
  الذآاء االصطناعي
Artificial Intelligence AI  

  مقدمـة
ا                     أثر بينه أثير والت ات الت د عملي ة وتزاي ة المختلف روع المعرف  ٠يتضح يومًا بعد يوم تشابك وتداخل ف

ائج البحث          أصبحولذلك   دم فى أحد المجاالت دون االستفادة من نت  من المستحيل فى بعض األحيان إحراز  تق
ا                    فى المجاالت األخر   ًا فى مسار تقنياته ًا هام رة اتجاه سنوات األخي ى ويالحظ للمتتبع ألساليب التصميم فى ال

ا        .    Multidisciplinary  Approachوهو المدخل التعددى  ًا ذاتي ودًا فردي دا  مجه ولهذا لم يعد التصميم أب
ًا با                 شاطًا جماعي ل          يقوم به أحد أو مجموعة من المصممين من مجال واحد بل أصبح ن ى ،  وفى آ لدرجة األول

ة لممارسة األبحاث               الوحدات اإلنتاجية المتقدمة تكونت فرق عمل للتصميم من مصممين من تخصصات مختلف
وأصبح  . التعددية واالبتكار الجماعى ضمن مفهوم شمولى لفكرة التصميم تبعدها عن االبتكار الفردى المحدود      

ى  من الطبيعى أن نجد علماء الرياضيات والطبيعة       والطب والهندسة والتصميم والعلوم اإلنسانية والحاسب اآلل
رة                     ٠يعملون آفريق واحد لتصميم منتج ما      دة الكثي الطبع فى المنتجات المعق شارا ب ا تكون انت ر م سمة أآث  وال

ل           دا مث األجزاء آالطائرات والمرآبات الفضائية لكنها قد بدأت تنتشر وبشكل واسع فى تصميم منتجات أقل تعقي
سي ف ال ل الخفي ائل النق ددى    . ارات ووس دخل التع تخدام الم ى أن اس ذا ال يعن ن ه   Multidisciplinaryلك

Approach   تهالآية ات االس صنيع المنتج صميم وت ال ت ل أن مج ات، ب ن المنتج ة م ة معين ى نوعي صر عل  يقت
دأت تش            د ب ة ق واة الكهربائي اون    المحدودة الحجم مثل معدات إعداد الطعام آالخالط وحتى المك وع من التع هد ن

  .بين علماء من شتى المجاالت فى تصميمها
ات              ن بيان ل م م هائ ة آ ة لمعالج ة الدائم ذه الحاج شبعة ه دة والمت صميم  المعق شكلة الت رض م وتف
ة   ة وأدائي تخداميه وظيفي ارات اس اول اعتب ة، وتتن ية والتقني ارف الهندس ستهلك والمع تج والم ات المن ومعلوم

ات  ة ومقوم يم جمالي ستخدمةوق ات الم اج والخام ات اإلنت ق بعملي ة تتعل رات .  تقني ذا متغي ل ه ى آ ويضاف إل
ا   تخدام  وغيره اج واالس ة اإلنت روف بيئ االت     .  وظ ى مج وم ف ات الي صممى المنتج وفرة لم ات المت فالمعلوم

ل قياس                   ة بالمستخدم البشرى مث ارات المتعلق ة واالعتب رات البيئ ات جسمه   الخامات والعمليات اإلنتاجية ومتغي
ل  شكل آام ا ب تفادة منه تيعابها واالس شرى اس ل ب ن ألى عق ثال، ال يمك ه، م ه وذوق ه واهتمامات د . وقدرات ويزي

ل ويتطلب إجراءات                               وم عن ذى قب ر شيوعا الي دة وهو أمر أآث نظم والمنتجات المعق اء ال األمر تعقيدا عند بن
   وإيجاد صيغة تجمعها سويا وعمليات طويلة ومعقدة وحل عدد آبير من العالقات والمتطلبات

ع مراحل      التصميم  بطبيعته أيضا فى حاجة إلى التعديل والتغيير والتطوير والمتابعة المستمرة فى جمي
ه                     ل وجود التصميم ذات ا قب ى مراحل م درا           . بناء  التصميم  بما يتضمن حت ة التصميمية  ق ا تتضمن العملي آم

ا هو      . ة من  النتائج للوصول حلول تصميميه أفضل         آبيرا من عمليات التحليل والتقييم واالستفاد      وللحاسب آم
تحليلية عالية تعتمد على  التحليل الرياضى الرقمى البالغ السرعة وإن لم يتوفر اإلطار المناسب   معروف قدرة

اذ    سات اتخ ار ظروف ومالب ى االعتب ذ ف ه  أن يأخ ن يمكن ل ل ذا التحلي إن ه ه، ف ل الحاسب من خالل ذى يعم ال
  ولن يمكنه بأى شكل أن  يوفر العدد المناسب من البدائل المناسبة سواء فى الشكل أو اإلمكانيات التى               القرار،

  . تدعم عمليات التحسين والتطوير
اه           لقد آان الحل هو توظيف إمكانيات الذآاء الصناعى         وهو أحد العلوم الجديدة التى نشأت فى ظل االتج

ب التق  اق برآ ة للح ى محاول ى ف ددى ف صميمالتع ال الت ى مج ا  . دم ف ل أنه ى محم ذا عل ذ ه ى أن يؤخ وال ينبغ
ه        . محاولة لالستغناء عن دور المصمم او حتى اى عضو آخر فى فريق التصميم               ه فى إطار ان ا ينظر إلي وإنم

  .وسيلة لتعميق المعارف وتحسين فرص اتخاذ القرار
امض يتمث          يء غ و ش طناعى ه ذآاء االص ى أن ال بعض ال ن ال رق ذه د يتط ات   وق ض اآللي ى بع ل ف

إال أن األمر . Numerical Control أو ماآينات التحكم الرقمى Robotالصناعية البالغة التعقيد مثل الروبوت 
ستخدم فى    Adobe Photoshopفبعض أوامر البرامج الشائعة مثل الفوتوشوب . أبسط من هذا بكثير ذى ي  ال

م فى النمذجة و المحاآاة ،  تستخدم قدرا آبيرا من   الذى يستخد33d Studio Maxمعالجة الصور أو برنامج 
ل             . الذآاء االصطناعى  ا مث صورة أوتوماتيكي أوامر تحسين جودة ال  هى نموذج     Autocolor أو   Autolevelف

شكل ذآى                        ا ب ى االستجابة له شاف المشاآل والعمل عل ذآاء االصطناعى فى اآت إن    . مبسط لقدرات ال ذلك ف وآ
سيطة     .  نفس القدرة فى استخدام قدر من الذآاء االصطناعى         لها   Filtersبعض المرشحات    ة الب ا أن الطابع آم

ر                     ة حب ورق والطباعة بكثاف وع ال ى ن التعرف عل ا ب سمح له ذآاء االصطناعى ي التى تمتلكها لديها بعض من ال
  .واألمثلة عديدة وفى متناول آل منا فى حياته اليومية. مناسبة

تم بدراسة       Artificial Intelligence, AIلقد نشأ الذآاء االصطناعى  ى ته وم الحاسب الت م   آأحد عل وفه



اج         ام يحت طبيعة الذآاء البشرى ومحاآاتها لخلق جيل جديد من الحاسبات الذآية التى يمكن برمجتها إلنجاز مه
درج تحت                    سان وتن ا اإلن ع به ى االستنتاج واالستنباط واإلدراك وهى صفات يتمت ة عل درة عالي ى ق إنجازها إل

  .ئمة السلوك الذآى له ولم يكن من الممكن من قبل أن تكتسبها اآللةقا
ى     ى الت تنتاج المنطق ات اإلدراك واالس اة بعض عملي ى محاآ ضا إل دف أي ذآاء االصطناعي يه م ال وعل
دويا                     تم ي ى آانت ت يمارسها اإلنسان بشكل تلقائى، بهدف إنجاز العديد من المهام الصعبة والمعقدة والدقيقة الت

ك  ة   وذل طناعى المتقدم ذآاء االص ات ال سمى بتقني ا ي تخدام م م    . باس ع نظ ل م ن أن تتكام ات يمك ذه التقني وه
 لزيادة قدرات الحاسبات ( Computer - Based Information Systems )المعلومات المبنية على الحاسب 

  .وتوسيع نطاق التطبيقات التى تتم باستخدام الحاسب
وع من  ع الحاسب بن رة تمت اق التحدى  أن فك يقة فتحت آف رة وش رة مثي سانى فك ذآاء اإلن شبه ال ذآاء ي ال

  . لينطلق العلماء والباحثون لنقل هذه الفكرة من حيز الخيال الى أرض الواقع

  ما هو الذآاء االصطناعي ؟
ه          ريفهم ل ا يمكن أن                . يختلف علماء الذآاء االصطناعي في تع ا لم ذا االختالف أن مفهومن ى ه ساعد عل وي

ة                      يشكل ا  ر من عدم الدق شوبه الكثي ذآاء البشرى ي ى تعريف ال ازال غامضًا وحت ر  .  لذآاء بصفة عامة م وأآث
 يشوب مصداقيته    Intelligence quotient IQ قياسات الذآاء البشرى شيوعا هي ما يعرف بحاصل الذآاء

دل  ن الخالف والج ر م اء شخص الكثي اس ذآ يم وقي ى تقي ستغرب أن يك. ف ن الم يس م ذلك فل ون التعريف ول
الخاص بذآاء اآللة وهو ما يتعرض له الذآاء االصطناعي يشوبه أيضا قدرا مساويا من الخالف والجدل إن لم                   

  : وبرغم اختالفات العلماء فإن هناك إجماع على أن الذآاء اإلصطناعى يتناول جانبان.  يكن أآثر
  .ة إلى استخدام ذآائهم للقيام بهاتصميم وبرمجة الحاسبات لتحقيق مهام وأعمال تحتاج من البشر عاد •
محاولة تفهم آيف يفكر اإلنسان وإعداد البرامج التي تشكل وتصوغ بعض السمات الهامة لعمليات اإلدراك                •

صناعى        ذآاء ال وفر لمستخدم ال شر وت د الب ى أوجه       عن د، والتعرف عل يم والتجري ى التعم زة عل درة متمي ق
ة، والتكيف مع            شاف األخطاء وتصحيحها لتحسين            الشبه بين المواقف المختلف المواقف المستجدة، واآت

  .األداء فى المستقبل
املين فى فريق التصميم المتكامل                      ع الع ل وجمي م المصمم، ب ه الجانب     . والجانب الثانى هو ما يه إذ أن

ات                     الذى يتفاعل من خالله المصمم مع مشكلة التصميم من منطلق جديد هو استخدام قدرات الحاسب فى عملي
  .تحليل والتقييم وبناء الحلولال

ي      ات اإلدراك الت اة بعض عملي اول محاآ ه يح ال أن ذا المج ي ه ذآاء االصطناعي ف ا ال ين مزاي ن ب وم
الم     سمع والك صار وال ل اإلب ر مث ي تفكي ي دون أدن شكل آل ا ب وم به دريب ويق يم أو ت سان دون تعل دها اإلن يجي

ذآاء           والحرآة المتوازنة الرشيقة وهي تمثل تحديا حقيقي       م ال ًال من عل ذآاء االصطناعي ورغم أن آ اء ال ا لعلم
ه                    ذآاء االصطناعي هو منهجيت ز ال االصطناعي وعلم النفس يسعى لفهم القدرات العقلية لإلنسان إال أن ما يمي
ي                           رامج للحاسب اآلل ة ب اة عن طريق آتاب ة المحاآ ز في عملي ذا المجال والتي تترآ ه في ه في تحقيق أهداف

ديلها  ومالحظة سلوآ   دما                . ها وتع شرية إال عن ة الب ة االبتكاري شطة الفكري د بعض األن تم إدراك مدى تعقي م ي ول
ل من   ا ال نعرف إال القلي ذاك أنن وا حين د أدرآ ا فق رامج لمحاآاته ة ب ي آتاب ذآاء االصطناعي ف اء ال شرع علم

  .أسرار هذه األنشطة العقلية
 عليه ذآاء اصطناعى وذلك حتى يسهل فهمه، ومن         حاول العديد من العلماء وضع مفهوم واضح لما يطلق        

ين ريتش    ه       Elaine Rich هؤالء العلماء إيل ى أن ذآاء االصطناعى عل ذى عرف ال ه    " ال ة توجي دراسة لكيفي
سون    ". الحاسب ألداء أشياء يؤديها اإلنسان بطريقة أفضل ز نيل إن هدف  "Nils Nilsson بينما يفترض  نيل

ذآاء البشرى    الذآاء االصطناعي هو بناء آال د ميتشى    "  ت قادرة على القيام بالمهام التي تتطلب ال ا دونال  أم
Donald Michie ى نطاق المشاآل التي يصعب            "  فيقترح أن ذآاء االصطناعي هو اسم مهذب يطلق عل ال

ه   Edward Feigenbaumأما ادوارد فيجنبوم " . حلها إال باستخدام الحاسب  فيعرف الذآاء االصطناعى بأن
رة الحاسب اآللى على أداء مهام أو سلوآيات يوصف اإلنسان بالذآاء عندما يؤديها وأن هدف األبحاث في                 قد"

ام      ذه المه ل ه ى أداء مث ادرة عل سكى    " . مجال الذآاء االصطناعي هو بناء برمجيات ق ارفن من  لكن تعريف م
Marvin Minsky ر على بناء آالت تؤدى مهاما هو العلم القاد" للذآاء الصناعى أآثر عمومية حيث يقول انه

سان  ا اإلن وم به دما يق شرى عن ذآاء الب درًا من ال ب ق ك " تتطل ارتن وي ه م شترك مع ى Martin Weik وي ف
ل          ا مث د أدائه شرى عن ذآاء الب اج لل ي تحت ام الت ام بالمه ى القي ة عل درة اآلل طناعي بق ذآاء االص يفه لل توص

  " ل والمالحظة والتالؤم مع القيود التى يفرضها الوسط المحيطاالستنتاج المنطقي والتعليم والقدرة على التعدي
ه                        ل البشرى وطريقت ة أداء العق م ميكانيكي وقد اجمع العلماء على أن العلم الحديث قد وقف عاجزا عن فه

ات  ترجاع المعلوم تنتاج واإلدراك واس ر واالس ل التفكي دة مث ات المعق ام بالعملي ى القي د . ف اء بع ستطع العلم وي



وهكذا فإنه على .  إلى مفاتيح إنجاز مثل هذه العمليات آخطوة ايجابية تجاه محاآاتها بواسطة الحاسب       الوصول
تخدام الحاسب إال أن       شرى باس ل الب اة أداء العق و محاآ ذآاء االصطناعى ه مى لل دف االس ن أن اله رغم م ال

دا            دا ج سلوك      التطبيقات الصناعية المتاحة التى قد تستخدم هذه التقنية مازالت بعي  عن تحقيق بعض صفات ال
ذه          . الذآى التى سبق اإلشارة إليها    ا وأصبحت ه دما ملحوظ ذآاء االصطناعى تق رامج ال ويشهد مجال تطوير ب

  .البرامج قادرة حاليا على أداء بعض المهام التى تتطلب ذآاء بشريا إلنجازها 
  الذآاء اإلنساني

ى    ذآاء عل انز ال ستوفر ايف الم األمريكى آري ى   يعرف الع رات الت تالؤم مع المتغي ى ال سان عل درة اإلن ه ق  أن
اء         . يتفاعل معها  ساني بوجود     : وآلما زادت قدرة اإلنسان على هذا التالؤم آلما آان أآثر ذآ ذآاء اإلن ز ال ويتمي

  :قدرات خاصة تتخلص في
ة المحيطة و     .١ أن يكون رد  الفهم الجيد لألحداث وتحديد أهم عناصرها استخدام المعارف المكتسبة لفهم البني

ات          . الفعل مرتبا وبطريقة متأنية غير مندفعة        ويشمل هذا التمييز الدقيق بين القضايا والتوصيل من الجزئي
 إلى العموميات واستبعاد المعلومات غير المناسبة 

ة والتطبيق العلمي                  .٢ اآتساب المعلومات والتعلم والفهم من واقع الخبرة المكتسبة من خالل الممارسة الفعلي
 خبرة المكتسبة وال

ي        .٣ تنتاج المنطق لوب االس تخدام أس ة باس ر التقليدي ضة وغي ف الغام ل المواق م وتحلي ى فه درة عل الق
  .واستخالص نتائج مفيدة من مواقف مبهمة أو متداخلة وآذلك القدرة على ربطها بالمواقف المتشابهة 

  .ستقبلالقدرة على اآتشاف األخطاء وتصحيحها وصوال إلى تحسين األداء في الم .٤
ى                       .٥ ًا إل سان جنب ا اإلن ة واستخدامها في حل المشاآل والقضايا التي يتصدى له القدرة على اآتساب المعرف

  .جنب مع خبرته في الحياة وتقديره للمواقف
واع                  .٦ ين أن القدرة على استنباط القوانين العامة من األمثلة المحدودة ومعرفة جوهر األشياء وذلك بالتمييز ب

  .ة المعلومات المختلف
االت   .٧ شكلة واالحتم ب الم ي لجوان ى اإلدراك الحسي والعقل اء عل صحيحة بن رارات ال اذ الق ى اتخ درة عل الق

ذه                  ى تحقيق ه ؤدى إل الواردة ونتائج آل هذه االحتماالت ومعرفة النتائج المنشودة وأفضل القرارات التي ت
  .النتائج 

ف      .٨ ف المواق رعة لمختل ة وس ة تام تجابة بمرون ى االس درة عل ى أن   الق اطيء بمعن از الخ دم االنحي ع ع م
د                      ك يع شابهة ألن ذل ة مت ة تكراري اإلنسان ليس مقيدا بإتباع سلوك معين عند تعرضه لنفس الموقف بطريق

  . سلوآا آليا ونمطيا وليس سلوآا ذآيا 
شرى  .٩ تالؤم الب ة  Adaptationال ة الذاتي رف بالبرمج ا يع و م درة Self-Programming وه ى ق  ، بمعن

ا                اإلنسان ع  ز به ى يتمي ارات الت ى مجموعة المه دة تضاف إل ارة جدي ارة    . لى اآتساب مه تعلم مه ذى ي فال
اء ممن يكون               العزف على آلة موسيقية معينة وإتقانها يمكن اعتباره، من جهة نظر هذا التعريف، أآثر ذآ

  .غير قادر على أداء هذا
ف على أوجه التشابه في هذه المواقف نقل التجربة والخبرة الذاتية إلى مواقف ومجاالت جديدة للتعر .١٠

  . والتعامل معها 
د من أصعب األشياء               الفطرة تع ه ب سان أو آانت موجودة لدي سبها اإلن وهذه القدرات أو بعضها سواء اآت

ى وضع                    .  التي يمكن محاآاتها باستخدام الحاسب      درة عل ذآاء البشرى في عدم الق اة ال وتكمن صعوبة محاآ
ى                       تصور دقيق لكيفية أداء      ة إل ة تحول العالمات والرموز الكتابي ل وصف آيفي ة مث ال الذآي اإلنسان أحد األفع
ة                    . معلومات في مخ اإلنسان    رة زمني د فت ذه المعلومات بع أو الخطوات الذهنية التي يتم بها استرجاع بعض ه

  . معينة
ات وبرمجي                      اء آلي ى بن ذي يهدف إل ذآاء االصطناعي وال ى      من هنا ظهرت الحاجة إلى علم ال ادرة عل ات  ق

ًا                 .  محاآاة الذآاء البشرى   دًا ذهني سان جه أما المهام المنطقية التي يمكن وصفها جيدا والتي قد تتطلب من اإلن
ن          د م ورة العدي ي ص رت ف سهولة وظه ب ب ى الحاس ا عل م برمجته د ت ل فق وات الح ي خط ًا ف را عميق وتفكي

  .التطبيقات في مجاالت الحياة المختلفة
  itive ScienceCognعلم اإلدراك 

ى      إذا نظرنا إلى الشبكة العصبية لإلنسان نجد أنها عبارة عن تجمع من عدة آالف من الخاليا العصبية الت
 بليون خلية وهى شديدة التداخل وتنتشر فى مجموعات تسمى شبكات ، وال تموت لذلك               ١٠٠يصل عددها إلى    

ذه      . لحظة ميالده إلى يوم وفاته    يستطيع اإلنسان االحتفاظ بمعلوماته التى يتم تخزينها من          وقد تضعف بعض ه



  .الخاليا مما يؤدى إلى فقد فى المعلومات التى تحتفظ بها وهو ما يعرف بالنسيان أو الفقد الجزئى للذاآرة 
وألن الجهاز العصبى المرآزى التابع لسيطرة المخ وتحكمه هو المسئول عن السلوك المتسم بالذآاء نجد     

ه     ال                    أن الدور الذى تلعب سلوك دور رئيسى وفع ذا ال ة العصبية الواحدة فى أداء ه ؤثر      .  الخلي دور الم ذا ال وه
ة الوصول             للخلية العصبية تجاه السلوك الذآائى لإلنسان هو الذى دفع المهتمين بدراسة ذآاء اإلنسان ومحاول

ة                    اء الخلي رة بن شأت فك العصبية االصطناعية    إلى أسراره ومحاولة إيجاد نموذج آلى يحاول محاآاته من هنا ن
  .وتجميع هذه الخاليا فى شبكات تحاآى الشبكة العصبية لإلنسان 

م اإلدراك   شأ عل ا ن ن هن ذآاء االصطناعي   Cognitive Scienceم وم ال د عل و أح ة وه م المعرف  أو عل
ا النمذجة     Modeling ويستخدم علماء الذآاء االصطناعي تقنيات عديدة لالرتقاء بمستوى ذآاء الحاسب منه

  . للحصول على نماذج للذآاء البشرى يمكن برمجتها Simulation أو محاآاة 
اذج التي تحاآي    Feedback والتغذية العكسية  هى واحدة من السبل التى تكفل الحصول على أفضل النم

ساني ذآاء اإلن ي وضعت للحاسب    . ال رامج الت ار الب ذآاء االصطناعي باختي اء ال وم علم ة يق ذه التقني ي ه وف
ة                  لت اء المعرف وم علم م يق ة ومن ث اء المعرف حاآي الذآاء اإلنساني باستخدام النماذج الموضوعة بواسطة علم

ى أفضلها            اذج   . بتصحيح وتقليل األخطاء لموجودة بهذه النماذج بشكل متكرر إلى أن يتم الوصول إل د نم وتعتم
سان والحاسب         المحاآاة الموضوعة بواسطة علماء المعرفة في بنائها على المعرفة التا          مة بقدرات آل من اإلن

  . والمواطن التي يتفوق فيها أيا منهما على األخر
  : أهمية الذآاء االصطناعي -٢

ديثا                        ذا المجال أصبح ح ذ الخمسينات إال أن ه رغم إن الذآاء االصطناعي آان مثار االهتمام األآاديمي من
ة     ات العملي ور بعض التطبيق ك لظه د وذل ام متزاي ار اهتم ذآاء     و. مث اجح لل ول الن باب التح م أس ن أه ان م آ

ات       ي مكون ر والمتالحق ف ور الكبي ك التط و ذل صنيع ه ق والت ى التطبي ة إل ة األآاديمي ن الناحي االصطناعي م
رة       نة األخي شرين س ي الع دث ف ذي ح ة وال بات اإللكتروني بات    . الحاس ات الحاس عار  مكون ضت أس د انخف فق

ادة مطردة         وأحجامها انخفاضا حادا وزادت سعة شرا      ذاآرة وسرعة المعالجات زي وأصبحت الحاسبات   . ئح  ال
رة          بات الكبي درات  الحاس را ق وق آثي درات تف ات وق ا ذات إمكاني صية حالي م  Mainframesالشخ ي ت  والت

ات        ل الثمانيني ى أوائ سينات إل ر الخم ي أواخ طناعي ف ذآاء االص احثي ال طة ب تخدامها بواس را ألن .  اس ونظ
را        تطبيقات الذآاء اال   درا آبي ا تتطلب ق صطناعي تميل إلى االستخدام المكثف والمرآز إلمكانيات الحاسبات فأنه

ر في مجال صناعة الحاسبات        وجي الكبي دم التكنول إن التق ذلك ف ات الحاسب ول ات من مكون ذه اإلمكاني من ه
  .   بيقات الخاصة بهابصفة عامة قد أثر تأثير آبيرا على زيادة انتشار برامج الذآاء االصطناعي وتعدد التط

ة  ى أن المعرف انيون إل ه الياب د تنب ي Knowledgeلق ه إل ي طريق الم ف م وأن الع دة لألم روة الجدي  هي الث
وة             .  عصر جديد هو عصر صناعة المعرفة      ذه الق ا أن تضاعف ه . لقد رأوا أن المعرفة قوة والحاسبات يمكنه

و         ا إل   ١٩٨٢ولذلك فقد طرحت اليابان في يوني ل الخامس للحاسبات                 برنامجه ام الجي ه نظ ا أطلقت علي اج م نت
ة  وهو   . KIP knowledge–Information processing Systemوهو نظام لمعالجة المعلومات والمعرف

ة وأن                           سنوات طويل الم ل ى الع صناعية المسيطرة عل وة ال ان الق ه أن تصبح الياب األمر الذي آانوا يتوقعون مع
ادرة                 . حاسباتتكون الرائدة في تكنولوجيا ال     ى وق درة عل ه الق وتوقع اليابانيون أن يخرج جيل من الحاسبات ل

ي      تنتاج المنطق تعلم واالس ى ال درة عل ذلك الق صور وآ الم وال م الك ة وفه ه القومي سان بلغات اظرة اإلن ى من عل
Reasoning            ى   واتخاذ القرارات والتصرف بالطرق التي نعتبرها جزءا شامال من التفكير المنطقي المؤدي  إل

دما ويكون         .  استنتاجات العقل البشرى   يًال متق ل ج آما بدأت اليابان في أعقاب ذلك مشروعا إلنتاج روبوت يمث
  .  لدية القدرة على اتخاذ القرار الذاتي

آما بدأت " ألفي"وبدأت بريطانيا أيضا فى زمن متقارب مشروعا قوميا للذآاء االصطناعي سمى بمشروع            
 آما أن هناك العديد من االستثمارات في هذا ESPRIT " اسبريت"ة مشروعا يسمى السوق األوربية المشترآ

أما في أمريكا فقد تم إنشاء اتحاد . المجال من دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا واستراليا وآندا وإيطاليا وروسيا      
ة والحاسبات إلن              دة      بين مجموعة من الشرآات الصناعية الكبرى في مجال اإللكترونيات الدقيق ات جدي اج تقني ت

دفاع        .  ومتقدمة للحاسبات تستخدم تقنيات بالذآاء االصطناعي    وم ال ة عل ى المستوى الحكومي قامت هيئ وعل
Defense Science Board  ي سكرية الت ات الع شرة تقني ذآاء االصطناعي ضمن الع ب ال صنيف وترتي  بت

ا         رن الح ة الق ى بداي دفاع      . لىتربعت على القمة فى نهاية القرن العشرين وحت وزارة ال ة البحوث ل وقامت وآال
  .  المؤسس على تقنيات الذآاء االصطناعيSuper Computerاألمريكية بالبدء فى مشروع الحاسب الفائق 

  سمات نظم الذآاء االصطناعى
  :هناك بعض السمات المشترآة  فى نظم الذآاء االصطناعى  لعل أهمها ما يلى 

   Symbolic Representationالتمثيل الرمزى  •



   Symbolic Procssingالمعالجة المرمزة   •
  Heuristicsالحدس  •
  Inferenceاإلستدالل       •
   Knowledge Representationتمثيل المعرفة  •
   In-complete or Confection Dataالتعامل مع البيانات غير الكاملة أو المتضاربة  •
  The ability to learnالقدرة على التعلم  •
 Ability to understand: الفهمالقدرة على  •

   Symbolic Representationالتمثيل الرمزى 
شكل            ذا ت ة وهى فى ه ر رقمي السمة األولى لبرامج الذآاء االصطناعى هى أنها تستخدم أساسًا رموزًا غي

ى المستوى القاعدى يت          كون  نقضًا صارخًا للفكرة السائدة أن الحاسب ال يستطيع أن يتناول سوى األرقام ، فعل
ا       binary devicesالحاسب من أجهزة ثنائية  ز له ى أن يرم  ، ال يمكن لها أن تتخذ إال أحد وضعين اتفق عل

تفهم       " .  أو صفر    ١" بـ   ستطيع أن ي وقد أدى اختيار هذين الرمزين إلى انتشار الفكرة القائلة إن الحاسب ال ي
سانى        neurons العصيبة   ولكن إذا نظرنا لإلنسان ، مستوى الخاليا      ". نعم أو ال    "سوى   م اإلن دنا أن الفه  لوج

يعتمد أيضًا على الوضع الثنائى مما يشير إلى إمكانية التعبير عن األفكار والتصورات والمفاهيم البالغة التعقيد                
ة               ذه األوضاع أو الحاالت الثنائي شكيالت متطورة من ه ل     . واتخاذ القرارات بت ة تجع ذه اإلمكاني وال شك أن ه

  .ية اتخاذ القرارات بواسطة الحاسبات ممكنامحاآاة عمل
   Symbolic Procssingالمعالجة المرمزة  

ى         Symbolsتستخدم الرموز      ا معن ات له ات فى          .   عادة للحصول على عالق ذه العالق ل ه د تمثي وعن
زة     ى شكل تراآيب مرم ذآاء االصطناعى تكون ف رامج ال اول مشكلة  . Symbolic Structuresب د تن وعن

ويتم معالجة هذه . يقوم برنامج الذآاء االصطناعى بمعالجة هذه الرموز لينتح عنها معلومات يتم تمثيلهالحلها  
تخدام  وز باس ات "الرم ذه   " Algorithmsخوارزمي ساعد ه ة وت ة ونهاي ددة ببداي ة ومح وات مرتب ل خط تمث

. البشرى فى الوصول الى الحلالخوارزميات فى الحل بطريقة غير تقليدية قد تكون بعيدة آل البعد عن المنهج 
  .وتعتبر عملية المعالجة المرمزة هذه واحدة من أهم صفات نظم الذآاء االصطناعى

  Heuristicsالحدس 
يس               ادة ل تحدد نوعية المشاآل موضع المعالجة، السمة الثانية لبرامج الذآاء االصطناعى،  فهى فى الع

س         . لها حل خوارزمى معروف       ذلك عدم وجود سل ى             ونعنى ب ا إل ؤدى اتباعه ى ي لة من الخطوات المحددة الت
ذآاء االصطناعى فال              . ضمان الوصول إلى حل للمسألة       وطالما ال يوجد حل خوارزمى للمسائل التى يعالجها ال

ا                 ى ال ضمان لنجاحه ة والت . بد إذن من االلتجاء إلى الحدس واالجتهاد المنطقى ، أى إلى الطرق غير المنهجي
دو مالئمة               .  المبنى على الخبرة التجريبية    والحدس هو التوقع   ى تب ويتمثل هذا فى اختيار إحدى طرق الحل الت

ى الحل                    ى إل ة األول ة عدم توصل الطريق ى طرق أخرى فى حال ر إل اء الفرصة فى نفس الوقت للتغيي مع إبق
ا            .  المنشود فى وقت مناسب      من عناصر    ويحاول الذآاء االصطناعى محاآاة الحدس الذى يشكل عنصر ا هام

  .الذآاء عند اإلنسان مستعينا بالمعالجة المرمزة للمعلومات وليس بأسلوب المعالجة العددية 
  Inference  اإلستدالل      

االستدالل هو أحد عمليات االستنتاج المنطقى فمثال عندما تنظر من النافذة لتجدها مظلمة فأنك  تستدل من                
أننا ال يمكننا رؤية الليل إال أن أثره ساعدك على الوصول إلى استنتاج             وبالرغم من   .  ذلك على أن الليل قد حل     

والذآاء االصطناعى قادر علىإآساب اآلالت القدرة على القيام بعمليات         . منطقى ساعدك على تقدير الوقت مثال     
ة وهو اسلوب مشابه للطريق     . Pattern Matchingاالستدالل بأساليب عديدة أهمها أسلوب مطابقة الصور 

صورة    . المتبعة فى اختبار قوة المالحظة عند األطفال فى مرحلة الحضانة          ا بال تم مطابقته فالصور المعروضة ي
ا       ذى بطابقه م ال ى           . األصلية الستنتاج أيه ذآاء االصطناعى فى التعرف عل ذا األسلوب هو نفس أسلوب ال وه

ات عن طريق خصائ         ة  الصورة حتى يمكن وصف األشياء آو األحداث أو العملي ة والمنطقي ثال  . صها النوعي فم
ق بعض        ن طري اول ع ا ويح ى يختزنه صور الت ع ال ا م ه بطابقه ى الحاسب فإن ا عل رض صورة م دما تع عن

  .العمليـــات الحسابية والمنطقية التعـــرف عليها
   Knowledge Representationتمثيل المعرفة 

ا                 رامج اإلحصاء فى أن به ذآاء االصطناعى عن ب ة      " تختلف برامج ال ل للمعرف ر عن      " تمثي فهى تعب
ه        . تطابق بين العالم الخارجى والعمليات االستداللية الرمزية بالحاسب          ويمكن فهم تمثيل المعرفة هذا بيسر ألن

ة    وزًا رقمي رامج تشخيص مشاآل الحاسب        . عادًة ال يستخدم رم ستخدم أحد ب د ي   System Diagnosisفق
ة الح       راءة أجزاء من القرص الصلب أو                    ". اسب القاعدة التالية فى تشخيص حال اك مشكلة فى ق إذا آانت هن



ا                       ى يحتويه سية الت . الكتابة إليها ، فإن هناك احتماًال قويًا بأن هناك تلف مادى فى واحد من األقراص المغناطي
ا تكون إل          ة أقرب  م ى ويكون التعبير عن مثل هذه القاعدة فى برامج الذآاء االصطناعى بوضوح وإيجاز وبلغ

لغتنا الطبيعية ، وليس بلغة الحاسب الدنيا وهو ما يتطلب إضافة جداول آثيرة ومتعددة للتعبير عن العالقة بين    
  .األعراض والمشاآل التى يحتمل أن تسببها

   In-complete or Confection Dataالبيانات غير الكاملة أو المتضاربة 
ذآاء االصطناعى فى        ة          تتمثل السمة الرابعة لبرامج ال ى فى حال ى التوصل لحل المسائل حت درتها عل ق

ائج       . عدم توفر جميع البيانات الالزمة وقت الحاجة التخاذ القرار           ويحدث ذلك آثيرًا فى الطب حين ال تكون نت
ل              ائج التحالي ة انتظار نت ذه الحال ستطيع الطبيب فى ه التحاليل جاهزة وحالة المريض ال تسمح باالنتظار وال ي

ذآاء     . منها بالتأآيد ويضطر إلى اتخاذ قرار سريع التى سيستفيد   رامج ال درة ب ضا ق ويندرج فى هذا النطاق  أي
ا             ات المتناقضة ونعنى به سميه البيان ا ن ذا م االصطناعى على التعامل مع بيانات قد يناقض بعضها بعضًا ، وه

  . ببساطة تلك البيانات التى يشوبها بعض األخطاء 
  The ability to learnالقدرة على التعلم 

ى تحسين األداء             " القدرة على التعلم من األخطاء      " تمثل   ؤدى إل ذآاء وت أحد معايير السلوك المتسم بال
دنا                 . نتيجة االستفادة من األخطاء السابقة       ا وج ًا لم ذافيره تمام ويجب أن يقال هنا أننا لو طبقنا هذا المعيار بح

روا         اء  من البشر سوى عدد قليل ممن يمكن ، يعتب يم باستطاعة        . أذآي ى التعل درة عل ة بالق ذه الملك رتبط ه وت
ر     ات غي تبعدا المعلوم ات واس ى العمومي ات إل ن الجزئي ضايا والتوصل م ياء والق ى األش ل ف شراف التماث است

ائزًا                . المناسبة   ويجد الباحثون فى علم الذآاء االصطناعى صعوبة فى تحديد الحاالت التى يكون التعميم فيها ج
ذى يكون     . ك األحوال التى ال يصح فيها التعميم        وإدرا آما يجدون نفس القدر من الصعوبة فى تحديد السياق ال

ى استبعاد              analogyالتماثل  سان عل درة اإلن ذآاء االصطناعى فى ق احثو ال اره صحيحًا ووجد ب  فى إط
دًا فى         المعلومات غير المناسبة مشكلة دقيقة للغاية ، ذلك أن من المميزات الهائلة لل             ه مفي حاسب ، والتى جعلت
  .أغراض عديدة هى أنه بخالف العقل اإلنسانى قادر على عدم نسيان األشياء 

 Ability to understand: القدرة على الفهم
ة     درجات الفهم المتعددة  ومن هذه،        هناك عدد من  المعايير التى تعكس آل منها إحدى            ى إجاب القدرة عل

ًا فى تطلب                إ. األسئلة بطرقة مالئمة      ار تكمن طبع ذا المعي وة ه ة مالئمة       " ن ق ا ال يمكن     " آون اإلجاب وبينم
ة                        ة من المالءم ى درجات مختلف ه يمكن التعرف عل سؤال      . تعريف ذلك بشكل محدد تمامًا ، فإن ا ال إذا وجهن ف

الى  كندرية هى عاصمة مصر؟ "الت ل  االس سيطة " ه ة الب إن اإلجاب ن " ال"ف ة ، ولك ون مالئم ا ال" تك  ، إنه
درة  وهناك معيار آخر هو     . تكون أآثر مالءمة    " أو ال ، االسكندرية هى اآبر المدن بعد القاهرة            " القاهرة   الق

ة ،       . على إعادة صياغة العبارات ، شارحًا معناها بطريقة أخرى     ائج المحتمل ى استنتاج النت درة عل ذلك الق وآ
شىء أو                   إن إحدى المكونات الهامة لقدرتنا عل     . أو الممكنة  ى نفس ال ه يمكن اإلشارة إل ا أن ى الفهم هى إدراآن

ضمير   ستبدل اسم شخص أو مجموعة ب دما ي ا يحدث عن دة طرق ، آم اد المرجع . الشخص بع ب إيج ويتطل
  .الصحيح فى بعض األحيان قدرًا آبيرًا من المعرفة أو االستدالل 

  :الذآاء االصطناعى وتمثيل المعرفة
ات هن م المعلوم ال نظ ى مج ات ف ين البيان رق واضح ب ات dataاك ف ارف Information والمعلوم  والمع

Knowledge .     فالبيانات تعبر عن سالسلStrings            ة ى محدد فى حال ا معن  من األرقام أو الحروف، ليس له
ام        . عرضها منفصلة ثال األرق اج المعلومات فم ا إلنت تم معالجته ى ي  35 ,21وهذه البيانات هى المواد الخام الت

 ال تمثل بمفردها أى معنى ولكن عند معالجتها وإسنادها إلى حقل معلومات خاص بقاعدة بيانات 30 , 26 ,18,
راد       Ageعدد من األفراد مثل السن  ة لهؤالء األف ار مختلف ل أعم ة تمث ا فى    .  فإنها فى هذه الحال ويطلق عليه

ا وم    . هذه الحالة معلومات   م تنظيمه ات ت ى       وعلى هذا فالمعلومات هى بيان ة معن ل فى النهاي ا بحيث تمث عالجته
أما المعرفة فهناك العديد من التعريفات التى تتناولها، فالمعرفة مرادف للكثير من األلفاظ          . مفهوما عند تداولها  

م  Learningمثل التعلم  رة   Understanding والفه ذلك الخب ارة   experience وآ ة  . Skill والمه والمعرف
ور الواضح ال ضا هى المنظ ين أي ى مع اق علم ال أو نط شيء أو مج ى أى . خاص ب ضا عل ق أي ا تطل ا انه آم

  .معلومات منظمة تستخدم لحل مشكلة ما
ين              زاج ب صلة االمت ا مح و أنه ة وه ح للمعرف وم واض ى مفه ول إل ن الوص ات يمك ذه التعريف ل ه ن آ م

ات  ث تنتهى المعلوم ة حي دأ المعرف ذا تب شرية وله ة الب رة والحكم ات والخب ات و. المعلوم صنيف البيان ن ت يمك
ة    دة المعرف سمى  قاع ا ي ات فيم ارف    Knowledge Baseوالمعلوم ذه المع ين ه ات ب وى العالق ذى يح  ال

ة           Inferenceوتستخدمه نظم الذآاء االصطناعى عند قيامها بعلمية االستدالل          ى حل لمشكلة معين  للوصول إل
ائق والع          رات المشكلة       وذلك من خالل البحث داخل قاعدة االستدالل عن الحق ربط المدخالت بمتغي ى ت ات الت الق



  . للوصول إلى حل
ويزداد اهتمام المشتغلين فى حقل الذآاء االصطناعى يوميا ببناء قواعد معرفة تغطى معظم تطبيقات الحياة         

ة   ة والعلمي صناعية،والتجارية ، والطبي ة    .... ال ات المعرف اء مجتمع واة لبن ون ن ة تك وك للمعرف وين بن خ لتك ال
سمى        . اهم فى استقرار ودعم تطبيقات الذآاء االصطناعى      تس د ي م جدي وهذه المجتمعات سيستخدم فى بنائها عل
ة  " سية لمعالجة        Knowledge Engineering" هندسة المعرف أداة رئي ذآاء االصطناعى آ ستخدم ال  وهو ي

  .المعرفة
  -:حل المشكلة باستخدام نظم الذآاء االصطناعي 

يم              آما سبق اإليضاح فإن الت     ات البحث والتقي ا بعملي ا أولي تم اهتمام ذآاء االصطناعي ته ة لل قنيات التطبيقي
در     ات بق ذه العملي ذ ه ة تنفي ادة سرعة وآلي دف زي شكلة به ل أي م سابق عرضها لح وات ال ذ الخط اء تنفي أثن

داها بوا  ن استخدام إح ا ويمك ارف عليه ة والمتع ات وطرق البحث المتاح ن آلي د م اك العدي ان وهن سطة اإلمك
ذه الطرق شكلي       ة    Formalالحاسب بعض ه ل طرق األمثل ة     Optimization مث سمي الطرق التحليلي   وت

Analytical   وطرق البحث األعمى  Blind Search    وطرق الحدس  Heuristics    ر شكلي   وبعضها غي
Informal يعتمد على اإلدراك التلقائي  Intuitionم    وسوف نستعرض فيما يلي هذه الطرق للوق ى أه وف عل

  .مميزاتها والظروف المالئمة الستخدام آل منها 
   Optimization طريقة المثالية 

شكلة       ة الم ق نمذج ن طري ة ع ول الممكن ضل الحل ى أف ة الحصول عل ى محاول ة إل ذه الطريق دف ه ته
ق ا     ة التحقي تم عملي م ت زة ث فاتها الممي ا وص شكلة ومتغيراته اق الم دد نط اط رياضية تح تخدام أنم ل باس ألمث

د    Step Formula باستخدام طريقة الدالة العتبية  م تولي  أو باستخدام خوارزمية تقوم بالبحث خطوة خطوة ث
الحلول واختبارها وتحسينها وتستخدم طريقة التحقيق األمثل بطريقة مكثفة في تقنيات الذآاء االصطناعي مثل            

    . والرياضة التطبيقيةOperation Research بحوث العمليات  
   Blind Search  البحث األعمى أو العشوائي 

ه  Goal قبل إجراء عمليات البحث عن حل معين يكون هناك تصور عام لهذا الحل يمثل هدفا   يرجى تحقيق
على سبيل المثال عند محاولة إقرار تقديم قرض ما لشخص معين والخطوات الممكنة والتي تبدأ من الظروف           

ة    شروط االبتدائي سمي خطوات البحث       Initial Conditions ال  Search Steps  وتنتهي بتحقيق الهدف ت
  . وعملية حل المشكلة تتم بالبحث في نطاق الحلول الممكنة وليس خارجه 

دائل   ة بظروف الحل    Events  واألحداث  Alternatives وتقوم طريقة البحث األعمى بفحص الب  المتعلق
ة       Partial  جزئية  أوComplete سواء آانت عملية البحث شاملة  تم في مسارات اختياري ة ت ذه العملي   وه

Arbitrary                         ر ذلك فهي غي ة للحاسب المستخدم ل ة عالي را وسعة تخزيني ا آبي ذا تتطلب وقت  غير موجهة وله
ة                     ل عملي ا قب وب اختباره عملية عند استخدامها في محاولة حل مشكلة آبيرة نظرا لضخامة عدد الحلول المطل

   .   االختبار النهائية
   Heuristic Search طريقة الحدس 

ية   ات الحدس تخدام المعلوم ى اس ة عل ذه الطريق د ه ة Heuristic Information تعتم ات بحثي  آمعلوم
تعلم             ى ال درة عل و الق دس ه ة والح ذه العملي ين له د الالزم ت والجه وفر الوق ا ي ث مم ة البح ة لعملي موجه

ة واإلد ه المالحظة الثاقب شاف من أدوات ام واالآت تنباط واإلله صائب واالس م ال ى الحك درة عل ائي والق راك التلق
ة    والبحث الحدس أآثر سرعة وأقل تكلفة مقارنة بالبحث األعمى أو العشوائي ويعطى حلوال جيدة بدرجة آافي

Good Enough     ي ل الكم ة التحلي ي حال ة ف ل وخاص ل األمث ا للح ضها مقارن ون بع ن أن يك   ويمك
Quantitative Analysis         سها في مجال ة البحث نف إن عملي وبغض النظر عن طريقة البحث المستخدمة ف

تم بحيث تكون موجهة بالهدف         ذآاء االصطناعي ت ات   Goal- Directed ال  – Data  أو موجهة بالبيان
Directed وتسمي الطريقة األولى وهي طريقة البحث تجاه هدف محدد بطريقة البحث الراجع  Backward 

Search راهين      ألنها ات والب  التي  Evidences تبدأ من الهدف المتوقع أو المفروض ثم تبحث خالل اإلثبات
راض  ع أو االفت ذا التوق دعم ه ة  Hypotheses ت ات نتيج ي المبيع ستقبليًا ف ًا م ع انخفاض دما نتوق ثال عن  فم

اه الهدف هي التي سوف ت                     ة البحث تج إن طريق ر آاف ف حدد مصداقية   اعتقادنا أن رأس المال المستثمر غي
دم       ة البحث المتق سمي طريق ات فت دأ   Forward Search التوقع أما الطريقة وهي البحث تجاه البيان ا تب  ألنه

ار       من المعلومات المتاحة أو من الحقائق وتحاول آن ترسم خط استنتاجي للوصول إلي الهدف أخذة في االعتب
 شرآة ما فإن البحث يبدأ من األسباب التي آدت الظروف المحيطة على سبيل المثال عند انخفاض حجم مبيعات

ل                      .إلي مثل هذا االنخفاض      ة لحل المشاآل مث ي العكس من الطرق النمطي ذآاء االصطناعي وعل وفي مجال ال
شوائي أو طرق الحدسية في            تم توظيف طرق البحث الع رار ي م اإلدارة أو نظم دعم الق ات وعل بحوث العملي

شلت                محاولة البحث عن حل لمشكلة مع      دة التي ف ينة ولذلك تمكن اإلنسان من التعامل مع بعض المشاآل المعق



ك                      ل ذل زم قب ا ولكن يل في حلها طرق البرمجة النمطية وسوف نتناول بالشرح هاتين الطريقتين نظرًا ألهميتهم
ل المشكلة    اول طرق البحث        Problem Representationمعرفة آيفية تمثي ل تن ذآاء االصطناعي قب  في ال

  . حلهاعن 
  مجاالت أبحاث الذآاء االصطناعى

د يكون  من                                  ه ق ذا فإن ي صعوبة فهمه ل ؤدي إل ذآاء االصطناعي ي اطع لل إن عدم وجود تعريف دقيق وق
ى                        دة الت ة العدي ى المجاالت البحثي المفيد إلقاء الضوء على الذآاء االصطناعى وأهميته عن طريق التعرف عل

  :يشملها مثل 
   Knowledge  Engineeringهندسة المعرفة   •
  .Expert Systems Esالنظم الخبيرة والنظم المبنية على المعرفة  •
 .Natural Language Processing معالجة اللغات الحية  •

o  فهم اللغات الحية Natural Language Understanding   
o  إنتاج اللغات الحية Natural Language Generation.   

  )ر ، ، السمع ، الشمالبص(محاآاة الحواس اإلنسانية  •
o  التعرف على الكالم Speech Recognition.   
o  الرؤية والتعرف على األشكال Computer Vision.  

  .Automatic Programming البرمجة اآللية  •
  .Planning & Decision Making التخطيط وصنع القرار  •
  . Robotics اإلنسان اآللي  •

   ٠ت األساسية للذآاء االصطناعى  وسنتناول فيما يلى عددا من هذه المجاال
   Knowledge Engineeringهندسة المعرفة  : أوال

ادىء             ا فن استخدام المب ى أنه ة عل    Tools  واألدوات  Princples يمكن تعريف هندسة المعرف
راء                      اج لمعلومات الخب ى تحت صعبة الت ات ال  Expertsالخاصة بأبحاث الذآاء االصطناعى لحل مشاآل التطبيق

اء وشرح طرق االستنتاج              ٠حلها  ل  وتعتبر الية اآتساب هذه المعرفة وتمثيلها واستخدامها بطريقة مناسبة لبن
ة   ى المعرف ة عل نظم المبني ال ال ة ، وخاصة مج ال هندسة المعرف ى مج دًا ف ة ج ل الهام ى من العوام  المنطق

Knowledge-Based systems     . ا بجمع المعرفة من الناس او   وتشمل هندسة المعرفة مهامًا عديدة تبد
ة     ة          Documented  Sources من المصادر الموثق ا يدوي ة وهى  ام ساب المعرف سمى اآت ة ت   فى عملي

Manually  أو آلية Automatic         ة ة فى قاعدة المعرف ة المجمع ذه المعرف نظم ه ذه    -  ثم ت  واالستفادة من ه
تم باستخدام أسلوب االستنتاج المنطقى        ة ت    أو اإلجراءات  Inferenceأو االستدالل   Reasoning المعرف

Procedures  .      ة او المصداقية ين من الثق در مع د     Certainty  وتتم معالجة المعرفة بغرض ق اك العدي وهن
دة     ر المؤآ ة غي سية    .  Uncertain  Knowledge من اإلجراءات المتاحة لمعالجة المعرف ومن األهداف الرئي

ى عمل                      لهندسة المعرفة بناء ب    أثير عل ر واإلضافة فى وحدة مستقلة واحدة دون الت يح التغيي رامج مستقلة تت
ة           ك فصل تراآيب المعرف ر ذل اقى الوحدات األخرى المستقلة ويعتب ات    Knowledge  Structure ب  عن آلي

  وهناك هدف رئيسى أخر هو الحصول على برامج يستطيع شرح وتحقيق   Control  Mechanismsالتحكم 
ة فى                ٠ معين   عمل ذه المعرف ل ه  ونجاح هذه البرامج ال يعتمد فقط على المعرفة المكتسبة بل على طريقة تمثي

  . الحاسب وهذا التمثيل هو الذى يحدد طريقة االستنتاج المنطقى المتبعه
  . Expert Systems النظم الخبيرة :ثانيا

ا              شغيل المعلومات واالستفادة منه وم بت ام يق سمية أى نظ ر     بمكن ت ام  الخبي ين بالنظ ام  . فى مجال مع النظ
امج   رد برن ون مج د يك ات الحاسب وق ق من تطبيق و تطبي ر ه راء  الخبي ل الخب وم بعم صا ليق صمم خصي  ي

Experts              ذا ه ه ذي ينتمي إلي ين في المجال ال ام بعمل مع د القي  في مجال معين أي من الممكن استشارته عن
   .Knowledge Based System لمعرفة النظام ويعرف آذلك بالنظام المبني على ا

ا في مجاالت الهندسة                     د أثبتت أهميته يس لالستغناء عنهم وق راء ول والنظم الخبيرة صممت لتساعد الخب
ذآاء االصطناعي وأوسعها             . وتصميم المنتجات والتصنيع بمساعدة الحاسبات     ات ال وهي تعد اآلن من أهم تقني

  .عةانتشارا من حيث ارتباطها الكبير بالصنا
  :وتتكون معظم النظم الخبيرة من خمسة أجزاء رئيسية 

   .Knowledge Baseقاعدة المعرفة  •



  Inference Engineآلة االستدالل  •
  User Interfaceواجهة المستخدم  •
   Interpretationوحدة الشروح والتوضيح  •
  .tune-up Unitتعديل وتحديث المعرفة  •

ة   Factsحقائق من   تتكون قاعدة المعرفة:قاعدة المعرفة   عن مجال معين وقواعد علمية أو منطقية تحدد آيفي
ة      ى مجموع وى عل ى تحت رة وه نظم الخبي د ال ة ألح دة المعرف ات قاع ائق ويوضح مكون ك الحق تخدام تل اس

  .المعارف والخبرات الالزمة لحل مشكلة ما فى المجال الذى؟ النظام الخبير من أجله 
ة االستدالل    تم انت  :آل ى         بواسطتها ي ة المناسبة لحل المشكلة تحت الدراسة واستنتاج المسببات الت اء المعرف ق

  .توصل لهذا الحل 
ى        :واجهة المستخدم  ات الت أقرب اللغ  وبواسطتها يتم االتصال بين المستخدم والحاسب فى صورة حوار تفاعلى ب

  .القطاعات والمساقط يتفهمها المستخدم وفى حالى تصميم المنتجات يكون عادة لغة التخاطب هى الرسوم و
ى يمكن من          :وحدة الشروح والتوضيح      وهى جزء مكمل لواجهة المستخدم إذ تتضمن التعليمات والمساعدة الت

ى               . خاللها توضيح ما يجرى للمستخدم       ى وحدات الحاسب الت ه من عمل ال وم ب ا يق ل م ضا بنق وم أي ا تق آم
  .تتعامل معها أيضا

ةن سواء               وبواسط :وحدة تعديل وتحديث المعرفة      رة بقاعدة المعرف تها يتم إضافة وحذف وتعديل المعرفة والخب
  .آان ذلك من خالل المعلومات المحدثة أو الخبرات المتراآمة

  :ويشترك فى بناء وتكوين النظام الخبير مجموعة من المتخصصين والخبراء تشمل
ة    : Domain Expertخبير المجال  صنيع بمعاون د يكون مصمما      وهو فى نطاق التصميم والت الحاسبات ق

ه              دة للمشاآل فى مجال ة وجي ول عملي اد حل ارزة وواضحة فى إيج ة وذو سمعة ب ويمكن  . واسع المعرف
ة من مصادر                            ه يمكن إضافة المعرف ى ان ل مجال من المجاالت باإلضافة إل استخدام خبير أو أآثر فى آ

  .أخرى مثل الكتب والمراجع والدوريات والمجالت المتخصصة وخالفه
 وهو شخص لديه خلفية ودراية بعلوم الحاسب والذآاء االصطناعى، :Knowledge Expertخبير المعرفة 

رة   نظم الخبي اء ال د بن صيلة      . ويجي تخالص ح صيال واس ر تف صمم الخبي تجواب الم وم باس ه أن يق وعلي
ر، آ     ام الخبي ى النظ ا ف لوب تمثيله د أس ا وتحدي حيها وتنظيمه ه وترش ة لدي ارف المتراآم ه المع ا يمكن م

  .مساعدة القائمين بكتابة البرامج التى تكون النظام الخبير 
ر     ام الخبي اء النظ امج المستخدم      :System Building Tool-Expert أداة بن ة البرمجة أو البرن  هى لغ
ر   ام الخبي اء النظ ورتران        . لبن ل الف ة، مث ة التقليدي ات البرمج ن لغ ف ع ائل تختل ذه األدوات والوس وه

 فى التكوين تحتم على المبرمج أن يكتب خطوات حل          Proceduralالتى تعتبر لغات إجرائية     وباسكال، و 
وة   شكلة خط سألة أو الم يلها  Step-by-stepالم ل تفاص ا بك ب إتباعه ى الحاس اء  . ، وعل ا أدوات بن أم

الن   ى إع د عل لوبا يعتم ستخدم أس ر فت ام الخبي ين   Declarationالنظ ربط ب ى ت د الت ات والقواع  العالق
المتغيرات ، والتى تناسب فى ترآيبها مجموعة التطبيقات التى تعتمد على الخبرة المتراآمة، ولذلك فهى            

  .اقرب إلى الطريقة الذآية التى يفكر بها اإلنسان
ر وال يتطلب                 : طاقم إدخال البيانات والمعلومات    ام الخبي ى النظ هو الذى يقوم بإدخال البيانات والمعلومات إل

رد  ذا إال مج ع   ه تخدامية م شكالت االس ة الم اليب مواجه ستخدم وأس ة الم ع واجه ل م ة التعام م آيفي تعل
  .عناصر أداة الخبرة

   .Natural Language Processing معالجة اللغات الحية : ثالثا
سان                 ين اإلن ه وب ة    ) فى المدخالت والمخرجات     (وهذه تعنى ان يجعل الحاسب  وسيلة االتصال بين هى اللغ

بعض    الحية التى ي   ذآاء االصطناعى فى مجال معالجة         .  تعامل بها البشر مع بعضهم ال د واجهت أبحاث ال وق
دم فى    Natural Language Processingاللغات الحية   العديد من المشاآل بعضها تم التغلب عليه مع التق

ى               Processorsقدرات الحاسب وتطور معالجاته      ذى ينتمى إل ب، وال مشاآل فى     والبعض اآلخر، وهو الغال
ويرجع ذلك، آما تقدم إلى عدم القدرة على الفهم الجيد لكيفية          .  مازال يمثل عقبة آبيرة    Softwareالبرمجيات  

  .استخدام اللغة الحية عند البشر وعدم القدرة على وضع نموذج آامل لوصف اللغة الحية
  :وينقسم العمل فى هذا المجال إلى

ة    ات الحي م اللغ م     : nderstanding Natural Language Uفه ب بفه سمح للحاس رق ت اد ط أى إيج
  . التعليمات المعطاة أليه بصورة طبيعية أي إنه يستطيع فهم لغة اإلنسان بسهولة 

م النصوص     : Charcter Recognition فهم النصوص المكتوبة ة فى فه تستخدم برامج معالجة اللغات الحي



ضوئ       ل الماسح ال ى     Optical Scannerى المكتوبة، حيث يوجد اآلن وسائل مث ادرا عل ل الحاسب ق  تجع
ا بصوت مسموع                   ل وقراءته . قراءة رسالة مكتوبة والتعرف على الكلمات الموجودة داخل هذه الرسالة، ب

ا                              ام بمعالجته ك الرسالة والقي ات تل م محتوي ل الحاسب يفه ة فى جع ة الحي م اللغ رامج فه وهنا يأتى دور ب
  .وإجراء العمليات المطلوبة فيها

ة    إن ات الحي اج اللغ ل الحاسب        :Natural Language Generation ت اد الطرق التي تجع   ويبحث في إيج
  .قادرا على إنتاج لغة حية أي يمكنه إنتاج جمل بالعربية أو اإلنجليزية أو أي لغة حية أخرى 

ستخدم  ين الحاسب والم ل ب اء أو    :التفاع ى بن ة ال ات الحي ة اللغ اث معالج ن أبح ر م دف الكثي ة  ته وير بيئ تط
ين الحاسب والمستخدم      رامج      . Natural Language Interface, NLIIللتفاعل ب ارة عن ب وهى عب

م    . تسمح للمستخدم باالتصال بالحاسب والتعامل معه، عن طريق اللغة الحية    وم فقط بفه وهذه البيئة، ال تق
ا   وذلك حتى تتم. اللغة الحية ولكن تقوم أيضا بإنتاجها أو االستجابة لها       كن من فهم االستفسار الموجه إليه

  .من المستخدم والرد عليه بعد معرفة اإلجابة فى صورة يفهمها المستخدم
ى       :الترجمة الفوريــة  ة إل  هى مجال الذآاء االصطناعى الذى يبحث فى جعل الحاسب قادرا على الترجمة من لغ

ك ل  . أخرى الطبع وذل ة ب ة الحي ة اللغ ال معالج ذا المج ى ه ستخدم ف ى  وي ة األول وب باللغ نص المكت م ال فه
ذا    . وترجمته الى المعنى المرادف له فى اللغة األخرى عن طريق برامج إنتاج اللغة الحية               واألبحاث فى ه

ذلك وضع مشروع                      ة صغيرة ، ل ات فى منطق المجال تترآز بكثرة فى أوروبا حيث يوجد عدد آبير من اللغ
سوق األ         ة ال ة فى                  للترجمة الفورية تحت رعاية هيئ ذه فى خمسة عشر جامع دأ تنفي ة المشترآة وب وروبي

ة دان أوروبي ة بل وم  . ثماني ة يق ة اآللي ا للترجم ة عرضت نظام ات الياباني راف والتليفون ة التلغ ا أن هيئ آم
ة              ة التليفوني اء المحادث ة والعكس أثن ار           . بالترجمة من اإلنجليزية إلى الياباني اك شك أن األفك يس هن لكن ل

ة عام      األولى للترجم  ة الثاني  ١٩٤٦ة من لغة ألخرى بواسطة الحاسب قد ظهرت مع نهاية  الحرب العالمي
ى       دت ف ى اعتم سرية والت شفرات ال ل ال رد ح ى  مج ت   ه ك الوق ى ذل سائدة ف ر ال ة النظ ت وجه ،  وآان

سبى للحروف            رار الن ى جداول التك ى المتضمن فى                . الترجمة اآللية عل م للمعن م تهدف  لتحقيق أى فه ول
وى                        .  لنصا دًال من أن تحت ل ب ل فع ة لك ا التصريفات الكامل واميس به ولقد ضمت برامج الترجمة األولى ق

ال وقواعد تصريف المصادر        ة          .  على جذور األفع ة الترجم ى مرحل ى إل رامج حت ذه الب م تصل ه ذا ل وهك
ة  ل    .  الحرفي ار هيلي ّين  ب ستينيات  ب الل ال ى  خ ة اآللي Bar Hillelوف زود     أن الترجم ب أن ي ة تتطل

ر واقعى                 . الحاسب بقاعدة من المعرفة يبلغ حجمها دائرة معارف آاملة ، وهو ما اعتبره بوضوح أمرًا غي
د من وسائل    . وآان الدرس الذى تعلمناه من هذه الجهود هو استحالة الترجمة بدون فهم النص      وآان ال ب

ات آان يتحتم الرجوع إلى سياق الكالم ،        لتمثيل معنى الجملة أو جزء من النص ولحل غموض بعض الكلم          
النص          ة              . وربما إلى نموذج للعالم المتصل ب ة مع نهاي ة ثاني ة اآللي دان الترجم د استأنف البحث فى مي وق

  .  السبعينيات عندما أصبح هناك فهم أفضل لهذه االحتياجات 
   .Senses recognitionمحاآاة الحس البشرى : رابعا

شعر بالوسط           :ter Vision Compuالرؤية بالحاسب  ه ي سان الوسيلة التي تجعل سبة لإلن ة بالن ل الرؤي  تمث
ى   Computer Vision المحيط به آذلك فإن الهدف من مجال الرؤية بالحاسب   ويسمى أيضًا التعرف عل

ه          Pattern Recognition الصور  ه والتعرف علي ة الوسط المحيط ب ى رؤي ادرا عل  هو جعل الحاسب ق
ى استقبال صور للوسط المحيط             وتتم هذه ال   ساعد عل عملية عن طريق توصيل الحاسب بكاميرا للتصوير ت

اء                 ام التي تعترض علم ولكن تفسير هذه الصور والتعرف على ما تمثله بالنسبة للحاسب من أصعب المه
سان ا                     ل اإلن ة بالحاسب مث ستخدم الرؤي ذي ي ي  الذآاء االصطناعي وحاليا يوجد تطبيق لتلك األبحاث وال آلل

ان                        ا من مك ى األجسام ونقله ا التعرف عل ة ويمكنه ة وذراع آلي اميرا تليفزيوني ارة عن آ ساطة عب وهو بب
ألخر وهذا اإلنسان اآللي يختلف عن النسخ التقليدية منه في أنه ال يقوم بأداء المهام حسب برنامج مخزن                  

  .ط المحيط به به فقط ولكنه أيضًا يكون قادرا على تغيير وظيفته وتكيفها حسب الوس
الم  ى الك ل   :Speech Recognition التعرف عل و جع ا أوضحنا ه ة آم ات الحي  الهدف من معالجة اللغ

الحاسب قادرا على التفاعل واالتصال باإلنسان عن طريق التعرف على لغته الحية من خالل الجمل المعطاة 
الم     ى الك رف عل ال التع ا مج اتيح أم ة المف ق لوح ن طري ه ع ل Speech Recognition ألي و يجع  فه

ى        ى التعرف عل ادرا عل الحاسب أآثر تفاعًال مع المستخدم حيث أنه يبحث في الطرق التي تجعل الحاسب ق
ذه     م ه وم الحاسب بفه فهيا ويق ى الحاسب ش ه إل ى توجي ادرا عل صبح ق سان ي سان أي أن اإلن ديث اإلن ح

ذها   ر وتنفي اث المتقد  . األوام شروع األبح ة م ت وآال د مول ة لق ات   ) ARPA(م ى الوالي دفاع ف وزارة ال ب
صل   الم المت ى الك ى التعرف عل ة للبحث ف ًا استمر سنوات طويل ة برنامج دة األمريكي ان هدف . المتح وآ

اموس لغوى يضم                               ع ق اء من واق ل الجمل صحيحة البن ى تحلي ادر عل امج للحاسب ق اج برن البحث هو إنت
.  وعلى أال تتعدى نسبة خطأ البرنامج عشرة بالمائة  حوالى ألف آلمة وتنحصر الجمل فى مجاالت محدودة       

 . Hearsay-II ثم   Hearsay" اسمع وقل "ومن أهم المشروعات التى قام بها البرنامج مشروع هيرساى          



شطرنج                  ك قطع ال داللى لتحري ل ال شطرنج ، ومع أن الحق ك قطع ال ارات لتحري امج بعب وقد تم اختبار البرن
واستخدم  . دام طرق عامة جدًا لتمثيل اإلشارات الصوتية التى يراد اختبارها إال أنه يسمح باستخ .. محدود  

الم                ى الك د استخدم     . هذا البرنامج أيضا  فى مجاالت أخرى غير التعرف عل ال        –فق ى سبيل المث  فى   – عل
ة         ل       .  التحكم فى حرآة المرور الجوي ا مشروع ميرتي ة نانسى          Myrtilleأم م تطويره فى فى جامع د ت  فق

 أن يتعرف على جمل محدودة جدًا من لغات اصطناعية مستخدمًا عددًا من             ١ويمكن لمرتيل    . Crinآز  بمر
غ عددها     ٢وقد استخدم ميرتيل    . المفردات ال تتجاوز المائة      ردات يبل  فى ميدان علم الظواهر الجوية ، بمف

اربى            .  آلمة ٣٧٥ امج ه ل األصوات فى برن ًا من ا         Harpyويتم تمثي د اعطى نوع ذى       فق اء المتكامل ال لبن
واستخدم فى ذلك استراتيجية تحاول . جعله أآثر آفاءة من باقى البرامج واستخدم فى  عملية تفسير الجمل   

دءًا من                         ل فى اتجاهين ب التعرف على آلمة واحدة أو اثنتان من مجموعة آلمات ، ثم االستمرار فى التحلي
  ين الكلمة التى تم التعرف عليها بدرجة آافية من اليق

   .Automatic Programming البرمجة اآللية : خامسا
ا ويمر                    ام به البرمجة هي الوسيلة التي من خاللها يمكنها إبالغ الحاسب بتنفيذ العمليات التي نريد منه القي
د                  د التأآ رًا تقييمه وبع إنتاج البرنامج بمراحل عديدة مثل تصميم البرنامج ثم آتابته ثم اختباره ثم تنقيحه وأخي

دة في                    . من صحته يتم إنتاجه    أداة جي ستخدم آ ة والتي ت أما الهدف من البرمجة اآللية فهو إنتاج البرامج الذآي
ذآي                  امج ال اج البرن ة وهو إنت مساعدة المبرمجين في تسهيل إنتاج برامجهم ويوجد هدف أسمى للبرمجة اآللي

ا   ى إتباعه ى ينبغ راءات الت دد اإلج ستطيع أن يح ذي ي تج (ال سهأى أن ين ه بنف اؤه تفاصيل ) برنامج د إعط عن
  .المشكلة ليقوم هو بتصميم وإنتاج البرنامج 


