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(:نظم المعرفة)تعريف نظم الخبرة 

 نظم المعرفة أو نظم الخبرة:

بأر  هو ذلك البرنامج الذكي الذي يستخدم القواعد المأخووذ  مأا الخ
م طأر  اإلنسانية على هيئة شروط ونتائج في مجأا  معأيا واخأتخدا

.لة باألخباباالشتقا  واالختدال  الختخراج واختنتاج النتائج المعل
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:مكونات نظم الخبرة

 تتكون نظم الخبر  ما شقيا هما:

الشق األول ) 1:

:والذي يتم فيه بناء قاعدة المعرفة ، وذلك بالتسلسل التالي

الخبير:

هو وبير أو مجموعة الخبراء في المجا  المعيا المطلوب الحصو  على نظام الخبر  فيه ، حيث
.يقومون بإعطاء كل ما جمعوه ما وبر  بخد  التفاصيل إلى مهندس المعرفة

مهندس المعرفة  :

.لك الشروطوالذي يتولى وضع الخبر  في شكل قواعد للتضميا الشرطي ،متضمنة الشروط ونتائج ت
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:مكونات نظم الخبرة: يتبع

:الشق الثاني ( 2

ر ، والاذي والذي يتم فيه طرح األسئلة من قبل المستخدم والحصول على النتااج  أو النصايحة مان النظاام الخبيا
:يتم بالتسلسل التالي

المستخدم:

.ة عديم الخبر  أو ذو الخبر  المحدود  والذي يريد أن يحصل على المعرفة الحقيقية والخبر  المكتسب

 مدخل المواءمة للمستخدم :

.والذي يسمح بتباد  المعرفة بيا المستخدم وقاعد  المعرفة 

أداة التحكم :

مأا قبأل وهي التي تقوم بالتحكم الأداولي فأي محأرال االخأتدال  وقاعأد  المعرفأة، لعجابأة علأى السأوا  المطلأوب
.المستخدم

محرك االستدالل:

.والذي يقوم بعل يشبه عمل المحرال وذلك بتوجيه البحث في االتجاهات المختلفة بقاعد  المعرفة
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:متطلبات نظم الخبرة

توجد متطلبات عامة ال بد أن تتوافر في نظم الخبرة، أهمها ما يلي:

أن يحتوي هيكل نظام الخبر  على قاعد  المعرفة.

أن يكون هذا النظام قادراً على التعامل مع قاعد  البيانات.

أن يشتمل نظام الخبر  على أخاليب البحث ذات الكفاء  العالية.

أن يكون قادراً على التعامل مع البيانات غير الكاملة والناقصة والمشوشة.
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:خصاجص نظم الخبرة

تعتبر قواعد المعرفة متخصصة في مجا  أو موضوع معيا.

 تعتبر طر  االختدال  واالشتقا  الختخراج النتائج.

 ال بد ما تمثيل جميع القواعد والشروط على شكل مجموعات ما األدوات الشرطية.
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مقارنة بين مجاالت نظم الخبرة والنظم الحسابية

نظم الخبرة النظم الحسابية

توجد قواعد وحلول. 1.

ال يتطلب وجاود خباراء فاي هاذا. 2

.المجال

البيانات المتاحة غير مشوش. .ة3

تسااااتخدم فااااي المجاااااالت التااااي . 4

تعتماااااد علاااااى  طااااار  التما ااااال 

والشااااااتقا  العااااااددي  عطاااااااء 

.الحل

المعلومات والبيانات . .تةغير اب5

.حلو  وقواعد توجد ال1)

يوجأأد عأأدد قليأأل مأأا الخبأأراء ) 2

.في المجا 

البيانات المتاحة مشوشة) 3.

تسأأأأأأأأتخدم فأأأأأأأأي المجأأأأأأأأاالت ) 4

التشخيصأأأأأأية أو فأأأأأأي مجأأأأأأا  

.التنبو

المعلومات ثابتة وال تتغي) ر مأع 5

الزما
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