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  :ا�ھداء

  

أھدي مجھودي في جعل ھذا المشروع يبصر النور على الشـاكلة التـي ھـو عليھـا بـين أيـديكم إلـى روح والـدي 

الغالي الذي ما فتئ يحثنا على طلب العلم وتعليمه، وھو الذي انفرجت أسـاريره حينمـا رآنـي بـدأت أخطـو أولـى 

) وقد كان قد خشي أن العمل واCسرة سـتحول بينـي وبـين متابعـة تحصـيلي العلمـي(لوم خطواتي في ھذا الدب

في أن يرى نتـاج عملـي مكـتمO بـين يديـه، ) مسلّمين بقضائه شاكرين فضله(دون أن تسعفه مشيئة هللا تعالى 

  .فعليه رحمة هللا ومغفرته

  

  

  خالد عبد الساتر الشمعة
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  :مقدمة

مل أشياء في مجال معين X يستطيع غيره أداءھا نتيجة لتدربه وخبرته الناجمـة إن الخبير ھو شخص قادر على ع

وغاية النظـام الخبيـر ھـي تمثيـل تلـك الخبـرة والمعرفـة لـديھم والتـي . عن ممارسته الشخصية في ھذا المجال

حتـى X تظـل تمكنھم من التصرف ببراعة وفعالية، ثم ترشيح ھذه الخبـرات وتخزينھـا وصـيانتھا وزيـادة اسـتغOلھا 

  .حبيسة اCذھان و عرضة للتبدد والضياع

  

  :فكرة المشروع

المشورة فيما يختص بتشخيص اCمراض التي تصيب محصول مـا باسـتخدام المعـارف  مبناء نظام خبير يقوم بتقدي

رنـت وتوفير تلك المعارف من خOل موقـع علـى شـبكة اeنت. الخاصة بأعراض المرض والظروف البيئية لزراعة النبات

يتيح للمھندسين الزراعيين والدوائر اeرشادية اeفادة من الخبرات المتوفرة لOختصاصيين فـي ھـذا المجـال وذلـك 

من خOل بيئة تفاعلية تمكنھم من الحصول على تشخيص للمرض الذي يواجھونه ممـا يسـاعدھم علـى التحـرك 

ا يجنب المزارعين الخسارات الناجمـة عـن بشكل أسرع لتدارك الخطر المحدق بالمحصول الذي يشرفون عليه مم

  .عدم توفر الخبير المؤھل لمواجھة مثل تلك اhفات في مناطقھم، أو تأخر وصول مثل ھكذا شخص لمساعدتھم

  

  :الھدف من المشروع

  

بمعـزل عـن اeصـابة ذاتھـا التـي سـببت تلـك اCعـراض، (بناء قاعدة معرفة لتوصيف أعراض إصابة النبـات  .1

يجب بناء قاعـدة المعرفـة تلـك ). ارة عن توصيف لمشاھدات المزارع غير الخبير باCمراضوبالتالي ھي عب

مـن خـOل واجھـة النظـام الخبيـر دون أو الحذف منھـا بطريقة مرنة بحيث يمكن اeضافة عليھا أو تعديلھا 

 .الحاجة إلى الشيفرة البرمجية ذاتھا

 

ويجـب أن . ھدة على النبـات وبـين اeصـابات المرضـيةبناء آليات وقواعد خبرة تربط ما بين اCعراض المشا .2

يكون النظام قادرا على حفظ وتحميـل قواعـد الخبـرة تلـك ضـمن ملفـات منفصـلة للتعامـل مـع محاصـيل 

مختلفة، كما يجب أن يكون الخبير قادرا من خOل واجھة إدارة النظام على تعديل تلـك القواعـد واeضـافة 

 .إلى تعديل الشيفرة البرمجية عليھا أو الحذف منھا دون الحاجة

  

يجب أن تكون واجھات النظام الخبيـر مبنيـة علـى شـكل تطبيـق ويـب بحيـث يكـون متاحـا علـى شـبكة  .3

  .اeنترنت Cوسع شريحة ممكنة من المستخدمين أو المستفيدين

  

  

  

  

  خالد الشمعة
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  فھرس المحتويات
  

  5  ما ھي النظم الخبيرة؟

 Information  6مات والمعلو Dataالفرق بين البيانات 

 Knowledge  7والمعارف  Informationالفرق بين المعلومات 

 7  ھندسة المعرفة
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  ما ھي النظم الخبيرة؟

  

سوبية تحاول نمذجة العملية العقلية للخبراء البشريين، حيث تقوم تلك الخبيرة ھي برمجيات حاالنظم 

النظم بالتخاطب مع المستخدمين والوصول إلى اXستنتاجات انطOقا من العبارات والمعطيات التي تقدم إليھا من 

فية الموضوع، لقد تمت برمجة ھذه النظم eعادة توليد عملية اXستنتاج، والحقائق المتعلقة بخل. قبل المستخدم

  .والطرق المختصرة، والبديھيات التي يلجأ الخبراء من البشر إلى استخدامھا عند قيامھم بحل المشاكل

  

فعلى . فيما بين المعارف والخبرات التابعة Xختصاصات مختلفةج عملية بناء نظام خبير على الدمتقوم   

ارف تتعلق بتغذية النبات، وعلم اCمراض، وعلم سبيل المثال، يحتاج نظام خبير للتشخيص الزراعي إلى دمج مع

لذا، فعند حدوث مشكلة ما، يكون النظام قادرا عند على . الحشرات، وتربية المحاصيل، إضافة إلى اXنتاج الزراعي

 مساعدة المستخدم بالتعرف على مسبب تلك المشكلة بطريقة أكثر فعالية من البحث في الوثائق، كما أنه يوفر

  .لول لتلك المشكلةالنصح والح

  

  

  

 

What are Expert Systems? 
 

Expert Systems are computer programs that attempt to model the mental 

process of human experts. They make interfaces and draw conclusions from statements 

or data supplied by a user. They are programmed to reproduce the reasoning, 

background facts, shortcuts, and rules of thumb that human experts use when solving 

problems. 

 

The process of building an expert system is based on the integration of 

knowledge and experience of different specialists. For example, an agricultural 

diagnostic expert system requires the integration of knowledge in plant nutrition, 

pathology, entomology, breeding, and production. Therefore, when a problem occurs, 

the system can help the user in identifying the cause of the problem in a much more 

efficient way than consulting a document, and offer solutions and advice. 
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  :Information والمعلومات Data الفرق بين البيانات

  

التـي تسـتخلص منھـا المعلومـات،  -إن جـاز التعبيـر– الخـامالبيانات ھي المادة اCولية، ھـي المعطيـات 

كأن نحدد مثO لون البقع المنتشرة على نبتة ما أو مكان توضع تلك البقع،  كه مباشرة بحواسناالبيانات ھي ما ندر

كـأن نقـيس درجـة ملوحـة التربـة أو درجـة حـرارة الجـو  ،كما يمكن الحصول على البيانات بمعونـة أجھـزة القيـاس

  .، ھذا بالطبع على سبيل المثال X الحصرالمحيط بھا ورطوبته

  

فھي ناتج معالجة البيانات، تحليO أو تركيبا، XستخOص ما تتضمنه ھذه البيانات، أو تشـير أما المعلومات   

إليــه، مــن مؤشــرات وعOقــات ومقارنــات وكليــات وموازنــات ومعــّدXت وغيرھــا، وذلــك مــن خــOل تطبيــق العمليــات 

به، وعليه فالبيانات ھي ركيـزة الحسابية والطرق اeحصائية والرياضية والمنطقية، أو من خOل بناء النماذج وما شا

المعلومات، فمتوسط ھطول اCمطار في منطقة ما ھو مثال على معلومة استخلصت مـن بيانـات قـراءات منسـوب 

Oمطار اليومي على مدى فترة زمنية من قبيل السنوات العشر مثCا.  

  

لھا عOوة على درجة تقاس جودة المعلومات بدقتھا ودرجة اتساق عناصرھا بعضھا مع بعض، ومدى اكتما

وضوحھا وخلوھا من مظاھر التشويش أو اللبس، ويمثل عنصر الحداثة معيارا مھما للحكم علـى جـودة المعلومـات 

التي تتقادم إلى درجة اeھOك التام، لھذا السبب تعد مداومة تحديث المعلومات أحد اCنشطة الرئيسية في نظم 

قيمتھا فتتوقف، في معظم اCحيان، على قدر أھميتھا ومغزاھا بالنسـبة المعلومات، ھذا عن جودة المعلومات، أما 

  .للمتلقي، بمعنى أن قيمتھا ليست متغيرا تابعا يمكن تقديره على أساس من كلفة اقتنائھا وإنتاجھا ونقلھا

  

  

  

البيانــــــات
 

المعلومات
 

المعرفـــــة
 

ـــــــة الكمي
 

درجــة التجريــد
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  :Knowledge والمعارف Information الفرق بين المعلومات

  

فالمعرفة ھي حصيلة ھـذا اXمتـزاج الخفـي بـين المعلومـات  ھنالك فرق شاسع بين المعلومة والمعرفة،  

والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم، فنحن نتلقى المعلومات، ونمزجھا بمـا تدركـه حواسـنا، ونقارنھـا 

بما تختزنه عقولنا من واقع خبراتنا وسابق معرفتنا، ثم نطبق على ھذا المزيج ما بحوزتنا من أساليب الحكم على 

فالمعلومات ھـي . اCشياء، وصوX إلى النتائج والقرارات، أو استخOصا لمفاھيم جديدة أو ترسيخا لمفاھيم سابقة

وسيلة، أو وسيط، Xكتساب المعرفة ضمن عدة وسـائل أخـرى كالحـدس والتخمـين والممارسـة الفعليـة والحكـم 

يعدو كونك تعرض معلومة ما مستقاة من  X سفقولك أن متوسط ھطول اCمطار في منطقة ما ھو . بالسليقة الخ

فـي منـاطق يقـل فيھـا متوسـط  عبيانات قراءات منسوب اCمطار اليومية، لكن قولك أنه X ينصح بزراعة المحصول 

فھذه معرفة، وھي نتيجة لم تسـتقى مـن البيانـات بشـكل آلـي تلقـائي كمـا ھـو  سھطول اCمطار عن المقدار 

  .الحال مع المعلومات

  

  :معرفةھندسة ال

  

  :تشمل عملية ھندسة المعرفة خمسة نشاطات يمكن تلخيصھا بالنقاط التالية

  

 :اكتساب المعرفة •

يشمل ھذا النشاط اكتسـاب المعرفـة مـن الخبـراء والكتـب والوثـائق وأدوات اXستشـعار أو الحساسـات 

eجرائية لحل ويمكن توصيف المعرفة لتناسب نطاق مشكلة معينة، والطرق ا. إضافة إلى ملفات الحاسب

  .ھذه المشكلة، أو يمكن توصيفھا كمعرفة عامة

  

 :تمثيل المعرفة •

يتم في ھذه المرحلة تنظيم المعرفـة المكتسـبة بعمليـة تسـمى تمثيـل المعرفـة والتـي تشـمل إعـداد 

  .المعرفة المتوفرة ضمن قاعدة المعرفة تلك خريطة المعرفة وحل وترميز

  

 :تصحيح المعرفة •

معرفة الموجودة في القاعـدة باسـتخدام حـاXت اختبـار للوصـول إلـى جـودة ودقـة يتم تصحيح وتحقيق ال

  .مقبولتين

  

 :اXستدXل •

 يشمل ھذا النشاط تصميم البرمجيات التي تمكن الحاسب من القيام بعمليات اXسـتدXل المبنيـة علـى

نطـاق  وھـو( ومـن ثـم إسـداء النصـح للمسـتخدم فـي موضـوع معـينالتي لـدينا المعرفة  أساس قاعدة

  .)المعرفة المتاحة للنظام الخبير
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 :الشرح والتبرير •

يتضمن ھذا النشاط عملية تصميم وبرمجة القدرة على الشرح، على سبيل المثال القـدرة علـى برمجـة 

لماذا يحتاج الحاسب إلـى معلومـة معينـة؟ أو كيـف يمكـن الوصـول إلـى : اeجابة على اCسئلة من قبيل

  حاسب؟استنتاج معين عن طريق ال

  

  :وبالتالي يمكن تمثيل نشاطات ھندسة المعرفة والعOقات بين ھذه النشاطات من خOل الشكل التالي

  

  

 تحقيق المعرفة مصادر المعرفة

 قاعدة المعرفة تمثيل المعرفة

 الشرح والتبرير

 اFستدFل
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  :بنية النظام الخبير

  

  .وآلية اXستدXلمعظم النظم الخبيرة من جزأين رئيسيين ھما قاعدة المعرفة  تتكون

  

قلب النابض للنظام Cنھا تحتوي علـى كافـة الحقـائق المتعلقـة بالمشـكلة التعتبر قاعدة المعرفة بمثابة  •

المطلوب حلھا، باeضافة إلى حصيلة الخبرة المكتسبة والمتاحة للخبراء في ھذا المجال، ولذلك تسـمى 

ويمكـن أن تحتـوي قاعـدة المعرفـة علـى القواعـد . النظم الخبيـرة أحيانـا بـالنظم المبنيـة علـى المعرفـة

وھـذا المصـدر يتـيح hلـة اXسـتدXل . بحيث تمثل في نھاية اCمر مصدر الـذكاء للنظـام الخبيـر والنظريات

 .الوصول إلى النتائج عن طريق اXستنتاج المنطقي

  

من بناء قاعدة المعرفة تبدأ مرحلة بناء برنـامج الـتحكم للمسـاعدة فـي معالجـة المعـارف اXنتھاء  بمجرد •

XستدXل واتخاذ القرار وحل المشاكل، وھذا البرنامج ھو عبارة عن خوارزميـة داخل القاعدة وذلك بغرض ا

يقـوم برنـامج . تتحكم في بعض عمليات اXسـتنتاج المنطقـي ويطلـق عليھـا عـادة اسـم آلـة اXسـتدXل

التحكم ھذا بتوجيه عمليات البحث ضمن قاعدة المعرفة، وتحديد أيا من تلك القواعد سيتم اختبـاره، وأيـا 

وتعـد تقنيتـي التسلسـل . سيتم حذفه، وما ھي الخواص والصفات المميزة المطلوب تطابقھا من البدائل

 .المتقدم والتسلسل الراجع من أكثر أدوات اXستدXل شيوعا

  

ھنالك جزء ثالث يمكن إضافته إلى ھذه البنية أX وھو قاعدة الحقائق، والتي ھي عبارة عن بنيـة في حقيقة اCمر 

، وتتضمن تلك البنيـة فـي البدايـة معطيـات المسـألة، ثـم ف المتعلقة بالمسألة الجاري حلھامؤقتة تتضمن المعار

 .تغنى عن طريق تطبيق القواعد أو عن طريق أجوبة المستخدم، وذلك حتى الوصول إلى حل

  

  

  خبيرالنظام ال

 آلية اFستدFل قاعدة المعرفة

 قاعدة الحقائق
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  :تمثيل المعرفة

  

لك المدركة بحواسنا أو المكتسبة من واقع خبراتنا النظام اhلي الذكي ھو نظام لمعالجة المعارف سواء ت  

، فـي أو المنقولة لنا من غيرنا، والسؤال اhن ھو كيف تمثل ھـذه المعرفـة بشـكل يOئـم مطالـب المعالجـة اhليـة

  :حقيقة اCمر ھنالك العديد من الطرق، لكننا سنتطرق للبعض منھا فيما يلي

  

  :Rules عدتمثيل المعرفة في ھيئة قوا: طريقة اMولى

  

، حيث يقوم مھندسو المعرفة باستخOص الخبرة من خOل لقاءات مباشـرة وتستخدم في تمثيل الخبرات  

مع الخبراء أو من الوثائق الفنية التي يستعين بھا ھؤXء الخبراء، بعد ذلك تتم صياغة الخبرة في صورة قواعد على 

اCمـراض ي مثاX ھنا لقاعـدة مـن نظـام خبيـر لتشـخيص ونعط" إذا كانت س قائمة و ص قائمة إذا ع قائمة: "نمط

  :الذي نعمل عليه الفطرية لمحصول الطماطم

  

 .إن كان الذبول والجفاف يعتري أوراق النبات •

 .وإن كانت اCوراق ملتوية نحو اCسفل •

 .وكانت تلك اCوراق مصفرّة •

  

  .Wiltingتكون النباتات مصابة بمرض الذبول أن  قويإذا، فھناك احتمال 

  

تدعى ھذه الطريقة أيضا بتمثيل المعرفة باستخدام قواعد اeنتاج والتي تعتبر من أكثر اCساليب شيوعا في تمثيل 

  :المعرفة، تتميز النظم الخبيرة المعتمدة على قواعد اeنتاج بعدة ميزات أھمھا ما يلي

  

اCسلوب الذي يستخدمه الخبراء  توفر قواعد اeنتاج أسلوبا سھO لتمثيل المعرفة يماثل إلى حد كبير ذات •

وھذه الميزة ھامة جدا Cنھا تحقق سھولة فـي نقـل . لشرح اCعمال التي يقومون بھا في مجال خبرتھم

 .المعرفة من خبراء المجال إلى قاعدة المعرفة

  

تفرض قواعد اeنتاج ھيكO منتظمـا ومتمـاثO علـى المعـارف الموجـودة بقاعـدة المعرفـة ممـا يجعـل مـن  •

وتعـرف ھـذه الميـزة بالتماثـل . ھل على أي مستخدم فھم طبيعة المعارف والمعلومات المخزنـة بھـاالس

Uniformity. 

  

، أي أن عملية اeضافة أو التعديل أو الحذف التي تجـري Modularityتتميز قواعد اeنتاج باستقOلية البناء  •

تيـب القواعـد داخـل قاعـدة المعرفـة غيـر على أي قاعدة X تؤثر على القواعد اCخرى باeضافة إلى أن تر

لذلك تعتبـر نظـم قواعـد اeنتـاج مناسـبة لمعماريـة . مطلوب، أي أن كل قاعدة تعتبر مستقلة عن اCخرى

 .الحاسبات التي تستخدم المعالجات المتوازية للمعلومات
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ك نتيجـة اسـتقOلية كـل من جھة أخرى، فإن لطريقة قواعد اeنتاج عيوبھا، منھـا صـعوبة تتبـع مسـار الـتحكم وذلـ

ھيكـل فلـيس ھنالـك علـى سـبيل المثـال . قاعدة إنتاج عن اCخرى باeضافة إلى خاصية التماثل في نظم اeنتـاج

ھرمي للبرنامج يتيح وجود قواعد رئيسية تتكون من مجموعـة مـن القواعـد الفرعيـة علـى غـرار البـرامج النمطيـة 

  .والتي يسھل تتبع مسار التحكم في عملھا

  

عبـئ كبيـر علـى  دن العيوب اCخرى التي تسببھا استقOلية البناء الداخلي فـي نظـم قواعـد اeنتـاج ھـو وجـووم

مصادر النظام ككل تحد من سرعة رد الفعل المطلوب مما يؤثر سلبا على قدرة النظام على اتخـاذ خطـوات أوسـع 

  .Xل المنطقي المطلوب عندما يستدعي اCمر ذلكدلOست

  

  :Semantic Networks تمثيل المعرفة بالشبكات الدFلية: طريقة الثانية

  

عادة ما تتعامل نظم معالجة المعارف مع الموجودات واCحداث، يحتاج ذلك إلى تمثيـل معرفتنـا عـن ھـذه   

أبعد ما تكون عن الطابع السـردي المعتـاد، تعتبـر الشـبكات الدXليـة إحـدى  ھيكليةالموجودات أو اCحداث بطريقة 

تتكون الشبكة من مجموعة من العناصر وخطوط الربط، تمثـل اCخيـرة أنـواع . العملية لتحقيق ھذا الغرض الوسائل

  :العOقات التي تربط بين ھذه العناصر، من أمثلة ھذه العOقات

  

 .مرض فطري) ھو(العفن اCسود "): ھي"أو " ھو(" is aعOقات تضمين  •

 .أوراق) له(م الطماط نبات"): لھا"أو " له(" has aامتOك  •

  .الطماطم) يصيب(العفن اCسود  :associationعOقة ارتباط  •

  

  

  

 مرض

 العفن اMسود

 محصول

 أوراق الطماطم

 ھو ھو

 له يصيب
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  ؟في ھذا المشروع كيف صممنا قاعدة المعارف 

  

  :تم تقسيم حقل المعرفة المدروس إلى قسمينلقد 

  

مـراض الفطريـة الخاصـة وھو في حالة دراسـتنا يعنـى بتشـخيص اC( توصيف معارف الحقل المختارقسم  -1

، حيث نتناول في ھذا القسم مختلف المفاھيم والتسميات والقـيم التـي سـيتم اسـتخدامھا )بمحصول الطماطم

  .Xحقا ضمن باقي أقسام قاعدة المعرفة الخاصة بھذا النظام الخبير

  

تھا وقيمھا، وقد يساعد ھذا اCسلوب على تحديد فضاء المعرفة التي نتناولھا تحديا واضحا بمختلف مفردا

أطلقنا على نواة ھذا التوصـيف تسـمية المفھـوم، فلكـل مفھـوم تسـمية فريـدة خاصـة بـه تميـزه عـن غيـره مـن 

من المفيد أن يكون لكل مفھوم وصف نصي يوضح معناه، فعلى الرغم من عدم فائدة مثل ذلـك الوصـف (المفاھيم 

شروحات النصية ضمن واجھة المستخدم حـين السـؤال في سياق تنفيذ الخوارزمية بحد ذاتھا، إX أن عرض تلك ال

، كما يمكن لكل مفھوم أن يمتلك خاصة أو أكثـر علـى )من وجھة نظر ذلك المستخدم عن مفھوم ما قد يكون قيما

  :أن يراعى توفر ما يلي من أجل كل خاصة يراد إضافتھا إلى مفھوم ما

  

قع ضمن مجال ما، أو تكون واحدة من نوع قيمة تلك الخاصة، كأن تحدد على أنھا مقدار عددي ي •

بنـد بعـرض القـيم مما يجدر ذكره أننا قمنـا فـي ھـذا ال. بين عدة احتماXت ممكنة يجري حصرھا

التي سيتم ذكرھا Xحقـا ضـمن القواعـد، ولـم نقـم بعـرض كافـة القـيم الممكنـة Cي مـن تلـك 

عليا مـن قبـل قواعـد الخصائص وذلك كي X نقع في فخ اXستفاضة الشكلية غير المستخدمة ف

المعرفة المتاحة في نظامنا، وبالتالي يكون أصل ھذه القيم في حقيقة اCمـر مـا قـد سـبق وأن 

 .ذكر في قواعد المعرفة حول ھذه الخاصة أو تلك

 

تحديد مصدر المعلومة سواء كانت مسـتنتجة آليـا اعتمـادا علـى قواعـد المعرفـة المتـوفرة فـي  •

 .من قبل المستخدم عن طريق سؤاله أم أنھا معطاة مباشرةالنظام، 

  

ي نقطـة مـن الھـام تناولھـا طبيعة ھذه الخاصة من حيث قابليتھا XمتOك قيم متعددة أم X، وھ •

في النظم الخبيرة كون أن ذلك التعدد أو عدم التعيـين يمكـن أن ينـتج إمـا مـن تضـافر عـدد مـن 

محصول eصابتين مختلفتين في ذات فقد يتعرض ال(المؤثرات أو العوامل التابعة Cسباب مختلفة 

تذكروا أننا نتناول الحياة العملية في النظم الخبيرة وليس دراسة نموذجية مخبرية حيـث . الوقت

، أو قد يكـون بسـبب عـدم عـدم تمكـن )تنتج فيھا التأثيرات عن مسبب وحيد ھو موضوع البحث

كتحديـد طـور (عنھـا المستخدم من تحديد قيمة وحيـدة قاطعـة eحـدى الخصـائص المستفسـر 

النبات مثO إن كان في طور اeزھار أم في طور اeثمار، فق تظھـر صـفات كـO الطـورين فـي ذات 

 ).المرحلة من عمر النبات، فكيف للمستخدم أن يجزم بطور ويھمل آخر؟
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ف تلـك ، وفيه تجمع القواعد والقوانين الرابطـة بـين مفـاھيم القسـم اCول ضـمن نطاقـات تصـنقسم النماذج -2

  :توجد ثOثة نطاقات أساسية لتلك القواعد دعوناھا على الترتيبوفي حالة دراستنا ھذه  القواعد وفقا لوظيفتھا،

  

 .نموذج مراحل النمو •

 .نموذج التنبؤ •

 .نموذج التأكيد •

  

ففي نموذج مراحل النمو نعرض لمجموعة مـن القواعـد اXسـتنتاجية التـي تنطلـق مـن معلومـة يقـدمھا 

لنصل إلى تحديد طور نمـو النبـات وھـي المعلومـة التـي نحتـاج إليھـا ) التي ھي عمر النبات ونوعهو(المستخدم 

Xحقا، وبالتالي يساعدنا ھذا النموذج على تحاشي سؤال المستخدم صراحة عن معلومـة سـبق أن تـم اeشـارة 

  .إليھا بصورة مكنية

  

ى وجودھمـا ھـو مـا سـبق أن واجھتـه أوائـل أما فيما يتعلق بنموذجي التنبؤ والتأكيد فقد كـان الـدافع إلـ

من معضلة باتت تتضح كلما توسعت معـارف النظـام  اCنظمة الخبيرة القائمة على تمثيل المعرفة بواسطة القواعد

الخبير وزاد عدد قواعده، أX وھي مسألة أي من تلك القواعد المكنـوزة فـي قاعـدة المعرفـة يجـب البـدء بتجريبھـا 

ة تخيـل نظامـا خبيـرا لتشـخيص اCمـراض يعمـد إلـى سـؤال المسـتخدم عـن كافـة اCعـراض أوX؟ ولتوضيح الصور

شافية عن طبيعة المرض أو المخزنة في قواعده واحدا فآخر حتى يصبح قادرا في نھاية المطاف على إعطاء إجابة 

  !اCمراض

  

ي يمكننـا مـن حصـر وھـو اCسـلوب الـذلقد استخدمنا أسلوب التنبؤ والتأكيد عوضا عـن ذلـك السـيناريو، 

تركيزنا من البداية على اCعراض اCكثر أھمية، حيث يضـم نمـذج التنبـؤ مجموعـة مـن القواعـد التـي روعـي فـي 

، فأتـت القواعـد )بناء على الخبرة المتاحة فـي مجـال المعرفـة المـدروس(شروطھا البساطة واXختصار والعمومية 

، كما روعي في تلك الخصـائص )مظھر اCوراق أو لون الساق مثO(متضمنة شرطا وحيدا لخاصة وحيدة غير مركبة 

ممـا يسـھل علـى المسـتخدم اeجابـة عنھـا، ويعطـي ") غيـر طبيعيـة"، "طبيعيـة("أن تكون ذات قيم من الشكل 

النظام الخبير فرصة للتركيز على اCسئلة التي تتناول اeصابات التي يحتمل تسببھا في ھـذا العـارض ذي الطـابع 

ذاك، وھو ما يتضح من قسم اXستنتاج في تلك القواعد حيث يتم تعيين حالة إصابة مـا علـى أنھـا إصـابة العام أو 

  .محتملة يجب تقصيھا بمزيد من التفصيل في نموذج التأكيد الذي يتلوه

  

إن الغاية من نموذج التأكيد ھي تقصي حقيقة حدوث أي من اeصابة التي سبق اeشارة إليھا على أنھـا 

الحدوث بنتيجة عمل نموذج التنبؤ الذي سبق ذكره، ويتم ذلك من خOل طرح المزيد من اCسـئلة للتوثـق محتملة 

قاعـدة التأكيـد تـم تأكيـد اeصـابة، وإX تـم من حصول اeصابة دون لبس، فإن كانت إجابات المستخدم تتوافق مـع 

ملة أو تلك من أجل كافة اeصابات المحتملـة نفيھا، وھكذا دواليك تتوالى عمليات محاولة تأكيد ھذه اeصابة المحت

  .التي سبق اeشارة لھا
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 الفطرية معارف لتشخيص أمراض الطماطمالتصميم قاعدة 
  
  حقل المعرفة 1
  

  توصيف معارف الحقل المختار 1.1
  

  المحصولمفھوم 
  

  الخصائص  
  

  ار عدديدمق :باMيام العمر    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  X: متعددةالسماح بقيم       

  
  )، طور النمو، طور اeزھار، طور اeثماراeنباتطور ( :مرحلة النمو    
  مستنتجة: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  )مبكر، متأخر( :النوع    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  X: السماح بقيم متعددة      

  
  الثمارمفھوم 

  
  الخصائص  

  
  )طبيعية، مبقعة، متعفنةطبيعية، غير ( :الحالة    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  )على الثمار، قرب نھاية الساق( :توضع البقع    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  )بني مخضر، أسود، بني مسود( :ألوان البقع    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  نعم: بقيم متعددةالسماح       
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  ا�وراقمفھوم 
  

  الخصائص  
  

  )طبيعي، غير طبيعي( :حالة اللون    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  X: السماح بقيم متعددة      

  
  )بني، أصفر، طبيعي، متسخ( :اللون    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  )سفل، ذبول، مبقعةجاف، اCوراق ملتوية نحو اC( :المظھر    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  )، بني محاط بھاXت صفراء، بني مع حلقات سوداءزيتيأخضر ( :ألوان البقع    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  )الوجه العلوي للورقة، الوجه السفلي للورقة( :توضع البقع    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  

  الساقمفھوم 
  

  الخصائص  
  

  )طبيعي، غير طبيعي( :حالة اللون    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  X: السماح بقيم متعددة      

  
  )زركشات سوداء تعلو سطح التربة، مبقع( :اللون    
  المستخدم: مصدر المعلومة      
  نعم: ددةالسماح بقيم متع      

  
  Wiltingبمرض الذبول  ا�صابةمفھوم 

  
  الخصائص  

  
  )Xشيء، متوقعة، مؤكدة( :الحالة    
  مستنتجة: مصدر المعلومة      
  X: السماح بقيم متعددة      

  
  قيمة نصية تدل على مكان الصورة :الصورة    
  الخبير: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      
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  Anthracnoseبمرض  ا�صابةمفھوم 
  

  الخصائص  
  

  )Xشيء، متوقعة، مؤكدة( :الحالة    
  مستنتجة: مصدر المعلومة      
  X: السماح بقيم متعددة      

  
  قيمة نصية تدل على مكان الصورة :الصورة    
  الخبير: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  Black rotالعفن ا�سود بمرض  ا�صابةمفھوم 

  
  الخصائص  

  
  )Xشيء، متوقعة، مؤكدة( :لحالةا    
  مستنتجة: مصدر المعلومة      
  X: السماح بقيم متعددة      

  
  قيمة نصية تدل على مكان الصورة :الصورة    
  الخبير: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  Late blight فحة متأخرةللابمرض  ا�صابةمفھوم 

  
  الخصائص  

  
  )، مؤكدةXشيء، متوقعة( :الحالة    
  مستنتجة: مصدر المعلومة      
  X: السماح بقيم متعددة      

  
  قيمة نصية تدل على مكان الصورة :الصورة    
  الخبير: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  Early blight مبكرةفحة للابمرض  ا�صابةمفھوم 

  
  الخصائص  

  
  )Xشيء، متوقعة، مؤكدة( :الحالة    
  مستنتجة: لومةمصدر المع      
  X: السماح بقيم متعددة      

  
  قيمة نصية تدل على مكان الصورة :الصورة    
  الخبير: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      
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  Crown rot يفن التاجبمرض الع ا�صابةمفھوم 
  

  الخصائص  
  

  )Xشيء، متوقعة، مؤكدة( :الحالة    
  مستنتجة: مصدر المعلومة      
  X: بقيم متعددةالسماح       

  
  قيمة نصية تدل على مكان الصورة :الصورة    
  الخبير: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      

  
  Downy mildew البياض الزغبيبمرض  ا�صابةمفھوم 

  
  الخصائص  

  
  )Xشيء، متوقعة، مؤكدة( :الحالة    
  مستنتجة: مصدر المعلومة      
  X: السماح بقيم متعددة      

  
  قيمة نصية تدل على مكان الصورة :لصورةا    
  الخبير: مصدر المعلومة      
  نعم: السماح بقيم متعددة      
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  )إصابة فطريةي ھو( Wilting الذبول صور لمرض
  

  
  

  )إصابة فطريةي ھو( Anthracnose صور لمرض
  

    
  

  )إصابة فطريةي ھو( Black rotالعفن ا�سود  صور لمرض
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  )إصابة فطريةي ھو( Late blight فحة متأخرةللا صور لمرض
  

  
  

  )إصابة فطريةي ھو( Early blight مبكرةفحة للا صور لمرض
  

    
  

  )إصابة فطريةي ھو( Downy mildew البياض الزغبي صور لمرض
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  نماذج الحقل المختار 2
  

  حل النموانموذج مر 2.1
  

  :1القاعدة   
  إن كان    
  ومي 40< عمر النبات       
  فإن    
  طور اeنبات= مرحلة نمو النبات       

  
  :2القاعدة   
  إن كان    
  يوم 40= >عمر النبات       
  يوم 80< عمر النبات       
  مبكر= النوع       
  فإن    
  طور النمو= مرحلة نمو النبات       

  
  :3القاعدة   
  إن كان    
  يوم 40= >عمر النبات       
  يوم 60< عمر النبات       
  متأخر= النوع       
  نفإ    
  طور النمو= مرحلة نمو النبات       

  
  :4القاعدة   
  إن كان    
  يوم 80= >عمر النبات       
  يوم 120< عمر النبات       
  مبكر= النوع       
  فإن    
  اeزھارطور = مرحلة نمو النبات       

  
  :5القاعدة   
  إن كان    
  يوم 60= >عمر النبات       
  يوم 180< عمر النبات       
  متأخر= النوع       
  فإن    
  طور اeزھار= مرحلة نمو النبات       

  
  :6القاعدة   
  إن كان    
  يوم 110= >عمر النبات       
  يوم 150< عمر النبات       
  مبكر= النوع       
  فإن    
  طور اeثمار= مرحلة نمو النبات       
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  :7القاعدة   
  إن كان    
  يوم 90= >عمر النبات       
  يوم 240< عمر النبات       
  متأخر= النوع       
  فإن    
  طور اeثمار= مرحلة نمو النبات       

  
  نموذج التنبؤ 2.2

  
  :1القاعدة   
  إن كان    
  طور اeثمار= مرحلة نمو النبات       
  غير طبيعية= حالة الثمار       
  فإن    
  متوقعة=  Black rotحالة       
  متوقعة=  Anthracnoseحالة       
  متوقعة=  Late blightحالة       

  
  :2القاعدة   
  إن كان    
      Cغير طبيعية= وراق مظھر ا  
  فإن    
  متوقعة=  Early blightحالة       
  متوقعة=  Late blightحالة       
  متوقعة=  Downy  mildewحالة       

  
  :3القاعدة   
  إن كان    
  غير طبيعي= لون اCوراق       
  فإن    
  متوقعة=  Wiltingحالة       

  
  :4القاعدة   
  إن كان    
  غير طبيعية=  لون الساق      
  فإن    
  متوقعة=  Crown rot حالة      
  متوقعة=  Late blightحالة       
  متوقعة=  Downy  mildewحالة       

  نموذج التأكيد 2.3
  

  :1القاعدة   
  إن كان    
  متوقعة=  Wiltingحالة       
  ذبول= مظھر اCوراق       
  جاف= مظھر اCوراق       
  ملتوية نحو اCسفل= مظھر اCوراق       
  أصفر= لون اCوراق       
  فإن    
  مؤكدة=  Wiltingحالة       
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  :2القاعدة   
  إن كان    
  متوقعة=  Crown rotحالة       
  زركشات سوداء تعلو سطح التربة= لون الساق       
  فإن    
  مؤكدة=  Crown rotحالة       

  
  :3القاعدة   
  إن كان    
  متوقعة=  Early blightحالة       
  مبقعة= مظھر اCوراق       
  مبقعة= لون الساق       
  بني مع حلقات سوداء= Cوراق لون بقع ا      
  قرب نھاية الساق= توضع بقع الثمار       
  فإن    
  مؤكدة=  Early blightحالة       

  
  :4القاعدة   
  إن كان    
  متوقعة=  Anthracnoseحالة       
  مبقعة=  حالة الثمار      
  طور اeثمار=  مرحلة نمو النبات      
  مسودبني =  الثمارلون بقع       
  فإن    
  مؤكدة=  Anthracnoseحالة       

  
  :5القاعدة   
  إن كان    
  متوقعة=  Black rotحالة       
  متعفنة=  حالة الثمار      
  طور اeثمار=  مرحلة نمو النبات      
  أسود=  الثمارلون بقع       
  فإن    
  مؤكدة=  Black rotحالة       

  
  :6القاعدة   
  إن كان    
  متوقعة=  Late blightحالة       
  مبقعة=  حالة الثمار      
  ملتوية نحو اCسفل=  مظھر اCوراق      
  مبقعة=  مظھر اCوراق      
  زيتيأخضر =  لون بقع اCوراق      
  مبقعة=  لون الساق      
  فإن    
  مؤكدة=  Late blightحالة       

  
  :7القاعدة   
  إن كان    
  متوقعة=  Downy  mildewحالة       
  مبقعة=  مظھر اCوراق      
  صفراء بني محاط بھاXت=  لون بقع اCوراق      
  فإن    
  مؤكدة=  Downy  mildewحالة       
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 تصميم قاعدة البيانات

Concept

PK ConceptId

ConceptName
Description

Property

PK,FK1 ConceptId
PK PropertyId

PropertyName
Source

AcceptMulti

Description

Question

Values

PK ValuesId
PK,FK1,FK2 ConceptId
PK,FK1 PropertyId

Value

Rules

PK RuleGroup
PK RuleNo
PK PremisNo

FK1,FK2 ConceptId
FK1 PropertyId

Operation
Value

Actions

PK,FK3 RuleGroup
PK,FK3 RuleNo
PK ActionNo

FK1,FK2 ConceptId
FK1 PropertyId

Value

AnswerPoll

PK id

Session
FK1,FK2 ConceptId
FK2 PropertyId

Value
RuleGroup
RuleNo
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التي تبني قاعدة البيانات السابقة الذكر، حيث يمكنكم تبين مختلف التفاصيل  SQLفيما يلي مجموعة تعليمات 
  :المتعلقة بتلك البنية بمزيد من التفصيل

# 
# Table structure for table `actions` 
# 
 
CREATE TABLE `actions` ( 
  `RuleGroup` tinyint(4) NOT NULL default '0', 
  `RuleNo` int(11) NOT NULL default '0', 
  `ActionNo` tinyint(4) NOT NULL default '0', 
  `ConceptId` int(11) NOT NULL default '0', 
  `PropertyId` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Value` varchar(50) NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`RuleGroup`,`RuleNo`,`ActionNo`), 
  KEY `ConceptName` (`ConceptId`,`PropertyId`) 
) TYPE=MyISAM; 
 
# 
# Table structure for table `answerpool` 
# 
 
CREATE TABLE `answerpool` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Session` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `ConceptId` int(11) NOT NULL default '0', 
  `PropertyId` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Value` varchar(20) NOT NULL default '', 
  `RuleGroup` tinyint(4) NOT NULL default '0', 
  `RuleNo` int(11) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id`), 
  KEY `Session` (`Session`,`ConceptId`,`PropertyId` ) 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ; 
 
# 
# Table structure for table `concept` 
# 
 
CREATE TABLE `concept` ( 
  `ConceptId` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `ConceptName` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `Description` text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`ConceptId`) 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=12 ; 
 
# 
# Table structure for table `property` 
# 
 
CREATE TABLE `property` ( 
  `ConceptId` int(11) NOT NULL default '0', 
  `PropertyId` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `PropertyName` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `Source` varchar(20) NOT NULL default 'ÇáãÓÊÎÏã',  
  `AcceptMulti` tinyint(4) NOT NULL default '1', 
  `Description` text NOT NULL, 
  `Question` varchar(255) NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`ConceptId`,`PropertyId`) 
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) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ; 
 
# 
# Table structure for table `rules` 
# 
 
CREATE TABLE `rules` ( 
  `RuleGroup` tinyint(4) NOT NULL default '0', 
  `RuleNo` int(11) NOT NULL default '0', 
  `PremisNo` tinyint(4) NOT NULL default '0', 
  `ConceptId` int(11) NOT NULL default '0', 
  `PropertyId` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Operation` varchar(10) NOT NULL default '', 
  `Value` varchar(50) NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`RuleGroup`,`RuleNo`,`PremisNo`), 
  KEY `ConceptName` (`ConceptId`,`PropertyId`) 
) TYPE=MyISAM; 
 
# 
# Table structure for table `values` 
# 
 
CREATE TABLE `values` ( 
  `ValuesId` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `ConceptId` int(11) NOT NULL default '0', 
  `PropertyId` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Value` varchar(50) NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`ValuesId`,`ConceptId`,`PropertyId` ) 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=56 ; 
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  :من جداول قاعدة البيانات ھذهالجداول التالية فتوضح كيف تم تمثيل قاعدة المعرفة الخاصة بھذا المشروع ضأما 

  

 Conceptمحتويات جدول 

ConceptId  ConceptName   Description  

 شرح عن ماھية المحصول المحصول 1

 شرح عن ماھية الثمار الثمار 2

 شرح عن ماھية اCوراق اCوراق 3

 شرح عن ماھية الساق الساق 4

 Wilting صابة بمرض الذبولشرح عن ماھية اWilting e اeصابة بمرض الذبول 5

 Anthracnose شرح عن ماھية اeصابة بمرض Anthracnose اeصابة بمرض 6

 Black rot شرح عن ماھية اeصابة بمرض العفن اCسود Black rot اeصابة بمرض العفن اCسود 7

 ...Late bligh تأخرةشرح عن ماھية اeصابة بمرض اللفحة م Late blight اeصابة بمرض اللفحة متأخرة 8

 ...Early bligh شرح عن ماھية اeصابة بمرض اللفحة مبكرة Early blight اeصابة بمرض اللفحة مبكرة 9

 Crown rot شرح عن ماھية اeصابة بمرض العفن التاجي Crown rot اeصابة بمرض العفن التاجي 10

 Downy اeصابة بمرض البياض الزغبي 11
mildew 

 ...Downy mild ماھية اeصابة بمرض البياض الزغبيشرح عن 
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 Propertyمحتويات جدول 

ConceptId  PropertyId  PropertyName  Source  AcceptMulti  Description  Question  

شرح ما ھو المقصود بعمر المحصول  0 المستخدم  العمر باCيام 1 1
 باCيام

كم ھو عمر المحصول 
 قدرا باCيام؟م

شرح ما ھو المقصود بطور نمو  1 مستنتجة مرحلة النمو 2 1
 المحصول

ما ھو طور النمو 
 الحالي للمحصول؟

 ما ھو نوع المحصول؟ شرح ما ھو المقصود بنوع المحصول 0 المستخدم النوع 3 1

 كيف ھي حال الثمار؟ شرح ما ھو المقصود بحالة الثمار 0 المستخدم الحالة 1 2

شرح ما ھو المقصود بتوضع البقع  1 المستخدم توضع البقع 2 2
 على الثمار

أين تتوضع البقع على 
 الثمار؟

شرح ما ھو مقصود بألوان البقع  1 المستخدم ألوان البقع 3 2
 على الثمار

ما ھي ألوان البقع 
 على الثمار؟

شرح ما ھو المقصود بحالة اللون  0 المستخدم حالة اللون 1 3
 للورقة

 يف ھو لون الورقة؟ك

 ما ھو لون الورقة؟ شرح ما ھو المقصود بلون الورقة 1 المستخدم اللون 2 3

 كيف تبدو الورقة؟ شرح ما ھو مقصود بمظھر الورقة 1 المستخدم المظھر 3 3

شرح ما ھو مقصود بألوان البقع  1 المستخدم ألوان البقع 4 3
 على الورقة

ما ھي ألوان البقع 
 على الورقة؟

شرح ما ھو مقصود بتوضع البقع  1 المستخدم توضع البقع 5 3
 على الورقة

أين تتوضع البقع على 
 الورقة؟

شرح ما ھو مقصود بحالة اللون  0 المستخدم حالة اللون 1 4
 للساق

 كيف يبدو لون الساق؟

 ما ھو لون الساق؟ شرح ما ھو مقصود بلون الساق 1 المستخدم اللون 2 4

شرح ما ھو مقصود بحالة اeصابة  0 تجةمستن الحالة 1 5
 Wilting بمرض الذبول

ھل ھناك إصابة بمرض 
 ؟Wilting الذبول

أين توجد صورة اeصابة  شرح ما ھو المقصود بالصورة 1 الخبير الصورة 2 5
 ؟Wilting بمرض الذبول

شرح ما ھو مقصود بحالة اeصابة  0 مستنتجة الحالة 1 6
 Anthracnose بمرض

 ك إصابة بمرضھل ھنا
Anthracnose؟ 

أين توجد صورة اeصابة  شرح ما ھو المقصود بالصورة 1 الخبير الصورة 2 6
 ؟Anthracnose بمرض

شرح ما ھو مقصود بحالة اeصابة  0 مستنتجة الحالة 1 7
 ...Bl بمرض العفن اCسود

ھل ھناك إصابة بمرض 
 Black العفن اCسود

rot؟ 

أين توجد صورة اeصابة  ما ھو المقصود بالصورة شرح 1 الخبير الصورة 2 7
 بمرض العفن اCسود

Black rot؟ 

شرح ما ھو مقصود بحالة اeصابة  0 مستنتجة الحالة 1 8
 ...L بمرض اللفحة متأخرة

ھل ھناك إصابة بمرض 
 Late اللفحة متأخرة

blight؟ 

اeصابة  أين توجد صورة شرح ما ھو المقصود بالصورة 1 الخبير  الصورة 2 8
 بمرض اللفحة متأخرة

Late blig... 

شرح ما ھو مقصود بحالة اeصابة  0 مستنتجة الحالة 1 9
 ...Ea بمرض اللفحة مبكرة

ھل ھناك إصابة بمرض 
 Early اللفحة مبكرة



 28

blight؟ 

أين توجد صورة اeصابة  شرح ما ھو المقصود بالصورة 1 الخبير الصورة 2 9
 بمرض اللفحة مبكرة

Early blig... 

شرح ما ھو مقصود بحالة اeصابة  0 مستنتجة الحالة 1 10
 ...Cr بمرض العفن التاجي

ھل ھناك إصابة بمرض 
 Crown العفن التاجي

rot؟ 

أين توجد صورة اeصابة  شرح ما ھو المقصود بالصورة 1 الخبير الصورة 2 10
 بمرض العفن التاجي

Crown rot؟ 

ھو مقصود بحالة اeصابة  شرح ما 0 مستنتجة الحالة 1 11
 ...D بمرض البياض الزغبي

ھل ھناك إصابة بمرض 
 Downy البياض الزغبي

mildew؟ 

أين توجد صورة اeصابة  شرح ما ھو المقصود بالصورة 1 الخبير الصورة 2 11
 بمرض البياض الزغبي

Downy mil... 
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 Valuesمحتويات جدول 

ValuesId  ConceptId  PropertyId  Value  

 طور اeنبات 2 1 1

 طور النمو 2 1 2

 طور اeزھار 2 1 3

 طور اeثمار 2 1 4

 مبكر 3 1 5

 متأخر 3 1 6

 طبيعية 1 2 7

 غير طبيعية 1 2 8

 مبقعة 1 2 9

 متعفنة 1 2 10

 قرب نھاية الساق 2 2 11

 على الثمار 2 2 12

 بني مخضر 3 2 13

 أسود 3 2 14

 بني مسود 3 2 15

 طبيعي 1 3 16

 غير طبيعي 1 3 17

 بني 2 3 18

 أصفر 2 3 19

 طبيعي 2 3 20

 متسخ 2 3 21

 جاف 3 3 22

 اCوراق ملتوية نحو اCسفل 3 3 23

 ذبول 3 3 24

 مبقعة 3 3 25

 أخضر زيتي 4 3 26

 بني محاط بھاXت صفراء 4 3 27

 بني مع حلقات سوداء 4 3 28

 ةالوجه العلوي للورق 5 3 29
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 الوجه السفلي للورقة 5 3 30

 طبيعي 1 4 31

 غير طبيعي 1 4 32

 زركشات سوداء تعلو سطح التربة 2 4 33

 مبقع 2 4 34

 Xشيء 1 5 35

 متوقعة 1 5 36

 مؤكدة 1 5 37

 Xشيء 1 6 38

 متوقعة 1 6 39

 مؤكدة 1 6 40

 Xشيء 1 7 41

 متوقعة 1 7 42

 مؤكدة 1 7 43

 Xشيء 1 8 44

 متوقعة 1 8 45

 مؤكدة 1 8 46

 Xشيء 1 9 47

 متوقعة 1 9 48

 مؤكدة 1 9 49

 Xشيء 1 10 50

 متوقعة 1 10 51

 مؤكدة 1 10 52

 Xشيء 1 11 53

 متوقعة  1 11 54

 مؤكدة  1 11 55
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 Rulesمحتويات جدول 

RuleGroup  RuleNo  PremisNo  ConceptId  PropertyId  Operation  Value  

0 1 0 1 1  < 40 

0 2 0 1 1 >= 40 

0 2 1 1 1 < 80 

 مبكر = 3 1 2 2 0

0 3  0 1 1 >= 40 

0 3 1 1 1 < 60 

 متأخر = 3 1 2 3 0

0 4 0 1 1 >= 80 

0 4 1 1 1 < 120 

 مبكر = 3 1 2 4 0

0 5 0 1 1 >= 60 

0 5 1 1 1 < 180 

 متأخر = 3 1 2 5 0

0 6 0 1 1 >= 110 

0 6 1 1 1 < 150 

 مبكر = 3 1 2 6 0

0 7 0 1 1 >= 90 

0 7 1 1 1 < 240 

 متأخر = 3 1 2 7 0

 غير طبيعية = 1 2 0 1 1

 غير طبيعي = 1 3 0 2 1

 طبيعي =! 2 3 0 3 1

 طبيعي = 1 4 0 4 1

 متوقعة = 1 5 0 1 2

 ذبول = 3 3 1 1 2

 جاف = 3 3 2 1 2

اCوراق ملتوية نحو  = 3 3 3 1 2
 اCسفل

 أصفر = 2 3 4 1 2
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 متوقعة = 1 10 0 2 2

زركشات سوداء تعلو  = 2 4 1 2 2
 سطح التربة

 متوقعة = 1 9 0 3 2

 مبقعة = 3 3 1 3 2

 مبقع = 2 4 2 3 2

 بني مع حلقات سوداء = 4 3 3 3 2

 قرب نھاية الساق = 2 2 4 3 2

 متوقعة = 1 6 0 4 2

 مبقعة = 1 2 1 4 2

2 4 2 1 2 = eثمارطور ا 

 بني مسود = 3 2 3 4 2

 متوقعة = 1 7 0 5 2

 متعفنة = 1 2 1 5 2

 طور اeثمار = 2 1 2 5 2

 أسود = 3 2 3 5 2

 متوقعة = 1 8 0 6 2

 مبقعة = 1 2 1 6 2

اCوراق ملتوية نحو  = 3 3 2 6 2
 اCسفل

 مبقعة = 3 3 3 6 2

 أخضر زيتي = 4 3 4 6 2

 مبقع = 2 4 5 6 2

 متوقعة = 1 11 0 7 2

 مبقعة = 3 3 1 7 2

 بني محاط بھاXت صفراء = 4 3 2 7 2
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 Actionsمحتويات جدول 

RuleGroup  RuleNo  ActionNo  ConceptId  PropertyId  Value  

 طور اeنبات  2 1 0 1 0

 طور النمو 2 1 0 2 0

 طور النمو 2 1 0 3 0

 طور اeزھار 2 1 0 4 0

 طور اeزھار 2 1 0 5 0

 طور اeثمار 2 1 0 6 0

 طور اeثمار 2 1 0 7 0

 متوقعة 1 7 0 1 1

 متوقعة 1 6 1 1 1

 متوقعة 1 8 2 1 1

 متوقعة 1 9 0 2 1

 متوقعة 1 8 1 2 1

 متوقعة 1 11 2 2 1

 متوقعة 1 5 0 3 1

 متوقعة 1 10 0 4 1

 متوقعة 1 8 1 4 1

 متوقعة 1 11 2 4 1

 مؤكدة 1 5 0 1 2

 مؤكدة 1 10 0 2 2

 مؤكدة 1 9 0 3 2

 مؤكدة 1 6 0 4 2

 مؤكدة 1 7 0 5 2

 مؤكدة 1  8 0 6 2

 مؤكدة 1 11 0 7 2
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 )محرك اFستدFل( العملخوارزمية  

  سؤال المستخدم عن تلك القيمة

إضافة القيمة المدخلة إلى قائمة 
  المعارف المعلومة من قبل النظام

 البداية

ھل قيمة الخاصة 
المستخدمة في 

؟الشرط معلومة  

تحديد مجموعة القواعد 
  فحصھا التي سيتم

القاعدة التي سيتم فحصھا تحديد 
  المختارةمجموعة القواعد من ضمن 

تحديد الشرط الذي سيتم فحصه من 
  بين شروط القاعدة المختارة

ھل ھذا الشرط 
 محقق؟

ھل ھناك 
شروط أخرى 
 لھذه القاعدة؟

أضف استنتاجات ھذه القاعدة إلى 
  علومة للنظاممجموعة المعارف الم

ھل قيمة الخاصة 
المستخدمة في 

؟الشرط معلومة  

ھل ھناك مجموعة 
 أخرى من القواعد؟

حالتھا مؤكدة  عرض جميع المفاھيم التي خصائص
  ضمن جملة المعارف المعلومة للنظام

 

F 

F 

F 

F 

F 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم
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أو مــا يــدعى " حــق اCمــاميالتO"تعمــل محركــات اXســتدXل بشــكل عــام وفــق آليتــي عمــل أساســيتين ھمــا 

 Backwardأو ما يطلق عليه اسم التسلسل الراجع " خلفيالتOحق ال"و  Forward Chainingبالتسلسل المتقدم 

Chaining.  

  

وھـو اCسـلوب الـرئيس الـذي تـم اسـتخدامه فـي محـرك اXسـتدXل الخـاص بھـذا (ففي التOحـق اCمـامي 

وفرة بمجموعـة الحقـائق الخاصـة بـالموقف أو المشـكلة المعروضـة علـى يتم مقارنة قواعد اeنتاج المت) المشروع

مـن القاعـدة المعروضـة عليـه فـإن اeجـراء أو ) IF - Portion" (إذا"وإذا تحقـق الجـزء . النظام الخبير eيجاد حل لھا

ل تقـوم أوX وبـذلك يOحـظ أن آلـة اXسـتدX. يـتم تنفيـذھا) Then - Portion" (آنـذاك"التوصية الموجودة في الجزء 

المعروضة عليھا، ثم تقـوم بعـد ذلـك بتنفيـذ ھـذه القاعـدة من القاعدة مع الحقائق أو المعلومات  IFبموائمة الجزء 

وفي بعض اCحيان يمكن أن يؤدي تنفيذ قاعدة  من . الخاص بھا مع تلك الحقائق أو المعلومات IFالتي يتفق الجزء 

ي قاعـدة المعرفـة، يمكـن بالتـالي اسـتخدام تلـك الحقـائق التـي تـم القواعد إلى تعديل مجموعة من الحقائق ف

  .إضافتھا إلى قاعدة المعرفة لتحقيق موائمة أو موائمات جديدة لقواعد أخرى

  

حل الخOف حول لعدد من القواعد في ذات اللحظة، يتوجب على محرك اXستدXل  IFفي حال تحقق القسم 

 Xــك القواعــد ســيتم تطبيقھــا أو ــاأي مــن تل ــار م ــن . باعتمــاد معي ــوفر فــي حقيقــة اCمــر مجموعــة متنوعــة م تت

  :اXستراتيجيات والمعايير التي يمكن تطبيقھا منھا

  

 .اختيار إحدى تلك القواعد بشكل عشوائي •

 ).ذات قسم الشروط اCكبر(اختيار القاعدة اCكثر خصوصية  •

 .عماXاختيار القاعدة التي لم يسبق تطبيقھا من قبل، أو تلك اCقل است •

 .القاعدة التي تستثمر إحدى اCحداث أو الحقائق المدخلة حديثا إلى قاعدة الحقائق أثناء المعالجة •

 ).في حال كان معامل الثقة مستخدما لكل من تلك القواعد(القاعدة ذات معامل الثقة اCعلى  •

غر حجـم قاعـدة وھو ما تـم اسـتخدامه فـي ھـذا المشـروع نظـرا لصـ(اXختيار التسلسلي لتلك القواعد  •

 ).المعارف المتوفرة

وھو مـا قـد تـم اسـتخدامه أيضـا (استخدام قواعد أعلى درجة تحدد بنتيجتھا أي القواعد يتوجب تطبيقھا  •

في ھذا المشروع وذلك من خOل تقسيم قاعدة المعرفة إلى ثOثة نماذج يتوجب تنفيـذھا بالتتـالي دون 

 ).موذج التنبؤ وأخيرا نموذج التأكيدالخلط بين قواعدھا وھي نموذج مراحل النمو ون

  

أما بالنسبة للتسلسل الراجع، فھو يستخدم أسلوبا مبنيا على محاولة إثبات النتائج والتي يطلق عليھا أيضـا 

 Thenولذا فھـو يبـدأ مـن أجـزاء القواعـد التـي تلـي كلمـة . الفرضيات وذلك انطOقا من مجموعة الحقائق المتوفرة

. التي تدعم الوصول إلى ھذا الھدف ، ومن ثم إيجاد الحقائقإثباتهلنتيجة أو الھدف المطلوب ومحاولة موائمتھا مع ا

وفـي حقيقـة اCمـر فـإن . ولھذا غالبا ما يشار إلى ھذا اCسلوب بأنه أسلوب المـدار مـن قبـل الغايـات أو اCھـداف

تأكيـد تجعـل مـن ھـذا النظـام الخبيـر الطريقة التي تم إتباعھا في تقسيم قواعد اeنتاج إلى قواعد تنبؤ وأخـرى لل

يستخدم ولو بشكل متستر أسلوب التسلسل الراجع ضمن القسم الخاص بقواعد التأكيد، حيث أننـا ننطلـق مـن 

مجموعة من اCمراض أو اeصابات الفطرية المحتملة محاولين تأكيد تلك اeصابة، وھو ذات المنطق الخاص بمفھوم 

  .التسلسل الراجع
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  المستخدمتصميم واجھة 

  

  :سجل جلسة النقاش الحالية

 إجابة المستخدم على السؤال اCول :السؤال اCول •

 إجابة المستخدم على السؤال الثاني :السؤال الثاني •

• ... 

 : السؤال الحالي •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :النتائج

  اسم المرض

  شرح عن المرض وطرق المكافحة في حال توفرھا

  ية في حال توفرھاصور عن ھذه اeصابة المرض

 اeجابات

 اeجابات

 حقل إدخال

  ماذا تعلم حتى اhن؟  لم ھذا السؤال؟
  
  

 ماذا تعلم حتى اhن؟  لم ھذا السؤال؟
  

 نص القاعدة

 ماذا تعلم حتى اhن؟ لم ھذا السؤال؟
 

 ؟لماذا  حقيقة أولى
 ؟لماذا  حقيقة ثانية 

...  
 ؟لماذا   نحقيقة 

 نص القاعدة
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إن سجل الجلسة يظھر للمستخدم تسلسل اCسئلة التي طرحت عليه واeجابة التي قـدمھا عـن كـل  :مOحظة

Cنھا فـي حقيقـة اCمـر رسـمت المسـار الـذي يسـري فيـه (منھا دون أن يكون باستطاعته تغيير إجاباته السابقة 

  .تنفيذ البرنامج حاليا

  

اeجابة عنه حاليا باستخدام واحدة من ثOث طرق تبعا لنـوع اeجابـة المتوقـع أو  يعرض السؤال المطلوب: مOحظة

المطلوب الحصول عليھا من المستخدم، فإما أن تكون تلك اeجابة محددة باختيار عنصر ما من ضـمن قائمـة، أو أن 

ة مـا مباشـرة مـن قبـل تتيح للمستخدم اختيار أكثر من عنصر من ذات القائمة، أو تكون عبارة عن طلب إدخال قيم

  .المستخدم

  

الذي يعرض عند النقـر عليـه نـص " لم ھذا السؤال"يظھر بجانب كل سؤال رابطين يعنون أولھما بالعبارة : مOحظة

فيمـا يعنـون الـرابط التـالي . القاعدة التي يحاول النظام الخبير تطبيقھا والتي تحتاج إلى معرفة تلك المعلومة منه

وفـق (والذي يعرض عن النقر عليـه جملـة الحقـائق المعلومـة حتـى ھـذه اللحظـة " حتى اhنماذا تعلم "بالعبارة 

إضافة إلى رابط بقرب كل واحدة من تلك الحقائق يتيح عرض القاعدة التي تم اسـتنتاج ) تسلسل معرفتھا الزمني

  ).رأو التعريف عنھا على أنھا مقدمة من قبل المستخدم بشكل مباش(تلك الحقيقة على أساسھا 
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  بيئة التطوير المستخدمة

  

للبيانات كمخزن لحفظ قاعدة المعارف، في  MySQLلقد قمنا ببناء ھذا النظام الخبير معتمدين قاعدة 

ونظرا لكونه تطبيق . لبناء محرك اXستدXل الذي يتصل بقاعدة البيانات السابقة الذكر PHPحين أننا استخدمنا لغة 

أما على طرف . للويب eدارة ولوج المستخدمين النھائيين للنظام Apacheويب فقد اعتمدنا على مخدم 

المستخدم النھائي فليس ھنالك حاجة إلى أي تطبيق خاص، حيث يفي مستعرض الويب من قبيل المستعرض 

Firefox  ل الواجھات التخاطبية المبنية بلغةOبإنجاز مھمة تواصل النظام الخبير مع المستخدم، وذلك من خHTML 

، وقد راعينا قدر المستطاع استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في إنجاز ھذا JavaScriptمدعمة بشيفرات وال

  .المشروع

  

ھو عبارة عن برمجية توفر للمستخدم إمكانية اXتصال بمخدمات الويب وطلب مصادر  :Browserالمستعرض 

أم شيفرات نصية  HTMLنصوص منسقة بصيغة  معينة منھا إضافة إلى تفسير ما ترسله تلك المخدمات سواء كان

 Falshھذا عدى عن إمكانية عرض ملفات الصور والصوت والوسائط المتعددة من ملفات فيديو أو  JavaScriptبلغة 

على عرش ھذه  Internet Explorerالمدعو  Microsoftويتربع مستعرض شركة . تبعا لما ھو متوفر لھا من ميزات

لمزيد من  .المفتوح المصدر وإثباته لجدارته Firefoxلى الرغم من ظھور مستعرض الفئة من التطبيقات ع

، أو لتنزيله الرجاء زيارة الموقع الرسمي الخاص به على شبكة اeنترنت على Firefoxمستعرض المعلومات 

 http://www.mozilla.org/products/firefox: العنوان التالي

  

، وھي لغة توصيف Hypertext Markup Languageاختصار للعبارة  :HTML لغة توصيف النصوص التشعبية

تطبيقياً مثالياً للغة التوصيف المعممة القياسية  HTMLتعتبر لغة . Webتستخدم للمستندات الخاصة بشبكة 

)SGML ( ّمات لتوصيف العناصر كالنصوص أو الرسوم ضمن المستند، وذلك لتساعدOبحيث تستخدم رموزاً وع

في كيفية عرض ھذه العناصر للمستخدم وكيفية اXستجابة إلى أعمال المستخدم كتنشيط  Webمستعرض 

 ًOرتباط عبر ضغط مفتاح معين أو نقر زر الفأرة مثXلقد عرفت اللغة . اHTML 2.0  من قبل فريق مھام ھندسة

امة إلى كل مستعرضات الع HTML، حيث أضاف ميزات اللغة )IETF (Internet Engineering Task Forceاeنترنت 

Web  ول من 1995في عامCصدار اeومن ھنا كان انتشار ا ،HTML  واستخدامھا بشكل واسع في كل شبكات

Web . حقة للغةOأما التطويرات الHTML  فقد جرت عبر اتحاد شبكاتWWW  المسمىW3C . جرى إصدار أحدث

) tags(قترح حتى اhن، والذي يوفر عOّمات وھو أحدث برنامج قياسي م 4.01وھو اeصدار  HTMLنسخة من 

 Netscapeمثل  Webتميز معظم مستعرضات . 1996عديدة أصبحت مستخدمة بشكل واسع في أوائل 

Navigator وInternet Explorer  ّمات إضافية للغةOعHTML.  لغة لمزيد من المعلومات حولHTML  الرجاء زيارة

 e :http://www.w3.org/MarkUpنترنت على العنوان التاليالموقع الرسمي الخاص بھا على شبكة ا

  

، Sun Microsystemsو  Netscape Communicationsلغة برمجة توصيفية مطوّرة من قبل  :JavaScriptلغة 

يمكن . Cنھا غير مترجمة Javaوھي ليست لغة كائنية التوجه بشكل تام، كما أنھا محدودة اCداء مقارنة بلغة 

وتعتبر مفيدة بشكل . من خOل ھذه اللغة Webبيقات والوظائف اCساسية على الشبكة إلى صفحات إضافة التط

خاص eنجاز عمليات التحقق الممكنة على البيانات المدخلة قبل إرسالھا إلى طرف المخدم، ھذا إضافة إلى 

  .تأمين بعض من  التفاعلية مع مستخدم تطبيق الويب
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وقد تم تطويره من قبل . Webير يتم استخدامه حالياً في أكثر من نصف مواقع شھ Web مخد :Apache المخدم

وكذلك ( Unixمن أجل نظام  المخدمتتوفر إصدارات ھذا . مجموعة من المبرمجين ونشره مع شيفرة مصدر مفتوحة

Linux ( ومن أجلWindows NT.  مخدم لمزيد من المعلومات حولApacheلموقع ، أو لتنزيلھا الرجاء زيارة ا

 http://www.apache.org: الرسمي الخاص بھا على شبكة اeنترنت على العنوان التالي

 

وبشكل مستقل عن منصة التشغيل، وھي مصممة لOستفادة من  المخدملغة نصية تعمل في جھة  :PHPلغة 

داخل النصية مضمنة  PHPتكون برامج . Apacheالمستخدم بشكل واسع، وھو  Web مخدمجميع إمكانيات 

على تفسير برامج  Web مخدم، يعمل PHPبالوصول إلى صفحة  Webوعندما يقوم مستعرض . HTMLصفحات 

PHP  النصية وبناء صفحاتHTML  بشكل آني اعتماداً على تعليمات البرنامج النصي، ومن ثم تزويد المستعرض

، وھو إصدار مبكر جداً من لغة Personal Home Pageاختصاراً للعبارة  PHPيمثل مصطلح . بالصفحة التي تم بناؤھا

PHP .لغة لمزيد من المعلومات حول  .ھي لغة مفتوحة المصدروPHP أو لتنزيلھا الرجاء زيارة الموقع الرسمي ،

 http://www.php.net :الخاص بھا على شبكة اeنترنت على العنوان التالي

  

وصوAccess  Xالتي يتسع طيفھا بدءا من  RDBMSة واحدة من قواعد البيانات العOئقي :للبيانات MySQLقاعدة 

حقيقي يتفوق  multi-threadedحيث تتميز بسرعتھا كونھا مخدم قواعد بيانات متعدد المسالك . Oracleإلى 

أصO بھدف  MySQLعلى كثير من مخدمات قواعد البيانات اCخرى في سرعة استرجاع البيانات، فقد صممت 

سھلة اXستخدام واeدارة نسبيا خصوصا إذا ما قورنت  MySQLكما تعتبر . قصى سرعةاXستعOم عن البيانات بأ

تعد واسعة اXنتشار، فلن تواجه صعوبة تذكر عند البحث  MySQLكذلك فإن . البيانات العOئقيةبغيرھا من قواعد 

وأخيرا وليس آخرا . لولعلى مستضيف يدعمھا، إضافة إلى توفر العديد من مراكز الدعم التي تقدم لك النصح والح

لمزيد من المعلومات حول  .والتي تقدم دعما تجاريا لھا MySQL ABفھي مفتوحة المصدر، عدى عن وجود شركة 

، أو لتنزيلھا الرجاء زيارة الموقع الرسمي الخاص بھا على شبكة اeنترنت على العنوان للبيانات MySQLقاعدة 

 http://www.mysql.com :التالي
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XAMPP:  ل تجربتھم الشخصية بأن تنصيب مخدمOيعلم العديد من المطورين من خApache  للويب ليست

للبيانات إضافة إلى  MySQLبالعملية السھلة، X بل أنھا تغدو مھمة أكثر صعوبة عندما رغبتك في تنصيب قاعدة 

 .ا يحيط بھاوتھيئة البيئة البرمجية بحيث تتعرف كل من تلك العناصر على م Perlو  PHPلغتي 

 

وسيلة سھلة بحق لتنصيب مثل تلك البيئة، تقوم تلك الحزمة بإنجاز تلك المھمة بأسلوب  XAMPPتقدم حزمة 

سلس حيث X يتعدى دورك إطار تنزيل الحزمة من اeنترنت ومن ثم تنصيبھا كما لو كانت أي حزمة برمجية مما 

ربعة توزيعات حاليا، كل من تلك التوزيعات موجھة إلى نظام تتوفر ھذه الحزمة بأ. اعتدنا عليه في حياتنا اليومية

، وقد يختلف مضمون )Solarisوأخيرا توزيعة  Mac OS Xوتوزيعة  Windowsو توزيعة  Linuxتوزيعة (تشغيل محدد 

 .بعض الحزم في تفاصيله الصغيرة تبعا لنظام التشغيل وما يتاح عليه من إمكانات

 

 :الحزمة ضمن طياتھا ما يليتتضمن توزيعة ويندوز من ھذه 

Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, 

Webalizer, Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems v3.32, JpGraph, FileZilla 

FTP Server, mcrypt, Turck MMCache, SQLite, and WEB-DAV + mod_auth_mysql. 

 

 .كل ذلك يتاح لك دون أي كلفة مادية، حيث تندرج تلك الحزمة ومكوناتھا ضمن إطار البرمجيات المفتوحة المصدر

 

الخاص بنظام  registryكما سبق وأن ذكرنا أن عملية التنصيب فائقة السھولة، وX تقوم بأي تغييرات على 

وحتى تتأكد من سOمة . إلى تنقيح أي ملف تھيئة من أي نوع كانالتشغيل، كما أنه ليست ھناك أي حاجة 

 Perlو  PHPعملية التنصيب تم تضمين بعض اCمثلة التطبيقية الصغيرة مع الحزمة والتي تستخدم كل من لغة 

أما إن قررت إزالة ھذه الحزمة من جھازك، فكل ما عليك القيام به ھو حذف . للبيانات MySQLإضافة إلى قاعدة 

 .لمجلد الخاص بھا، وستكون بذلك قد أزلتھا تماما من نظامكا

 

إن الفلسفة من وراء ھذه الحزمة ھي توفير توزيعة سھلة التنصيب من قبل المطورين تؤھلھم لدخول عالم مخدم 

إن اeعدادات التلقائية للحزمة ليست جيدة من وجھة النظر اCمنية، فھي ليست آمنة بقدر . Apacheالويب 

، لذا ننصحك بعدم استخدامھا في مثل تلك )خارج إطار عملية التطوير(ھا بالعمل ضمن بيئة إنتاجية يسمح ل

 .البيئات

 

الذين قاموا بھذا العمل الجيد وجعلوه متاحا على  Apacheفي الختام X يسعنا سوى شكر فريق عمل أصدقاء 

ا الرجاء زيارة الموقع الرسمي الخاص بھا على لمزيد من المعلومات حول ھذه الحزمة، أو لتنزيلھ. شبكة اeنترنت

 :شبكة اeنترنت على العنوان التالي

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 
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  :أفكار لتطوير المشروع

  

حيث تضاف خاصـة معامـل الثقـة لكـل مـن القواعـد المسـتخدمة ضـمن ھـذا  :معامل الثقة بقاعدة ما •

إلـى أن  1-حيث يرمز المقدار  1+وحتى  1-قدار عددي يقع ضمن المجال النظام الخبير بحيث يرمز لھا بم

إلـى كـون القاعـدة المعنيـة ھـي  1+القاعدة المعنية ھي قاعدة خاطئة تماما، فـي حـين يرمـز المقـدار 

إلى حالة عدم تعيين، أي أن معامل الثقـة بتلـك القاعـدة  0قاعدة صحيحة تماما، في حين يشير المقدار 

كن الحصول على معامل الثقة ھـذا فـي مرحلـة بنـاء النظـام كجـزء مـن الخبـرة التـي يـتم يم. غير معلوم

جمعھا وتوصيفھا، كما يمكن أن يتم تعديل ذلك المقدار وتنقيحه Xحقا بناء على آليـة راجعـة مبنيـة علـى 

أساس صحة اXستنتاج الذي توصل إليه النظام الخبيـر ومـدى مطابقتـه لمـا ھـو حاصـل فعـO علـى أرض 

 .لواقعا

 

بحيث يتم ترتيب تلك الشروط تنازليا بحسب احتمال الحصول على حالـة  :ترتيب شروط قواعد التأكيد •

عدم تطابق مع القاعدة أو إجابة سلبية من قبـل المسـتخدم ممـا يختصـر مـن زمـن اXسـتجواب ويمكـن 

يمكـن الحصـول . ةالنظام من اXنتقال إلي فحص شرط التأكيد التالي دون اeطناب في أسئلة غير حاسم

على ھذه المعرفة من قبل الخبراء خOل فترة جمع المعلومات، كما يمكن تحديثھا بناء على قيم إحصائية 

 .مستقاة من بيانات تشغيل النظام

  

مـا يترتـب عليـه مـن تعـديل جملـة مـع  :تعديل إحدى القيم التي سبق إدخالھا خـ�ل جلسـة مـا •

لمعارف اعتمادا على تلك المعلومة وھو ما قـد يـؤدي إلـى تغييـر الحقائق التي تم استنتاجھا من قاعدة ا

مسار اeرشاد أو اXستدXل باتجاه آخر مع المحافظة على بقيـة الحقـائق المسـتقلة عـن تلـك المعلومـة 

يمكن تطـوير ھـذه الميـزة للحصـول علـى . والتي باتت معلومة حتى تلك المرحلة من جلسة اXستشارة

بحيـث يسـتطيع المسـتخدم إجـراء تغييـر مـا فـي قيمـة إحـدى " مـاذا لـو كـان؟"آلية تعليم على شاكلة 

مدخOت المسألة ورؤية إنعكاس ذاك التغيير على النتيجة النھائية للتشخيص، مثل تلك اhلية يمكـن لھـا 

 .أن تتعدى اeطار التعليمي لتصبح أداة مساعدة فيما يخص علم التنقيب عن المعارف

  

ن خOل تناول فئات أخرى من اeصابات المرضية الخاصـة بھـذا المحصـول، أو م :توسيع قاعدة المعرفة •

  .حتى العمل على تطوير قواعد معرفة خاصة بغيره من المحاصيل الزراعية
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  ملحق قائمة المصطلحات
 Abstraction  تجريد

 Artificial Intelligence  ذكاء صنعي

 Backward Chaining  التسلسل الراجع

 Binary Tree  ةالشجرة الثنائي

 Certainty Factor  )الثقة(معامل المصداقية 

 Chain Reasoning  سلسلة اXستنتاج

 Data  بيانات

 Databases  قواعد بيانات

 Data Processing  معالجة البيانات

 Diagnosis  تشخيص

 Domain Expert  خبير المجال

 Domain Knowledge  المعرفة الخاصة بالمجال

 Expert System (ES)  يرالنظام الخب

 Expertise  خبرة

 Experts  خبراء

 Explanation Facility  وسيلة شرح

 Facts  حقائق

 Feature  صفة أو خاصية

 Formal  مصاغ

 Formalization  صياغة

 Forward Chaining  التسلسل المتقدم

 Heuristic  الحدس

 Inference  )استنتاج(استدXل 

 Inference Chain  سلسلة اXستدXل

 Inference Engine  آلة اXستدXل

 Inference Method  طريقة اXستدXل

 Inference Net  شبكة اXستدXل

 Informal  غير مصاغ

 Information  معلومات

 Information Processing  معالجة المعلومات

 Information System  نظم المعلومات

 Intelligence  ذكاء

 Knowledge  معرفة

 Knowledge Acquisition  اكتساب المعرفة
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 Knowledge Base  قاعدة المعرفة

 Knowledge Engineer  مھندس المعرفة

 Knowledge Engineering  ھندسة المعرفة

 Knowledge Processing  معالجة المعارف

 Knowledge Respresentation  تمثيل المعرفة

 Knowledge Source  مصدر المعرفة

 Meta Knowledge  )المعرفة حول المعرفة(فة الذاتية المعر

 Model  نموذج

 Modeling  نمذجة

 Predicate  )المحمول(المسند 

 Predicated Calculus  الجبر اeسنادي

 Permise  )منطقية(مقدمة 

 Production Rule  قاعدة اeنتاج

 Reasoning Process  عمليات استدXلية

 Rule  قاعدة

 Rule-Based Methods  لى القواعدطرق مبنية ع

 Rule-Based System  نظام مبني على القواعد

 Semantic  دXلي

 


