
 ازآن استفاده بر نگرشی با خبره های سيستم کارکرد و ساختار بر ای مقدمه
 یرسان اطالع و کتابداری حوزه در ها

  ١محمدرضا فرهادپور
 :مقدمه

 محسوب مصنوعی هوش گستره از ای مجموعه زير خبره های سيستم کلی طور به
 مـی  بکـار  مـساله  حـل  جهـت  را انـسان  خبرگی مندی قاعده خبره سيستم های و .شود می

 از منظـور .اسـت  خبرگـان  مـساله  حل فرآيند سازی خبره همگام های سيستم هدف.گيرند
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  هـا  سيستم توسعه در جهت شان دانش که هستند هايی همان خبرگان
 مردم بيشتر برای که است خاصیمهارت  يا دانش دارای خبره فرد عبارتی به يا است گرفته

 سـخت  مـردم  آن بـرای  حـل  کـه  مسايلی برای او لذا است دستيابی قابل غير يا و ناشناخته
 حدود تا خبره های سيستم آفرينی نقش براين بنا .کند می ارايه را حل راه موثرترين است،
 بـسيار  کاربردشـان  قلمرو در خبره های سيستم نوعا .دارد بستگی خبرگی کيفيت به زيادی

 جملـه  آن از که است شده استفاده خبره های سيستم از مختلفی های حوزه در .محصورند
 :نمود اشاره زير های به سيستم توان می

در حوزه پزشکی   ،  )ACE,In-ATE,NDS,CADHELP(در حوزه شيمی    
)PUFF,MYCIN,VM,ABEL,AI/COAG,ANNA( در حــوزه الکترونيــک ،
)PTRANS,BDS,XCON ( و در حوزه کامپيوتر)REACTOR, DELTA, 

STEAMER( ) . ،٣٠ص ١٣٨٢ غضنفری(  
 .اسـت  نبوده بهره بی خبره های سيستم تاثير از نيز رسانی اطالع و کتابداری حوزه

  : است بشرح ذيل آن نمونه چند
 MAPPER هـا،   نقشه نويسی فهرست برای کاليفرنيا دانشگاه درIndexing 

AID project پزشـکی،  ملی کتابخانه در سازی نمايه در يکدستی و کيفيت برای ايجاد  
PLEXUS١٣٧٩پـائو،  (.لنـدن  دانـشگاه  در باغبـانی  زمينـه  در  ارجـاعی  هوشـمند   نظام ،

   )٤٣٩-٤٤١ص

                                                
  .کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشجوی دکتری ١
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 های قابليت از و بشناسيم را آن اجزای و خبره سيستم کلی طور به داريم قصد مقاله اين در
 .کنيم بحث رسانی اطالع در حوزه آن

 :تعريف
 رولـستون  ديويـد  . اسـت  شـده  ارايـه  متعـددی  تعـاريف  خبـره  هـای  سيـستم  بـرای 

 :کند می تعريف اينگونه خبره را سيستم)۱۹۸۸(
 را انـسانی  جامع خبرگی نيازمند پيچيده مسايل است قادر که کامپيوتری عمليات''

  ).Rplston, 1988,p 2 ("کند حل
 رابط و دانش از استفاده با را انسانی استدالل فرآيند خبره سيستم تعريف، براين بنا

  .می کند سازی شبيه ويژه
 سه در مختلف های مولفه به عنايت با را خبره های سيستم )١٩٨٩(هولناگل اريک
 :از عبارتند که .کند می گستره تعريف

 کد از پيرامونی که دانش پيکره ميان روشنی مرز که کامپيوتری سيستمهای )فال
 ازکـد  اسـتنتاج کـه   موتورهای مانند مستدل های رهيافت کنند و می آشکار استفاده بندی
 مولفـه  و سـاختار  تعريـف  و نگرش  اين .دارند کنند، می عملياتی استفاده روندی يا بندی
  .نمايد می برجسته را خبره سيستم های

 مـی  کـامپيوتری  هـای  تمسيس را خبره های رسمی، سيستم غير تعريفی در وی) ب
 هـا  سـال  نيازمنـد  آنها بدون که.شوند می نايل وظايف از سطح باالتری اجرای به داند که
 مـی  اجـازه  کـاربران  بـه  خبـره  هـای  سيـستم  عالوه بـراين   .است ويژه يادگيری و آموزش
 هـای  جنبـه  بـه  نيـز  تعريـف  پس اين .بگذارند اشتراک به هم بين را شان خبرگی دهندکه
 .است پرداخته خبره های سيستم کاربردی
 دانـش  وظـايف  در را انـسان  خبرگـی  از سـطحی  کـه  کـامپيوتری  های سيستم )ج

 طـور  بـه  ) غيـره  و ريـزی  برنامـه  مـساله،  حـل  گيری، تصميم تشخيص، تحليل، مانند(مايه
 در هـا  سيستم اينگونه مهم کاربردی های جنبه تعريف نيز اين  در  .کند می اجرا خودکار
 )Hollnagel, 1989, p116 (.است گرفته قرار توجه کانون

 هوشمند برنامه را آن خبره، های سيستم تکنولوژی پيشکسوتان از باوم ادواردفيگن
 گيـرد،  می بکار ای مساله حل برای را استنتاجی های رويه و دانش  داندکهمی کامپيوتری
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 غـضنفری، ( .باشـد  می انسان خبرگی نيازمند و مشکل کافی با اندازه آن حل که ای مساله
 )٢ص  ١٣٨٢

  :خبره سيستم يک ساختار
 ذيـل  نمـودار  درقالـب  را خبـره  سيستم يک ساختار ١سوچات کن و  ويليامز جيمز

 :است نموده ارايه

  
  

  شکل 1 خبره سيستم يک ساختار
 سـه  دربردارنده خبره های سيستم ساختار که گفت توان می فوق نمودار اساس بر

 :از باشدکه عبارتند می حوزه
 .باشد می مساله قلمرو در متخصصان دانش دربرگيرنده دانش پايگاه : دانش پايگاه
 موردمطالعه مساله وضعيت درباره ويژه حقايق دربردارنده داده  پايگاه :داده پايگاه

 .است
 حقايق به را دانش پايگاه خبرگی که است ای برنامه :استنتاج موتور: استنتاج موتور

 .کند می اعمال نظر مورد حل مساله جهت داده پايگاه
 دهنـده  نشان دانش پايگاه .است خبره سيستم عصب مرکز دانش پايگاه عبارتی به
 بـازنمونی  هـای  طـرح  .باشد می مساله قلمرو در خبرگان مستدل نيز راهبردهای و خبرگی
 دامنه .است شده ارايه خبره های سيستم محققان توسط دانش پايگاه ساختار برای مختلفی

 مـی  مـرتبط  بهـم  را متخصـصان  قلمـرو  دانـش   کـه ای شـبکه  ساختارهای از ساختارها اين
 قياسـی  هـای  داده ساختار عنوان به دانش بازنمون به که ها بازنمون چهارچوب تا ساخت،

                                                
1. James G. Williams and  Ken Sochats 
 

 پایگاه دانش

 پایگاه داده

 موتور استنتاج
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 عنـوان  بـه  متخصـصان  دانـش  رمزبنـدی  بـه  مندکه قاعده های سيستم نهايتا و پرداخت می
 .است يافته گسترش پردازد، می اکتشافی قواعد از ای مجموعه
 تـصميم  در يـاريگر  هـای  سيستم عنوان به خبره های سيستم از که اين به عنايت با

 عضو عنوان به کاربر همان يا کننده استفاده شود، می استفاده دستياران هوشمند يا و گيری
 حقـايق  عبـارتی  بـه  .اسـت  شـده  تعريـف  جايگاه فاقد نمودار فوق در مجموعه از الينفک
 توان می لذا .شود می ارايه موجود به شرايط توجه با و کاربر توسط داده پايگاه در موجود

 .نمود ارايه زير شکل را به خبره سيستم يک کارکردی چارچوب بنيانی صورت به
  

  
 خبره سيستم يک کارکردی چارچوب - ۲ شکل

  
 يکی .داد نمايش مختلفی اشکال به توان می را موجود دانش خبره سيستم يک در

 پايگاه در اگر مثال عنوان .است "........آنگاه.........اگر" قواعد بر مبتنیمرسوم  روشهای از
   :باشيم داشته دانش

 خـوردن  و زيـاد  گـردن  قـسمت  در لنف ورم اندک، بزاق ، متورم بزاقی غدد اگر
 وسـيله  بـه  کـه  آنچه لذا .است اوريون بيماری آنگاه است، ممکن و غير دردآور ليموترش

 .شود می ارايه ها جو و پرس طريق از که است به پرسشهايی پاسخ گيرد می صورت کاربر
 ايـن  . کنـد  مـی  ارايه را ممکن های پاسخ و حقيقی موجود شرايط مطابق کاربر عبارتی به

 يـا  عمـل  و شـود  می ارضا قاعده داشته باشد، مطابقت )اگر( قاعده اوليه قسمت با ها پاسخ
 دانش پايگاه .شود داده می نمايش) است اوريون بيماری(نتيجه  و.گيرد می صورت اقدام

 پایگاه دانش

 موتور استنتاج

 کاربر

ره
خب

تم 
یس
س

 

 واقعیات

 واقعیات
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 وارد طی فرآيندی و شود می دريافت خبره افراد طريق از که است دانشی يا تجربه حاوی
داشـته   يـاد  بـه  يـستی  بـا  .شـود  می گفته دانش مهندسی فرآيند اين به شود می خبره سيستم
 بـه  .باشـد  مي مساله دامنه از کوچکتر هميشه دانش پايگاه در موجود دانش دامنه که باشيم

 گـستره  همان شوند، نمی داده پوشش دانش دامنه توسط که مساله دامنه از عبارتی بخشی
 بـه  تـوان  مـی  را ارتبـاط  اين .ندارد وجود کاملی دانش هنوز آنها در مورد که هستند هايی
  .نمود بيان زير شکل

  
  ۶ ص ١٣٨٢ غضنفری، (دانش دامنھ و مسالھ یک دامنھ بین  ارتباط-٣شکل 

 
  
  

  :خبره سيستم يک برای دانش پايگاه تکامل و توسعه
 بـرای  انـسان  خبرگی قابليت و هوشمندی از خبره های سيستم در اينکه به توجه با

 از )دانـش  پايگـاه  سـاخت (دانـش  مهندسـی  فرآيند شود، می استفاده) سخت( مسايل حل
 و دريافت خبره فرد دانش مرحله اين در .باشد می مراحلترين  سخت و پرکارترين جمله

 زير نمودار قابل در را فرآيند اين ساده شمای. شودمی تبديل ماشين برای فهم قابل زبان به
 .کرد مشاهده توان می

 دامنھ دانش

 مسالھ دامنھ
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 دانش پايگاه توليد برای دانش مهندسی فرآيند يک ساده شمای -٤ شکل 

 
 ,Townsend( هـستند  نـوع  سه بر خبره سيستم دانش پايگاه در شده ذخيره دانش

1986,p17-29(  
 دانش کسب با که خاص قلمرو مورد در ايستا دانش از  عبارتست :ساختاری دانش

  .شود نمی تغيير جديد دستخوش
 بـا  کـه  خـاص  قلمـرو  مـورد  در پويا دانش از  عبارتست :متحرک ساختاری دانش

 .شود می تغيير دستخوش دانش جديد کسب
 .مشاوره يا خاص ای مساله برای استفاده قابل  دانش :عملياتی دانش

 :دانش سيستم يک ويژگيهای
 متمايز ها سيستم انواع ساير از را آن که دارد خاصی ويژگيهای دانش سيستم يک

  .کند می
ü کـه  ای برنامـه   لذا.است محدود خبرگی از خاصی به قلمرو دانش سيستم 

 پزشـکی  تـشخيص  بـرای  اسـت  مفيد کامپيوتری سيستم يک ساخت برای
    .بود نخواهد کارساز

ü واقـع  در.يکديگرند از جدا ها موجوديت استدالل مکانيزم و دانش پايگاه 
 دانـشبرای  پايگاههـای  سـاير  بـا  استدالل مکانيزم که دارد وجود امکان اين

 فرد خبره

 مھندس دانش

 پایگاه دانش
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 که ای برنامه مثال عنوان به .شود بکارگرفته جديد خبره سيستم يک ايجاد
 تجزيـه  بـرای  مـی توانـد   اسـت  شـده  سـاخته  خونی عفونتهای تجزيه برای

 .شود گرفته بکار دانش پايگاه تغيير با نيز ريوی های عفونت

ü  استدالل گرو در مساله حلهای راه دانش سيستم در است بهتر کلی طور به 
 اصطالحات از ای مجموعه قالب در ها رهيافت يا قواعد يعنی  .باشد قياسي

  .شوند بيان نتيجه و شکل مقدمه به"...پس...اگر"صورت به

ü  را کـاربر  بـرای  فهم قابل روش به خود داليل تشريح توانايی خبره سيستم 
 نمـی  آن چرايی از آگاهی بدون را خبره يک پاسخ معموال ما .باشد داشته

 نتيجه به نيل چگونگی خبره از سيستم بتواند بايستی نيز کاربر  لذا .پذيريم
 .بپرسد را خاص

ü  یکم نه و است کيفی دانش سيستم در برونداد 
 با همگام و است پذير تعديل طرح دارای )متحرک ساختاری دانش( دانش سيستم

 )Townsend, 1986,p 20(. يابد ارتقا تواند می دانش پايگاه

  :دانش های سيستم کاربردهای باره در نکاتی
v قابـل  دانش و ها داده که شوند گرفته بکار زمانی بايستی اصوال دانش های سيستم 

  .کنند نمی تغيير و زود هستند اتکا
v باشند کوچک بايستی ممکن حلهای راه قلمرو. 
v لحاظ به امروزه دانش های سيستم .باشد رسمی استدالل مستلزم بايستی مساله حل 

 در .فقيرند گيرد، صورت انتزاع يا قياس با بايستی مساله حل که جايگزين، هنگامی
 به نسبت سنتی کامپيوتری های برنامه .کند می عمل خوبی انسان به ذهن مورد اين

  .بهترند است، فرآيندی تحليل مستلزم مساله که حل زمانی دانش، های سيستم
v در آن بکـارگيری  هـای  روش و خود دانش تشريح در توانا خبره نفر يک حداقل 

 .باشد بايستی خاص، مسايل قلمرو حل
 :شوند سپرده خبره های سيستم به نبايستی که وظايفی

 تحليـل  و فرمولهـا  از اسـتفاده  بـا  عمومـا  کارکردهـا  اين : محاسباتی کارکردهای)الف
  .شود حل می فرآيند
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 .شوند می حل عددی تحليل از استفاده با عموما که :ادراکی مسايل) ب
 از  خـارج ٣شـکل  در کـه  است فضايی همان دقيقا ها حوزه اين :گنگ های زهحو) ج
 ايجـاد  باشـد،  نداشـته  وجـود  دانشی حوزه يک در اگر است گرفته قرار دانش دامنه دايره
  .بود خواهد ممکن غير دانش پايگاه

 :دانش نظام های محدوديت
 ريـز  يـا  و ابرکامپيوترهـا  روی بر که امروزی های سيستم بهترين حتی که نماند ناگفته
 از برخـی   لـذا  .دارنـد  هايی محدوديت خبره انسان با مقايسه در شوند اجرا می کامپيوترها
  :از عبارتند خبره های مشکالت سيستم و ها محدوديت
ü تنهـا  آنهـا  از بـسياری   و .نيـستند  مـدار  کـاربر  خيلـی  موجود خبره سيستم های 

  توسط
  .گيرند می قرار استفاده مورد شان سازندگان
ü مـی  انجـام  نتيجـه  بـه  نيـل  برای ها سيستم گونه اين با که هايی پاسخ و پرسش 

 سـريع  مراتب به پزشک يک مثال عنوان به .گيرد می صورت کندی به گيرد،
  .گيرد می از تصميم )MYCIN( سيستم تر
ü کند نمی پيدا تنزل طورتدريجی به خبرگی پايان در دانش سيستم توانايی. 
ü انسان نظير احساس و يادگيری توانايی از برخورداری عدم.  
ü در گسترده طور به هنوز و محدودند خاص قلمروهای به استفاده، خصوص در 

 خبرگـی  بـه  بستگی نيز قلمروها خود حتی  و .کنند کار توانند نمی قلمرو چند
 .دارند حل مساله در انسان
 :اطالعات بازيابی در خبره سيستمهای کاربرد
 عمـده  بخش توجه گذشته های دهه طی احتمالی، فنون بر مبتنی اطالعات بازيابی

 بخش مهمـی  ١٩٨٠دهه  در .کرد جلب خود به را کامپيوتر علوم و محققان اطالعات از ای
 محققـان   اخيـرا  .پرداخـت  هوشمند اطالعات بازيابی و سازی نمايه به از فنون دانش مدار

 مـصنوعی  هـوش  بـر  مبتنـی  قياسـی  يـادگيری  فنون جديد های به شيوه رسانی اطالع علوم
 می ژنتيکی های الگوريتم و نمادين يادگيری عصبی، های شامل شبکه اندکه کرده رجوع
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 محققـان  برای مغتنم فرصتی اند، شده عرضه مختلف در اشکال که جديد فنون  اين .شود
 یها قابليت که آورد پديد

 .بگنجانند جاری اطالعات بازيابی و ذخيره سيستم در را اطالعات بازيابی و پردازش
 موثر و ارزان دسترسی از تاسی به اطالعات سازی ذخيره و گردآوری های فعاليت

 در کـه  طـوري  به .است شده تر راحت اطالعاتی، های سيستم و سازی ابزارهای ذخيره به
 آهنگ متنی و گرافيکی ای، رابطه اطالعاتی های پايگاه رشد ابزارها، اين به دسترسی پرتو

 هـای  پايگـاه  در ويـژه  بـه  مـرتبط  اطالعات بازيابی حال اين با .است خود گرفته به سريعی
 ويژه به شرايط اين و .است محققان بزرگ های دغدغه از يکی هنوز هم حجيم اطالعاتی

 هـا،  دسـتنامه  ماننـد ( تجاری کارکردهای در سنتی بطور که متنی اطالعاتی های پايگاه در
 و الکترونيکی های سيستم)علمی کارکردهای و (اطالعات الکترونيکی مبادله و ها روزنامه
 مصداق بيشتر شدند، می استفاده کتابداری علوم قلمرو که در)علمی اطالعات های پايگاه
 تکـه  حجـم،  پر استفاده، ها سال از پس اغلب ها اين پايگاه در شده ذخيره اطالعات .دارد
 دانش و سيستم دانش موضوعی، دانش دارای تنها کاربران لذا .اند شده ساختار فاقد و تکه
 .بپويند را متنی اطالعاتی هایپايگاه  اين تا قادرند بندی رده طرح

 پـرس  فنون و رايج معکوس نمايه به هنوز اطالعات بازيابی های سيستم از  بسياری
 .انجامـد  مـی  بخـش  رضـايت  نتايج به کمتر متن تمام بازيابی حتی .اند بولی متکی جوی و

 .شـدند  بکارگرفتـه  اطالعات بازيابی سيستمهای قابليت ارتقای برای بازيابی احتمالی فنون
 وجود با .است مبتنی مدرک يک بودن مرتبط غير يا مرتبط احتمال دو متغير بر ديدگاه اين

 و اصطالحات برای مستقل پندار نيازمند هنوز احتمالی شناسی ، روش مختلف های تعميم
 صـحيح  طور به اصطالح رخداد متغير در به دانش بر مبتنی تخمين فنون از ناشی مشکالت

 شد بکارگيری رسانی اطالع علوم محققان توسط جامع  طور١٩٨٠دهه  اواخر از . باشد می
 طـرح  دانـش  و اطالعـات  محققان و جستجوگران قلمرو دانش تا نمودند تالش فنون اين .

 سيـستم  طراحی در پرسش پااليش های رهيافت جستجوی کارآمد، راهبرهای بندی، رده
 اجرايی سيستمهای گونه اين آنها، سودمندی وجود  با.کند تسخير را مدارک بازيابی های
 می اند، شده ريزی برنامه در که چه آن اجرای تنها به ها سيستم اين عبارتی به .شدند تلقی
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 گردآوری برای موثری های تالش به  اغلب.)يادگيری هستند قابليت فاقد يعنی  (.پردازند
 .است نياز دانش، پايگاه روزآمدسازی و موضوعی، نگهداری قلمرو متخصصان دانش

 است جوهای و پرس ارايه اطالعات، بازيابی در مشکل و مهم کارکردهای از يکی
 را مرتبط غير مدارک و دهند تشخيص را مرتبط مدارک آميزی موفقيت طور بتوانند به که
 ليکن است، مشکل اغلب جستجو، نخستين در موفق طور به کار اين انجام اگرچه .کنند رد

 قبلی، شده بازيابی اسناد ارزيابی نتايج اساس بر پرسش مجدد بندی فرمول و تکرار جستجو
 قابـل  جـوی  و پـرس  مـسير  يـک  ارايـه  بـا  تکـراری  صورت به پرسش  يک .مرسوم است

 اصـطالحات  حـذف  و مـرتبط  مـدارک  از اطالعـاتی  افزودن و ) از اصطالحات(دستيابی 
 ۶۰ تا ۴۰پيشرفت  به معموال ربط بازخورد تکرار.  تواند اصالح شود  می نامرتبط، مدارک

 اصـالح  بـرای  تـوان  مـی  را مـشابهی  ديـدگاه  . شـود  مـی  منجـر  جستجو دقت در رصدید
 بـر  را مـدارک  هـای  نمايـه  ١ مدارک- ويرايشگربردارحامل.نمود اعمال مدارک بازنمون
 بـا  .کنـد  مـی  تصحيح و تغيير مرتبط غير و مرتبط از مدارک کاربران ربط بازخورد اساس
 طريـق  از پرسش يک به پاسخ در شده بازيابی حامل مدارک بردار فنونی چنين از استفاده
 اصـالح  پرسش با مرتبط غير مدارک نمايش هم زمان و پرسش با مرتبط مدارک نمايش

  .گردد می
 تحليـل  برای است، جذاب ذاتی طور به و کارآمد ربط بازخورد فرآيند درحاليکه

 بـه  تـا  اسـت  نگرفتـه  صـورت  تالشـی  مرتبط غير و مرتبط مدارک مربوط به های ويژگی
 )جوهـا  و پـرس (جـو   و پـرس  يـک  بـازنمون  مناسب بـرای )اصطالحات( تشخيص مفاهيم

 يـک  بـه  مـدرک  يک ربط تخمين احتمال هدف اطالعات، احتمالی بازيابی  در .بيانجامد
 مرتبط مدارک در عناصر بازنمون سهم درباره احتمالی حدس  لذا .باشد می کاربر پرسش

 بـرای   تـوان مـی  مـدرک،  چند از حاصل بازخورد  از .است ضروری و الزم مرتبط غير و
سـهولت   بـرای  .نمـود  اسـتفاده  مجموعـه  در موجـود  مـدارک  سـاير  ربـط  احتمـال  تخمـين 

 .اند شده توزيع مستقل طور به اصطالحات که است اين بر فرض معموال سازی کامپيوتری
 :فهرست جستجوی و اطالعات بازيابی

                                                
1. 2 ) Document- Vector Modificator 
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 انـسانی  پـردازش  توانـايی  افـزايش  مـصنوعی  هـوش  اطالعـات،  بازيـابی  حوزه در
 کـه  سـاخت  روشـن  را حقيقـت  ايـن  گرفـت   صـورت .اسـت  داده هدف قرار را اطالعات
 کـه  طـوري  همـان  پيوسـته  بازيـابی  از کاربرد موثر باره در که مطالعاتی OPAC استفاده
 ايـن  در عمـده   مساله .است نيز دشوار متخصصان برای نمايد، می مشکل کاران تازه برای

 مـی  صـحيح  موضـوعی  اصـطالحات  و کاربر موردجستجوی اصطالحات تطابق خصوص
 نمايـه  در کـه  اصـطالحاتی  و کنـد   می استفاده کاربر که اصطالحاتی بين سازگاری.باشد
 کـارايی  افـزايش  لـذا بـرای  .  درصد اسـت ٥٠از  کمتر اغلب رود، می بکار مدرک سازی
 (Borgman, 1984) بـورگمن  تحقيقات .گرفت انجام زيادی تالشهای پيوسته بازيابی

 جـستجوهای  از نارضـايتی  عوامـل  تـرين  موثر عداد در تايپی اشتباهات اغلب که نشان داد
 باشد برخوردار توانايی اين از بايستی رضامندی ارتقای برای هوشمند عامل يک پيوسته لذا

 کار اين .کند ريزی برنامه آنها به نيل برای و کند درک را کاربر اهداف و عليق نيازها، که
 مترادفات کلمات، اصطاحنامه امالی کنترل مانند(گيرد مختلفی صورت طرق به تواند می
  استفادهای، کلمه جستجوی چند اصطالحات قالب در کلمات مجدد بازآرايی متضادها، و
 جستجوهای از نتايج استفاده و مختلف های گستره در آن تشريح پيشوندها، و پسوندها از

 توانـد  مـی  عامـل هوشـمند   يک  لذا ).اکتشاف جهت اضافی اصطالحات يافتن برای قبلی
  .بگيرد برعهده موثر بازيابی با ارتباط در را ذيل وظايف

 اعمـال  و کـاربران  اماليـی  و) موضـوعی (ای گـستره  تـايپی،  اشـتباهات  فهم) الف
 .کار حين در  اصالحات
 يـا  مناسـب  اصـطالحنامه  اعمـال  و کـاربر  هر توسط شده استفاده واژگان فهم) ب
  .درست اصطالحات برای مستند فايل جستجوی
 قبلی جستجوهای نتايج اساس بر عبارتی يا ای تکواژه جستجوی جايگزين ارايه) ج

  .کاربران بازخورد و
 بـرای  جديـد  درخواستهای و کاربر هر توسط رفته بکار اطالعاتی منابع نمايش) د

  .موضوع هم منابع نيز و منبع آن
  هـر بـرای  هـا  اولويـت  و اطالعـاتی  نيازهای پروفايل روزآمدسازی و نگهداری) ه

  .تاريخچه از با استفاده کاربر
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  کاربر کاوش مسير کردن مشخص) و

 مـورد  موضوع (موضوعی گستره با مناسب اطالعاتی پايگاه پيشنهاد و شناسايی) ز
  )کاربر جستجوی
 مدارک اين چرا که اين نمايش عبارتی به .نتايج چرايی نمايش و نتايج تحليل) ح

  .اند شده بندی رتبه گونه اين و يا بازيابی
 اين سيستمها رايج کاربردهای جمله از رنگی تصاوير بازيابی در خبره های سيستم کاربرد

 روز آنها از عظيمیحجم  پردازش به نياز ها اي رسانه چند کاربرد افزايش با که .باشد می
نمـوده   همکـارانش ارائـه   و يو وو هان را آن از ای نمونه که.شود می احساس بيشتر روز به
  . می توان ديد۵که نمونه شماتيک آن را در شکل . اند
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 رسيستم های خبره در بازيابی تصاوي کاربرد - ٥شکل 
 و . شـود  مـی  پايگـاه  وارد تـصوير  نخـست  اطالعاتی، پايگاه سازی نمايه درهنگام

 توزيع دستينهو ) Global Color’s Set(عمومی رنگهای مجموعه ترکيب دو  سپس
 رنگهای  مجموعه .شوند می استخراج) Distribution Block Signature(قطعه 

 فـضايی  توزيع قطعه توزيع دستينه و شود می شامل را تصوير رنگی اطالعات تمام عمومی
 فرآينـد   ايـن .کند می گذاری نشانه عمومی رنگهای مجموعه ميان در را عمده رنگ چند
 يـک  ابتـدا  هنگام بازيابی در .شود می تکرار پايگاه در شده سازی نمايه تصاوير همه برای
 دستينه و عمومی رنگهایمجموعه  بازيابی سيستم شود، می داده نشان تصوير جوی و پرس
 رنگهـای  مجموعـه  امـضای حـين   ايـن   در .کنـد  مـی  اسـتخراج  را جو و پرس قطعه توزيع

 تصاوير، اطالعات پايگاه سپس.  دهد می نشان جو و پرس از را عمده رنگ چهار عمومی
 معنـی  بـدان  اين .) پااليش نخستين. (کند می پااليش را عمده رنگ چهار فاقد های نمونه
 جـو  و پـرس  عمـده  رنگهـای  دارای اطالعاتی کـه  پايگاه در موجود تصاوير تنها که است

 توزيـع  شـرايط  فاقـد  تصاوير بعدی  در مرحله .شوند می روانه بعدی محاسبه برای هستند،
 توزيـع  دارای تـصاوير  تنهـا  يعنـی  )دومين پـااليش  (.شوند می پااليش جو و پرس فضايی
 ميـزان  شـده  انتخـاب  تـصاوير  ميـان  از نهايتـا  .شوند می انتخاب نمايش برای مشابه فضايی
 از بازيـابی  دقـت  بـرای   بعـالوه  .شـود  مـی   بکارگرفتـه نهايی شباهت محاسبه برای شباهت
  .شود می استفاده (Quad)مدل کواد  اساس بر بازخورد مکانيزم

 :مرجع خدمات در خبره های سيستم از استفاده
تـرين   سـخت  از يکـی  انسان خبرگی ريزی طرح شد، اشاره نيز پيشتر که چنان آن

 بازيـابی هماننـد   نيز مرجع به مربوط مسايل . است خبره های سيستم توسعه فرآيند مراحل
 منـابع ماننـد   از وسـيعی  دامنـه  اسـتفاده  بـا  مرجـع  های پرسش.است پيچيده بسيار اطالعات
 و منـابع  از اين استفاده  زمان .اند پاسخگويی قابل غيره و اطلسها المعارفها، دايره فرهنگها،
 موضـوعی  قلمـرو دانـش   در آنهـا  در جستجو چگونگی و آنها کمکی ابزارهای از استفاده

 هـای  اسـتراتژی  در دسترس، مرجع ابزارهای از آگاهی مستلزم که .است مرجع کتابداران
 دانش نهايتا و سواالت از انواع خاصی برای ابزار هر از استفاده زمان خصوص در عمومی
 ضروری از يکی و .باشد می خاص در قلمرو دانش ساختار و مراجعان با مصاحبه از عميق
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 اگر  مثال .است ....آنگاه...اگر قاعده قالب منبع در/پاسخ /پرسش نقشه طرح مراحل ترين
 .اسـت  معقول انتخاب يک فرهنگ پس است يک لغت مورد در اطالعاتی حاوی پرسش

 پرسـشهای  بايـستی  شـوند،  مـشخص  منـابع  از طبقه به هر مربوط ابزارهای اينکه از قبل لذا
 در و سـوال  هـر  در موجود عناصر ترسيم دوم  مرحله.بندی گردند دسته طبقه هر با مرتبط
 منابع های ويژگی با پرسش های ويژگيی تطابق با که .است  شدهبندی دسته منابع با ارتباط
 منبـع  خـاص  حوزه به بسته سپس و ترسيم منابع از گروهی به ابتدا لذا پرسش .است عملی
 .گردد می نظر پيشنهاد مورد

 هرکدام که .اند شده ارايه مرجع کارکردهای برای چندی های طرح وجود اين با
در  .اسـت  نمـوده  تحليل را جستجو و فرآيند و مرجع مصاحبه مرجع، متفاوت ديدگاهیاز 

از  سـری  يـک  لـذا  .اسـت  بـوده  ارتبـاطی  نظريه از برخواسته غالب ديدگاه گذشته سالهای
 که تشريح اند شده مطرح يابی اطالع های طرح از بسياری در مشترک صورت به ها مولفه
 :از عبارتند که .نمود خواهد کمک مطلب درک به آنها

 مـردم  مباشـران  واقعـی  دنيـای  در.هستند مجری که هايی موجوديت  :)Actors(مباشران 
 تواند می مباشر  پس .باشند مباشر توانند می نيز ها ماشين اطالعات   دنيای در لی و هستند

 .باشد واسطه يا و کامپيوتر يک جستجوگر،
  منـابع  .گيـرد  مـی  صورت عمليات آنها روی که هستند هايی  چيز(Objects): مضامين
 اثر يک توان نمايه می حتی.شوند مس محسوب مضامين های گونه ترين رايج از اطالعاتی

 .کرد محسوب مضامين جزو را نمايه در اصطالحی يا و مرجع
 از ارزيـابی جملگـی   و  تـشريح بنـدی،  فرمـول  توصـيه،  پرسش،) :  Actions(کارکردها

 .می شوند ظاهر جستجو های طرح در تناوب به که شوند می محسوب کارکردی کلمات
 توسـط کتابـداران   کـه  شوند می بيان کارکردی اصطالحات قالب در اغلب مرجع فرآيند
 از برخی از فرآيند جستجو طی در جستجوگر هر لذا .شوند می عملی مراجعان يا و مرجع

 .کند می استفاده نياز به بنا کارکردها
 مباشران و آن کارکردهای مدرک، يک مضامين بين ارتباط): Relationships(روابط

 بين روابط(مانند . دارد وجود نيز درونی روابط مضامين از برخی در  البته .دهد می نشان را
  )اصطالحنامه يک اصطالحات
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 نـه در  هـا  طـرح  ارزش که نماند  ناگفته .است طرح يک نيازمند نيز مرجع فرآيند يک لذا
 دنيـای   درحوادثی درک در ما به کمک در آنها توانايی بلکهدر آنها سادگی يا پيچيدگی

 و دارند تمرکز منابع،  روی بر آنها از برخی و نوعند دو بر مرجع های  طرح .است واقعی
  )Alberico, 1990.(کاربر روی بر برخی

 نقطـه اتکـا   مرجـع  مـصاحبه  طـرح  در .باشد می مرجع کارکردهای از يکی مرجع مصاحبه
 کـاربر  که توسط است پرسشی مستلزم ارتباطی فرآيند مرجع مصاحبه  در .هستند کاربران

 بـه  آن از مـی تـوان   لـذا  .باشد می اطالعاتی نياز يک هدايت آن از هدف و شود می آغاز
 و مفـاهيم  ميـان انبـوه   در گنـگ  يـا  ناشـناختگی  يـک  تشريح برای تالش يک آغاز عنوان

 بنـدی  فرمـول  کـاربر بـرای   بـه  کمک واسطه يک وظيفه.برد نام شده شناخته اصطالحات
 يک است الزم نتيجه رضايتبخش به نيل برای  .است سازگار اصطالحات قالب در پرسش
 واسطه کاربران، بين تعاملی يک فرآيند اين لذا .گيرد قرار مجدد بندی فرمول بارها پرسش

 فعاليت به و داده قرار تاثير تحت را کاربر واسطه پرسش آن طی که است مرجع منابع و ها
 یبند فرمول به واسطه .کند می وادار

  بازخورد.کند می هدايت منابع مجموعه به نتيجه بازيابی جهت را آن و پردازد می پرسش
 چنانکـه   هـم .يابد می ادامه نتيجه حصول تا فرآيند اين و گذارد می تاثير کاربر در حاصله
 در نيـز  بـازخورد . اسـت  منـابع  به نهايتا و واسطه به کاربر از خطی صورت به ارتباطی مسير
 .شود می عملی راستا همين

  
 ارتباط          ارتباط     

  کاربر     واسطه      منابع مجموعه
 بازخورد                 بازخورد

 خـود را بـه   نقـش  کرات به است ارتباط در پيوسته ديگر مولفه دو با که کاربر لذا
 .کند می عوض گيرنده/فرستنده عنوان

 سطوح نيازهـای  و تايلور رابرت نظريه اساس بر مرجع با مرتبط های طرح از يکی
 بنـدی  فرمـول  نياز  آگاهانه، نياز اندرونی،  نياز :از عبارتند که.است شده بنا وی اطالعاتی

 ).Alberico, 1990( .شده توافق نياز و شده
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 مختلـف را  سـطوح  در وی اطالعـاتی  نياز رفع کاربر با رودرو گفتگوی در واسطه
 را سـبب  آميزی موفقيت نتايج بتواند که جو و پرس يک طراحی برای  لذا.کند می دنبال
  :از عبارتند آنها از برخی که.شود گنجانده بايستی فيلترهايی شود،
ü جو و پرس موضوع  
ü کاربر هدف و انگيزه  
ü کننده مراجعه های ويژگي 

ü منابع )ساختار( سازمان با جو و پرس رابطه 
ü انتظار  مورد های پاسخ)Alberico, 1990( 

 مشخص بدون مثال عنون به .شود دنبال کامل طور به بايستی فوق طبقات از هريک  
 اين هميشه  اما.خواهدبود مشکل جو و پرس ارايه کننده مراجعه عالق موضوع مورد شدن
 .گنجانـد  ارتبـاط  يـک  قالـب  در بتـوان  راحتی اين به را مرجع کارکردهای که نيست گونه

 توان می جمله آن از که .اند دخيل نيز ديگری عوامل مرجع فرآيند يک توفيق در چراکه
 محـدوديت  روح بـا  کـه  . نمـود  اشـاره  ) واسطه(مرجع  کتابدار عمومی دانش اطالعات به

 ايـن  از نيـز  کالمـی  غيـر  يـا  کالمی ارتباطی کانال .نيست خبره سازگار های سيستم قلمرو
 مثـال  عنـوان  بـه  .نيـست  نمـايش  و عرضـه  قابـل  ارتباطیمدل  يک در آسانی به که .نوعند

 از .کنـد  مـی  ارايه کننده مراجعه که رهيافتها هستند جمله از کالمی غير يا بصری نشانگان
 پيرامـونی  دانـش  ماننـد  هـا  از مولفه بسياری رو در رو ارتباط و تعامل يک در ديگر طرف

 .باشـند  داشته آن نقش توفيق عدم يا توفيق در تواند می انتظاراتشان و آنها اهداف طرفين،
 را فرآيند مرجع يک زوايای از برخی توانند می مرجع فرآيند برای شده ارايه مدلهای لذا

 .اند جمله آن از که.دهند پوشش
 )Alberico, 1990(  .منابع و کاربر مباشر، بين روابط تشريح و تشخيص) الف
 .ای گزاره شکل به شده بيان شکل از کاربر اوليه نياز ترجمه) ب
  .کاربران نياز مجدد تعريف لزوم صورت در و تاييد) ج
   .نياز مورد اطالعات مختلف سطوح تشخيص) د

   .مناسب راهبردهای از استفاده با اطالعات يافتن برای مناسب ابزارهای فراخوانی) ه

  .تفکيک معيارهای انتخاب و شده فراهم اطالعات پااليش) و
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  .اوليه گزاره به مناسب پاسخ ارايه) ز
 ) ,۱۹۹۱Forrester(پيشين گامهای بازگويی ، کاربر تشخيص صورت در) ح 

  :نويسی چکيده و سازی نمايه در خبره های سيستم
 سـازی  نمايـه  بـرای  مقلـوب  فايـل  از اطالعـات  بازيابی و ذخيره سنتی های سيستم

 بوجـود  نشده کنترل وژاگان همارايی پس با ارتباط در را مشکالتی که  کردندمی استفاده
 .بـود  ناکارآمـد  اصـطالحات  سازی وذخيره بازيابی دقت کاهش آن که نتيجه.آوردند مي

 کاهش به تاحدودی جانشينی عملگرهای و سازی کوتاه جايگيری، عملگرهای از استفاده
 .شـدند  می حذف مقلوب نمايه در بافتی و نحوی اطالعات اما .کمک نمود مشکالت اين
 کـردن  بازيـابی  قابل و منبع اسناد پردازش برای ESPRIT توسط SIMPR پروژه لذا
 مـدلی  سيـستم   ايـن  .شد ارايه سازی وارونه بجای خبره های سيستم فنون از استفاده با آن

 بايـستی  اطالعات که آنگونه را مدلی و اند وارد شده که شکلی آن به پايه اطالعات برای
 جستجوبجای و ذخيره برای نحوی و پردازش زبانی شيوه از نظام  اين .دارد شوند، بازيابی
 کند، می تاييد را متن کلمات متن  سيستم پردازش.کند می استفاده ها، ويژگي ساده تطابق

 به رجوع با را کلمه هر از شناسانه تحليل ريخت دهد، می نمايش را مدرک از فراساختاری
 کـه  نقـشی  به نسبت کلمات از تحليل نحوی سپس و دهد می انجام ابهام بدون قاعده ۴۰۰
 بـا  خبـره  هـای   سيـستم .دهنـد  انجـام مـی   دارند، ضمنی نقش عنوان به الحاقات و جمله در

 کننـد  انتخـاب  را متقن يا عبارات اصطالحات که اند تالش در رهيافتها و قواعد ار استفاده
  :يعنی
ü آن شد، تکرار مدرک ساختارهای ساير در هم و عنوان در هم عبارتی يا کلمه اگر 

  را
 .کند انتخاب نمايه اصطالح عنوان به

ü شود انتخاب آنها عنوان کارگاهها و کنفرانسها مورد در.  
ü شود انتخاب داشت، وجود خالصه يا چکيده در ای کلمه اگر.  
ü کن انتخاب را آن با منطبق اصطالح داشت، وجود بندی رده شماره اگر.  

 :منابع و مآخذ
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ترجمـه اسـداهللا آزاد، رحمـت اهللا        . اطالعـات  مفـاهيم بازيـابی   ). ۱۳۷۹(پائو، ميرانـدا لـی      
  .دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد. فتاحی

ترجمـه عـين الـه      ). رهيافتی نوين (مصنوعی  هوش  ) ۱۳۸۴(راسل، استوارت؛ نورويک، پيتر   
  .علوم رايانه. تهران. جعفر نژاد قمی

دانـشگاه  . تهران. مبانی سيستمهای خبره   صول و ا) ۱۳۸۲(غضنفری، مهدی؛ کاظمی، زهره     
  .علم و صنعت ايران

. اطـالع شناسـی، س  . "های خبره در مـديريت دانـش     ويژگي نظام    ").۱۳۸۳(فرهادی، ربابه   
  .۱۴۳-۱۳۱، زمستان، ۲اول، 

. "نظام های خبره و هوشمند در بازيابی اطالعـات  مروری بر کاربرد  )."۱۳۸۳(کوشا، کيوان   
  .۱۲۸-۱۰۷ زمستان،،۲ اول، .اطالع شناسی، س

Adeli, Hojjat (1990), Knowledge engineering [Vol.2], New 
York: McGraw- Hill.  

Albrico, Ralph (1990), Expert System in information retrieval 
system and reference. 

Borgman, Christine (1984), Psychological research in human – 
computer interactions. "in Williams Martha (ed.) Annual 
Review of information science  and technology. With plains., 
New York: Knowledge Industry Publications, Vol. 19,pp.33-
44. 

Hollnagel, Erik (1989), The reliability of expert systems, New 
York: John Wiley & Sons. 

Huang, Yueh- Min, et al. (2006), An intelligent human - expert 
forum system based on fuzzy information retrieval 
technique., Expert systems with applications. 
Available online with: www.sciencedirect.com  
Doi: 10.1016/j.eswa.2006.09.037 

Kerry, Ruth (1990), Integrating knowledge-based and database 
management system, New York: Ellis Horwood. 

Rolston, David W. (1988), Principles artificial intelligence and 
expert systems development, New York: McGraw- Hill. 

Townsend, Carl and Feucht, Dennis (1986), Designing and 
programming personal expert systems, Summit: TAB Books. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.sciencedirect.com
http://www.pdffactory.com


Williams, James G., and Sichats, Ken., Application of expert 
agents/ assistants in library and information systems. 
Available with: http:// www. 
 

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

