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 2بخش  مدیریت یار تصمیم و هوشمند های سیستم -7 جلسه

 هوشمندانه و رفتار مصنوعي هوش .1

  :است مرتبط اساسي ايده دو با مصنوعي هوش .1.1

  است. انسانی تفكر فرایندهای مطالعه شامل مصنوعی هوش كه، این اول -

 .پردازد می (غیره و ها ربات كامپیوترها،) ها ماشین طریق از فرایندها این ارائه به مصنوعی هوش دوم، -

 نشانه های هوشمندی .1.1

 هتجرب از درك یا آموختن قابلیت -

 متناقض یا مبهم های پیام درك -

 جدید وضعیت به نسبت موفق و سریع واكنش -

 مشكالت حل جهت استدالل كاربرد -

  محیط دستكاری جهت دانش كاربرد -

 .موقعیت یك در مختلف عناصر نسبی اهمیت تشخیص -

 تورينگهوش مصنوعي و تست  .1.1

 .شد طراحیآلن تورینگ  توسط دهد، می نشان هوشمندانه رفتار كامپیوتر، آیا كرد می مشخص كه یتست -

 یك و انسان یك با شونده، مصاحبه فرد یك وقتی كه آید می حساب به هوشمند زمانیتنها  كامپیوتر ، تورینگ تست مطابق -

 .است انسان یك كدام و كامپیوتر یك كدام دهد تشخیص نتواند كند، می گفتگو هستند، پنهان دو هر كه كامپیوتر

 تعريف هوش مصنوعي .1.1

 .دارد كار و سر دانش ارائه های راه با كه است كامپیوتر علم از ای شاخه مصنوعی،هوش  -

 برای ها، الگوریتم جای به تجربه بر مبتنی قوانین از یا كاوشی فرایندهای و اعداد جای به ها نشانه از بیشتر مصنوعی، هوش  -

 .كند می استفاده اطالعات پردازش

 مصنوعي هوش پردازش مقابل در سنتي پردازش .1.1

 .هستند الگوریتم پایه بر كامپیوتر، معمول های برنامه -

 .كند می استفاده ها الگوریتم همراه یا جای به كاوشی، های فرایند و دانش از مصنوعی هوش افزار نرم -

 است عدد یا واژه حرف، یك نماد، مصنوعی، هوش در .كند می عمل دانش نمادین پردازش اساس بر مصنوعی هوش افزار نرم -

 .است آنها ارتباطات و فرایندها اشیاء، نشانگر كه

 حقایق، شامل كه دانش، پایگاه ایجاد ها، نشانه از استفاده با .باشند حقایق بیان یا وقایع مفاهیم، عقاید، افراد، توانند می اشیاء  -

 .گردد می پذیر امكان است، آنها میان موجود ارتباطات و مفاهیم

 .برد كار به مشكل حل برای پیشنهاد یا توصیه ارائه جهت را نمادها توان می مختلف فرایندهای از استفاده با سپس -
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 مصنوعي هوش تجاری های فناوری .2

 مصنوعي هوش تجاری های تكنيك .1.1

 توضيح تكنيك

 .هستند محور قانون معموالً كامپیوتری مشورتی های سیستم o خبره سیستم

 .سازد می پذیر امكان كامپیوترها برای را بشری های زبان درك و تشخیص o طبیعی زبان پردازش

 .سازد می پذیر امكان كامپیوترها برای را كوتاه صدای با جمالت درك و كلمات تشخیص o گفتار فهم

 حسگر و رباتیك
o حسگرها طریق از را ها آن های محیط كامپیوتری؛ و مكانیكی های برنامه ریزی برنامه قابل تركیب 

 .دهد می تشخیص

 می سازد. پذیر امكان كامپیوترها، برای را ها دوربین توسط شده گرفته های عكس محتوای تفسیر o كامپیوتری دید

 ماشینی یادگیری
o می پذیر امكان  كامپیوتر برای را، حسگرها توسط آمده دست به اطالعات و ها داده محتوای تفسیر 

 سازد

 .سازد می پذیر امكان كامپیوتر برای را نوشته دست( ارقام حروف،) عالئم تشخیص o نوشته دست تشخیص

 .باشد می ها داده زیاد مقادیر در الگوها تشخیص به قادر حجیم، موازی پردازش از استفاده با o شبكه های عصبی

 .كنند استدالل اطالعات از بخشی با تا سازد می قادر را كامپیوترها o فازی منطق

 .دهند می انجام ماشینی یا انسانی مافوق یك برای را اعمالی كه افزاری نرم های برنامه o هوشمند عوامل

 .كنند می درك را وب صفحات محتوای كه هوشمندی افزاری نرم های برنامه o معنایی وب

 خبره های سیستم .3

 مقدمه .1.1

 می مراجعه متخصصان به پیشنهاد غالباً برای دارد، كردن حل برای مشكلی یا اتخاذ، جهت ای پیچیده تصمیم سازمانی، وقتی -

 دارند. مشكل زمینه آن در ای ویژه تجربه و دانش متخصصان، كند. این

 شود، می روبرو آن با مشكل نشدن حل صورت در سازمان،كه  هایی هزینه و موفقیت های فرصت انتخابی، های حل راه از آنها -

 .هستند آگاه

 می استخدام تبلیغاتی راهبرد تدوین و تداركات ، ادغام تجهیزات، خرید مانند مواردی در توصیه جهت متخصصانی ها، شركت  -

 .شد خواهد تر گران و ویژه آنها، توصیه باشد، تر یافته غیرساختار وضعیت چه هر .كنند

 پشتیبانی گیرندگان تصمیم از توانند می خبره، های سیستم. دارند بشری متخصصان از تقلید در سعی خبره، های سیستم  -

 .شوند آنها جانشین كامالً یا كنند

 دانش و تخصص .1.1

 قادر را كارشناسان تخصص، .است آمده دست به تجربه و خواندن آموزش، از كه است خاصی كار ه ویژ و فراگیر دانش تخصص، -

 .بگیرند غیرمتخصص افراد به نسبت تری سریع و بهتر تصمیمات پیچیده، مشكالت حل در تا سازد می

 منابع، سایر یا متخصصان از دانش كسب: است فعالیت چهار شامل كاربر، به سپس و كامپیوتر به كارشناس از تخصص انتقال  -

 .كاربر به دانش انتقال و دانش استنباط كامپیوتر، در دانش ارائه
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 یا قوانین صورت به شده، كسب دانش دانش، ارائه فعالیت طریق از. آید می دست به مستند منابع یا متخصصین از دانش، -

 .شود می ذخیره دانش، درپایگاه الكترونیكی طور به و گشته دهی سازمان "گرا شئ" چارچوب

 استنباط به قادر كه شود می ریزی برنامه ای گونه به گشته، ارائه آن به دانش پایگاه در شده ذخیره الزم تخصص كه كامپیوتر -

 .بود خواهد

 افراد برای پیشنهاداتی به و گشته انجام است، خبره سیستم " مغز" همان كه استنباط، موتور نام به جزئی در كردن، استنباط -

 .شود می منتقل كاربران به متخصص دانشِ ترتیب، این به . شود می منجر كار تازه

 خبره های سيستمی مزايا .1.1

 توضيح مزايا

 بهره و خروجی افزایش

 وری

o سفارشات از یك هر برای را قطعات تركیب خبره، سیستم اكویپمنت، یك دیجیتال شركت در 

 .دهد می افزایش برابر چهار تا را محصول سازی آماده و تولید سرعت و كرده ریزی برنامه مشتری،

 .دهد كاهش را خطا میزان و نموده ارائه مناسب توصیه تواند می خبره سیستم o كیفیت افزایش

 اشاعه و آوری فراهم

 نادر تخصص

o تشخیص برای شده، تولید راتگرز دانشگاه در كه كر، آی خبره سیستم از الجزایر، و مصر در پزشكان 

 . نمایند می استفاده درمان و بیماری

 های محیط در فعالیت

 خطرناك

o كارگر افراد كنند، می تفسیر را حسگرها توسط شده آوری جمع اطالعات كه ای خبره های سیستم 

 .كنند اجتناب سمی یا مرطوب گرم، های محیط از تا سازند می قادر را

 اطمینان قابلیت
o كنند نمی تحصن یا شوند نمی بیمار و كسل خسته، خبره، های سیستم . 

o شوند نمی غافل مربوط اطالعات از و داشته توجه جزئیات به دائماً ها آن. 

 های قابلیت ارتقاء

 گیری تصمیم

o سازد می پذیر امكان تحلیل در را كارشناس قضاوت ادغام خبره سیستم . 

o است پزشكی تشخیص حتی و ماشین( عیب) خرابی تشخیص موفق، های برنامه جمله از. 

 تصمیم زمان كاهش

 گیری

o است گیری تصمیم به قادر كند، می كار تنهایی به كه انسانی از سریعتر معموالً خبره، سیستم. 

o 33 طی خبره، سیستم با و دقیقه سه در خبره سیستم بدون قادرند، اكسپرس اَمریكن كارشناسان 

 .بگیرند كارشناسی تصمیمات ثانیه

 خبره های سيستم اجزاء .1.1

 توضيح مزايا

 دانش پایگاه

o اصلی عنصر دو شامل جزء، این. گیرد بر می در را مشكالت حل و فرمول تساخ فهم، برای نیاز مورد دانش: 

o 1- ،مشكل حوزه به مربوط های و تئوری مشكل موقعیت مانند حقایق 

o 2- دهند می نشان خاصی حوزه در ویژه مشكالت حل برای را دانش از استفاده كه قوانینی. 

 .دهد می ارائه استنتاج و استدالل برای روشی كه است كامپیوتری برنامه یك. است خبره سیستم مغز o استنباط موتور

 كاربر واسط

o گردد. انجام طبیعی زبان با تواند كه می كند می فراهم را كامپیوتر با كاربر نظر تبادل امكان 

o ًشود می تكمیل با گرافیك گاهی و شده ارائه جواب و سؤال صورت به معموال . 

o و كند مرتبط دانش پایگاه در موجود دانش با را مشكل عالئم واسط، موتور شود می موجب نظر تبادل 

 .نماید ارائه پیشنهاداتی سپس

 .است داده پایگاه نوعی و شود می استفاده نیز میانی نتایج ضبط برای سیاه تخته o سیاه تخته

 زیرسیستم

 توصیفی

o نظیر سؤاالتی به تعاملی پاسخ با را سیستم خبره رفتار و كرده ردیابی را گیری نتیجه مسئولیت تواند می 

 .كند تشریح سؤاالت این

o است؟ آمده دست به چگونه خاص، نتیجه این است؟ شده پرسیده خبره سیستم توسط معینی سؤال چرا 
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 صوتي های و فناوری طبیعي زبان پردازش .4

 فناوری های صوتي .1.1

 می تایپ كلید صفحه روی را خود دستورات معموالً دهد، انجام باید كه كاری برای كامپیوتر به دادن دستور جهت امروزه، -

 .دهد می بیرون را اطالعات رمزی و كوتاه های یادداشت سایر یا عالئم كاربر، به پاسخ در كامپیوتر . كنید

 آسانی به ما و شد می طرف بر حتی یا كم مشكالت از بسیاری كنیم، برقرار ارتباط كامپیوتر با خود زبان با توانستیم می اگر -

 .كردیم می تایپ را اطالعات یا ها دستورالعمل دستورات،

 بدون را، ورودی كه بود می هوشمند آنقدر كامپیوتر حالتی چنین در. بود كامپیوتر با مكالمه برای صوت از استفاده این، از بهتر  -

  .كرد می تفسیر آن قالب به توجه

 پردازش زبان طبيعي .1.1

 زبان به پرسش یك فهم برای .شود می گفته ای محاوره زبان طریق از كامپیوتر با ارتباط برقراری به طبیعی، زبان پردازش -

 .باشد داشته را ورودی تفسیر سپس و تحلیل برای الزم دانش باید كامپیوتر طبیعی،

 درباره اطالعاتی حتی و مفاهیم درك دانش تخصصی، حوزه دانش واژگان، درباره شناسی زبان دانش: از عبارتست دانش این -

 .دهد انجام را مطلوب اقدام تواند می كند، می درك را ورودی كامپیوتر وقتی .آنها اهداف و كاربران

 كلید صفحه طریق از انگلیسی رایج زبان به شده ارائه های دستورالعمل فهم برای را كامپیوتر كه هایی روش: طبیعی زبان فهم -

 .بفهمند را انسان شوند، قادر كامپیوترها كه طوری به كند؛ می بررسی سازد، می توانمند (گفتار فهم) صوت یا

 معروف صوت توسط یا نمایش صفحه در معمول، انگلیسی رایج زبان تولید جهت را كامپیوتر دارد سعی كه طبیعی، زبان تولید -

 .كنند درك تر آسان را كامپیوتر بتوانند مردم تا سازد، توانمند صوتی تركیب به

 مصنوعي عصبي های شبكه .5

 شده گرفته بشر مغز عملكرد عملكرد شیوه از آنها ایده و هستند انسان بیولوژی از گرفته الهام  مصنوعی عصبی های شبكه -

 .است

 به كه دارد وجود عصبی یاخته نوع یكصد از بیش . است شده ساخته عصبی های یاخته نام به ای ویژه های سلول از بشر، مغز  -

 .اند شده تقسیم ها شبكه نام به هایی گروه

 می مغز بنابراین،. اند گشته متصل یكدیگر به داخل از زیادی حد تا كه گشته تشكیل عصبی یاخته هزار چندین از شبكه هر  -

 .شود محسوب عصبی های شبكه از ای مجموعه عنوان به تواند

 تصمیم های سیستم برای آنها سازی شبیه كه مسأله حل بشری خصوصیات برخی ارائه جهت الزم پتانسیل عصبی، های شبكه -

 .است الگو شناخت خصوصیات، این از یكی. باشند می دارا را است مشكل خبره، های سیستم حتی یا یار

 هستند، ناشناخته قوانین یا منطق كه مواقعی در خصوصیات، و الگو طراحی جهت را داده زیاد مقادیر قادرند عصبی های شبكه  -

 .كنند تحلیل و تجزیه

 فازی منطق .6
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 كمتر منطق و دقت با رفتار جهت را كامپیوتر و پرداخته ها تردید به انسانی، استدالل فرایند سازی شبیه طریق از فازی منطق -

 .سازد می توانمند قدیمی كامپیوترهای به نسبت

 غالباً امر این . نیست نادرست و درست یا سفید و سیاه ای مسأله همیشه گیری تصمیم كه است آن رویكرد این منطقی پایة -

 . باشد می تر مناسب آن برای "ت اس ممكن " واژة كه است خاكستری های حوزه شامل

 مفهومي وب .7

 و ها افزار نرم. باشد می افزایش حال در سرعت به زمان گذر با كه است اطالعات انبوه حجم وب، مشكالت ترین مهم از یكی -

 .بفهمند دارند، متعددی معانی كه را هایی واژه توانند نمی هنوز اما هستند، مفید جستجو عوامل

 است. مفهومی وب پیشنهادی حل راه. دارند بستگی وب صفحة در گرفتن قرار حتی و تصاویر ، متن محتوا، به مفاهیم -

 را وب كه است تالشی این. نماید تسهیل را پیچیده های برنامه ساختار و عملیات جستجو، كه رود می انتظار مفهومی وب از -

 . كند می تر كنترل بل قا كامپیوتر درك برای و تر همگن

 وب. دهند انجام تری هوشمندانه جستجوهای قادرند افزاری نرم عوامل آنگاه باشند، خود خاص مفاهیم شامل وب صفحات اگر -

 .دهد می را وب داده های پایگاه و ها فرم درك توان افزاری نرم عوامل به مفهومی،

 یار تصمیم های سیستم در ویژه و پیشرفته موارد .8

 گيری برای تصميم سازی شبيه .1.1

 تعاملی سازی شبیه ها آن ترین جامع سازی، شبیه مختلف انواع از .است واقعی های ویژگی از تقلید معنی به سازی شبیه -

 .است )تجسمی( تصویری

 مقدم خط يار تصميم های سيستم .1.1

 را فروش فرصت كه تصمیماتی اما .كنند می كمك كار و كسب موفقیت به سازمان، سطوح تمام در مناسب و صحیح تصمیمات -

 تجاری شركای سایر و مشتریان با كه افرادی توسط مقدم خطوط در دهند، می كاهش را ها درخواست هزینة یا داده افزایش

 .شود می اتخاذ دارند، تعامل

 تصمیم باشد، سودزا قرارداد یا ی مشتر یك شكایت به رسیدگی العاده، فوق فروش فرصت استثنائی، سفارش یك خواه امر این -

 در بتواند اند، شده تعیین ارشد مدیریت توسط كه هایی مشی خط و راهبردها مطابق و زمینه اساس بر باید مقدم خط گیرنده

 .نماید اتخاذ اثربخش تصمیمات ثانیه چند در گاهی سرعت به مشتری با تعامل حین

 بالدرنگ يار تصميم های سيستم .1.1

 در لحظه هر آنچه از باید مدیران منظور، بدین .شوند اتخاذ زمانی، فشار تحت غالباً و مناسب زمان در باید تصمیمات امروزه، -

 .باشند تصمیمات بهترین سریع انتخاب به قادر و بوده مطلع دهد، می رخ كار و كسب

  .اند یافته توسعه منظور این برای ای ویژه یار تصمیم افزارهای نرم اخیر، های سال در -


