

پالستيكي بهم  كه چرخهاي در هر سمت بوسيله تسمه يا نواري.طرف دوچرخ وجود دارد

   .متصل مي شوند

.  

  5-4شكل 
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 6- 4شكل

 : شبكه هاي عصبي

 :چكيده 1- 4-3

انسانها شده اند و بسياري از  در عصر حاضر در بسياري از موارد ماشين ها جايگزين

انجام مي گرفت امروزه توسط ماشين ها  هاي فيزيكي كه در گذشته توسط انسانهاكار

در ذخيره، بازيابي اطالعات و اتوماسيون اداري  اگرچه قدرت كامپيوترها. صورت مي گيرد 

اما همچنان مواردي وجود دارد كه انسان ناچار است خودش  غير قابل انكار است،..... ،

ه طور كلي ، موارد مرتبط با ماشين شامل سيستم هايي است كه اما ب .كارها را انجام دهد

 علت ارتباطات پيچيده بين اجزا، مغز انسان از درك رياضي اين ارتباطات قاصر در آن به

آزمايش نتيجه  مغز انسان به مرور زمان با مشاهده توالي رفتارهاي سيستم و گاه. است 

حدي مي تواند عادتهاي  ه دست مي آيد تااي كه بر اثر دستكاري يكي از اجزاي سيستم ب

مشاهده مثالهاي متنوع از سيستم ، به  اين روند يادگيري بر اثر. سيستم را شناسايي كند 

هايي مغز قادر به تجزيه و تحليل داخلي  سيستم در چنين. كسب تجربه منجر مي شود

را تخمين مي  رفتارهاي خارجي، عملكرد داخلي سيستم سيستم نيست و تنها با توجه به

  .پيش بيني مي كند زند و عكس العملهاي آن را

گيري ، از  چگونگي اداره حجم انبوه اطالعات و استفاده موثر از آنها در بهبود تصميم

در زمينه علوم  يكي از مسائل مهم تحقيقاتي. موضوعات بحث برانگيز در عصرحاضر است

براي تجزيه و تحليل  مغز انسان كامپيوتر، پياده سازي مدلي شبيه به سيستم داخلي
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هاي عصبي يكي از  در اين راستا شبكه.سيستم هاي مختلف بر اساس تجربه است 

متعددي از رشته هاي  هاي تحقيق در دوران معاصر هستند كه افراد پوياترين حوزه

هاي عصبي و الگوريتم هاي  شبكه استفاده از.گوناگون علمي را به خود جلب كرده است 

در اين . بيش از بيش رواج يافته است  ر حل مسائل پيچيده كاربردي اين روزهاژنتيك د

عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك، ارتباط وسهم آن  مقاله پس از معرفي اجمالي شبكه هاي

 . تجارت وكسب وكار مورد بررسي قرارگرفته است ها در تصميم گيري در حوزه

 :مقدمه 4-3-2

مصنوعي و ابزارهاي مدل سازي در حوزه كسب و كار  هوش توجه به كاربرد تكنيك هاي

در اين راستا سيستم هاي خبره جايگاه ويژه اي . حال افزايش است به طور فزاينده اي در

 در چند دهه گذشته دو عنوان شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك از .يافته اند

اين دو به  . د جلب كرده اندموضوعاتي بوده اند كه توجه بسياري از دانشگاهيان را به خو

روش هاي سنتي  عنوان ابزاري نيرومند در حل مسائلي كه ديگر توسط متدلوژي ها و

اين روزها استفاده . اند گذشته قابل حل نبودند، شناخته شده و مورد استفاده قرارگرفته

گيري ها جايي كه كاربرد آنها در تصميم  از آنها به زندگي اجتماعي ما نيز تسري يافته تا

شواهدي را مبتني برامكان استفاده اخالقي از شبكه  اين مقاله. نقش حياتي يافته است 

ژنتيك كه به منجر به تصميم گيريهاي موفقيت آميز در  هاي عصبي و الگوريتم ها ي

براي اين منظور الزم است . با كسب و كار مي شود ارائه مي كند  ارتباط با مسائل مرتبط

 ي اي در رابطه با تالشهاي ديگر محققان در قالب ادبيات موضوع صورتتطبيق كه بررسي

شبكه هاي  به همين دليل ، در تحقيق ما بر نقش محققان عملياتي در حوزه كاربرد. گيرد 

چنين پايگاهي  همچنين در كنار ايجاد. عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك تأكيد شده است 

  : پاسخ داده شده است براي محققان ، به سواالت اساسي زير نيز

آيا كاربردهاي سيستم هاي مبتني بر هوش مصنوعي مي تواند از فرايندهاي تصميم  1-

  گيري شركت شما پشتيباني كند ؟

 آيا اسناد وداليل و مدارك معتبري براي اثبات اين ادعا وجود دارد ؟ 2-

كاربرد و تعميم نيز  آيا اينها تنها يك تئوري و ايده دانشگاهي است يا داراي قابليت 3-

  هست؟
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سيستم هاي خبره  به عبارت ديگر ، با درنظر گرفتن مطالعات مشابه در رابطه با استفاده از

فرصتي جهت بحث مقايسه  در كسب و كار، نويسندگان و محققان در آرزوي دستيابي به

 يكي از) .  2003پساراس  متاكسيوس و(اي در باره اين سه متدلوژي هوشمند هستند 

) 2001(گرفته توسط اليبوتز  برانگيزترين تحقيقات ، بررسي صورت مهم ترين و بحث

 .مطرح شد» كاربرد آنها سيستمهاي خبره و«است كه نتيجه آن تحت عنوان 

هاي عصبي و  در ابتدا مروري بر پايه و اساس شبكه:  ساختار اين مقاله به صورت زير است

كاربرد شبكه هاي  س به بازنگري جامعي برالگوريتم هاي ژنتيك خواهيم داشت و سپ

پرداخت و نهايتا آن را با  عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در حوزه كسب و كار خواهيم

  . به پايان خواهيم رساند نتايج و پيشنهاداتي براي تحقيقات كاربردي آينده

 : فناوري شبكه عصبي 4-3-3

روش سيستم هاي عصبي يك تكنيك پردازش اطالعات مبتني بر  شبكه هاي عصبي

مفهوم بنيادي شبكه هاي عصبي ، ساختار . و پردازش اطالعات است بيولوژيكي مانند مغز

مرتبط با )  نورون(اطالعات است كه از تعداد زيادي واحدهاي پردازشي  سيستم پردازش

سلول عصبي بيولوژيكي يا نورون، واحد سازنده سيستم .  تشكيل شده اند شبكه ها

 : يك نورون ازبخشهاي اصلي زير تشكيل شده است. سان استان عصبي در

  .بدنه سلولي كه هسته در آن است و ساير قسمتهاي سلولي از آن منشأ گرفته است -1

  هسته-2

  .آكسون كه وظيفه آن انتقال اطالعات از سلول عصبي است -3

  ي استدندريت كه وظيفه آن انتقال اطالعات از سلول هاي ديگر به سلول عصب -4

 هاي مورد استفاده انسان در يادگيري از طريق يك سيستم شبكه عصبي از تكنيك

نورون وروديهاي  هر) .  1994هايكين ،(كند  استناد به مثالهايي از حل مسائل استفاده مي

اگر در يك لحظه تعداد  . متعددي را پذيراست كه با يكديگر به طريقي جمع مي شوند

در غير . شده و آتش مي كند  حد كفايت برسد نرون نيز فعال ورودي هاي فعال نرون به

فعاليت هر نورون از مجموعه .مي ماند  صورت نورون به صورت غير فعال و آرام باقي اين

وظيفه خروجي براي محاسبه خروجيهايش تشكيل  اي از يك يا چند ورودي ، عمليات و

وروديها و به دنبال آن به مبتني بر جمع كردن  عملكرد اساسي اين مدل. شده است 
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وروديهاي نورون از طريق دندريت ها كه به خروجي  . وجود آمدن يك خروجي است

بدنه سلولي كليه اين . سيناپس متصل شده اند وارد مي شوند  نورون هاي ديگر از طريق

 دريافت مي كند و چنانچه جمع اين مقاديراز مقداري كه به آن آستانه گفته مي وروديها را

خروجي  ود بيشتر شود در اصطالح بر انگيخته شده يا آتش مي كند و درغير اين صورتش

تعريف مي  1مدل پايه اي نورون به صورت شكل . نورون روشن يا خاموش خواهد شد

  . گردد

 7-4شكل 

طبقه بندي داده ها و تشخيص  امروزه شبكه هاي عصبي در كاربردهاي مختلفي از قبيل

مسائلي مانند تشخيص خط و شناسايي گفتار  يادگيري كه خود شامل الگو از طريق فرايند

به مثابه سيستم هاي بيولوژيكي ، آموزش شامل . وپردازش تصوير است به كار مي روند

،  به عبارت ديگر. كه درهر نورون وجود دارند است ها تنظيم پيوندهاي بين سيناپس

كه به هر واحد پردازش » وزن«نام  ارزشهاي عددي به اطالعات آموخته شده به شكل

به طور كلي ، شبكه هاي عصبي مي .، ذخيره مي شوند  شود شبكه اختصاص داده مي

  : توانند بين

انتقال  روشهاي اتصال نورون ها، انواع روشهاي ويژه محاسبه عمليات نورون ها، روش

است، تمايز يادگيري  الگوي عمليات از خالل شبكه و روشهاي يادگيري آنها كه شامل نرخ

مي توان بين شبكه هاي اليه دار و  با در نظر گرفتن ارتباطات بين نورون ها ،. قائل شوند 

دار گروهي ازنورون ها هستند كه در اليه هايي  شبكه هاي اليه. بدون اليه تمايز قايل شد 

 يك يا - كه تنها پيوند خارجي دارند  -ورودي و خروجي  مجتمع گرديده اند كه بين اليه

داده هاي ورودي از اليه ورودي به وسيله اليه هاي پنهان . دارد  چند اليه پنهان وجود

سيگنالها ي جاري در شبكه هاي اليه دار . شوند  به اليه خروجي منتقل مي ( اليه مياني(

 سمت جلو حركت مي كنند كه در اصطالح فني به آنها پيش خور گفته مي شود در به

تقسيمات  اليه داراي گره هاي اضافي بازخور هستند كه ازحالي كه شبكه هاي بدون 

  . درست اليه ها جلوگيري مي كنند
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شبكه است كه  ها و نورون ها تعيين كننده معماري ساختار پيوندها و تماسها و تعداد اليه

نمايش  2كه در شكل  همان طور. هاي عصبي تنظيم شود  بايستي قبل از استفاده از شبكه

از شبكه هاي عصبي تك  ، اگرچه در موارد مشخصي مي توان با موفقيت داده شده است

 (اليه باشند  3عصبي حداقل داراي  اليه استفاده كرد اما رسم بر اين است كه شبكه هاي

  . )اليه خروجي اليه ورودي ،اليه پنهان يا اليه مياني و

ارزش  رت تصادفي، اوزان اختصاصي كوچك و به صو قبل از آنكه شبكه آموزش داده شود

تعديل مي شود  در خالل روند آموزش ، اوزان شبكه به شكل تدريجي. گذاري مي شوند 

اين شكل از يادگيري ،  . تا جايي كه محرز شود كه كامالً روابط فرا گرفته شده است

كار گرفته مي شود  اليه ورودي به وقتي يك الگو در. يادگيري با سرپرست ناميده مي شود 

ستانده شبكه با . اليه خروجي محاسبه شود  جلو مي رود كه ستانده نهايي در تا آن جا

اين خطاها .شود  مقايسه و خطاهاي موجود محاسبه مي نتايج مطلوب مورد انتظار مدل

به شبكه بازمي گردد تا تغييرات الزم در اوزان پيوندها براي  مجدداً به عنوان بازخورد

ستانده مكرراً ارائه مي  _از مثالهاي آموزشي داده مجموعه اي .گيرد  كاهش خطا صورت

  م در اين جايگاه. جايي كه مجموع امتيازات خطا به سطح قابل قبولي كاهش يابد  تا. شود

ديگري كه  اما در روش. توان آن شبكه را به عنوان شبكه اي آموزش ديده در نظر گرفت 

گرفتن از جهان ،  يد بدون كمك، شبكه عصبي با يادگيري بدون سرپرست ناميده مي شود

عمل ازروش يادگيري  واقعيت آن است كه در. بتوانند كار آموزش را انجام دهد 

و فرايند آموزش بدون  باسرپرست و يا حداكثر از روشهاي تركيبي استفاده مي شود

در حال . در آينده تحقق يابد  اي است كه شايد بتواند سرپرست به شكل خالص تنها وعده

بدون سرپرست براي ايجاد تنظيمات  و در كاربردهاي پيشرفته ، از روش آموزشحاضر 

عصبي استفاده مي شود و باقي مراحل  اوليه برروي سيگنال هاي ورودي شبكه هاي

  . آموزش به روش با سرپرست ادامه مي يابد
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  8-4شكل

  :حوزه هاي كاربردي شبكه هاي عصبي در موضوعات زير است

شناخته بين ويژگيهاي مطلوب و ارزش متغيرهاي مسائل تصميم گيري همبستگي نا  -

 )جايي كه راه حل مسائل ناشناخته است (

  مسائلي كه داراي راه حل الگوريتم نيستند -

  جايي كه داده هاي ناقص وجود دارد -

پايداري شان در  مزيت اصلي شبكه هاي عصبي ، قابليت فوق العاده آنها در يادگيري و نيز

مثال اگر از روشهاي  به عنوان) .1994فاوست ، ( ابل اغتشاشات ناچيز ورودي است مق

در اثر كمي لرزش  عادي براي تشخيص دستخط يك انسان استفاده كنيم ممكن است

عصبي كه به صورت  دست ، اين روشها به تشخيص غلطي برسند در حالي كه يك شبكه

به پاسخ درست  اغتشاشي نيزمناسب آموزش داده شده است حتي در صورت چنين 

 . خواهد رسيد

درنتيجه ، تاكيد ما بر اين حقيقت است كه انتخاب شبكه درست با محاسبات صحيح، 

 . عامل اصلي در تضمين موفقيت عملكرد است

 : فناوري الگوريتم ژنتيك 4-3-4

هاي ژنتيك روش قدرتمندي را براي توسعه اكتشافي مسائل بهينه سازي  الگوريتم

 انگيزه اصلي مطرح كردن الگوريتم ژنتيك مي. مقياس بزرگ فراهم آورده است  يتركيب

توسعه انواع  به شكل قابل مالحظه اي در» تكامل تدريجي«تواند اين گونه عنوان شودكه 

حال . نمود يافته است  وگونه هاي پيچيده از طريق مكانيزم هاي نسبتاً ساده تكميلي

تكامل تدريجي مي تواند به ما در  ام ايده از تئوريپذيرش كد: سوال اساسي اين است 

توجه به غناي پديده تكامل تدريجي  حل مسائل اين قلمرو كمك كند ؟ اين سوال با
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از نخستين كساني هستندكه با معرفي  (1975) هالند و دي جانگ. جوابهاي متفاوتي دارد

از تكامل تدريجي كه  - يك تكنيك جستجوي عمومي  مفهوم الگوريتم ژنتيك به عنوان

اصلح و مبادله ساختارمند و تصادفي اطالعات الگوبرداري  بيولوژيك در قالب بقاي افراد

  . پاسخگويي به اين سوال برآمدند درصدد -مي كند

 يك الگوريتم ژنتيك مسئله را به صورت مجموعه اي از رشته ها كه شامل ذرات

را بر  يند تكامل تدريجي ،تغييراتيريزهستند كد گذاري مي كند ، سپس براي تحريك فرا

، در جستجوي  در مقايسه با الگوريتم هاي جستجوي محلي. دارد روي رشته ها ا عمال مي

ژنتيك جامعه اي از  عمومي كه تنها يك راه حل قابل قبول وجود دارد ، الگوريتم هاي

ه ساختارها و افراد، امكان مطالع كـــار با مجموعه اي از. گيرند  افراد را در نظر مي

شناسايي و كشف راه حلهاي كارآمد تر مي  ويژگيهاي اصلي افراد متفاوت را كه منجر به

، الگوريتم ژنتيك رشته هاي متناسب با ارزش را  در طي مطالعه. سازد  شود، فراهم مي

هايي را كه تنــاسب كمتري با جمعيت مورد بررسي  رشته برمي گزيند و آن دسته از

  . كنند دارند حذف مي

 : مروري بر كاربردهاي تجاري 4-3-5

، مي  از مروري بر پيشينه شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك و پيشرفتهاي آنها بعد

در اين قسمت به  بنابر اين. توان حوزه هاي كاربردي آنها را در كسب و كار شناسايي كرد

هاي عصبي و الگوريتم  وسيله شبكه بررسي انواع مسائل تجاري كه به شكلي مناسب به

از آن توضيحي مختصر در ارتباط  اما قبل. هاي ژنتيك قابل حل خواهند بود ، مي پردازيم 

 . با موضوعات مرتبط با اين حوزه خواهيم داد

 : بازاريابي  4-3-5-1

 : از ديدگاه مديريتي، بازاريابي را بدين گونه تعريف مي كند» آمريكا انجمن بازاريابي«

گروهها ، نيازها و  وسيله آن، افراد و يك فرايند اجتماعي و مديريتي است كه بهبازاريابي 

كاالهاي مفيد و با ارزش با ديگران ،  خواسته ها ي خود را از طريق توليد ، عرضه و مبادله

بازاريابي دانشي ناشناخته است كه با ويژگيهايي از قبيل  به طور كلي ،. تأمين مي كنند 

ساختار گمشده علّـي ودانشي ناكامل و گسترده قابل شناسايي است  ، عدم اطمينان باال

وظايف تصميم گيري و حل مسـئله به صورت بدون ساختار يا نيمه ساختار  بسياري از.
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 به همين داليل توسعه كاربرد شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي. انجام مي شود  يافته

  . لم دشوارتر استژنتيك در بازاريابي نسبت به ساير حوزه هاي ع

بازاريابي  ، كاري و ماتين هو به بحث در رابطه با نقش هوش مصنوعي در 1991در سال 

مورد تجزيه و تحليل قرار  وسيله متدلوژي هدف گرا پرداختند و جايگاه يابي رقابتي را به

پيشرفتهاي كاربرد مدل هاي شبكه  گزارشي از 1991اليس و همكارانش در سال . دادند 

كه پراكتر در  كششي ارائه كردند در حالي ي در مواجهه با استراتژي قيمت گذاريعصب

شبكه هاي عصبي در يادگيري مدل هاي داده  چگونگي كاربرد تكنولوژي 1992سال 

سيستم هاي پشتيباني از تصميمات بازاريابي به نمايش  بازاريابي و نقش آنها را در ساختن

ن هو از تكنولوژي شبكه هاي عصبي در مدل سازي كاري و ماتي 1993در سال . گذاشت 

 1994راي و همكارانش در سال . به محرك تبليغات استفاده كردند  واكنش مصرف كننده

عصبي را در كمي سازي فاكتورهاي موثر در كيفيت روابط خريدارو فروشنده  شبكه هاي

روابط  روجي كيفيتبراي اين منظور شبكه اي با دو عنصر خ. استفاده قرار دادند  مورد

مشتري گرايي ،  گرايش فروش فروشنده ،( و پنج ورودي ) رضايت از روابط و اعتماد (

رگرسيون هاي چند  در مقايسه با. شكل گرفت ) تخصص، اخالقيات ، و دوام روابط 

  . تري دست يافت متغيره، تكنيك شبكه هاي عصبي به نتايج آماري قابل قبول

در حل  استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك را) 1994(همكاران از سوي ديگر ، هارلي و 

مطالعه آنها ، كاربردهاي  بر اساس. مسائل بهينه سازي بازاريابي مورد آزمايش قرار دادند 

  : شامل موارد زير باشد بالقوه الگوريتم هاي ژنتيك در بازاريابي مي تواند

  رفتار مصرف كننده -1 

  مصرف كننده يادگيري مدل هاي انتخاب  -

  پردازش اطالعات مصرف كننده  -

 تاثير گروههاي مرجع -

 بخش بندي،انتخاب بازار هدف، جايگاه يابي-2

  بازار –بهينه سازي ساختارهاي محصول  -

  تجزيه و تحليل فاكتورهاي كليدي خريد -

 جايگاه يابي محصول -
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  مديريت عناصر آميخته بازاريابي -3

  ت محصولبهينه سازي چرخه حيا -

  طراحي محصول -

  اي استراتژي تبليغات و برنامه ريزي رسانه -

  مديريت فروش -

 يك سيستم ژنتيك را براي يادگيري مدل هاي انتخاب مصرف) 1987(گرين و اسميت 

مفاهيم  چارچوبي مفهومي را در پيوند)  1992(كننده مطرح ساختند و تنگ و هوالك 

باالك ريشمن و  1992 در سال. ريجي داروين ارائه كردند بازاريابي با مكانيزم تكامل تد

تصميم گيري براي طراحي  جاكوب يك الگوريتم ژنتيك مبتني بر سيستم پشتيباني از

ازاشتراك ) 1994(وناگوپال و بيتز  از سوي ديگرو در حركتي نوين. محصول ارائه كردند 

درنهايت ، . استفاده كردندتحقيقات بازاريابي  شبكه هاي عصبي و تكنيكهاي آماري در

  : موجود در اين زمينه رابه شكل زير ارائه كرد مي توان گزارشي از پيشرفتهاي

_ STRATEX _  بورچ و (يك سيستم دانشي با هدف پشتيباني از انتخاب بخشهاي بازار

 )1991هارتويگسن ، 

_ ADDUCE _  1991بارك ، (سيستمي در توجيه واكنش مصرف كننده به تبليغات(  

_ COMSTRAT _  سيستمي براي تصميمات استراتژيك بازاريابي با تاكيد ويژه بر

  ) 1993ماتين هو و همكاران ( جايگـاه يابي رقابتي 

_ MARSTRA _  سيستم هوش شبكه اي براي توسعه استراتژي هاي بازاريابي و ارزيابي

  )2000لي،  (فاكتورهاي بازاريابي استراتژيك 

_ GLOSTRA _ م هوش شبكه اي براي توسعه و بهبود استراتژي هاي بازاريابي سيست

  ) 2001،  لي و ديويس( جهاني و بازاريابي اينترنتي 

  

 : بانكداري و حوزه هاي مالي 4-3-5-2

حوزه  كاربردهاي مهم و مطرح شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در بانكداري و از

تجزيه و تحليل هاي  كاربردهاي اعتباري ،: كرد  مسائل مالي مي توان به اين موارد اشاره

محققان بسياري به . مبادله سهام  مالي ، سرمايه گذاري مالي ، و تجزيه و تحليل بازار
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هاي ژنتيك در بانكداري و مالي پرداخته  بررسي كاربردهاي شبكه هاي عصبي و الگوريتم

در ارتباط با استفاده از شبكه تفتي و نيكبخت به بحث  ، 1993ازآن جمله ، در سال . اند 

سازمانها وشركتهاي مالي در جهت اهداف متفاوت امتيازبندي اعتباري  هاي عصبي توسط

 از طريق افزايش زمان و دوره پيش بيني مدل به) 2001(تان و دي هاردجو . پرداختند

هاي  توسعه يك تحقيق ابتدايي در استفاده از شبكه هاي عصبي براي پيش بيني استرس

مقايسه با  دستاورد حاصل شده در. مالي در اتحاديه هاي اعتباري استراليا پرداختند 

همچنين . قبولي بود  نتايج به دست آمده از متوسط انحراف از ميانگين، نتايج قابل

هاي خودپرداز براساس  سيستم به بررسي نگرشهاي 1996ديويس و همكاران نيز در 

 . اختندهاي عصبي پرد تجزيه و تحليل شبكه

مختلف به  ازسوي ديگر، شناسايي كاربردهاي متنوع الگوريتم هاي ژنتيك از سوي افراد

ماركز ، ( جانبه  انتخاب استراتژي هاي بازار انحصاري چند: صورت زير ارائه شده است 

،جستجو براي يافتن  ( 1994 ،  باور(هاي سرمايه گذاري مالي  ، توسعه استراتژي)  1989

، تجزيه و تحليل )  1994،  كارجااليننن ) ي براي اعمال آنها در بازارسرمايهقوانين تكنيك

كارجااليننن و آلن از  1999عالوه بر اين، در سال  . ( 1998وارتو ،( ريسك در بانكداري 

در همين زمان . پيدا كردن قوانين تكنيكي تجاري استفاده كردند هاي ژنتيك در الگوريتم

 از الگوريتم هاي ژنتيك در تجــزيه و تحليل فني در بازار) 1999(همكارانش  نيز آندرا و

  . سهام مادريد استفاده كردند

هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك مي توان به  از ديگر سيستمهاي مالي مبتني بر شبكه

  : موارد زير اشاره كرد

_ KABAL _  سن ، هارت ويگ(سيستم دانشي براي تجزيه و تحليل مالي در بانكداري

1990 )  

_ CREDEX _  1990پينسون ، ( سيستمي براي ارزيابي اعتبارات ( 

_ FINEVA _  سيستم دانشي چند معياري پشتيباني از تصميم گيري براي ارزيابي

 ) 1996زوپوني ديس ، ( عملكرد و قابليت حيات شركت 

  :پيش بيني 8- 4-3

. وتجارت بوده است  ترين فعاليتها و وظايف مديريت پيش بيني يكي از قديمي

به طور كلي ، . هايي از پيشگوييها و پيش بيني ها وجود دارد  درروزگاران قديم نمونه
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توان موفق دانست كه از قوه تجسم بااليي در تصميم گيري و قضاوت  مديري را مي

 تجربه ، به انسان در پيش بيني آينده وانتخاب تصميم درست و دادن رأي. باشد  برخوردار

ارائه  روش هاي هوش مصنوعي توانايي بااليي را درپيش بيني و. كمك مي كندصحيح 

هاي زماني  عملكرد بهتر در مواجهه بامسائل غيرخطي و ساير مشكالت مدل سازي سري

پيش بيني كوتاه  يك سيستم خبره را براي)  1998(رحمان و بهتنگار .نشان داده اند 

عصبي را در تركيب با  يك شبكه) 1997(و ، اين درحالي است كه چي مدت طراحي كردند

همچنين . استفاده قرار داد  سيستم خبره قانونمند براي همين منظور در تايوان مورد

توان بين خصيصه هاي داراييهاي  نشان دادكه مي) 1998(تحقيقات كانلن و جيمز 

ل ارزش خاص پيوند برقرار كرد و به مد اقتصادي و ارزش داراييهاي تجاري در يك بازار

مدت نوسانات ارزش گذاري دراستفاده از  گذاري اي رسيد كه به پيش بيني كوتاه

دهد كه در اين  بررسيهاي انجام شده نشان مي درنهايت.  پردازد هاي عصبي مي شبكه

  . عصبي كار شده است تا الگوريتم هاي ژنتيك حوزه بيشتر بر كاربرد شبكه هاي

  

 : ساير حوزه هاي تجاري 4-3-5-3

 درباره كاربردهاي مختلف شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در بخشهاي ا اينجات

حوزه هاي  قطعاً. بازاريابي ، بانكداري و مالي ، پيش بيني : كليدي تجارت صحبت كرديم 

متفاوت مي توانند از  ديگري از تجارت و كسب و كارنيز وجود دارد كه در اندازه هاي

به عنوان مثال . ژنتيك منتفع شوند  هاي عصبي و الگوريتم هاي مزاياي استفاده از شبكه

، ارزيابي داراييها ) 1998الو ، ( صنعت هتلداري  مي توان به كاربرد شبكه هاي عصبي در

عالوه بر اين ، . اشاره كرد) 1999آيكن ، (پيش بيني تورم  و)  1997لنك و همكاران (

) يد ، صنايع سنگين ، انرژي ، ساخت و ساز مانند تول( كه بخشهايي  كامالً مشهود است

 . دارند كه از نظر ما دور مانده اند وجود

  مزاياي استفاده از اين فناوريهاي هوش مصنوعي

فناوريهاي هوش  با بررسي اجماعي نظريات و تحقيقات موجود مي توان مزاياي استفاده از

  : خالصه كرد مصنوعي و الگوريتم هاي ژنتيك را در قالب گزاره هاي زير

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 

  ارائه خدمات بهتر به مشتري -

  تقليل زمان انجام وتكميل وظايف -

  افزايش توليد -

  استفاده اثربخش تر از منابع -

 سازگاري و ثبات بيشتر در تصميم گيري -
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  فصل پنجم

  نتيجه گيري و پيشنهادات
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  :نتيجه گيري 

ساخت ماشينى بود كه توانايى  - » تورينگ«تا » بابيج«از  - دايي رايانه روياى طراحان ابت

ماشينى كه در نهايت ساخته شد و به نام رايانه در . حل همه مسائل را داشته باشد

دسترس همگان قرار گرفت تنها توانايى حل دسته اى از مسائل خاص و محدود را داشت، 

 نخستين طراحان رايانه چه بود؟ از نظر » همه مسائل«اما نكته اينجاست كه 

بطبع، چون نخستين طراحان رايانه همگى منطق دان و رياضيدان بودند، منظورشان همه 

 - » فون نيومان«از اين رو، عجيب به نظر نمى رسد كه . مسائل منطقى و محاسباتى بود

در حال ساخت اين ماشين اعتقاد داشت كه براى داشتن  - سازنده نخستين رايانه 

شينى هوشمند شبيه به انسان راه حل نهايى استفاده از منطق نيست؛ بلكه كليد نهايى ما

 است  «ترموديناميك«حل اين مشكل رازى نهفته در دانش 

  :تاريخ هوش مصنوعى

 1950شروع هوش مصنوعى به سال . هوش مصنوعى علمى است بسيار جوان و رو به رشد

مقاله خود را درباره ساخت ماشين هوشمند » آلن تورينگ«باز مى گردد؛ يعنى زمانى كه 

در اين مقاله، تورينگ براى تشخيص هوشمندى ماشينها روشى . به رشته تحرير در آورد

  .را پيشنهاد داد

فرض كنيد كه انسانى در يك سمت : روش پيشنهادى تورينگ بيشتر شبيه به بازى بود

با آن سوى ديگر  -صورت تله تايپ  به - ديوارى قرار دارد و توانايى برقرار كردن ارتباط 

مكالمه اى ميان دو نفر انجام مى شود؛ اگر پس از پايان مكالمه به آن شخص . ديوار را دارد

بگوييم كه در طرف مقابلش انسان نبود، بلكه ماشيني بود كه پاسخ او را مى داد و اين امر 

ان آن ماشين را بدون پى بردن شخص به هويت واقعى طرف مقابل انجام شود، مى تو

  .ماشينى هوشمند قلمداد كرد

نقطه آغاز علم هوش مصنوعى را مى توان به بعد از جنگ جهانى دوم نسبت داد، در آن 

زمينه را براى پيشرفت هوش مصنوعى به  -با توجه به مسائل سايبرنتيك  -زمان واينر 

هوشمند بودن يك تورينگ آزمايش باال را براى اثبات  1950وجود آورد و سپس در سال 

گروهى از عالقه مندان به هوش مصنوعى در  1956ماشين پيشنهاد داد و سپس در سال 

گرد هم آمدند و تحقيقات وسيعى را براى هوش مصنوعى آغاز » دارتموت«دانشكده 
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  .كردند

در . را مى توان دهه توسعه و پيشرفت تحقيقات در زمينه هوش مصنوعى ناميد 1960دهه 

ود كه با تالشهاى دانشمندان هوش مصنوعى، برنامه هاى بازى شطرنج و اين سالها ب

روباتهاى هوشمند پا به عرصه گذاشتند و پس از آن هر سال پله هاى پيشرفت و ترقى 

  .خود را پيمودند

  :ويژگيهاى هوش مصنوعى

ماشينهايى كه به عنوان ماشينهاى هوشمند شناخته مى شود توانايى فكر كردن بدون 

در  (Artificial Intelligence)به انسان را دارد و اين به وجود خصلت هوش مصنوعى نياز 

ماشينها تنها در صورتى ماشين باهوش شناخته مى . اين گونه از ماشينها مربوط است

شوند كه كاراييهاى خاصى داشته باشد؛ يكى از اين ويژگيها شناخت از وجود خود است 

ويژگى بعدى ماشينهاى . توانايى كامل به وجود نيامده است كه البته تاكنون ماشينى با اين

هوشمند توانايى شناخت محيط پيرامون خود است؛ اين امكان در برخى از ماشينهاى 

ويژگى بعدى در ماشينهاي . وجود دارد -» روباتهاى امدادگر«با نام  -هوشمند امروزى 

نشهاى حاصل از محيط است داراى هوش مصنوعى توانايى نشان دادن واكنش در مقابل ك

كه اين امكان نيز در روباتهاى هوشمند امروزى و در دسته خاصى از آنها با عنوان 

  .فراهم آمده است» روباتهاى كاوشگر»

  :كاربردهاى هوش مصنوعى

  :از كاربردهاى هوش مصنوعى مى توان به اين موارد اشاره كرد

رم افزارها براى انجام دادن كارهاى اين گروه از ن: ـ طراحى نرم افزارهاى هوشمند1

تخصصى طراحى شده و توانمنديهاى بااليى نيز دارند پشتوانه اين گونه از برنامه ها وجود 

. قوى براى پاسخگويى به پرسشهاى مختلف كاربران است (Data Base) بانك اطالعاتى

دانشگاهى مورد  نمونه هايى از اين گونه نرم افزارهايى است كه در آزمونهاى استخدامى و

 استفاده قرار مى گيرد 

زمانى كه شما در حال انجام دادن بازى رايانه اى هستيد، : ـ طراحى بازيهاى هوشمند2

اگر شما به آنها شليك كنيد، آنها اقدام به فرار . دشمنان شما از هوش كافى برخوردارند

يند نيز به سبب وجود اين فرا. مي كنند و يا براي مقابله به سوى شما شليك خواهند كرد

هوش مصنوعى در دشمنان مجازي شماست كه آنها را به واكنش در برابر شما بر مى 
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  .انگيزاند

كاربرد عمده ديگر هوش مصنوعى در طراحى ماشينهاي : ـ طراحى روباتهاى هوشمند3

  .بنسبت هوشمند است، ماشينهايى مانند روباتهاى كاوشگر و روباتهاى امدادگر

ى امدادگر، روبات بايد در محدوده مورد نظر در پي مصدومان حادثه بگردد و در روباتها

پس از يافتن آنها كمكهاى مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهد كه اين خود به داشتن 

بايد در پي  -يعنى روباتهاى كاوشگر  - دسته ديگر روباتها. شناخت از محيط نياز دارد

باشند و يا مسيرى را دنبال كنند كه از پيش تعريف شده قطعه مورد نظر در مكانى خاص 

  است كه اين نيز نيازمند داشتن هوش مصنوعى است
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  :پيشنهادات

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  
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